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DÜZELTME
Avrupa Parlamentosunun ve bir Avrupa Kimyasal Ajansı kurulmasına yönelik olarak Kimyasalların Tescil Edilmesi, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve 
Yasaklanması ile ilgili 18 Aralık 2006 tarihli Konseyin, 1999/45/EC Direktifinin düzeltilmesinin yanı sıra 793/93 sayılı Konsey Tüzüğü (AET), 1488/94 sayılı 
Komisyon Tüzüğü (AT), Konsey Direktifi 76/769/AET ile 91/155/AET, 93/67/AET, 93/105/AT ve 2000/21/AT’nin yürürlükten kaldırılmasını içeren 1907/2006 
sayılı Tüzüğünün (AT) düzeltmesidir. 

(Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 396, 30 Aralık 2006)

Tüzük (AT) No 1907/2006 aşağıdaki gibi olmalıdır:

AVRUPA PARLAMENTOSUNUN VE  bir  Avrupa  Kimyasal  Ajansı  kurulmasına  yönelik  olarak  Kimyasalların  Tescil  Edilmesi,  Değerlendirilmesi, 
Yetkilendirilmesi ve Yasaklanması ile ilgili 18 Aralık 2006 TARİHLİ KONSEYİN,  1999/45/EC Direktifinin düzelmesinin yanı sıra 793/93 sayılı Konsey 
Tüzüğü (AET), 1488/94 sayılı Komisyon Tüzüğü (AT), Konsey Direktifi 76/769/AET ile 91/155/AET, 93/67/AET, 93/105/AT ve 2000/21/AT’nin yürürlükten 
kaldırılmasını içeren 1907/2006 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

(AEA’ya uygun metin)

AVRUPA  PARLAMENTOSU  VE  AVRUPA  BİRLİĞİ 
KONSEYİ,

Avrupa Birliğinin kuruluşuyla ilgili  Anlaşma ve özellikle 95. 
Maddesi göz önüne alınarak, 

Komisyonun Teklifi göz önüne alınarak,

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin görüşü (1) göz önüne 
alınarak,  

Bölgeler Komitesinin görüşü (2) göz önüne alınarak,

Anlaşmanın  (3)  251  sayılı  Maddesinde  belirtilmiş  bulunan 
prosedüre uygun hareket etmek üzere,

Aşağıdakiler geçerlidir:

(1) Bu Tüzük rekabetin ve yeniliğin arttırılmasının yanı sıra, 
preparatlar ve kimyasallar itibariyle insan sağlığı ve çevrenin 
üst düzeyde korunması ile kendi başlarına kimyasalların serbest 
dolaşımını  sağlayacaktır.  Bu  Tüzük  ayrıca  kimyasalların 
içerdiği tehlikelerin değerlendirilmesi için alternatif yöntemler 
getirecektir.  

(2)  Kimyasal  piyasasının  verimli  bir  şekilde  işlev  görmesi, 
sadece kimyasalların  gerekliliklerinin Üye Devletler  arasında 
farklılıklar göstermemesi ile başarılabilir.  

___________________
(1) RG C 112, 30.4.2004, s. 92 ve RG C 294, 25.11.2005, s. 38.
(2) RG C 164, 5.7.2005, s. 78.
(3) Avrupa Parlamentosunun 17 Kasım 2005 tarihli Görüşü (RG C 280 
E,18.11.2006, s. 303), 27 Haziran 2006 tarihli Konsey Ortak Tutumu (RG C 276 
E, 14.11.2006, s. 1) ve13 Aralık 2006 tarihli Avrupa Parlamentosu Tutumu (henüz 
Resmi Gazetede yayımlanmadı). 18 Aralık 2006 tarihli Konsey Kararı.

(3)  Sürdürülebilir  kalkınma  hedeflenmek  üzere,  kimyasal 
mevzuatı  çerçevesinde  insan  sağlığı  ve  çevrenin  korunmasına 
yönelik  üst  bir  seviye  sağlanmalıdır.  Bu  mevzuat,  Topluluğun 
uluslararası  yükümlülüklerine  uygun  olarak  iç  piyasa  veya 
uluslararası platformda ayrım gözetmeksizin uygulanmalıdır. 

(4)  4  Eylül  2002  tarihinde  sürdürülebilir  kalkınma  ile  ilgili 
Johannesburg Dünya Zirvesinde kabul edilen uygulama planına 
yönelik  olarak,  Avrupa Birliği  2020 yılına  kadar kimyasalların 
insan  sağlığı  ve  çevre  üzerindeki  olumsuz  etkilerinin  en  aza 
indirildiği  bir  şekilde  üretilmesini  ve  kullanılmasını 
hedeflemektedir.  

(5)  Bu  Tüzük,  Topluluk  çalışma  yerine  ve  çevre  mevzuatına 
etkisini zayıflatmaksızın uygulanacaktır.  

(6)  Bu  Tüzük,  6  Şubat  2006  tarihinde  Dubai’de  kabul  edilen 
Uluslararası Kimyasal Yönetimi Stratejik Yaklaşımının (SAICM) 
yerine getirilmesine katkıda bulunmalıdır. 

(7) İç piyasa bütünlüğünün korunması ve insan sağlığı, özellikle 
de işçi sağlığı ile çevrenin üst düzeyde korunması için, Topluluk 
içindeki kimyasal üretiminin, bu kimyasallar ihraç edilmiş olsa 
dahi, Topluluk yasasına uygun olmasının sağlanması gereklidir.  
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(8) Bu Tüzüğün küçük ve orta  ölçekli  işletmeler  (KOBİ’ler) 
üzerindeki  potansiyel  etkisi  ve  bunlara  yönelik  herhangi  bir 
ayrımdan  kaçınılmasının  gerekliliği  üzerinde  özellikle 
durulmalıdır.  

(9) Topluluk içerisinde kimyasallarla ilgili dört temel araç olan; 
tehlikeli  kimyasalların  sınıflandırılması,  paketlenmesi  ve 
etiketlenmesine  yönelik  yasalar,  tüzükler  ve  idari  hükümler 
doğrultusunda  27  Haziran  1967  tarihli  Topluluk  Direktifi 
67/548/AET (1);  Üye Devletlerin belirli  tehlikeli  kimyasallar 
ile preparatların kullanımı ve pazarlanmasına yönelik yasaları, 
tüzükleri ve idari hükümleri doğrultusundaki 27 Temmuz 1976 
tarihli  Konsey  direktifi  76/769/AET  (2);  Avrupa 
Parlamentosunun  ve  Konseyin  31  Mayıs  1999  tarihli,  Üye 
Devletlerin  tehlikeli  kimyasalların  sınıflandırılması, 
paketlenmesi ve etiketlenmesine yönelik yasaları, tüzükleri ve 
idari  hükümleri  doğrultusundaki  Direktifi  1999/45/AT (3) ve 
mevcut  kimyasalların  risklerinin  kontrol  edilmesi  ile 
değerlendirilmesine yönelik 793/93 sayılı, 23 Mart 1993 tarihli 
Konsey Tüzüğünün (AET) (4) değerlendirmesi yasalar arasında 
uyumsuzluklara  yol  açan  Topluluk  mevzuatının  işleyişiyle 
ilgili belirli sayıdaki sorunları, Üye Devletlerin bu alandaki iç 
piyasaları  doğrudan etkileyen tüzükleri ile idari  hükümlerinin 
yarattığı  sorunları  ve  önlem  ilkesine  uygun  olarak  kamu 
sağlığının  ve  çevrenin  daha  fazla  korunması  gereğini  ortaya 
koymuştur.  

(10)  Serbest  bölgelerde  veya  serbest  depolarda  gümrük 
gözetimi  altında  geçici  olarak  depolanan  ve  tekrar  ihraç 
edilmeleri ya da transit geçirilmeleri olası olan kimyasallar bu 
tüzük  doğrultusunda  kullanılmamaktadır  ve  dolayısıyla  da 
kapsam  dışı  tutulmalıdır.  Ayrıca  demiryolu,  karayolu,  iç 
suyolları, denizyolu veya havayoluyla tehlikeli kimyasallar ile 
preparatların  taşınması  da,  bu  konuda  zaten  özel  mevzuat 
bulunması  dolayısıyla,  bu  tüzüğün  kapsamı  dışında 
tutulacaktır.  

(11)  İşlenebilirliğin  sağlanması  ile  atıkların  geri 
dönüştürülmesi  ve  geri  kazanılmasına  yönelik  teşviklerin 
verilmesi için, atıklar bu Tüzüğün kapsamı dahilinde kimyasal 
ve preparatlar olarak ele alınmamalıdır.  

(12) Bu Tüzükle birlikte kurulacak olan yeni sistemin önemli 
bir amacı da yüksek önem arz eden kimyasalların son olarak 
daha az tehlike arz eden kimyasallarla ya da ekonomik veya 
teknik anlamda sürdürülebilir alternatifler sunan teknolojilerle 
değiştirilmesinin  teşvik  edilmesi  ve  bazı  durumlarda 
sağlanmasıdır. 
__________________
(1) RG 196, 16.8.1967, s. 1. Komisyon Direktifi 2004/73/AT ile son tadil edilmiş 
haliyle (RG L 152, 30.4.2004, s. 1). RG
L 216, 16.6.2004, s. 3.’de düzeltilmiştir
(2) RG L 262, 27.9.1976, s. 201. Komisyon Direktifi 2006/139/AT (RG L 384, 
29.12.2006, s. 94). ile son tadil edilmiş haliyle
(3) RG L 200, 30.7.1999, s. 1. 2006/8/AT (RG L 19, 24.1.2006, s. 12). ile son tadil 
edilmiş haliyle
(4) RG L 84, 5.4.1993, s. 1. Tüzük (AT)
No 1882/2003 Avrupa Parlamentosu ve Konsey (RG L 284, 31.10.2003, s.  1) 
tüzüğü ile son tadil edilmiş haliyle

Bu  Tüzük,  işçilerin  ve  çevrenin  korunmasıyla  ilgili  olan 
Direktiflerin  uygulanmasını,  özellikle de işçilerin teknik olarak 
mümkün olan hallerde  tehlikeli  kimyasalları  ortadan kaldırdığı 
veya  tehlikeli  kimyasalları  daha  az  tehlikeli  kimyasallarla 
değiştirdiği durumlara yönelik olan işçilerin işyerinde kanserojen 
ve  genetik  değişim  yaratan  kimyasallara  maruz  kalmaya  karşı 
korunmasıyla ilgili Avrupa Parlamentosu ile Konseyin 29 Nisan 
2004  tarihli  Direktifi  2004/37/AT  (Konsey  Direktifi 
89/391/AET’nin 16. Maddesi (1) doğrultusundaki altıncı bireysel 
Direktif)  (5)  ve  işçi  sağlığının  işyerinde  kimyasal  maddelere 
ilişkin  risklerden  korunması  ve  güvenliklerinin  sağlanması  ile 
ilgili  7  Nisan  1998  tarihli  konsey  direktifi  98/24/AT’nin 
uygulanmasını etkilememektedir.   

(13)  Bu  Tüzük,  27  Temmuz  1976  tarihli  Konsey  Direktifi 
76/768/AET ile  Üye Devletlerin  kozmetik ürünler  (7)  ile  ilgili 
yasaları  doğrultusunda  belirlenen  kısıtlamalara  ve  yasaklara, 
kimyasallar  kozmetik  bileşenler  olarak  pazarlanmadığı  ve  bu 
Tüzüğün  kapsamına  girmediği  sürece  etkisini  zayıflatmadan 
uygulanacaktır.  Bu  kimyasalların  kozmetik  kullanımıyla  ilgili 
olarak  omurgalı  hayvanlar  üzerinde  test  edilmesi,  Direktif 
76/768/AET’de  belirtildiği  üzere  insan  sağlığının  korunması 
amacıyla aşamalı olarak sonlandırılacaktır.  

(14)  Bu  Tüzük,  kimyasallar  ve  kullanımları  ile  ilgili  bilgi 
oluşturacaktır.  Bu tüzükten elde  edilen bilgiler  de  dahil  olmak 
üzere  mevcut  bilgiler  doğru  Topluluk  mevzuatının 
uygulanmasında  ilgili  rolü  oynayanlar,  örneğin  ürünleri 
kapsayanlar  ve  eko-etiketleme  planı  gibi  gönüllü  Topluluk 
araçları tarafından kullanılmalıdır. Komisyon bu Tüzükle üretilen 
bilgilerin  ilgili  Topluluk  mevzuatının  ve  gönüllü  araçların 
geliştirilmesinde nasıl  kullanılacağını göz önünde bulundurmalı 
ve  bir  Avrupa kalite  markasının oluşturulabilmesi  olasılıklarını 
incelemelidir.  

(15)  Bu  tüzüğün  teknik  bilimsel  ve  idari  yönlerinin  Topluluk 
düzeyinde  etkili  bir  şekilde  yönetilmesine  ihtiyaç  vardır. 
Dolayısıyla da bu rolün yerine getirilmesi için merkezi bir otorite 
oluşturulmalıdır.  Bu  merkezi  otoritenin  kaynak  gereklerine 
yönelik  yapılan  bir  fizibilite  çalışması,  bağımsız  bir  merkezi 
otoritenin  uzun  vadede  diğer  seçeneklere  oranla  belirli  sayıda 
avantaj sunduğu sonucuna varmıştır.  

__________________________
(5) RG L 158, 30.4.2004, s. 50, RG L 229, 29.6.2004, s. 23.’de düzeltilmiştir
(6) RG L 131, 5.5.1998, s. 11.
(7) RG L 262, 27.9.1976, s. 169. Komisyon Direktifi 2007/1/AT (RG L 25, 1.2.2007, 
s. 9) ile son tadil edilmiş haliyle



29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/5
(16)  Bu  Tüzük,  kendi  başına  preparatlarda  ve  eşyalarda 
kimyasalların üreticileri, ithalatçıları ve alt kullanıcıları üzerine 
belirli  görev  ve  yükümlülükler  koymaktadır.  Bu  Tüzük 
endüstrinin  kimyasalları  mantıken  öngörülebilir  koşullar 
altında  ve  insan  sağlığı  ile  çevreyi  olumsuz  olarak 
etkilemeyecek  şekilde  ve  sorumluluk  sahibi  olarak  piyasa 
sürmesi, ithal etmesi ya da kullanması gerektiği ilkesi üzerine 
kurulmuştur. 

(17) Preparatlar ve diğer maddeler içindeki kimyasallara ilişkin 
tüm mevcut ve ilgili bilgi tehlikeli özelliklerin belirlenmesine 
yardımcı olmaya yönelik olarak toplanmalıdır ve insan sağlığı 
ile  çevre  üzerindeki  olumsuz  etkilerin  önlenmesi  için  risk 
yönetim tedbirleri ile ilgili tavsiyeler sistematik olarak tedarik 
zincirleri  aracılığıyla  mantıken  gerekli  olduğu  şekilde 
verilmelidir. Buna ek olarak, tedarik zincirlerinde uygun olan 
durumlarda,  risk  yönetiminin  desteklenmesi  için  teknik 
tavsiyelerin verilmesi teşvik edilmelidir.  

(18)  Kimyasalların  risk  yönetiminin  sorumluluğu  bu 
kimyasalları  ithal  eden,  kullanan  ya  da  piyasaya  süren  özel 
veya tüzel kişilere ait olmalıdır. Bu Tüzüğün uygulanması ile 
ilgili  bilgi  özellikle  KOBİ’ler  için  kolaylıkla  erişilebilir 
olmalıdır.  

(19) Dolayısıyla tescil hükümleri, üreticilerin ve ithalatçıların, 
daha  sonra  kimyasallarla  ilgili  risklerin  değerlendirilmesinde 
ve risk yönetim tedbirlerinin geliştirilerek tavsiye edilmesinde 
kullanılmak üzere ürettikleri ya da ithal ettikleri kimyasallar ile 
ilgili bilgi üretmesini gerektirmelidir. Bu gereklerin gerçekten 
yerine  getirilmesinin  sağlanması  ve  şeffaflık  amacıyla  tescil 
için  bu  kişilerin  Temilciliğe  vermek  üzere  tüm  bu  bilgileri 
içeren  dosyalar  tutması  gerekmektedir.  Tescil  edilmiş 
kimyasalların iç piyasadaki dolaşımına izin verilmelidir.  

(20) Değerlendirme hükümleri, tescil işlemlerinin bu Tüzüğün 
gereklerine uyumunu kontrol ederek ve gerekli olduğunda da 
kimyasalların özellikleriyle ilgili daha fazla bilgi üretilmesine 
izin vererek tescil  sürecinin takip edilmesi  sağlamalıdır.  Üye 
Devletlerle  işbirliği  içerisindeki  Ajansın  kimyasalların  insan 
sağlığına  veya  çevreye  karşı  risk  taşıdığına  ilişkin  sebepler 
olduğunu öne sürmesi halinde; Temsilcilik, kimyasalı Topluluk 
kimyasal  değerlendirme  eylem  planına  dahil  ettikten  sonra, 
Üye  Devletlerin  yetkili  mercilerine  dayanarak  söz  konusu 
kimyasalın değerlendirmesini sağlamalıdır.   

(21) Değerlendirmeyle elde edilen bilgilerin kimyasallarla ilgili 
risklerin  yönetilmesi  için  ilk  olarak  üreticiler  ve  ithalatçılar 
tarafından kullanılması gerekse de, bu bilgiler ayrıca bu Tüzük 
çerçevesindeki yetkilendirme ve kısıtlama prosedürlerinin ya da 
Topluluk mevzuatı  çerçevesindeki  risk yönetim prosedürlerinin 
başlatılması  için  de  kullanılabilir.  Bu  yüzden  bu  bilgilerin 
yetkililerin  erişimine  açık  olması  ve  bu  gibi  prosedürler  için 
kullanılabilmeleri sağlanmalıdır.  

(22)  Yetkilendirme  prosedürleri,  yüksek  tehlike  arz  eden 
kimyasalların  taşıdığı  risklerin  düzgün  bir  şekilde  kontrol 
edilmesinin  yanı  sıra,  iç  piyasaların  iyi  bir  şekilde  işlemesini 
sağlamalıdır.  Yalnızca  kullanımlarımdan  kaynaklanan  riskler 
mümkün olduğu durumlarda yeterli bir şekilde kontrol ediliyorsa, 
kullanımları  sosyo-ekonomik  sebeplerden  dolayı  haklı 
görünüyorsa ve ekonomik ve teknik anlamda sürdürülebilir başka 
uygun alternatifler bulunmuyorsa, Komisyon tarafından piyasaya 
sürme ve kullanma yetkisi verilmelidir.  

(23) Kısıtlama hükümleri, belirlenmesi gereken riskler arz eden 
kimyasalların  üretilmesini,  kullanımını  ve  piyasaya sürülmesini 
bu  risklerin  değerlendirmesine  dayanan  tam  veya  kısmi 
kısıtlamalara tabi tutmalıdır.  

(24) Bu Tüzüğün hazırlanmasında Komisyon, çalışma gruplarının 
ilgili uzmanlarını da içeren REACH Uygulama Projelerini (RIP) 
uygulamaya  koymuştur.  Bu  projelerin  bazıları  Komisyona, 
Temsilciliğe,  Üye  Devletlere,  üreticilere,  ithalatçılara  ve  alt 
kullanıcılara  somut  anlamda  bu  Tüzüğün  gereklerini  yerine 
getirmelerinde  yardımcı  olacak  taslak  yönergeler  ve  araçlar 
geliştirilmesini  amaçlamaktadır.  Bu  çalışma  Komisyon  ve 
Ajansın  bu  Tüzükle  belirlenen  tarihler  içerisinde  zamanında 
doğru teknik rehberliği sunmasını sağlamalıdır.  

(25)  Yalnızca  belirli  bir  hacmi  aşan  miktarlar  söz  konusu 
olduğunda,  orantılı  bir  yük  taşımaları  amacıyla  kimyasalların 
taşıdığı risklerin ve tehlikelerin değerlendirilmesi sorumluluğu ilk 
olarak bu kimyasalları üreten, ithal eden ya da kullanan özel ve 
tüzel  kişilere  verilmelidir.  Kimyasallarla  ilgili  özel  ve  tüzel 
kişiler kimyasalları risk değerlendirmelerine uygun olarak gerekli 
risk  değerlendirme  tedbirlerini  almalı  ve  ilgili  tavsiyelerini 
tedarik  zinciri  boyunca iletmelidir.  Üretimden,  kullanımdan ve 
her bir kimyasalın atılmasından kaynaklanan risklerin düzgün ve 
açık bir şekilde tanımlanması, iletilmesi ve belgelenmesi de buna 
dahil olmalıdır.  

(26)  Kimyasalların  kimyasal  güvenlik  değerlendirmesinin 
sorumluluğunun  üstlenilmesi  için,  kimyasalların  üreticileri  ve 
ithalatçıları  gerekli  olduğunda yeni  testler  yapmak suretiyle bu 
kimyasalla ilgili bilgi edinmelidir.  
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(27)  Şeffaflık  sebebiyle,  uygulama  ve  değerlendirme  amaçlı 
olarak bu kimyasallarla ilgili bilgiler ve risk yönetim tedbirleri 
ile  ilgili  olanlar  da  dahil  diğer  ilişkili  bilgiler  normal olarak 
yetkililere iletilmelidir.  

(28) Bilimsel araştırmalar ve geliştirme normal şartlarda yıllık 
1  tonun  altındaki  miktarlar  üzerinde  yapılmaktadır.  Bu 
miktarlardaki  kimyasalların  herhangi  bir  şekilde  tescil 
edilmesine  ihtiyaç  duyulmamasından  dolayı  bu  araştırma  ve 
geliştirme  çalışmalarının  muaf  tutulmasına  gerek  yoktur. 
Ancak  yeniliğin  teşvik  edilmesi  amacıyla,  henüz  piyasaya 
sayısı belli olmayan bir müşteri kitlesine sunulması söz konusu 
olmayan,  preparatlarda  ve  diğer  malzemelerde  uygulanması 
için potansiyel olarak tescil ettirecek olan kişi tarafından belirli 
sayıda  bilinen  müşteriyle  işbirliği  içerisinde  daha  fazla 
araştırılması  gereken  kimyasallar  için  yapılan  ürün  ve  süreç 
odaklı araştırma ve geliştirme çalışmaları belirli  bir süre için 
tescil  etme  yükümlülüğünden  muaf  tutulmalıdır.  Buna  ek 
olarak,  işçilerin  ve  çevrenin  korunmasına  yönelik  mevzuatın 
gereklerine uygun olarak insan sağlığı ve çevreye yönelik tüm 
risklerin yeterli bir şekilde kontrol altında tutulması koşuluyla, 
ürünleri  ürün  ve  süreç  odaklı  araştırmalarda  kullanan  alt 
kullanıcılara benzer bir muafiyet verilmesi uygundur.  

(29)  Ürünlerin  üreticileri  ve  ithalatçıları,  bu  ürünlerden 
sorumlu olduğundan, ürünlerden ayrılacak olan ve bu amaçla 
tescil  edilmemiş  olan  kimyasallar  için  tescil  gerekliliği 
getirilmesi  uygun  olacaktır.  Bu  durumda,  kimyasala  maruz 
kalma halinin hariç tutulabileceği ve kimyasalın herhangi bir 
kişi tarafından bu amaçla tescil edilmediği tonaj ve yoğunluk 
eşiklerini aşan, yüksek tehlike arz eden ve ürünlerde bulunan 
kimyasallar  Temsilciliğe  bildirilmelidir.  Ayrıca  Temsilciliğe, 
kimyasalın  üründen  ayrılması  sonucu  çevreye  ve  insan 
sağlığına risk teşkil edebilecek bir duruma işaret eden sebepler 
bulunduğunda ve üretici  ya da ithalatçı başına yılda bir tonu 
aşan ürünlerde kimyasalların mevcut olması halinde tescil talep 
etme yetkisi verilmelidir. Söz konusu kimyasalın kullanımının 
yeterli derecede kontrol altında tutulmaması ve insan sağlığı ve 
çevreye  risk  teşkil  etmesi  halinde  Temsilcilik  bir  kısıtlama 
teklifine  ihtiyaç  duyulup  duyulmadığını  göz  önünde 
bulundurmalıdır.   

(30)  Yükümlülüklerini  yerine  getirebilmeleri  amacıyla, 
ithalatçıların  ve  üreticilerin  kimyasal  güvenlik 
değerlendirmesini  üstlenmelerine yönelik  gereklilikler  detaylı 
olarak teknik bir ekte tanımlanmalıdır. Üreticiler ve ithalatçılar 
müşterileriyle  adil  bir  şekilde  sorumluluk  paylaşımını 
sağlayabilmek  için,  kimyasal  güvenlik  değerlendirmelerinde 
yalnızca kendi kullanımlarını ve piyasada sundukları kullanım 
amacını değil, ayrıca müşterilerinin kendilerine bildirdiği tüm 
kullanımları belirtmelidir.  

(31)  Endüstri,  Üye  Devletler  ve  diğer  ilgili  taraflar  ile  yakın 
işbirliği içerisindeki Komisyon, özel preparatların – alaşımlarda 
bulunan  metaller  gibi  –  içinde  bulunan  kimyasallar  de  dahil 
olmak  üzere  bu  Tüzüğün  preparatlarla  (özellikle  maruz  kalma 
durumlarını içeren güvenlik verilerinin bulunduğu belgeler) ilgili 
gereklerini  yerine  getirmek  için  kılavuzluk  geliştirmelidir. 
Komisyon bunu yaparken RIP’ler çerçevesinde yapılmış olması 
gereken  çalışmaları  tam  olarak  göz  önünde  bulundurmalı  ve 
genel  REACH  rehberlik  paketi  içinde  bu  konudaki  gerekli 
kılavuzluğu da içermelidir.  

(32)  Endişe  yaratmayan  küçük  derişimlerdeki  kimyasallar  söz 
konusu  olduğunda,  bir  kimyasal  güvenlik  değerlendirmesi 
yapılması gerekmeyecektir. Düşük derişimler gibi preparatlardaki 
kimyasallar da yetkilendirmeden muaf tutulmalıdır. Bu hükümler 
kimyasalların katı   madde karışımları olan preparatlara da, söz 
konusu preparat  bir  ürüne haline  gelene kadar ya da  preparata 
özel bir şekil verilene kadar eşit bir şekilde uygulanmalıdır.  

(33) Kimyasallarla ilgili ortak arz ve bilgi paylaşımı sağlanarak, 
tescil sisteminin verimliliği arttırılmalı, maliyetler azaltılmalı ve 
omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testler azaltılmalıdır. Birden 
fazla  tescil  ettirenin  oluşturduğu  gruplardan  bir  kişi,  maliyet 
yükünü paylaşarak ve gereken bilgilerin temin edilmesi ile ilgili 
kurallara  uygun  olarak  diğerleri  adına  bilgi  vermelidir.  Tescil 
ettiren  şahıslar,  belirli  özel  durumlarda  doğrudan  Temsilciliğe 
bilgi verebilmelidir.  

(34)  Kimyasallarla  ilgili  bilgi  üretme  gerekleri,  bu  bilgiler 
insanların ve çevrenin bu kimyasallara potansiyel olarak maruz 
kalması konusunda bir fikir vereceği için, kimyasalların üretim 
ve  ithalat  hacimlerine  göre  sıralanmalı  ve  detaylı  olarak 
açıklanmalıdır.  Düşük  hacimli  kimyasalların  olası  etkisinin 
azaltılması  için,  yeni  toksikolojik  ve  ekotoksikolojik  bilgiler 
yalnızca 1 ila 10 ton arasındaki öncelikli kimyasallar için gerekli 
tutulmalıdır.  Bu  miktar  aralığındaki  diğer  kimyasallar  için 
üreticiler  ve  ithalatçılar  bu  bilgileri  temin  etmeye  teşvik 
edilmelidir.  

(35) Üye Devletler,  Temsilcilik  ve tüm ilgili  taraflar  RIP’lerin 
sonuçlarını,  özellikle  de  doğadan  elde  edilen  kimyasalların 
tesciliyle ilgili olanları, tam olarak göz önünde bulundurmalıdır.  

(36) Mineral işlemlerden elde edilen kimyasallar için Madde 2(7) 
(a)  ve  (b)  Ek  XI’in  uygulanması  gereklidir.  Ek  IV  ve  V’in 
incelemelerinde, bu tam olarak hesaba katılmalıdır. 
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(37) Eğer testler yapılıyorsa, söz konusu testler Üye Devletlerin 
deneylerde  ve  diğer  bilimsel  amaçlarla  (1)  kullanılan 
hayvanların  korunmasına  yönelik  yasaları,  tüzükleri  ve  idari 
hükümleri  çerçevesindeki  24  Kasım  1986  tarihli  Konsey 
Direktifi  86/609/AET  gereklerine  uygun  olmalıdır. 
Ekotoksikolojik ve toksikolojik testler söz konusu olduğunda 
ise,  iyi  laboratuar  uygulamaları  ve  kimyasal  maddelerle  (2) 
yapılan  test  uygulamalarının  doğrulanmasına  ilişkin  ilkelere 
yönelik  yasalar,  tüzükler  ve  idari  hükümlerle  uyumlu  olarak 
uygulanan  11  Şubat  2004  Tarihli  Avrupa  parlamentosu  ve 
Konseyi Direktifi 2004/10/AT’ne uygun hareket edilecektir.  

(38) Tavsiye edilen testler ve test yöntemleriyle uygun sonuçlar 
sunan alternatif yollarla bilgi üretilmesine, örneğin söz konusu 
bilginin geçerli kalite veya miktar yapı faaliyeti modellerinden 
ya  da  yapısal  olarak  ilgili  kimyasallardan  gelmesine  izin 
verilmelidir.  Bu hususta  Temsilcilik,  Üye  Devletler  ve  ilgili 
taraflarla  işbirliği  içinde  yeterli  kılavuzluk  hizmetini 
sunmalıdır.  Yeterli  derecede  doğrulama  yapılabildiği 
durumlarda  ise  belirli  bilgilerin  verilmesi  de  mümkün 
olmalıdır. RIP’ler aracılığıyla elde edilen bilgilere dayanarak, 
bu  gibi  bir  doğrulamanın  ne şekilde  gerçekleşeceğine ilişkin 
kriterler geliştirilmelidir.  

(40)  Bilgisayarla  desteklenen  yöntemler,  deney  ortamlarına 
yönelik  yöntemler,  uygun  olduğu  hallerde  toksikogenomik 
temelli  metodolojiler  ve  diğer  metodolojiler  de  dahil  olmak 
üzere Komisyon, Üye Devletler ve diğer paydaşlar ulusal ve 
uluslararası  düzeylerde  alternatif  test  yöntemlerine  katkıda 
bulunmaya devam etmelidir.   
Topluluğun  alternatif  test  yöntemleri  getirme  stratejisi  bir 
önceliktir ve Komisyon 2006 ile 2010 arasında devam edecek 
olan Hayvanların Korunmasına Yönelik Topluluk Eylem Planı 
gibi gelecekteki inisiyatifleri ve Araştırma Çerçeve Programları 
çerçevesinde,  bunun  bir  öncelik  konusu  olarak  kalmasını 
sağlamalıdır. Paydaşların katılımı ve tüm ilgili tarafların dahil 
olduğu inisiyatiflere yönelinmelidir.  

(41) İşlenebilirlik sebepleriyle ve özel doğalarına bağlı olarak 
orta seviyeler  için özel tescil  gerekleri  getirilmelidir.  Sağlam 
teknik ve geçerli bilimsel kriterler esas alınarak, insan sağlığı 
ve  çevreye  karşı  risk  teşkil  etmelerinden  dolayı  tescil 
edilmeleri  gerekenler  pratik  ve  uygun  maliyetli  bir  biçimde 
seçilebilene  kadar  polimerler  de  tescil  ve  değerlendirmeden 
muaf tutulmalıdır.  

__________________
(1) RG L 358, 18.12.1986, s. 1. Avrupa parlamentosu ve Konsey Direktifi 
2003/65/AT ile tadil edilmiş haliyle  (RG L 230, 16.9.2003, s. 32).
(2) RG L 50, 20.2.2004, s. 44.

 (42)  Yetkililer  ile  doğal  veya  tüzel  kişilerin  kademeli  olarak 
çekilecek olan ve piyasada mevcut olan kimyasalların tescilinden 
doğan  çalışmalarla  fazla  yüklenmesinin  engellenmesi  için,  söz 
konusu  tescil  beklenmeyen  gecikmelere  mahal  vermeksizin 
uygun  bir  zaman  dilimine  yayılmalıdır.  Dolayısıyla  bu 
kimyasalların tescilleri için son tarihler belirlenmelidir.  

(43)  Direktif  67/548/AET’ye  uygun  olarak  bildirilmiş  bulunan 
kimyasalların  verileri  sisteme  verilmeli  ve  bir  sonraki  tonaj 
miktar eşiğine ulaşıldığında güncellenmelidir.  

(44)  Uyum  içinde  basit  bir  sistem  sağlanması  amacıyla,  tüm 
tesciller Temsilciliğe iletilmelidir. Kaynaklara yönelik tutarlı bir 
yaklaşım ve verimli  kullanım sağlanması  için,  Temsilcilik tüm 
tesciller üzerinde bir bütünlük kontrolü yapmalı ve herhangi bir 
son tescil itiraz durumunda sorumluluk üstlenmelidir.  

(45)  Avrupa  Mevcut  Ticari  Kimyasal  Maddeler  Envanteri 
(EINECS)  belirli  bileşik  kimyasalları  tek  bir  kayıt  altında 
vermektedir.  UVCB  kimyasalları  (bilinmeyen  veya  değişken 
yapıdaki  kimyasallar,  bileşik  reaksiyon ürünleri  veya  biyolojik 
materyaller),  tehlikeli  özelliklerinin  önemli  ölçüde  değişiklik 
göstermemesi ve aynı sınıflandırmayı garanti etmeleri koşuluyla, 
değişken  yapılarına  rağmen  bu  Tüzük  doğrultusunda  tek  bir 
kimyasal olarak tescil edilebilir.  

(46)  Tecillerden  elde  edilen  bilgilerin  güncel  tutulmasının 
sağlanması  amacıyla,  tescil  ettirenlere  bilgilerdeki  belirli 
değişikliklerden  Ajansı  haberdar  etme  yükümlülüğü 
getirilmelidir.  

(47)  Direktif  86/609/AET  çerçevesinde  omurgalı  hayvanlar 
üzerinde yapılan testlerin değiştirilmesi, azaltılması ve ya makul 
bir hale getirilmesi gerekmektedir. Mümkün olan durumlarda bu 
Tüzüğün  uygulaması  kimyasallardan  doğan  sağlık  ve  çevre 
tehlikelerinin  değerlendirilmesine  uygun  alternatif  test 
yöntemlerine  dayanmalıdır.  Bu  Tüzük  çerçevesinde  temin 
edilmesi gereken bilgilerin elde edilmesine uygun olan komisyon 
ve  Temsilcilik  tarafından  kabul  görmüş  veya  Komisyon  ve 
uluslar  arası  organlar  tarafından  geçerli  kabul  edilen  alternatif 
yöntemlere  başvurularak  hayvanların  test  amaçlı  olarak 
kullanılmasından  kaçınılmalıdır.  Bu  anlamda  Komisyon,  ilgili 
paydaşlara  başvurduktan  sonra,  uygun  olduğu  durumlarda 
hayvanlar  üzerinde test  yapılmasını  engellemek,  azaltmak veya 
makul  bir  seviyeye  getirmek  amacıyla  gelecekteki  test 
yöntemleriyle ilgili Komisyon Tüzüğünün veya bu Tüzüğün tadil 
edilmesini  önermelidir.  Komisyon  ve  Temsilcilik  paydaşlara 
yönelik rehberliğin geliştirilmesi ve korunmasındaki ve Ajansın 
kendi  prosedürlerinin  temel  gereklerden  biri  olan  hayvanlar 
üzerinde test yapılmasının azaltılmasını sağlamalıdır.  
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(48) Bu Tüzük Topluluk rekabet kurallarının tam ve eksiksiz 
olarak uygulanmasına halel getirmeksizin uygulanmalıdır.  

(49)  Çalışmaların  kopyalanmaması  ve  özellikle  de  omurgalı 
hayvanlar  üzerinde  yapılan  testlerin  azaltılması  için,  tescil 
hazırlık ve başvuruları ile güncellemelerin yapılmasında, kayıt 
ettirenlerin  talep  edildiğinde  bilgi  paylaşımına  girmeleri 
gerekmektedir.  Verilecek  olan  bilgiler  omurgalı  hayvanlarla 
ilgili ise, tescil ettiren bu bilgiyi vermek zorundadır.  

(50)  Belirli  kimyasalların  insan  sağlığı  ve  çevre  üzerindeki 
etkileriyle ilgili testlerin sonuçlarının, bu kimyasalları kullanan 
doğal veya tüzel kişilerce mümkün olduğunca çabuk bir şekilde 
dolaşıma sokulması, kullanımlarının getirebileceği herhangi bir 
riskin  kısıtlanabilmesi  açısından  kamu  yararınadır.  Kayıt 
memurları  tarafından  talep  edildiğinde,  özellikle  omurgalı 
hayvanlar  üzerinde  yapılan  testler  söz  konusu  olduğunda, 
şirketin tam bir telafi edinmesini sağlayan koşullar altında bilgi 
paylaşımı gerçekleşecektir.  

(51)  Topluluk  endüstrisinin  güçlendirilmesi  ve  bu  Tüzüğüm 
mümkün olduğunca verimli bir şekilde uygulanması için, adil 
derecede  telafi  esas  alınarak  tescil  ettirenler  arasında  veri 
paylaşımına yönelik hükümler konulması uygun olacaktır.  

(52)  Test  verilerini  üreten  kişilerin  yasal  haklarına  saygı 
duyulması  amacıyla,  bu  verilerin  sahipleri  verilerinden 
faydalanan tescil ettirenlerden 12 yıllık bir süre boyunca telafi 
talep etme hakkına sahip olacaktır.  

(53)  Potansiyel  bir  tescil  ettirenin  aşamalı  bir  kimyasalın 
tesciline  devam  edebilmesi  için,  bir  önceki  tescil  ettirenle 
anlaşmaya varamasa dahi, istenildiği takdirde Temsilcilik daha 
önce  yapılmış  testlerin  kullanıma  elverişli  bir  özetinin 
kullanılmasına  izin  vermelidir.  Bu verileri  alan  tescil  ettiren 
kişi, verilerin sahibine bir maliyet katkısı ödemelidir. Faz dışı 
kimyasallar için ise Temsilcilik, potansiyel bir tescil ettirenin 
tescili için bilgi kullanımına izin vermeden önce, tescil ettirenin 
çalışma  sahibine  ödeme  yaptığına  ilişkin  bir  kanıt  talep 
edebilir.  

(54) Çalışmaların kopyalanmasından kaçınılması, özellikle de 
testlerin  kopyalanmaması  için,  aşamalı  kimyasalları  tescil 
ettirecek  olan  kişiler  Temsilcilik  tarafından  belirtilen  bir 
veritabanı  ile  mümkün olduğu kadar  kısa  bir  süre  içinde ön 
kayıt  yaptırmalıdır.  Tescil  edilmiş  olan  kimyasalların  bilgi 
alışverişini  yapılabilmesi  açısından,  Kimyasal  madde  Bilgisi 
Değişim  Forumlarının  (SIEF)  kurulması  için  bir  sistem 
oluşturulmalıdır.  Bu  forumlar  tescil  ettirecekleri  kimyasal 
maddelerle  ilgili  bilgi  vermek  ve  almak  isteyen  potansiyel 
tescil  ettirenleri  ve  bilgi  talep  etme  hakkına  sahip  olmayan 
ancak yürüttükleri çalışmalar için finansal telafi alabilecek olan 
diğer katılımcıları içermelidir.   

Söz konusu sistemin düzgün bir şekilde işlev görmesi için belirli 
yükümlülükler  yerine  getirilmelidir.  Bir  SIEF  üyesinin 
yükümlülüklerini  yerine  getirmemesi  halinde,  söz  konusu  üye 
uygun bir  şekilde  cezalandırılmalıdır  ancak  diğer  üyeler  kendi 
tescillerini  hazırlamaya  devam  edebilmelidir.  Kimyasal 
maddelerin  ön  kaydının  yaptırılmamış  olduğu  durumlarda,  alt 
kullanıcıların  alternatif  kaynaklar  bulmasına  yardım  etmek 
amacıyla önlemler alınmalıdır.  

(55)  Kendi  başına  veya  bir  preparatın  içindeki  bir  kimyasal 
maddenin  üreticileri  ve  ithalatçıları,  kimyasal  maddelerin  alt 
kullanıcılarıyla  kimyasal  maddeyi  tescil  ettirme niyetinde  olup 
olmadıklarına ilişkin bağlantı  kurmaya teşvik edilmelidir.  Eğer 
ithalatçı  veya  üretici  kimyasal  maddeyi  tescil  ettirmeyi 
düşünmüyorsa,  alt  kullanıcıların  alternatif  kaynaklar  aramasını 
sağlamak  amacıyla,  bu  gibi  bilgiler  alt  kullanıcılara  son  tarih 
öncesinde yeterli bir şekilde temin edilmelidir.  

(56)  Söz  konusu  kimyasal  maddelerin  alt  kullanıcıları  veya 
distribütörleri  gibi  diğer  profesyonellere  bilgi  iletilmesi,  bu 
kimyasal  maddeleri  üreticilerinin veya ithalatçılarının  kimyasal 
maddelerin  risklerin  yönetimindeki  sorumluluklarının  bir 
parçasıdır. Buna ilaveten, ürün ithalatçıları veya üreticileri, talep 
edildiğinde  bu  ürünlerin  güvenli  bir  şekilde  kullanılmasına 
yönelik  bilgileri  endüstriyel  ve  profesyonel  alt  kullanıcılar  ile 
tüketicilere temin etmelidir. Bu önemli sorumluluk tedarik zinciri 
boyunca  uygulanmalı,  böylece  tüm  eyleyenlerin  bu  kimyasal 
maddelerin kullanımından doğan risklerin yönetimi hususundaki 
sorumluluklarını yerine getirebilmesi sağlanmalıdır.  

(57)  Mevcut  güvenlik  bilgi  formu  kimyasal  maddelerin  ve 
preparatların  tedarik  zincirlerinde  bir  iletişim  aracı  olarak 
halihazırda  kullanıldığından,  daha  fazla  geliştirilmesi  ve  bu 
Tüzükle  belirlenen  sistemin  bütünsel  bir  parçası  haline 
getirilmesi uygun olacaktır.  

(58)  Bir  sorumluluk  zinciri  yaratılabilmesi  amacıyla,  kimyasal 
madde kullanımlarının tedarikçilerden alınan bir güvenlik belgesi 
kapsamı  içinde  olmaması,  bu  durumda  da  tedarikçi  tarafından 
belirtilen  önlemlerden  daha  fazlasının  alt  kullanıcı  tarafından 
alınmaması veya tedarikçinin risk değerlendirmesi yapması ya da 
alt kullanıcıya bu bilgileri iletmek zorunda olmaması halinde, alt 
kullanıcılar  kullandıkları  kimyasal  maddelerden  doğan  riskleri 
değerlendirmelidir. Aynı sebepten dolayı alt kullanıcılar kimyasal 
maddeleri  kullanmalarından  doğan  riskleri  yönetmelidir.  Buna 
ilaveten,  yüksek  tehlike  arz  eden  kimyasal  maddeler  içeren 
ürünlerin üreticilerinin veya ithalatçılarının, söz konusu ürünlerin 
güvenli  bir  şekilde  kullanılabilmesi  için  yeterli  bilgiyi  temin 
etmeleri doğru olacaktır.  
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(59)  Alt  kullanıcıların  kimyasal  güvenlik  değerlendirmelerini 
üstlenmelerine  yönelik  gerekler,  alt  kullanıcıların  bunları 
yerine getirebilmeleri  açısından detaylı  olarak açıklanmalıdır. 
Bu gerekler  yalnızca  bir  kimyasal  maddenin veya preparatın 
yıllık  bir  tonun  üzerindeki  miktarları  için  geçerli  olmalıdır. 
Ancak  her  durumda,  alt  kullanıcılar  uygun  risk  yönetim 
tedbirlerini  göz  önünde  bulundurmalı,  tanımlamalı  ve 
uygulamaya koymalıdır. Alt kullanıcılar belirli temel kullanım 
bilgilerini Temsilciliğe rapor etmelidir.  

(60) Uygulama ve değerlendirme amaçlı olarak ve rapor edilen 
bilgilerin  güncel  kalmasını  sağlamak  amacıyla,  kimyasal 
maddelerin  kullanımlarının  asıl  ithalatçıları  veya  üreticileri 
tarafından  iletilen  güvenlik  bilgi  formundaki  maruz  kalma 
durumu  dışında  olması  halinde,  kimyasal  maddelerin  alt 
kullanıcılarının  Temsilciliğe  belirli  temel  bilgileri  rapor 
etmeleri gerekmektedir.  

(61)  İşlenebilirlik  ve  oransallık  amaçlı  olarak,  kimyasal 
maddeleri küçük miktarlarda kullanan alt kullanıcıların bu gibi 
bir rapor yükümlülüğünden muaf tutulması uygun olacaktır.  

(62)  Tedarik  zinciri  boyunca  iki  yönlü  iletişim 
kolaylaştırılmalıdır.  Komisyon,  RIP’lerin  sonuçlarını  göz 
önünde  bulundurarak,  kullanımlarla  ilgili  özet  genel 
açıklamaları kategorize edecek bir sistem geliştirmelidir.  

(63) Ayrıca, bilgi üretiminin gerçek bilgi ihtiyaçlarına uygun 
hale  getirilmesi  de  gerekmektedir.  Bu amaçla  değerlendirme 
yapılması için Ajansın üreticiler ve ithalatçılar tarafından teklif 
edilen  programlarla  ilgili  karar  vermesi  gerekmektedir. 
Temsilcilik, Üye Devletlerle işbirliği içerisinde belirli kimyasal 
maddelere,  örneğin  yüksek  tehlike  arz  edenlere  öncelik 
vermelidir.  

(64)  Hayvanlar  üzerinde  gereksiz  yere  testler  yapılmasının 
engellenmesi  için,  ilgili  taraflara bilimsel  olarak geçerli  olan 
bilgiler ve test önerileri  doğrultusunda kimyasal maddeler ve 
tehlikelerin incelendiği çalışmalar sağlayacakları 45 günlük bir 
süre  verilmelidir.  Temsilcilik  tarafından  edinilen  bilimsel 
olarak  geçerli  bilgiler  ve  çalışmalar  test  önerilerinde dikkate 
alınmalıdır.  

(65) Buna ilaveten, tescil işlemlerinin genel kalitesine yönelik 
güven aşılanması ve gerek bir bütün olarak kamu gerekse de 
kimyasal  endüstri  paydaşlarının  doğal  ve  tüzel  kişilerin 
üzerlerine  düşen  yükümlülükleri  yerine  getirdiklerine  ikna 
olmasının sağlanması gerekmektedir. Aynı doğrultuda, yeterli 
deneyime  sahip  bir  değerlendirme  uzmanının  incelemesinde 
bilgi  kayıtlarını yapılması ve tescillerin belirli  bir yüzdesinin 
Temsilciliğe uyum amacıyla kontrol edilmesi uygun olacaktır.  

 (66) Temsilcilik, yapılan değerlendirmelere dayanarak piyasada 
yüksek hacimlerde bulunma sebebi de dahil  olmak üzere insan 
sağlığı  ve  çevreye  karşı  risk  arz  eden  şüpheli  kimyasal 
maddelerle  ilgili  olarak  üreticiler,  ithalatçılar  ve  alt 
kullanıcılardan  daha  fazla  bilgi  edinmek  üzere 
yetkilendirilmelidir. Üye Devletlerin yetkili  uzmanlarının içerik 
maddelerini  değerlendirecek  olmalarına  dayanarak  ve  Ajansın 
Üye  Devletlerle  işbirliği  içinde  belirlemiş  olduğu  kimyasal 
madde öncelik kriterleri esas alınarak, bir Topluluk eylem planı 
yapılmalıdır.  Yetkilendirmeye  tabi  olan  kimyasal  maddelerden 
kaynaklanan  risklere  eşit  düzeydeki  bir  riskin,  yerinde  izole 
edilmiş  orta  seviye  kimyasal  maddelerden  kaynaklanması 
halinde,  Üye Devletlerin yetkili  uzmanlarının haklı  durumlarda 
daha fazla bilgi edinmesine izin verilmelidir.  

(67)  Ajansın  Üye  Devletler  Komitesinin  taslak  kararları 
konusunda  kolektif  bir  anlaşmaya  varması,  iç  piyasanın 
korunmasının yanı sıra yetki ikamesi ilkesine saygı duyan verimli 
bir  sistem  için  esas  oluşturacaktır.  Bir  veya  daha  fazla  Üye 
Devletin ya da Ajansın bir taslak karar konusunda uzlaşmaması 
halinde,  söz  konusu  taslak  karar  merkezi  bir  prosedüre  tabi 
tutularak  kabul  edilmelidir.  Üye  Devletler  Komitesinin 
oybirliğiyle  uzlaşmaya  varamaması  halinde  ise  Komisyon, 
Komite prosedürü doğrultusunda bir karar almalıdır.  

(68)  Yapılan  değerlendirmelerden,  eylemlerin  kısıtlama  veya 
yetkilendirme prosedürleri çerçevesinde icra edileceği ya da risk 
yönetimi  eyleminin  diğer  uygun  mevzuatlar  çerçevesinde 
düşünülmesi  gerektiği  sonuçları  çıkabilir.  Bu  yüzden, 
değerlendirme  işlemlerinin  gidişatına  ilişkin  bilgiler  kamuya 
duyurulmalıdır.  

(69)  İlgili  nüfus  grupları  ve  muhtemelen  alt  nüfus  grupları  da 
dahil olmak üzere, insan sağlığının yeteri kadar yüksek derecede 
korunmasının sağlanması için yüksek tehlike arz eden kimyasal 
maddeler,  önlem ilkesi  doğrultusunda dikkat  konusu olmalıdır. 
Yetkilendirme,  yetki  için  başvuran  doğal  veya  tüzel  kişiler 
kimyasal  maddelerin  kullanımından  doğan  insan  sağlığına 
yönelik ve çevresel risklerin yeteri kadar kontrol altına alınmış 
olduğunu  yetkilendirme  makamına  kanıtladığında  verilmelidir. 
Öte yandan, kimyasal maddelerin kullanımının sosyo-ekonomik 
yararlarının ilgili risklerden daha fazla olması veya ekonomik ve 
teknik anlamda sürdürülebilir olan alternatif kimyasal maddeler 
ya  da  teknolojilerin  bulunmadığının  doğrulanması  halinde  de, 
kullanım yetkisi verilebilir. İç piyasanın iyi bir şekilde işlemesi 
de göz önünde bulundurulduğunda, Komisyonun yetki  makamı 
olması uygun olacaktır.  
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(70) Yüksek tehlike arz eden kimyasal maddelerin insan sağlığı 
ve  çevre  üzerindeki  olumsuz  etkileri,  kimyasal  maddelerin 
kullanımından doğan risklerin yeterli bir şekilde kontrol altına 
alınmasını sağlamak amacıyla uygun risk yönetim tedbirlerinin 
alınması ve bu kimyasal maddelerin ileriye yönelik bir bakış 
açısıyla  daha  güvenli  kimyasal  maddelerle  değiştirilmesiyle 
engellenmelidir.  Kimyasal  maddeler  üretildiğinde,  piyasaya 
sürüldüğünde  ve  kullanıldığında  boşaltım,  dışarı  salınım  ve 
kayıplar  da dahil  olmak üzere, tüm yaşam döngüsü boyunca 
kimyasal  maddelere  maruz  kalma  seviyesinin  aşıldığında 
olumsuz etkilerin görülebileceği eşik düzeyinin altında kalması 
sağlanması  için  risk  yönetim  tedbirleri  alınmalıdır. 
Yetkilendirme alınan herhangi bir kimyasal madde ve güvenli 
bir  maruz  kalma  seviyesi  sağlanamayan  kimyasal  maddeler 
için, pratik ve teknik anlamda mümkün olduğu kadar, olumsuz 
etkilerin  en  aza  indirilmesi  düşüncesinden  yola  çıkılarak 
salınım ve maruz kalma durumlarının en aza indirilmesi  için 
her  zaman  tedbirler  alınmalıdır.  Yeterli  derecede  kontrolün 
sağlanmasına yönelik önlemler Kimyasal Güvenlik Raporunda 
belirlenmelidir.  Bu  önlemler  uygulamaya  konmalı  ve  uygun 
olduğu hallerde de tedarik zinciri içerisindeki diğer eyleyenlere 
tavsiye edilmelidir.  

(71)  RIP’lerin  sonuçları  da  göz  önünde  bulundurularak 
kanserojen  ve  genetik  değişim  yaratan  kimyasal  maddelerin 
eşik  seviyelerini  belirlemeye  yönelik  metodolojiler 
geliştirilebilir.  Uygun  olduğu  hallerde  eşik  seviyelerin 
kullanılmasının ve insan sağlığı ile çevrenin yüksek derecede 
korunmasının sağlanabilmesi amacıyla,  bu metodolojiler  esas 
alınarak ilgili Ek tadil edilebilir.  

(72) Yüksek tehlike arz eden kimyasal maddelerin son olarak 
uygun  alternatif  teknolojiler  ya  da  kimyasal  maddelerle 
değiştirilmesi  amacının  desteklenmesi  için,  yetki  başvurusu 
yapan tüm kişilerin, yürüttükleri veya yürütmeyi düşündükleri 
tüm  araştırma  ve  geliştirme  bilgileri  de  dahil  olmak  üzere, 
riskler,  teknik  ve  ekonomik  fizibilitelere  ilişkin  analizler 
sunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, yetkilendirme duruma 
göre değişen sürelerde zaman kısıtlamalı incelemeye ve normal 
olarak  denetim  de  dahil  olmak  üzere  bazı  koşullara  tabi 
tutulmalıdır. 

(73)  Alternatif  kimyasal  maddeler  ve  teknolojilerin  mevcut 
olması  ve  kabul  edilemez  bir  tehlike  taşıyan  kimyasal 
maddelerin  sosyo-ekonomik  yararları  göz  önünde 
bulundurulduğunda; tek başına, bir preparatın içerisinde veya 
bir ürünün parçası halindeki kimyasal maddelerin insan sağlığı 
ve  çevreye  kabul  edilemez  bir  risk  arz  etmesi  halinde,  bu 
kimyasal maddelerin değiştirilmesi gerekmektedir.  

(74) Yüksek tehlike arz bir kimyasal maddenin uygun alternatif 
kimyasal maddeler veya teknolojilerle değiştirilmesi, tek başına, 
bir preparatın içinde veya bir ürünün parçası halindeki kimyasal 
maddelerin kullanım yetkisi için başvuran tüm kişiler tarafından 
göz  önünde  bulundurulmalı  ve  bu  yönde  alternatiflere, 
alternatiflerin  kullanımından doğacak  risklere  ve  değiştirmenin 
getireceği  ekonomik  ve  teknik  fizibiliteye  yönelik  analizler 
yapılmalıdır. 

(75)  Küçük  muafiyetler  hariç,  tehlikeli  kimyasal  maddelerin, 
preparatların  ya  da  ürünlerin  kullanımı,  üretimi  ve  piyasa 
sürülmesi üzerine konacak olan kısıtlamalar bu Tüzüğün kapsamı 
içine  giren  tüm  kimyasal  maddeler  için  geçerlidir.  Müşteriler 
tarafından  kendi  başlarına  veya  preparatlarda  kullanılmaları 
konusunda,  kanserojen,  genetik  değişim  yaratan,  toksik,  1. 
kategori  veya  2.  kategori  kimyasal  maddelerin  piyasaya 
sürülmesi ve kullanımlarına yönelik olarak getirilen kısıtlamalar 
sürdürülmelidir.  

(76)  Uluslararası  seviyedeki  deneyimler,  kalıcı,  biyolojik 
birikimli, toksik ya da ileri derece biyolojik birikimli ve toksik 
karakterli  kimyasal  maddelerin  yüksek  tehlike  arz  ettiğini 
göstermektedir.  Öte  yandan  bu  gibi  kimyasal  maddelerin 
tanımlanmasına  yönelik  kriterler  geliştirilmiştir.  Belirli  diğer 
kimyasal  maddeler  için  ise,  duruma göre  tehlike  seviyesi  aynı 
şekilde  ele  alınmalarına  yetecek  kadar  yüksektir.  Ek  XIII’de 
verilen kriterler,  mevcut  olan deneyimler  ve  herhangi  bir  yeni 
deneyim  de  göz  önünde  bulundurularak,  insan  sağlığını  ve 
çevreyi  yüksek  derecede  korumak  amacıyla  yeniden  gözden 
geçirilmelidir.  

(77)  İşlenebilirlik  ve  pratiklik  açısından,  gerek  uygulama 
dosyaları  hazırlaması gereken ve uygun risk yönetim önlemleri 
alması gereken doğal ve tüzel kişiler, gerekse de yetkilendirme 
işlemlerini yürütmek zorunda olan yetkililerle ilgili olarak, belirli 
kullanımları muaf tutarak, yalnızca sınırlı sayıda kimyasal madde 
aynı  zamanda  yetkilendirme  prosedürüne  tabi  tutulmalıdır  ve 
uygulamalar  için  gerçekçi  son  tarihler  belirlenmelidir. 
Yetkilendirme kriterlerine  uyan kimyasal  maddeler,  saha sonra 
yetkilendirme prosedürüne dahil  olmak üzere bir  aday listesine 
alınmalıdır.  Bu liste içerisinde,  Ajansın çalışma programındaki 
kimyasal maddeler açık bir şekilde tanımlanmalıdır.  

(78) Temsilcilik, verilen kararların bilimsel bilgiye, gelişmeye ve 
topluma  yönelik  ihtiyaçların  yansıtılabilmesi  amacıyla, 
yetkilendirme  prosedürüne  tabi  tutulacak  olan  kimyasal 
maddelerin önceliklerine ilişkin tavsiyeler temin etmelidir. 

(79)  Bir  kimyasal  madde  üzerine  tam  bir  yasak  konması,  o 
kimyasal  maddenin  herhangi  bir  kullanımının 
yetkilendirilemeyeceği  anlamına  gelmektedir.  Dolayısıyla 
yetkilendirme başvurularında bulundurmak gereksiz olacaktır. Bu 
gibi  durumlarda  kimyasal  madde,  başvurusu  yapılabilecek 
kimyasal maddeler listesinden kaldırılmalıdır ve kısıtlandırılmış 
kimyasal maddeler listesine eklenmelidir.  
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(80) Yetkilendirme ve kısıtlandırma arasındaki uygun etkileşim 
sağlanarak, iç piyasaların verimli bir şekilde işlev görmesinin 
yanı  sıra  insan  sağlığının  ve  çevrenin  yüksek  derecede 
korunması  sağlanmalıdır.  Şüpheli  olan  ve  yetkilendirme 
başvurusu yapılabilen kimyasal maddeler listesinde yer alana 
kimyasal  maddeler  üzerinde bulunan kısıtlamalar  o  kimyasal 
madde  için  korunmalıdır.  Temsilcilik,  ürünlerdeki  kimyasal 
maddelerin  uygun  bir  şekilde  kontrol  altında  tutulup 
tutulmadığını göz önünde bulundurmalı ve eğer tutulmuyorsa 
kullanımı yetkilendirme gerektiren bu kimyasal maddeler için 
daha fazla kısıtlama getiren bir dosya hazırlamalıdır.  

(81)  Belirli  kimyasal  maddelerin  kullanımının 
yetkilendirilmesine  yönelik  olarak  uyumlu  bir  yaklaşım 
sağlanması amacıyla Temsilcilik, kimyasal maddelerin yeterli 
bir şekilde kontrol edilip edilmemesine veya üçüncü şahıslarca 
Temsilciliğe  iletilen sosyo-ekonomik analizlere  ilişkin olarak 
bu kimyasal  maddelerin  kullanımından doğan risklere ilişkin 
görüşler  düzenlemelidir.  Bu  görüşler,  yetkilendirme  verilip 
verilmemesi  konusunda  Komisyon  tarafından  göz  önünde 
bulundurulmalıdır.  

(82) Yetkilendirme gereğinin verimli bir şekilde denetlenmesi 
ve uygulanmasına olanak sağlamak için, tedarikçilerine verilen 
bir  yetkiden  faydalanmakta  olan  alt  kullanıcılar  Temsilcilikı 
kimyasal maddeyi kullandıkları konusunda bilgilendirmelidir.  

(83)  Bu  şartlar  altında,  yetkilendirmenin  verilmesine  veya 
reddedilmesine yönelik  son kararın,  Üye Devletler  içerisinde 
daha  geniş  çaplı  incelemelere  olanak  sağlanabilmesi  ve 
kararların  daha  doğru  bir  şekilde  verilebilmesi  amacıyla 
yönetmelik  prosedürleri  doğrultusunda  Komisyon  tarafından 
alınması doğru olacaktır.  

(84)  Mevcut  sisteme  ivme  kazandırılması  için,  kısıtlama 
prosedürü  yeniden  yapılandırılmalı  ve  birçok  defa  önemli 
ölçüde tadil edilmiş ve uyarlanmış olan Direktif 76/769/
AET’nin  değiştirilmesi  gerekmektedir.  Açıklık  sağlamak 
amacıyla ve bu yeni hızlandırılmış kısıtlama prosedürü için bir 
başlangıç noktası teşkil etmek üzere, bu Direktif doğrultusunda 
geliştirilmiş bulunan tüm kısıtlamalar bu Tüzüğün kapsamına 
alınmalıdır. Uygun olduğu durumlarda bu tüzüğün eki olan Ek 
XVII  Komisyon  tarafında  geliştirilen  rehberlikle  birlikte 
kolaylaştırılmalıdır.  

(85) Ek XVII ile bağlantılı  olarak, Üye Devletlerin bir geçiş 
süreci  boyunca  daha  katı  kısıtlamalar  getirmelerine,  bu 
kısıtlamaların  Anlaşmaya  uygun  bir  şekilde  bildirilmeleri 
kaydıyla izin verilmelidir. Bu kısıtlamalar piyasaya sürülmesi, 
üretilmesi ve kullanılması kısıtlanmış olan kimyasal maddeleri, 
preparatlar  içindeki  kimyasal  maddeleri  ve  ürünler  içindeki 
kimyasal maddeleri kapsamalıdır. 
Komisyon,  bu  kısıtlamaların  bir  envanterini  derlemeli  ve 
yayımlamalıdır.  Bu  durum  Komisyonun  olası  bir  uyuma 
yönelik önlemler almasına fırsat verecektir.  

(86) Tek başına, bir preparatın içerisinde veya bir ürünün parçası 
halindeki kimyasal maddelerin piyasaya sürülmesi, üretilmesi ya 
da kullanılmasından doğan risklere yönelik olarak, insan sağlığı 
ve  çevrenin  yüksek  derecede  korunmasını  sağlamaya  ilişkin 
uygun risk yönetimi önlemlerinin alınması üreticiler, ithalatçılar 
veya alt kullanıcıların sorumluluğu altında olmalıdır. Öte yandan, 
bunun  yetersiz  olduğu  düşünülüyorsa,  Topluluk  mevzuatının 
haklı görülmesi halinde uygun kısıtlamalar konulmalıdır.  

(87)  İnsan  sağlığı  ve  çevrenin  korunması  için,  bir  kimyasal 
maddenin kendi başına, bir preparatın içerisinde veya bir ürünün 
parçası halinde üretilmesi, piyasaya sürülmesi ya da kullanılması 
üzerindeki kısıtlamalar herhangi bir kimyasal maddenin herhangi 
bir  halini  veya  üretiminin,  piyasaya  sürülmesinin  ve 
kullanılmasının yasaklanmasını içerebilir. Dolayısıyla da bu gibi 
kimyasal maddelere konulan bu gibi kısıtlamalar ve tadilatların 
listelenmesi gereklidir.  

(88)  Bir  kısıtlama  teklifinin  hazırlanması  ve  bu  gibi  bir 
mevzuatın  verimli  bir  şekilde  yürütülmesi  için,  Üye Devletler, 
Temsilcilik, Topluluğun diğer organları, Komisyon ve diğer ilgili 
taraflar arasında iyi bir işbirliği, koordinasyon ve bilgi alışverişi 
gerçekleştirilmelidir.  

(89) Üye Devletlere insan sağlığı ve çevre üzerindeki belirli bir 
riske yönelik önerilerde bulunma fırsatı vermek için, gereklerin 
detaylı  bir  şekilde  belirtildiği  bir  dosya  hazırlanmalıdır.  Bu 
dosya,  Topluluk  içersindeki  eylemleri  doğrular  nitelikte 
olmalıdır.  

(90)  Kısıtlamalara  uyumlu  bir  yaklaşım  getirebilmek  amacıyla 
Temsilcilik,  bu  prosedürün  koordinatörü  rolünü  üstlenmeli, 
örneğin  ilgili  raportörleri  görevlendirmeli  ve  ilgili  eklerin 
gereklerine  uyulduğunu  doğrulamalıdır.  Temsilcilik,  kısıtlama 
dosyası  hazırlanmakta  olan  kimyasal  maddelerin  bir  listesini 
tutmalıdır.  

(91)  Komisyona,  Topluluk  içerisinde  bilinmesi  gereken  insan 
sağlığı  ve  çevreye  yönelik  belirli  riskleri  belirtme  fırsatı 
verilebilmesi  için,  kısıtlama  dosyalarının  hazırlanması  görevi 
Temsilciliğe verilmelidir.  

(92) Şeffaflık amaçlı olarak Temsilcilik, yorumların yapılmasını 
talep ederken, tavsiye edilen kısıtlamalar da dahil  olmak üzere 
ilgili dosyayı yayımlamalıdır.  
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(93)  Prosedürün  zamanında  bitirilebilmesi  için,  Temsilcilik 
tavsiye  edilen  eylem  konusundaki  görüşlerini  ve  raportör 
tarafından  hazırlanan  görüş  taslağını  esas  alarak  etkisini 
belirtmelidir.  

(94)  Kısıtlama  prosedürünün  hızlandırılması  için,  Komisyon 
taslak tadilatını Ajansın görüşlerini almasından itibaren belirli 
bir zaman dilimi içerisinde hazırlamalıdır.  

(95)  Kimyasal  mevzuatının,  karar  alma  sürecinin  ve  bunun 
altında yatan bilimsel esasın tüm paydaşlar ve kamu arasında 
kredibiliteye sahip olmasının sağlanması amacıyla, Temsilcilik 
merkezi  bir  konumda olmalıdır.  Temsilcilik  ayrıca  Bu tüzük 
çerçevesinde  iletişim  ve  uygulama  Tüzüğün  uygulanması 
konusunda  eksen  rolü  oynamalıdır.  Topluluk  kuruluşlarının, 
Üye Devletlerin, kamuoyunun ve ilgili tarafların Temsilciliğe 
güven duyması bu yüzden gereklidir. Bu sebeple, şeffaflık ve 
verimliliğin  yanı  sıra,  bağımsızlık  ve  teknik  ve  düzenleyici 
kapasitelerin sağlanması hayati önem taşımaktadır.  

(96)  Temsilcilik  yapısı,  Ajansın  yerine  getirecek  olduğu 
görevlere  uygun  olmalıdır.  Benzer  Topluluk 
Temsilciliklarından  elde  edilen  deneyimler,  bu  amaçla  bir 
rehberlik sağlamaktadır ancak yapı bu Tüzüğün getirdiği belirli 
ihtiyaçların yerine getirilmesi doğrultusunda uyarlanmalıdır.  

(97) Kimyasal riskler ve nasıl yönetilebilecekleri konusundaki 
bilgilerin  verimli  bir  şekilde  iletilmesi,  bu  Tüzükle  birlikte 
kurulan sitemin önemli bir parçasıdır. Kimyasallardan ve diğer 
sektörlerden  elde  edilen  deneyimler,  Temsilcilik  tarafından 
paydaşlara rehberlik verilirken göz önünde bulundurulmalıdır.  

(98)  Verimlilik  sağlanması  amacıyla,  Temsilcilik 
Sekreterliğinin  kadrosu,  Üye  Devletlerin  bilimsel  ve  teknik 
kaynaklarına  başvurmaksızın,  gerekli  teknik  yönetimsel  ve 
bilimsel görevleri yerine getirmelidir. İdari Yönetici bağımsız 
bir  şekilde  Ajansın  görevlerinin  verimli  olarak  yerine 
getirilmesini sağlamalıdır. Ajansın rolünü yerine getirmesinin, 
paydaşlar  ile  Avrupa  Parlamentosunun  katılımının,  yüksek 
rekabet  standartlarının edinilmesinin,  genel  finansal  ve  yasal 
konularda  yeterli  uzmanlığın  ve  aynı  zamanda  da  kimyasal 
güvenlik  ile  kimyasal  düzenlemelerde  geniş  yelpazeli  bir 
uzmanlık sağlanması için, Yönetim Kurulu yapısı her bir Üye 
Devleti temsil edecek şekilde planlanmalıdır.  

(99)  Temsilcilik,  rolünü yerine  getirmek için  gerekli  olan  tüm 
araçlara sahip olmalıdır.  

(100)  Ücretlerin  hangi  oranının  ilgili  Üye  Devlet  uzmanına 
devredileceğinin belirtilmesi de dahil olmak üzere, bir Komisyon 
Tüzüğünde ücretlerin yapıları ve miktarları belirtilmelidir.  

(101) Ajansın Yönetim Kurulu, bütçe belirlemek, uygulamalarını 
kontrol  etmek,  iç  kurallar  belirlemek,  finansal  tüzükler 
hazırlamak ve İdari  Yöneticiyi  belirlemek için gereken yetkiye 
sahip olmalıdır.  

(102) Temsilcilik,  bir  Risk Değerlendirme Komitesi  ve Sosyo-
ekonomik Analiz Komitesi aracılığıyla uzmanlık alanı içerisinde 
belirli  görüşler  sunabilmek  için  Bilimsel  Komitelere  atfedilen 
rolü üstlenmelidir.  

(103)  Temsilcilik,  bir  Üye  Devletler  Komitesi  aracılığıyla, 
uyumlu bir yaklaşım gerektiren konularda Üye Devletler arasında 
anlaşmanın sağlanmasını amaçlamalıdır.  

(104) Risk Değerlendirme Komitesi ve Sosyo-ekonomik Analiz 
Komitesinin  bilimsel  görüşlerinde,  Komite  içindeki  mevcut 
mümkün  olan  en  geniş  bilimsel  ve  teknik  uzmanlığı  esas 
almalarının sağlanması  için  Temsilcilik,  Üye Devletler  ve Üye 
Devletler  içersinde çalışan uzmanlar  arasında yakın işbirliğinin 
sağlanması  gerekmektedir.  Aynı  anlamda,  bu  Komiteler  belirli 
ilave uzmanlıklardan da yararlanabilmelidir.  

(105) Yasal veya tüzel kişilerin kimyasalların güvenli bir şekilde 
kullanılması  konusundaki  arttırılmış  sorumlulukları  ışığında, 
uygulamaların  güçlendirilmesi  gerekmektedir.  Dolayısıyla 
Temsilcilik Üye Devletlerin kimyasal mevzuatının uygulanması 
konusundaki bilgi alışverişine girmeleri ve eylemlerini koordine 
etmelerini  sağlayacak  bir  Forum  kurmalıdır.  Bu  konuda  Üye 
Devletler  arasında  bulunan  mevcut  gayrı  resmi  işbirliği  daha 
resmi bir çerçeveden yararlanacaktır. 

(106)  Temsilcilik  tarafından  alınan  kararlardan  etkilenen 
herhangi  doğal  veya  tüzel  kişiliklerin  başvurularının  garanti 
altına alınması amacıyla, bir Temyiz Kurulu kurulmalıdır. 
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(107)  Temsilcilik  kısmen  doğal  ve  tüzel  varlıklarca  ödenen 
ücretler,  kısmen  de  Avrupa  Topluluğu  gene  bütçesinden 
finanse  edilmelidir.  Topluluk  bütçesi  prosedürü,  Avrupa 
Topluluğu genel bütçesine yüklenebilecek sübvansiyonlar söz 
konusu  olduğunda  uygulanabilir  olmalıdır.  Bunun  yanı  sıra, 
hesapların  denetlenmesi,  Avrupa  Topluluğu  genel  bütçesine 
uygulanabilen Finansal Tüzükle ilgili 1605/2002 sayılı Konsey 
Tüzüğünün  (AT,  Euratom)  185.  maddesinde  belirtilen 
organlara yönelik 2343/2002 sayılı Komisyon Tüzüğünün (AT, 
Euratom)  91.  maddesi  doğrultusunda  Denetçiler  Divanı 
tarafından yürütülmelidir (1).  

(108) Komisyonun ve Ajansın uygun gördüğü hallerde, üçüncü 
ülkelerin  temsilcilerinin  Ajansın  çalışmalarına  katılmaları 
mümkün olmalıdır. 

(109)  Temsilcilik,  uluslararası  tüzüklerin  uyumlaştırılmasıyla 
ilgilenen kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, Topluluğun ve 
Üye  Devletlerin  bu  uyumlaştırma  eylemlerindeki  rollerine 
katkıda  bulunmalıdır.  Geniş  çaplı  uluslararası  anlaşmanın 
sağlanması için, Temsilcilik kimyasalların sınıflandırılması ve 
etiketlenmesine yönelik Global Uyumlaştırılmış Sistem (GHS) 
gibi  mevcut  be  geliştirilmekte  olan  uluslararası  kimyasal 
düzenleme standartlarını göz önünde bulundurmalıdır.  

(110)  Temsilcilik,  doğal  ve  tüzel  varlıkların  veri  paylaşım 
hükümleri  hususundaki  yükümlülüklerini  yerine  getirmeleri 
için gerekli olan altyapıyı sağlamalıdır.  

(111) Sırasıyla tıbbi ürünlerin insanlar için ve veteriner amaçlı 
olarak  kullanılmasına  ilişkin  prosedürleri  belirleyen  ve  bir 
Avrupa  Tıbbi  Temsilcilikı  kurulmasını  öngören  Avrupa 
Parlamentosunun  ve  Konseyin  31  Mart  2004  tarihli  ve 
726/2004  sayılı  Tüzüğü  (AT)  doğrultusunda  kurulmuş  olan 
Avrupa  Tıbbi  Ajansının  (EMEA)  (2);  gıda  kanununu,  gıda 
güvenliği konusundaki prosedürleri ve Avrupa Gıda Güvenliği 
Kurumu belirleyen Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 28 Ocak 
2002 tarihli ve 178/2002 tarihli Tüzüğü (AT) ile kurulmuş olan 
Avrupa Gıda Güvenliği  Kurumu (EFSA) (3) ile  22 Temmuz 
2003 tarihli Konsey Kararıyla kurulan Avrupa İş Güvenliği ve 
Sağlığı  Ajansının  (4)  görevleri  ile  Ajansın  görevinin 
karıştırılmaması önemlidir.  
__________________
(1) RG L 357, 31.12.2002, s. 72.
(2) RG L 136, 30.4.2004, s. 1. Tüzük (AT) 
No 1901/2006 ile tadil edilmiş haliyle (RG L 378, 27.12.2006, s. 1).
(3) RG L 31, 1.2.2002, p. 1. Komisyon Tüzüğü (AT) No 575/2006 ile en son tadil 
edilmiş haliyle (RG L 100, 8.4.2006, s. 3).
(4) RG C 218, 13.9.2003, s. 1.

Sonuç olarak Temsilcilik, EFSA, İstişari Güvenlik Komitesi ve 
Avrupa  İş  Güvenliği  ve  Sağlığı  Temsilcilikı  ile  işbirliğinin 
gerekli olduğu durumlar için prosedür kurallarını belirlemelidir. 
Aksi  takdirde  bu  Tüzük,  EMEA,  EFSA,  İstişari  Güvenlik 
komitesi  ve  Avrupa  İş  Güvenliği  ve  Sağlığı  Ajansına  verilen 
uzmanlıklara halel getirmeksizin uygulanmalıdır. 

(112)  Tek  başlarına  veya  preparatlar  içerisindeki  kimyasal 
maddeler için piyasanın düzgün bir şekilde işlev görmesi ve aynı 
zamanda insan sağlığı ve çevrenin yüksek derecede korunmasının 
sağlanması  için,  envanterlerin  etiketlenmesi  ve 
sınıflandırılmasına yönelik kurallar belirlenmelidir.  

(113) Tescile tabi olan, 67/548/AET sayılı Direktifin 1. maddesi 
kapsamına  giren  veya  piyasaya  sürülen  kimyasal  maddeler 
dolayısıyla  envantere  dahil  edilmek  üzere  Temsilciliğe 
bildirilmelidir.  

(114) Genel olarak kamuoyunun ve özellikle de belirli kimyasal 
maddelere  maruz  kalan  insanların  uyumlaştırılmış  bir  şekilde 
korunması  ve  sınıflandırma  ile  etiketlemeye  dayana  diğer 
Topluluk  mevzuatlarının  doğru  bir  şekilde  işlev  görmesinin 
sağlanması  için;  envanterler,  mümkün olduğu durumlarda aynı 
kimyasal  maddeler  üzerinde ithalatçılar  ve üreticilerin uzlaştığı 
67/548/AET  sayılı  Direktif,  1999/45/AT  sayılı  Direktif  ve 
Topluluk düzeyinde bazı kimyasal maddelerin etiketlenmesi ve 
sınıflandırılmasına yönelik olarak alınan kararlar doğrultusundaki 
sınıflandırmaları kayda geçirecek şekilde olmalıdır. Bu durumda, 
67/548/AET sayılı Direktifin Ek I başlıklı ekinde listelenen belirli 
kimyasal maddelerin etiketlenmesi ve sınıflandırılması da dahil 
olmak üzere, 67/548/AET sayılı Direktif çerçevesinde belirtilen 
eylemlerden  doğan deneyim birikimi  ve  çalışmalar  tam olarak 
göz önünde bulundurulmalıdır.  

(115) Kaynaklar en yüksek tehlike arz eden kimyasal maddeler 
üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Bu yüzden bir kimyasal maddenin, 
kanserojen, genetik değişim yaratan, toksik, üretim kategorileri 
1,2 veya 3 ya da solunum duyarlayıcı veya duruma göre değişen 
diğer  etkiler  ve  özelliklerle  sınıflandırılmalarını  gerektiren 
kriterlere uyması halinde, bu kimyasal madde 67/548/AET sayılı 
Direktifin  Ek  I  başlıklı  ekine  eklenmelidir.  Uzmanların 
Temsilciliğe  teklifler  sunmalarının  sağlanması  için  hükümler 
konulmalıdır. Temsilcilik görüşünü belirtirken, ilgili tarafların da 
yorum yapma  fırsatına  sahip  olması  gerekmektedir.  Komisyon 
bunun sonucunda bir karar almalıdır.  

(116) Üye Devletler ile Ajansın bu Tüzüğün uygulamasına ilişkin 
düzenli  raporları,  bu  Tüzüğün  uygulanmasının  yanı  sıra  bu 
alandaki  akımların  gözlemlenmesinde  vazgeçilmez  gözlem 
araçlarıdır. Raporlardaki bulgular doğrultusunda varılan sonuçlar, 
bu  Tüzüğün  gözden  geçirilmesinde  ve  gerekli  görüldüğünde 
tadillere yönelik formüllerin geliştirilmesinde kullanışlı ve pratik 
araçlar olacaktır.  
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(117)  Kimyasal  kullanımları  konusunda  bilgi  sahibi 
olmalarının  sağlanabilmesi  amacıyla,  AB  vatandaşlarının 
maruz  kalabilecekleri  kimyasallara  ilişkin  bilgilere 
erişebilmeleri sağlanmalıdır. Bunu başarmaya yönelik şeffaf bir 
yöntem, zararlı  etkilerin özet halindeki özellikleri,  etiketleme 
gerekleri  ile  kullanım ve  risk  yönetim tedbirlerini  de  içeren 
Topluluk mevzuatının da dahil olduğu Ajansın veri tabanında 
tutulan  temel  verileri  vatandaşlara  kolay  ve  serbest 
erişebilecekleri  bir  şekilde  sunmaktır.  Temsilcilik  ve  Üye 
Devletler,  çevresel  bilgiye  kamuoyunun  erişimine  ilişkin  28 
Ocak 2003 tarihli ve 2003/4/AT sayılı Avrupa parlamentosu ve 
Konsey  Direktifi  (1);  Avrupa  parlamentosu,  konseyi  ve 
Komisyonunun  belgelerine  kamuoyunun  erişimine  ilişkin  30 
Mayıs 2001 tarihli ve 1049/2001 sayılı Avrupa Parlamentosu 
ve  Konsey  Tüzüğü  (AT)  (2)  ile  Avrupa  Topluluğunun  taraf 
olduğu UNECE Bilgi Erişimi, Kamuoyunun Kararlara Katılımı 
ve  Çevresel  Konularda  Adalet  Konvansiyonu  doğrultusunda 
bilgi erişimine izin vermelidir. 

(118)  Bu  Tüzük  çerçevesinde  bilgi  ifşa  edilmesi  1049/2001 
sayılı  Tüzüğün  (AT)  belirli  gereklerine  tabidir.  Söz  konusu 
Tüzük,  başvuru  hakkı  da  dahil  olmak  üzere,  prosedür 
garantileri ve bilgi verilmesi konularında bağlayıcı son zaman 
dilimleri  belirlemektedir.  Yönetim  Kurulu  bu  gereklerin 
Temsilciliğe  uygulanması  için  pratik  düzenlemelerde 
bulunmalıdır.  

(119)  Üye  Devletlerin  uzmanları,  Topluluk  mevzuatının 
uygulanmasına  katılımlarının  dışında,  Üye  Devletlerdeki 
paydaşlara  yakınlıkları  dolayısıyla,  kimyasal  maddelerin 
taşıdıkları riskler ve kimyasallar mevzuatı çerçevesinde doğal 
ve tüzel varlıkların yükümlülüklerine ilişkin bilgi alışverişinde 
bir  rol  oynamaktadır.  Aynı  zamanda  Temsilcilik,  Üye 
Devletlerin uzmanları ve komisyon arasındaki yakın işbirliği, 
global iletişim sürecinin tutarlılığı ve verimliliğinin sağlanması 
için gereklidir. 

(120) Bu tüzükle kurulan sistemin düzgün bir şekilde işlemesi 
için,  Üye  Devletler,  Temsilcilik  ve  komisyon  arasında 
uygulamaya yönelik  olarak iyi  bir  işbirliği,  koordinasyon ve 
bilgi alışverişi gerçekleşmelidir.  

(121)  Bu  Tüzüğe  uyulmasının  sağlanması  amacıyla  Üye 
Devletler  verim  sağlayabilecek  gözlem  ve  kontrol  tedbirleri 
almalıdır.  Gerekli  incelemeler  planlanmalı,  gerçekleştirilmeli 
ve bunların sonuçları rapor edilmelidir. 
___________________
(1) RG L 41, 14.2.2003, s. 26.
(2) RG L 145, 31.5.2001, s. 43.

(122) Üye Devletlerin eylemleri konusunda şeffaflık, tarafsızlık 
ve  tutarlılık  sağlanması  için  ve  uyumsuzluk  insan  sağlığı  ve 
çevreye  zarar  verebileceğinden,  Üye  Devletlerin  uyumsuzluk 
karşı  orantılı,  etkili  ve  caydırıcı  cezalar  getiren  bir  çerçeve 
belirlemesi gereklidir.  

(123) Bu Tüzüğün uygulanması ve belirli tadilatların yapılması 
için  gerekli  olan  önlemler,  Komisyona  (3)  verilen  yetkilerin 
uygulanmasıyla  ilgili  prosedürleri  belirleyen  28  Haziran  1999 
tarihli  ve  1999/468/AT  sayılı  Konsey  Kararı  doğrultusunda 
alınmalıdır. 

(124)  Özellikle  belirli  durumlarda  Eklerin  tadil  edilmesi,  test 
yöntemlerine  ilişkin  kuralların  belirlenmesi,  uyum için  seçilen 
dosya  yüzdesinin  belirlenmesi,  bu  seçim  için  kriterlerin 
değiştirilmesi ve yapılacak olan testlerin teknik anlamda mümkün 
olmadığını  gösteren  yeterli  doğrulamaya  yönelik  kriterlerin 
oluşturulması  yetkileri  komisyona  verilmelidir.  Bu  önlemler 
genel kapsamlı olduğundan ya da bu Tüzüğün gereksiz öğelerini 
tadil etmek veya bu Tüzüğe yeni gereksiz öğeler katarak ilavede 
bulunmak üzere tasarlandığından, 1999/468/AT sayılı Kararın 5a 
Maddesindeki  düzenleyici  prosedürler  doğrultusunda  dikkatle 
incelenerek alınmalıdırlar. 

(125)  Bu  Tüzüğün  hükümlerinin  tam  olarak  uygulanabilirlik 
kazanması  için  gereken  geçiş  süreci  sırasında  ve  özellikle  de 
Ajansın  başlangıç  sürecinde  kimyasalların  etkili  bir  şekilde  ve 
zamanında düzenlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, Temsilcilik 
Yönetim Kurulu kendi  başına bir  İdari  Yönetici  atayana kadar 
geçici  bir  İdari  Yönetici  atanması  ve  sözleşmelerin  sonuca 
bağlanması  da  dahil  olmak  üzere,  Komisyonun  Ajansın 
kuruluşuna  yönelik  gerekli  desteği  verebilmesi  için  hüküm 
konulmalıdır.  

(126)  793/93  ve  76/769/AET  sayılı  Direktifler  çerçevesinde 
yapılan  çalışmalardan  tam  yarar  sağlanması  ve  bu  gibi  bir 
çalışmanın yitirilmesinin engellenmesi için, Komisyon başlangıç 
süreci  sırasında  söz  konusu  çalışmayı  esas  alarak  bu  tüzükte 
etrafı  çizilen  tam  kısıtlama  prosedürünü  takip  etmeksizin 
kısıtlamalar  koymak üzere yetkilendirilmelidir.  Tüm bu öğeler, 
bu  Tüzük  yürürlüğe  girer  girmez  risk  azaltma  tedbirlerinin 
desteklenmesi amacıyla kullanılmalıdır.  
____________________
RG L 184, 17.7.1999, s. 23. Karar
2006/512/AT ile tadil edilmiş haliyle (RG L 200, 22.7.2006, s. 11).
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(127) Bu Tüzüğün hükümlerinin derecelendirilmiş bir şekilde 
yürürlüğe girmesi ve böylece yeni sisteme pürüzsüz bir geçiş 
yapılması  uygun  olacaktır.  Bunun  yanı  sıra  hükümlerin 
derecelendirilmiş bir şekilde yürürlüğe girmesi dahil olan tüm 
tarafların, yetkililerin, doğal ve tüzel varlıkların ve paydaşların 
yeni  görevler  hazırlanması  konusunda  kaynaklarını  doğru 
zamanda toplamalarına yardımcı olacaktır.  

(128)  Bu  Tüzük  Direktif  76/769/AET,  Komisyon  Direktifi 
91/155/AET  (1),  Komisyon  Direktifi  93/67/AET  (2), 
Komisyon  Direktifi  93/105/AET  (3),  Komisyon  Direktifi 
2000/21/AET (4), 793/93 sayılı Tüzük (AET) ve 1488/94 sayılı 
Komisyon Tüzüğünün (AT) (5) yerini alacaktır. Dolayısıyla bu 
Direktifler ve Tüzükler yürürlükten kaldırılacaktır.  

(129) Tutarlılık ağlanması adına, bu Tüzükte belirtilen konuları 
içermekte olan 1999/45/AT sayılı Direktif ise tadil edilmelidir. 

_____________________
(1)  88/379/AET  sayılı  Direktifin  10.  maddesinin  uygulanmasında  tehlikeli 
preparatlara ilişkin belirli  bilgi sisteminin detaylı düzenlemelerini belirleyen ve 
tanımlayan  5  Mart  1991  tarihli  ve  91/155/AET  sayılı  Komisyon  (RG  L  76, 
22.3.1991, s. 35). Direktif 2001/58/AT ile en son tadil edilmiş haliyle (RG L 212, 
7.8.2001, s. 24).
(2) 67/548/AET sayılı Konsey direktifi doğrultusunda bildirilmiş olan maddelerin 
insan  sağlığı  ve  çevreye  yönelik  risklerinin  değerlendirilmesinde  başvurulan 
ilkeleri  belirleyen  20  Temmuz  1993  tarihli  ve  93/67/AET  sayılı  Komisyon 
Direktifi  
(RG L 227, 8.9.1993, s. 9).
(3)  67/548/AET  sayılı  Konsey  Direktifinin  yedinci  tadilatının  12.  maddesinde 
belirtilen teknik dosya için  gereken bilgileri  içeren Ek VII  D’yi  belirleyen 25 
Kasım  1993  tarihli  ve  93/105/AT  sayılı  Komisyon  Direktifi  (RG  L  294, 
30.11.1993, s. 21).
(4) 67/548/AET sayılı Konsey Direktifinin 13. (1) maddesinin beşinci girintisinde 
bahsedilen Topluluk mevzuat listesine ilişkin 25 Nisan 200 tarihli ve 2000/21/AT 
sayılı Komisyon direktifi (RG L 103, 28.4.2000, s. 70).
(5) 793/93 sayılı Konsey Tüzüğü (AET) doğrultusunda mevcut maddelerin insan 
sağlığı  ve  çevreye  yönelik  risklerinin  değerlendirilmesine  ilişkin  ilkeleri 
belirleyen 28 Haziran 1994 tarihli ve 1488/94 sayılı Komisyon Tüzüğü (AT) (RG 
L 161, 29.6.1994, s. 3).

(130) Bu Tüzüğün amaçları, açıkça belirtmek gerekirse kimyasal 
maddeler için kurallar konulması ve Avrupa Kimyasal Ajansının 
kurulması  Üye  Devletler  tarafından  başarılamamaktadır  ve 
dolayısıyla da Topluluk seviyesinde gerçekleştirilmeleri daha iyi 
olacaktır.  Topluluk  Anlaşmanın  5.  Maddesinde  belirtildiği 
şekilde yetki ikamesi ilkesi doğrultusunda önlemler alabilir. Bu 
maddede belirtilen oransallık ilkesi çerçevesinde, Bu Tüzük söz 
konusu amaçları gerçekleştirmek için gerekli olandan daha ileri 
gitmemektedir.  

(131) Tüzük, özellikle Avrupa Birliği Temel Haklar Şartında (6) 
belirlenmiş olan temel haklar ve ilkeleri  incelemektedir.  Tüzük 
özellikle  Temel  haklar  Şartının  37.  Maddesinde  garanti  edilen 
çevresel koruma ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine tam olarak 
uyum sağlamayı amaç edinmektedir. 

BU TÜZÜĞÜN KABUL EDİLMESİYLE BİRLİKTE:

______________________
(6) RG C 364, 18.12.2000, s. 1.
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BAŞLIK I GENEL KONULAR

          
BÖLÜM 1 Amaç, kapsam ve uygulama

Madde 1 Amaç ve kapsam

1.  Bu  Tüzüğün  amacı  kimyasal  maddelerin  zararlarının 
değerlendirilmesine yönelik alternatif yöntemler getirilmesi ve 
yenilik  ile  rekabetin  arttırıldığı  bir  iç  piyasada  kimyasal 
maddelerin serbest dolaşımının sağlanmasının yanı sıra insan 
sağlığı  ve  çevrenin  yüksek  derecede  korunmasının 
sağlanmasıdır. 

2.  Bu  Tüzük  3.  Maddede  anlatılan  kimyasal  maddeler  ve 
preparatlara yönelik hükümler getirmektedir. Bu hükümler bu 
gibi kimyasal maddelerin kendi başlarına, preparatlar içersinde 
veya ürünlerin  parçası  halinde kullanılmaları,  üretilmeleri  ve 
piyasaya  sürülmeleri  ile  preparatların  piyasaya  sürülmeleri 
üzerinde uygulanacaktır.   

3.  Bu Tüzük üreticiler,  ithalatçılar  ve alt  kullanıcıların  insan 
sağlığı  ve  çevreyi  olumsuz  yönde  etkilemeyen  kimyasal 
maddeleri  üretmelerinin,  piyasaya  sürmelerinin  ve 
kullanmalarının  kendi  yararlarına  olduğu  ilkesi  üzerine 
kurulmuştur. Hükümler tedbir ilkesiyle desteklenmektedir.  

Madde 2 Uygulama

1. Bu Tüzük aşağıdakiler için uygulanmayacaktır:

(a)  işçilerin  ve  genel  kamuoyunun  iyonize  radyasyondan 
korunması için temel güvenlik standartları belirleyen 13 Mayıs 
1996  tarihli  ve  96/29/Euratom  sayılı  konsey  Direktifi 
kapsamındaki radyoaktif maddeler (1);

(b)  herhangi  bir  işleme  girmemeleri  kaydıyla  gümrük 
incelemesine tabi olmayan ve tekrar ihraç edilmek ya da transit 
geçirilmek  üzere  geçici  olarak  depolanan,  serbest  bölgede 
bulunan  veya  bir  serbest  antrepoda  duran  kendi  başlarına, 
preparatların  içersinde  veya  ürünlerin  parçası  halindeki 
maddeler;

(c) izole edilmiş edilmemiş orta seviye kimyasal maddeler;

(d) karayolu, demiryolu, iç su yolu, denizyolu veya havayolu 
aracılığıyla  tehlikeli  kimyasal  maddeler  veya  tehlikeli 
preparatlar içersindeki tehlikeli kimyasal maddelerin taşınması.

2. Bu Tüzüğün 3. Maddesi bağlamında Avrupa Parlamentosu 
ve  Konsey  Direktifi  2006/12/AT’de  (2)  belirtildiği  haldeki 
atıklar kimyasal madde, preparat veya ürün değildir.  

_____________________
(1) RG L 159, 29.6.1996, s. 1.
(2) RG L 114, 27.4.2006, s. 9.

3.  Savunma  amaçlı  olarak  gerekli  görüldüğü  takdirde,  Üye 
Devletler  belirli  durumlarda  belirli  kimyasal  maddeleri  kendi 
başlarına, preparatlar içersinde veya bir ürünün parçası halinde 
bu Tüzükten muaf tutabilir.  

4. Bu Tüzük aşağıdakilere engellemeyecektir:

(a)  çalışma  başındaki  işçilerin  sağlık  ve  güvenliğinin 
iyileştirilmesine  yönelik  teşvik  önlemleri  alınmasıyla  ilgili  12 
Haziran 1989 tarihli  Konsey Direktifi  89/391/AET (3),  entegre 
kirlilik önleme ve kontrolüyle ilgili 24 Eylül 1996 tarihli Konsey 
Direktifi  96/61/AT  (4);  su  politikası  konusunda  bir  Topluluk 
eylemi oluşturan 23 Ekim 2000 tarihli Avrupa parlamentosu ve 
Konsey  Direktifleri  2000/60/AT  ile  98/24/AT  (5)  ve  Direktif 
2004/37/AT  de  dahil  olmak  üzere  Topluluk  işyeri  ve  çevre 
mevzuatı;

(b)  Direktif  76/768/AET  omurgalı  hayvanlar  üzerinde  test 
yapılmasına ilişkin olarak.

5.  II,  V,  VI  ve  VII  numaralı  başlıkların  hükümleri  kimyasal 
maddelerin aşağıdaki kullanımlarında uygulanmayacaktır:  

(a)  726/2004  sayılı  Tüzük  (AT),  Avrupa  Parlamentosu  ve 
Konseyin veteriner ve tıbbi ürünler kanuna yönelik 6 Kasım 2001 
tarihli  2001/82/AT sayılı  Direktifi  (6) ve Avrupa Parlamentosu 
ile  Konseyin  insan  kullanımına  yönelik  tıbbi  ürünlerle  ilgili  6 
Kasım 2001 tarihli ve 2001783/AT sayılı Direktifi (7);  

(b) aşağıdaki kullanımlar da dahil olmak üzere 178/2002 sayılı 
Tüzük (AT) doğrultusundaki gıdalar ve yemler: 

(i) Üye Devletlerin insan tüketiminde kullanılmak üzere 
izin  verilmiş  gıda  katkı  maddeleri  ile  ilgili  yasaları  
doğrultusundaki 21 Aralık 1988 tarihli ve 89/107/AET  
sayılı Konsey Direktifi kapsamındaki gıda maddelerine  
katılan katkı maddeleri (8);

____________________
(3) OJ L 183, 29.6.1989, s. 1. 1882/2003 sayılı Tüzükle (AT) tadil edilmiş haliyle.
(4) RG L 257, 10.10.1996, s. 26. Avrupa Parlamentosu ve Konseyin en son 166/2006 
sayılı Tüzükle (AT) tadil edilmiş Direktifi (RG L 33, 4.2.2006, s. 1).
(5) RG L 327, 22.12.2000, s. 1. 2455/2001/AT sayılı kararla tadil edilmiş Direktif 
(RG L 331, 15.12.2001, s. 1).
(6) RG L 311, 28.11.2001, s. 1. 
2004/28/AT sayılı Direktifle son tadil edilmiş haliyle (RG L 136, 30.4.2004, s. 58).
(7) RG L 311, 28.11.2001, s. 67. 1901/2006 sayılı Tüzükle (AT) en son tadil edilmiş 
haliyle.
(8) RG L 40, 11.2.1989, s. 27. 1882/2003 sayılı Tüzükle (AT) en son tadil edilmiş 
haliyle.
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(ii)  Üye  Devletlerin  gıda  maddelerin  kullanılan 
tatlandırıcılar  ve  bunların  üretimindeki  tedarik 
maddeleri  ile  ilgili  22  Haziran  1988  tarihli  Konsey 
Direktifi 88/388/AET kapsamındaki gıda maddelerinde 
kullanılan tatlandırıcılar  (1)  ve 2232/96 sayılı  Avrupa 
Parlamentosu  ve  Konsey  Tüzüğü  (AT)  ile  belirlenen 
gıda  maddelerinde kullanılan  tatlandırıcı  maddeler  ile 
ilgili kayıtları öngören 23 Şubat 1999 tarihli Komisyon 
Kararı  1999/271/AT  (2)  kapsamındaki  gıda 
maddelerinde kullanılan tatlandırıcılar;

(iii)  Avrupa  Parlamentosu  ve  Konseyinin  hayvanların 
beslenmesinde  kullanılan  katkı  maddeleriyle  ilgili  22 
Eylül  2003  tarihli  ve  1831/2003  sayılı  Tüzüğü  (AT) 
kapsamına giren gıda  maddelerindeki  katkı  maddeleri 
(3);

(iv) hayvanların beslenmesinde kullanılan belirli ürünler 
ile  ilgili  30  Haziran  1982  tarihli  Konsey  Direktifi 
82/471/AET kapsamında hayvanların beslenmesi (4).

6. Başlık IV’ün hükümleri aşağıda verilen son alt kullanıcıya 
iletilmek üzere tasarlanan tamamlanmış haldeki preparatlar için 
uygulanmayacaktır:  

(a) 2001/83/EEC sayılı Direktifte tanımlanmış bulunan haldeki, 
726/2004  sayılı  Tüzük  (AT)  ile  2001/82/AT  sayılı  Direktif 
kapsamındaki insan sağlığı ve veterinerlikte kullanılmak üzere 
tasarlanan tıbbi ürünler;

(b) 76/768/AET sayılı Direktifte belirlenen kozmetik ürünler;

(c)  1999/45/AT  sayılı  Direktifte  belirlenen  bilgi  temini  ve 
koruma ile aynı seviyeyi sağlayan tehlikeli kimyasal maddeler 
ve  preparatların  sınıflandırılması  ile  etiketlenmesi  konusunda 
hükümler koyan Topluluk önlemleriyle belirlendiği  kadarıyla 
yayılımcı  veya  insan  vücuduyla  doğrudan  temas  halinde 
kullanılan tıbbi araçlar;

(d) aşağıdaki kullanımlar da dahil olmak üzere, 178/2002 sayılı 
Tüzük doğrultusundaki gıda maddeleri ve yemler:  

(i)  89/107/AET  sayılı  Direktif  kapsamındaki  gıda 
maddelerin kullanılan katkı maddeleri;

(ii)  88/388/AT  sayılı  Direktif  ve  1999/217/AT  sayılı 
Karar  kapsamında  gıda  maddelerinde  kullanılan 
tatlandırıcılar;

(iii) 1831/2003 sayılı Tüzük (AT) kapsamında yemlerde 
kullanılan katkı maddeleri;

(iv) 82/471/AET sayılı Direktif kapsamında hayvanların 
beslenmesi.

________________
(1)  RG L  184,  15.7.1988,  s.  61.  1882/2003  sayılı  Tüzükle  (AT)  en  son  tadil 
edilmiş haliyle.
(2)  RG L 84,  27.3.1999,  s.  1.  2006/253/AT sayılı  kararla  en son tadil  edilmiş 
haliyle (RG L 91, 29.3.2006, s. 48).
(3) RG L 268, 18.10.2003, s. 29. 378/2005 sayılı Komisyon Tüzüğüyle (AT) en 
son tadil edilmiş haliyle (RG L 59, 5.3.2005, s. 8).
(4) RG L 213, 21.7.1982, s. 8. 2004/116/AT sayılı Komisyon direktifiyle en son 
tadil edilmiş haliyle (RG L 379, 24.12.2004, s. 81).

7. Aşağıdakiler II, V ve VI sayılı başlıklardan muaf tutulacaktır:
(a)  haklarında  yeterli  derecede  bilgi  sahibi  olunan  ve  özgün 
özellikleri dolayısıyla en az düzeyde risk teşkil eden, Ek IV’de 
belirtilmiş olan kimyasal maddeler;

(b) bu kimyasal maddeler için tescilin gereksiz yanlış olduğunun 
düşünülmesi ve bu Başlıklardan muaf tutulmalarının bu Tüzüğün 
amaçlarını etkilememesi dolayısıyla Ek V’de kapsanan kimyasal 
maddeler; 

(c)  aşağıdakileri  kanıtlayan  tedarik  zincirindeki  eyleyenler 
tarafından Topluluk içersinden ihraç edilen ve aynı tedarik zinciri 
içerisindeki  aynı  eyleyenler  veya  başka  eyleyenler  tarafından 
Topluluğa tekrar ithal edilen kendi başına veya preparatlar içinde 
bulunan, II numaralı Başlık doğrultusunda tescil edilen kimyasal 
maddeler: 

(i)  tekrar  ithal  edilen kimyasal  maddenin ihraç  edilenle 
aynı kimyasal madde olması;

(ii)  eyleyenin  ihraç  edilen  kimyasal  madde  ile 
ilgili  olarak 31 ve 32 numaralı  Maddeler doğrultusunda 
bilgilendirilmiş olması;

(d) aşağıdaki koşullar dahilinde II numaralı Başlık doğrultusunda 
tescil  edilmiş olan ve Topluluk içerisinde geri  kazanılmış olan 
kendi  başlarına,  preparatlar  içersinde  veya  ürünlerin  parçaları 
halinde kimyasal maddeler:

(i) geri kazanım sürecinde elde edilen kimyasal maddenin 
II  numaralı  Başlık  doğrultusunda tescil  edilen  kimyasal 
maddeyle aynı kimyasal madde olması ve  

(ii)  II numaralı Başlık doğrultusunda tescil edilmiş olan 
kimyasal  maddeyle  ilgili  olarak  31  ve  32  numaralı 
Maddeler  konusunda  gereken  bilginin  geri  kazanımı 
üstlenen kuruma temin edilmesi.

8.  Yerindeki  izole  edilmiş  orta  seviye  kimyasal  maddeler  ve 
taşınan  izole  edilmiş  orta  seviye  kimyasal  maddeler 
aşağıdakilerden muaf tutulmalıdır:  

(a) 8. ve 9. Maddeler hariç tutulmak üzere II numaralı başlığın 1. 
Bölümü ve

(b) Başlık VII.

9. II ve VI numaralı Başlıların hükümleri polimerler için geçerli 
olmayacaktır.  

BÖLÜM 2 Tanımlar ve genel hüküm 

Madde 3 Tanımlar

Bu Tüzüğün amaçlarıyla ilgili  olarak aşağıdaki kelimeler  takip 
eden anlamlarda kullanılmaktadır:  
1.  kimyasal  madde:  kimyasal  madde  tutarlılığını  etkileyen  ve 
yapılarını değiştiren solventler hariç ve tutarlılığın korunması ile 
süreçten elde edilen bozulmayı engellemek için gerekli olan katkı 
kimyasal  maddeleri  de  dahil  olmak  üzere  herhangi  bir  üretim 
sürecinden  elde  edilen  ya  da  doğal  hallerindeki  kimyasal 
maddeler ve bileşikleri anlamına gelmektedir.  
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2.  preparat:  bir  veya  iki  maddeden  oluşan  karışım  veya 
solüsyon;

3. ürün: üretim sırasında kimyasal yapısına oranla daha geniş 
anlamda  işlevinin  belirlemek  üzere  özel  bir  şekil,  yüzey  ve 
tasarım verilen bir nesne anlamına gelmektedir;

4.  ürün  üreticisi:  Topluluk  içerisinde  bir  mal  üreten  veya 
düzenleyen  herhangi  bir  doğal  veya  tüzel  kişi  anlamına 
gelmektedir;

5.  polimer:  bir  veya  daha  fazla  tür  monomerin  bir  araya 
gelmesiyle  şekillenen  moleküllerden  oluşan  kimyasal  madde 
anlamına  gelir.  Bu  gibi  moleküller,  moleküler  ağırlıklardaki 
farklılıkların  ilk  olarak  monomer  birim  sayısına 
bağlanabileceği bir moleküler ağırlığına göre dağıtılım gösterir. 
Polimerler aşağıdakilerden oluşur: 

(a)  en  az  bir  diğer  monomer  birime  ya  da  tepkene 
kovalent  bağ ile  bağlı  en az üç  monomer birim içere 
moleküllerin basit bir ağırlık çoğunluğu;

(b) aynı moleküler ağırlıktaki moleküllerin basit ağırlık 
çoğunluğundan  daha  azı.  Bu  tanım  bağlamında, 
‘monomer  birim’  bir  polimer  içindeki  bir  monomer 
kimyasal  maddenin  tepkimeye  girmiş  hali  anlamına 
gelmektedir;

6.  monomer:  belirli  bir  süreç  için  kullanılan  ilgili  polimer 
oluşum  tepkimesi  koşulları  altında  ilave  benzer  veya  farklı 
molekül dizileriyle kovalent bağ oluşturabilen kimyasal madde 
anlamına gelmektedir;

7. tescil  ettiren: bir kimyasal madde için tescil  başvurusunda 
bulunan, bir ürünün üretici veya ithalatçısı ya da bir kimyasal 
maddenin üreticisi veya ithalatçısı;

8.  üretim:  doğal  haldeki  kimyasal  maddelerin  üretimi  veya 
ayrıştırılması;

9. üretici: Topluluk içerisinde bulunan ve Topluluk içerisinde 
bir kimyasal madde üreten herhangi bir doğal veya tüzel kişi;

10.  ithalat:  Topluluğun  gümrük  bölgesine  fiziksel  giriş 
yapılması anlamına gelmektedir;

11. ithalatçı: Topluluk içerisinde bulunan ve ithalattan sorumlu 
olan herhangi bir doğal veya tüzel kişi;

12. piyasaya sürmek: bir üçüncü şahısa ücret karşılığında veya 
ücretsiz  olarak  tedarik  etmek  veya  temin  etmek  anlamına 
gelmektedir.  İthal  etmek  piyasaya  sürmek  olarak  kabul 
edilecektir.  

13.  alt  kullanıcı:  Topluluk  içinde  bulunan,  endüstriyel  veya 
profesyonel anlamda bir kimyasal maddeyi kendi başına veya 
bir  preparatın  içinde  kullanan,  üretici  ve  ithalatçı  dışındaki 
herhangi  bir  doğal  veya  tüzel  varlık  anlamına  gelmektedir. 
Madde  2  (7)(c)  kapsamında  muafiyeti  bulunan  tekrar  ithalat 
yapan kişiler alt kullanıcı olarak kabul edilecektir;

14. distribütör: Topluluk içinde bulunan, bir kimyasal maddeyi 
kendi  başına  ya  da  bir  preparatın  içinde  üçüncü  şahıslar  için 
yalnızca depolayan ve piyasaya süren, perakendeciler de dahil, 
herhangi bir doğal veya tüzel kişi anlamına gelmektedir;

15.  orta  seviye  kimyasal  madde:  başka  bir  kimyasal  maddeye 
dönüştürülmek  üzere  (bu  noktadan  itibaren  sentez  olarak 
belirtilecektir) üretilen, tüketilen veya kullanılan kimyasal madde 
anlamına gelmektedir:

(a) izole edilmiş edilmemiş orta seviye kimyasal madde: 
sentez sırasında, sentezin yapıldığı araçtan planlanmayan 
bir şekilde ayrılan (örnek alma hariç) orta seviye kimyasal 
madde  anlamına  gelmektedir.  Bu  gibi  araçlara  tepkime 
kabı,  yardımcı  araçları  ve  bir  kaptan  bir  kaba  tepkime 
amaçlı  olarak aktarım yapılmasında kullanılan tüpler  de 
dahil  olmak  üzere  sürekli  işlem  veya  kış  sırasında 
kullanılan  herhangi  araç  da  dahildir.  Ancak  üretimden 
sonra  kimyasal  maddelerin  depolandığı  kaplar  veya 
tanklar bu araçlara dahil değildir;

(b) yerinde izole edilmiş orta seviye kimyasal maddeler: 
izole  edilmiş  edilmemiş  orta  seviye  kimyasal  madde 
kriterlerine uymayan ve diğer kimyasal maddelerle sentezi 
ile  üretimi  aynı  yerde  bir  veya  daha  fazla  tüzel  kişi 
tarafından  gerçekleştirilen  orta  seviye  kimyasal  madde 
anlamına gelmektedir;

(c)  taşınmış  izole  edilmiş  orta  seviye  kimyasal  madde: 
izole  edilmiş  edilmemiş  orta  seviye  kimyasal  madde 
tanımına girmeyen ve diğer yerler arasında taşınan ya da 
tedarik  edilen  orta  seviye  kimyasal  madde  anlamına 
gelmektedir;

16.  yer:  birden  fazla  kimyasal  madde  üreticisinin  bir  arada 
bulunması  halinde  belirli  altyapı  ve  tesislerin  ortaklaşa 
kullanıldığı bölgeye denir;

17.  tedarik  zincirindeki  eyleyenler:  tedarik  zinciri  içerisindeki 
tüm  üreticiler  ve/veya  ithalatçılar  ve/veya  alt  kullanıcılar 
anlamına gelmektedir;

18.  Temsilcilik:  bu  Tüzükle  kurulmuş  olan  Avrupa  Kimyasal 
Ajansı anlamına gelmektedir;

19.  yetkili  uzman:  bu  Tüzükten  doğan  yükümlülükleri  yerine 
getirmek  üzere  Üye  Devletler  tarafından  belirlenmiş  organlar 
veya yetkililer anlamına gelmektedir;

20. aşamalı kimyasal madde: aşağıdaki kriterlerden en az birisine 
uyan kimyasal madde anlamına gelmektedir:  

(a) Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri 
(EINECS) içinde listelenmiş olmak;

(b) topluluk içersideki ülkelerde veya 1 Ocak 995 ya da 1 
Mayıs 2004 tarihlerinde Avrupa Birliğine kabul edilen ülkelerde 
üretilmiş  olmak  ancak  üreticinin  veya  ithalatçının  bu  yönde 
belgesi  olması  kaydıyla  en  azından  bu  Tüzüğün  yürürlüğe 
girmesinden önce 15 yıl içerisinde piyasaya sürülmemiş olmak;
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(c)  üretici  veya  ithalatçı  tarafından  bu  Tüzüğün 
yürürlüğe girmesinden önce Topluluk içindeki veya 1 
Ocak  1995  ya  da  1  Mayıs  2004  tarihinde  Avrupa 
Birliğine  kabul  edilen  ülkelerde  piyasaya  sürülmüş 
olmak;  67/548/AET  sayılı  Direktifin  8(1)  sayılı 
maddesinin birinci  girintisi  doğrultusunda duyurulmuş 
olarak kabul edilmiş olmak ve üretici veya ithalatçının 
bu  yönde  belgesi  olması  kaydıyla  bu  Tüzük 
kapsamındaki polimer tanımlamasına girmemek;

21.  bildirilmiş  kimyasal  madde:  bildirimi  yapılmış  olan  ve 
67/548/AET sayılı Direktif doğrultusunda piyasaya sürülebilen 
kimyasal madde anlamına gelmektedir;

22.  ürün  ve  süreç  odaklı  araştırma  ve  geliştirme:  üretim 
sürecinin  geliştirilmesinde  pilot  tesislerinden  ve  üretim 
denemelerinden  yararlanılan,  kimyasal  maddelerin  uygulama 
sahalarının  test  edildiği  ve  ürün  geliştirme yoluyla  kimyasal 
maddelerin  daha  fazla  geliştirildiği  herhangi  bir  bilimsel 
geliştirme anlamına gelmektedir;

23.  bilimsel  araştırma  ve  geliştirme:  kontrol  altında  tutulan 
koşullarda,  yıllık  bir  tonun  altındaki  miktarlarda 
gerçekleştirilen  bilimsel  herhangi  bir  deney,  analiz  veya 
kimyasal araştırma anlamına gelmektedir;

24.  kullanım:  bir  ürünün  herhangi  bir  şekilde  işlenmesi, 
formüle  edilmesi,  tüketilmesi,  depolanması,  bulundurulması, 
işlemden  geçirilmesi,  konteynırlara  yüklenmesi,  bir 
konteynırdan  diğerine  aktarılması,  karıştırılması,  üretilmesi 
veya  herhangi  bir  diğer  şekilde  kullanılması  anlamına 
gelmektedir;

25.  tescil  ettirenin  kendi  kullanımı:  tescil  ettiren  tarafından 
gerçekleştirilen  endüstriyel  veya  profesyonel  kullanım 
anlamına gelmektedir;

26. tanımlanmış kullanım: bir kimyasal maddenin kendi başına 
veya bir preparat içinde kullanımı ya da tedarik zincirindeki bir 
eyleyen tarafından planlanan, kendi kullanımı da dahil olmak 
üzere,  bir  sonraki  alt  kullanıcı  tarafından  yazılı  olarak 
kendisine  bildirilmiş  olan  bir  preparat  kullanımı  anlamına 
gelmektedir;

27.  tam  çalışma  raporu:  bilginin  elde  edilmesi  için 
gerçekleştirilmiş  olan  eylemin  tam  ve  kapsamlı  açıklaması 
anlamına  gelmektedir.  Bunun  kapsamına  literatürde  yapılan 
çalışmayı  betimleyen  tam  bir  bilimsel  belge  ya  da  yapılan 
çalışmayı  anlatmak  üzere  test  kurumu  tarafından  hazırlanan 
tam rapor da girmektedir;

28.  güvenilir  çalışma  özeti:  tüm çalışma  raporuna  başvurma 
ihtiyacını  en aza  indirecek kadar yeterli  bilgi  sunan,  tam bir 
çalışma raporunun sonuçları, yöntemleri ve amaçlarının detaylı 
bir özeti anlamına gelmektedir;

29.  çalışma özeti:  çalışmanın değerlendirmesini  yapmak için 
yeteri  kadar bilgi sunan tam bir çalışma raporunun amaçları, 
yöntemleri ve sonuçlarının bir özeti anlamına gelmektedir;

30. yıllık: aksi belirtilmediği takdirde, art arda en az üç yıl için 
üretilmiş  veya  ithal  edilmiş  olan  aşamalı  kimyasal  maddeler 

takvim  yılı  anlamına  gelmektedir.  Yıllık  miktarlar,  önceki  üç 
takvim yılı için yapılan ortalama üretim ve ithalat hacimleri esas 
alınarak hesaplanacaktır;

31.  kısıtlama:  üretim,  kullanım  veya  piyasaya  sürme  üzerine 
konulan  herhangi  bir  koşul  veya  yasaklama  anlamına 
gelmektedir;

32.  bir  preparatın  veya  kimyasal  maddenin  tedarikçisi:  bir 
kimyasal maddeyi kendi başına ya da bir preparatın içinde veya 
bir  preparatı  piyasaya  süre  herhangi  bir  üretici,  ithalatçı  veya 
distribütör anlamına gelmektedir;

33.  bir  ürünün tedarikçisi:  bir  kimyasal maddenin herhangi  bir 
üreticisi  ya  da  ithalatçısı  veya  tedarik  zincirinde  bir  ürünü 
piyasaya süren bir distribütör ya da bir diğer eyleyen;

34. bir kimyasal maddenin ya da preparatın alıcısı: bir kimyasal 
maddenin ya da preparatın temin edildiği bir alt kullanıcı veya 
distribütör anlamına gelir;

35. bir ürünün alıcısı: bir ürünün temin edildiği endüstriyel veya 
profesyonel  bir  alt  kullanıcı  ya  da  distribütör  anlamına  gelir 
ancak müşterileri içermez;

36. KOBİ: mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili 6 Mayıs 
2003 tarihli  Komisyon Tavsiye Kararında tanımlandığı  şekilde 
küçük ve orta ölçekli işletmeler anlamına gelmektedir (1);

37. maruz kalma durumu: kimyasal maddelerin yaşam döngüleri 
boyunca nasıl üretileceği veya kullanılacağının ve üretici ya da 
ithalatçıların  insan  sağlığının  ve  çevrenin  etkilenmesini  nasıl 
kontrol edeceği ya da bu yönde alt kullanıcılara nasıl tavsiyede 
bulunacağının  açıklandığı  çalışma  koşulları  ve  risk  yönetim 
tedbirlerinin  de  dahil  olduğu  koşul  dizisine  denir.  Bu  maruz 
kalma  senaryoları  tek  bir  süreci  veya  birkaç  süreci  ya  da 
kullanımı kapsayabilir;

38.  kullanım  ve  maruz  kalma  kategorisi:  genel  özet  kullanım 
tanımı anlamında, en az düzeyde süreç ve kullanımların iletildiği 
ve  geniş bir  süreç  ya da kullanım yelpazesini  kapsayan maruz 
kalma durumu anlamına gelir;

39.  doğada  oluşan  kimyasal  maddeler:  havadan  herhangi  bir 
şekilde  ayrıştırılan ya  da  işlenmemiş  halde veya yalnızca  elle, 
mekanik  ve  yerçekimsel  yöntemlerle,  su  ayrıştırmayla  veya 
suyun  ayrılması  amacıyla  ısıtma  yöntemleriyle  ayrıştırılabilen 
doğal oluşumlu kimyasal maddeler için kullanılmaktadır;

40.  kimyasal  olarak  değiştirilmemiş  kimyasal  madde:  örneğin 
kirliliğin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak fiziksel  mineral 
dönüşümler  gibi  kimyasal  işlemlerden  geçirilse  dahi  kimyasal 
yapısı değişmeden kalan kimyasal madde anlamına gelmektedir;

41. alaşım: kimyasal yollarla ayrılamayacak kadar birleşmiş olan 
iki  veya  daha  fazla  element  içeren  ve  makroskopik  düzeyde 
homojen olan metalik bir materyal anlamına gelmektedir.
_____________________
(1) RG L 124, 20.5.2003, s. 36.
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Madde 4 Genel Hüküm

Herhangi  bir  üretici,  ithalatçı  veya  ilgili  olduğu  hallerde  alt 
kullanıcı,  bu  Tüzük  çerçevesindeki  tam  sorumluluğunu 
korumak şartıyla,  diğer üreticiler,  ithalatçılar  ve ilgili  olduğu 
durumlarda alt kullanıcılarla tartışılmasını da içeren Madde 52, 
Başlık III, Madde 11 ve Madde 19 çerçevesinde tüm işlemleri 
için bir temsilci atayabilir. Bu durumlarda, bir temsilci atamış 
olan üretici, ithalatçı ya da alt kullanıcının kimliği Temsilcilik 
tarafından  normal  olarak  diğer  üretici,  ithalatçı  ve  alt 
kullanıcılara ifşa edilmeyecektir.

BAŞLIK II KİMYASAL  MADDELERİN  TESCİL 
EDİLMESİ

BÖLÜM 1 Genel tescil yükümlülüğü ve bilgi gerekleri  

Madde 5 Veri yok, piyasa yok

6, 7, 21 ve 23 sayılı maddeler tabi olmak üzere, gerekli olduğu 
hallerde  bu  Başlığın  ilgili  hükümleri  doğrultusunda  tescil 
edilmemeleri  halinde,  kimyasal  maddeler  kendi  başlarına, 
preparatlar içinde veya ürünlerin parçası olarak Topluluk içinde 
üretilemeyecek ve piyasaya sürülemeyecektir.  

Madde 6 Tek  başlarına  veya  preparatlar  içinde 
kimyasal  maddelerin  tescil  edilmesine  yönelik  genel 
yükümlülük  

1. Bu Tüzükte aksi belirtilen haller hariç, yıllık bir veya daha 
fazla  tonluk miktarlardaki  tek başına ve  bir  veya daha fazla 
preparat  içindeki  kimyasal  maddelerim  üreticileri  veya 
ithalatçıları Temsilciliğe tescil başvurusunda bulunacaktır.  

2. Yerinde izole edilmiş orta seviye kimyasal maddeler olarak 
kullanılan monomerler ya da taşınan izole edilmiş orta seviye 
kimyasal  maddeler  için,  17  ve  18  sayılı  Maddeler  geçerli 
olmayacaktır. 

3.  Bir  polimerin herhangi  bir  üreticisi  ya  da  ithalatçısı,  eğer 
tedarik  zincirindeki  bir  eyleyen  tarafından  daha  önce  tescil 
yaptırılmamışsa  ve  aşağıda  belirtilen  koşulları  her  ikisi  de 
görülüyorsa,  Temsilciliğe  monomer  madde(ler)  ve  diğer 
madde(ler) için tescil başvurusunda bulunacaktır: 

(a) polimer 2% ağırlık oranına (w/w) tekabül ediyor ya da daha 
fazla monomer madde veya monomer birimler ve kimyasal bağı 
bulunan maddeler halinde diğer madde(ler) içeriyor;

(b)  monomer  madde(ler)in  ya  da  diğer  madde(ler)in  toplam 
miktarı yıllık bir ton veya daha fazlasına tekabül ediyor. 

4.  Başlık  IX  bağlamında  tescil  başvurularında  bir  ücret 
ödenecektir.  

Madde 7 Ürünlerdeki  kimyasal  maddelerin  tescili  ve 
bildirimi  

1.  Aşağıdaki  koşulların  her  ikisinin  de  görülmesi  halinde, 
herhangi bir ürün üreticisi veya ithalatçısı, bu ürünlerde bulunan 
kimyasal  maddeler  için  Temsilciliğe  tescil  başvurusunda 
bulunacaktır:

(a)  ürünler  içerisindeki  kimyasal  maddeler  yıllık  üretici  veya 
ithalatçı başına bir tondan fazla miktarlara tekabül ediyor;

(b)  kimyasal  madde  normal  ya  da  mantıken  öngörülebilen 
kullanım şartlarında serbest bırakılmak üzere tasarlanmış. Başlık 
IX bağlamında tescil başvurularında bir ücret ödenecektir.  

2.  Aşağıdaki  koşulların  her  ikisi  de  görülüyorsa,  bir  kimyasal 
maddenin  Madde  57’deki  kriterlere  uyması  ve  Madde  59(1) 
doğrultusunda  tanımlanması  halinde  ürünlerin  üreticileri  ya  da 
ithalatçıları  bu  Maddenin  4.  paragrafı  konusunda  Temsilciliğe 
haber verecektir: 

(a)  kimyasal  madde  söz  konusu  üründe  yıllık  tüketici  veya 
ithalatçı başına bir tondan daha fazla miktarlarda bulunmakta;

(b)  kimyasal  madde  ağırlık  bazında  (w/w)  söz  konusu  üründe 
0,1%’nin üstünde bir derişime sahip.

3.  Atılmada  dahil  olmak  üzere,  üreticinin  veya  ithalatçının 
normal  ve  mantıken  öngörülebilir  koşullarda  insan  sağlığının 
veya  çevrenin  maruz  kalmasını  engelleyebilmesi  halinde  2. 
paragraf geçerli olmayacaktır. Bu gibi durumlarda, üretici ya da 
ithalatçı ürünün alıcısına gerekli talimatları temin edecektir.  

4. Temin edilmesi gereken bilgi aşağıdakileri de içermektedir: 

(a) kendi  kullanım yerleri  hariç,  Ek VI bölüm 1’de belirtildiği 
üzere ithalatçı veya üreticinin kimlik ve iletişim bilgileri;

(b)  eğer  varsa,  Madde  20(1)’de  bahsedildiği  şekilde  tescil 
numara(ları)sı;
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 (c) Ek VI’in 2.1 ila 2.3.4 arasındaki bölümlerinde belirtildiği 
şekilde kimyasal madde kimliği;

(d) Ek VI’in 4.1 ve 4.2 sayılı bölümlerinde belirtildiği şekilde 
kimyasal madde sınıflandırmaları;

(e) Ek VI’in 3.5 sayılı bölümünde belirtildiği şekilde kimyasal 
maddelerin ve ürünlerin kullanımları ile ilgili özet bilgiler;

(f) kimyasal maddelerin, 1 ila 10 ton ya da 10 ila 100 ton gibi 
tonaj aralıkları.

5.  Aşağıdaki  koşulların  tümünün  görülmesi  halinde 
Temsilcilik,  ürün  ithalatçıları  ya  da  üreticilerinin  ürünle 
içindeki kimyasal maddeleri için bu Başlık kapsamında tescil 
başvurusunda bulunmalarını gerektiren kararlar alabilir: 

(a)  kimyasal  madde  söz  konusu  üründe  yıllık  üretici  veya 
ithalatçı başına bir tonun üzerinde miktarlarda bulunuyor;

(b)  Ajansın  aşağıdaki  konularda  şüphelenmek  için  sebepleri 
bulunuyor: 

(i) kimyasal madde ürünlerden ayrılıyor ve

(ii)  kimyasal  maddelerin  ürünlerden  ayrılması  insan 
sağlığı ve çevreye yönelik risk teşkil ediyor;

(c)  kimyasal  madde  1.  paragrafa  tabi  değil.  Başlık  IX 
bağlamında tescil başvurularında bir ücret ödenecektir.   

6.  Kullanımları  için  daha  önce  tescil  edilmiş  olan  kimyasal 
maddeler  için  1  ile  5  arasındaki  paragraflar  geçerli 
olmayacaktır. 

7. 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren, bu Maddenin 2, 3 ve 4 
sayılı paragrafları, bir kimyasal maddenin 59(1) sayılı Madde 
doğrultusunda  tanımlanmasını  takiben  6  ay  boyunca  geçerli 
olacaktır.

8. 1 ila 7 arasındaki paragrafların uygulanması için gerekli olan 
herhangi bir önlem 133(3) sayılı Maddede belirtilen prosedür 
doğrultusunda alınacaktır.  

Madde 8 Topluluk  dışındaki  bir  üreticinin  tek 
temsilcisi 

1. Kendi başına, bir preparatın içinde veya bir ürünün parçası 
olarak  bir  kimyasal  maddeyi  üreten  ya  da  Topluluğa  ithal 
edilen  bir  kimyasal  maddeyi  formüle  eden  veya  üreten, 
Topluluk dışında bulunan bir  üretici,  bu Başlık çerçevesinde 
Topluluk içinde bulunan doğal ya da tüzel bir kişiyle karşılıklı 
anlaşmaya  vararak  bu  kişiyi  tek  temsilcisi  olarak  ithalatçı 
yükümlülüklerini yerine getirmek üzere atayabilir. 

2.  Temsilci,  bu  Tüzük  çerçevesindeki  tüm  diğer 
yükümlülüklere de uyacaktır.  

Bu amaçla temsilci, kimyasal maddelerin pratik olarak kullanımı 
ve bunlarla ilgili bilgiler konusunda yeterli bir arak plana sahip 
olacaktır. Bunun yanı sıra Madde 36’ya halel getirmeksizin, ithal 
edilen miktarlar ve satış yapılan müşteriler konusunda erişilebilir 
güncel  bilgiler  ile  Madde  31’de  belirtilen  güvenlik  bilgi 
formunun son güncellemesi konularında bilgi tutacaktır.  

3. 1 ve 2 sayılı paragraflar doğrultusunda bir temsilci atanması 
halinde üretici,  atamanın yapıldığı  aynı  tedarik  zinciri  içindeki 
Topluluk dışı diğer ithalatçılar bilgilendirecektir. Bu ithalatçılar, 
bu  Tüzüğün  amacı  dolayısıyla  alt  kullanıcı  olarak  kabul 
edilecektir.  

Madde 9 Ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme 
(PPORD) için genel tescil yükümlülüğü muafiyeti 

1. Bir üreticinin kendisi tarafından veya listelenmiş müşterilerle 
işbirliği  halinde  ürün  ve  süreç  odaklı  araştırma  ve  geliştirme 
amaçlı olarak uygun miktarlarda ürün ve süreç odaklı araştırma 
ve  geliştirme  için  ithal  edilen  veya  Topluluk  içinde  üretilen 
kimyasal maddeler için 5, 6, 7, 17, 18 ve 21 sayılı Maddeler beş 
yıllık bir süre için geçerli olmayacaktır. 

2.  Paragraf  1’de  belirtilen  amaca  yönelik  olarak,  ürünlerin 
ithalatçıları  ya  da  üreticileri  aşağıdaki  bilgileri  Temsilciliğe 
iletecektir:

(a)  Ek  VI’in  1.  bölümünde  belirtildiği  şekilde  ürünlerin 
imalatçılarının, üreticilerinin ya da ithalatçılarının kimlikleri;

(b) Ek VI’in 2. bölümünde belirtildiği şekilde kimyasal maddenin 
kimliği;

c) eğer varsa, Ek VI’in 4. bölümünde belirtildiği şekilde kimyasal 
maddenin sınıflandırması;

(d)  Ek  VI’in  3.  bölümünde  belirtildiği  şekilde  tahmin  edilen 
miktar;

(e) isim ve adresler de dahil olmak üzere 1. paragrafta belirtildiği 
gibi müşteri listesi.
Başlık IX bağlamında duyurularda bir ücret ödenecektir.  
1. paragrafta belirtilen süre Ajansın bildiriyi almasını müteakiben 
başlayacaktır.  

3.  Temsilcilik  bildiren tarafından verilen bilginin eksiksizliğini 
kontrol  edecektir  ve  Madde  20(2)  gerekli  görüldüğü  biçimde 
uyarlanarak  uygulanacaktır.  Temsilcilik,  bildiriye  bir  bildiri 
numarası ve Temsilcilik tarafından bildirinin alındığı tarihi bildiri 
tarihi olarak verecektir. Ayrıca Temsilcilik, vakit kaybetmeksizin 
söz  konusu  numara  ve  tarihi  ilgili  Üye  Devlet(ler)in  yetkili 
mercilerine iletecektir. 
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4.  Temsilcilik,  işçilerin  ve  çevrenin  korunmasına  ilişkin 
mevzuatın  öngördüğü  gerekler  doğrultusunda  kimyasal 
maddelerin,  preparatların  veya  söz  konusu  kimyasal 
maddelerin  bulunduğu  ürünlerin  mantıken  kontrol  altında 
tutulan  koşullar  altında  listelenmiş  müşterilerin  çalışanları 
tarafından  2(e)  paragrafında  belirtildiği  şekilde  taşınması; 
herhangi  bir  zamanda  genel  kamuoyuna  kendi  başlarına, 
preparatlar  içinde  veya  bir  ürünün  parçası  olarak  temin 
edilmemesi  ve  kalan  miktarların  muafiyet  süreci  sonrasında 
atılmak üzere toplanması amaçlarıyla çeşitli koşullar konulması 
konusunda  karar  verebilir.  Bu  gibi  durumlarda  Temsilcilik, 
bildirenin gerekli ilave bilgileri temin etmesini talep edebilir.  

5. Aksine yönelik göstergelerin bulunmaması halinde, kimyasal 
maddenin üretici ya da ithalatçıları veya ürünlerin üretici ya da 
ithalatçıları,  bildirim  tarihinden  iki  hafta  sonrasında  önce 
olmamak üzere kimyasal maddeyi üretebilir ya da ithal edebilir 
veya ürünü üretebilir ya da ithal edebilir.  

6. Ürünlerin, ithalatçıları, imalatçıları veya üreticileri paragraf 
14  doğrultusunda  Temsilcilik  tarafından  belirlenen  herhangi 
koşula uyacaktır.  

7.  Temsilcilik,  ürün  üreticisi,  imalatçısı  ya  da  ithalatçısının 
ilave sürenin bir araştırma ve geliştirme programı dolayısıyla 
gerekli  olduğunu doğrulayabilmesi  halinde,  istek üzerine  beş 
yıllık  muafiyet  süresini  özellikle  insan  veya  veteriner 
kullanımına yönelik tıbbi  geliştirme faaliyetlerinde kullanılan 
kimyasal maddeler için en fazla beş yıllık bir süre için daha 
veya piyasaya sürülmemiş olan kimyasal maddeler için en fazla 
on yıllık bir süre için daha uzatabilir.  

8.  Temsilcilik,  herhangi  bir  karar  taslağını  vakit 
kaybetmeksizin, ürün ya da süreç odaklı araştırma ve geliştirme 
çalışmalarının  ve  bir  ürünün  ithalatının  ya  da  üretiminin 
gerçekleştiği  her  bir  Üye  Devletin  yetkili  uzmanlarına 
iletecektir.  4  ve  7  numaralı  paragraflarda  belirtildiği  şekilde 
kararlar  alınırken,  Temsilcilik  bu  gibi  yetkili  merciler 
tarafından yapılan tüm yorumları göz önünde bulunduracaktır. 

9. Temsilcilik ve ilgili Üye Devletlerin yetkili uzmanları 1 ila 8 
arasındaki paragraflar doğrultusunda verilen gizli bilgileri her 
zaman için saklı tutacaktır.  

10.  Bu  maddenin  4  ila  7  sayılı  paragrafları  doğrultusunda 
verilen  Temsilcilik  kararlarına  karşı  91,  92  ve  93  sayılı 
Maddeler doğrultusunda temyiz başvurusu yapılabilir. 

Madde 10 Genel  tescil  başvuruları  için  gerekli  olan 
bilgiler 

Madde 6, Madde 7(1) ya da (5) dolayısıyla yapılacak bir tescil 
işlemi için aşağıdaki bilgiler gerekecektir:  

(a) aşağıdakileri de içeren bir teknik dosya:

(i) Ek VI’in 1. bölümünde belirtildiği şekilde üretici(ler)in 
ya da ithalatçı(lar)ın kimlikleri;

(ii)  Ek VI’in 2. bölümünde belirtildiği  şekilde kimyasal 
maddenin kimliği;

(iii) Ek VI’in 3. bölümünde belirtildiği şekilde üreticinin 
tasarladığı kimyasal madde kullanım(lar)ı; bu bilgi tescil 
ettirenin  tüm  tanımlanmış  kullanım(lar)ını  temsil 
edecektir.  Bu  bilgiler,  tescil  ettirenin  uygun  gördüğü 
hallerde, ilgili kullanım ve maruz kalma kategorilerini de 
içerebilir;

(iv) Ek VI’in 4. bölümünde belirtildiği şekilde kimyasal 
maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi;

(v)  Ek VI’in  5.  bölümünde belirtildiği  şekilde kimyasal 
maddenin  güvenli  bir  şekilde  kullanımına  yönelik 
rehberlik bilgileri;

(vi) Ek VII ile XI arasındaki uygulamalardan elde edilen 
çalışma özetleri;

(vii) Ek I doğrultusunda gerekli olması halinde Ek VII ile 
XI  arasındaki  uygulamalardan  elde  edilen  bilgilerin 
güvenilir çalışma özeti;

(viii) alt maddeler (iii), (iv), (vi), (vii) ya da paragraf (b) 
doğrultusunda verilen bilgilerden hangilerinin ithalatçı ya 
da  üretici  tarafından  seçilmiş  olan  ve  gerekli  deneyim 
sahibi  olan  bir  değerlendirme  uzmanı  tarafından 
incelendiğine dair belge;

(ix)  Ek  IX ve  X’de  listelendiği  durumlarda  testler  için 
yapılacak teklifler;

(x) 1 ila 10 ton arasındaki miktarlarda bulunan kimyasal 
maddeler için Ek VI’in 6. bölümünde belirtildiği şekilde 
maruz kalma bilgisi 

(xi)  yayım  yapılmasının  üretici  veya  ithalatçıya  ya  da 
ilgili bir tarafa ticari olarak zararlı olacağını gösteren bir 
açıklama ile birlikte üreticinin ya da ithalatçının Madde 
119(2) doğrultusunda verilen hangi bilgilerin kamuoyuna 
Madde  77(2)  doğrultusunda  İnternet  üzerinden 
açıklanmaması gerektiği konusundaki isteği.

Madde 25(3), Madde 27(6) ya da Madde 30(3) kapsamına giren 
durumlar  hariç  olmak  üzere,  tescil  ettiren  (vi)  ve  (vii)  alt 
maddelerinde  tescil  işlemi  amaçlı  olarak  özetlenmiş  olan  tam 
çalışma raporuna başvurma iznine sahip olacak ya da yasal olarak 
bu rapora bulundurabilecektir;
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(b) Madde 14 kapsamında gerekli görüldüğü hallerde, Ek I’de 
belirtilen formatta  bir  kimyasal  güvenlik  raporu.  Bu raporun 
ilgili  bölümler,  tescil  ettirenin  uygun  görmesi  halinde,  ilgili 
kullanım ve maruz kalma kategorilerini de içerebilir.  

Madde 11 Birden fazla tescil  ettiren tarafından ortak 
veri temin edilmesi yapılması  

1. Bir kimyasal maddenin Topluluk içinde bir veya daha üretici 
tarafından  üretilmesi  ya  da  bir  veya  birden  fazla  ithalatçı 
tarafından  ithal  edilmesi  ve  Madde  7  doğrultusunda  tescil 
işlemine tabi olması durumunda, aşağıdakiler geçerli olacaktır. 

Paragrafa 3’e tabi olmak üzere, Madde 10(a)(iv), (vi), (vii) ve 
(ix)’de belirtilen bilgiler ve Madde 10(a) doğrultusundaki tüm 
ilgili  veriler,  anlaşma içinde  bulunan diğer  tescil  ettirenlerin 
üzerinde  uzlaştığı  bir  tescil  ettiren  (bu  noktadan  sonra  ortak 
tescil  ettiren  olarak  hitap  edilecektir)  tarafından  temin 
edilecektir.
 

Her  bir  tescil  ettiren,  Madde  10(a)(i),  (ii),  (iii)  ve  (x)’de 
belirtilen bilgiler ile Madde 10(a)(viii) kapsamındaki ilgili tüm 
verileri sırasıyla verecektir.  

Tescil  ettirenler,  Madde  10(a)(v)’de  belirtilen  bilgileri  ve 
Madde 10(a)(viii) kapsamındaki tüm verileri ayrı ayrı mı yoksa 
diğerlerinin  adına  bir  tescil  ettiren  tarafından  mı  verecekleri 
konusunda kendileri karar verebilir.  

2.  Her  bir  tescil  ettiren,  Madde  12  doğrultusunda  tonaj 
aralıkları için tescil amaçlı olarak Madde 10(a)(iv), (vi), (vii) 
ve (ix)’de belirtilen malzeme bilgileri  konusunda yalnızca 1. 
paragrafa uymalıdır.  

3.  Tescil  ettirenler  Madde  10(a)(iv),  (vi),  (vii)  ve  (ix)’de 
belirtilen bilgileri aşağıdaki koşullar altında ayrı ayrı verebilir: 

(a)  bilginin  ortak  bir  şekilde  verilmesi  tescil  ettiren  için 
maliyetli oluyor; 

(b)  bilginin  ortak  bir  şekilde  verilmesi,  tescil  ettirenin  ticari 
olarak duyarlı tabir ettiği ya da kendisine karşı ticari bir zarara 
yola açabilecek bilgilerin ifşa edilmesine yol açıyor;

(c)  tescil  ettiren,  verilecek bilgilerin  seçimi konusunda ortak 
tescil ettirenle görüş ayrılığına düşüyor. 

(a), (b) veya (c) koşularının geçerli olması halinde tescil ettiren, 
orantısız  maliyetlerin,  bilgi  ifşasının  önemli  ticari  zarara  yol 
açacak  olmasının  veya  duruma  göre  anlaşmazlığın 
gerekçeleriyle birlikte dosyasını verecektir. 

4.  Başlık  IX  bağlamında  tescil  başvurularında  bir  ücret 
ödenecektir.   

Madde 12 Tonaja bağlı olarak verilecek olan bilgiler 

1. Madde 10(a) kapsamında belirtilen teknik dosya, hükmün (vi) 
ve  (vii)  alt  maddeleri  çerçevesinde  ilgili  olan  ve  tescil  ettiren 
tarafından  elde  edilebilen  fizikokimyasal,  toksikolojik  ve 
ekotoksikolojik  bilgileri  en  az  aşağıdakiler  esas  alınarak 
içerecektir: 

(a)  ithalatçı  veya  üretici  başına  yıllık  bir  ton  veya  daha  fazla 
miktarlarda üretilen ya da ithal edilen faz dışı kimyasal maddeler 
ve  bir  veya  her  iki  kritere  uyan  aşamalı  kimyasal  maddeler 
konusunda Ek VII’de belirtilen bilgiler;

(b)  Ek  III’de  verilen  kriterlerden  herhangi  birine  uymayan 
ithalatçı  veya  üretici  başına  yıllık  bir  ton  veya  daha  fazla 
miktarlarda  üretilen  ya  da  ithal  edilen  aşamalı  kimyasal 
maddelere yönelik Ek VII 7. bölümde belirtilen fizikokimyasal 
özellikler;

(c)  ithalatçı  veya  üretici  başına  yıllık  10  ton  veya  daha  fazla 
miktarlarda üretilen ya da ithal edilen kimyasal maddelerle ilgili 
Ek VII ve Ek VIII’de belirtilen bilgiler;

(d)  ithalatçı  veya üretici  başına yıllık 100 ton veya daha fazla 
miktarlarda üretilen ya da ithal edilen kimyasal maddelerle ilgili 
Ek XI’de belirtilen bilgilerin hükümlerine yönelik test teklifleri 
ve Ek VII ile VIII’de belirtilen bilgiler;

(e) ithalatçı veya üretici başına yıllık 1 000 ton veya daha fazla 
miktarlarda üretilen ya da ithal edilen kimyasal maddelerle ilgili 
Ek  XI  ve  X’da  belirtilen  bilgilerin  hükümlerine  yönelik  test 
teklifleri ve Ek VII ile VIII’de belirtilen bilgiler.

2.  Üretici  veya ithalatçı  başına daha önce tescil  ettirilmiş olan 
kimyasal madde miktarı bir sonraki tonaj eşiğini aştığında, üretici 
veya  ithalatçı  vakit  kaybetmeksizin  Temsilcilikı  1.  paragraf 
kapsamında  gerekli  olan  bilgiler  konusunda  bilgilendirecektir. 
Madde  23(3)  ve  (4)  uygun  görüldüğü  şekilde  uyarlanarak 
uygulanacaktır. 
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 3.  Bu  Madde  uygun  görüldüğü  şekillerde  uyarlanarak 
ürünlerin üreticileri için geçerli olacaktır.  

Madde 13 Kimyasal  maddelerin  özgün  özellikleri 
konusunda üretilecek olan bilgilere ilişkin genel gerekler 

1.  Ek  XI’de  belirlenen  koşullar  yerine  getirilirse,  kimyasal 
maddelerin özgün özelliklerine ilişkin bilgiler testler dışındaki 
yöntemlerle elde edilebilir. Özellikle insanlara yönelik toksisite 
söz konusu olduğunda,  bilgiler  mümkün olduğunca omurgalı 
hayvanlar  üzerinde  yapılan  testler  dışında başka yöntemlerle 
elde  edilmelidir.  Örneğin  laboratuar  ortamındaki  yöntemler, 
nicel  veya  nitel  yapı-eylem  ilişkisi  modelleri  ya  da  yapısal 
olarak  ilgili  olan  diğer  kimyasal  maddelerin  bilgilerine 
(gruplama  gibi)  başvurulması  gibi  alternatif  yöntemlere 
başvurularak bilgi elde edilebilir. Maruz kalma bilgileri ile Ek 
XI bölüm 3’de belirtilen risk yönetim tedbirlerinin alınmasına 
yönelik bilgilerin sunulmasıyla birlikte Ek VIII bölüm 8.6 ve 
8.7,  Ek  IX  ve  Ek  X  doğrultusunda  yapılan  testler  hariç 
tutulabilir.  

2. Bu yöntemler, omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testlerin 
ve  bu  deneylerde  kullanılan  hayvan  sayısının  düşürülmesine 
yönelik  olarak  düzenli  bir  şekilde  gözden  geçirilmeli  ve 
iyileştirilmelidir.  İlgili  paydaşlara  danışılmasının  ardından 
Temsilcilik,  mümkün  olduğunca  kısa  bir  süre  içinde  uygun 
olması  halinde,  Madde  133(4)’de  tanımlanan  prosedür 
çerçevesinde kabul edilen test yöntemlerine ilişkin Komisyon 
Tüzüğü  ile  bu  Tüzüğün  Eklerini  hayvanlar  üzerinde  yapılan 
testlerin azaltılması ya da iyileştirilmesi amacıyla tadil etmek 
üzere  teklifte  bulunacaktır.  Komisyon  Tüzüğü  üzerinde 
yapılacak  olan  tadilatlar  3.  paragrafta  belirtilen  prosedür 
doğrultusunda  gerçekleştirilecektir  ve  bu  Tüzüğün  Ekleri 
üzerinde yapılacak olan tadilatlar da Madde 131’de belirtilen 
prosedür doğrultusunda gerçekleştirilecektir.  

3.  Kimyasal  maddeler  üzerinde  yapılan  testlerin,  kimyasal 
maddelerin  özgün  özelliklerinin  belirlenmesini  gerektiği 
durumlarda, bu testler bir Komisyon Tüzüğünde belirtilen test 
yöntemleri veya Komisyon ya da uygun görüldüğü durumlarda 
Temsilcilik  tarafından  kabul  edilen  diğer  uluslararası  test 
yöntemleri  doğrultusunda  yapılacaktır.  Komisyon,  Madde 
133(4)’de  belirtilen  prosedür  doğrultusunda  bu  Tüzüğün 
gereksiz  öğelerinin  tadil  edilmesi  ve  Tüzüğün desteklenmesi 
amacıyla tasarlanmış bu Tüzüğü kabul edecektir.  

Kimyasal maddelerin özgün özelliklerine yönelik bilgiler,  Ek 
XI’de belirtilen koşulların yerine getirilmesi halinde diğer test 
yöntemleri doğrultusunda da elde edilebilir. 

4. Ekotoksikolojik ve toksikolojik testler ya da analizler Direktif 
2004/10/AT’de belirlenen uygun laboratuar uygulama ilkeleriyle 
ya da uygulanabiliyorsa, Temsilcilik veya Komisyon tarafından 
Direktif 86/609/AET hükümleriyle eşit olarak kabul edilen diğer 
uluslararası standartlarla uyum içinde gerçekleştirilmelidir.  

5.  Eğer  bir  kimyasal  madde daha önce tescil  ettirilmişse,  yeni 
tescil ettirenin o an tescil ettirmekte olduğu kimyasal maddenin 
saflık  ve  kirlilik  özellikleri  de  dahil  olarak  daha  önce  tescil 
ettirilmiş olanla aynı  kimyasal  madde olduğunu kanıtlaması ve 
daha  önceki  tescil  ettiren(ler)in  tam  çalışma  raporuna  tescil 
amaçlı  olarak  izin  vermiş  olması  kaydıyla,  yeni  tescil  ettiren 
çalışma özetlerine ya da güvenilir  çalışma özetlerine başvurma 
hakkına  sahip  olacaktır.  Yeni  tescil  ettiren  Ek  VI’nın  2. 
bölümünde  belirtilen  bilgileri  temin  etmek  üzere  bu  gibi 
çalışmalara başvuracaktır.  

Madde 14 Kimyasal  güvenlik  raporu  ve  risk  azaltma 
tedbirlerini tavsiye etme ve uygulama görevi 

1. Direktif 98/24/AT Madde 4’e halel getirmeksizin, tescil ettiren 
başına  yıllık  10  ton  ve  üzeri  miktarlarda  olan  ve  bu  Bölüm 
kapsamında  tescile  tabi  olan  tüm  maddeler  için  bir  kimyasal 
güvenlik  değerlendirme  ile  bir  kimyasal  güvenlik  raporu 
gerçekleştirilecektir.  

Kimyasal güvenlik raporu 2 ila 7 arasındaki paragraflar ve Ek I 
doğrultusunda kendi başlarına,  preparat içinde veya bir  ürünün 
parçası  halindeki  kimyasal  maddeler  ya  da  kimyasal  madde 
grupları için kimyasal güvenlik değerlendirmelerini içerecektir.  

2.  Kimyasal  madde derişimi  aşağıdakilerin  herhangi  birinin en 
düşüğünden daha az ise, bir preparat içindeki kimyasal maddeler 
için paragraf 1 çerçevesinde kimyasal güvenlik değerlendirmesi 
yapılması gerekli değildir:

(a)  Direktif  1999/45/AT  Madde  3(3)’deki  tabloda  tanımlanan 
uygulanabilir derişimler;

(b) Direktif 67/548/AET Ek I’de verilen derişim limitleri;

(c)  Direktif  1999/45/AT  Ek  II,  B  kısmında  verilen  derişim 
limitleri;

(d)  Direktif  1999/45/AT  Ek  III,  B  kısmında  verilen  derişim 
limitleri;  
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(e)  bu  Tüzüğün XI sayılı  Başlığı  çerçevesinde belirlenen ve 
sınıflandırma  ve  etiketleme  envanterinde  kararlaştırılmış  bir 
kayıtta verilen derişim limitleri;

(f) kimyasal maddenin bu Tüzüğün XIII sayılı Ekinde verilen 
kriterlere uyması halinde, 0,1 % ağırlık oranı (w/w).

3. Bir kimyasal maddenin kimyasal güvenlik değerlendirmesi 
aşağıdakileri de içermelidir: 

(a) insan sağlığı tehlike değerlendirmesi;

(b) fizikokimyasal tehlike değerlendirmesi; 

(c) çevresel tehlike değerlendirmesi; 

(d)  kalıcı,  biyolojik  birikimli  ve  toksik  (PBT)  ve  yüksek 
derecede kalıcı ve biyolojik birikimli (vPvB) değerlendirmesi.

4. Paragraf 3’ün (a) ile (d) arasındaki adımlarının izlenmesinin 
sonucu olarak tescil ettiren Direktif 67/548/AET doğrultusunda 
kimyasal maddenin tehlikeli olarak sınıflandırılmak için gerekli 
kriterlere  uyduğu  ya  da  PBT  veya  vPvB  olarak 
değerlendirilmesi  gerektiği  sonucuna  varıyorsa,  kimyasal 
güvenlik  değerlendirmesi  aşağıdaki  ilave  adımları  da 
içermelidir:

(a) maruz kalma senaryoları (ya da uygun olduğu durumlarda 
ilgili  kullanım ve maruz kalma kategorileri) ve maruz kalma 
tahminleri de dahil olmak üzere maruz kalma değerlendirmesi;

(b) risk tanımlama.

Risk senaryoları (uygun olduğu durumlarda kullanım ve maruz 
kalma  kategorileri),  maruz  kalma  değerlendirmesi  ve  risk 
tanımlama  tescil  ettirenin  tüm  tanımlanmış  kullanımlarını 
içerecektir. 

5.  Kimyasal güvenlik raporunda aşağıdaki  uç kullanımlardan 
kaynaklanan  insan  sağlığı  risklerinin  de  hesaba  katılması 
gerekmektedir:

(a) Avrupa Parlamentosu ve Konseyin, gıdalarla temas etmek 
üzere tasarlanan materyaller ve ürünlerle ilgili 27 Ekim 2004 
tarih,  1935/2004  sayılı  Tüzüğü  (AT)  kapsamında  gıdalarla 
temas eden materyallerde (1);

(b) Direktif 76/768/AET kapsamında kozmetik ürünlerde.

_________________________
(1) RG L 338, 13.11.2004, s. 4.

6.  Tüm  tescil  ettirenler  kimyasal  güvenlik  değerlendirmesinde 
tanımlanmış olan riskleri yeterli bir şekilde kontrol altında tutmak 
için uygun tedbirleri tanımlamalı ve uygulamalı ve uygun olduğu 
durumlarda bu tedbirleri Madde 31 doğrultusunda temin edecek 
olduğu güvenlik veri belgelerinde tavsiye edecektir. 

7. Bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapması gereken tüm 
tescil ettirenler kimyasal güvenlik raporlarını erişilebilir halde ve 
güncel tutacaktır. 

BÖLÜM 2 Tescil ettirilmekte olarak kabul edilen kimyasal  
maddeler 

Madde 15 Bitki koruyucu ve biyolojik zararlı maddeler 

1.  Yalnızca  Konsey  Direktifi  91/414/AET  (2),  3600/92  sayılı 
Komisyon Tüzüğü (AET) (3), 703/2001 sayılı Komisyon Tüzüğü 
(AT) (4),  1490/2002 sayılı  Komisyon Tüzüğü (AT) (5)  ya  da 
Komisyon Kararı  2003/565/AT) (6)  kapsamında bulunan,  bitki 
koruma ürünlerinde kullanılmak üzere üretilen ya da ithal edilen 
aktif  maddeler  ya  da  alt  formülanları  ve  Direktif  91/414/AET 
Madde  6  çerçevesinde  dosyalarının  tamamlandığı  konusunda 
Komisyon  Kararı  alınan  maddeler  tescil  ettirilmekte  olan 
maddeler  olarak  kabul  edilecek,  bitki  koruma  ürünlerinde 
kullanılmak  üzere  üretimleri  ya  da  ithalatları  tescil  ettirilmiş 
sayılacak ve bu Başlığın 1 ile 5 arasındaki Bölümlerinin gerekleri 
yerine getirilmiş sayılacaktır.  

____________________
(2)  Bitki  koruma  ürünlerinin  piyasaya  sürülmesiyle  ilgili  15 
Haziran 1991 tarihli  Konsey direktifi  91/414/AET (RG L 230, 
19.8.1991, s. 1). Komisyon Direktifi 2006/136/AT ile en son tadil 
edilmiş haliyle (RG L 349, 12.12.2006, s. 42).
(3) Bitki koruma ürünlerinin piyasaya sürülmesiyle ilgili Konsey 
Direktifi 91/414/AET Madde 8(2)’de belirtilen iş programının ilk 
aşamasının uygulanmasına yönelik kuralları belirleyen 11 Aralık 
1992 tarihli ve 3600/92 sayılı Komisyon Tüzüğü (AET) (RG L 
366, 15.12.1992, s. 10). 2266/2000 sayılı Tüzükle (AT) en son 
tadil edilmiş haliyle (RG L 259, 13.10.2000, s. 27).
(4)  Konsey  Direktifi  91/414/AET  Madde  8(2)’de  belirtilen  iş 
programının  ikinci  aşamasında  değerlendirilecek  olan  bitki 
koruma ürünlerinin aktif maddelerini belirleyen ve bu maddeler 
için raportör olarak atanan Üye Devlet listesini gözden geçiren 
703/2001 sayılı  16 Nisan 2001 tarihli  Komisyon Tüzüğü (AT) 
(RG L 98, 7.4.2001, s. 6).
(5)  Konsey  Direktifi  91/414/AET  Madde  8(2)’de  belirtilen  iş 
programının üçüncü aşamasının uygulanmasına yönelik sonraki 
detaylı kuralları belirleyen 14 Ağustos 2002 tarihli ve 1490/2002 
sayılı  Komisyon  Tüzüğü  (AT)  (RG L  224,  21.8.2002,  s.  23). 
1744/2004 sayılı Tüzükle (AT) en son tadil edilmiş haliyle(RG L 
311, 8.10.2004, s. 23).
(6) Konsey Direktifi 91/414/AET Madde 8(2)’de belirtilen süreyi 
uzatan 25 Temmuz 2003 tarihli Komisyon Kararı 2003/565/AT 
of 25 (RG L 192, 31.7.2003, s. 40).
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2. Yalnızca, biyolojik zararlı maddelerin piyasaya sürülmesiyle 
ilgili 16 Şubat 1998 tarihli Konsey ve Avrupa Parlamentosunun 
98/8/AT sayılı Direktifin I, IA ya da IB Ekleri (1), 2032/2003 
sayılı Komisyon Direktifi  (AT)(2),  98/8/AT sayılı Direktifin 
16(2) sayılı maddesinin alt paragrafında belirtilen karar tarihine 
kadar  98/8/AT  sayılı  Direktifin  16(2)  sayılı  maddesinde 
belirtilen 10 yıllık çalışma planının ikinci aşması kapsamında 
bulunan biyolojik zararlı ürünlerde kullanılmak üzere üretilen 
ya  da  ithal  edilen  aktif  maddeler  tescil  ettirilmekte  olan 
maddeler  olarak  kabul  edilecek,  bitki  koruma  ürünlerinde 
kullanılmak üzere  üretimleri  ya  da  ithalatları  tescil  ettirilmiş 
sayılacak  ve  bu  Başlığın  1  ile  5  arasındaki  Bölümlerinin 
gerekleri yerine getirilmiş sayılacaktır.   

Madde 16 Komisyonun,  Ajansın  ve  tescil  ettirilmekte 
olarak  kabul  edilen  kimyasal  maddelerin  tescil 
ettirenlerinin görevleri 

1.  Komisyon  ya  da  ilgili  Topluluk  organı,  Madde  15 
kapsamında  tescil  ettirilmiş  olarak  kabul  edilen  kimyasal 
maddelerle  ilgili  olarak  Madde  10  kapsamında  gerekli  olan 
bilgilere  denk  bilgileri  Temsilciliğe  temin  edecektir. 
Temsilcilik, veritabanına bu bilgiyi veya bu bilgiye yapılan bir 
göndermeyi  veritabanına  ekleyecek  ve  bunlarla  ilgili  yetkili 
mercileri 1 Aralık 2008 tarihine kadar bu durumdan haberdar 
edecektir.   

2.  Madde  21,  22  ve  25  ila  28  Madde  15  kapsamında  tescil 
ettirilmiş  olarak  kabul  edilen  maddelerin  kullanımlarında 
uygulanmayacaktır.  

BÖLÜM 3 Tescil  yükümlülüğü  ve  belirli  izole  edilmiş  
orta seviye kimyasal maddeler için bilgi gerekleri 

Madde 17 Yerinde  izole  edilmiş  orta  seviye  kimyasal 
maddelerin tescil edilmesi 

1. Yıllık bir ton veya üzeri miktarlardaki yerinde izole edilmiş 
orta  seviye kimyasal  maddelerin  üreticileri,  bu yerinde izole 
edilmiş orta seviye kimyasal maddeler için Temsilciliğe tescil 
başvurusunda bulunacaktır. 

2.  Bir  yerinde  izole  edilmiş  orta  seviye  kimyasal  maddenin 
tescili,  üreticinin  bu  bilgileri  ek  testler  yapmaya  gerek 
duymaksızın temin edebildiği kadarıyla aşağıdaki bilgileri  de 
içerecektir: 

(a) Ek VI bölüm 1’de belirtildiği şekilde üretici kimliği;

(b) Ek VI bölüm 2.1 ila 2.3.4 arasında belirtildiği şekilde orta 
seviye kimyasal madde kimliği;

(c)  Ek  VI  bölüm  4’de  belirtildiği  şekilde  orta  seviyenin 
sınıflandırması;

__________________
(1)  RG  L  123,  24.4.1998,  s.  1.  Komisyon  Direktifi 
2006/140/AT  ile  en  son  tadil  edilmiş  haliyle  (RG  L  414, 
30.12.2006, s. 78).
(2) RG L 307, 24.11.2003, s. 1. 1849/2006 sayılı Tüzükle (AT) 
ile en son tadil edilmiş haliyle (RG L 355, 15.12.2006, s. 63).

(d) orta seviye kimyasal maddenin fizikokimyasal özellikleri ile 
insan  sağlığı  ve  çevreye  yönelik  özelliklerine  ilişkin  mevut 
herhangi  bilgisi.  Bir  tam  çalışma  raporunun  edinilebildiği 
hallerde, bir çalışma raporu verilecektir; 

(e) Ek VI bölüm 3.5’de belirtildiği şekilde kısa bir genel kullanım 
tanımı;

(f) uygulanan risk yönetim tedbirlerin detayları. 
Madde 25(3), Madde 27(6) ya da Madde 30(3) kapsamına giren 
durumlar hariç olmak üzere, tescil ettiren (d) kapsamında tescil 
işlemi  amaçlı  olarak  özetlenmiş  olan  tam  çalışma  raporuna 
başvurma  iznine  sahip  olacak  ya  da  yasal  olarak  bu  rapora 
bulundurabilecektir 
Başlık  IX  kapsamında  gerektiği  biçimde,  tescillerde  bir  ücret 
ödenecektir. 

3. Yalnızca üreticinin kimyasal maddeyi son derecede sıkı şartlar 
altında kontrol edilerek üretildiğini ve yaşam döngüsü boyunca 
teknik yöntemlerle bulundurduğunu onaylaması halinde, paragraf 
2 yerinde izole edilmiş orta seviye kimyasal maddeler için geçerli 
olacaktır.  Kontrol  ve  süreç  teknolojileri  yayılımın  ve  sonuç 
olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir maruz kalma durumunun 
engellenmesi  için  kullanılacaktır.  Bu  koşulların  yerine 
getirilmemesi  halinde  ise,  tescil  işlemi  Madde  10’da  belirtilen 
bilgileri de içerecektir. 

Madde 18 Taşınan  izole  edilmiş  orta  seviye  kimyasal 
maddelerin tescil edilmesi 

1. Yıllık bir ton veya üzerindeki miktarlarda taşınan izole edilmiş 
orta  seviye  kimyasal  maddelerin  üreticileri  ya  da  ithalatçıları, 
taşınan  izole  edilmiş  orta  seviye  kimyasal  maddeler  için 
Temsilciliğe tescil başvurusunda bulunacaktır.  

2. Taşınan izole edilmiş orta seviye kimyasal maddelerin tescil 
edilmesi için gereken bilgiler aşağıdakileri de içerecektir: 

(a) Ek VI bölüm 1’de belirtildiği şekilde üretici kimliği;

(b)  Ek VI bölüm 2.1 ila  2.3.4 arasında belirtildiği  şekilde orta 
seviye kimyasal madde kimliği;

(c)  Ek  VI  bölüm  4’de  belirtildiği  şekilde  orta  seviyenin 
sınıflandırması;

(d) orta seviye kimyasal maddenin fizikokimyasal özellikleri ile 
insan  sağlığı  ve  çevreye  yönelik  özelliklerine  ilişkin  mevut 
herhangi  bilgisi.  Bir  tam  çalışma  raporunun  edinilebildiği 
hallerde, bir çalışma raporu verilecektir; 

(e) Ek VI bölüm 3.5’de belirtildiği şekilde kısa bir genel kullanım 
tanımı;
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((f) uygulanan risk yönetim tedbirlerin detayları. 
Madde  25(3),  Madde  27(6)  ya  da  Madde  30(3)  kapsamına 
giren durumlar hariç olmak üzere, tescil ettiren (d) kapsamında 
tescil  işlemi  amaçlı  olarak  özetlenmiş  olan  tam  çalışma 
raporuna başvurma iznine sahip olacak ya da yasal olarak bu 
rapora bulundurabilecektir 
Başlık IX kapsamında gerektiği biçimde, tescillerde bir ücret 
ödenecektir. 

3.  Yıllık  üretici  veya  ithalatçı  başına  1  000  ton  veya  üzeri 
miktarlarda  taşınan  izole  edilmiş  orta  seviye  kimyasal 
maddelerin  tescili,  paragraf  2  kapsamında  belirtilen  bilgilere 
ilaveten,  Ek  VII’de  belirtilen  bilgileri  de  içerecektir.  Bu 
bilgilerin üretilmesi konusunda Madde 13 uygulanacaktır. 

4.  Yalnızca, üretici  veya ithalatçının bir alt  kullanıcıdan, söz 
konusu  taşınan izole  edilmiş  orta  seviye kimyasal  maddenin 
diğer kimyasal maddelerle sentezinin başka yerlerde, aşağıda 
verilen  son  derece  sıkı  kontrol  edilen  şartlar  altında 
bulundurulduğunun onayını almış olduğunu belirtmesi ya da bu 
durumu  kendisinin  onaylaması  durumunda  paragraf  2  ve  3 
taşınan izole edilmiş orta seviye kimyasal maddeler için geçerli 
olacaktır: 

(a) üretim, arıtma, ekipmanın bakımı ve temizliği, örnekleme, 
analiz, kapların doldurulması ve boşaltılması, atıkların atılması 
ya  da  arıtma  ve  depolama  da  dahil  olmak  üzere  kimyasal 
madde teknik yöntemlerle sıkı koşullar altında bulunduruluyor;

(b) yayılımın ve sonuç olarak ortaya çıkabilecek maruz kalma 
durumlarının en aza indirgenmesine yönelik olarak prosedür ve 
kontrol teknolojileri kullanılıyor;

(c)  kimyasal  maddeyi  yalnızca  yetkili  doğru  bir  şekilde 
eğitimden geçmiş olan yetkili personel taşıyor;

(d) temizlik ve bakım işleri durumunda, sistemin açılması ve 
sisteme  girilmesinin  öncesinde  gazla  yıkama  gibi  özel 
prosedürler uygulanıyor;

(e) kaza durumlarında ve atıkların oluştuğu durumlarda, arıtma, 
temizlik  ve  bakım prosedürleri  sırasında  yayılımın  ve  sonuç 
olarak  ortaya  çıkabilecek  maruz  kalma  durumlarının  en  aza 
indirgenmesine yönelik olarak prosedür ve kontrol teknolojileri 
kullanılıyor;

(f)  kimyasal  madde  taşıma  prosedürleri  iyi  bir  şekilde 
belgeleniyor  ve  bölge  operatörü  tarafından  sıkı  bir  şekilde 
gözlem altında tutuluyor. İlk alt paragrafta listelenen koşulların 
yerine getirilmesi halinde, tescil işlemi Madde 10’da belirtilen 
bilgileri de içerecektir. 

Madde 19 İzole  orta  seviye  kimyasal  maddeler  için 
birden fazla tescil  ettirenin bulunduğu durumlarda ortak 
başvuru 

1.  Yerinde  veya  taşınan  bir  orta  seviye  kimyasal  maddenin 
Topluluk  içinde  bir  veya  birden  fazla  üretici  tarafından 
üretilmesi ya da bir veya birden fazla ithalatçı tarafından ithal 
edilmesi durumunda, aşağıdakiler geçerli olacaktır.

Bu Maddenin 2. paragrafına tabi olmak üzere, Madde 17(2)(c) ile 
(d)  ve  Madde 18(2)(c)  ile  (d)’de belirtilen bilgiler,   ilk  olarak 
diğer  üretici  ya  da  ithalatçıların  üzerinde  uzlaşmış  olduğu  ve 
onlar adına hareket eden bir üretici ya da ithalatçı (bu noktadan 
sonra  ‘ortak  tescil  ettiren’  olarak  hitap  edilecektir)  tarafından 
verilecektir. Daha sonra her bir tescil ettiren Madde 17(2)(a), (b), 
(e) ile (f) ve Madde 18 doğrultusunda ayrı ayrı bilgi verecektir.  

2. İthalatçı ya da üreticilerden herhangi birisi Madde 17(2)(c) ya 
da  (d)  ve  Madde  18(2)(c)  ya  da  (d)’de  belirtilen  bilgileri 
aşağıdaki koşullar altında ayrı olarak verebilir: 

(a) bilgilerin ortak verilemesinin kendisi için orantısız bir şekilde 
maliyetli olması;

(b) bilgilerin ortak verilmesi ticari olarak duyarlı bir durum ya da 
büyük ölçüde ticari kayba sebep oluyor;

(c)  ortak  tescil  ettirenle  bilgi  seçimi  konusunda  görüş  ayrılığı 
yaşanması.

(a), (b) veya (c) koşularının geçerli olması halinde tescil ettiren, 
orantısız  maliyetlerin,  bilgi  ifşasının  önemli  ticari  zarara  yol 
açacak olmasının veya duruma göre anlaşmazlığın gerekçeleriyle 
birlikte dosyasını verecektir.  

3.  Başlık  IX  bağlamında  tescil  başvurularında  bir  ücret 
ödenecektir.   

BÖLÜM 4 Tüm tescil işlemleri için ortak hükümler 

Madde 20 Ajansın görevleri

1.  Tescil  tamamlanmış  olarak  kabul  edilene  dek  tescil  il  ilgili 
olarak tüm yazışmalarda kullanılmak üzere  Temsilcilik  her bir 
tescil  işlemine  bir  tescil  numarası  ve  başvuru  tarihi  (tescil 
başvurusunun Temsilciliğe tarafından alındığı tarih) verecektir. 

2. Madde 10 ile 12 ya da Madde 17 ile 18 doğrultusunda gerekli 
olan tüm öğelerin  yerine  getirilmiş  olduğunun ve Madde 6(4), 
Madde  7(1)  ile  (5),  Madde  17(2)  ya  da  Madde  18(2) 
doğrultusunda  ödemesi  gereken  ücretlerin  ödenmiş  olduğunun 
doğrulanması amacıyla Temsilcilik her bir tescil işlemi için bir 
eksiksizlik  kontrolü  yürütecektir.  Eksiksizlik  kontrolü,  verilen 
herhangi  bir  verinin  yeterliliği  ya  da  kalitesini  veya  kanıtların 
değerlendirmesini içermeyecektir.  
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Temsilcilik, eksiksizlik kontrolünü başvuru tarihinden itibaren 
üç  hafta  içinde  ya  da  Madde  23’de  aşamalı  ürünlerin  tescil 
edilmesiyle  ilgili  belirtilen son tarihten önce üç ay içersinde 
gerçekleştirilecektir.  

Bir tescilin eksik olması halinde Temsilcilik,  tescil  işleminin 
tamamlanması için gereken ilave bilgileri belirleyen ikinci alt 
paragrafta  belirtilen  üç  hafta  veya  üç  aylık  zaman  aşımı 
öncesinde  tescil  ettireni  bu  konuda  bilgilendirecektir  ve 
bilgilerin  tamamlanması  için  mantıklı  bir  son  tarih 
belirleyecektir.  Tescil  ettiren  tescil  işlemini  tamamlayarak 
belirlenen son tarih öncesinde Temsilciliğe iletecektir. Bunun 
üzerine  Temsilcilik,  ilave  edilen  bilgileri  de  göz  önünde 
bulundurarak bir eksiksizlik kontrolü daha yapacaktır.  

Tescil  ettirenin  verilen  süre  sınırı  içinde  tescil  başvurusunu 
tamamlayamaması  halinde,  Temsilcilik  tescil  başvurusunu 
reddedecektir.  Bu  gibi  durumlarda  tescil  ücreti  iade 
edilmeyecektir.  

3.  Tescil  işlemi tamamlandığında,  Temsilcilik  ilgili  kimyasal 
maddeye bir tescil numarası ile tescil tarihi başvuru tarihi (aynı 
tarih olacaktır) atayacaktır. Temsilcilik, zaman kaybetmeksizin 
tescil numarası ve tescil tarihini ilgili tescil ettirene iletecektir. 
Tescil  numarası,  daha  sonra  tescil  ile  ilgili  olarak  yapılacak 
olan tüm yazışmalar için kullanılacaktır.  

4.  Temsilcilik,  aşağıdaki  bilgilerin  Ajansın  veritabanında 
bulunabileceği konusunda, başvuru tarihinden itibaren 30 gün 
içerisinde  ilgili  Üye  Devletin  yetkili  mercisine  haber 
verecektir:

(a) başvuru veya tescil numarasıyla birlikte tescil dosyası;

(b) başvuru veya tescil tarihi;

(c) eksiksizlik kontrolünün sonucu ve

(d) 2. paragrafın üçüncü alt paragrafı doğrultusunda daha fazla 
bilgi ve son tarih talebi. Üretimin gerçekleştiği veya ithalatın 
yapıldığı Üye Devlet, ilgili Üye Devlet olacaktır.  

Üreticinin  birden  fazla  Üye  Devlette  üretim  bölgesinin 
bulunması halinde, üreticinin merkez binasının bulunduğu Üye 
Devlet, ilgili Üye Devlet olacaktır. Ayrıca, üretim bölgelerinin 
bulunduğu diğer Üye Devletlere de haber verilecektir.  

Temsilcilik,  tescil  ettiren tarafından verilen ilave bilgileri  de 
vakit kaybetmeden ilgili Üye Devlet(ler)in yetkili mercilerine 
iletecektir.  

5. Bu Maddenin 2. paragrafı doğrultusunda alınan kararlara karşı 
Madde 91, 92 ve 93 doğrultusunda temyiz başvurusu yapılabilir.  

6. Yeni bir tescil ettiren tarafından belirli bir kimyasal madde ile 
ilgili  olarak  Temsilciliğe  ilave  bilgi  verildiğinde,  Temsilcilik 
mevcut  tescil  ettirenleri,  bu  bilginin  Madde  22’de  belirtilen 
amaçla veritabanında bulunduğuna ilişkin bilgilendirecektir.  

Madde 21 Kimyasal maddelerin üretimi ve ithalatı 

1.  Madde  20(2)  doğrultusunda  Temsilcilik  tarafından  aksi 
belirtilmediği  takdirde,  tescil  ettiren  bir  kimyasal  maddenin 
üretim ya da ithalatına veya bir ürünün ithalatı ya da üretimine 
Madde  27(8)’e  halel  getirmeksizin  başlayabilir  veya  devam 
edebilir. Aşamalı maddelerin tescil edilmesi durumunda, Madde 
20(2)  doğrultusunda  Temsilcilik  tarafından  aksi  belirtilmediği 
takdirde,  söz  konusu  tescil  ettiren  Madde  27(8)’e  halel 
getirmeksizin,  başvuru  tarihinden  sonra  üç  hafta  içinde  bir 
kimyasal  maddenin  üretim  ya  da  ithalatına  veya  bir  ürünün 
ithalatı  ya  da  üretimine  devam  edebilir.  Eğer  başvuru  Madde 
23’de  belirtilen  ilgili  son  tarihten  önceki  iki  aylık  sürede 
gerçekleşirse  ve  Madde  20(2)  doğrultusunda  Temsilcilik 
tarafından  aksi  belirtilmediği  takdirde,  Madde  27(8)’e  halel 
getirmeksizin  bu  son  tarihten  sonraki  üç  ay  içerisinde  devam 
edilebilir. 

Bir  tescil  işleminin  Madde  22  doğrultusunda  güncellenmesi 
durumunda,  Madde 20(2)  doğrultusunda  Temsilcilik  tarafından 
aksi belirtilmediği takdirde, tescil ettiren güncelleme tarihinden 
sonraki üç hafta içinde ve Madde 27(8)’e halel getirmeksizin bir 
kimyasal  maddenin  üretim  ya  da  ithalatına  veya  bir  ürünün 
ithalatı ya da üretimine başlayabilir veya devam edebilir.  

2.  Ajansın,  bir  tescil  ettireni  Madde  20(2)’nin  üçüncü  alt 
paragrafı  doğrultusunda  daha  fazla  bilgi  vermesi  konusunda 
bilgilendirmesi  halinde,  Ajansın  tescilin  tamamlanması  için 
gerekli gördüğü bilgileri almasından sonraki üç hafta içinde ve 
Madde  27(8)’e  halel  getirmeksizin,  Temsilcilik  tarafından  aksi 
belirtilmiyorsa, tescil ettiren bir kimyasal maddenin üretim ya da 
ithalatına  veya bir  ürünün ithalatı  ya  da  üretimine başlayabilir 
veya devam edebilir.   

3.  Bir  ortak tescil  ettirenin Madde 11 ve 19 doğrultusunda bir 
veya  birden  fazla  diğer  tescil  ettiren  adına  tescil  işlemini  bir 
kısmı  için  başvuruda  bulunduğu  durumlarda,  Temsilcilik 
tarafından  ortak  tescil  ettirenin  diğer  tescil  ettirenler  adına 
hareket etmesi yönünde aksi belirtilmediği takdirde, diğer tescil 
ettirenlerden  herhangi  birisi,  bu  Maddenin  1.  ya  da  2. 
paragraflarında  belirtilen  süre  sınırının  bitimine  kadar  bir 
kimyasal maddeyi üretebilir ya da ithal edebilir veya bir ürünü 
ithal edebilir ya da üretebilir.   
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Madde 22 Tescil ettirenlerin diğer görevleri

1.  Tescil  işlemin  müteakiben,  tescil  ettiren  kendi  inisiyatifi 
doğrultusunda,  zaman  kaybetmeksizin  tescilini  ilgili  yeni 
bilgilerle güncellemekten ve aşağıdaki durumlarda bu bilgileri 
Temsilciliğe vermekten sorumludur:

(a) üretici, imalatçı ya da ithalatçı olunması gibi herhangi bir 
statü  değişikliği  ya  da  isim  ve  adresteki  değişiklikler  gibi 
kimlik bilgilerinin değişiklikleri;

(b) Ek VI Bölüm 2’de belirtildiği şekilde, kimyasal maddelerin 
yapılarındaki herhangi bir değişiklik;

(c) üretimin ya da ithalatın bırakılması da dahil olmak üzere, 
yıllık üretilen ya da ithal edilen miktarlardaki değişiklikler ya 
da  eğer  tonaj  değişikliğine  yol  açıyorsa  ithal  edilen  veya 
üretilen  ürünlerde  bulunan  kimyasal  madde  miktarındaki 
değişiklikler;

(d) Ek VI Bölüm 3.7’de kimyasal maddenin üretim veya ithalat 
amacını  oluşturan  kullanımın  dışında,  yeni  tanımlanmış 
kullanımlar ve tavsiye edilen yeni kullanımlar;

(e) kimyasal güvenlik raporunda veya güvenlik bilgi formunda 
değişikliklere sebep olacak olması dolayısıyla, tescil ettirenin 
mantıken  farkında  olması  gereken  insan  sağlığı  ve  çevreye 
yönelik yeni tehlikeler;

(f)  kimyasal  maddenin  etiketlemesinde ve sınıflandırmasında 
yapılan herhangi bir değişiklik;

(g)  kimyasal  güvenlik  raporunda  veya  Ek  VI  Bölüm5’te 
yapılan herhangi bir güncelleme veya değişiklik;

(h) tescil ettiren, bir test teklifinin geliştirilmesini gerektiren Ek 
IX ve Ek X’de listelendiği şekilde bir test yapması yönündeki 
ihtiyacın tanımlıyor;

(i)  tescil  işleminde  bilgi  erişimi  için  verilen  izinde  yapılan 
herhangi  bir  değişiklik.  Temsilcilik  bu  bilgiyi  ilgili  Üye 
Devletin yetkili mercisine iletecektir.  

2. Tescil ettiren, madde 40, 41 ya da 46 çerçevesinde gerekli 
görülen  bilgileri  içermek  üzere  Temsilciliğe  bir  tescil 
güncellemesi  yapacak  veya  Madde  60  ve  73  çerçevesinde 
verilen bir kararı, bu kararla birlikte belirlenen bir süre içinde 
göz  önünde bulunduracaktır.  Temsilcilik,  ilgili  Üye Devletin 
yetkili  mercisini  bilginin  veri  tabanı  içinde  erişilebileceği 
konusunda bilgilendirecektir.  

3. Madde 20(2) doğrultusunda Temsilcilik, güncellenen her bir 
tescil  işleminin  birinci  ve  ikinci  alt  paragraflarında  bir 
eksiksizlik  kontrolü  yapacaktır.  Güncellemenin  Madde  12(2) 
ve  bu  Maddenin  1(c)  paragrafı  doğrultusunda  olduğu 
durumlarda Temsilcilik,  tescil  ettiren tarafından temin edilen 
bilginin eksiksizliğini kontrol edecek ve Madde 20(2) gerekli 
olduğu şekilde uyarlanarak geçerli olacaktır.  

4. Madde 11 ve Madde 19 kapsamına giren durumlarda, her bir 
tescil  ettiren bu Maddenin 1(c)  paragrafında belirtilen  bilgileri 
ayrı ayrı temin edecektir.  

5.  Güncellemeler,  Başlık  IX  doğrultusunda  ücretin  belirli  bir 
kısmı ödenerek yapılacaktır.  

BÖLÜM 5 Aşamalı   ve  bildirilen  kimyasal  maddelere  
uygulanabilen geçiş dönemi hükümleri 

Madde  23  Aşamalı  kimyasal  maddelere  yönelik  belirli 
hükümler 

1. Madde 5, Madde 6, Madde 7(1), Madde 17, Madde 18 ve
Madde  21,  1  Aralık  2010  tarihine  kadar  aşağıdaki  kimyasal 
maddeler için geçerli olmayacaktır: 

(a) Direktif 67/548/AET doğrultusunda genetik değişim yaratan, 
kanserojen, yeniden üretim için toksik veya kategori 1 ya da 2 
olarak sınıflandırılan ve Topluluk içinde üretilen ya da ithalatçı 
veya üretici başına 1 Haziran 2007 tarihinden sonra en az bir kere 
bir  ton  veya  üstü  miktarlarda  ithal  edilen  aşamalı  kimyasal 
maddeler; 

(b)  Direktif  67/548/AET doğrultusunda  sulu  organizmalar  için 
son derece toksik olarak sınıflandırılan ve sulu çevrede (R50/53) 
uzun  süreli  olumsuz  etkilere  yol  açabilen  ve  Topluluk  içinde 
üretilen  ya  da  ithalatçı  veya  üretici  başına  1  Haziran  2007 
tarihinden sonra en az bir kere,  100 ton veya üstü miktarlarda 
ithal edilen aşamalı kimyasal maddeler; 

(c) Topluluk içinde üretilen ya da ithalatçı veya üretici başına 1 
Haziran 2007 tarihinden sonra en az bir kere, 1 000 ton veya üstü 
miktarlarda ithal edilen aşamalı kimyasal maddeler.

2. Madde 5, Madde 6, Madde 7(1), Madde 17, Madde 18 ve
Madde 21, Topluluk içinde üretilen ya da ithalatçı veya üretici 
başına 1 Haziran 2007 tarihinden sonra en az bir kere, 100 ton 
veya üstü miktarlarda ithal edilen aşamalı kimyasal maddeler için 
1 Haziran 2013 tarihine kadar geçerli olmayacaktır.  

3. Madde 5, Madde 6, Madde 7(1), Madde 17, Madde 18 ve
Madde 21, Topluluk içinde üretilen ya da ithalatçı veya üretici 
başına 1 Haziran 2007 tarihinden sonra en az bir kere bir ton veya 
üstü miktarlarda ithal  edilen aşamalı  kimyasal  maddeler  için  1 
Haziran 2018 tarihine kadar geçerli olmayacaktır. 

4. Paragraf 1 ve 3’e halel getirmeksizin, tescil işlemleri ilgili son 
tarihten önce herhangi bir zamanda gerçekleştirilebilir. 

5. Bu Madde ayrıca, Madde 7 kapsamında tescil ettirilmiş olan 
kimyasal  maddeler  için  gerekli  görüldüğü  şekilde  uyarlanarak 
geçerli olacaktır.  
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Madde 24 Bildirilmiş kimyasal maddeler

1. Direktif 67/548/AET doğrultusunda yapılan bir bildirim, bu 
Başlığın  amaçlarına  yönelik  olarak  bir  tescil  işlemi  olarak 
kabul edilecek ve Temsilcilik 1 Aralık 2008 tarihine kadar bir 
tescil numarası belirleyecektir.  

2.  İthalatçı  veya  ihracatçı  başına  üretilen  ya  da  ithal  edilen 
bildirilmiş kimyasal maddelerin miktarı, Madde 12 kapsamında 
bir sonraki eşiği geçerse, söz konusu tonaj eşiğine ile tüm daha 
düşük tonaj  eşiklerine ilişkin gerekli  olan ilave bilgiler,  eğer 
daha  önce  verilmemişlerse,  Madde  10  ve  12  doğrultusunda 
verilecektir.  

BAŞLIK III BİLGİ  PAYLAŞIMI  VE  GEREKSİZ 
TESTLERDEN KAÇINILMASI 

BÖLÜM 1 Amaçlar ve genel kurallar 

Madde 25 Amaçlar ve genel kurallar 

1. Hayvanlar üzerinde yapılan testlerden kaçınılması için, bu 
Tüzüğün  amaçlarına  yönelik  olarak  omurgalı  hayvanlar 
üzerinde test yapılması yalnızca son çare olarak ele alınacaktır. 
Ayrıca,  diğer  testlerin  tekrarlanmasının  önüne geçilmesi  için 
tedbirler alınması gerekmektedir.  

2.  Bu Tüzük çerçevesinde bilginin paylaşımı ve ortak olarak 
verilmesi teknik bilgilere ve özellikle de kimyasal maddelerin 
özgün özelliklerine yönelik olacaktır.  Tescil ettirenler, piyasa 
stratejilerine  yönelik  bilgileri  özellikle  de  üretim  kapasitesi, 
üretim  ya  da  satış  hacmi,  hacimleri  ya  da  piyasa  payı  gibi 
bilgileri vermekten kaçınabilir.  

3.  Bu  Tüzük  doğrultusunda,  en  az  12  yıl  öncesinde  tescil 
çerçevesinde verilmiş olan herhangi bir çalışmanın herhangi bir 
çalışma özeti veya güvenilir çalışma özeti, diğer üreticiler ya 
da ithalatçılar tarafından tescil amaçlı olarak kullanılabilir.  

BÖLÜM 2 Faz  dışı  kimyasal  maddeler  ve  ön  kaydı  
yapılmamış  aşamalı  maddelerin  tescil  ettirenlerine  yönelik  
kurallar 

Madde 26 Tescil öncesinde araştırma yapma görevi 

1.  Bir  faz  dışı  kimyasal  maddenin  tüm  potansiyel  tescil 
ettirenleri ya da Madde 28 doğrultusunda ön kaydı yapılmamış 
bir  aşamalı  maddenin  potansiyel  bir  tescil  ettireni,  aynı 
kimyasal  madde  için  daha  önce  bir  tescil  yapılmış  olup 
olmadığı  konusunda  araştırma  yapmak  için  Temsilciliğe 
başvuracaktır.  Araştırma  talebiyle  birlikte  Temsilciliğe 
aşağıdaki bilgilerin tümünü verecektir: 

(a)  Ek  VI  Bölüm  1’de  belirtildiği  şekilde,  kullanım  tesisleri 
istisnasıyla birlikte, tescil ettirenin kimliği;

(b)  Ek  VI  Bölüm 2’de  belirtildiği  şekilde  kimyasal  maddenin 
kimliği;

(c) kendisi tarafından omurgalı hayvanlar üzerinde yapılacak olan 
testleri gerektirecek olan bilgi gereksinimleri;

(d)  kendisi  tarafından  gerçekleştirilecek  olan  diğer  yeni 
çalışmaların gerektirdiği bilgi gereksinimleri.

2.  Aynı  maddenin  daha  önce  tescil  edilmiş  olması  halinde, 
Temsilcilik  uygun  bir  şekilde  potansiyel  tescil  ettireni 
bilgilendirecektir. 

3.  Aynı kimyasal  maddenin 12 yıldan daha kısa  bir  süre önce 
tescil  ettirilmiş  olması  halinde  Temsilcilik,  vakit  kaybetmeden 
potansiyel  tescil  ettireni,  durumun  gerektirdiği  şekilde  önceki 
tescil  ettiren(ler)in adresleri  ve  bu kişiler  tarafında hazırlanmış 
bulunan ilgili özetler ya da güvenilir çalışma özetleri konusunda 
bilgilendirecektir.  

Omurgalı  hayvanlar  üzerinde  yapılmış  olan  testler 
tekrarlanmayacaktır.  Temsilcilik,  aynı  zamanda  önceki  tescil 
ettirenleri  potansiyel  tescil  ettirenin  adı  ve  adresi  konusunda 
bilgilendirecektir.  Mevcut  çalışmalar,  madde  27  kapsamında 
potansiyel tescil ettirenle paylaşılacaktır. 

4.  Aynı  madde  ile  ilgili  olarak  birkaç  potansiyel  tescil  ettiren 
araştırma  başvurusunda  bulunuyorsa,  Temsilcilik  vakit 
kaybetmeksizin tüm potansiyel tescil ettirenleri diğer potansiyel 
tescil  ettirenlerin  isimleri  ve  adresleri  konusunda 
bilgilendirecektir.  

Madde 27 Tescil ettirilmiş olan kimyasal maddeler içim 
mevcut bilgilerin paylaşımı  

1.  Bir  kimyasal  maddenin  Madde  26(3)  belirtildiği  şekilde  12 
yıldan daha az bir süre önce tescil edilmiş bulunduğu durumlarda, 
potansiyel tescil ettiren: 

(a)  omurgalı  hayvanlarla  yapılan  testlere  ilişkin  bilgilerin  söz 
konusu olduğu durumlarda;

(b)  ve  omurgalı  hayvanlar  üzerinde  yapılan  testlere  ilişkin 
bilgilerin söz konusu olmadığı durumlarda, Madde 10(a)(vi) ve 
(vii) kapsamında tescil işlemini yaptırmak için daha önceki tescil 
ettiren(ler)den  gerekli  bilgiyi  (a)  talep  edecektir  –  (b)  talep 
edebilir. 
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2.  Paragraf  1  doğrultusunda  bir  bilgi  talebinde  bulunulduğu 
durumlarda, yine paragraf 1’de belirtilen potansiyel ve önceki 
tescil  ettiren(ler),  Madde  10(a)(vi)  ve  (vii)  doğrultusunda 
potansiyel  tescil  ettiren(ler)in  talep  ettiği  bilgi  paylaşımına 
ilişkin olarak uzlaşmaya yönelik tüm çabayı sarf edecektir. Bu 
gibi  bir  uzlaşmanın  yerine,  mesele  bir  tahkim  kuruluna 
götürülebilir  ve  tahkim  kararının  kabul  edilmesiyle  birlikte 
tahkim kararı beklenir.  

3.  Önceki  tescil  ettiren  ve  potansiyel  tescil  ettiren(ler)  bilgi 
paylaşımından  doğan  maliyetin  paylaşımının  adil,  şeffaf  ve 
ayrım  gözetmeyen  bir  şekilde  belirlenmesini  sağlamaya 
yönelik  olarak  her  türlü  çabayı  gösterecektir.  Bu  durum, 
Temsilcilik  tarafından  Madde  77(2)(g)  doğrultusunda  kabul 
edilen  maliyet  paylaşımı  rehberliği  esas  alınarak 
kolaylaştırılabilir.  Tescil  ettirenlerin  yalnızca,  tescil 
gereklerinden  doğan  bilgilerin  verilmesine  yönelik  olarak 
aldıkları bilgilerin maliyetini paylaşması gerekmektedir.  

4. Bilgi paylaşımı konusunda uzlaşmaya varılmasıyla birlikte, 
önceki  tescil  ettiren,  yeni  tescil  ettirene  üzerinde  uzlaşılan 
bilgileri temin edecek ve tam çalışma raporuna başvurmasına 
izin verecektir.  

5.  Bu  gibi  bir  uzlaşmanın  sağlanamaması  durumunda, 
potansiyel tescil ettiren(ler), ilgili önceki tescil ettiren(ler)i ve 
Temsilcilikı, Temsilciliktan önceki tescil ettiren(ler)in isim ve 
adreslerini  aldığı  tarihten  itibaren en  yakın  ay içerisinde,  bu 
konuda bilgilendirecektir.  

6. Paragraf 5’te belirtilen bilgilerin alınmasından sonraki bir ay 
içerisinde, Temsilciliğe bilgi paylaşımından doğan maliyetinin 
orantılı  bir  kısmının  önceki  tescil  ettiren(ler)e  ödendiğinin 
kanıtlanmasıyla birlikte, Temsilcilik potansiyel tescil ettirene, 
tescil dosyasında talep ettiği bilgiye başvurma izni verecektir. 
Paylaşım  maliyet  oranlarının  hesaplanması  Temsilcilik 
tarafından Madde 77(2)(g) doğrultusunda kabul edilen maliyet 
paylaşımı  rehberliği  esas  alınarak  kolaylaştırılabilir.  Tam 
çalışma raporunu potansiyel  tescil  ettirene sunması  kaydıyla, 
önceki tescil ettiren(ler), ulusal mahkemelerde uygulanabilir bir 
eşit  bilgi  paylaşım  payını  potansiyel  tescil  ettirenden  talep 
edebilecektir.  

7. Bu Maddenin 6. paragrafı doğrultusunda verilen Temsilcilik 
kararlarına  karşı,  Madde  91,  Madde  92  ve  madde  93 
çerçevesinde temyiz başvurusu yapılabilir.  

8.  Yeni  tescil  ettiren  için  Madde  21(1)  kapsamındaki  tescil 
bekleme süresi, önceki tescil ettirenin talep etmesi halinde dört 
aylık bir süre için uzatılabilir.  

BÖLÜM 3 Aşamalı kimyasal maddelere ilişkin kurallar 

Madde 28 Aşamalı  kimyasal  maddeler  için  ön  kayıt 
görevi 

1. Madde 23’te belirtilen geçiş rejiminden yararlanılabilmesi için, 
orta  seviye  kimyasal  maddeler  de  dahil  ancak  bunlarla  sınırlı 
olmamak  üzere,  yıllık  bir  ton  veya  daha  fazla  miktarlardaki 
aşamalı  kimyasal  maddelerin  her  bir  tescil  ettireni  aşağıdaki 
bilgilerin tümünü Temsilciliğe verecektir: 

(a) EINECS ve CAS numarası da dahil veya yok ise herhangi bir 
diğer  kimlik  koduyla  birlikte,  Ek  VI  Bölüm  2’de  belirtildiği 
şekilde kimyasal madde adı;

(b)  Ek  VI  Bölüm 1’de  belirtildiği  şekilde  tescil  ettirenin  adı, 
adresi  ve  bağlantı  kurulacak  kişinin  adı  ile  uygun  olduğu 
durumlarda,  madde  4  doğrultusunda  kendisini  temsil  edene 
kişinin adı ve adresi; 

(c) tescil işlemi ve tonaj için tahmin edilen son tarih;

(d) EINECS ve CAS numarası ve eğer yok ise Ek XI Bölüm 1.3 
il  1.5’in  uygulanması  için  bilginin geçerli  olduğu herhangi  bir 
diğer kimlik kodu da dahil Ek VI Bölüm 2’de belirtildiği şekilde 
madde(ler)in isim(ler)i.

2. Paragraf 1’de belirtilen bilgiler, 1 Haziran 2008’de başlayan ve 
1 Aralık 2008’de sona eren bir süre içerisinde verilecektir. 

3.  Paragraf  1  kapsamında  verilmesi  gereken  bilgileri  vermen 
tescil ettirenler Madde 23’den yararlanamayacaktır.  

4.  Temsilcilik,  1  Ocak 2009 tarihinde,  paragraf  1(a)  ve  (d)’de 
belirtilen  kimyasal  maddelerin  bir  listesini  web  sitesinde 
yayımlayacaktır. Bu liste, yalnızca kimyasal maddelerin isimleri 
ile  EINECS  ve  CAS  kodlarını  veya  varsa,  diğer  tanımlama 
kodlarını ve ilk tahmin edilen tescil son tarihini içermektedir.  

5. Listenin yayınlanmasının ardından, listede ismi olmayan bir alt 
kullanıcı Temsilcilikı  kimyasal maddeye yönelik ilgisi,  iletişim 
bilgileri  ve  mevcut  tedarikçisi  konusunda  bilgilendirebilir. 
Temsilcilik,  web  sitesinde  kimyasal  maddelerin  isimlerini  ve 
talep edildiğinde potansiyel tescil ettirenler için alt kullanıcıların 
iletişim bilgilerini yayımlayacaktır.   
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6. Bir aşamalı kimyasal maddeyi ilk defa yıllık bir ton veya 
daha fazla  miktarlarda üreten,  ithal  eden  ya da  eşya üretimi 
bağlamında  kullanan  ya  da  1  Aralık  2008’den  sonra  tescil 
ettirilmesi gereken aşamalı kimyasal madde içeren bir eşyayı 
ilk defa ithal eden bir potansiyel  tescil  ettiren;  Madde 23’de 
belirlenen ilgili son tarihten 12 ay öncesini geçmemek üzere ve 
yıllık bir ton veya daha fazla miktardaki kimyasal maddeyi ilk 
defa kullanma, ithal etme veya üretme tarihinden itibaren altı 
ay içerisinde bu Maddenin 1 numaralı  paragrafında belirtilen 
bilgiyi Temsilciliğe verme kaydıyla, Madde 23’ten yararlanma 
hakkına sahip olacaktır.   

7.  Bu  Maddenin  4.  paragrafı  doğrultusunda  Ajansın 
yayımlayacağı  listede  yer  alan,  yıllık  bir  tonun  altındaki 
miktarlardaki aşamalı maddelerin üreticileri ya da ithalatçıları, 
bu  kimyasal  maddelerin  alt  kullanıcıları  ve  bunlara  ilişkin 
bilgileri  bulunduran üçüncü şahıslar,  bu kimyasal maddelerle 
ilgili  olarak  Temsilciliğe  bu  Maddenin  1.  paragrafında 
belirtilen  bilgileri  ya  da  ilgili  diğer  bilgileri,  Madde  292da 
belirtilen  kimyasal  madde  bilgi  değişim  forumuna  katılmak 
amacıyla verebilir.  

Madde 29 Kimyasal madde bilgi değişim forumları

1. Aynı aşamalı kimyasal maddeye ilişkin olarak Temsilciliğe 
Madde  28  çerçevesinde  bilgi  vermiş  olan  ya  da  Madde  15 
doğrultusunda  Temsilcilikta  bilgileri  bulunan  tüm potansiyel 
tescil  ettirenler  veya  bu  aşamalı  kimyasal  maddeye  ilişkin 
olarak  Madde  23(3)’te  belirtilen  son  tarihten  önce  bir  tescil 
başvurusunda  bulunan  tescil  ettirenler,  bir  kimyasal  madde 
bilgi değişim forumunun (KBDF) katılımcıları olacaktır.  

2. Her bir KBDF’nin amacı aşağıdakiler olacaktır:

(a) tescil amaçlı olarak, Madde 10(a) (vi) ve (vii)’da belirtilen 
bilgilerin  potansiyel  tescil  ettirenler  arasında  paylaşılarak, 
çalışmaların tekrarlanmasının engellenmesini kolaylaştırmak;  

(b)  potansiyel  tescil  ettirenler  arasında,  sınıflandırma  ve 
etiketleme  farklılığı  olduğu  durumlarda,  sınıflandırma  ve 
etiketleme konusunda uzlaşılması.

3.  KBDF  katılımcıları,  diğer  tescil  ettirenlere  mevcut 
çalışmaları  temin  edecek,  diğer  tescil  ettirenlerin  bilgi 
taleplerine yanıt  verecek, birlikte sonraki çalışmalara yönelik 
ihtiyaçları  tanımlayacak  ve  paragraf  2(a)’de  belirlenen 
amaçlara  yönelik  olarak  yürütülecek  bu  gibi  çalışmaların 
organize  edilmesine  katkıda  bulunacaktır.  Her  bir  KBDF  1 
Haziran 2018’e kadar faal olacaktır.  

Madde 30 Testlerle ilgili verilerin paylaşılması

1.  Tescil  amaçlı  olarak  gerekli  bilgilerin  elde  edilmesi  için 
testler  yapılmadan  önce,  KBDF  katılımcıları,  ilgili  bir 
çalışmanın KBDF içinde mevut olup olmadığını araştıracaktır.  

Omurgalı  hayvanlar  üzerinde  yapılan  testleri  içeren  ilgili  bir 
çalışmanın  KBDF’de  mevcut  olması  durumunda,  KBDF 
katılımcısı  bu  çalışmayı  talep  edecektir.  Omurgalı  hayvanlar 
üzerinde yapılan testleri içermeyen ilgili bir çalışmanın KBDF’de 
mevcut  olması  durumunda  da,  KBDF katılımcısı  bu  çalışmayı 
talep  edebilir.  Çalışmanın  talep  edilmesini  takip  eden  bir  ay 
içerisinde,  çalışmanın  sahibi,  talepte  bulunan  katılımcı(lar)a 
çalışmanın maliyetine dair kanıt gösterecektir. Katılımcı(lar) ve 
çalışma sahibi, bilgi paylaşımından doğan maliyetin adil, şeffaf 
ve ayrım gözetmeksizin dağıtılmasını sağlamak üzere tüm çabayı 
sarf edecektir. Bu durum, Temsilcilik tarafından Madde 77(2)(g) 
doğrultusunda  kabul  edilen  maliyet  paylaşımı  rehberliği  esas 
alınarak kolaylaştırılabilir.  Çalışma sahibi,  ödemeyi almasından 
sonraki iki hafta içerisinde, tam çalışma raporuna tescil  amaçlı 
olarak başvurulmasına izin verecektir.  Tescil  ettirenler yalnızca 
tescil  amaçlı  olarak  gerekli  olan  bilgilerin  maliyetini 
paylaşacaktır. 

2.  Testlerle  ilgili  bir  çalışma  KBDF  içerisinde  bulunmuyorsa, 
bilgi  başına  bir  KBDF  katılımcısı  tarafından  diğerleri  adına 
yalnızca  bir  çalışma  yapılacaktır.  Hangi  katılımcının  diğerleri 
adına  testi  yürüteceği  ve  Temsilcilik  bir  özet  veya  güvenilir 
çalışma  özeti  sunacağı  konusunda,  katılımcılar  Ajansın 
belirlediği son tarihten önce uzlaşmaya varacaktır. Herhangi bir 
uzlaşmaya varılamaması halinde Temsilcilik, hangi tescil ettiren 
ya  da  alt  kullanıcının  testi  yapacağına  karar  verecektir.  Bir 
çalışmaya  ihtiyaç  duyan  tüm KBDF katılımcıları,  çalışmaların 
detaylı  bir  şekilde  hazırlanması  için  gereken  maliyete  katkıda 
bulunacaktır.  Katılımcıların katkı payları katılımdaki potansiyel 
tescil  ettiren  sayısı  doğrultusunda  belirlenecektir.  Kendileri 
çalışma yürütmeyen katılımcılar,  çalışmayı  yürüten  katılımcıya 
ödeme yaptıktan sonra iki hafta içerisinde tam çalışma raporunu 
alma hakkına sahip olacaktır.  

3. Paragraf 1’de belirtildiği şekilde omurgalı hayvanlar üzerinde 
yapılan testleri içeren bir çalışmanın sahibinin, diğer katılıcı(lar)a 
çalışma  maliyeti  veya  çalışmanın  kendisi  konusunda  bilgi 
vermeyi  reddetmesi  halinde,  söz  konusu  çalışma  sahibi  diğer 
katılımcı(lar)a  gerekli  bilgiyi  temin  etmediği  sürece  tescil 
işlemlerine devam edemeyecektir. Diğer katılımcı(lar) ise, tescil 
dosyasında sebep belirtmek kaydıyla ilgili bilgiyi vermeye gerek 
kalmaksızın  tescil  işlemine  devam  edebilecektir.  Diğer 
katılımcı(lar)ın  tescil  tarihinden  sonra  12  ay  içerisinde  bilgi 
sahibinin  bilgiyi  katılımcıya  vermemesi  ya  da  Ajansın  testin 
katılımcı tarafından tekrar edilmesine karar vermemesi halinde, 
çalışma  tekrarlanmayacaktır.  Ancak  başka  bir  tescil  ettiren 
tarafından  söz  konusu  bilgiyi  içeren  bir  tescil  daha  önce 
yapılmışsa,  Temsilcilik  diğer  katılımcı(lar)a  söz  konusu  tescil 
dosyasındaki bilgiye başvurmak için izin verecektir. Tam çalışma 
raporunun  diğer  tescil  ettiren  tarafından  diğer  katılımcı(lar)a 
sunulması halinde, diğer tescil ettiren maliyetin eşit orantılı bir 
payını  talep  etme  hakkına  sahip  olacaktır  ve  bu  hak  ulusal 
mahkemelerde uygulanabilirdir.  
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4. Omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan testlerin dahil olmadığı 
bir çalışma sahibinin, paragraf 1’de belirtildiği şekilde çalışma 
maliyeti  ya  da  çalışmanın  kendisi  ile  ilgili  olarak  bir 
katılımcıya  bilgi  vermeyi  reddederse,  diğer  KBDF 
katılımcıları, KBDF’de ilgili bir çalışma bulunmadığını kabul 
ederek tescil işlemine devam edecektir.  

5. Bu Maddenin 2. ve 3. paragrafları doğrultusunda Temsilcilik 
tarafından  verilen  kararlara  karşı  Madde  91,  92,  ve  92 
doğrultusunda bir temyiz başvurusu yapılabilir.  

6.  Bu  Maddenin  3.  ve  4.  paragraflarında  belirtildiği  şekilde 
çalışma maliyeti veya çalışmanın kendisi ile ilgili olarak bilgi 
vermeyi  reddeden  çalışma  sahibi,  Madde  126  çerçevesinde 
ceza alacaktır.  

BAŞLIK IV TEDARİK ZİNCİRİ İÇERİSİNDE BİLGİ 

Madde 31 Güvenlik veri belgeleri için gerekenler

1.  Aşağıdaki  durumlarda,  bir  kimyasal  maddenin  ya  da 
preparatın tedarikçisi, kimyasal madde veya preparatın alıcısına 
Ek II doğrultusunda derlenmiş bir güvenlik bilgi formu temin 
edecektir: 

(a) kimyasal maddenin ya da preparatın Direktif 67/548/AET 
ya da 1999/45/AT doğrultusunda tehlikeli olarak sınıflandırma 
yapılmasına yönelik kriterlere uyması durumunda;  

(b) kimyasal maddenin Ek XIII’de belirlenen kalıcı, biyolojik 
birikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyolojik birikimli 
kriterlerine uyması durumunda veya  

(c)  bir  kimyasal  maddenin  Madde  59(1)  doğrultusunda 
hazırlanan listeye, (a) ve (b) dışındaki nedenlerden dolayı dahil 
olması durumunda.

2. Madde 14 veya 37 kapsamında belirli bir kimyasal madde 
için  bir  kimyasal  güvenlik  değerlendirme  gerçekleştirmesi 
gereken  herhangi  bir  eyleyen,  güvenlik  bilgi  formundaki 
bilgilerin bu değerlendirmedeki bilgiler ile tutarlılık içersinde 
olmasını sağlayacaktır. Güvenlik bilgi formu bir preparat için 
hazırlanmış ve tedarik zincirindeki eyleyen söz konusu preparat 
için bir  kimyasal  güvenlik değerlendirmesi  gerçekleştirmişse, 
preparatın  güvenlik  bilgi  formunun preparat  içindeki  her  bir 
kimyasal  maddenin  kimyasal  güvenlik  raporuyla  değil  de 
yalnızca preparatın kendi kimyasal güvenlik raporuyla tutarlılık 
içinde olması yeterli olacaktır.  

3. Bir preparatın Direktif 1999/45/AT’nin 5, 6, ve 7. Maddeleri 
doğrultusunda  tehlikeli  sınıflandırma  kriterlerine  uymaması 
ancak  aşağıdakilerin  içinde  bulunması  durumunda,  tedarikçi 
istek üzerine Ek II doğrultusunda derlenmiş bir güvenlik bilgi 
formunu alıcıya verecektir:  

(a) gaz halinde olmayan preparatlar için ≥ 1 % ağırlık oranıyla 
bağımsız bir derişimde ve gaz halindeki preparatlar için  ≥  0,2 
% hacim oranıyla,  en  azından  bir  kimyasal  maddenin  insan 
sağlığı ya da çevre için tehlikeli olması halinde ya da  

(b) en az bir kimyasal maddenin Ek XIII’de belirlenen kriterler 
doğrultusunda  kalıcı,  biyolojik  birikimli  ve  toksik  ya  da  çok 
kalıcı  ve  çok  biyolojik  birikimli  olması  halinde  veya  (a)’da 
belirtilen sebeplerden dışında başka  sebeplerden dolayı  Madde 
59(1)’de  belirtilen  listeye  dahil  edilmiş  olması  halinde  gaz 
halinde olmayan preparatlar için ≥ 0,1 % ağırlık oranında bireysel 
bir derişim içersinde veya 

(c) Topluluk işyeri maruz kalma kısıtlamaları bulunan kimyasal 
maddeler.

4. Alt kullanıcılar ya da distribütörler tarafından talep edilmediği 
sürece,  tehlikeli  maddeler  veya  preparatlar  genel  kamuoyuna 
çevre,  insan  sağlığı  ve  güvenlik  bağlamında  etkili  tedbirleri 
almaları için yeterli bilgilerle birlikte sunuluyor ya da satılıyorsa, 
güvenlik bilgi formunun temin edilmesine gerek yoktur.  

5.  İlgili  Üye  Devlet  aksine  hüküm vermediği  sürece,  güvenlik 
bilgi  formu  kimyasal  maddenin  piyasaya  sürüldüğü  Üye 
Devlet(ler)in  resmi  dillerinden  birinde  yazılmış  olarak  temin 
edilecektir.  

6. Güvenlik bilgi formuna tarih atılacaktır ve aşağıdaki başlıklar 
belgede bulunacaktır: 

1.  kimyasal  maddenin/preparatın  ve  şirketin/üstlenenin 
tanımı/kimliği;
2. tehlikelerin tanımı;
3. içeriklerin yapısı/bilgileri;
4. ilk yardım önlemleri;
5. yangın önlemleri;
6. kazayla salınım önlemleri;
7. taşıma ve depolama;
8. maruziyet kontrolü/kişisel koruma; 
9. fiziksel ve kimyasal özellikler;
10. stabilite ve tepkenlik;
11. toksikolojik bilgiler;
12. ekolojik bilgiler;
13. atık bilgileri;
14. nakliye bilgileri;
15. düzenleme bilgileri;
16. diğer bilgiler.

7. Madde 14 veya 34 doğrultusunda bir kimyasal güvenlik raporu 
hazırlaması  gereken  tedarik  zinciri  içindeki  bir  eyleyen,  ilgili 
maruz  kalma  senaryolarını  (uygun  olduğu  durumlarda  maruz 
kalma ve kullanım kategorileri  de dahil  olmak üzere) güvenlik 
bilgi  formunun  bir  ekine  ekleyecektir.  Senaryolar  tanımlanan 
kullanımları  ve  Ek  XI’in  3.  bölümünün  uygulanmasından 
kaynaklanan belirli koşulları da içerecektir.  
Herhangi bir alt kullanıcı, tanımlanan kullanımlarla ilgili olarak 
kendi güvenlik bilgi formunu hazırlarken, kendisine temin edilen 
güvenlik  bilgi  formundaki  ilgili  bilgi  ve  maruz  kalma 
senaryolarını da belgeye ekleyebilir.  
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Herhangi bir distribütör, ilgili maruziyet senaryolarını verecek 
ve  Madde  37(2)  doğrultusunda  bilgi  verdiği  kullanımlara 
konusunda kendi güvenlik bilgi formunu derlerken, kendisine 
temin  edilmiş  olan  güvenlik  bilgi  formundaki  bilgilerden 
yararlanabilecektir.  

8.  Güvenlik veri belgeleri  ücretsiz olarak kağıt  üstünde veya 
elektronik ortamda temin edilebilir.  

9. Tedarikçiler aşağıdaki durumlarda zaman kaybetmeden veri 
güvenlik belgelerini güncelleyecektir:

(a)  risk  yönetim  tedbirlerini  etkileyebilecek  bilgiler  veya 
tehlikelere ilişkin yeni bilgiler edinildiğinde;

(b) yetkilendirme verildiğinde veya reddedildiğinde;

(c) bir kısıtlama konduğunda.
Bilginin  ‘Düzeltilmiş  versiyon  (tarih)’  başlıklı  yeni  tarihli 
versiyonu,  önceki  12  ay  içerisinde  kimyasal  maddenin  söz 
konusu tedarikçi tarafından tedarik edildiği tüm eski alıcılara 
ücretsiz  olarak  kağıt  üstünde  veya  elektronik  ortamda 
iletilecektir. Tescilin ardından yapılan herhangi bir güncelleme 
tescil numarasını da içerecektir. 

Madde 32 Kendi  başına  veya  preparatlar  içinde, 
güvenlik  bilgi  formu  hazırlanması  gerekmeyen  kimyasal 
maddelere  ilişkin  bilgilerin  tedarik  zincirinden  aşağıya 
doğru iletilmesi görevi 

1. Kendi başına veya bir preparat içinde bir kimyasal maddenin 
Madde 31 doğrultusunda güvenlik  bilgi  formu hazırlamasına 
gerek  olmayan  herhangi  bir  tedarikçisi,  alıcılarına  aşağıdaki 
bilgileri temin edecektir: 

(a) bu paragrafta (b), (c) ve (d) doğrultusunda bilgi verilmesi 
gereken  kimyasal  maddeleri  için  Madde  20(3)’de  belirtilen 
tescil numaraları;

(b)  bir  maddenin  yetkilendirmeye  tabi  olup  olmadığı  ve  bu 
tedarik zincirinde verilmiş ya da reddedilmiş olan herhangi bir 
yetkilendirmenin Başlık VII doğrultusunda detayları;

(c) Başlık VII doğrultusunda koyulan herhangi bir kısıtlamanın 
detayları;

(d)  gerekli  risk  yönetim  tedbirlerinin  tanımlanılması  ve 
alınması için gerekli olan, Ek XI Bölüm 3’ün uygulanmasından 
doğacak olan belirli  koşullar  da dahil  olmak üzere  kimyasal 
maddeye ilişkin herhangi bir mevcut bilgi.  

2.  Paragraf  1’de  belirtilen  bilgiler,  en  geç  kendi  başına  bir 
kimyasal maddenin ilk teslimatında ya da bir preparat içindeki 
bir  kimyasal  madde  için  1  Haziran  2007’den  sonra  ücretsiz 
olarak kağıt üstünde veya elektronik ortamda iletilecektir.  

3.  Tedarikçiler  aşağıdaki  durumlarda  bu  bilgileri  zaman 
kaybetmeden güncelleyecektir: 

(a)  risk  yönetim  tedbirlerini  etkileyebilecek  bilgiler  veya 
tehlikelere ilişkin yeni bilgiler edinildiğinde;

(b) yetkilendirme verildiğinde veya reddedildiğinde;

(c) bir kısıtlama konduğunda.
Bilginin  ‘Düzeltilmiş  versiyon  (tarih)’  başlıklı  yeni  tarihli 
versiyonu,  önceki  12  ay  içerisinde  kimyasal  maddenin  söz 
konusu  tedarikçi  tarafından  tedarik  edildiği  tüm  eski  alıcılara 
ücretsiz  olarak  kağıt  üstünde  veya  elektronik  ortamda 
iletilecektir.  Tescilin  ardından yapılan herhangi  bir  güncelleme 
tescil numarasını da içerecektir. 

Madde 33 Eşyalar  içindeki  kimyasal  maddelere  ilişkin 
bilgilerin iletilmesi görevi 

1.  Madde  57’de  belirtilen  kriterlere  uygun  veya  Madde  59(1) 
doğrultusunda bir derişim içinde 0,1 % ağırlık oranında bulunan 
kimyasal maddeleri içeren eşyaların herhangi bir tedarikçisi, söz 
konusu  eşyanın  alıcısına,  en  azından  içinde  bulunan  kimyasal 
maddenin  ismi  olmak  üzere  eşyayı  daha  güvenli  bir  şekilde 
kullanması için yeterli bilgiyi temin edecektir.  

2.  Bir  tüketici  tarafından  talep  edildiğinde,  Madde  57’de 
belirtilen kriterlere uygun veya Madde 59(1) doğrultusunda bir 
derişim  içinde  0,1  %  ağırlık  oranında  bulunan  kimyasal 
maddeleri içeren bir eşyanın herhangi bir tedarikçisi, söz konusu 
eşyanın alıcısına, en azından içinde bulunan kimyasal maddenin 
ismi olmak üzere eşyayı daha güvenli bir şekilde kullanması için 
kendi bilgisi dahilindeki yeterli bilgiyi temin edecektir.  

İlgili  bilgi  ücretsiz olarak talebin alınmasından sonraki 45 gün 
içinde temin edilecektir.  

Madde 34 Kimyasal  maddelere ilişkin bilgilerin tedarik 
zincirinden yukarıya doğru iletilmesi görevi 

Bir kimyasal maddenin ya da preparatın tedarik zinciri içindeki 
herhangi bir eyleyen aşağıdaki bilgileri tedarik zincirinden yukarı 
doğru bir sonraki eyleyene veya distribütöre iletecektir: 
(a)  ilgili  kullanımlara  bakılmaksızın,  tehlikeli  özelliklere  ilişki 
yeni bilgiler; 
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(b)  yalnızca  tanımlanan  kullanımlarla  ilgili  olarak  iletilmek 
üzere,  kendisine  temin  edilen  güvenlik  bilgi  formunda 
tanımlanan  risk  yönetim  tedbirlerinin  uygunluğunu  şüphe 
konusu yapabilecek herhangi bir diğer bilgi. 

Distribütörler  bu bilgiyi  tedarik  zincirinden  yukarı  doğru bir 
sonraki eyleyen ya da distribütöre iletecektir.  

Madde 35 İşçilerin bilgi erişimi 

İşçiler  ve temsilcileri  kullandıkları  veya çalışmaları  sırasında 
maruz  kalabilecekleri  kimyasal  maddeler  ya  da  preparatlarla 
ilgili  olarak,  Madde  31  ve  32  çerçevesinde  temin  edilen 
bilgilere işverenlerinin izniyle erişebilir.  

Madde 36 Bilgi bulundurma yükümlülüğü 

1. Her bir üretici, ithalatçı, alt kullanıcı ya da distribütör, bu 
Tüzük çerçevesindeki görevlerini yerine getirmek için gerekli 
olan  bilgileri,  kimyasal  maddeyi  en  son  kullandığı,  ürettiği, 
ithal  ettiği  veya  tedarik  ettiği  tarihten  sonra  en  az  10  yıl 
boyunca  düzenleyecek  ve  erişilebilir  halde  bulunduracaktır. 
Söz  konusu  üretici,  ithalatçı,  alt  kullanıcı  ya  da  distribütör, 
Başlık  II  ve  VI’e  halel  getirmeksizin,  talep  edildiğinde  bu 
bilgileri  bulunduğu  Üye  Devletin  yetkili  mercisine  ya  da 
Temsilciliğe verecek ya da sunacaktır. 

2.  Bir  tescil  ettirenin,  alt  kullanıcının  ya  da  distribütörün 
faaliyetini  sonlandırması  ya  da  işinin  bir  kısmını  veya 
tamamını  bir  üçüncü  şahısa  devretmesi  durumunda,  tescil 
ettirenin,  alt  kullanıcının  ya  da  distribütörün  işinin  tasfiye 
edilmesinden sorumlu olan veya ilgili kimyasal madde ya da 
preparatın  piyasaya  sürülmesinde  sorumlu  olacak  olan  taraf 
tescil ettiren, alt kullanıcı veya distribütör yerine paragraf 1’de 
belirtilen yükümlülüğü taşıyacaktır.  

BAŞLIK V ALT KULLANICILAR

Madde 37 Alt  kullanıcının  kimyasal  güvenlik 
değerlendirmesi  ve  risk  azaltma  tedbirlerinin 
tanımlanması, uygulanması ve tavsiye edilmesi görevleri 

1. Bir alt kullanıcı veya distribütör, bir tescilin hazırlanmasına 
yardım etmek üzere bilgi temin edebilir.  

2.  Herhangi  bir  alt  kullanıcı,  en  azından  kısa  bir  kullanım 
açıklaması  olmak  üzere,  kendisine  kendi  başına  veya  bir 
preparat için bir kimyasal madde tedarik eden üretici, ithalatçı, 
alt  kullanıcı ya da distribütör tarafından yazılı  olarak bilinen 
(kağıt  üzerinde veya elektronik ortam) kullanımları  açıklama 
hakkına sahiptir. 

Bir  kullanımın  açıklanmasıyla  birlikte  alt  kullanıcı,  kimyasal 
maddeyi tedarik etmiş olan üretici, ithalatçı ya da alt kullanıcıya 
bir maruz kalma durumu ya da uygun olduğu durumlarda maruz 
kalma kategorisi hazırlamak üzere yeterli derecede bilgi vermiş 
olacaktır.  
Distribütörler bu gibi bilgileri tedarik zincirinden yukarıya doğru 
bir sonraki eyleyen ya da distribütöre iletecektir. Bu gibi bilgileri 
alan  alt  kullanıcılar  tanımlanan  kullanım(lar)  için  bir  maruz 
kalma  durumu  hazırlayabilir  ya  da  bilgiyi  tedarik  zincirinden 
yukarıya doğru bir sonraki eyleyene iletebilir.  

3. Tescil edilmiş kimyasal maddeler için, üretici, ithalatçı ya da 
alt  kullanıcı Madde 14’de belirlenen yükümlülüklere uyacaktır. 
Bu yükümlülükler, talebin en az tedarikten bir ay önce yapılmış 
olması kaydıyla,  hangisi daha sonra geliyorsa, bu Maddenin 2. 
paragrafı doğrultusunda talepte bulunan alt kullanıcıya kimyasal 
maddenin kendi  başına veya bir  preparat içerisinde bir sonraki 
tedarik  edilişine  kadar  ya  da  talepten  sonra  bir  ay  içerisinde 
yerine  getirilecektir.  Aşamalı  maddeler  söz  konusu  olduğunda 
ise,  ithalatçı  ya  da  alt  kullanıcı  Madde  14’de  belirtilen 
yükümlülükleri, alt kullanıcının talebini söz konusu son tarihten 
en  az  12  ay  önce  bildirmiş  olması  kaydıyla,  Madde  23’de 
belirtilen ilgili son tarih geçmeden yerine getirecektir. 

Kullanımı Madde 14 doğrultusunda değerlendirmiş olan üretici, 
ithalatçı  ya  da  alt  kullanıcının  insan  sağlığı  ve  çevrenin 
korunması amacıyla bir kullanımı tanımlanan kullanımlara dahil 
edememesi  halinde,  zaman  kaybetmeden  verilen  bu  kararın 
sebepleri yazılı olarak Temsilciliğe ve alt kullanıcıya iletilecek ve 
Madde  31,  32  kapsamında  belirtilen  bilgilere  bu  sebepler  de 
eklenerek kimyasal madde alt kullanıcıya tedarik edilir. Üretici 
ya da ithalatçı bu kullanımı, Madde 22(1)(d) kapsamındaki tescil 
güncellemesinde Ek VI Bölüm 3.7’ye ekleyecektir.  

4.  Kendi  başına  ya  da  bir  preparatın  içinde  bir  kimyasal 
maddenin bir alt kullanıcısı, bir maruz kalma durumunda verilen 
koşullar  dışındaki  herhangi  bir  kullanım  için  Ek  XII 
doğrultusunda  bir  kimyasal  güvenlik  raporu  veya  uygunsa  bir 
maruz kalma kategorisi hazırlayacaktır. 
Bir  alt  kullanıcının  bu  gibi  bir  kimyasal  güvenlik  raporunu 
hazırlamasına  aşağıdaki  durumlardan  herhangi  biri  söz  konusu 
olduğunda gerek yoktur:  

(a) Madde 31 doğrultusunda kimyasal madde veya preparat ile 
birlikte bir güvenlik bilgi formu iletilmesi gerekmiyor; 

(b)  Madde  14  doğrultusunda  tedarikçi  tarafından  bir  kimyasal 
güvenlik raporu hazırlanması gerekmiyor; 

L 136/38 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi 29.5.2007



(c)  alt  kullanıcı  kimyasal  maddeyi  ya  da  preparatı  yılda  bir 
tondan az bir miktarda kullanıyor; 

(d) alt kullanıcı, en azından kendisine güvenlik bilgi formunda 
iletilen mazur kalma durumunda açıklanan koşulları içeren bir 
maruz kalma durumunu uyguluyor veya tavsiye ediyor; 

(e) kimyasal madde, Madde 14(2)’de belirtilen derişimlerden 
daha düşük bir derişiminde içinde bulunuyor; 

(f)  işçilerin  ve  çevrenin  korunmasına  yönelik  mevzuatın 
gerekleri  doğrultusunda  insan  sağlığı  ve  çevreye  yönelik 
risklerin yeterli bir şekilde kontrol altında tutulması kaydıyla, 
alt kullanıcı kimyasal maddeyi ürün ve süreç odaklı araştırma 
amaçlı olarak kullanıyor.  

5. Herhangi bir alt kullanıcı aşağıdakilerden herhangi birinde 
tanımlanmış  olan  risklerin  yeterli  bir  şekilde  kontrol  altında 
tutulmasına  yönelik  olarak  uygun  tedbirleri  tanımlayacak, 
uygulayacak ve uygun olduğu durumlarda tavsiye edecektir: 

(a) kendisine tedarik edilen güvenlik veri belge(ler)i;

(b) kendi kimyasal güvenlik değerlendirmesi;

(c)  kendisine  madde  32  kapsamında  tedarik  edilmiş  olan 
herhangi bir risk yönetim tedbiri.

6. Bir alt kullanıcının paragraf 4(c) doğrultusunda bir kimyasal 
güvenlik  raporu  hazırlamaması  durumunda,  alt  kullanıcı 
kimyasal maddenin kullanım(lar)ını göz önünde bulundurarak, 
insan  sağlığı  ve  çevreye  yönelik  risklerin  yeterli  bir  şekilde 
kontrol  altında  tutulmasını  sağlamak  üzere  ihtiyaç  duyulan 
uygun  risk  yönetim  tedbirlerini  tanımlayacak  ve 
uygulayacaktır.  Gerekli  görüldüğü  hallerde  bu  bilgi  kendisi 
tarafından hazırlanan güvenlik bilgi formuna eklenecektir.  

7.  Alt  kullanıcılar,  kimyasal  güvenlik  raporlarını  güncel  ve 
erişilebilir halde tutacaktır.  

8.  Bu  Maddenin  4.  paragrafı  doğrultusunda  hazırlanmış  bir 
kimyasal  güvenlik  raporu,  Madde  14(5)’de  tanımlanan  uç 
kullanımlardan  kaynaklanan  insan  sağlığına  yönelik  risklerin 
göz önünden bulundurulmasını gerektirmemektedir.  

Madde 38 Alt  kullanıcıların  bilgi  rapor  etme 
yükümlülüğü 

1.  Madde 6 veya 18 doğrultusunda tedarik zincirinde yukarı 
doğru  bir  eyleyen  tarafından  tescil  ettirilmiş  bir  kimyasal 
maddenin  belirli  bir  kullanımına  başlamadan  ya  da  devam 
etmeden önce, aşağıdaki durumlarda alt kullanıcı bu Maddenin 
2. paragrafında belirtilen bilgileri Temsilciliğe rapor edecektir: 

(a)  alt  kullanıcının  Madde  37(4)  doğrultusunda  bir  kimyasal 
güvenlik raporu hazırlaması gerekiyor ya da 

(b)  alt  kullanıcı  Madde  37(4)(c)  veya  (f)’de  belirlenen 
muafiyetlerden yaralanıyor.

2.  Alt  kullanıcı  tarafından  rapor  edilen  bilgi  aşağıdakileri  de 
kapsayacaktır: 

(a)  Ek VI  Bölüm 1.1’de  belirtildiği  şekilde  kimlik  ve  iletişim 
bilgileri;

(b) eğer bulunuyorsa, Madde 20(3) değinilen tescil numara(lar)ı;

(c)  Ek VI bölüm 2.1 ila  2.3.4  arasında belirtilmiş olan madde 
kimlik bilgileri;

(d)  Ek  VI  bölüm  1.1’de  belirtildiği  şekilde  üretici(ler), 
ithalatçı(lar) ya da diğer tedarikçinin kimlik bilgileri;

(e)  Ek  VI  bölüm 3.5’de  belirtildiği  şekilde  kullanım(lar)ın  ve 
kullanım koşullarının genel bir açıklaması;

(f)  alt  kullanıcının  Madde  37(4)(c)  kapsamında  muafiyetten 
yararlandığı  durumlar  hariç  olmak  üzere,  kimyasal  güvenlik 
raporunun  tamamlanması  için  alt  kullanıcı  tarafından  gerekli 
görülen durumlarda omurgalı  hayvanlar üzerinde ilave testlerin 
yapılmasına yönelik bir teklif.

3. Alt kullanıcı, paragraf 1 kapsamında rapor edilmiş bilgilerde 
bir  değişiklik  olması  halinde  vakit  kaybetmeden  bu  bilgileri 
güncelleyecektir.  

4.  Alt  kullanıcı,  kendi  kimyasal  madde  sınıflandırmasının 
tedarikçinin  sınıflandırmasından  farklı  olması  halinde,  durumu 
Temsilciliğe rapor edecektir.  

5.  Alt  kullanıcının  Madde  37(4)(c)  kapsamında  muafiyetten 
yararlandığı durumlar hariç olmak üzere, alt kullanıcı tarafından 
belirli bir kullanıma yönelik olarak bir tonun altında kullanılan 
kendi başına ya da bir preparatın içindeki kimyasal maddeler için 
bu  Madenin  1  ve  4  numaralı  paragrafları  doğrultusunda  rapor 
verilmesi gerekli olmayacaktır. 

Madde 39 Alt kullanıcı yükümlülüklerinin uygulanması 

1.  Alt  kullanıcılar,  güvenlik  bilgi  formuyla  birlikte 
tedarikçilerinin kendilerine temin etmiş olduğu tescil numarasının 
alınmasını  takiben en  geç  12  ay sonra  Madde 37’de  belirtilen 
gereklere uyacaktır.  

2.  Alt  kullanıcılar,  güvenlik  bilgi  formuyla  birlikte 
tedarikçilerinin kendilerine temin etmiş olduğu tescil numarasının 
alınmasını  takiben  en  geç  altı  sonra  Madde  38’de  belirtilen 
gereklere uyacaktır.   
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BAŞLIK VI DEĞERLENDİRME

BÖLÜM 1 Dosya değerlendirme

Madde 40 Test tekliflerinin incelenmesi 

1.  Temsilcilik,  bir  kimyasal  madde  için  Ek  XI  ve  X’de 
belirlenmiş  olan  bilgilerin  temin  edilmesi  için,  bir  tescil 
işleminde  ya  da  alt  kullanıcı  raporunda  ileri  sürülmüş  olan 
herhangi  bir  test  teklifini  inceleyecektir.  PBT,  vPvB, 
duyarlayıcı ve/veya kanserojen, genetik değişim yaratan veya 
yeniden üretim için toksik (CMR) özellik taşıyan ya da taşıma 
ihtimali  olan  veya  Direktif  67/548/AET doğrultusunda  yıllık 
100 tonun üzerindeki miktarlarda tehlikeli olarak tanımlanmış 
ve  yaygın  maruziyetle  sonuçlanan  kullanımları  bulunan 
kimyasal maddelerin tescil işlemlerine öncelik verilecektir.  

2.  Omurgalı  hayvanlar  üzerinde  yapılan  testleri  içeren  test 
tekliflerine  yönelik  bilgiler  Ajansın  web  sitesinde 
yayımlanacaktır. 

Temsilcilik, web sitesinde kimyasal maddenin ismini, omurgalı 
hayvanlar üzerine test yapılmasına ilişkin tehlike uç noktası ve 
üçüncü  şahıs  bilgisi  gerektiren  tarihler  yayımlanacaktır. 
Ajansın web sitesi, yayımlanmanın gerçekleşmesini takiben 45 
gün  içerisinde  Temsilcilik  tarafından  temin  edilen  formatı 
kullanarak, üçüncü şahısları test teklifi dahilinde ilgili kimyasal 
maddeler  ve  tehlike  uç  noktalarına  ilişkin  bilimsel  olarak 
geçerli bilgiler ve çalışmaları iletmeye davet edecektir. Bu gibi 
tüm  bilimsel  olarak  geçerli  bilgi  ve  çalışmalar  Temsilcilik 
tarafından  paragraf  3  kapsamında  karar  hazırlanmasında  göz 
önünde bulundurulacaktır.  

3.  Temsilcilik,  paragraf  1  doğrultusundaki  incelemeyi  esas 
alarak,  aşağıdaki  karalardan  birinin taslağını  hazırlayacak  ve 
söz  konusu  karar  Madde  50  ve  51’de  belirlenen  prosedür 
doğrultusunda alınacaktır: 

(a)  ilgili  tescil  ettiren(ler)in  ya  da  alt  kullanıcı(lar)ın  teklif 
edilen testi yerine getirmesini gerektiren ve Ek 1 doğrultusunda 
gerekiyorsa çalışma özeti ya da güvenilir çalışma özeti için bir 
son tarih belirleyen bir karar;

(b)  yukarıdaki  (a)  alt  maddesi  doğrultusunda  ancak  testin 
yapılacağı koşulların değiştirilmesini öngören bir karar;

(c) alt maddeler (a), (b) ya da (d) doğrultusunda ancak tescil 
ettiren(ler)  ya  da  alt  kullanıcı(lar)ın,  Ek  IX,  X  ve  XI 
doğrultusundaki  test  tekliflerine  uyulmadığı  durumlarda, 
ilaveten  bir  ya  da  daha  fazla  test  yürütmesini  gerektiren  bir 
karar; 

(d) test teklifinin reddedilmesi yönünde bir karar;

(e) aynı kimyasal maddenin birden fazla tescil ettireninin ya da 
alt  kullanıcısının  aynı  test  için  teklifte  bulunduğu durumlarda, 
taraflara  diğerleri  adına  kimin  testi  yürüteceği  konusunda  bir 
uzlaşmaya  varmalarını  ve  uygun  bir  şekilde  90  gün  içinde 
Temsilciliğe bu konuda bilgilendirmelerini sağlayan (a), (b) veya 
(c)’de belirlenen bir karar. Ajansın bu gibi uzlaşma konusunda 90 
gün  içinde  bilgilendirilmemesi  halinde  Temsilcilik,  uygun  bir 
şekilde alt kullanıcılar ya da tescil ettirenlerden birisini diğerleri 
adına testi yürütmek üzere atayacaktır.   

4.  Tecil  ettiren ya da alt  kullanıcı,  gerekli  bilgiyi  Temsilciliğe 
belirlenen son tarihten önce verecektir.  

Madde 41 Tescil işlemlerinin uyumunun kontrol edilmesi 

1.  Temsilcilik,  aşağıdakilerden  herhangi  birisini  doğrulamak 
üzere herhangi bir tescil işlemini inceleyebilir:  

(a)  Madde  10  çerçevesinde  verilen  teknik  dosyadaki  bilgilerin 
Madde 10, 12 ve 13 ile Ek III ve VI ila X’e uygunluğu;

(b)  teknik  dosya(lar)da  belirtilen  ilgili  doğrulamaların  ve  bilgi 
gereklerinin  uyarlamalarının,  Ek  VII  ila  X’de  bu  gibi 
uyarlamalarla  ilgili  olarak  belirlenmiş  kurallara  ve  Ek  XI’de 
belirlenmiş olan genel kurallara olan uyumu;

(c) gerekli olan herhangi bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi 
ve kimyasal güvenlik raporunun Ek I’in gereklerine uyumu ile 
teklif edilen risk yönetim tedbirlerinin yeterliliği;

(d) Madde 11(3) veya Madde 19(2) doğrultusunda verilmiş olan 
herhangi bir açıklamanın nesnelliği.

2.  Temsilcilik  tarafından  uyumlulukları  için  kontrol  edilmekte 
olan  dosyaların  listesi  Üye  Devletlerin  yetkili  mercilerine 
iletilecektir.  

3. Temsilcilik, paragraf 1 doğrultusunda yapılan bir incelemeyi 
esas alarak, uyumluluk kontrolünün başladığı tarihten itibaren 12 
ay içerisinde, tescil ettiren(ler)in tescil işlem(ler)ini uyumlu hale 
getirmek için gereken bilgileri vermesini gerektiren ve daha fazla 
bilgi verilmesi için yeterli süre kısıtlamalarını belirleyen bir karar 
taslağı  hazırlayabilir.  Bu  gibi  bir  karar  Madde  50  ve  51’de 
belirlenen prosedür izlenerek alınacaktır. 

4. Tescil ettirenler gerekli bilgileri, belirlenen son tarihten önce 
Temsilciliğe verecektir.  
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5. Tescil dosyalarının bu Tüzükle uyumlu olmasını sağlanması 
için Temsilcilik, uyum kontrolü amacıyla teslim almış olduğu 
tescil dosyalarının 5%’inden daha az olmamak üzere dosyaların 
belirli bir yüzdesini seçecektir. Temsilcilik, aşağıdaki kriterlere 
uyan  dosyalara,  özellikle  bunlarla  kısıtlı  kalmamak  üzere, 
öncelik verecektir: 

(a) dosya, Madde 11(2)’de belirtildiği şekilde ayrı ayrı verilmiş 
olan Madde 10(a)(iv), (vi) ve/veya (vii) kapsamındaki bilgileri 
içeriyor; 

(b) dosya yıllık bir ton veya daha büyük miktarlarda üretilen ya 
da ithal edilen bir kimyasal madde için hazırlanmış ve duruma 
göre Madde 12(1)(a) veya (b) kapsamında uygulanan Ek VII’in 
gereklerine uymuyor;

(c)  dosya,  Madde  44(2)’de değinilen  Topluluk  icra  planında 
listelenmiş olan bir kimyasal madde için hazırlanmış.

6. Herhangi bir üçüncü şahıs, Madde 28(4)’de değinilen listede 
bulunan  kimyasal  maddeler  ilişkin  olarak  Temsilciliğe 
elektronik  ortamda  bilgi  verebilir.  Temsilcilik,  dosyaları 
seçerken  ve  kontrol  ederken  bu  bilgileri  Madde  124 
doğrultusunda  verilen  bilgilerle  birlikte  göz  önünde 
bulunduracaktır.  

7.  Komisyon,  Temsilciliktan danıştıktan sonra seçilecek olan 
dosyaların  yüzdesini  değiştirebilir  ve  Madde  133(4)’de 
değinilen  prosedür  doğrultusunda  paragraf  5’e  yeni  kriterler 
ekleyebilir ya da paragraf 5’in kriterlerini tadil edebilir.  

Madde 42 Verilen bilgilerin kontrol edilmesi ve dosya 
değerlendirmesinde iş takibi 

1. Temsilcilik, Madde 40 ya da 41 doğrultusunda verilmiş bir 
kararın sonucunda verilen herhangi bir inceleyebilir ve gerekli 
görüldüğü  takdirde  bu  Maddeler  doğrultusunda  herhangi  bir 
karar taslağı çıkarabilir.  

2.  Dosya  değerlendirmesi  tamamlandığında  Temsilcilik, 
Komisyonu ve Üye Devletlerin yetkili mercilerini elde edilen 
bilgiler  ve  çıkarılan  herhangi  bir  sonuca  ilişkin  olarak 
bilgilendirecektir.  Yetkili  merciler,  bu değerlendirmeden elde 
edilen bilgileri Madde 45(5), Madde 59(3) ve Madde 69(4)’de 
belirtilen  amaçlara  yönelik  olarak  kullanacaktır.  Temsilcilik 
ise,  bu  değerlendirmeden  elde  edilen  bilgileri,  Madde  44’de 
belirtilen amaçlara yönelik olarak kullanacaktır.  

Madde 43 Test tekliflerinin incelenmesi için prosedür ve 
süreçler 

1. Faz dışı maddeler söz konusu olduğunda Temsilcilik, tescilin 
ya  da  test  teklifini  içeren  alt  kullanıcı  raporunun  alınmasını 
takiben 180 gün içinde bir karar taslağı hazırlayacaktır. 

2. Aşamalı maddeler söz konusu olduğunda ise Temsilcilik, karar 
taslağını  Madde  40(3)  doğrultusunda  aşağıdaki  süre  dilimleri 
içerisinde hazırlayacaktır:  

(a) Ek IX ve X’de belirlenen bilgi gereklerinin yerine getirilmesi 
amacıyla  test  teklifleri  içeren  ve  1  Aralık  2010 tarihine  kadar 
alınmış olan tüm teklifler için, 1 Aralık 2012 tarihine kadar; 

(b)  yalnızca  Ek  IX’de  belirlenen  bilgi  gereklerinin  yerine 
getirilmesi  amacıyla  test  teklifleri  içeren  ve  1  Haziran  2013 
tarihine  kadar  alınmış  olan  tüm teklifler  için,  1  Haziran  2016 
tarihine kadar;  

(c)  1  Haziran  2018’e  kadar  alınan  ve  test  teklifleri  içeren 
herhangi bir tescil işlem için 1 Haziran 2022’ye kadar.

3.  Madde  40  doğrultusunda  değerlendirilen  tescil  dosyalarının 
listesi Üye Devletlere iletilecektir.  

BÖLÜM 2 Kimyasal madde değerlendirme 

Madde 44 Kimyasal madde değerlendirme kriterleri 

1. Uyumlaştırılmış bir yaklaşımın sağlanmasına yönelik olarak, 
Üye  Devletlerle  işbirliği  halinde  Temsilcilik,  daha  fazla 
değerlendirmeye  tabi  tutulacak  olan  kimyasal  maddelerle  ilgili 
öncelik kriterleri geliştirecektir. Öncelik risklerin esas alındığı bir 
yaklaşımla  belirlenecektir.  Kriterlerde  aşağıdakiler  göz  önünde 
bulundurulacaktır: 

(a)  kimyasal  maddenin  ya  da  bir  veya  daha  fazla  dönüşüm 
ürününün  tehlikeli  özellikleri  bulunduğuna,  kalıcı  ve  biyolojik 
birikimli  olduğuna  işaret  eden,  örneğin  kimyasal  maddenin, 
bilinen  tehlikeli  maddelerle  ya  da  kalıcı  ve  biyolojik  birikimli 
kimyasal maddelerle gösterdiği yapısal benzerlikler gibi tehlike 
bilgileri;

(b) maruz kalma bilgisi;

(c)  birden  fazla  tescil  ettiren  tarafından  yapılan  tescillerdeki 
toplam tonaj da dahil olmak üzere tonaj. 
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2.  Temsilcilik,  paragraf  1’deki  kriterleri  üç  yıllık  bir  süreyi 
kapsamak  üzere  ve  her  yıl  değerlendirilecek  kimyasal 
maddeleri  değerlendirmek  üzere  bir  Topluluk  eylem  planı 
taslağı  derlemek amacıyla  kullanacaktır.  Kimyasal  maddeler, 
söz konusu belirli bir kimyasalın insan sağlığı ve çevreye karşı 
risk  teşkil  ettiğinin  düşünülmesine  yol  açacak  sebepler 
(Temsilcilik  tarafından  gerçekleştirilen  bir  dosya 
değerlendirmesi  veya  tescil  dosyasındaki  bilgiler  de  dahil 
olmak üzere  herhangi  bir  diğer  uygun kaynak esas  alınarak) 
bulunması  durumunda  eklenecektir.  Temsilcilik,  ilk  eylem 
planı  taslağını  Üye  Devletlere  1  Aralık  2011  tarihine  kadar 
sunacaktır.  Temsilcilik,  eylem  planı  taslağında  yapılacak 
güncellemeleri  Üye  Devletler  her  yıl  28  Şubat’a  kadar 
sunacaktır.  

Temsilcilik,  son  Topluluk  eylem  planını  Madde  76(1)(e) 
kapsamında  kurulmuş  olan  Üye  Devletler  Komitesinin 
görüşünü esas alarak kabul edecek ve Madde 45’de belirlendiği 
üzere kimyasal madde değerlendirmesini gerçekleştirecek olan 
Üye Devleti tanımlayarak planı web sitesinde yayınlayacaktır.  

Madde 45 Yetkili merci 

1.  Temsilcilik,  kimyasal  madde  değerlendirme  sürecinin 
koordine edilmesinden ve Topluluk eylem planındaki kimyasal 
maddelerin değerlendirilmesini sağlamaktan sorumlu olacaktır. 
Bunun  yapılmasıyla  birlikte  Temsilcilik,  sorumluluğu  Üye 
Devletlerin  yetkili  mercilerine  bırakacaktır.  Bir  maddenin 
değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin olarak yetkili  merciler 
kendi adlarına hareket edecek bir organ atayabilir. 

2.  Bir  Üye Devlet,  Topluluk eylem planından bir  veya daha 
fazla  kimyasal  maddeyi,  Madde 46,  47 ve 48 doğrultusunda 
yetkili merci olmak üzere seçebilir. Topluluk eylem planından 
bir maddenin herhangi bir Üye Devlet tarafından seçilmemesi 
halinde,  Temsilcilik  söz  konusu  kimyasal  maddenin 
değerlendirilmesini sağlayacaktır.  

3.  İki  veya daha fazla  Üye Devletin  aynı  kimyasal  maddeyi 
değerlendirme  konusunda  ilgili  olduğu  ve  yetkili  mercinin 
seçilmesi  konusunda  bir  uzlaşmaya  varamamaları  halinde, 
Madde  46,  47  ve  48’de  belirtilen  amaçlara  yönelik  olarak 
yetkili merci aşağıdaki prosedür doğrultusunda belirlenecektir. 

Temsilcilik,  üretici(ler)  veya  ithalatçı(lar)ın  bulunduğu  Üye 
Devleti, ilgili Topluluk toplam gayri safi yurtiçi hasıla oranını, 
Üye  Devlet  tarafından  halihazırda  değerlendirilmekte  olan 
kimyasal  madde  sayısı  ve  mevcut  uzmanlığı  da  göz  önünde 
bulundurarak yetkili merci üzerinde uzlaşılması için meseleyi 
Üye Devletler Komitesine götürecektir. 

Başvuruyu  takiben  60  gün  içinde  Üye  Devletler  Komitesinin 
oybirliğiyle bir anlaşmaya varması halinde, ilgili Üye Devletler 
uygun bir şekilde değerlendirme için maddeleri kabul edecektir. 
Üye  Devletler  Komitesinin  oybirliğiyle  bir  uzlaşmaya 
varamaması halinde ise, Temsilcilik görüş ayrılığına komisyona 
götürecek ve Komisyon Madde 133(3)’de belirlenen prosedürü 
takip ederek mercilerden hangisinin yetkili merci olacağına karar 
verecek ve ilgili Üye Devletler uygun bir şekilde değerlendirmek 
üzere kimyasal maddeyi kabul edecektir.  

4. Paragraf 2 ve 3 doğrultusunda tanımlanan yetkili merci, verilen 
kimyasal maddeyi bu Bölüm doğrultusunda değerlendirecektir.  

5.  Bir  Üye  Devlet,  kimyasalın  değerlendirme  önceliği  taşıdığı 
yönünde  bilgi  sahibi  olması  halinde,  herhangi  bir  zamanda 
Temsilcilikı  bu  konuda  bilgilendirebilir.  Temsilcilik,  Üye 
Devletler Komitesinin görüşünü esas alarak söz konusu kimyasal 
maddeyi  Topluluk  eylem  planına  ekleme  konusunda  karar 
verecektir.  Kimyasal  maddenin  Topluluk  eylem  planına 
eklenmesi  halinde,  teklifte  bulunan  Üye  Devlet  ya  da  uzlaşan 
diğer bir Üye Devlet bu kimyasal maddeyi değerlendirecektir.  

Madde 46 Daha  fazla  bilgi  talebi  ve  verilen  bilgilerin 
kontrol edilmesi 

1. Yetkili mercinin, uygun olduğu durumlarda Ek VII ila X’de 
belirtilmeyen  bilgiler  de  dahil,  daha  fazla  bilgiye  ihtiyaç 
olduğunu  belirtmesi  halinde,  söz  konusu  yetkili  merci,  tescil 
ettiren(ler)in  daha  fazla  bilgi  vermesini  gerektiren,  bir  süre 
kısıtlaması getiren ve alınacak olan bilgiler için sebep bildiren bir 
karar taslağı hazırlayacaktır. Karar taslağı, o yıl değerlendirilecek 
olan  kimyasal  maddeler  için  hazırlanmış  olan  Topluluk  eylem 
planını  Ajansın  web  sitesinde  yayımlanmasından  sonra  12  ay 
içerisinde hazırlanacaktır. Karar, Madde 50 ve 52’de belirlenen 
prosedür çerçevesinde alınacaktır.  

2.  Tescil  ettiren,  belirlenen  son  tarihe  kadar  gerekli  bilgiyi 
Temsilciliğe verecektir.  

3.  Yetkili  merci,  verilen  herhangi  bir  bilgiyi  inceleyecek  ve 
gerekli olduğu durumlarda bilginin verilmesinden sonraki 12 ay 
içerisinde  bu  madde  doğrultusunda  herhangi  bir  uygun  karar 
taslağı çıkartacaktır.  

4. Yetkili merci değerlendirme faaliyetlerini, kimyasal maddenin 
değerlendirmesinin başlamasından itibaren 12 ay içersinde ya da 
bilginin  paragraf  2  doğrultusunda  verilmesinde  itibaren  12  ay 
içerisinde  bitirecek  ve  Temsilciliğe  uygun  bir  şekilde  bilgi 
verecektir. Bu son tarihin aşılması halinde, değerlendirme bitmiş 
sayılacaktır.  
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Madde  47 Diğer faaliyetlerle tutarlılık 

1.  Bir  kimyasal  maddenin  değerlendirilmesinde,  söz  konusu 
belirli  kimyasal  maddeyle  ilgili  olarak verilmiş  bulunan tüm 
bilgiler  ve  bu  Başlık  çerçevesinde  yapılmış  daha  önceki 
değerlendirmeler  esas  alınacaktır.  Bir  kimyasal  maddenin 
özgün  özelliklerine  ilişkin  bilgilerin  yapısal  olarak  benzer 
maddelerden  yola  çıkılarak  üretilmiş  olması  halinde, 
değerlendirme  ayrıca  bu  kimyasal  madde(ler)i  de  içerebilir. 
Madde 51 ya da 52 doğrultusunda bir değerlendirmeye yönelik 
daha önce bir karar alındığı durumlarda, Madde 46 kapsamında 
daha fazla bilgi verilmesini gerektiren herhangi bir karar taslağı 
yalnızca  koşulların  veya  edinilmiş  bilgilerin  değişmesi 
durumunda haklı gösterilebilir.  

2. Daha fazla bilgi verilmesinin talep edilmesine yönelik olarak 
uyumlaştırılmış  bir  yaklaşımın  sağlanması  için  Temsilcilik, 
madde  46  kapsamındaki  karar  taslaklarını  inceleyecek  ve 
kriterler  ile  öncelikler  belirleyecektir.  Uygun  görülen 
durumlarda,  tedbirler  Madde  133(3)  doğrultusunda 
uygulanacaktır.  

Madde 48 Kimyasal madde değerlendirme iş takibi 

Kimyasal  madde değerlendirmesi  bittiğinde,  yetkili  merci  bu 
değerlendirmeden elde edilen bilgiyi Madde 59(3),
Madde 69(4) ve Madde 115(1)’de belirlenen amaçlara yönelik 
olarak nasıl kullanacağını kararlaştıracaktır. Yetkili merci, elde 
edilen bilgilerin kullanımı veya nasıl kullanılacağı konularında 
Temsilcilikı  bilgilendirecektir.  Temsilcilik  ise  sırasıyla 
Komisyonu,  tescil  ettireni  ve  diğer  Üye  Devletlerin  yetkili 
mercilerini bilgilendirecektir.  

BÖLÜM 3 Orta  seviye  kimyasal  maddelerin 
değerlendirilmesi 

Madde 49 Yerinde  izole  edilmiş  orta  seviye  kimyasal 
maddelere ilişkin daha fazla bilgi 

Sıkı  bir  şekilde  kontrol  altında  tutulan  koşullarda  kullanılan 
yerinde izole  edilmiş  orta  seviye maddeler  için  dosya ya da 
kimyasal  madde  değerlendirme  uygulanmayacaktır.  Ancak, 
çalışma bölgesinin bulunduğu Üye Devletin yetkili mercisinin, 
Madde  57’de  belirlenen  kriterlere  uyan  kimyasalların 
kullanımından  doğan  tehlikeye  eşit  seviyede  bir  tehlikenin, 
insan sağlığı ve çevreye yönelik olarak yerinde izole edilmiş 
orta  seviye  kimyasal  maddelerden  kaynaklandığını  ve  söz 
konusu  riskin  uygun  bir  şekilde  kontrol  altına  alınmadığını 
gözlemlemesi halinde, bu yetkili merci: 

(a)  tescil  ettirenin,  doğrudan tanımlanmış  olan  riske  yönelik 
daha  fazla  bilgi  vermesini  talep  edebilir.  Bu talep  yazılı  bir 
gerekçeyle iletilecektir; 

(b)  verilmiş  olan  herhangi  bir  bilgiyi  inceleyebilir  ve  gerekli 
görüldüğü halde söz konusu bölgeye ilişkin olarak tanımlanmış 
riskler için uygun risk azaltma tedbirleri tavsiye edebilir. Birinci 
paragrafta  belirtilen  prosedür  yalnızca  kastedilen  yetkili  merci 
tarafından  üstlenilebilir.  Yetkili  merci  daha  sonra  bu  gibi  bir 
değerlendirmenin  sonuçlarını  Temsilciliğe  bildirecek  ve 
Temsilcilik  da  diğer  Üye  Devletlerin  yetkili  mercilerine  bu 
sonuçları iletecektir.  

Madde 4 Ortak hükümler

Madde 50 Tescil ettirenlerin ve alt kullanıcıların hakları 

1. Temsilcilik, Madde 40, 41 veya 46 çerçevesinde herhangi bir 
karar taslağını ilgili tescil ettiren(ler) ve alt kullanıcı(lar)a haber 
vererek,  kararın  alınmasından  sonra  30  gün  içindeki  yorum 
yapma  haklarını  konusunda  bu  kişileri  bilgilendirecektir.  İlgili 
tescil  ettiren(ler)  ve  alt  kullanıcı(lar)ın  yorumda  bulunmak 
istemesi  halinde,  yorumlarını  Temsilciliğe  ileteceklerdir. 
Temsilcilik  da  daha  sonra  yetkili  merciyi  yapılan  yorumlar 
konusunda zaman kaybetmeden bilgilendirecektir. Yetkili merci 
(madde  46  çerçevesinde  alınan  kararlar  için)  ve  Temsilcilik 
(Madde 40 ve 42 doğrultusunda alınan kararlar için) yapılan tüm 
yorumları göz önünde bulundurarak uygun bir şekilde kararı tadil 
edebilecektir.  

2.  Bir  tescil  ettirenin  bir  kimyasal  maddenin  üretim  ya  da 
ithalatını  veya  bir  eşyanın  üretim  ya  da  ithalatını  bırakması 
veyahut  bir  alt  kullanıcının  kullanımı  bırakması  halinde;  eğer 
kimyasal  madde  veya eşya üretimine ya da  ithalatına  veya alt 
kullanıcının  kullanıma  yeniden  başlayacağı  konusunda  bilgi 
verilmezse,  uygun  olduğu  durumlarda  Temsilciliğe  tescilde 
kayıtlı bulunan kimyasal hacminin sıfıra indirileceği konusunda 
bilgi verilecektir. Temsilcilik, tescil ettiren veya alt kullanıcının 
bulunduğu  Üye  Devletin  yetkili  mercisini  bu  konuda 
bilgilendirecektir.  

3. Karar taslağının alınmasıyla birlikte, tescil ettiren bir kimyasal 
maddenin üretim ya da ithalatını veya bir eşyanın üretim ya da 
ithalatını  bırakabilir  veyahut  bir  alt  kullanıcı  kullanımı 
bırakabilir.  Bu gibi  durumlarda tescil  ettiren veya alt  kullanıcı 
Temsilcilikı  bu  durumdan  haber  edecektir.  Sonuç  olarak,  alt 
kullanıcı  veya  tescil  ettiren  yeni  bir  tescil  veya  rapor 
başvurusunda  bulunmadıkça,  ilgili  tarafın  tescil  işlemi 
geçerliliğini  yitirecek  ve  söz  konusu  kimyasal  madde  ile  ilgili 
daha  fazla  bilgi  talep  edilmeyecektir.  Temsilcilik,  ilgili  tescil 
ettiren  veya  alt  kullanıcının  bulunduğu  Üye  Devletin  yetkili 
mercisini bu durumdan haberdar edecektir.  
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4.  Paragraf  2  ve  3’e  bakılmaksızın,  aşağıdaki  durumlardan 
herhangi birisi veya her ikisi söz konusu olduğunda madde 46 
çerçevesinde daha fazla bilgi talep edilebilir:  

(a)  yetkili  mercinin  Ek  XV  doğrultusunda  bir  dosya 
hazırlayarak  potansiyel  olarak  insan  sağlığına  veya  çevreye 
yönelik  üzün  vadeli  risk  bulunduğu  sonucuna  vararak  daha 
fazla bilgi alınması ihtiyacını gerekçelendirdiği durumlarda;

(b) tescil ettiren(ler) tarafından ithal edilen ya da üretilen bir 
kimyasal maddeye, tescil ettirenler tarafından ithal edilen ya da 
üretilen bir eşyaya ya da alt kullanıcı(lar) tarafından kullanılan 
kimyasal maddeye mazur kalınmasının bu riske büyük ölçüde 
katkıda bulunduğu hallerde.
Madde  69  ila  73’de  belirtilen  prosedür  gerekli  değişiklikler  
yapılarak uygulanacaktır. 

Madde 51 Dosya  değerlendirmesi  çerçevesinde 
kararların alınması 

1.  Temsilcilik,  Madde  40  veya  42  doğrultusundaki  karar 
taslaklarını  tescil  ettirenlerin  yorumlarıyla  birlikte  Üye 
Devletlerin yetkili mercilerine iletecektir.

2.  Dolaşımın  başlamasında  itibaren  30  gün  içerisinde,  Üye 
Devletler Temsilciliğe, karar taslağında tadil yapılmasını teklif 
edebilir.  

3.  Ajansın  herhangi  bir  teklif  almaması  halinde,  Temsilcilik 
kararı paragraf 1’de belirtilen versiyonda alacaktır.  

4. Ajansın bir tadil teklifi alması halinde ise, Temsilcilik karar 
taslağını  tadil  edebilir.  Paragraf  2’de  belirtilen  30  günlük 
sürenin sona ermesinde itibaren 15 gün içersinde Temsilcilik, 
bir karar taslağını, teklif edilen tadilat teklifleriyle birlikte Üye 
Devletler Komitesine götürebilir.  

5. Temsilcilik, herhangi bir tadilat teklifini vakit kaybetmeden 
ilgili herhangi bir tescil  ettiren ya da alt kullanıcıya ileterek, 
söz  konusu  tarafların  30  gün  içinde  yorum  yapmasına  izin 
verecektir. Üye Devletler Komitesi, alınan tüm yorumları göz 
önünde bulunduracaktır.   

6.  Komiteye  başvurulmasından  sonra  60  gün içersinde,  Üye 
Devletler  Komitesinin  oy  birliğiyle  bir  uzlaşmaya  varması 
halinde, Temsilcilik kararı uygun bir şekilde alacaktır.  

7.  Üye  Devletler  Komitesinin  oybirliğiyle  bir  uzlaşmaya 
varamaması  halinde  ise,  Temsilcilik  görüş  ayrılığına 
komisyona  götürecek  ve  Komisyon  Madde  133(3)’de 
belirlenen  prosedürü  takip  ederek  alınacak  bir  karar  taslağı 
hazırlayacaktır.  

8.  Bu Maddenin  3 ve  6 numaralı  paragrafları  doğrultusunda 
Ajansın  aldığı  kararlara  karşı,  Madde  91,  92  ve  93 
doğrultusunda temyiz başvurusunda bulunulabilir.  

Madde 52 Madde  değerlendirme  çerçevesinde  karar 
alınması 

1. Yetkili merci, Madde 46 doğrultusundaki karar taslağını, tescil 
ettiren  veya  alt  kullanıcılardan  gelen  yorumlarla  birlikte 
Temsilciliğe  ve  diğer  Üye  Devletlerin  yetkili  mercilerine 
iletecektir. 

2.  Madde  51(2)  ila  (8)’in  hükümleri  gerekli  değişiklikler 
yapılarak uygulanacaktır.  

Madde 53 Tescil  ettirenler  ve/veya  alt  kullanıcılar 
arasında  uzlaşmaya  varılamayan  testler  için  maliyetin 
paylaşılması 

1.  Tecil  ettirenlerin  ya  da  alt  kullanıcıların  bu  Başlık  altında 
verilen bir  kararın  sonucu olarak  bir  test  yapmasını  gerektiren 
durumlarda, bu tescil ettiren ve alt kullanıcılar, testi diğer tescil 
ettirenler ve alt kullanıcılar adına kimin yürüteceği konusunda bir 
uzlaşmaya varmak için mümkün olan tüm çabayı sarf edecek ve 
Temsilciliğe bu konuda 90 gün içerisinde uygun bir şekilde bilgi 
verecektir. Ajansın bu konuda 90 gün içinde bilgilendirilmemesi 
halinde, Temsilcilik, tescil ettirenler ve alt kullanıcılar arasından 
bir kişiyi tüm diğerleri adına testi yapmak üzere atayacaktır.  

2.  Eğer bir  tescil  ettiren veya alt  kullanıcı  testi  diğerleri  adına 
yapıyorsa,  tüm ilgili  taraflar  söz  konusu  çalışmanın  maliyetini 
eşit bir şekilde paylaşacaktır.  

3.  Paragraf  1’de  belirtilen  durumlarda,  testi  yürütmekte  olan 
tescil  ettiren ya da alt  kullanıcı,  ilgili  tarafların  her birine tam 
çalışma raporunun bir nüshasını iletecektir.  

4. Çalışmayı yürüten ve sunan kişi, diğerleri önünde uygun bir 
şekilde  talep sahibi  olacaktır.  İlgili  herhangi  bir  kişi,  bu diğer 
kişinin maliyet payını ödememesi, söz konusu miktar için teminat 
vermemesi ya da yapılan çalışmanın tam çalışma raporunun bir 
nüshasını  vermemesi  halinde,  bu  kişinin  kimyasal  maddeyi 
üretmesinin,  ithal  etmesinin  veya  piyasaya  sürmesinin 
yasaklanması  için  talepte  bulunabilecektir.  Tüm talepler  ulusal 
mahkemelerde uygulanabilir olacaktır. Herhangi bir kişi istihkak 
yönünde taleplerini  bir  tahkim kuruluna iletebilecek ve tahkim 
kararını kabul edebilecektir.  

Madde 54 Değerlendirmeyle  ilgili  bilgilerin 
yayımlanması 

Her  yıl  28  Şubat’a  kadar  Temsilcilik,  değerlendirmeye  ilişkin 
olarak üzerinde bulundurulan yükümlülüğü kaldırmak amacıyla 
bir  önceki  takvim  yılından  itibaren  elde  edilen  ilerlemeyi 
gösteren  bir  raporu  web  sitesinde  yayımlayacaktır.  Bu  rapor 
özellikle  ilerideki  tescil  işlemlerinin  kalitesinin  arttırılmasına 
yönelik  olarak,  potansiyel  tescil  ettirenlere  yapılan  önerileri 
içerecektir.  

L 136/44 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi 29.5.2007



BAŞLIK VII YETKİLENDİRME

BÖLÜM 1 Yetkilendirme gereği 

Madde 55 Yetkilendirmenin amacı ve değiştirme 

Bu  Başlığın  amacı  iç  piyasanın  iyi  bir  şekilde  işlev 
göstermesinin,  yüksek  tehlike  arz  eden  kimyasal  maddelerin 
teşkil  ettiği  risklerin  uygun  bir  şekilde  kontrol  altına 
alınmasının ve  bu kimyasal  maddelerin  ileriye  dönük olarak 
ekonomik  ve  teknik  anlamda  sürdürülebilir  olan  alternatif 
kimyasal  maddeler  veya  teknolojilerle  değiştirilmesinin 
sağlanmasıdır.  Bu  amaçla,  tescil  işlemleri  için  başvuruda 
bulunan üreticiler, ithalatçılar ve alt kullanıcılar alternatiflerin 
bulunabilirliğini analiz etmeli, alternatiflerin risklerini gözden 
geçirmeli ve kimyasal maddenin bir başka kimyasal maddeyle 
değiştirilmesinin  teknik  ve  ekonomik  fizibilitesini 
belirlemelidir.  

Madde 56 Genel hükümler

1. Bir üretici,  ithalatçı ya da alt  kullanıcı,  aşağıdaki  koşullar 
bulunmuyorsa  ve  söz  konusu  kimyasal  madde  Ek  XIV 
dahilinde ise,   belirli  bir kullanım için bu kimyasal maddeyi 
piyasaya syeniden üretimz veya kendisi kullanamaz: 

(a) söz konusu kimyasal maddenin kendi başına, bir preparat 
içinde ya da piyasaya sürülme nedeni olan eşyanın bir parçası 
olarak  kullanım(lar)ı  veya  kişinin  kimyasal  maddeyi  kendi 
kullanımı  Madde  60  ila  64  doğrultusunda  yetkilendirilmiş 
bulunuyor;  

(b)  söz konusu kimyaal  maddenin kendi  başına,  bir  preparat 
içinde ya da piyasaya sürülme nedeni olan eşyanın bir parçası 
olarak  kullanım(lar)ı  veya  kişinin  kimyasal  maddeyi  kendi 
kullanımı  Madde  58(2)  doğrultusunda  Ek  XIV’da  belirtilen 
yetkilendirme gereğinden muaf tutuluyor;  

(c) Madde 58(1)(c)(i)’de değinilen tarihe ulaşılmamış;

(d) Madde 58(1)(c)(i)’de değinilen tarihe ulaşılmış ve ilgili kişi 
bu  tarihten  18  ay  önce  başvuruda  bulunmuş  ancak 
yetkilendirmenin  uygulanmasına  yönelik  bir  karar  henüz 
alınmamış ya da

(e)  kimyasal  maddenin  piyasaya  sürülmüş  olduğu  durumlarda, 
söz konusu kullanım için gerekli olan yetkilendirme hemen bir 
sonraki alt kullanıcıya verilmiş bulunuyor.  

2.  Bir  alt  kullanıcı,  söz  konusu  kullanımın  tedarik  zincirinden 
yukarı  doğru  bir  eyleyene  verilen  yetkilendirme  koşulları 
dahilinde olması kaydıyla, paragraf 1’de belirtilen kriterlere uyan 
bir kimyasal maddeyi kullanabilir.  

3.  Paragraf  1  ve  2  kimyasal  madenin  bilimsel  araştırma  ve 
geliştirme  faaliyetleri  için  kullanıldığı  durumlarda  geçerli 
olmayacaktır. Paragraf 1 ve 2’nin ürün ve süreç odaklı araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri  için geçerli  olduğu durumlar ile muaf 
tutulacak olan en büyük miktar Ek XIV’da belirtilecektir.  

4.  Paragraf  1  ve 2 kimyasal  maddelerin  aşağıdaki  kullanımları 
için geçerli olmayacaktır: 

(a)  Direktif  91/414/AET  doğrultusunda  bitki  koruma 
ürünlerindeki kullanımlar;

(b) Direktif 98/8/AT doğrultusunda biyolojik zararlı ürünlerdeki 
kullanımlar;

(c)  Avrupa  Parlamentosu  ve  13  Ekim  1998  tarihli  Konseyin 
petrol  ve  dizel  yakıtların  kalitesine  ilişkin  98/70/EC  sayılı 
Direktifi kapsamına giren motor yakıtı halindeki kullanımlar (1);

(d)  mineral  petrol  ürünlerinin  yakıldığı  mobil  veya  sabit 
tesislerde yakıt olarak kullanım ve kapalı sistemlerde yakıt olarak 
kullanımlar.

5.  yalnızca  Madde 57(a),  (b)  ya  da (c)’de belirlenen kriterlere 
uymalarından ya da yalnızca insan sağlığına yönelik tehlikeleri 
ile  ilgili  olarak  Madde  57(f)  doğrultusunda  tanımlanmış 
olmalarından  dolayı  yetkilendirmeye  tabi  tutulan  kimyasal 
maddeler söz konusu olduğunda, bu Madde dahilindeki paragraf 
1 ve 2 aşağıdaki kullanımlar için geçerli olmayacaktır:  

(a)  Direktif  76/768/AET  doğrultusunda  kozmetik  ürünlerde 
kullanım;

(b)  1935/2004  sayılı  Tüzük  (AT)  kapsamında  gıdalarla  temas 
eden materyallerde kullanım.

6.  Paragraf  1  ve  2,  preparatlarda  bulunan  aşağıdaki  kimyasal 
maddelerin kullanımları için geçerli olmayacaktır: 

(a) 0,1% ağırlık oranında (w/w) bir derişim sınırlamasının altında 
bulunan Madde 57(d), (e) ve (f)’de belirtilen kimyasal maddeler;

(b)  Direktif  1999/45/AT  veya  Direktif  67/548/AET  Ek  I’de 
preparatın  tehlikeli  olarak  sınıflandırılmasını  gerektiren  en  alt 
derişim  sınırının  daha  altında  bulunan  tüm  diğer  kimyasal 
maddeler. 

_____________________
(1) RG L 350, 28.12.1998, s. 58. 1882/2003 sayılı Tüzükle (AT) en son tadil edilmiş 
haliyle
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Madde 57 Ek XIV’a eklenecek olan kimyasal maddeler 

Aşağıdaki  kimyasal  maddeler  Madde  58’de  belirtilen 
prosedürle birlikte Ek XIV’a dahil edilebilir: 

(a) Direktif 67/548/AET doğrultusunda kanserojen, kategori 1 
veya  kategori  2  olarak  sınıflandırma  yapılmasına  ilişkin 
kriterlere uyan kimyasal maddeler;

(b)  Direktif  67/548/AET  doğrultusunda  genetik  değişim 
yaratan  sınıflandırmasının  yapılmasına ilişkin  kriterlere  uyan 
kimyasal maddeler;

(c)  Direktif  67/548/AET  doğrultusunda  yeniden  üretim  için 
toksik,  kategori  1  veya  kategori  2  olarak  sınıflandırma 
yapılmasına ilişkin kriterlere uyan kimyasal maddeler;

(d)  bu  Tüzüğün  XIII  sayılı  ekinde  belirlenen  kriterler 
doğrultusunda  kalıcı,  biyolojik  birikimli  ve  toksik  olan 
kimyasal maddeler;

(e)  bu  Tüzüğün  XIII  sayılı  ekinde  belirlenen  kriterler 
doğrultusunda  çok  kalıcı  ve  çok  biyolojik  birikimli  olan 
kimyasal maddeler;

(f) endokrin bozukluğuna yol açma, kalıcı, biyolojik birikimli 
ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyolojik birikimli olma gibi 
(d) ya da (e)’de belirtilen kriterlere uymayan özellikler taşıyan 
kimyasal  maddeler  —  (a)  ila  (e)’de  listelenmiş  kimyasal 
maddelerin  arz  ettiği  tehlike  seviyesine  denk  düzeyde  insan 
sağlığı  ve  çevreye  yönelik  olarak  ciddi  etkiler  taşıma 
olasılıkları olduğuna ilişkin bilimsel kanıt bulunan ve Madde 
59’da  belirtilen  prosedür  doğrultusunda  duruma  göre 
tanımlanan kimyasal maddeler.

Madde 58 Kimyasal  maddelerin  Ek  XIV’e  dahil 
edilmesi 

1.  Madde  57’de  belirtilen  maddelerin  Ek  XIV’a  dahil 
edilmesine  yönelik  olarak  bir  karar  alındığında,  söz  konusu 
karar Madde 133(4)’de belirtilen prosedür izlenerek alınacaktır. 
Karar,  her  bir  kimyasal  madde  için  aşağıdakileri 
belirleyecektir:  

(a) Ek VI Bölüm 2’de belirtildiği şekilde kimyasal maddenin 
kimliği; 

(b)  Madde  57’de  değinilen  bir  kimyasal  maddenin  özgün 
özelliği (özellikleri);

(c) geçiş düzenlemeleri:

(i)  uygun  olduğu  durumlarda  söz  konusu 
kullanım  için  belirlenen  üretim  döngüsünün  de  göz 
önünde bulundurulduğu bir yetkilendirme verilmemişse, 
kimyasal maddenin söz konusu kullanımı ve piyasaya 
sürülmesi  üzerine  yasak  konulmasının  öngörülen 
başlangıç tarih(ler)i  (bu noktadan itibaren yasak tarihi 
olarak belirtilecektir);

(ii)  eğer  başvuran  kimyaal  maddeyi  yasak 
tarih(ler)inden sonra kullanmaya veya piyasaya sürmeye 
devam  etmek  istiyorsa,  başvuruların  teslim  alınmasının 
gerektiği  ve  yasak tarih(ler)inden en az  18 ay öncesine 
tekabül eden bir tarih; yetkilendirme başvurusuna ilişkin 
bir  karar  alınana  dek,  devam  ettirilen  bu  kullanımlara 
yasak tarihinden sonra izin verilecektir; 

(d) uygun görülen durumlarda, belirli kullanımlar için inceleme 
süreleri;

(e)  eğer  bulunuyorsa,  yetkilendirme  gereğinden  muaf  tutulan 
kullanımlar ya da kullanım kategorileri ile bu gibi bir muafiyete 
yönelik koşullar.

2. Kimyasal maddelerin kullanımlarının çevre ve insan sağlığına 
yönelik  azami  gerekleri  tanımlayan  mevcut  ilgili  Topluluk 
mevzuatı  esas alınarak riskin uygun bir  şekilde kontrol  altında 
tutulması  koşuluyla,  kullanımlar  veya  kullanım  kategorileri 
yetkilendirme gereğinden muaf tutulabilir. Bu gibi muafiyetlerin 
verilmesinde,  özellikle  riskin  fiziksel  formda  değişiklik 
göstermesi  gibi  kimyasal  maddenin  doğasından  kaynaklanan 
durumlarda insan sağlığı  ve çevreye yönelik risk oranı  da göz 
önünde bulundurulacaktır.  

3. Bir kimyasal maddenin Ek XIV’e dahil edilmesine yönelik bir 
karar  öncesinde  Temsilcilik,  Üye  Devletler  Komitesinin 
görüşlerini  de  göz  önünde  bulundurarak,  dahil  edilecek  olan 
öncelikli  kimyasal  maddeleri,  paragraf  1’de belirtilen noktaları 
her bir kimyasal madde için belirterek tavsiye edecektir. Normal 
olarak  öncelik  aşağıdaki  özellikleri  taşıyan  kimyasal  maddeler 
verilecektir:  

(a) PBT veya vPvB özellikleri;

(b) yaygın kullanım;

(c) yüksek hacimler.

Ek XIV’e dahil edilen kimyasal maddelerin sayısında ve paragraf 
1  kapsamında  belirlenen  tarihlerde,  Ajansın  verilen  sürede 
başvurulara  yanıt  verebilme  kapasitesi  de  göz  önünde 
bulundurulacaktır.  Temsilcilik,  Ek  XIV’a  dahil  edilecek  olan 
kimyasal  maddelere  verilecek  önceliklere  yönelik  olarak  ilk 
tavsiyesini 1 Haziran 2009’a kadar verecektir. Temsilcilik en az 
her iki yılda bir Ek XIV’a yeni kimyasal maddelerin eklenmesine 
yönelik olarak yeni tavsiyelerde bulunacaktır.  

4. Ajansın tavsiyelerini Komisyona iletmesinin öncesinde, bilgiye 
erişimle ilgili Madde 118 ve 119 göz önünde bulundurularak ve 
yayımlama  tarihi  açıkça  belirtilerek,  tavsiyeler  Ajansın  web 
sitesinde  kamuoyuna  açık  bir  şekilde  yayımlanacaktır. 
Temsilcilik, yayım tarihinden önceki üç ay içerisinde, tüm ilgili 
tarafları  özellikle  yetkilendirme  gereğinden  muaf  tutulması 
gereken  kullanımlara  ilişkin  olarak  yorum  yapmaya  davet 
edecektir.  Temsilcilik,  gelen  yorumları  da  göz  önünde 
bulundurarak tavsiyesini güncelleyecektir.  
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5. Paragraf 6’ya tabi olmak üzere, bir kimyasal maddenin Ek 
XIV’e  dahil  edilmesinden  sonra,  bu  kimyasal  madde,  söz 
konusu  maddenin  kendi  başına,  bir  preparat  içinde  veya  bir 
eşyanın  parçası  halinde  kullanımının  Ek  XIV’da  belirlenen 
özgün özellikler  dolayısıyla insan sağlığı  ve çevreye yönelik 
risklerini  kapsayan  Başlık  VIII’de  belirlenen  prosedür 
doğrultusunda yeni kısıtlamalara tabi tutulmayacaktır.  

6. Ek XIV’da listelenen bir kimyasal madde, bir kimyasalın bir 
eşya veya eşyalar içinde bulunmasından dolayı insan sağlığına 
veya çevreye karşı risk teşkil etmesini kapsayan Başlık VIII’da 
belirlenen prosedür dahilinde yeni kısıtlamalara tabi tutulabilir. 

7.  Tüm kullanımları Başlık VIII  çerçevesinde veya diğer bir 
Topluluk mevzuatıyla yasaklanan kimyasal maddeler Ek XIV’a 
eklenmeyecek veya Ek XIV’dan kaldırılacaktır. 

8.  Yeni  alınan  bilgiler  ışığında  Madde  57’de  belirlenen 
kriterlere artık uymayana kimyasal maddeler, Madde 133(4)’de 
değinilen prosedür izlenerek Ek XIV’dan çıkarılacaktır.  

Madde 59 Madde 57’de değinilen kimyasal maddelerin 
tanımlanması 

1.  Bu  maddenin  2  ila  10  sayılı  paragraflarında  belirlenen 
prosedür,  Madde  57’de  değinilen  kriterlere  uyan  kimyasal 
maddelerin  tanımlanması  ve  daha  sonra  Ek  XIV’a 
eklenebilecek olan bir adaylar listesi tanımlanması amaçlarıyla 
uygulanacaktır. Temsilcilik, bu liste içerisinde Madde 83(3)(e) 
çerçevesinde eylem planına alınmış  olan kimyasal  maddeleri 
belirtecektir.  

2.  Komisyon,  Madde  57’de  belirlenen  kriterlere  uymadığı 
görüşünde olduğu kimyasal maddeler için, Ajansın Ek XV’in 
ilgili  bölümleri  doğrultusunda  bir  dosya  hazırlamasını  talep 
edebilir.  Uygun  görülen  durumlarda  dosya,  Direktif 
67/548/AET Ek I’deki bir kaydın referansında indirgenebilir. 

3. Herhangi bir Üye Devlet, Madde 57’de belirlenen kriterlere 
uymadığı görüşünde olduğu kimyasal maddeler için bir dosya 
hazırlayabilir  ve  bu  dosyayı  Temsilciliğe  iletebilir.  Uygun 
görülen durumlarda dosya, Direktif 67/548/AET Ek I’deki bir 
kaydın  referansında  indirgenebilir.  Temsilcilik,  teslim 
alınmasından sonraki 30 gün içersinde bu dosyayı diğer Üye 
Devletlere iletecektir.  

4.  Temsilcilik,  bir  kimyasal  madde  için  bir  EK XV dosyası 
hazırlandığını  web  sitesinde  duyuracaktır.  Temsilcilik,  tüm 
ilgili  tarafları,  belirlenen  bir  süre  içinde  Temsilciliğe 
yorumlarını iletmeye davet edecektir.  

5.  Dolaşımdan itibaren 60  gün içerisinde,  diğer  Üye Devletler 
veya  Temsilcilik,  kimyasal  maddenin  Temsilcilik  dosyasında, 
Madde  57’de  belirtilen  kriterlere  ilişkin  olarak  yapılan 
tanımlaması üzerine yorumlarda bulunabilir.  

6.  Ajansın  herhangi  bir  yorum  almaması  veya  yapmaması 
halinde,  bu  kimyasal  madde  paragraf  1’de  belirtilen  listeye 
Temsilcilik  tarafından  eklenmelidir.  Temsilcilik  bu  kimyasal 
maddeyi, Madde 58(3) çerçevesinde tavsiyelerine ekleyebilir.  

7. Yorumlar yapıldığında veya alındığında Temsilcilik, paragraf 
5’de  belirtilen  60  günlük  sürenin  sonunda  15  gün  içersinde, 
dosyayı Üye Devletler Komitesine götürecektir. 

8.  Dosyanın Komiteye götürülmesinden sonraki  30 gün içinde, 
Üye Devletler Komitesinin oybirliğiyle tanımlama konusunda bir 
uzlaşmaya  varması  halinde,  Temsilcilik  kimyasal  maddeyi 
paragraf 1’de belirtilen listeye ekleyecektir. Temsilcilik, Madde 
58(3) doğrultusunda kimyasal maddeyi tavsiyelerine ekleyebilir.  

9.  Üye  Devletler  Komitesinin  oybirliğiyle  bir  uzlaşmaya 
varamaması  halindeyse,  Üye  Devletler  Komitesinin  görüşünün 
alınmasından  itibaren  üç  ay  içerisinde,  Komisyon  kimyasal 
maddenin  tanımlanmasına  yönelik  olarak  bir  teklif  taslağı 
hazırlayacaktır.  Kimyasal  maddenin  tanımlanmasıyla  ilgili  son 
bir  karar,  Madde  133(3)’de  değinilen  prosedür  izlenerek 
alınacaktır.  

10. Temsilcilik, bir kimyasal maddenin eklenmesine yönelik bir 
kararın alınmasından sonra, vakit kaybetmeksizin paragraf 1’de 
değinilen listeyi web sitesinde yayımlayacak ve güncelleyecektir. 

BÖLÜM 2 Yetkilendirmelerin verilmesi 

Madde 60 Yetkilendirmelerin verilmesi 

1.  Komisyon,  bu  Başlık  doğrultusunda  uygulamaların 
yetkilendirilmesiyle  ilgili  kararların  alınmasından  sorumlu 
olacaktır.  

2.  Paragraf  3’e  halel  getirmeksizin,  Ek  I  Bölüm  6.4 
doğrultusunda  ve  başvuranın  kimyasal  güvenlik  raporunda 
belgelendiği şekilde, bir kimyasal maddenin Ek XIV’da belirtilen 
özgün özellikleri dolayısıyla ortaya çıkan insan sağlığı ve çevreye 
yönelik risklerin yeterli bir şekilde kontrol altına alınmış olması 
koşuluyla;  Madde  64(4)(a)’da  değinilen  Komitenin  Risk 
Değerlendirme  görüşleri  de  göz  önünde  bulundurularak 
yetkilendirme  verilecektir.  Koşullarıyla  birlikte  yetkilendirme 
verilirken  Komisyon,  karar  sırasında  bilinmekte  olan  yaygın 
kullanımlardan  kaynaklanan  risklerde  dahil  olmak  üzere  tüm 
yayılım, atık ve kayıpları da göz önünde bulunduracaktır.  

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/47



Komisyon,  Üye  Devletlerin  aktif  olarak  implante  edilebilen 
tıbbi cihazlarla ilgili yasaları çerçevesindeki 20 Haziran 1990 
tarihli Konsey Direktifi 90/385/AET (1), tıbbi cihazlara yönelik 
14 Haziran 1993 tarihli Konsey Direktifi 93/42/AET (2) ya da 
Avrupa  Parlamentosu  ve  27  Ekim  1998  tarihli  Konseyin 
laboratuar  ortamında  teşhise  yönelik  tıbbi  cihazlarla  ilgili 
98/79/AT  sayılı  Direktifi  (3)  ile  düzenlenen  tıbbi  cihazlar 
içinde kimyasal maddelerin kullanımından doğan insan sağlığı 
ve çevreye yönelik riskleri göz önünde bulundurmayacaktır.  

3.  Paragraf  2  ayrıca  aşağıdaki  kimyasal  maddeler  için  de 
uygulanacaktır:

(a) Madde 57(a), (b), (c) ya da (f)’da verilen kriterlere uyan ve 
Ek  I  Bölüm  6.4  doğrultusunda  bir  eşik  belirlenemeyen 
kimyasal maddeler;

(b)Madde 57(d) veya (e)’de değinilen kriterlere uyan kimyasal 
maddeler;

(c)  Madde  57(f)  çerçevesinde  kalıcı,  biyolojik  birikimli  ve 
toksik ya da çok kalıcı ve çok biyolojik birikimli özelliklere 
sahip olan kimyasal maddeler.

4.  Paragraf  2  kapsamında  veya  paragrafa  3’de  listelenen 
kimyasal  maddeler  için  bir  yetkilendirme  verilememesi 
durumunda,  yalnızca  sosyo-ekonomik  faydaların  kimyasal 
maddenin  kullanımından  dolayı  insan  sağlığı  ve  çevreye 
yönelik  olarak  ortaya  çıkan  risklerden  daha  fazla  olması  ve 
herhangi  bir  alternatif  kimyasal  madde  veya  teknoloji 
bulunmaması  halinde  yetkilendirme  verilecektir.  Aşağıdaki 
öğelerin tümünün gözden geçirilmesi  ve Risk Değerlendirme 
Komitesi  ile  Sosyo-ekonomik  analiz  Komitesinin  Madde 
64(4)(a)  ve  (b)’de  değinilen  görüşleri  göz  önünde 
bulundurularak alınacaktır:  

(a) teflik edilen risk yönetim tedbirlerinin uygunluğu ve etki 
derecesi  de  dahil  olmak  üzere  kimyasal  maddenin 
kullanımlarından doğan riskler;

(b) kullanımdan doğan sosyo-ekonomik faydalar ve başvuran 
veya  diğer  bir  ilgili  taraf  tarafından  gösterildiği  biçimde, 
yetkilendirmenin reddedilmesinin sosyo-ekonomik sonuçları;  

(c) başvuran tarafından Madde 64(4)(f) çerçevesinde sunulan 
herhangi bir  kimyasal  madde değiştirme programı ve Madde 
64(2)  çerçevesinde  herhangi  bir  üçüncü  şahıs  tarafından 
yapılan katkılar;

(d)  herhangi  bir  alternatif  kimyasal  madde veya teknolojinin 
insan  sağlığına  ve  çevreye  yönelik  risklerine  ilişkin  mevcut 
bilgi.

_____________________
(1)  RG L  189,  20.7.1990,  s.  17.  1882/2003  sayılı  Tüzükle  (AT)  en  son  tadil 
edilmiş haliyle.
(2) RG L 169, 12.7.1993, s. 1. 1882/2003 sayılı Tüzükle (AT) en son tadil edilmiş 
haliyle.
(3) RG L 331, 7.12.1998, s. 1. 1882/2003 sayılı Tüzükle (AT) en son tadil edilmiş 
haliyle.

5.  Uygun  alternatif  kimyasal  maddeler  veya  teknolojilerin 
bulunabilirliği  değerlendirilirken,  aşağıdaki  noktalarda  dahil 
olmak üzere, tüm ilgili konular Komisyon tarafından göz önünde 
bulundurulacaktır: 

(a) risk yönetim tedbirlerinin uygunluğu ve etki derecesi de göz 
önünde  bulundurularak,  alternatiflere  geçiş  yapılmasının  insan 
sağlığı ve çevreye yönelik riskleri azaltıp azaltmayacağı;

(b) alternatiflerin başvuran için teknik ve ekonomik fizibilitesi.

6.  Eğer  durum  Ek  XVII’da  konulan  bir  kısıtlamanın 
kaldırılmasını  sağlayacak  ise,  bir  kullanıma  yetkilendirme 
verilmeyecektir.  

7.  Yetkilendirmeler  yalnızca  başvurular  Madde  62’nin 
gereklerine uyularak yapılırsa verilecektir.  

8.  Yetkilendirmeler,  ilerideki  bir  inceleme  süresine  yönelik 
olarak  alınan  herhangi  bir  karara  halel  getirmeksizin  ve 
gözlemlemeyi de içermek üzere zaman kısıtlamalı bir incelemeye 
tabi tutulacaktır. Herhangi bir yetkilendirmenin zaman kısıtlamalı 
incelemesinin süresi,  uygun bir şekilde paragraf  4(a) ila  (d)’de 
listelenen  öğeler  de  dahil  tüm  ilgili  bilgiler  göz  önünde 
bulundurularak duruma göre belirlenecektir. 

9. Yetkilendirmede aşağıdakiler belirlenecektir:

(a) yetkilendirmenin verildiği kişi(ler);

(b) madde(ler)in kimlikleri);

(c) yetkilendirmenin verildiği kullanım(lar);

(d) yetkilendirmenin verilmesine yönelik koşullar;

(e) zaman kısıtlamalı inceleme süresi;

(f) herhangi bir gözlemleme düzenlemesi.

10.  Yetkilendirme  koşullarına  bakılmaksızın,  yetkilendirme 
sahibi  maruziyetin  teknik  ve  pratik  anlamda  mümkün  olduğu 
kadar düşük bir seviyede tutulmasını sağlayacaktır.  

Madde 61 Yetkilendirmelerin incelenmesi 

1. Yetkilendirme sahibinin zaman kısıtlamalı inceleme süresinin 
bitiminden  en  az  18  ay  önce  bir  inceleme  raporu  sunması 
kaydıyla,  Madde  60  kapsamında  verilen  yetkilendirmeler, 
Komisyonun inceleme amaçlı olarak yetkilendirmeyi geri çekme 
veya tadil etme yönünde karar vermesine kadar geçerli olacaktır. 
Mevcut  yetkilendirme  için  yapılan  asıl  başvurunun  tüm 
öğelerinin  yeniden  sunulması  yerine,  yetkilendirme  sahibi 
yalnızca ikinci, üçüncü ve dördüncü alt paragraflara tabi olarak 
mevcut yetkilendirmenin numarasını sunabilir.  
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Madde  60  kapsamında  verilen  bir  yetkilendirmenin  sahibi, 
uygun bir  şekilde  başvuran tarafından yapılan ilgili  herhangi 
bir  araştırma  ve  geliştirme  faaliyetine  ve  Madde  62(4)(f) 
kapsamında  verilen  herhangi  bir  değiştirme  planına  yönelik 
bilgiler de olmak üzere, Madde 62(4)(e)’de değinilen alternatif 
analizinin bir  güncellemesini  sunacaktır.  Alternatif  analizinin 
güncellemesi,  Madde  60(5)’de  belirtilen  öğeler  göz  önünde 
bulundurulduğunda uygun bir alternatif in mevcut olduğunun 
altını çiziyor ise, başvuran, teklif etmiş olduğu eylemlerin bir 
zaman  olanını  da  içeren  bir  değiştirme  planı  verecektir. 
Yetkilendirme  sahibinin  riskin  yeterli  bir  şekilde  kontrol 
altında  tutulduğunu  kanıtlayabilmesi  halinde,  yetkilendirme 
sahibinin ayrıca asıl başvurusundaki sosyo-ekonomik analizin 
bir güncellemesini yapması gerekecektir.  

Riskin  yeterli  bir  şekilde  kontrol  altında  tutulduğunu 
kanıtlayabilmesi  halinde,  kimyasal  güvenlik  raporunun  bir 
güncellemesini  yapması  gerekecektir.  Asıl  başvurunun 
herhangi bir diğer öğesi değişmiş ise, yetkilendirme sahibinin 
ayrıca bu öğe(ler)i de güncellemesi gerekecektir. Bu paragraf 
doğrultusunda  herhangi  bir  güncellenmiş  bilgi  verildiğinde, 
inceleme bağlamında yetkilendirmenin geri  çekilmesine veya 
tadil  edilmesine  yönelik  herhangi  bir  karar,  Madde  64’de 
değinilen  prosedürün  uygun  bir  şekilde  değiştirilerek  
izlenmesiyle alınacaktır.  

2.  Aşağıdaki  koşullar  altında  yetkilendirmeler  herhangi  bir 
zamanda incelenebilir:

(a)  asıl  yetkilendirmenin  koşulları  insan  sağlığı  ve  çevreye 
yönelik risk veya sosyo-ekonomik etki üzerinde etki yaratacak 
şekilde değişmiş bulunması;

(b)  olası  alternatif  kimyasal  maddeler  ile  ilgili  yeni  bilgiler 
edinilmiş  olması.  Komisyon,  yetkilendirme  sahip(ler)inin 
inceleme için gerekli olan başka bilgileri verebilmesi ve Madde 
64  doğrultusunda  bir  karar  alınabilmesi  için  bir  son  tarih 
belirleyecektir.  

3.  Koşullar  değişmiş  ise  ve  değişen  koşullar  altında 
yetkilendirmenin verilmesi  uygun olmaz ya  da  Madde 60(5) 
çerçevesinde  uygun  alternatifler  bulunuyorsa  Komisyon, 
incelemesinde orantılılık ilkesini de göz önünde bulundurarak 
yetkilendirmeyi  geri  çekebilir  ya  da  tadil  edebilir.  Bir 
alternatifin  bulunması  durumunda  Komisyon,  daha  önce 
güncelleme veya başvurunun bir parçası olarak verilmemişse, 
yetkilendirme  sahibinin  bir  değiştirme  planı  sunmasını  talep 
edecektir. İnsan sağlığı ve çevreye yönelik ciddi ve acil bir risk 
bulunan  durumlarda  Komisyon,  orantılılık  ilkesini  de  göz 
önünde  bulundurarak  onay  bekleyen  yetkilendirmeyi  askıya 
alabilir.  

4.  Direktif  96/61/AT’de  belirtilen  bir  çevresel  kalite 
standardının  yerine  getirilmemesi  halinde,  ilgili  kimyasal 
maddelerin kullanılması için verilen yetkilendirme incelemeye 
alınabilir.  

5.  Direktif  2000/60/AT  Madde  4(1)’de  değinilen  çevresel 
amaçlara  ulaşılamaması  halinde,  ilgili  madenin  ilgili  havzada 
kullanımına  yönelik  olarak  verilmiş  olan  yetkilendirmeler 
yeniden gözden geçirilebilir.  

6. Bir kimyasal maddenin kullanımının daha sonra yasaklanması 
ya da Avrupa Parlamentosu ile 29 Nisan 2004 tarihli Konseyin 
kalıcı organik kirletici maddelere yönelik 850/2004 sayılı Tüzüğü 
(AT) uyarınca kısıtlanması halinde, Komisyon, bu kullanım için 
verilen yetkilendirmeyi geri çekecektir.  

Madde 62 Yetkilendirme başvuruları 

1. Yetkilendirme başvuruları Temsilciliğe yapılacaktır. 

2.  Yetkilendirme  başvuruları,  kimyasal  maddenin  üretici(ler)i, 
ithalatçı(lar)ı  ve/veya  alt  kullanıcı(lar)ı  tarafından  yapılabilir. 
Başvurular bir veya birkaç kişi tarafından yapılabilir.  

3.  Başvurular  bir  kimyasal  madde  veya  Ek  XI  bölüm  1.5’de 
verilen  kimyasal  madde  grupları  tanımına  uyan  daha  fazla 
kimyasal  madde  için  ya  da  bir  veya  birkaç  kullanım  için 
yapılabilir.  Başvurular  ayrıca  başvuran  kişinin  kendi 
kullanım(lar)ı  ve  kimyasal  maddeyi  piyasaya  sürmesine ilişkin 
kullanımlar için yapılabilir.  

4. Yetkilendirme başvuruları aşağıdaki bilgileri de içerecektir: 

(a) Ek VI bölüm 2’de belirtildiği şekilde kimyasal madde(ler)in 
kimlikleri;

(b)  başvuruda  bulunan  kişi  veya  kişilerin  isim  ve  iletişim 
bilgileri;

(c) yetkilendirme alınmasını gerektiren kullanım(lar)ı belirten ve 
ilgili  olduğu  durumlarda  kimyasal  maddenin  preparatlarda 
ve/veya eşyaların bir parçası halindeki kullanımını da kapsayan 
bir yetkilendirme talebi;

(d)  eğer  tescilin  parçası  olarak  daha  önce  verilmemişse,  Ek 
XIV’da  belirtilen  özgün  özellikleri  dolayısıyla  kimyasal 
madde(ler)in  kullanımın  insan  sağlığı  ve/veya  çevre  yönelik 
risklerini de kapsayan bir kimyasal güvenlik raporu;

(e)  uygun  görülüyorsa  başvuran  tarafından  yapılmış  olan 
herhangi bir araştırma ve geliştirme faaliyetine ilişkin bilgileri de 
içeren, değiştirme yapılması halinde ortaya çıkacak olan riskler 
ile  teknik  ve  ekonomik  fizibiliteyi  tanımlayan  bir  alternatif 
analizi;

____________________________
(1) RG L 158, 30.4.2004, p. 7, RG L 229, 29.6.2004, s. 5’de düzeltildi
1195/2006  Konsey  Tüzüğü  (AT)  ile  en  son  tadil  edilmiş  haliyle  (RG  L  217, 
8.8.2006, s. 1).
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(f) yukarıda (e)’de belirtilen analizin, Madde 60(59 tanımlanan 
öğeleri de göz önüne alarak uygun alternatiflerin bulunduğunu 
göstermesi halinde, başvuran tarafından teklif edilen faaliyetler 
için bir zaman programını da içeren bir değiştirme planı.

5. Başvuru aşağıdakileri de içerebilir:

(a) Ek XVI uyarınca yürütülmüş bir sosyo-ekonomik analiz;

(b)  aşağıdakilerden  herhangi  birisinden  kaynaklanan  insan 
sağlığı  ve  çevreye  yönelik  risklerin  göz  önünde 
bulundurulmamasının gerekçelendirmesi:

(i) Direktif 96/61/AT doğrultusunda izin verilmiş olan 
bir tesisattan yayılan bir kimyasal madde veya 

(ii) Direktif 2000/60/AT Madde 11(3)(g)’de ve 
aynı  Direktifin  16.  Maddesin  uyarınca  kabul  edilen 
mevzuatta belirtilen ön düzenleme gereğine tabi olan bir 
kaynaktan yapılan bir kimyasal madde boşaltımı.

6.  Uygulama,  Direktif  90/385/AET,  93/42/AET  ya  da 
98/79/AT  ile  düzenlemeleri  yapılmış  olan  tıbbi  cihazların 
içindeki  kimyasal madde kullanımında doğan insan sağlığına 
yönelik riskleri içermeyecektir.  

7. Yetkilendirme başvurularında, Başlık IX uyarınca bir ücret 
ödenecektir.  

Madde 63 Yetkilendirme  için  yapılan  sonraki 
başvurular 

1.  Bir  kimyasal  maddenin  bir  kullanımı  için  bir  başvuru 
yapılmış  ise,  sonraki  başvuranın önceki  başvurandan yapılan 
başvurunun ilgili  kısımlarından yararlanmak üzere izin  almış 
olması kaydıyla sonraki başvuran, Madde 62(4)
(d),  (e)  ve  (f)  ile  (5)(a)  doğrultusunda  yapılmış  önceki  bir 
başvurunun uygun kısımlarından yararlanabilir.  

2.  Bir  kimyasal  maddenin  bir  kullanımı  için  yetkilendirme 
verilmiş  ise,  sonraki  başvuranın  yetkilendirme  sahibinden 
yapılan başvurunun ilgili kısımlarından yararlanmak üzere izin 
almış olması kaydıyla sonraki başvuran, Madde 62(4)
(d),  (e)  ve  (f)  ile  (5)(a)  doğrultusunda  yapılmış  önceki  bir 
başvurunun uygun kısımlarından yararlanabilir.   

3.  Paragraf  1  ve  2  uyarınca önceki  herhangi  bir  başvurudan 
yaralanmadan  önce,  sonraki  başvuran  asıl  başvurunun 
bilgilerini gerekli olduğu ölçüde güncelleyecektir.  

Madde 64 Yetkilendirme kararlarının prosedürü 

1.  Temsilcilik  başvuruların  alındığı  tarihleri  onaylayacaktır. 
Ajansın  Risk  Değerlendirme  ve  Sosyo-ekonomik  Analiz 
Komiteleri karar taslaklarını başvurunun alınmasından itibaren on 
ay içerisinde verecektir.  

2. Başvuruların alınması ve yetkilendirme incelemelerine yönelik 
bilgilere  erişim  ile  ilgili  madde  118  ve  119  göz  önünde 
bulundurularak Temsilcilik, web sitesinde ilgili üçüncü şahısların 
alternatif  kimyasal  maddeler  ve  teknolojilerle  ilgili  bilgi 
verebileceği  bir  son  tarihle  birlikte  kullanımlara  ilişkin  geniş 
kapsamlı bilgiler yayımlayacaktır.  

3. Paragraf 1’de değinilen her bir Komite, görüşlerini hazırlarken 
ilk olarak başvuruların Madde 62’de belirtilen bilgileri  içeriyor 
olmasını kontrol edecektir. Gerekli görüldüğü hallerde Komiteler 
karşılıklı olarak birbirilerine danışarak, Madde 62’nin gereklerine 
uyulmasını  sağlamak  amacıyla  başvuranın  daha  fazla  bilgi 
vermesine yönelik bir ortak talepte bulunacaktır. Gerekli gördüğü 
durumlarda Sosyo-ekonomik analiz Komitesi, üçüncü şahıslar ya 
da  başvuranın  belirli  bir  süre  dilimi  içerisinde  olası  alternatif 
kimyasal maddeler ve teknolojilere ilişkin ilave bilgi vermesini 
talep edebilir. Her bir Komite üçüncü şahıslar tarafından verilen 
bilgileri göz önünde bulunduracaktır.  

4. Karar taslakları aşağıdaki öğeleri de içerecektir: 

(a) Risk Değerlendirme Komitesi: yapılan başvuruda tanımlanmış 
halleriyle  alınan risk yönetin  tedbirlerinin uygunlukları  ve  etki 
dereceleri  ile  uygun  görülüyorsa  olası  alternatiflerden 
kaynaklanan  riskleri  de  içeren,  kimyasal  maddenin 
kullanım(lar)ından kaynaklanan insan sağlığı ve çevreye yönelik 
risklerin bir değerlendirmesi;

(b)  Sosyo-ekonomik  Analiz  Komitesi:  Madde  62  uyarınca  bir 
başvuru  yapıldığında,  başvuruda  tanımlandığı  şekilde  kimyasal 
maddenin kullanım(lar)ı ile ilişkilendirilmiş alternatiflerin ve bu 
Maddenin 2. paragrafı doğrultusunda üçüncü şahıslar tarafından 
yapılmış  olan  tüm katkıların  uygunluğu,  bulunabilirliği,  teknik 
fizibiliteleri ile sosyo-ekonomik faktörlerin bir değerlendirmesi.

5. Temsilcilik, bu karar taslaklarını, paragraf 1’de belirtilen son 
tarihten  önce  başvurana  gönderecektir.  Karar  taslağının 
alınmasını takip eden bir ay içerisinde başvuran, yorum yapma 
talebinin  bulunduğunu  yazılı  olarak  iletebilir.  Karar  taslağı, 
Ajansın göndermesini ardından 7 gün sonra teslim alınmış kabul 
edilecektir.  
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Başvuranın yorum yapmak istememesi halinde Temsilcilik bu 
kararları,  başvuranın  yorum  yapabileceği  sürenin  bitiminden 
itibaren ya da başvuranın yorum yapmak istemediğini belirten 
bildirisinin alınmasından itibaren 15 gün içerisinde, Komisyon, 
Üye Devletler ve başvurana gönderecektir. 

Başvuranın yorum yapmak istemesi durumunda ise, başvuran 
yazılı argümanını karar taslağını teslim almasından sonra iki ay 
içerisinde  Temsilciliğe  gönderecektir.  Komiteler  yorumları 
gözden geçirecek ve yazılı argümanın teslim alınmasında sonra 
iki ay içerisinde, bu argümanı da göz önünde bulundurarak son 
kararlarını  verecektir.  Daha  sonra  ilave  bir  15  günlük  süre 
içerisinde  Temsilcilik,  yazılı  argümanın  eklendiği  görüşleri 
Komisyon, Üye Devletler ve başvurana gönderecektir. 

6. Temsilcilik, Madde 118 ve 119 uyarınca görüşlerinin hangi 
bölümünün  veya  bunların  eklerinin  hangi  bölümünün  web 
sitesi  üzerinde  kamuoyuna  açık  bir  şekilde  yayımlanacağına 
karar verecektir.  

7.  Madde  63(1)’de  kapsanan  durumlarda,  ilk  başvurunun 
gereklerinin  yerine  getirilebilmesi  kaydıyla  Temsilcilik, 
başvuruları birlikte ele alacaktır.  

8.  Görüşlerin  Temsilciliktan  alınmasının  ardından  üç  ay 
içersinde  Komisyon,  bir  yetkilendirme  karar  taslağı 
hazırlayacaktır.  Yetkilendirmenin  verilmesi  veya 
reddedilmesine  yönelik  son  bir  karar  Madde  133(3)’de 
belirtilen prosedür izlenerek alınacaktır.  

9.  Özellikle  uygun alternatiflerin  mevcut  olduğu durumlarda 
kararın  sebepleri  ve  yetkilendirme  numarası  da  dahil  olmak 
üzere  Komisyon  kararlarının  özetleri,  Avrupa  Birliği  Resmi 
Gazetesinde yayımlanacak ve Temsilcilik tarafından kurulan ve 
güncellenen  bir  veri  tabanında  kamuoyunun  erişimine  açık 
tutulacaktır.  

10.  Madde  63(2)’de  belirtilen  durumlarda,  bu  maddenin  1. 
paragrafında belirlenen son tarih beş aya indirilecektir.  

BÖLÜM 3 Tedarik zinciri içinde yetkilendirmeler 

Madde 65 Yetkilendirme sahiplerinin yükümlülükleri 

Yetkilendirme  sahipleri  ile  Madde  56(2)’de  belirtilen  alt 
kullanıcılar,  preparatlar  içindeki  kimyasal  maddeler  de  dahil 
olmak üzere, Direktif 67/548/AET ve Direktif 1999/45/AT’ye 
halel  getirmeksizin,  yetkilendirilen  bir  kullanım  için  bir 
kimyasal  maddeyi  veya  bu  kimyasal  maddeyi  içeren  bir 
preparatı  piyasaya  sürmeden  önce,  yetkilendirme  numarasını 
etikete  ekleyecektir.  Bu  işlem,  Madde  64(9)  uyarınca 
yetkilendirme numarası  açıklandığında,  vakit  kaybetmeksizin 
yapılacaktır.  

Madde 66 Alt kullanıcılar

1. Madde 56(2) doğrultusunda bir kimyasal maddeyi kullanan 
alt kullanıcılar, kimyasal maddenin ilk tedarikinden sonra üç ay 
içerisinde Temsilcilikı bilgilendirecektir.  

2.  Temsilcilik,  paragraf  1  uyarınca  bildiride  bulunan  alt 
kullanıcıları  kaydını  tutacak  ve  bu  kayıtları  güncelleyecektir. 
Temsilcilik,  Üye  Devletlerin  yetkili  mercileri  için  bu  kayıtlara 
erişim sağlayacaktır.  

BAŞLIK VIII BELİRLİ  TEHLİKELİ  KİMYASAL 
MADDELERİN,  PREPARATLARIN  VE  MADDELERİN 
PİYASAYA  SÜRÜLMESİNE  GETİRİLEN 
KISITLAMALAR 

BÖLÜM 1 Genel konular

Madde 67 Genel hükümler

1. Ek XVII’de üzerine kısıtlama getirilen kendi başına, preparat 
içinde veya bir eşyanın parçası halindeki bir kimyasal madde, söz 
konusu  kısıtlamanın  koşullarına  uymuyorsa  üretilmeyecek, 
piyasaya  sürülmeyecek  veya  kullanılmayacaktır.  Bu  durum, 
bilimsel  araştırma  ve  geliştirmedeki  bir  kimyasal  maddenin 
üretimi,  piyasaya  sürülmesi  veya  kullanımı  için  geçerli 
olmayacaktır.  Ürün  ve  süreç  odaklı  araştırma  ve  geliştirme 
faaliyetlerinin kısıtlamaya tabi tutulmayacağı ve muaf tutulacak 
olan en yüksek miktar Ek XVII’da belirtilecektir.  

2.  Paragraf  1,  insan  sağlığı  ve  çevreye  yönelik  risklerle  ilgili 
kısıtlamalara ilişkin Direktif 76/768/AET’de tanımlandığı şekilde 
kimyasalların  kozmetik  ürünlerdeki  kullanımları  için  geçerli 
olmayacaktır.  

3.  1  Haziran  2014’e  kadar  bir  Üye  Devlet,  söz  konusu 
kısıtlamaların Antlaşma uyarınca bildirilmesi koşuluyla, Ek XVII 
doğrultusunda  bir  kimyasal  maddenin  üretimi,  ithalatı  veya 
kullanımı  üzerine  mevcut  olan  kısıtlamaları  veya  daha  sert 
kısıtlamalar getirebilir. Komisyon, 1 Haziran 2009 tarihine kadar 
bu kısıtlamaların bir envanterini derleyecek ve yayımlayacaktır.  

BÖLÜM 2 Kısıtlama süreci

Madde 68 Yeni  kısıtlamaların  getirilmesi  ve  mevcut 
kısıtlamaların tadil edilmesi 

1.  Kimyasal  maddelerin  üretimi  ya  da  piyasaya sürülmesinden 
kaynaklanan insan sağlığı ve çevreye yönelik kabul edilemez ve 
Topluluk  düzeyinde  tartışılması  gereken  bir  riskin  bulunması 
halinde; Madde 69 ila 73 arasında belirlenen prosedür izlenerek, 
kimyasal maddelerin kendi başlarına, preparatlar içinde veya bir 
eşyanın  parçası  halinde  üretimi,  kullanımı  veya  piyasaya 
sürülmesi  üzerine  konan  ve  Ek  XVII’a  belirtilen  mevcut 
kısıtlamalar tadil edilerek ya da yeni kısıtlamalar kabul edilerek 
EK XVII,  Madde  133(4)’de  değinilen  prosedür  izlenerek  tadil 
edilecektir.  Bu  gibi  herhangi  bir  kararın  alınmasında 
alternatiflerin  bulunabilirliği  de  dahil  olmak  üzere,  sosyo-
ekonomik etkileri de göz önünde bulundurulacaktır.  
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İlk alt paragraf, kimyasal maddenin yerinde izole edilmiş orta 
seviye olarak kullanımında uygulanmayacaktır.  

2.  Kanserojen,  genetik  değişim  yaratan,  yeniden  üretim için 
toksik, kategori 1 veya 2 sınıflandırmalarına yönelik kriterlere 
uyan,  müşteriler  tarafından  kullanılabilen  ve  Komisyon 
tarafından  müşteri  kullanımlarına  yönelik  kısıtlama  teklifi 
getirilen  kendi  başına,  bir  preparat  içinde  veya  bir  eşyanın 
parçası  halindeki  kimyasal  maddeler  için  Ek  XVII,  Madde 
133(4)’de değinilen prosedür izlenerek tadil edilecektir. Madde 
69 ila 73 geçerli olmayacaktır.  

Madde 69 Bir teklifin hazırlanması 

1.  Kendi  başına,  preparatlar  içinde  veya  bir  eşyanın  parçası 
halindeki  bir  kimyasal  maddenin  üretimi,  kullanımı  veya 
piyasaya sürülmesinin insan sağlığı ve çevreye yönelik bir risk 
teşkil  ettiği,  bu  riskin  yeterli  bir  şekilde  kontrol  altında 
tutulmadığı  ve  bu  durumun  tartışılması  gerektiği  görüşünde 
olması  durumunda  Komisyon,  Temsilciliktan  Ek  XV’in 
gereklerine uyan bir dosya hazırlanmasını talep edecektir.  

2.  Madde  58(1)(c)(i)’de,  Ek  XIV’da  listelenen  bir  kimyasal 
madde için belirlenen tarihten sonra Temsilcilik, bu kimyasal 
maddenin  eşyalarda  kullanımının,  insan  sağlığı  ve  çevreye 
yönelik yeterince kontrol altında tutulmayan bir risk teşkil edip 
etmediğini  göz  önünde  bulunduracaktır.  Ajansın,  riskin 
yeterince kontrol altında tutulmadığı görüşünde olması halinde, 
Ek XV’in gereklerine uyan bir dosya hazırlanacaktır.  

3. Paragraf 1’deki talebin Komisyondan alınmasından sonraki 
12  ay  içerisinde  bu  dosyanın,  halihazırda  alınmış  olan 
tedbirlerin  dışında  Topluluk  Düzeyinde  bir  eylemde 
bulunulmasının  altını  çizmesi  halinde,  kısıtlama  sürecinin 
başlatılması için Temsilcilik kısıtlamalar önerecektir.  

4.  Üye  Devletlerden  birinin,  kendi  başına,  preparatlar  içinde 
veya  bir  eşyanın  parçası  halindeki  bir  kimyasal  maddenin 
üretimi, kullanımı veya piyasaya sürülmesinin insan sağlığı ve 
çevreye  yönelik  yeterince  kontrol  altında  tutulmayan  ve 
tartışılması  gereken  bir  risk  teşkil  ettiği  görüşünde  olması 
halinde,  Ek  XV’ın  ilgili  bölümlerine  uygun  bir  dosya 
hazırlayacağı  konusunda  Temsilcilikı  bilgilendirecektir. 
Kimyasal maddenin, bu Maddenin 5. paragrafında belirtilen ve 
Temsilcilik  tarafından  tutulan  listede  olmaması  durumunda 
Üye Devlet, Temsilciliğe bildirim yapılmasını takip eden 12 ay 
içerisinde  Ek  XV’ın  gereklerine  uygun  bir  dosya 
hazırlayacaktır.  Bu  dosyanın,  halihazırda  alınan  tedbirlerin 
dışında Topluluk düzeyinde bir eylemde bulunulmasının altını 
çizmesi  halinde  Üye Devlet,  kısıtlama sürecinin  başlatılması 
için  Ek  XV’da  belirtilen  formatta  bu  dosyayı  Temsilciliğe 
iletecektir.  

Temsilcilik veya Üye Devletler, Temsilcilik veya Üye Devletlere 
bu  Tüzük çerçevesinde verilen  herhangi  bir  dosyayı,  kimyasal 
güvenlik  raporunu ya  da  risk  değerlendirmesine  başvuracaktır. 
Temsilcilik veya Üye Devletler ayrıca, diğer Topluluk Tüzükleri 
veya Direktiflerinde belirtilen amaçlara yönelik olarak verilmiş 
olan herhangi bir ilgili risk değerlendirmesine de başvurabilir. Bu 
amaçla, Topluluk yasaları çerçevesinde kurulmuş olan ve benzer 
bir görevi yerine getiren Temsilciliklar gibi diğer organlar, talep 
edildiğinde  Temsilciliğe  ve  ilgili  Üye  Devlete  bilgi  temin 
edecektir. 

Risk  Değerlendirme  Komitesi  ve  Sosyo-ekonomik  Analiz 
Komitesi,  verilen  dosyanın  Ek  XV’ın  gereklerine  uygun  olup 
olmadığını  kontrol  edecektir.  Dosyanın  alınmasından  sonra  30 
gün  içerisinde  ilgili  Komite,  kısıtlama  önerisinde  bulunan 
Temsilcilikı veya Üye Devleti dosyanın uyumluluğu konusunda 
bilgilendirecektir. Dosyanın uyumlu olmaması halinde, dosyanın 
alınmasından sonraki  45 gün içerisinde Temsilciliğe  veya Üye 
Devlete  yazılı  olarak  bu  durumun  sebepleri  iletilecektir. 
Temsilcilik  veya  Üye Devlet,  Komite  tarafından  iletilen  yazılı 
sebeplerin teslim alınmasında itibaren 60 gün içerisinde dosyayı 
uyumlu  hale  getirecek,  aksi  halde  bu  Başlık  çerçevesinde 
prosedür  feshedilecektir.  Temsilcilik,  vakit  kaybetmeden, 
komisyonun veya bir Üye Devletin bir kimyasal madde için bir 
kısıtlama sürecin,  teşvik  etme niyetlerini  yayımlayacak  ve  söz 
konusu  kimyasal  madde  için  başvuruda  bulunan  kişileri 
bilgilendirecektir.  

5. Temsilcilik, teklif edilen bir kısıtlamaya yönelik olarak bir Üye 
Devlet  veya  Temsilcilik  tarafından  planlanmakta  olan  ve  Ek 
XV’in  gereklerine  uyan  dosyaları  hazırlanan  kimyasal 
maddelerin bir listesini bulunduracaktır. Bir kimyasal maddenin 
listede  bulunması  durumunda,  başka  bir  dosya 
hazırlanmayacaktır.  Bir  Üye  Devlet  tarafından  Ek  XVII’da 
listelenen mevcut bir kısıtlamanın yeniden gözden geçirilmesinin 
teklif  edilmesi  durumunda,  Üye  Devlet  veya  Temsilcilik 
tarafından  sunulan  kanıtlar  esas  alınarak  ve  madde  133(2)’de 
belirtilen prosedür  izlenerek,  yeniden gözden geçirmeye ilişkin 
bir karar alınacaktır.  

6.  Temsilcilik,  Madde  118  ve  119’a  halel  getirmeksizin, 
yayımlama tarihini açık bir şekilde belirterek, bu Maddenin 3 ve 
4  sayılı  paragrafları  uyarınca  önerilmiş  olan  kısıtlamaları  da 
içeren ve Ek XV’a uygun tüm dosyaları vakit kaybetmeden web 
sitesinde  yayımlayacaktır.  Temsilcilik,  yayımlama  tarihinden 
sonra altı ay içerisinde tüm ilgili tarafları bireysel veya ortaklaşa 
aşağıdakileri sunmaya davet edecektir:  

(a) dosyalar ve önerilen kısıtlamalara ilişkin yorumlar;

(b)  teklif edilen kısıtlamaların avantajları  ve olumsuz yönlerini 
inceleyen  bir  sosyo-ekonomik  analiz  veya  teklif  edilen 
kısıtlamalara katkıda bulunabilecek bilgiler. Bu analiz ve bilgiler 
Ek XVI’nin gereklerine uygun olacaktır.  

L 136/52 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi 29.5.2007



Madde 70 Ajansın  görüşü:  Risk  Değerlendirme 
Komitesi

Madde 69(6)’da değinilen yayımlama tarihinden sonra dokuz 
ay  içerisinde  Risk  Değerlendirme  Komitesi,  dosyanın  ilgili 
kısımlarını esas alarak, önerilen kısıtlamaların insan sağlığı ve 
çevreye  yönelik  risklerin  azaltılması  için  uygun  olup 
olmadığına ilişkin bir görüş beyan edecektir. Bu görüşte, Üye 
Devletin  dosyası,  komisyonun  talebi  üzerine  Temsilcilik 
tarafından  hazırlanan  dosya  ve  Madde  69(6)(a)’da  değinilen 
ilgili partilerin görüşleri göz önünde bulundurulacaktır.  

Madde 71 Ajansın  görüşü:  Sosyo-ekonomik  Analiz 
Komitesi

1. Madde 69(6)’da değinilen yayımlama tarihinden sonra 122 
içerisinde  Sosyo-ekonomik  Analiz  Komitesi,  dosyanın  ilgili 
kısımlarını  ve  sosyo-ekonomik  etkilerini  esas  alarak,  görüş 
beyan edecektir. Komite, eğer bulunuyorsa, Madde 69(6)(b)’de 
belirtilen bilgi ve analizleri göz önünde bulundurarak, önerilen 
kısıtlamalar  ve  sosyo-ekonomik  etkilerine  ilişkin  olarak  bir 
görüş  taslağı  hazırlayacaktır.  Temsilcilik,  bu  görüş  taslağını 
vakit kaybetmeden web sitesinde yayımlayacaktır. Temsilcilik, 
ilgili tarafları,  bu görüş taslağının yayımlanmasından itibaren 
en  geç  60  gün  içinde,  görüş  taslağına  yönelik  yorumlarını 
iletmeye davet edecektir.  

2.  Sosyo-ekonomik  Analiz  Komitesi,  uygun  durumlarda, 
belirlenen son tarihten önce alınan yorumları  da göz önünde 
bulundurarak,  vakit  kaybetmeden  görüşünü  sunacaktır.  Bu 
görüşte,  Madde  69(6)(b)  ve  bu  Maddenin  1.  paragrafı 
çerçevesinde ilgili partilerin sunmuş olduğu yorumlar ile sosyo 
ekonomik analizler göz önünde bulundurulacaktır.  

3.  Risk  Değerlendirme  Komitesinin  görüşünün  teklif  edilen 
kısıtlamalardan  önemli  ölçüde  ayrılması  durumunda 
Temsilcilik,  Sosyo-ekonomik Analiz Komitesinin görüşü için 
belirlenen son tarihi en fazla 90 gün uzatabilir.  

Madde 72 Komisyona görüş bildirilmesi 

1.  Temsilcilik,  vakit  kaybetmeden  Risk  Değerlendirme  ve 
Sosyo-ekonomik  Analiz  Komitelerinin  kendi  başına, 
preparatlar  içinde  veya  eşyaların  parçası  halindeki  kimyasal 
maddelere  yönelik  olarak  önerilen  kısıtlamalara  ilişkin 
görüşlerini  Komisyona iletecektir.  Komitelerden  birinin  veya 
her  ikisinin  Madde  70  ve  Madde  71(1)’de  belirlenen  süre 
dilimleri içinde bir görüş hazırlayamaması halinde Temsilcilik, 
sebepleri  de  belirterek  Komisyonu  uygun  bir  şekilde 
bilgilendirecektir. 

2.  Temsilcilik,  Madde  118  ve  119’a  halel  getirmeksizin,  iki 
Komitenin  görüşlerini  vakit  kaybetmeksizin  web  sitesinde 
yayımlayacaktır.  

3. Talep edildiğinde Temsilcilik, Komisyona veya Üye Devlete, 
verilen ya da göz önünde bulundurulan tüm belge ve  kanıtları 
temin edecektir.  

Madde 73 Komisyon kararı

1.  Madde  68’de  sıralanan  koşulların  yerine  getirilmesi 
durumunda, hangisi daha önce geliyorsa, Sosyo-ekonomik Analiz 
Komitesinin görüşünün alınmasından itibaren üç ay içersinde ya 
da  Komitenin  bir  görüş  oluşturmaması  halinde  Madde  71’de 
belirtilen  süre  dilimi  içinde  Komisyon,  Ek XVII’e  yönelik  bir 
tadil taslağı hazırlayacaktır. 

Tadilat taslağının asıl tekliften farklılık göstermesi veya Ajansın 
görüşlerini  göz  önünde  bulundurmaması  halinde  Komisyon, 
farklılıkların detaylı bir açıklamasını ekleyecektir.  

2. Son bir karar, Madde 133(4)’de belirlenen prosedür izlenerek 
alınacaktır.  Komisyon,  oy  vermeden  en  az  45  gün  öncesinde, 
tadilat taslağını Üye Devletlere gönderecektir.  

BAŞLIK IX ÜCRETLER

Madde 74 Ücretler

1. Madde 6(4), Madde 7(1) ile (5),  Madde 9(2), Madde 11(4), 
Madde 17(2), Madde 18(2), Madde 19(3), Madde 22(5), Madde 
62(7)  ile  Madde  92(3)  doğrultusunda  gerekli  olan  ücretler,  1 
Haziran  2008  tarihine  kadar  Madde  133(3)’de  belirlenen 
prosedür izlenerek bir Komisyon Tüzüğünde belirlenecektir.  

2.  Tescil  dosyasının  Ek  VII’da  belirtilen  bilgilerin  tamamını 
içerdiği  durumlarda,  1  ila  10  ton  arası  miktarlardaki  kimyasal 
maddelerin tescili için bir ücret ödenmesi gerekmeyecektir.  

3.  Paragraf  1’de  değinilen  ücretlerin  miktar  ve  yapılarının 
belirlenmesinde, bu Tüzükle birlikte belirlenen ve Temsilcilik ile 
yetkili  merci tarafından yapılması gereken çalışma göz önünde 
bulundurulacak  ve  bunlardan  elde  edilen  gelir,  Madde  96(1) 
uyarınca Ajansın diğer gelir kaynaklarıyla birleştirilerek verilen 
hizmetleri  karşılayacak  şekilde  sabitlenecektir.  Tescil  için 
belirlenen ücretlerde, Başlık VI uyarınca yapılabilecek çalışma da 
göz önünde bulundurulacaktır.  
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Madde 6(4),  Madde 7(1) ile  (5),  Madde 9(2),  Madde 11(4), 
Madde 17(2) ve Madde 18(2) söz konusu olduğunda, ücretlerin 
miktar  ve  yapılarının  belirlenmesinde,  tescil  edilecek  olan 
kimyasal maddenin tonaj aralığı göz önünde bulundurulacaktır. 
Tüm  durumlarda,  KOBİ’ler  için  azaltılmış  bir  ücret 
belirlenecektir. 
Madde  11(4)  söz  konusu  olduğunda,  ücretlerin  miktar  ve 
yapılarında,  bilginin  ayrı  ayrı  veya  ortaklaşa  verilmesi  göz 
önünde bulundurulacaktır.  
Madde  10(a)(xi)  çerçevesinde  bir  talepte  bulunulması 
durumunda, ücretlerin miktar ve yapılarında, değerlendirme ve 
gerekçelendirme için Ajansın gerektirdiği çalışma göz önünde 
bulundurulacaktır.  

4.  Paragraf  1’de  belirtilen  Tüzükte,  ücretlerin  belirli  bir 
kısmının ilgili  Üye Devletin yetkili  mercisine devredilmesine 
yönelik koşullar belirlenecektir. 

5. Temsilcilik, sağladığı diğer hizmetler için de ücret alabilir.  

BAŞLIK X TEMSILCILIK

Madde 75 Kurulum ve inceleme 

1. Bu Tüzüğün teknik, bilimsel ve idari yönlerinin yönetilmesi 
ve bazı durumlarda da icra edilmesi amaçlarıyla ve Topluluk 
düzeyinde bu yönlere ilişkin olarak tutarlılığın sağlanması için 
bir Avrupa Kimyasal Temsilcilikı kurulmaktadır. 

2.  Temsilcilik  1  Haziran  2012’ye  kadar  bir  incelemeye  tabi 
olacaktır.  

Madde 76 Oluşum

1. Temsilcilik aşağıdakilerden oluşacaktır:

(a)  Madde 78’de belirlenen sorumlulukları  uygulayacak olan 
bir Yönetim Kurulu;

(b)  Madde 83’de belirlenen sorumlulukları  uygulayacak olan 
bir İdari Yönetici;

(c)  Ajansın,  değerlendirmeler,  yetkilendirme  başvuruları, 
kısıtlama  teklifleri,  Başlık  XI  kapsamında  etiketleme  ve 
sınıflandırma  teklifleri  ve  bu  Tüzüğün  insan  sağlığı  veya 
çevreye yönelik riskler konusundaki işleyişinden kaynaklanan 
herhangi  diğer  sorulara  ilişkin  görüşlerini  hazırlamakla 
sorumlu olacak olan bir Risk Değerlendirme Komitesi;

(d)  Ajansın,  yetkilendirme başvuruları,  kısıtlama teklifleri  ve 
kimyasal  maddeler  konusundaki  olası  mevzuat  eylemlerinin 
sosyo-ekonomik etkisiyle  ilgili  olarak  bu  Tüzüğün işleyişine 
ilişkin görüşlerini hazırlamakla sorumlu olacak olan bir Sosyo-
ekonomik Analiz Komitesi; 

(e)  Üye  Devletler  veya  Temsilcilik  tarafından  Başlık  VI 
çerçevesinde  teklif  edilen  karar  taslakları  ve  Başlık  VII 
kapsamında  yetkilendirme  prosedürüne  tabi  tutulacak  olan 
yüksek  tehlike  arz  eden  kimyasal  maddelerin  tanımlanmasına 
yönelik  tekliflerde  ortaya  çıkan  potansiyel  görüş  ayrılıklarının 
çözüme  bağlanmasından  sorumlu  olacak  bir  Üye  Devletler 
Komitesi;

(f) bu Tüzüğün uygulanmasından sorumlu olan Üye Devletlerin 
yetkili mercileri arasında bir ağ oluşumunu koordine edecek olan 
bir  Uygulama Bilgileri  Değişim Forumu (bu noktadan itibaren 
Forum olarak belirtilecektir);

(g)  İdari  Yöneticinin  yönetimi  altında  çalışacak,  Komiteler  ile 
Forum için teknik, bilimsel ve idari  destek sağlayacak ve yine 
Forum ve komiteler arasında koordinasyonu sağlayacak olan bir 
Sekreterlik.  Bu  Sekreterlik  ayrıca  Ajansın,  ön  kayıt,  tescil, 
değerlendirme,  kılavuz  hazırlanması,  veri  tabanı  tutulması  ve 
bilgi  temini  prosedürleri  kapsamında  yerine  getirmesi  gereken 
çalışmaları üstlenecektir;  

(h)  Temsilcilik tarafından alınan kararlara karşı  yapılan temyiz 
başvuruları konusunda karar alacak olan bir Temyiz Kurulu.

2. Paragraf 1(c), (d) ve (e)’de değinilen Komiteler (bu noktadan 
sonra Komiteler olarak belirtilecektir) ve Forum çalışma grupları 
oluşturabilir. Bu amaçla, kendi prosedür kuralları doğrultusunda, 
belirli  görevleri  bu  çalışma  gruplarına  vermek  üzere  kesin 
düzenlemeler yapacaklardır.  

3.  Komiteler  ve  Forum,  uygun  görülen  durumlarda,  uygun 
uzmanlık kaynaklarından genel etik veya bilimsel doğası bulunan 
önemli konulara ilişkin olarak tavsiye alabilir.  

Madde 77 Görevler

1. Temsilcilik, Üye Devletler ve Topluluk kurumlarına, kapsamı 
dahilindeki  kimyasal  maddelerle  ilgili  olan  ve  bu  Tüzüğün 
hükümleri  doğrultusunda  yöneltilen  sorulara  cevap  olarak 
mümkün  olan  en  iyi  bilimsel  ve  teknik  tavsiyeleri  temin 
edecektir. 

2. Sekreterlik, aşağıdaki görevleri üstlenecektir:

(a)  Topluluğun  üçüncü  ülkeler  karşısındaki  uluslararası  ticaret 
gelenekleriyle tutarlı bir şekilde, ithal edilen kimyasal maddelerin 
verimli  bir  şekilde  tescil  edilmesinin kolaylaştırılması  da  dahil 
olmak  üzere  Başlık  II  kapsamında  Sekreterliğe  verilmiş  olan 
görevler; 

(b) Sekreterliğe Başlık III kapsamında verilmiş olan görevler; 

(c) Sekreterliğe Başlık VI kapsamında verilmiş olan görevler;
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(d) Sekreterliğe Başlık VIII kapsamında verilmiş olan görevler;

(e)  tüm  tescil  edilmiş  kimyasal  maddeler,  sınıflandırma  ve 
etiketleme  envanteri  ile  uyumlaştırılmış  sınıflandırma  ve 
etiketleme  listesine  ilişkin  bilgilerle  bir  veri  taban(lar)ı 
oluşturmak  ve  tutmak.  Sekreterlik,  Madde  10(a)(xi) 
kapsamında  iletilmiş  bir  talebin  gerekçelendirilmiş  kabul 
edilmesi  durumları  haricinde,  Madde  119(1)  ve  (2)’de 
tanımlanış  olan  bilgileri  ücretsiz  olarak  internet  üzerinde 
kamuoyuna açık bir şekilde sunacaktır. Temsilcilik, madde 118 
doğrultusunda veri tabanlarında bulunan diğer bilgileri erişime 
açacaktır;  

(f)  Madde  119(1)  doğrultusunda,  kimyasal  maddelerin 
değerlendirilmekte  ve  değerlendirilmiş  olmalarına  ilişkin 
bilgileri, Ajansın söz konusu bilgileri almasından sonra 90 gün 
içersinde kamuoyuna açık bir şekilde sunmak;  

(g)  özellikle  (Madde  14,  Madde  31(1)  ve  Madde  37(4) 
uyarınca)  kimyasal  güvenlik  raporlarının  geliştirilmesine  ve 
Madde 10(a)(viii), Madde 11(3) ve Madde 19(2)’nin endüstri 
ve  KOBİ’ler  bağlamında  uygulanmasına  yardımcı  olmak 
amacıyla  teknik  ve  bilimsel  rehberlik  ile  uygun  olduğu 
durumlarda bu Tüzüğün işleyişi için araçların temin edilmesi. 
Madde  7’nin  eşya  üreticileri  ve  ithalatçıları  bağlamında 
uygulanmasına yönelik olarak teknik ve bilimsel rehberlik;

(h)  bu  Tüzüğün  Üye  Devletlerin  yetkili  mercilerine  yönelik 
işleyişi  için  teknik  ve  bilimsel  rehberlik  ile  Başlık  XIII 
uyarınca  Üye  Devletler  tarafından  kurulmuş  olan  yardım 
masalarına destek sağlamak; 

(i)  Üye  Devletlerin  yetkili  mercileri  de  dahil  olmak  üzere 
paydaşlara,  kimyasal  maddelerin  kendi  başlarına,  preparatlar 
içinde veya eşyalarda güvenli kullanımları ile risklerine ilişkin 
bilgilerin kamuoyuna iletilmesi konusunda rehberlik sağlamak; 

(j)  Madde  12(1)  doğrultusunda  bir  kimyasal  maddeyi  tescil 
ettiren üreticiler ve ithalatçılara tavsiye ve yardım sağlamak; 

(k) diğer paydaşlar için bu Tüzük konusunda açıklayıcı bilgiler 
hazırlamak; 

(l)  Komisyonun  talebi  üzerine,  Topluluk,  Üye  Devletler, 
uluslararası  organizasyonlar  ve  üçüncü  ülkelere  kimyasal 
madde güvenliğine ilişkin olarak işbirliğinin geliştirilmesinde 
atılan  adımlar  için  teknik  ve  bilimsel  destek  sağlamak; 
gelişmekte  olan  ülkelerde  kimyasal  maddelerin  etkili  bir 
şekilde  yönetilmesi  konusunda  teknik  yardım  ve  kapasite 
geliştirme faaliyetlerine aktif katılımda bulunmak; 

(m) bu Tüzüğün yorumlanması ve uygulanması ile ilgili olarak 
Üye Devletler Komitesinde alınan çıkarımlar esas alınarak bir 
Görüşler ve Kararlar Kılavuzu tutulması; 

(n) Temsilcilik tarafından alınan kararların bildirilmesi;

(o)  Temsilciliğe  bilgi  verilmesine  yönelik  olarak  formatların 
temin edilmesi. 

3. Komiteler aşağıdaki görevleri üstlenecektir: 

(a) Başlık VI ila XI’da kendilerine verilmiş olan görevleri yerine 
getirmek; 

(b)  İdari  Yöneticinin  talebi  üzerine,  Topluluk,  Üye  Devletler, 
uluslararası organizasyonlar ve üçüncü ülkeler arasında kimyasal 
madde  güvenliğine  ilişkin  bilimsel  ve  teknik  konularda 
işbirliğinin sağlanmasına yönelik iyileştirici adımların teknik ve 
bilimsel  anlamda  desteklenmesi  ve  gelişmekte  olan  ülkelerde 
kimyasal  maddelerin  etkili  bir  şekilde  yönetilmesi  konusunda 
teknik yardım ve kapasite geliştirme faaliyetlerine aktif katılımda 
bulunmak; 

(c)  İdari  Yöneticinin  talebi  üzerine,  kendi  başına,  preparatlar 
içinde veya eşyaların içindeki kimyasal maddelerin güvenliğine 
ilişkin herhangi bir diğer konuda bir görüş oluşturmak. 

4. Forum aşağıdaki görevleri üstlenecektir:

(a) iyi uygulamaları yaygınlaştırılması ve Topluluk seviyesindeki 
sorunların altının çizilmesi; 

(b) uyumlaştırılmış uygulama projelerinin ve ortak incelemelerin 
teklif edilmesi, koordine edilmesi ve değerlendirilmesi; 

(c) müfettiş değişiminin koordine edilmesi; 

(d)  uygulama  stratejilerinin  ve  uygulamanın  en  iyi  şekilde 
yürütülmesinin tanımlanması;

(e) yerele müfettişler için çalışma yöntemleri ve kullanım araçları 
geliştirilmesi;

(f) bir elektronik bilgi değişim prosedürünün geliştirilmesi;

(g) gerekli görüldüğü şekilde ilgili uluslararası kuruluşlar da dahil 
olmak  üzere,  özellikler  KOBİ’ler  ve  diğer  paydaşların  belirli 
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak endüstriyle irtibat kurmak;

(h)  uygulanabibilirliğe  ilişkin  tavsiyelerde  bulunmak  üzere, 
kısıtlama tekliflerinin incelenmesi.

Madde 78 Yönetim Kurulunun yetkileri 

Yönetim  kurulu,  Madde  84  uyarınca  bir  İdari  Yönetici  ve 
2343/2002 sayılı Tüzüğün (AT, Euratom) 43. Maddesi uyarınca 
bir muhasebe memuru atayacaktır. 
Kurul aşağıdakileri kabul edecektir:

(a) her yıl 30 Nisan’a kadar, Ajansın bir önceki yıl için hazırlamış 
olduğu genel rapor;

(b)her yıl 31 Ekim’e kadar, Ajansın bir sonraki yıl için hazırlamış 
olduğu çalışma programı; 
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(c)  gerekli  görüldüğü  durumlarda  Topluluk  katkıları  ve 
Temsilcilik  gelirine  göre  uyarlamak  üzere,  mali  yılın 
başlangıcından önce Madde 96 uyarınca Ajansın son bütçesi;

(d)  düzenli  olarak gözden geçirilip  düzeltilecek olan bir  çok 
yıllı  program.  Kurul,  Ajansın  iç  kuralları  ve  prosedürlerini 
kabul edecektir. Bu kurallar kamuoyuna açıklanacaktır. Madde 
96,  96 ve 103 uyarınca Ajansın bütçesine  ilişkin görevlerini 
yerine  getirecektir.  İdari  Yönetici  üzerinde disiplini  sağlayan 
yetkili görevini üstlenecektir.  
Kendi prosedür kurallarını kabul edecektir. 
Madde  89  uyarınca  Temyiz  Kurulunun  Başkanı,  üyeleri  ve 
alternatiflerini atayacaktır.  
Madde  85’de  belirtildiği  şekilde  Temsilcilik  komitelerinin 
üyelerini atayacaktır.  
Yıllık  olarak,  Madde  96(6)  doğrultusunda  değerlendirme 
prosedürlerinin sonuçlarına ilişkin bilgileri iletecektir.  

Madde 79 Yönetim Kurulunun yapılandırılması 

1.  Yönetim  Kurulu,  her  bir  Üye  Devletten  bir  temsilci, 
Komisyon  tarafından  atanmış  en  fazla  aktı  temsilci,  oy 
kullanma hakkına sahip ilgili  taraflardan üç birey ve Avrupa 
parlamentosu  tarafından  atanmış  olan  iki  bağımsız  kişiden 
oluşacaktır.  Her  bir  Üye  Devlet,  Yönetim Kuruluna  bir  üye 
seçecektir.  Bu  şekilde  seçilmiş  olan  üyeler  de  konsey 
tarafından atanacaktır.  

2.  Üyeler,  kimyasal  güvenlik  veya  kimyasal  madde 
düzenlemeleri  alanlarındaki  ilgili  deneyim ve  uzmanlıklarına 
göre atanacak ve kurul üyeleri arasında genel, finansal ve yasal 
konularda ilgili uzmanlığın bulunması sağlanacaktır.  

3.  Görev  süresi  dört  sene  olacaktır.  Görev  süresi  bir  kere 
yenilenebilir. Ancak ilk talimatta, Komisyon kendi atananlarını 
ve  Konsey  kendi  12  atananını  altı  yıllık  bir  süre  için 
tanımlayacaktır.  

Madde 80 Yönetim Kurulu Başkanlığı
 
1.  Yönetim  Kurulu,  oy  kullanma  hakkı  bulunan  üyeleri 
arasından  bir  Başkan  ve  bir  Başkan  Yardımcısı  seçecektir. 
Başkan  Yardımcısı,  Başkanın  görevinde  bulunamaması 
halinde, doğrudan Başkanın yerini alacaktır.  

2. Başkan ve Başkan Yardımcısının görev süreleri iki yıl olacak 
ve  Yönetim Kurulu üyeliğinde çıkmaları  halinde  bu süre  sona 
erecektir. Görev süresi bir kere yenilenebilecektir.  

Madde 81 Yönetim Kurulu Toplantıları 

1. Yönetim Kurulu toplantıları, kurul Başkanının davetiyle veya 
Kurul üyelerinin en az üçte birinin talebiyle toplanacaktır.  

2.  İdari  Yönetici,  oy hakkı  bulunmaksızın Yönetim Kurulunun 
toplantılarına katılacaktır. 

3.  Madde  76(1)(c)  ila  (f)  arasında  değinilen  Komitelerin 
Başkanları ve Forum Başkanı, oy kullanma hakkı bulunmaksızın 
Yönetim Kurulu toplantılarına katılma hakkına sahiptir.  

Madde 82 Yönetim Kurulu oylamaları 

Yönetim Kurulu, üyelerin diğer üyeler adına oy kullanmalarına 
yönelik  koşullar  da  dahil  olmak üzere,  oy kullanma prosedürü 
için  kurallar  belirleyecektir.  Yönetim  Kurulu,  oy  kullanma 
hakkına sahip üyelerin üçte ikilik çoğunluğuyla hareket edecektir. 

Madde 83 İdari Yöneticinin görevleri ve yetkileri 

1.  Temsilcilik,  herhangi  belirli  bir  çıkardan  bağımsız  olarak 
Topluluk  yararına  görevlerini  yerine  getirecek  olan  bir  İdari 
Yönetici tarafından yönetilecektir.  

2.  İdari  Yönetici,  Ajansın  yasal  temsilcisi  olacak  ve 
aşağıdakilerden sorumlu olacaktır: 

(a) Ajansın günü gününe yönetilmesi;

(b)  Ajansın  görevlerini  yerine  getirmesi  için  gerekli  olan  tüm 
Temsilcilik kaynaklarını yönetmek;

(c) Temsilcilik tarafından görüşlerin kabul edilmesi için Topluluk 
mevzuatında  belirlenmiş  olan  zaman  dilimlerine  uyulmasının 
sağlanması;

(d)  Komiteler  ve  Forum  arasında  uygun  ve  zamanında 
koordinasyonun sağlanması;

(e)  servis  sağlayıcılarla  gerekli  sözleşmelerin  yapılması  ve 
bunların yönetilmesi;

(f) gelir ve gider beyanatının hazırlanmasının yanı sıra, Madde 96 
ila 97 uyarınca Ajansın bütçesinin uygulaya konması;

(g) tüm kadro meseleleri;

(h) Yönetim Kurulu için sekreterlik sağlamak;
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(i) Komiteler ve Forumun prosedür yönelik olarak teklif edilen 
kurallarla  ilgili  Yönetim  Kurulu  görüş  taslaklarının 
hazırlanması; 

(j)  Yönetim  Kurulunun  talebi  üzerine,  Komisyon 
delegasyonuyla  Temsilciliğe  verilmiş  olan  diğer  işlev(ler)in 
(Madde 77 kapsamında) yerine getirilmesi için düzenlemelerin 
yapılması;

(k) Avrupa Parlamentosuyla düzenli bir diyalog kurulması ve 
bu diyalogun sürdürülmesi;

(l) yazılım paketlerinin kullanımları için şartların ve koşulların 
belirlenmesi;

(m) Temyiz  Kurulu Başkanına danıştıktan sonra,  Temsilcilik 
tarafından alınmış bir kararın temyiz sonrasında düzeltilmesi.

3.  İdari  Yönetici  her  yıl  aşağıdakileri  Yönetim  Kurulunun 
onayına sunacaktır:

(a)  teslim  alınan  tescil  dosyalarının  sayısı,  değerlendirilmiş 
olan  kimyasal  maddelerin  sayısı,  alınan  yetkilendirme 
başvurularının sayısı, Temsilcilik tarafından alınan ve üzerine 
görüş  belirtilen  kısıtlama  tekliflerinin  sayısı,  yetkilendirilen 
kimyasal  maddeler,  reddedilen  dosyalar,  kısıtlanan  kimyasal 
maddeler,  alınan  şikayetler  ile  bunlara  yönelik  eylemler  ve 
Forum  faaliyetlerinin  genel  değerlendirmesi  konularındaki 
bilgileri  de  içermek  üzere  Ajansın  bir  önceki  yıl  içindeki 
faaliyetlerini kapsayan bir rapor taslağı;

(b)gelecek yıl için bir çalışma planı taslağı;

(c) yıllık muhasebe taslakları;

(d) gelecek yıl için öngörülen bütçe taslağı;

(e) çok yıllı bir çalışma programı taslağı.

İdari  Yönetici,  Yönetim  Kurulunun  onayını  alarak,  gelecek 
yılın  çalışma programı  ile  çok  yıllı  çalışma programını  Üye 
Devletlere,  Avrupa  Parlamentosuna,  Konseye  ve  Komisyona 
iletecek ve bunları yayımlatacaktır. 
İdari  Yönetici,  Yönetim  Kurulunun  onayını  alarak,  Ajansın 
genel  raporunu  Üye  Devletlere,  Avrupa  Parlamentosuna, 
Konseye, Komisyona, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesine 
ve Sayıştaya iletecek ve yayımlatacaktır.  

Madde 84 İdari Yöneticinin atanması 

1. Ajansın İdari Yöneticisi, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde, 
diğer süreli yayımlarda veya internet sitelerinde ilgili ifadelerin 
iletilmesine yönelik bir çağrıyı takiben, Komisyon tarafından 
teklif  edilen  bir  aday  listesi  esas  alınarak,  Yönetim  Kurulu 
tarafından atanacaktır.  

İdari Yönetici iyi izlenimler ve belgelenmiş idari ve yönetimsel 
beceriler  ile  kimyasal  güvenlik  veya  düzenleme  alanlarındaki 
ilgili deneyimler esas alınarak atanacaktır.  Yönetim Kurulu, oy 
hakkı  bulunan  tüm  üyelerin  üçte  ikilik  çoğunluğuyla  karar 
alacaktır.  İdari  Yöneticinin  görevden  alınması  yetkisi,  aynı 
prosedür doğrultusunda Yönetim Kuruluna ait olacaktır. Yönetim 
Kurulu tarafından seçilmiş olan aday atanmadan önce, mümkün 
olduğu kadar kısa sürede Avrupa Parlamentosu önünde beyanatta 
bulunmaya  ve  Parlamento  Üyelerinin  sorularını  yanıtlamaya 
davet edilecektir.  

2.  İdari  Yöneticinin  görev  süresi  beş  yıl  olacaktır.  Bir  defaya 
mahsus  olmak  üzere  bu  süre,  Yönetim  Kurulu  tarafından  beş 
senelik bir süre için daha uzatılabilir.  

Madde 85 Komitelerin kurulması 

1. Her bir Üye Devlet, Risk Değerlendirme Komitesi üyeliğine 
adaylar seçebilir. İdari Yönetici bir aday listesi hazırlayacak ve 
bu liste Madde 88(1)’e halel getirmeksizin Ajansın web sitesinde 
yayımlanacaktır.  Yönetim  Kurulu,  Komitenin  üyelerini  bu 
listeden  atayacak  ve  üyeler,  aday  seçmiş  olan  her  bir  Üye 
Devletten en az bir,  en fazla iki  üye olmak üzere seçilecektir. 
Üyeler,  Madde 77(3)’de belirtilen görevleri  yerine  getirmedeki 
rolleri ve deneyimleri için atanacaktır.  

2.  Her  bir  Üye  Devlet,  Sosyo-ekonomik  Analiz  Komitesine 
üyelik  için  adaylar  seçebilir.  İdari  Yönetici  bir  aday  listesi 
hazırlayacak  ve  bu  liste  Madde  88(1)’e  halel  getirmeksizin 
Ajansın  web  sitesinde  yayımlanacaktır.  Yönetim  Kurulu, 
Komitenin üyelerini bu listeden atayacak ve üyeler, aday seçmiş 
olan her bir Üye Devletten en az bir, en fazla iki üye olmak üzere 
seçilecektir.  Üyeler,  Madde 77(3)’de belirtilen görevleri  yerine 
getirmedeki rolleri ve deneyimleri için atanacaktır.  

3.  Her  bir  Üye  Devlet,  Üye  Devletler  Komitesine  bir  üye 
atayacaktır.  
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4.  Komiteler,  üyeleri  arasında  geniş  bir  uzmanlık  yelpazesi 
bulundurmayı  amaçlayacaktır.  Bu  amaçla  Komite,  belirli 
uzmanlık alanları esas alınarak seçilmiş en fazla beş ilave üyeyi 
bünyesine alabilir.  Komitelerin üyeleri  üç yıllık bir  süre için 
atanacaktır  ve  bu  süre  yenilenebilecektir.  Yönetim  Kurulu 
üyeleri  Komite  üyeleri  olamaz.  Her  bir  Komitenin  üyelerine 
bilimsel  ve  teknik  konular  ile  düzenleme  konularında  bir 
danışman  eşlik  edebilir.  İdari  Yönetici  veya  temsilcisi  ve 
Komisyon  temsilcileri,  Komitelerin  tüm  toplantıları  ile 
Temsilcilik  tarafından  toplanan  çalışma  gruplarına  gözetçi 
olarak katılma hakkına sahip olacaktır. Komite üyelerinin veya 
Yönetim  Kurulunun  talebi  üzerine,  paydaşlar  da  uygun  bir 
şekilde gözetçi olarak toplantılara katılmaya davet edilebilir.  

5. Bir Üye Devletin aday olarak göstermesini takiben seçilmiş 
olan her bir Komitenin üyeleri, Temsilcilik görevleri ile Üye 
Devletin  yetkili  mercisinin  çalışmaları  arasında  uygun  bir 
koordinasyon bulunmasını sağlayacaktır.   

6.  Komitelerin  üyeleri,  Üye  Devletlerin  erişimine  açık  olan 
bilimsel ve teknik kaynaklarla desteklenecektir. Bu amaçla Üye 
Devletler, Komitelerin seçilmiş olan üyelerine yeterli bilimsel 
ve  teknik  kaynakları  temin  edecektir.  Her  bir  Üye  Devletin 
yetkili  mercisi,  Komitelerin  ve  bunların  çalışma  gruplarının 
faaliyetlerini kolaylaştıracaktır.  

7.  Üye  Devletler,  Risk  Değerlendirme  komitesinin  ya  da 
Sosyo-ekonomik Analiz Komitesinin üyelerine  veya bunların 
bilimsel  ve  teknik danışmanları  ile  uzmanlarına,  bu  kişilerin 
bireysel  görevleri  ya da Ajansın görevleri,  sorumlulukları  ve 
bağımsızlığına  uymayan  herhangi  bir  talimatı  vermekten 
kaçınabilir.  

8.  Bir  görüş  hazırlanırken  her  bir  Komite,  fikir  ya  da 
oybirliğine  varmak  için  mümkün  olan  en  iyi  çabayı  sarf 
edecektir.  Bu  gibi  bir  oy  veya  fikir  birliğine  varılamaması 
halinde görüş, üyelerin çoğunluğunun fikirlerinden oluşacak ve 
bunun sebepleri de belirtilecektir. Azınlık fikir(ler)i de ayrıca 
sebepleriyle birlikte yayımlanacaktır.  

9.  Her  bir  Komite,  Yönetim  Kurulu  tarafından  onaylanması 
üzere ve Komitelerin ilk olarak atanmasından itibaren altı ay 
içerisinde kendi prosedür kurallarına yönelik bir teklif taslağı 
hazırlayacaktır.  Bu  kurallar  özellikle  üyelerin  değiştirilmesi, 
belirli görevlerin belirli çalışma gruplarına verilmesi, çalışma 
gruplarının oluşturulması ve acil görüşlerin kabul edilmesi için 
bir  prosedürün  oluşturulması  ile  ilgili  prosedürleri 
belirleyecektir.  

Her bir Komitenin Başkanı Ajansın bir memuru olacaktır.  

Madde 86 Forumun kurulması

1.  Her  bir  Üye Devlet,  üç  yıllık  bir  süre  için  Foruma bir  üye 
atayacaktır  ve  bu  üç  yıllık  süre  yenilenebilecektir.  Üyeler, 
kimyasal  mevzuatının  uygulanması  konusundaki  deneyimleri 
doğrultusunda seçilecek ve Üye Devletlerin yetkili mercileri ile 
ilgili  bağlantıları  kuracaktır.  Forum,  üyeleri  arasında  geniş  bir 
uzmanlık  yelpazesi  bulunmasını  amaçlayacaktır.  Bu  amaçla 
Forum, en fazla beş yıllık bir süre için, belirli uzmanlık alanlarını 
esas alarak beş ilave üyeyi bünyesine dahil edebilir. Bu üyelere 
üç yıllık bir süre için atanacaktır ve bu süre yenilenebilecektir. 
Yönetim  Kurulunun  üyeleri,  Forum  üyeleri  olamaz.  Forum 
üyelerine bilimsel ve teknik danışmanlar eşlik edebilir. Ajansın 
İdari  Yöneticisi  veya  temsilcisi  ve  komisyon  temsilcileri 
Forumun  tüm  toplantılarına  ve  çalışma  gruplarına  katılma 
hakkına  sahip  olacaktır.  Forum  üyelerinin  veya  Yönetim 
Kurulunun talebi üzerine, paydaşlar da uygun bir şekilde gözetçi 
olarak toplantılara katılmaya davet edilebilir.   

2.  Bir  Üye  Devlet  tarafından  atanan  Forum  üyeleri,  Forum 
görevleri ile Üye Devletin yetkili mercisinin çalışmaları arasında 
uygun bir koordinasyon bulunmasını sağlayacaktır.  

3. Forum üyeleri, Üye Devletlerin erişimine açık olan bilimsel ve 
teknik kaynaklarla desteklenecektir. Her bir Üye Devletin yetkili 
mercisi,  Forumun ve bunların  çalışma gruplarının faaliyetlerini 
kolaylaştıracaktır. Üye Devletler, Forum üyelerine veya bunların 
bilimsel  ve  teknik  danışmanları  ile  uzmanlarına,  bu  kişilerin 
bireysel  görevleri  ya  da  Ajansın  görevleri,  sorumlulukları  ve 
bağımsızlığına  uymayan  herhangi  bir  talimatı  vermekten 
kaçınabilir.    

4.  Forum,  Yönetim  Kurulu  tarafından  onaylanması  üzere  ve 
Forumun ilk olarak atanmasından itibaren altı ay içerisinde kendi 
prosedür kurallarına yönelik bir teklif taslağı hazırlayacaktır. Bu 
kurallar  özellikle  üyelerin  değiştirilmesi  ve  belirli  görevlerin 
belirli  çalışma  gruplarına  verilmesi  ile  ilgili  prosedürleri 
belirleyecektir.   
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Madde 87 Komite raportörleri ve uzman kullanımları 

1. Madde 77 çerçevesinde bir Komitenin görüş belirtmesinin ve 
bir  Üye  Devlet  dosyasının  Ek  XV’in  gereklerine  uyumunu 
değerlendirmesi gerektiğinde söz konusu Komite, üyelerinden 
birini  raportör  olarak  atayacaktır.  İlgili  Komite,  yardımcı 
raportör olarak görevlendirilmek üzere ikinci bir üye atayabilir. 
Her bir durum için raportörler ve yardımcı raportörler Topluluk 
yararına hareket etme sorumluluğunu üstlenecek ve görevlerini 
yerine getireceğine dair bir yazılı taahhüt beyannamesi ile bir 
çıkar  beyannamesi  verecektir.  Bir  Komite  üyesi,  durumun 
bağımsız  değerlendirilmesine  karşı  önyargı  taşıdığı  yönünde 
herhangi bir çıkar göstergesinde bulunması durumunda, belirli 
bir durum için raportör olarak atanmayacaktır. Örneğin verilen 
süre diliminde görevlerini yerine getiremeyecek olmaları ya da 
potansiyel olarak önyargılı çıkarlarının ön plana çıkması gibi 
durumların  görülmesi  halinde  ilgili  Komite,  raportör  veya 
yardımcı raportörü değiştirebilir.  

2. Üye Devletler, Madde 77 uyarınca gerekli olan görevlerde 
belgelenmiş  deneyimi  bulunan  ve  Komitelerin  çalışma 
gruplarında  hizmet  verebilecek  durumda  olan  uzmanların 
isimlerini,  nitelikleri  ve  belirli  uzmanlık  alanlarına  ilişkin 
bilgilerle  birlikte  Temsilciliğe  iletecektir.  Temsilcilik,  uzman 
listesini  güncel  tutacaktır.  Liste,  ilk  alt  paragrafta  değinilen 
uzmanlarını  ve  doğrudan  Sekreterlik  tarafından  tanımlanmış 
olan diğer uzmanları içerecektir.  

3. Komite üyeleri veya Komitelerin ya da Forumun bir çalışma 
grubunda  hizmet  veren  herhangi  bir  uzman  tarafından 
hizmetlerin  temin  edilmesi  veya  Ajansın  herhangi  bir  diğer 
görevinin yerine getirilmesi, Temsilcilik ve ilgili kişi arasında 
imzalanmış  bir  sözleşme  veya  uygun  olduğu  durumlarda 
Temsilcilik ve ilgili kişinin bir çalışanı arasında imzalanmış bir 
sözleşmeye tabi olacaktır.  

İlgili  kişinin  veya  ilgili  kişinin  çalışanının  sayısı,  Yönetim 
Kurulu  tarafından  belirlenen  finansal  düzenlemelere  dahil 
edilecek olan ücret aralığı doğrultusunda Temsilcilik tarafından 
yeniden  belirlenecektir.  İlgili  kişinin  görevlerini  yerine 
getirememesi  halinde, İdari Yönetici  sözleşmeyi feshetme ya 
da askıya alma veya istihkak hakkına sahip olacaktır.  

4.  Birden  fazla  potansiyel  temin  edeni  bulunan  hizmetleri 
sağlanması,  aşağıdaki  koşular  altında  ilgilenenlerin  davet 
edilmesini gerektirebilir:  

(a) bilimsel ve teknik bağlamın izin vermesi;

(b)  Ajansın özellikle insan sağlığı ve çevreye yönelik olarak 
yüksek  seviyede  koruma  sağlama  gibi  görevlerine  uygun 
olması durumunda.  
Yönetim Kurulu, İdari Yönetici tarafından sunulan bir teklife 
ilişkin olarak uygun prosedürleri kabul edebilir.  

5.  Temsilcilik,  sorumlu  olduğu  diğer  belirli  görevlerin 
devredilmesi için uzmanların hizmetlerinden yararlanabilir.  

Madde 88 Nitelikler ve çıkarlar

1. Komitelerin ve Forumun üyelikleri kamuoyuna açıklanacaktır. 
Bireysel  üyeler,  bu gibi  bir  açıklamanın kendilerini  risk arlına 
sokacağını  düşündükleri  durumlarda,  isimlerinin  kamuoyuna 
açıklanmamasını talep edebilir. İdari Yönetici, bu gibi taleplerin 
kabul  edilmesi  konusunda  karar  verecektir.  Her  bir  atama 
yayımlandığında,  her  bir  üyenin  profesyonel  nitelikleri 
belirtilecektir.  

2.  Yönetim  Kurulu  üyeleri,  İdari  Yönetici  ve  Komitelerin  ve 
Forumun  üyeleri,  görevlerini  yerine  getireceklerine  ve 
bağımsızlıkları dolayısıyla çıkarlarını ön plana koymayacaklarına 
ilişkin  olarak  beyanname  vereceklerdir.  Bu  beyannameler, 
paragraf  1’e halel getirmeksizin,  kamuoyu ve talep edildiğinde 
Ajansın  birimlerinin  erişimine  açık  olan,  Ajansın  tuttuğu 
kayıtlara geçilecektir.  

3.  Yönetim  Kurulu  üyeleri,  İdari  Yönetici,  Komiteler  ile 
Forumun  üyeleri  ve  katılımcı  uzmanlar  tüm  toplantılarında, 
gündemde  bulunan  herhangi  bir  konuya  ilişkin  olarak 
bağımsızlıkları  bağlamında  önyargı  yaratabilecek  herhangi  bir 
çıkra  bulunuyor  ise,  bunları  beyan  edecektir.  Bu gibi  çıkarları 
beyan  eden  herhangi  bir  kişi,  ilgili  gündem  maddesinin 
oylamasına katılmayacaktır.  

Madde 89 Temyiz Kurulunun Kurulması

1. Temyiz Kurulu, bir Başkan ve iki diğer üyeden oluşacaktır.  

2.  Başkanın  ve  iki  üyenin,  yokluklarında  kendilerini  temsil 
edecek yedekleri bulunacaktır.  

3. Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde, diğer süreli yayınlarda veya 
internette  ilgilenenlerin  başvuruya  davet  edilmesinin  ardından, 
Başkan, iki üye ve bunların yedekleri, Komisyon tarafından teklif 
edilmiş bir aday listesi esas alınarak Yönetim Kurulu tarafından 
atanacaktır.  Bu  kişiler,  Komisyon  tarafından  kabul  edilmiş 
nitelikli  adayları  içeren  bir  listeden,  kimyasal  güvenlik,  doğa 
bilimleri  alanlarındaki  veya  düzenleme  veya  yasal 
prosedürlerdeki  ilgili  deneyim  ve  uzmanlıklarına  göre 
atanacaktır.  
Temyizlerin  tatmin  edici  bir  şekilde  işlemden  geçirilmesinin 
sağlanması  için  gerekli  görülüyorsaYönetim  Kurulu,  İdari 
Yöneticinin talebi üzerine aynı prosedürü izleyerek ilave üyeler 
ve bunların yedeklerini atayabilir.  

4. Temyiz Kurulu üyeleri için gerekli görülen nitelikler, Madde 
133(3)’de  değinilen  prosedür  izlenerek  Komisyon  tarafından 
belirlenecektir.  

5.  Başkan  ve  üyeler  eşit  düzeyde  oy  verme  hakkına  sahip 
olacaktır.  
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Madde 90 Temyiz Kurulu üyeleri 

1. Başkan ve yedeklerle birlikte Temyiz Kurulu üyelerini görev 
süresi  beş  yıl  olacaktır.  Bu  görev  süresi  bir  kereye  mahsus 
olmak üzere uzatılabilir. 

2.  Temyiz  Kurulu  üyeleri  bağımsız  olacak  ve  karar  alırken 
herhangi bir talimat üyeler için bağlayıcı olmayacaktır.  

3. Temyiz Kurulu üyeleri, Temsilcilik içinde herhangi bir diğer 
görevi yürütemez. 

4.  Temyiz  Kurulu  üyeleri,  görevden  alınmaları  için  ciddi 
sebepler  bulunmadıkça  ve  Komisyon  Yönetim  Kurulunun 
görüşünü de aldıktan sonra böyle bir karar vermedikçe, ilgili 
görev  süreleri  sırasında  görevden  alınamaz  ve  listeden 
kaldırılamaz.  

5.  Temyiz  Kurulu  üyeleri,  herhangi  bir  kişisel  çıkarları 
bulunuyorsa  veya  daha  önce  işlemlerin  taraflarından  birinin 
Ajansıni  yürütmüşlerse  ya  da  temyiz  kapsamında  karara 
katılıyorlarsa, temyiz işlemlerinde yer alamazlar.  

6. Bir Temyiz Kurulu üyesi paragraf 5’te sayılan sebeplerden 
dolayı  belirli  temyiz  işlemlerine  katılmaması  gerektiğini 
düşünüyorsa,  söz  konusu  üye  uygun  bir  şekilde  Temyiz 
Kurulunu  bilgilendirecektir.  Kurulun  üyeleri,  paragraf  5’de 
belirtilen sebeplerden herhangi birisine bağlı olarak veya taraf 
tutulmasında  şüphe  edilmesi  halinde,  temyiz  işlemlerini 
taraflarından  biri  tarafından  itiraza  tabi  tutulabilir.  İtirazlar, 
üyelerin milliyetleri esas alınarak yapılamaz.  

7.  Temyiz  Kurulu,  ilgili  üyelerin  katılımı  bulunmaksızın, 
paragraf 5 ve 6’da belirtilmiş olan durumlarda gerçekleştirecek 
olan  eylemi  kararlaştıracaktır.  Bu kararın  alınması  amacıyla, 
Temyiz  Kurulundaki  yedek  üyelerden  biri  ilgili  üye  ile  yer 
değiştirecektir.  

Madde 91 Temyiz kararları 

1. Madde 9, Madde 20, Madde 27(6), Madde 30(2) ile (3) ve 
Madde 51 uyarınca Temsilcilik tarafından alınan kararlara karşı 
temyiz başvurusunda bulunulabilir.  

2.  Paragraf  1  uyarınca  yapılan  bir  temyiz  başvurusu,  askıya 
alma etkisine sahip olacaktır.  

Madde 92 Temyiz  başvurusu  yapma  hakkına  sahip 
kişiler, zaman dilimleri, ücretleri ve biçim 

1. Herhangi bir doğal veya tüzel kişi, kendisine ilişkin olarak 
alınmış  olan  bir  karara  ya  da  başka  bir  kişiyle  ilgili  olarak 
alınmış  olsa  da,  kendisini  bireysel  olarak  veya  doğrudan 
etkileyen bir karara karşı temyiz başvurusunda bulunabilir.  

2.  Temyiz  başvurusu,  ilgili  ifadeler  ve  temyiz  başvurusunun 
sebepleriyle  birlikte,  yazılı  olarak  dosyalanacaktır  Temsilciliğe 
iletilecektir.  Dosyalama  işlemi,  bu  Tüzükte  başka  bir  şekilde 
belirtilmiyorsa,  ilgili  kişiye kararın bildirilmesinden itibaren ya 
da ilgili kişinin yokluğunda diğer kişiye kararın bildirilmesinden 
itibaren üç ay içerisinde gerçekleşecektir.  

3. Başlık IX kapsamında, Temsilcilik tarafından alınan kararlara 
karşı  getirilen  temyiz  başvurularında  bir  ücret  ödenmesi 
gerekebilir.  

Madde 93 Temyiz başvurusu üzerinde yapılan inceleme 
ve alınan kararlar 

1. Temyiz Kurulu Başkanına danıştıktan sonra, İdari Yöneticinin 
temyiz  başvurusunun  kabul  edilebilir  ve  gerekçelendirilmiş 
olduğu görüşünde olması halinde, Madde 92(2) uyarınca temyiz 
başvurusunun dosyalanmasından itibaren 30 gün içerisinde İdari 
Yönetici kararı doğrulayabilir. 

2.  Bu  Maddenin  1.  paragrafından  değinilenlerin  dışındaki 
durumlarda  Temyiz  Kurulu  Başkanı,  Madde  92(2)  uyarınca 
temyiz  başvurusunun  dosyalanmasından  itibaren  30  gün 
içerisinde  temyiz  başvurusunun  kabul  edilebilirliğini 
inceleyecektir.  İncelemenin  olumlu  sonuçlanması  halinde, 
Temyiz başvurusu sebepleriyle birlikte incelenmek üzere Temyiz 
Kuruluna  iletilecektir.  Temyiz  işlemlerinin  tarafları,  prosedür 
sırasında sözlü bir sunum yapma hakkına sahip olacaktır.  

3. Temyiz Kurulu, Temsilcilik yetkisi dahilinde bulunan herhangi 
bir  yetkiyi  uygulamaya  koyabilir  veya  sonraki  eylemler  için 
başvuruyu Ajansın yetkili bir organına iletebilir.  

4.  Temyiz  Kurulunun prosedürleri,  Madde  133(3)’de  belirtilen 
prosedür izlenerek Komisyon tarafından belirlenecektir.  

Madde 94 İlk  Derece  Mahkemesi  ve  Adalet  Divanına 
taşınacak eylemler 

1.  Antlaşmanın  230.  Maddesi  uyarınca,  Temyiz  Kurulu 
tarafından  alınmış  bir  kararın  değerlendirilmesi  için  ya  da 
Kurulun  önünde  herhangi  bir  temyiz  hakkının  bulunmadığı 
durumlarda  Temsilcilik  tarafından  eylemler  İlk  Derece 
Mahkemesi ya da Adalet Divanına taşınabilir.  

2.  Ajansın  bir  karar  alamaması  durumunda,  harekete 
geçilememesinden dolayı  gerçekleştirilen işlemler,  Antlaşmanın 
232.  Maddesi  uyarınca  İlk  Derece  Mahkemesi  ya  da  Adalet 
Divanına taşınabilir. 

3.  Ajansın  İlk  Derece  Mahkemesi  ya  da  Adalet  Divanının 
kararlarına uymak için gerekli önlemleri alması gerekebilir.  
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Madde 95 Diğer organlarla yaşan görüş ayrılıkları  

1.  Temsilcilik,  kendi  görüşleri  ile  ortak  ilgilenilen  konulara 
ilişkin  benzer  görevler  yürüten  Topluluk  Temsilcilikları  da 
dahil  olmak  üzere,  Topluluk  yasaları  kapsamında  kurulmuş 
olan  diğer  organların  görüşleri  arasında  bulunan  ayrılıkların 
potansiyel  kaynaklarının  erken  tanımlanmasının  sağlanması 
için tedbirli olacaktır.  

2. Ajansın potansiyel bir görüş ayrılığı kaynağının tanımladığı 
durumlarda Temsilcilik, ilgili tüm bilimsel veya teknik bilginin 
paylaşılmasını ve potansiyel olarak ihtilaf yaratan bilimsel ve 
teknik konuların tanımlanmasını sağlamak için ilgili  organlar 
iletim kuracaktır.  

3.  Bilimsel  ve  teknik  konularda  temel  görüş  ayrılıklarının 
bulunması  durumunda  Temsilcilik  ve  ilgili  organ,  görüş 
ayrılığının  çözüme  bağlanması  veya  görüş  ayrılığının 
kaynaklandığı  bilimsel  ve/veya  teknik  konuyu  açıklığa 
kavuşturan  bir  ortak  belgenin  Komisyon  a  sunulması  için 
birlikte çalışacaktır.  

Madde 96 Ajansın bütçesi 

1. Ajansın bütçesi aşağıdakilerden oluşacaktır: 

(a)  Avrupa  Topluluklarının  genel  bütçesine  tabi  olan  ve 
Topluluk tarafından verilen bir sübvansiyon;

(b) teşebbüsler çerçevesinde ödenen ücretler;

(c) Üye Devletler tarafından yapılan tüm gönüllü katkılar.

2.  Ajansın  giderleri,  kadro,  yönetim,  altyapı  ve  çalışma 
giderlerinden oluşmaktadır.  

3.  Her  yıl  en  geç  15  Şubat’a  kadar  İdari  Yönetici,  çalışma 
giderleri  ve  bir  sonraki  mali  yıl  için  tahmin  edilen  çalışma 
programını kapsayan bir ön bütçe taslağı çıkartacak ve bu ön 
bütçe taslağını geçici  bir memuriyetler  listesini de içeren bir 
kurulum planıyla birlikte Yönetim Kuruluna iletecektir.  

4. Gelir ve giderler dengeli olacaktır.  

5. Yönetim Kurulu, İdari Yönetici tarafından çıkarılan taslağı 
esas alarak, her yıl  bir sonraki mali yıl  için Ajansın gelir ve 
giderlerinin  bir  tahminin  yürütecektir.  Bir  yerleşme  planı 
taslağını  da  içerecek  olan  bu  tahmin,  Yönetim  Kurulu 
tarafından en geç 31 Mart’a kadar Komisyona iletilecektir.  

6. Bu tahmin, Avrupa Topluluklarının bir ön bütçe taslağıyla 
birlikte  Avrupa  Parlamentosu  ve  Konseye  (bu  noktadan 
itibaren bütçe yetkilisi olarak belirtilecektir) iletilecektir. 

7. Yapılan tahmin esas alınarak Komisyon, Avrupa Toplulukları 
ön bütçe taslağına yerleşme planı için gerekli gördüğü tahminleri 
ve  Antlaşmanın  272.  Maddesi  uyarınca  bütçe  yetkilisine 
götürülecek  ve  genel  bütçeden  alınacak  olan  sübvansiyonları 
ekleyecektir.  

8.  Bütçe yetkilisi,  Temsilciliğe verilecek olan sübvansiyon için 
ödenek  yetkisi  verecektir.  Bütçe  yetkilisi,  Ajansın  yerleşme 
planını kabul edecektir.  

9. Ajansın bütçesi Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecektir. 
Avrupa  Topluluklarının  son  genel  bütçe  kabulünü  takiben  bu 
bütçe  son  halini  alacaktır.  Bütçe,  uygun  görülen  durumlarda 
gerekli görüldüğü şekilde uyarlanacaktır.  

10. Yerleşme planı da dahil olmak üzere bütçe üzerinde yapılan 
herhangi  bir  değişiklikte  yukarıda  belirtilen  prosedür  takip 
edilecektir.  

11. Yönetim Kurulu, bütçesinin finanse edilmesi üzerinde önemli 
etkileri yaratabilecek herhangi bir projeyi, özellikle de binaların 
alımı  ve  satımı  ile  kiralanması  gibi  gayrimenkullere  ilişkin 
projeleri  uygulamaya koyma niyetinde olduğu konusunda vakit 
kaybetmeksizin bütçe yetkilisini bilgilendirecektir. Komisyon da 
bu konuda Yönetim Kurulu tarafından bilgilendirilecektir. Bütçe 
yetkilisinin  bir  branşının  görüş  beyan  etme  niyetini  bildirmesi 
halinde, söz konusu branş projenin bildirilmesinden itibaren altı 
haftalık bir zaman dilimi içerisinde Yönetim Kuruluna görüşünü 
iletecektir.  

Madde 97 Temsilcilik bütçesinin uygulanması 

1.  İdari  Yönetici,  yetkilendirme memuru ve Ajansın bütçesinin 
uygulanması görevlerini yerine getirecektir.  

2.  Taahhütlerin,  Ajansın  tüm  giderlerinin  ve  yerleşimin 
gözlemlenmesi ile Ajansın tüm gelirlerinin iyileştirilmesi Ajansın 
Muhasebe Memuru tarafından yerine getirilecektir.  

3.  Her  bir  mali  yılı  takiben  en  geç  1  Mart’a  kadar  Ajansın 
muhasebe  memuru,  geçici  hesapları  söz  konusu  mali  yıl  için 
bütçe ve finansal yönetimle ilgili bir raporla birlikte Komisyonun 
muhasebe  memuruna  iletecektir.  Komisyonun  muhasebe 
memuru, kurumların ve dağıtılmış organların geçici hesaplarını 
Avrupa Topluluklarının genel  bütçesine uygulanabilen Finansal 
Tüzükle  ilgili  1605/2002  sayılı  ve  25  Haziran  2002  tarihli 
Konsey Tüzüğü (AT, Euratom) (1) doğrultusunda birleştirecektir. 

_______________________
(1) RG L 248, 16.9.2002, s. 1. 1995/2006 sayılı Tüzükle (AT, Euratom) en son tadil 
edilmiş haliyle (RG L 390, 30.12.2006, s. 1).
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4. Komisyonun muhasebe memuru her bir mali yılı takiben en 
geç 31 Mart’a kadar, söz konusu mali yılın bütçe ve finansal 
yönetimle  ilgili  raporuyla  birlikte  Ajansın  geçici  hesaplarını 
Sayıştaya iletecektir. Söz konusu mali yılın bütçe ve finansal 
yönetim raporu  ayrıca  Avrupa  Parlamentosu  ile  Konseye  de 
iletilecektir.  

5. Sayıştayın Ajansın geçici hesaplarıyla ilgili incelemelerinin 
alınması  ile  birlikte  İdari  Yönetici,  1605/2002  sayılı  Tüzük 
(AT, Euratom) uyarınca kendi sorumluluğu dahilinde Ajansın 
son  hesaplarını  çıkaracak  ve  bunları  görüş  almak  üzere 
Yönetim kuruluna sunacaktır.  

6.  Yönetim Kurulu, Ajansın son hesaplarıyla ilgili  olarak bir 
görüş belirtecektir.  

7. Sonraki yıl en geç Temmuz’a kadar İdari Yönetici, Yönetim 
Kurulunun  görüşüyle  birlikte  son  hesapları  Avrupa 
parlamentosu, Konsey ve Sayıştay’a gönderecektir.  

8. Son hesaplar yayımlanacaktır. 

9.  İdari  Yönetici,  en  geç  30  Eylül’e  kadar  Sayıştay’a 
incelemelerine ilişkin bir yanıt iletecektir. İdari Yönetici ayrıca 
bu yanıtı Yönetim Kuruluna da iletecektir.  

10.  Konseyden  tavsiye  alınmasıyla  birlikte  Avrupa 
Parlamentosu, N+2 yılı 30 Nisan’dan önce, N yılının bütçesinin 
uygulanmasına  ilişkin  olarak  İdari  Yöneticiye  ödemede 
bulunacaktır.  

Madde 98 Sahtekarlıkla mücadele edilmesi 

1. Sahtecilik, yolsuzluk ve diğer yasadışı faaliyetlerle mücadele 
edilmesi  amacıyla,  Avrupa  Sahtekarlıkla  Mücadele  Bürosu 
(OLAF) tarafından yürütülecek olan soruşturmalara ilişkin 25 
Mayıs  tarihli  ve  1073/1999  sayılı  Tüzüğün (AT)  hükümleri, 
Temsilciliğe kısıtlama getirilmeden uygulanacaktır.  

2.  Avrupa  Sahtekarlıkla  Mücadele  Bürosunun  (OLAF)  (2) 
yürüteceği soruşturmalara ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu, 
Avrupa Topluluklar Komisyonu ve Avrupa Birliği Komisyonu 
arasında  imzalanan  25  Mayıs  1999  tarihli  Kurumlararası 
Sözleşme  Temsilcilik  için  bağlayıcı  olacak  ve  Temsilcilik, 
vakit kaybetmeksizin, tüm çalışanları için uygulanabilir uygun 
hükümler düzenleyecektir.  

__________________________
(1) RG L 136, 31.5.1999, s. 1.
(2) RG L 136, 31.5.1999, s. 15.

3.  Bütçe  oluşturmaya  ilişkin  kararlar  ve  bunlardan  doğan 
uygulama sözleşmeleri ve araçları, gerekli görüldüğünde açık bir 
şekilde Sayıştay ve OLAF’ın Ajansın bütçe alıcıları ile bütçeyi 
tahsis etmekle sorumlu olan eyleyenleri yerinde kontrol etmesini 
şart koşacaktır.  

Madde 99 Finansal Kurallar

Temsilcilik için uygulanabilir olan finansal kurallar, Komisyona 
danışılmasının  ardından  Yönetim  kurulu  tarafından  alınacaktır. 
Ajansın işleyişi için gerekli görülmediği ve komisyonun ön onayı 
bulunmadığı sürece, bu kurallar 2343/2002 sayılı Tüzükten (AT, 
Euratom) ayrılamaz.  

Madde 100 Ajansın yasal kimliği 

1. Temsilcilik, Topluluğun bir organı olacak ve bir yasal kimliğe 
sahip  olacaktır.  Temsilcilik,  her  bir  Üye  Devlet  içinde  tüzel 
kişilere verilmiş olan en geniş yasal kapasiteden yaralanacaktır. 
Temsilcilik özellikle menkul ve gayrimenkul varlıklar edinebilir 
veya  bu  varlıkları  elinden  çıkarabilir  ve  yasal  işlemlerde  taraf 
olabilir.  

2. Temsilcilik, İdari Yönetici tarafından temsil edilecektir. 

Madde 101 Ajansın yükümlülüğü 

1. Ajansın sözleşmelerden doğan yükümlülüğü, söz konusu olan 
sözleşme için uygulanabilir olan yasayla düzenlenecektir. Adalet 
Divanı,  Temsilcilik  tarafından  yapılmış  olan  bir  sözleşmedeki 
herhangi bir tahkim şartı uyarınca yargı sahibi olacaktır.  

2.  Sözleşme  dışı  yükümlülükler  söz  konusu  olduğunda,  Üye 
Devletlerin  yasalarındaki  ortak  genel  ilkeler  doğrultusunda 
Temsilcilik, kendisinin yol açtığı veya çalışanlarının görevlerini 
yerine  getirirken  yol  açtığı  herhangi  bir  zararı  karşılayacaktır. 
Adalet Divanı, bu gibi zararların telafi edilmesinde ortaya çıkan 
herhangi bir anlaşmazlıkta yargılama hakkı sahibi olacaktır.  

3.  Ajansın  çalışanlarının  Temsilciliğe  karşı  kişisel  finansal  ve 
disiplinle  ilgili  yükümlülükleri,  Ajansın  kadrosu  için  uygulana 
ilgili kurallarla düzenlenecektir.  
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Madde 102 Ajansın ayrıcalıkları ve muafiyetleri

Avrupa Topluluklarının Ayrıcalıkları ve Muafiyetleri Protokolü 
Temsilcilik için geçerli olacaktır.  

Madde 103 Kadro kuralları ve düzenlemeleri 

1.  Temsilcilik  çalışanları,  Avrupa  Topluluklarının  memurları 
ve  çalışanları  için  uygulanabilen  Kurallar  ve  Düzenlemelere 
tabi olacaktır. Temsilcilik, çalışanlarına yönelik olarak atayan 
yetkiliye geçen yetkileri uygulamaya koyacaktır.  

2.  Yönetim  Kurulu,  Komisyonla  uzlaşma  içerisinde  gerekli 
görülen uygulama hükümlerini kabul edecektir.  

3.  Temsilcilik  çalışanları,  Komisyon tarafından  atanmış  olan 
memurlar veya Üye Devletler tarafından geçici olarak atanmış 
yedekler  ile  Ajansın,  görevlerini  yerine getirmek için gerekli 
gördüğü  biçimde  görevlendirmiş  olduğu  diğer  çalışanlardan 
oluşacaktır.  Temsilcilik,  Madde  78(d)’de  belirtilen  çok  yıllı 
çalışma planına dahil edilecek olan bir kadrolaşma planını esas 
alarak personelini görevlendirebilir.  

Madde 104 Diller

1.  Avrupa  Ekonomik  Topluluğunda  kullanılacak  olan  dilleri 
belirleyen 15 Nisan 1958 tarihli  Tüzük No 1 (1) Temsilcilik 
için geçerli olacaktır.  

2.  Ajansın  işleyişi  için  tahsis  edilmiş  olan  çeviri  hizmetleri, 
Avrupa  Birliği  organlarının  Çeviri  Merkezi  tarafından 
sağlanacaktır.  

Madde 105 Gizliliğin korunması görevi 

Yönetim  Kurulunun  üyelerinin,  Komiteler  ile  Forumun 
üyelerinin,  uzmanların,  memurların  ve  Ajansın  diğer 
çalışanlarının,  görevlerini  bıraktıktan  son  dahi,  profesyonel 
gizlilik kapsamına giren bilgileri hiçbir şekilde ifşa etmemesi 
gerekmektedir.  

Madde 106 Üçüncü ülkelerin katılımları 

Yönetim  Kurulu,  ilgili  Komite  veya  Forum  ile  işbirliği 
içerisinde üçüncü ülkelerin temsilcilerini Ajansın çalışmalarına 
katılımda bulunmaya davet edebilir.  

_________________________
(1) RG 17, 6.10.1958, s. 385/58. 920/2005 sayılı Konsey Tüzüğüyle en son tadil 
edilmiş haliyle (RG L 156, 18.6.2005, s. 3).

Madde 107 Uluslarası kuruluşların katılımı 

Yönetim Kurulu, ilgili Komite veya Forum ile işbirliği içerisinde, 
kimyasal  düzenlemeleri  konusuyla  ilgilenen  uluslararası 
kuruluşların  temsilcilerini,  Temsilcilik  çalışmalarına  gözetçi 
olarak katılmaya davet edebilir.  

Madde 108 Paydaş kuruluşlarla bağlantılar 

Yönetim Kurulu, Komisyon ile işbirliği içerisinde, Temsilcilik ve 
paydaş kuruluşlar arasında uygun bağlantılar geliştirebilir.  

Madde 109 Şeffaflığa ilişkin kurallar

Yönetim  Kurulu,  şeffaflığın  sağlaması  amacıyla,  İdari 
Yöneticiden gelen bir teklifi esas alarak ve Komisyonla işbirliği 
içerisinde,  kendi  başına,  preparatlar  içinde  veya  bir  eşyanın 
parçası halinde ve gizli bir doğada olmayan kimyasal maddelerle 
ilgili  bilimsel  teknik  veya  düzenleyici  bilgilerin  kamuoyuna 
açılmasının sağlanması için kurallar kabul edecektir.  

Madde 110 İlgili Topluluk organlarıyla kurulan ilişkiler 

1. İlgili görevlerin yerine getirilmesi konusunda karşılıklı olarak 
destek sağlanması ve özellikle de çalışmaların tekrarlanmasının 
önüne  geçilmesi  için  Temsilcilik,  diğer  Topluluk  organlarıyla 
işbirliği yapacaktır.  

2.  Risk  Değerlendirme  Komitesi  ve  Avrupa  Gıda  Güvenliği 
Kurumuna  danıştıktan  sonra  İdari  Yönetici,  gıda  güvenliği 
bağlamında bir görüş sunulması öngörülen kimyasal maddelerle 
ilgili  prosedürler  için  kurallar  belirleyecektir.  Bu  prosedür 
kuralları,  Komisyonla  işbirliği  halinde,  Yönetim  kurulu 
tarafından kabul edilecektir. Bu Başlık, Avrupa Gıda Güvenliği 
Kurumuna verilen yetkileri başka bir şekilde etkilemeyecektir. 

3.  Bu  Başlık,  Avrupa  Tıbbi  Ajansına  verilmiş  olan  yetkileri 
etkilemeyecektir.  

4.  Risk  Değerlendirme  Komitesi,  Sosyo-ekonomik  Analiz 
Komitesi, İş Güvenliği ve Sağlığı İstişari Komitesine danıştıktan 
sonra  İdari  Yönetici,  işçilerin  korunmasıyla  ilgili  konularda 
kurallar  belirleyecektir.  Bu  prosedür  kuralları,  Komisyonla 
işbirliği halinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecektir. 
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Bu  Başlık,  İşçi  Sağlığı  ve  Güvenliği  İstişari  Komitesi  ile 
Avrupa  İşçi  Sağlığı  ve  Güvenliği  Ajansına  verilmiş  olan 
yetkileri etkilemeyecektir.   

Madde 111 Temsilciliğe bilgi iletilmesi için gerekli olan 
formatlar ve yazılımlar

Temsilciliğe bilgi iletilmesi için gerekli olan tüm formatlar ve 
yazılım  paketleri,  Temsilcilik  tarafından  web  sitesinde 
belirtilecek  ve  formatlar  ücretsiz  olmak  üzere  bunları  temin 
edecektir.  Üye  Devletler,  üreticiler,  ithalatçılar,  distribütörler 
veya alt  kullanıcılar  bu formatları  ve  yazılım paketlerini,  bu 
Tüzük  uyarınca  Temsilciliğe  bilgi  iletirken  kullanacaktır. 
Temsilcilik özellikle, Madde 12(1) çerçevesinde tescil edilmiş 
olan  kimyasal  maddelere  ilişkin  bilgilerini  verilmesini 
kolaylaştırmak amacıyla yazılım araçlarını temin edecektir.  
Tescil  amaçlı  olarak,  Madde  10(a)’da  değinilen  teknik 
dosyaların  formatı  IUCLID olacaktır.  Temsilcilik,  Ekonomik 
İşbirliği  ve  Kalkınma Teşkilatı  ile  birlikte  bu  formatın  daha 
fazla geliştirmesi  ve tam uyumlaştırılmasının sağlanması  için 
koordinasyon halinde olacaktır.  

BAŞLIK XI ETİKETLEME  VE  SINIFLANDIRMA 
ENVANTERİ 

Madde 112 Kapsam 

Bu Başlık aşağıdakiler için geçerli olacaktır:

(a) tescile tabi olan kimyasal maddeler;

(b) Direktif 67/548/AET kapsamı içinde kalan ve bu Direktif 
doğrultusunda  tehlikeli  olarak  sınıflandırılan;  Direktif 
1999/45/AT’de  belirlenen  derişim  sınırlamalarının  üstünde 
kendi başlarına, preparatlar içinde veya eşyaların parçası olarak 
piyasaya  sürülen  ve  dolayısıyla  da  içinde  bulundukları 
preparatın tehlikeli olarak sınıflandırılmasını sağlayan kimyasal 
maddeler.

Madde 113 Temsilcilikı bilgilendirme yükümlülüğü 

1.  Madde  112  kapsamında  piyasaya  bir  kimyasal  madde 
sürmekte  olan  herhangi  bir  eşya  üreticisi,  imalatçısı  ya  da 
ithalatçı  aşağıdaki  bilgileri  eğer  tescil  işlemini  bir  parçası 
olarak  halihazırda  verilmemişlerse,  Madde  114  kapsamında 
envantere eklenmek üzere Temsilciliğe verecektir: 

(a)  Ek  VI  Bölüm  1’de  belirtilmiş  olduğu  şekilde  kimyasal 
madde(ler)in  piyasaya  sürülmesinden  sorumlu  olan  eşya 
üretici(ler)inin, imalatçı(lar)ının veya imalatçı(lar)ın kimlik(ler)i;

(b)  Ek VI Bölüm 2.3.4’de belirtilmiş olduğu şekilde, kimyasal 
madde(ler)in kimlikleri;

(c) Direktif 67/548/AET 4 ila 6. Maddelerinin uygulanmasından 
kaynaklanan, kimyasal madde(ler)in tehlike karşılaştırmaları;

(d)  Direktif  67/548/AET  23(c)  ila  (f)  Maddelerinin 
uygulanmasından  kaynaklanan,  kimyasal  madde(ler)in  tehlike 
etiketi;

(e) uygulanabilir olduğunda, Direktif 67/548/AET Madde 4(4) ve 
Direktif  1999/45/AT  madde  4  ila  7’nin  uygulanmasından 
kaynaklanan belirli derişim sınırlamaları.

2.  Paragraf  1  çerçevesindeki  yükümlülüğün,  aynı  kimyasal 
madde  için  envantere  birden  fazla  kayıt  girilmesiyle 
sonuçlanması  halinde,  bildirimi  yapanlar  ve  tescil  ettirenleri 
envantere üzerinde uzlaşılmış bir giriş yapılaması için ellerinden 
gelen tüm çabayı sarf edecektir.  

3.  Paragraf 1’de listelenmiş olan bilgiler, aşağıdaki durumlarda 
bildirim yapan(lar) tarafından güncellenecektir: 

(a)  söz  konusu  kimyasal  maddenin  sınıflandırılması  ve 
etiketlenmesinde  değişiklikler  yapılmasıyla  sonuçlanacak  olan 
herhangi bir yeni bilimsel veya teknik bilgi üretildiğinde; 

(b)  tek  bir  kimyasal  madde  için  değişik  kayıtların  yapıldığı 
bildirenler  veya  tescil  ettirenlerin,  paragraf  2  uyarınca  tek  bir 
kayıt üzerinde uzlaşmaları durumunda. 

Madde 114 Sınıflandırma ve etiketleme envanteri 

1. Madde 113(1) kapsamı dahilinde bildirilmiş olan bilgiler ve 
bunun yanı sıra bir tescil işlemini parçası olarak verilmiş bulunan 
bilgilere  yönelik  olarak,  Madde  113(1)’de  değinilmiş  olan 
bilgileri  listeleyen  bir  sınıflandırma  ve  etiketleme  envanteri 
oluşturulacak ve Temsilcilik tarafından bir veri tabanı biçiminde 
tutulacaktır. Madde 119(1)’de tanımlanmış bulunan bu bilgi veri 
tabanı  kamuoyunun  erişimine  açık  tutulacaktır.  Madde  29(1) 
doğrultusunda  söz  konusu  madde  ile  ilgili  olarak  bilgi  vermiş 
bulunan bildirenlere ve tescil  ettirenlere Temsilcilik tarafından, 
her  bir  kimyasal  madde  için  bulunan  diğer  verilere  erişim 
sağlanacaktır.  Temsilcilik,  madde  133(3)  çerçevesinde 
güncelenme bilgiler aldığında, envanteri güncelleyecektir.  
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2. Paragraf 1’de değinilen bilgiler ilave olarak her bir kayda 
karşılık aşağıdaki bilgileri kayda geçecektir: 

(a) kayıtla ilgili olarak, Direktif 67/548/AET Ek I’e eklenerek 
Topluluk  düzeyinde  uyumlaştırılmış  bir  sınıflandırma  ve 
etiketleme bulunup bulunmadığı; 

(b) kayıtla ilgili olarak, bir kaydın Madde 11(1) çerçevesinde 
aynı kimyasal madde için bir ortak kayıt olup olmadığı;

(c)  aynı  kimyasal  madde  için  kayıtların  farklılıklar  gösterip 
göstermemesi;

(d) eğer bulunuyor ise, ilgili tescil numara(lar)ı.

Madde 115 Sınıflandırma  ve  etiketlemenin 
uyumlaştırılması 

1.  1  Haziran  2007  tarihinden  itibaren,  kimyasal  maddelerin 
kanserojen, genetik değişim yaratan veya yeniden üretim için 
toksik  kategori  1,  2  ya  da  3  ve  solunum duyarlayıcı  olarak 
sınıflandırılmaları  için,  Topluluk  seviyesinde  uyumlaştırılmış 
sınıflandırma  ve  etiketleme  olağan  bir  şekilde  Direktif 
67/548/AET Ek 1’e eklenecektir. Topluluk düzeyinde eyleme 
geçilmesinin gerektiği doğrulanır ise, duruma göre diğer etkiler 
için  uyumlaştırılmış  sınıflandırma  ve  etiketleme  Direktif 
67/548/AET Ek 1’e eklenebilir.  
Bu  amaçla,  Üye  Devletlerin  yetkili  mercileri,  Ek  XV 
doğrultusunda uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketleme için 
Temsilciliğe teklif götürebilecektir.  

2.  Risk  Değerlendirme  Komitesi,  ilgili  taraflara  yorumda 
bulunma  fırsatını  da  vererek,  teklifle  ilgili  olarak  bir  görüş 
belirtecektir. Temsilcilik bu görüşü ve yapılan tüm yorumları, 
Direktif 67/548/AET Madde 4(3) uyarınca bir karar alacak olan 
Komisyona iletecektir.  

Madde 116 Geçici düzenlemeler 

Madde 113’de belirtilmiş  olan yükümlülükler  1  Aralık  2010 
tarihinden itibaren geçerli olacaktır.  

BAŞLIK XII BİLGİ

Madde 117 Raporların verilmesi

1. Üye Devletler her beş yılda bir, Madde 127’de açıklanmış 
olan  değerlendirme  ve  uygulama  bölümleri  de  dahil  olmak 
üzere,  Komisyona  bu  Tüzüğün  ilgili  bölgeler  bağlamında 
uygulamasına yönelik olarak bir rapor sunacaktır. İlk rapor 1 
Haziran 2010’da sunulacaktır. 

2.  Temsilcilik  her  beş  yılda  bir  Komisyona  bu  Tüzüğün 
işleyişiyle  ilgili  bir  rapor  sunacaktır.  Temsilcilik,  raporuna 
Madde  11  çerçevesinde  yapılmış  olan  ortak  bilgi  sunumlarına 
ilişkin  bilgiler  ile  ayrı  ayrı  verilmiş  bulunan  bilgilere  ilişkin 
olarak  yapılmış  olan  açıklamaları  da  ekleyecektir.  İlk  rapor  1 
Haziran 2011’de sunulacaktır.  

3.  Temsilcilik,  her  üç  yılda  bir  hayvan  kullanılmadan  yapılan 
testlerin  teşvik  edilmesi  amacıyla,  hayvanların  kullanılmadığı 
testlerin kullanıma sokulması ve bu Tüzüğün gereklerinin yerine 
getirilmesi amacıyla kimyasal maddelerin özgün özelliklerinden 
kaynaklanan  insan  sağlığı  ve  çevreye  yönelik  risklerin 
değerlendirilmesi  ve  bilgi  üretilmesi  amaçlarıyla  Komisyona 
rapor verecektir.  

4. Her beş yılda bir, Komisyon aşağıdaki konularla ilgili olarak 
bir genel rapor yayımlayacaktır: 

(a) paragraf 1, 3 ve 3’de değinilen bilgiler de dahil olmak üzere, 
bu Tüzüğün uygulanmasıyla birlikte edinilen deneyimler;

(b)  Komisyon  tarafından,  alternatif  test  yöntemlerinin 
geliştirilmesi  ve  değerlendirilmesi  amacıyla  temin  edilen 
finansmanların miktarları ve dağılımları. 
İlk rapor 1 Haziran 2012’de yayımlanacaktır.  

Madde 118 Bilgiye erişim sağlanması 

1.  1049/2001  sayılı  Tüzük  (AT),  Temsilcilik  tarafından 
bulundurulan belgeler için geçerli olacaktır.  

2.  Aşağıdaki  bilgilerin ifşa edilmesi,  doğal  olarak ilgili  kişinin 
ticari çıkarlarının korunması için zararlı olarak kabul edilecektir: 

(a) bir preparatın tam bileşenlerinin detayları;

(b) Madde 7(6) ve Madde 64(2)’e halel getirmeksizin, orta seviye 
kimyasal  madde  olarak  kullanımları  da  içermek  üzere  bir 
kimyasal madde veya preparatın kesin kullanım ya da işlevi; 

(c) üretilen ve piyasaya sürülen kimyasal madde veya preparatın 
kesin tonajı; 
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(d)  bir  üreticinin  ya  da  ithalatçının,  alt  kullanıcıları  veya 
distribütörleriyle olan bağlantıları.
İnsan sağlığı ve güvenliği ya da çevrenin korunması için acilen 
eyleme  geçilmesi  gereken  durumlarda  Temsilcilik,  bu 
paragrafta değinilmekte olan bilgileri ifşa edebilir.  

3. 1 Haziran 2008 tarihine kadar Yönetim Kurulu, bir gizlilik 
talebinin tam veya kısmi  olarak reddedilmesinin incelenmesi 
için  gerekli  olan  temyiz  başvuruları  ile  kanuni  çözümler  de 
dahil  olmak  üzere,  1049/2001  sayılı  Tüzüğün  (AT) 
uygulanmasına yönelik olarak pratik düzenlemeler yapacaktır.  

4.  Temsilcilik  tarafından  1049/2001  sayılı  Tüzüğün  (AT)  8. 
Maddesi uyarınca alınan kararlar, sırasıyla Antlaşmanın 195 ve 
230.  Maddelerinde  belirtilmiş  olan  koşullar  altında,  bir 
Ombudsmana  şikayet  götürülmesini  ya  da  Adalet  Divanına 
başvurulmasını gerektirecek durumlar teşkil edebilir.  

Madde 119 Kamuoyuna açık elektronik erişim 

1.  Temsilcilik  tarafından  kendi  başına,  preparatlarda  veya 
eşyalarda  bulunan  kimyasal  maddelerle  ilgili  olarak 
bulundurulmakta  olan  bilgiler,  Madde  77(2)(e)  kapsamında 
ücretsiz  olarak  internet  üzerinden  kamuoyunun  erişimine 
açılacaktır:   

(a)  paragraf  3(f)  ve  (g)’ye  halel  getirmeksizin,  IUPAC 
terminolojisinde,  Direktif  67/548/AET  kapsamında  tehlikeli 
kimyasal maddeler için kullanılan isimlendirme; 

(b)  uygulanabildiği  durumlarda,  kimyasal  maddenin 
EINECS’de verilmiş olan ismi; 

(c) kimyasal maddenin sınıflandırma ve etiketlemesi;

(d) kimyasal madde, yolakları ve çevresel etkilenmeye ilişkin 
fizikokimyasal veriler;

(e) tüm toksikolojik ve ekotoksikolojik çalışmaların sonuçları;

(f)  Ek  I  kapsamında,  herhangi  bir  türetilen  zararlı  etki 
saptanmayan seviye (DNEL) veya tahmin edilen bir zararlı etki 
saptanmayan derişim;

(g)  Ek  VI  Bölüm 4  ve  5  doğrultusunda  temin  edilmiş  olan 
güvenli kullanım rehberliği;

(h) Ek IX ya da X doğrultusunda talep edilirse veya doğaya 
bırakılan  olası  kimyasal  maddelerin  tespit  edilmesi  ve 
insanların doğrudan maruz kalma seviyesinin belirlenmesi için 
gerekli görülüyorsa, analitik yöntemler. 

2. Bilgi veren tarafın Madde 10(a)(xi) doğrultusunda, bu gibi 
bir  bilginin  kamuoyunun  erişimine  açılmasının,  ilgili  tescil 
ettiren veya diğer bir taraf için ticari anlamda potansiyel zarara 
sebep  olacağına  yönelik  bir  gerekçelendirme  sunduğu  ve 
Ajansın bu gerekçelendirmeyi geçerli olarak kabul ettiği haller 
hariç tutulmak üzere; kendi başına, preparatlar içinde veya bir 
eşyanın parçası halindeki kimyasal maddelere ilişkin aşağıdaki 
bilgiler,  Madde  77(2)  doğrultusunda  ücretsiz  olarak  internet 
üzerinden kamuoyunun erişimine açılacaktır. 

(a)  sınıflandırma  ve  etiketleme  için  gerekli  görüldüğü 
durumlarda,  kimyasal  maddelerin  saflık  dereceleri,  kirliliklerin 
tanımları ve/veya tehlikeli olarak bilinen katkı maddeleri; 

(b)  belirli  bir  kimyasal  maddenin tescil  ettirildiği  toplam tonaj 
aralığı (örneğin 1 ila 10 ton, 10 ila 100 ton, 100 ila 1 000 ton 
veya 1 000 ton üzeri);

(c)  paragraf  1(d)  ve  (e)’de  değinilen  çalışma  özetleri  ya  da 
güvenilir çalışma özetleri;

(d)  paragraf  1’de  belirtilen  bilgiler  dışında,  güvenlik  bilgi 
formunda bulunan bilgiler;

(e) kimyasal maddenin ticari isim(ler)i;

(f)  altı  yıllık  bir  süre  için,  Direktif  67/548/AET  çerçevesinde 
tehlikeli  olan  faz  dışı  kimyasal  maddeler  için  IUPAC 
terminolojisinde kullanılan isimlendirme;  

(g) Direktif 67/548/AET çerçevesinde tehlikeli olan ve yalnızca 
aşağıdakilerden biri  veya daha fazlası  doğrultusunda kullanılan 
faz  dışı  kimyasal  maddeler  için  IUPAC  terminolojisinde 
kullanılan isimlendirme;  

(i) orta seviye kimyasal madde olarak;

(ii) bilimsel araştırma ve geliştirme için;

(iii)  ürün  ve  süreç  odaklı  araştırma  ve  geliştirme 
faaliyetlerinde.

Madde 120 Üçüncü  ülkeler  ve  uluslararası  kuruluşlarla 
işbirliği 

Madde  118  ve  119’a  bakılmaksızın,  bu  Tüzük  çerçevesinde 
Temsilcilik tarafından alınan tüm bilgiler aşağıdaki koşulların da 
yerine getirilmesi şartıyla; tehlikeli kimyasal maddelerin ithalatı 
ve ihracatına ilişkin 28 Şubat 2003 tarihli  konseyin ve Avrupa 
Parlamentosunun  304/2003  sayılı  Tüzüğü  (AT)  (1)  veya 
Antlaşmanın  181a(3)  Maddesi  uyarınca  ilgili  olan  üçüncü 
şahıslarla  Topluluk arasında yapılan sözleşmeler  uyarınca,  tüm 
üçüncü ülke hükümetlerine ya da ulusal yetkililere ifşa edilebilir: 

(a)  bu  Tüzük  kapsamındaki  kimyasal  maddelere  ilişkin 
mevzuatın  uygulanması  ve  yönetilmesine  yönelik  bir  işbirliği 
yapılması söz konusu sözleşmenin amacını teşkil ediyor; 

______________________
(1)  RG L  63,  6.3.2003,  s.  1.  777/2006  sayılı  Komisyon  Tüzüğüyle  en  son  tadil 
edilmiş haliyle (RG L 136, 24.5.2006, s. 9).
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(b) ilgili üçüncü şahıs, karşılıklı olarak üzerinde uzlaşılmış olan 
gizli bilgileri koruyor. 

BAŞLIK XIII YETKİLİ MERCİLER

Madde 121 Atama

Üye  Devletler,  Bu  Tüzük  çerçevesinde  yetkili  mercilere 
verilmiş olan görevlerin yerine getirilmesinden ve Komisyon 
ve  Temsilcilik  ile  bu  Tüzüğün  uygulamaya  konulması 
konusunda  işbirliği  yapmaktan  sorumlu  olmak  üzere  yetkili 
merci veya yetkili merciler atayacaktır. Üye Devletler, yetkili 
mercilerin  diğer  mevcut  kaynaklarla  birlikte  bu  Tüzük 
kapsamındaki görevlerini zamanında ve etkili bir şekilde yerine 
getirebilmeleri  için,  yeterli  kaynakları  yetkili  mercilerin 
kullanımına sunacaktır.  

Madde 122 Yetkili merciler arasında işbirliği yapılması 

Yetkili  merciler,  bu  Tüzük  kapsamındaki  görevlerini  yerine 
getirmek  üzere  birbirileriyle  işbirliği  içinde  olacak  ve  bu 
amaçla  diğer  Üye  Devletlerin  yetkili  mercilerine  gerekli  ve 
yararlı tüm desteği verecektir.  

Madde 123 Kamuoyuna kimyasal maddelerin risklerine 
ilişkin bilgilerin iletilmesi 

Üye Devletlerin yetkili mercileri, insan sağlığı veya çevrenin 
korunması  için  gerekli  görüldüğü  durumlarda  kamuoyuna 
kimyasal  maddelerden  kaynaklanan  riskler  konusunda  bilgi 
verecektir.  Temsilcilik,  yetkili  merciler  ve  paydaşlara 
danıştıktan ve uygun biçimde ilgili en iyi uygulamayı yaptıktan 
sonra, Üye Devletleri bu faaliyetler konusunda koordine etmek 
amacıyla,  kendi  başına,  preparatlar  içinde  veya  eşyaların 
parçası halindeki kimyasal maddelerin riskleri ile güvenli bir 
şekilde  kullanımlarına  yönelik  bilgilerin  iletilmesi  için 
rehberlik hizmeti temin edecektir.  

Madde 124 Diğer sorumluluklar 

Yetkili merciler, Madde 12(1) kapsamında tescil edilmiş olan 
ve  dosyaları  Ek  VII’de  belirlenen  bilgilerin  tamamını 
içermeyen kimyasal maddelere ilişkin olarak ellerinde bulunan 
tüm  bilgileri,  özellikle  de  uygulama  veya  gözlemleme 
faaliyetlerinde  risk  şüphesine  rastlanıp  rastlanmadığı 
konusundaki  bilgileri  elektronik  ortamda  Temsilciliğe 
iletecektir.  Yetkili  merci,  bu  bilgileri  uygun  bir  şekilde 
güncelleyecektir.  Üye  Devletler,  üreticilere,  ihracatçılara,  alt 
kullanıcılara  veya  herhangi  bir  ilgili  tarafa,  bu  Tüzük 
kapsamındaki ilgili sorumlulukları ve yükümlülükleri ile ilgili 
olarak,  özellikle  Temsilcilik  tarafından  Madde  77(2)(g) 
kapsamında temin edilmiş olan uygulama rehberlik belgelerine 
ek  olarak  Madde  12(1)  doğrultusunda  kimyasal  maddelerin 
tescil edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunacaktır.  

BAŞLIK XIV UYGULAMA

Madde 125 Üye Devletlerin görevlerini  

Üye  Devletler,  içinde  bulunulan  koşullara  uygun  bir  biçimde, 
resmi  kontroller  ve  diğer  faaliyetler  için  bir  sistem 
bulundurmalıdır.  

Madde 126 Uyumsuzluk halinde verilen cezalar 

Üye  Devletler,  bu  Tüzüğün  ihlal  edilmesi  konusunda 
uygulanabilir  olan cezalara ilişkin hükümler belirleyecek ve bu 
hükümlerin  uygulanmasının  sağlanması  için  gerekli  olan  tüm 
tedbirleri alacaktır.  
Hükümlerde belirlenen cezalar etkili ve caydırıcı olmalıdır. Üye 
Devletler,  1  Aralık  2008 tarihinden  geç olmamak kaydıyla  bu 
hükümleri Komisyona bildirecek ve bunları etkileyecek sonraki 
tüm tadilatları da aynı şekilde bildirecektir.  

Madde 127 Rapor

Madde  117(1)’de  değinilen  rapor,  bir  önceki  rapor  döneminde 
uygulamaya  ilişkin  olarak  yapılan  resmi  incelemeleri, 
gerçekleştirilen gözlemleri, verilen cezaları ve Madde 125 ile 126 
uyarınca  alınan  diğer  tedbirleri  içerecektir.   Raporlarda 
kapsanacak olan ortak konular Forum tarafından onaylanacaktır. 
Komisyon bu raporları Temsilcilik ve Foruma iletecektir.  

BAŞLIK XV GEÇİŞ HÜKÜMLERİ VE SON HÜKÜMLER 

Madde 128 Serbest dolaşım

1. Paragraf 2’ye tabi tutulmak üzere Üye Devletler, bu Tüzüğün 
kapsamına giren, bu Tüzüğe uyan ve uygun olduğu durumlarda 
bu Tüzüğün uygulamasına yönelik olarak kabul edilmiş Topluluk 
tasarruflarına  uygun olan kendi  başına,  preparatlar  içinde veya 
eşyaların  parçası  halindeki  kimyasal  maddelerin  üretimini, 
ithalatını,  p,yasaya  sürülmesini  ya  da  kullanımını 
yasaklamayacak, kısıtlamayacak veya engellemeyecektir.  
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2. Bu Tüzükte bulunan hiçbir şey, Üye Devletlerin işçi sağlığı 
ve  güvenliği  ile  çevrenin  korunmasına  yönelik  olarak,  bu 
Tüzüğün üretim, piyasaya sürme ya da kullanım konularındaki 
gerekleri  uyumlaştırmadığı  durumlarda  ulusal  kurallar 
koymasına engel olmayacaktır.  

Madde 129 Koruma şartı

1. Bir Üye Devletin, kendi başına, preparatlar içinde veya bir 
eşyanın parçası halindeki belirli bir kimyasal maddeye ilişkin 
olarak  insan  sağlığı  ve  çevrenin  korunması  için  acil  olarak 
harekete  geçilmesi  yönünde  gerekçelendirilebilir  sebepleri 
bulunması halinde; bu kimyasal madde bu Tüzüğün gereklerine 
uygun  olsa  dahi,  söz  konusu  Üye  Devlet  gerekli  geçici 
tedbirleri alabilir.  
Üye  Devlet,  verdiği  kararın  sebeplerine  ilişkin  olarak  vakit 
kaybetmeksizin  Komisyonu,  diğer  Üye  Devletleri  ve 
Temsilcilikı  bilgilendirecek,  alınan  geçici  tedbir  için  esas 
alınan bilimsel ve teknik bilgileri iletecektir.  

2.  Komisyon,  söz  konusu  Üye  Devletten  bilgi  alınmasını 
takiben  60  gün  içerisinde  Madde  133(3)’de  değinilmiş  olan 
prosedürü  izleyerek  bir  karar  alacaktır.  Bu  karar 
aşağıdakilerden birisi yönünde olabilir: 

(a) kararda tanımlanan geçici tedbirin belirli bir zaman dilimi 
için yetkilendirilmesi ya da

(b) ilgili Üye Devletin geçici tedbiri kaldırması. 

3. Paragraf 2(a)’da değinilen kararın alındığı durumlarda, eğer 
Üye  Devlet  tarafından  alınan  geçici  tedbir  bir  kimyasal 
maddenin piyasaya sürülmesi veya kullanımı üzerine konulan 
bir  kısıtlamayı  da  içeriyor  ise,  ilgili  Üye  Devlet  Ek  XV 
doğrultusunda ve Komisyonun kararı aldığı tarihten itibaren üç 
ay  içerisinde  Temsilciliğe  bir  dosya  ileterek  bir  Topluluk 
kısıtlama prosedürü başlatacaktır.  

4.  Paragraf  2(a)  değinilen  kararın  alındığı  durumlarda 
Komisyon,  bu  Tüzüğün  uyarlanması  gerekip  gerekmediğini 
değerlendirecektir.  

Madde 130 Kararların sebeplerinin belirtilmesi 

Yetkili  merciler,  Temsilcilik  ve  Komisyon,  bu  Tüzük 
çerçevesinde  almış  oldukları  tüm  kararların  sebeplerini 
belirtecektir.  

Madde 131 Ekler üzerinde yapılan tadilatlar 

Ekler, Madde 133(4)’de belirlenen prosedür çerçevesinde tadil 
edilebilir.  

Madde 132 Mevzuatın uygulanması

Bu  Tüzüğün  hükümlerinin  verimli  bir  şekilde  uygulamaya 
konması için gerekli olan tedbirler, Madde 133(3)’de belirlenen 
prosedür izlenerek alınacaktır.  

Madde 133 Komite prosedürü

1. Komisyona bir Komite eşlik edecektir.  

2.  Bu  paragrafa  gönderme  yapılan  durumlarda,  1999/468/AT 
sayılı  Kararın  7  ve  3  sayılı  Maddeleri,  aynı  kararın  8  sayılı 
Maddesine ilişkin olarak geçerli olacaktır.  

3.  Bu  paragrafa  gönderme  yapılan  durumlarda,  1999/468/AT 
sayılı  Kararın  7  ve  5  sayılı  Maddeleri,  aynı  kararın  8  sayılı 
Maddesine ilişkin olarak geçerli olacaktır.   
1999/468/AT  sayılı  Kararın  5(6)  sayılı  maddesinde  belirtilmiş 
olan süre üç ayda belirlenecektir.  

4.  Bu  paragrafa  gönderme  yapılan  durumlarda,  1999/468/AT 
sayılı Kararın 5(a)(1) ila (4) ve 7 sayılı Maddeleri, aynı kararın 8 
sayılı Maddesine ilişkin olarak geçerli olacaktır.   

5. Komite kendi prosedür kurallarını belirleyecektir.  

Madde 134 Ajansın kurulumunun hazırlanması 

1. Komisyon, Ajansın kurulmasına yönelik olarak gerekli desteği 
sağlayacaktır.  

2. Bu amaçla İdari Yönetici, Madde 84 uyarınca Yönetim Kurulu 
tarafından  atanmasını  takiben,  Ajansın  adına  Temsilcilik 
bütçesini kullanarak aşağıdakileri yerine getirebilir: 

(a)  geçici  olarak  İdari  Yöneticinin  idari  işlevlerini  yerine 
getirecek olan bir kişi de dahil olmak üzere personel atayabilir;

(b) başka sözleşmelere girebilir.

Madde 135 Bildirilmiş  kimyasal  maddelere  ilişkin  geçici 
tedbirler 

1.  Direktif  67/548/AET  Madde  16(2)  çerçevesinde  yetkili 
merciye daha fazla bilgi verilmesi yönünde bildirim sahiplerine 
iletilen talepleri bu Tüzüğün 51. Maddesi doğrultusunda alınmış 
kararlar olarak kabul edilecektir.  
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2.  Direktif  67/548/AET  Madde  16(1)  çerçevesinde  yetkili 
merciye daha fazla bilgi verilmesi yönünde bildirim sahiplerine 
iletilen  talepleri  bu  Tüzüğün  52.  Maddesi  doğrultusunda 
alınmış kararlar olarak kabul edilecektir.   
Bu gibi bir kimyasal madde, bu Tüzüğün 44(2) sayılı Maddesi 
çerçevesinde Topluluk eylem planına dahil  edilmiş sayılacak 
ve bu Tüzüğün 45(2) sayılı  Maddesi  doğrultusunda,  Direktif 
67/548/AET Madde 7(2)  ve Madde 16(1) çerçevesinde daha 
fazla  bilgi  talep  eden  Üye  Devlet  yetkili  merci  tarafından 
seçilmiş olarak kabul edilecektir.  

Madde 136 Mevcut  kimyasal  maddelere  ilişkin  geçici 
tedbirler 

1.  793/93  sayılı  Tüzüğün  (AET)  10(2)  sayılı  Maddesinin 
uygulaması  dahilindeki  Komisyon  Tüzüğü  doğrultusunda, 
Komisyon  tarafından  ithalatçı  ve  üreticilere  götürülen  bilgi 
alma  talepleri,  bu  Tüzüğün  52.  Maddesi  uyarınca  alınmış 
kararlar olarak kabul edilecektir.  
Kimyasal  maddenin  yetkili  mercisi,  793/93  sayılı  Tüzüğün 
(AET) 10(1) sayılı Maddesi uyarınca Üye Devletler tarafından 
raportör  olarak  atanmış  olan  yetkili  merciler  olacak  ve  bu 
Tüzüğün  46(3)  ve  48  sayılı  Maddelerinde  belirlenmiş  olan 
görevleri yerine getirecektir.  

2.  793/93  sayılı  Tüzüğün  (AET)  12(2)  sayılı  Maddesinin 
uygulaması  dahilindeki  Komisyon  Tüzüğü  doğrultusunda, 
Komisyon  tarafından  ithalatçı  ve  üreticilere  götürülen  bilgi 
alma  talepleri,  bu  Tüzüğün  52.  Maddesi  uyarınca  alınmış 
kararlar  olarak  kabul  edilecektir.  Bu  Tüzüğün  46(3)  ve  48 
sayılı Maddelerinde belirlenmiş olan görevleri yerine getirecek 
olan, ilgili kimyasal maddelerin yetkili mercilerini Temsilcilik 
tanımlayacaktır.  

3. Raportörü 1 Haziran 2008’e kadar risk değerlendirmesi ile 
uygun olduğu durumlarda 793/93 sayılı Tüzüğün 10(3) sayılı 
Maddesi uyarınca risk azaltma stratejisini iletmemiş olan Üye 
Devletler:  

(a)  Bu  Tüzükte  Ek  XV,  Bölüm  B  çerçevesinde  tehlike  ve 
risklere ilişkin bilgileri belgeleyecek; 

(b) bu Tüzüğün 69(4) sayılı Maddesini, (a)’da belirtilen bilgiler 
esas alarak, uygulayacak ve

(c)  tanımlanmış  olan  herhangi  bir  diğer  riskin,  Bu Tüzüğün 
XVII sayılı Ekinin tadil edilmesi dışında nasıl bir eylemle ele 
alınacağına  ilişkin  bir  dokümantasyon  hazırlayacaktır. 
Yukarıda  değinilmekte  olan  bilgiler,  1  Aralık  2008  tarihine 
kadar Temsilciliğe sunulacaktır.  

Madde 137 Kısıtlamalara ilişkin geçici tedbirler 

1.  Gerekli  görüldüğünde  Komisyon,  1  Haziran  2010  tarihine 
kadar, aşağıdakilerden herhangi biri çerçevesinde Ek XVII için 
bir tadilat taslağı hazırlayacaktır: 

(a) bu Tüzüğün VIII sayılı başlığı uyarınca kısıtlama tekliflerinin 
dahil edildiği ancak 76/769/AET sayılı Direktif uyarınca bir karar 
alınmayan,  793/93  sayılı  Tüzüğün  (AET)  1.  Maddesi 
doğrultusunda  Topluluk  düzeyindeki  herhangi  bir  risk 
değerlendirmesi ya da risk azaltma stratejisi; 

(b)  76/769/AET  sayılı  Direktif  çerçevesinde  kısıtlamaların 
getirilmesi  ve  tadil  edilmesiyle  ilgili  olarak  ilgili  kurumlara 
sunulmuş olan ancak henüz kabul edilmemiş olan herhangi bir 
teklif.

2. Madde 129(3)’te değinilen herhangi bir dosya 1 Haziran 2010 
tarihine  kadar  Komisyona  iletilecektir.  Gerekli  görüldüğü 
takdirde  Komisyon,  Ek  XVII  için  bir  tadilat  taslağı 
hazırlayacaktır.  

3.  Direktif  76/769/AET  çerçevesinde  kabul  edilmiş  bulunan 
herhangi  bir  tadilat  1  Haziran  2007  tarihinden  itibaren  ve  1 
Haziran  2009’da  geçerlilik  kazanmak  üzere  Ek  XVII’ya 
eklenecektir.  

Madde 138 İnceleme

1. Komisyon, 1 Haziran 2019 tarihine kadar kimyasal güvenlik 
değerlendirilmesi  yükümlülüğünün  uygulama  alanının 
genişletilip  genişletilmemesi  ve tescil  işlemine tabi  olmamaları 
ya da tescil işlemine tabi olmaları ancak yıllık 10 tondan daha az 
miktarlarda  üretildikleri  veya  ithal  edildikleri  dolayısıyla  bu 
yükümlülük kapsamına alınmayan kimyasal maddelerin kimyasal 
güvenlik  raporlarında  bu  durumun  belgelenip 
belgelenmeyeceğinin  değerlendirilmesi  için  bir  inceleme 
gerçekleştirecektir.  Ancak  Direktif  67/548/AET  çerçevesinde 
kanserojen, genetik değişim yaratan, yeniden üretim için toksik, 
kategori 1 ya da 2 olarak sınıflandırma kriterlerine uyan kimyasal 
maddeler  için,  söz  konusu  inceleme  1  Haziran  2014’e  kadar 
gerçekleştirilecektir.  Bu inceleme gerçekleştirilirken Komisyon, 
aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm ilgili faktörleri göz önünde 
bulunduracaktır: 

(a)  kimyasal  güvenlik  raporlarının  üreticiler  ve  ithalatçılara 
maliyeti;

(b)  maliyetlerin,  tedarik  zinciri  içindeki  eyleyenler  ve  alt 
kullanıcı arasındaki dağılımı;

(c) insan sağlığı ve çevreye yönelik faydalar. 
Komisyon, incelemeleri esas alarak uygun gördüğü durumlarda, 
yükümlülük  alanını  genişletmek  üzere  mevzuat  teklifleri 
sunabilir.  
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2. Komisyon, aşağıdakilere ilişkin bir sunduktan sonra, sağlam 
ve  geçerli  teknik  ve  bilimsel  kriterler  esas  alınarak, 
polimerlerin  tescil  edilmek  üzere  pratik  ve  az  maliyetli  bir 
şekilde seçilmesine mevzuat teklifleri sunabilir: 

(a)  diğer  kimyasal  maddelerle  karşılaştırıldığında 
polimerlerden kaynaklanan riskler;

(b)  eğer  bulunuyorsa,  rekabet  ortamının  korunması  ve 
yeniliklerin sunulması ile insan sağlığı ve çevrenin korumasını 
göz  önünde  bulundurarak,  belirli  tür  polimerlerin  tescil 
edilmesine yönelik ihtiyaç.

3.  Bu  Tüzüğün  uygulanmasıyla  birlikte  edinilen  deneyimle 
ilgili  olarak  Madde  117(4)’de  değinilen  rapor,  üretici  ya  da 
ithalatçı başına yıllık yalnız 1 tondan başlayan ancak 10 tonun 
altında  olan  miktarlarda  üretilen  veya  ithal  edilen  kimyasal 
maddelerin tescil edilmesine ilişkin gerekleri de içerecektir. Bu 
inceleme  esas  alınarak  Komisyon,  örneğin  alternatif  test 
yöntemleri  ve  (nicel)  yapı-faaliyet  ilişkileri  ((N)YFİ)  gibi 
alanlardaki  en  son  gelişmeleri  de  göz  önünde  bulundurarak, 
ithalatçı  veya  üretici  başına  yıllık  bir  ton  ila  10  tona  kadar 
miktarlarda  ithal  edilen  veya  üretilen  kimyasal  maddelerin 
ilişkin  bilgilerin  değiştirilmesine  yönelik  mevzuat  teklifleri 
sunabilir.  

4. Komisyon 1 Haziran 2008 tarihine kadar, uygun görülüyorsa 
Madde  133(4)’de  belirtilen  prosedür  izlenerek  tadilat 
tekliflerinde  bulunmak  amacıyla,  Ek  I,  IV  ve  V’i 
inceleyecektir.  

5. Komisyon 1 Aralık 2008 tarihine kadar, uygun görülüyorsa 
Madde  133(4)’de  belirtilen  prosedür  izlenerek  tadilat 
tekliflerinde  bulunmak  amacıyla,  kalıcı,  toksik  ve  biyolojik 
birikimli veya çok kalıcı ve çok biyolojik birikimli  kimyasal 
maddelerin  tanımlanması  için  belirlenen  kriterlerin 
yeterliliğinin  değerlendirilmesi  için  Ek  XIII  üzerinde  bir 
inceleme gerçekleştirecektir.  

6.  Komisyon  1  Haziran  2012  tarihine  kadar,  diğer  ilgili 
Topluluk hükümlerinin örtüşmesinin engellenmesi amacıyla bir 
inceleme  gerçekleştirecek  ve  bu  Tüzüğün  kapsamının  tadil 
edilmesinin  gerekli  olup  olmadığını  değerlendirecektir.  Bu 
inceleme  esas  alınarak  Komisyon,  uygun  görülüyorsa  bir 
mevzuat teklifi sunabilir.  

7.  Komisyon  1  Haziran  2003  tarihine  kadar,  bilimsel  bilgi 
bağlamında en son gelişmeleri  de  göz önünde bulundurarak, 
Madde  57(f)  kapsamında  endokrin  bozukluklarına  yol  açan 
özellikler taşıyan kimyasal maddeler konusunda Madde 60’ın 
kapsamının  genişletilip  genişletilmemesi  gerektiğini 
değerlendirmek için bir inceleme yürütecektir.  

8.  Komisyon  1  Haziran  2019  tarihine  kadar,  Madde  33’ün 
uygulanması  konusundaki  pratik  deneyimi  de  göz  önünde 
bulundurarak,  yine  Madde  33’ün  kapsamının  diğer  tehlikeli 
kimyasal  maddeleri  de  kapsamasının  gerekip  gerekmediğini 
belirlemek  için  bir  inceleme  yapacaktır.  Bu  inceleme  esas 
alınarak,  Komisyon  uygun  görüldüğü  durumlarda  bu 
yükümlülüğün  kapsamının  genişletilmesi  için  mevzuat 
tekliflerinde bulunabilir.  

9.  Hayvanların  kullanılmadığı  testlerin  teşvik  edilmesi  ve  bu 
Tüzük  kapsamında  hayvanlar  üzerinde  yapılan  testlerin 
azaltılması, değiştirilmesi, azaltılması veya iyileştirilmesi amacı 
doğrultusunda Komisyon, 1 Haziran 2019 tarihine kadar Ek VIII 
Bölüm  8.7’de  belirlenen  test  gereklerini  inceleyecektir.  Bu 
inceleme  esas  alınarak  ve  insan  ağlığı  ve  çevrenin  yüksek 
düzeyde  korunması  sağlanarak,  Komisyon  Madde  133(4)’de 
belirtilen prosedür izleyerek bir tadilat teklifinde bulunabilir.  

Madde 139 İptaller

Direktif 91/155/AET iptal edilecektir.
Direktif  93/105/AT  ile  2000/21/AT  ve  793/93  sayılı  Tüzük 
(AET) ile 1488/94 sayılı Tüzük (AT) 1 Haziran 2008 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere iptal edilecektir 
Direktif  93/67/AET 1 Ağustos  2008 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere iptal edilecektir
Direktif 76/769/AET 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere iptal edilecektir
İptal  edilmiş  olan  yasalara  yapılmış  bulunan  göndermeler,  bu 
Tüzüğe yapılmış olarak kabul edilecektir.   

Madde 140 1999/45/AT sayılı Direktifin tadilatı

1999/45/AT sayılı Direktif iptal edilecektir.

Madde 141 Yürürlüğe girme ve uygulama 

1. Bu Tüzük, 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

2. Başlık II, III, V, VI, VII, XI ve XII’nin yanı sıra Madde 128 ve 
Madde  136  1  Haziran  2008  tarihinden  itibaren  uygulamaya 
girecektir.  

3.  Madde 135 1 Ağustos  2008 tarihinden itibaren uygulamaya 
girecektir.  

4.  Başlık  VIII  ve  Ek  XVII  1Haziran  2009  tarihinden  itibaren 
uygulamaya girecektir.  
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Bu Tüzük bir bütün olarak bağlayıcılık taşıyacak ve tüm Üye Devletlerde uygulanabilir olacaktır.  

Brüksel, 18 Aralık 2006.

Avrupa Parlamentosu adına
Başkan
J. BORRELL FONTELLES

Konsey adına
Başkan
M. VANHANEN
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EK I KİMYASAL MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KİMYASAL GÜVENLİK RAPORLARININ 

HAZIRLANMASI İÇİN GENEL HÜKÜMLER

0. GİRİŞ

0.1. Bu Ek’in amacı, üreticilerin ve ithalatçıların ürettikleri ya da ithal ettikleri kimyasal maddelerden doğan risklerin üretim veya 
kendi kulanım(lar)ı sırasında yeterli derecede kontrol altında tutuluyor olmasını nasıl değerlendirecekleri ve belgeleyeceklerinin 
yanı sıra tedarik zincirinin daha da altında bulunan diğer kişilerin riskleri nasıl kontrol altında tutacağının belirlenmesidir. Bu Ek 
ayrıca, gerekli görüldüğü biçimde uyarlanarak, tescil işlemini bir parçası olarak kimyasal güvenlik raporlarının hazırlanması için 
eşya üreticileri ve ithalatçıları için de uygulanacaktır. 

0.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi,  uygun bir deneyimi bulunan ve bilgileri tazeleme eğitimleri gibi uygun eğitimlerden 
geçmiş bir veya birden fazla yetkili kişilerce hazırlanacaktır.  

0.3. Bir üreticinin kimyasal güvenlik değerlendirmesi, bir kimyasal maddenin üretimi ve tüm tanımlanmış kullanımlarına yönelik 
olacaktır.  Kimyasal  güvenlik  raporunda,  kendi  başına  (tüm  büyük  dereceli  kirlilikler  ve  katkı  maddelerini  içermek  üzere), 
preparatlarda ve eşyaların parçası halindeki kimyasal maddelerin kullanımları, tanımlanan kullanımlarda belirtildiği şekilde göz 
önünde  bulundurulacaktır.  Kimyasal  güvenlik  raporunun hazırlanmasında,  uygulamaya  konulmuş  olan  ve  tavsiye  edilen  risk 
yönetim tedbirlerinin yanı sıra çalışma koşulları da göz önünde bulundurularak, kimyasal maddenin potansiyel olumsuz etkilerinin, 
çevrenin  veya  insanların  söz  konusu  kimyasal  maddeye  maruz  kalmaları  durumunda  bilinen  veya  öngörülen  etkilerinin 
karşılaştırılması esas alınacaktır.   

0.4. Fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özellikleri benzer olma ihtimali taşıyan veyahut yapısal benzerlik dolayısıyla 
düzenli bir biçimde bulunan kimyasal maddeler bir kimyasal madde grubu ya da ‘kategorisi’ olarak ele alınacaktır. Üreticinin ya 
da ithalatçının, bir kimyasal madde için yürütülmüş olan kimyasal güvenlik değerlendirmesinin, diğer bir kimyasal maddeden ya 
da  bir  kimyasal  madde  grubu  veya  ‘kategorisi’nden  kaynaklanan  risklerin  yeterli  bir  şekilde  kontrol  altında  tutulduğunun 
belgelenmesi ve değerlendirilmesi için yeterli olduğu görüşünde olması halinde, söz konusu üretici veya ithalatçı bu kimyasal 
güvenlik değerlendirmesini diğer kimyasal madde veya kimyasal madde grubu ya da kategorisi için kullanabilir. Üretici ya da 
ithalatçı bunun için bir gerekçelendirme sunacaktır.  

0.5. Kimyasal güvenlik değerlendirmesinde, kimyasal maddeye ilişkin olarak teknik dosyada bulunan bilgiler ve elde edilebilen 
diğer ilgili bilgiler esas alınacaktır. EK IX ve X doğrultusunda bir test teklifi sunan üreticiler veya ithalatçılar, kimyasal güvenlik 
raporunun ilgili başlığı altında bunu kayda geçecektir. Uygun görüldüğü durumlarda, Topluluk mevzuatı uyarınca (örneğin 793/93 
sayılı  Tüzük (AET) çerçevesinde tamamlanmış olan risk değerlendirmeleri) gerçekleştirilen bir  risk değerlendirmesi  kimyasal 
güvenlik  raporunun  geliştirilmesi  bağlamında  ele  alınacak  ve  yine  kimyasal  güvenlik  raporuna  yansıtılacaktır.  Bu  gibi 
değerlendirmeler konusunda yapılan sapmalar gerekçelendirilecektir. Dolayısıyla ele alınacak olan bilgiler; kimyasal maddenin 
tehlikelerine ilişkin bilgiler, üretim veya ithalattan kaynaklanan maruziyetler, kimyasal maddenin tanımlanan kullanımları, göz 
önünde  bulundurulmak  üzer  alt  kullanıcılara  tavsiye  edilen  veya  uygulanan  çalışma  koşulları  ile  risk  yönetim  tedbirlerini 
içerecektir. Bazı durumlarda Ek XI Bölüm 3 doğrultusunda, iyi bir şekilde tanımlanmış olan bir riskin kontrol altında tutulması 
için  gereli  olan  çalışma  koşulları  ile  risk  yönetim  tedbirleri,  dolayısıyla  kesin  bir  şekilde  tanımlanması  gerekmeyen  diğer 
potansiyel risklerin de yeterli derecede kontrol altında bulundurulması için uygun olacağından, eksik bilgilerin üretilmesi gerekli 
olmayabilir. 

Üreticinin veya ithalatçının, kimyasal güvenlik raporunun hazırlanması için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğu ve bu bilgilerin de 
yalnızca Ek IX ve X doğrultusunda testler yaparak elde edilebileceği görüşünde olması halinde; söz konusu üretici veya ithalatçı 
ilave bilgilerin gerekli görülme sebeplerini açıklayarak, kimyasal güvenlik raporunun ilgili başlığı altında bunu kayda geçirecektir. 
Bu üretici veya ithalatçı, ilave testlerin sonuçları beklenirken, almış olduğu geçici risk yönetim tedbirleri ile araştırılmakta olan 
risklerin  yönetilmesi  için  alt  kullanıcılara tavsiye  edeceği  risk yönetim tedbirlerini  kimyasal  güvenlik  raporuna ekleyecek ve 
bunları geliştirmiş olduğu maruziyet durumuna dahil edecektir.   

0.6. Bir üretici veya ithalatçı tarafından bir kimyasal maddeyle ilgili olarak gerçekleştirilen kimyasal güvenlik değerlendirmesi, bu 
Ekin ilgili bölümleri doğrultusunda aşağıdaki adımları içerecektir: 

1. İnsan sağlığı tehlike değerlendirmesi.

2. Fizikokimyasal özelliklerin insan sağlığı tehlike değerlendirmesi.
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3. Çevresel tehlike değerlendirmesi

4. PBT ve vPvB değerlendirmesi.

1 ve 4 arasındaki adımların sonucu olarak ithalatçının veya üreticinin, kimyasal madde veya preparatın Direktif 67/548/AET ya da 
Direktif 1999/45/At uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmaları için gerekli olan kriterlere uygun olduğu veyahut PBT ya da vPvB 
olarak değerlendirildiği sonucuna varması halinde, kimyasal güvenlik değerlendirmesi ilaveten aşağıdaki adımları da içerecektir: 

5. Maruz kalma değerlendirmesi

5.1.  Maruz  kalma  senaryo(lar)ının  üretilmesi  veya  uygun  görüldüğü  durumlarda  ilgili  kullanım  ve 
maruziyet kategorilerinin üretilmesi. 

5.2. Maruziyet öngörüleri.

6. Risk nitelendirme

Yukarıdaki noktaların ele alınması ile ilgili olarak kullanılan tüm ilgili bilgilerin bir özeti Kimyasal Güvenlik Raporunun ilgili 
başlığı altında sunulacaktır (Bölüm 7).  

0.7.  Kimyasal  güvenlik  raporunun  maruziyet  kısmının  temel  öğesi;  üreticinin  imalatına  ve  ithalatçı  veya  üreticinin  kendi 
kullanımına yönelik olarak uygulanan maruziyet senaryo(lar)ının açıklaması ve tanımlanan kullanım(lar) için uygulanmak üzere 
üretici ya da ithalatçı tarafından tavsiye edilmiş olan maruziyet senaryo(lar)ının açıklamasıdır.  
Maruziyet senaryoları,  yaşam döngüleri  boyunca kimyasal maddelerin üretim veya kullanım şekillerini  belirleyen koşullar  ve 
üretici  veya  ithalatçının  insan  sağlığı  ve  çevreye  yönelik  riskleri  nasıl  kontrol  ettiği  ile  alt  kullanıcılara  bu  konuda  verdiği 
tavsiyeleri belirleyen koşullardan oluşur. Bu koşullar, üretici veya ithalatçının uygulamaya koymuş olduğu veya alt kullanıcılar 
tarafından uygulamaya konmak üzere tavsiye ettiği risk yönetim tedbirleri ve çalışma koşularının açıklamalarını içermektedir.  
Kimyasal  madde  piyasaya  sürülmüş  bulunuyor  ise,  risk  yönetim  tedbirleri  ve  çalışma  koşullarını  da  içeren  ilgili  maruziyet 
senaryo(lar)ı Ek II doğrultusunda güvenlik bilgi formuna eklenecektir.  

0.8.  Maruz  kalma  senaryolarının  açıklanması  için  gerekli  olan  detay  seviyesi,  kimyasal  maddelerin  kendilerine,  tehlikeli 
özelliklerine ve ithalatçı veya üreticinin elinde bulunan bilgilerin miktarına bağlı olarak duruma göre büyük ölçüde değişkenlik 
göstermektedir.  Maruz kalma senaryoları,  bir işlemin belirli birkaç işlemi veya kullanımı için uygun risk yönetim tedbirlerini 
tanımlayabilir. Dolayısıyla maruz kalma senaryoları geniş bir işlem ve kulanım yelpazesini kapsamaktadır. Geniş bir işlem ve 
kullanım  yelpazesini  kapsayan  maruziyet  senaryoları,  Maruziyet  Kategorileri  olarak  ad  ele  alınabilir.  Bu  Ekte  ve  Ek  II’de 
Maruziyet Senaryolarına yönelik sonraki bilgiler, geliştirildiği durumlarda Maruziyet Kategorilerini içermektedir.  

0.9.  Ek XI  doğrultusunda bilginin gerekli  olmadığı  durumlarda,  bu durum kimyasal  güvenlik  raporunun ilgili  başlığı  altında 
belirtilecek ve teknik dosyada gerekçelendirmeye bir gönderme yapılacaktır. Bilgiye gerek duyulmaması ayrıca güvenlik bilgi 
formunda da belirtilecektir.  

0.10. Ozon tabakasına zarar verilmesi, fotokimyasal ozon yaratım potansiyeli, keskin koku ve zehirleme gibi 1 ila 6 numaralı 
Bölümlerde belirlenen prosedürlerin uygulanamadığı belirli etkilere ilişkin olarak, bu gibi etkilerle ilişkilendirilmiş olan riskler 
duruma  göre  değerlendirilecektir.  Ayrıca  üretici  veya  ithalatçılar  bu  gibi  değerlendirmelerin  tam  açıklamaları  ve 
gerekçelendirmelerini kimyasal güvenlik raporuna ekleyecek ve güvenlik veri formunda özetleyecektir.  

0.11. Özel bir preparatın (örneğin alaşımlar) içinde bulunan bir veya birden fazla kimyasal maddenin riskleri değerlendirilirken, 
bütünü oluşturan kimyasal maddelerin kimyasal matris içindeki bap yapısı göz önünde bulundurulacaktır.  

0.12.  Bu Ekte  tanımlanan metodoloji  uygun görülmüyor ise,  kullanılan alternatif  metodolojilerin detayları  kimyasal  güvenlik 
raporunda açıklanacak ve gerekçelendirilecektir.  
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0.13. Kimyasal güvenlik raporunun A bölümü, üretici veya ithalatçının kendi kullanım(lar)ı için ilgili maruziyet senaryolarında 
belirlenmiş olan risk yönetim tedbirlerinin üretici veya ithalatçı tarafından uygulanmakta olduğu ve tanımlanan kullanımlara ilişkin 
bu maruziyet senaryolarının güvenlik bilgi formlarında distribütörlere ve alt kullanıcılara iletildiği konusunda bir beyannameyi de 
içerecektir.  

1. İNSAN SAĞLIĞI TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ

1.0. Giriş

1.0.1. İnsan sağlığı tehlike değerlendirmesinin amaçları aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır: 

— Direktif 67/548/AET çerçevesinde kimyasal maddelerin etiketleme ve sınıflandırmaların belirlenmesi ve

— insanların daha fazlasına maruz kalmaması gereken kimyasal madde maruziyet seviyelerinin belirlenmesi. Bu maruz kalma 
seviyesi Türetilmiş Zararlı Etki Görülmeyen Seviye (DNEL) bilinmektedir.  

1.0.2. İnsan sağlığı tehlike değerlendirmesi kimyasal maddelerin toksikokinetik profillerini (örneğin emilim, metabolizma, dağılım 
ve yok etme) ve şu etki gruplarını ele alacaktır: (1) akut etkiler (akut toksisite, iritasyon ve aşındırıcılık), (2) duyarlayıcılık, (3) 
tekrarlanan dozlu toksisite (4) CMR etkileri (kanserojenlik, mutajenlik (genetik değişim yaratma) ve yeniden üretim için toksisite). 
Mevcut tüm bilgiler esas alındığında, diğer etkiler gerekli görüldüğünde göz önünde bulundurulacaktır. 

1.0.3. Tehlike değerlendirme aşağıdaki adımlardan oluşacaktır: 

Step 1: İnsan dışı bilgilerin değerlendirilmesi.
Step 2: İnsana ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi.
Step 3: Sınıflandırma ve etiketleme.
Step 4: DNEL türetilmesi.

1.0.4. Güvenlik Bilgi Formunda başlık 2 ve 11 kapsamında özetlenmek üzere ilk üç adım bilgi sahibi olunan tüm efektler için 
yürütülecek ve Kimyasal Güvenlik Raporunun ilgili bölümü ile gerekli görüldüğü durumlarda Madde 31 doğrultusunda kayda 
geçirilecektir.  

1.0.5.  İlgili  hiçbir  bilginin  bulunmadığı  tüm efektler  için,  ilgili  bölüm  şu  cümleyi  de  içerecektir:  ‘Bu  bilgi  mevcut  değil’. 
Gerçekleştirilen herhangi bir literatür araştırmasına yapılan göndermeler de dahil olmak üzere, gerekçelendirme teknik dosyaya 
dahil edilecektir.  

1.0.6. İnsan sağlığı tehlike değerlendirmesinin 4. adımı ilk üç adımdan elde edilen sonuçların entegre edilmesiyle başlatılacaktır ve 
Kimyasal Güvenlik Raporunun ilgili başlığı altına dahil edilerek, Güvenlik Veri Formunun 8.1 sayılı başlığı altında özetlenecektir. 

1.1. Adım 1: İnsan dışı bilgilerin değerlendirilmesi

1.1.1. İnsan dışı bilgilendirmelerin değerlendirilmesi aşağıdakilerden oluşacaktır: 

— mevcut olan tüm insan dışı bilgileri esas alan etkiye ilişkin tehlike tanımlaması,

— nicel doz (derişim) – tepki (etki) ilişkisinin kurulması 

1.1.2.  Bir  nicel doz (derişim) – tepki (etki) ilişkisinin kurulmasının mümkün olmadığı durumlar gerekçelendirilmelidir ve bu 
durumda bir yarı nicel veya nitel analiz dahil edilecektir. Örneğin akut etkiler söz konusu olduğunda, Madde 13(3)’de belirtildiği 
şekilde bir Komisyon Tüzüğünde tanımlanan test yöntemleri doğrultusunda gerçekleştirilmiş olan bir testin sonuçları esas alınarak 
bir  nicel  doz  (derişim)  –  tepki  (etki)  ilişkisinin  kurulması  genellikle  mümkün  olmamaktadır.  Bu  gibi  durumlarda,  kimyasal 
maddenin doğası gereği söz konusu etkiye yol açacak kapasiteye sahip olup olmadığının ve eğer var ise bu kapasitenin derecesinin 
belirlenmesi yeterli olacaktır.  

1.1.3. İnsanlar üzerindeki belirli bir etkinin değerlendirilmesi ya da nicel doz (derişim) – tepki (etki) ilişkisinin kurulması için 
kullanılan tüm insan dışı bilgiler, eğer mümkünse tablo veya tablolar halinde canlı organizmalar dışında denenen, in vivo  veya 
diğer bilgileri ayırt edecek şekilde kısa bir şekilde sunulmalıdır. İlgili test sonuçları (örneğin LD50, NO(A)EL veya LO(A)EL), 
test koşulları (örneğin test süresi, kullanım yolu) ve ilgili diğer bilgiler söz konusu etki için uluslararası düzeyde kabul görmüş ölçü 
birimleriyle sunulacaktır.  
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1.1.4. Eğer mevcut bir çalışma bulunuyor ise, söz konusu çalışmayla ilgili bir güvenilir çalışma özeti çıkarılmalıdır. Aynı etkiyi ele 
alan birden fazla çalışma bulunuyor ise, bu durumda olası değişkenleri de göz önünde bulundurmak suretiyle (örneğin çalışmanın 
yürütülmesi, yeterlilik, test  türlerinin ilgi düzeyi, sonuçların niteliği vb) ve doğal olarak en yüksek tehlike arz eden kimyasal 
maddelere öncelik veren çalışma veya çalışmalar DNEL’lerin belirlenmesi için kullanılacak ve teknik dosyanın bir parçası olarak 
dahil edilmek üzere bu çalışma veya çalışmaların bir sağlam çalışma özeti çıkarılacaktır. Güvenilir çalışma özetlerinde, tehlike 
değerlendirmesinde kullanılan tüm anahtar veriler gerekli olacaktır. En yüksek tehlike arz eden kimyasal maddelere öncelik veren 
çalışma veya çalışmalar kullanılmıyor ise, yalnızca kullanılan çalışma için değil, ayrıca kullanılan çalışmaya göre daha büyük 
tehlikelere öncelik veren çalışmalar için bu durum tam olarak gerekçelendirilecek ve teknik dosyanın bir parçası olarak dahil 
edilecektir.  Tehlikelerin  tanımlanmış  olup  olmadığına  bakılmaksızın,  çalışmanın  geçerliliğinin  göz  önünde  bulundurulması 
önemlidir.  

1.2. Adım 2: İnsana ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi 

İnsana ilişkin hiçbir bilgi bulunmuyor ise, bu bölümde ‘İnsana ilişkin hiçbir bilgi bulunmuyor’ ibaresi kullanılacaktır. Ancak, insan 
ilişkin bilgi bulunuyor ise ve mümkünse bu bilgi tablo halinde sunulacaktır.  

1.3. Adım 3: Sınıflandırma ve etiketleme

1.3.1. Direktif 67/548/AET’de belirlenmiş bulunan kriterler doğrultusunda geliştirilmiş olan etiketleme ve sınıflandırma sunulacak 
ve gerekçelendirilecektir.  Uygulanabilir  olduğunda, Direktif 67/548/AET Madde 4(4)’ün ve Direktif 1999/45/AT Madde 4 ila 
7’nin uygulanmasından kaynaklanan Belirli Derişim sınırlamaları sunulacak ve eğer Direktif 67/548/AET Ek I’e eklenmemişler 
ise gerekçelendirilecektir. Değerlendirme her zaman için, söz konusu kimyasal maddenin Direktif 67/548/AET kapsamında CMR, 
kategori 1 veya 2 sınflandırmaları için belirlemiş olan kriterlere uygun olup olmadığına ilişkin bir ifadeyi de içerecektir.  

1.3.2.  Mevcut  bilgiler  bir  kimyasal  maddenin belirli  bir  amaca yönelik olarak sınıflandırılması  yönünde bir  karar  almak için 
yetersiz ise tescil ettiren, sonuç olarak almış olduğu kararı veya gerçekleştirmiş olduğu eylemi belirtecek ve gerekçelendirecektir.  

1.4. Adım 4: DNEL’lerin tanımlanması

1.4.1. Adım 1 ve adım 2’den elde edilen sonuçlar esas alınarak, muhtemel maruz kalma yönü, süresi ve sıklığını yansıtacak şekilde 
söz konusu kimyasal madde için DNEL’ler belirlenecektir. Bazı konularda, özellikle genetik değişim yaratma ve kanserojenlik 
özellikleri konularında, mevcut bilgiler bir eşik belirlenmesini sağlayamayabilir ve dolayısıyla da bir DNEL belirlenemeyebilir. 
Eğer  maruziyet  senaryolarında gerekçelendirilebiliyor  ise,  tek  bir  DNEL yeterli  olabilir.  Ancak mevcut  bilgiler  ve  Kimyasal 
Güvenlik Raporu Bölüm 9’da verilen maruz kalma senaryoları göz önünde bulundurulduğunda, tüm farklı insan popülasyonları 
(örneğin  işçiler,  tüketicileri  ve  çevre  aracılığıyla  dolaylı  olarak  maruz kalabilen  insanlar),  muhtemelen  belirli  korunaksız  alt 
popülasyonlar (örneğin çocuklar ve hamile kadınlar) ve değişik maruziyet yolları (oral, cilt, solunumsal) için değişik DNEL’ler 
belirlenmesi gerekebilir. Diğerlerine ilaveten, DNEL’in geçerli  olduğu kullanılan bilgi seçimi, maruz kalma yolları  (oral, cilt, 
solunumsal) ve kimyasal maddeye maruziyet süresi ve sıklığı gibi, belirtilere tam bir gerekçelendirme yapılacaktır. Birden fazla 
maruz  kalma yolu  meydana  gelecek  ise,  DNEL tüm maruz  kalma yolları  ve  birleşen  tüm yolardan  gelen  maruziyetler  için 
belirlenecektir. Bir DNEL belirlenirken, diğerlerine ilaveten aşağıdaki faktörler de göz önünde bulundurulacaktır: 

(a) diğer faktörlerin üzerinde, deneysel bilgi ve türler arası ya da türler içi değişkenlikten kaynaklanan belirsizlik;
(b) etkinin doğası ve şiddeti seviyesi;
(c) maruz kalmaya ilişkin nicel ve/veya nitel bilginin geçerli olduğu insan (alt)popülasyonlarının duyarlılığı.

1.4.2. Eğer bir DNEL belirlenmesi mümkün değil ise, bu durum açık bir şekilde belirtilerek tam olarak gerekçelendirilecektir.  

2. FİZYOKİMYASAL TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ

2.1.  Fizikokimyasal  özellikler  için  yapılan  tehlike  değerlendirmesinin  amacı,  bir  kimyasal  maddenin  sınıflandırma  ve 
etiketlemesinin Direktif 67/548/AET doğrultusunda belirlenmesidir. 

2.2. En azından, insan sağlığına yönelik potansiyel etkiler aşağıdaki Fizikokimyasal özellikleri için değerlendirilecektir: 

— patlayıcılık,
— tutuşabilirlik,
— oksitleme potansiyeli.

Eğer mevcut bilgiler, bir kimyasal maddenin belirli bir amaçla sınıflandırılması konusunda karar vermek için yeterli değil ise, 
tescil ettiren sonuç olarak aldığı kararı veya gerçekleştirdiği eylemi belirterek gerekçelendirecektir.  
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2.3.  Tüm  etkiler  üzerinde  gerçekleştirilen  değerlendirmeler  Kimyasal  Güvenlik  Raporunun  ilgili  başlığı  altında  (Bölüm  7) 
sunulacak ve Madde 31 doğrultusunda gerekli görülüyor ise, başlık 2 ve 9 altında özetlenecektir.  

2.4.  Tüm Fizikokimyasal  özellikleri  için,  kimyasal  maddenin  doğasına bağlı  olarak tanımlanmış  kullanımları  ve  üretiminden 
kaynaklanan etkiyi yaratma kapasitesinin değerlendirmesi gerekmektedir.  

2.5.  Direktif  67/548/AET’de  belirlenmiş  bulunan  kriterler  çerçevesinde  geliştirilmiş  olan  uygun  sınıflandırma  ve  etiketleme 
sunulacak ve gerekçelendirilecektir.  

3. ÇEVRESEL TEHLİKE DEĞERLENDİRME

3.0. Giriş

3.0.1. Çevresel tehlike değerlendirmenin amacı, kimyasal maddelerin Direktif 67/548/AET uyarınca uygun bir şekilde etiketleme 
ve  sınıflandırmalar  ile  ilgili  çevresel  alanda  olumsuz  etkilerin  görülmemesi  için  gerekli  olan  kimyasal  madde  derişiminin 
belirlenmesidir. Bu derişim Tahmin Edilen Zararlı Etki Saptanmayan Derişim (PNEC) olarak bilinmektedir.  

3.0.2. Çevresel tehlike değerlendirmede (1) sulu (tortular da dahil olmak üzere), (2) karasal ve (3) atmosferik bölümlerden oluşan 
çevre üzerindeki potansiyel etkiler göz önünde bulundurulacak ve (4) gıda zinciri birikimi yoluyla meydana gelebilecek potansiyel 
etkiler  de  bunlara  dahil  olacaktır.  Buna  ilave  olarak,  (5)  kanalizasyon  sistemlerinin  mikrobiyolojik  faaliyetleri  üzerindeki 
potansiyel etkiler de göz önüne alınacaktır. Tüm bu beş çevresel ortam üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi Kimyasal Güvenlik 
Raporunun ilgili başlığı altında (Bölüm 7) sunulacak ve Madde 31 doğrultusunda gerekli görülüyor ise, başlık 2 ve 12 altında 
özetlenecektir.  

3.0.3. Hiçbir etki bilgisinin mevcut bulunmadığı çevresel ortamlar için, ilgili kimyaal güvenlik raporu bölümünde ‘Bu bilgi mevcut 
değildir’ ifadesi yer alacaktır. Gerekçelendirme ve gerçekleştirilmiş olan herhangi bir literatür araştırmasına yapılan göndermeler 
teknik dosyaya eklenecektir. Herhangi bir bilginin mevcut bulunmadığı ancak üretici veya ithalatçının tehlike değerlendirmesi 
yapılması  gerekli  gördüğü çevresel  ortamlar söz konusu olduğunda,  üretici  veya ithalatçı  geçerli  bilgilere  gönderme yaparak 
Kimyasal Güvenlik Raporunun ilgili başlığı altında (Bölüm 7) bir gerekçelendirme sunacak ve Madde 31 doğrultusunda gerekli 
görülüyor ise, başlık 12 altında bu gerekçelendirmeyi özetleyecektir.  

3.0.4.  Tehlike  değerlendirmesi,  Kimyasal  Güvenlik  Raporunda  aşağıdaki  şekilde  açıkça  tanımlanmak  üzere  üç  adımdan 
oluşacaktır: 

Adım 1: Bilgilerin değerlendirmesi.
Adım 2: Sınıflandırma ve Etiketleme.
Adım 3: PNEC türetilmesi.

3.1. Adım 1: Bilgilerin değerlendirmesi

3.1.1. Tüm mevcut bilgilerin değerlendirilmesi aşağıdakileri de içerecektir: 

— mevcut tüm bilgiler esas alınarak tehlike değerlendirmesi,
— t nicel doz (derişim) – tepki (etki) ilişkisinin kurulması.

3.1.2. Eğer bir nicel doz (derişim) – tepki (etki) ilişkisinin kurulması mümkün değil ise, bu durum gerekçelendirilmeli ve bir yarı 
nicel ya da nitel analiz dahil edilmelidir. 

3.1.3. Belirli bir çevresel ortam üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi için kullanılan tüm bilgiler kısaca ve eğer mümkünse tablo 
ya da tablolar halinde sunulacaktır. İlgili test sonuçları (örneğin LC50 veya NOEC), test koşulları (örneğin test süresi, kullanım 
yolu) ve ilgili diğer bilgiler söz konusu etki için uluslararası düzeyde kabul görmüş ölçü birimleriyle kısaca sunulacaktır.  
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3.1.4. Bir kimyasal maddenin çevresel döngüsünün değerlendirilmesinde kullanılan tüm bilgiler kısaca ve eğer mümkünse tablo ya 
da tablolar halinde sunulacaktır. İlgili test sonuçları, test koşulları ve ilgili diğer bilgiler söz konusu etki için uluslararası düzeyde 
kabul görmüş ölçü birimleriyle kısaca sunulacaktır.    

3.1.5. Eğer mevcut bir çalışma bulunuyor ise, söz konusu çalışmayla ilgili bir güvenilir çalışma özeti çıkarılmalıdır. Aynı etkiyi ele 
alan birden fazla çalışma bulunuyor ise, en yüksek tehlike arz eden kimyasal maddelere öncelik veren çalışma veya çalışmalar 
sonuçlar çıkarılması için kullanılacak ve teknik dosyanın bir parçası olarak dahil edilmek üzere bu çalışma veya çalışmaların bir 
güvenilir  çalışma özeti  çıkarılacaktır.  Güvenilir  çalışma özetlerinde, tehlike değerlendirmesinde kullanılan tüm anahtar veriler 
gerekli olacaktır. En yüksek tehlike arz eden kimyasal maddelere öncelik veren çalışma veya çalışmalar kullanılmıyor ise, yalnızca 
kullanılan çalışma için değil, ayrıca kullanılan çalışmaya göre daha büyük tehlikelere öncelik veren çalışmalar için bu durum tam 
olarak gerekçelendirilecek ve teknik dosyanın bir  parçası olarak dahil  edilecektir.  Mevcut tüm bilgileri  arasında herhangi bir 
tehlike  belirtisi  görülmeyen  kimyasal  maddeler  için,  tüm  çalışmaların  geçerliliğine  yönelik  bir  genel  değerlendirme 
gerçekleştirilmelidir.  

3.2. Adım 2: Sınıflandırma ve etiketlendirme

3.2.1. Direktif 67/548/AET’de belirlenmiş bulunan kriterler doğrultusunda geliştirilmiş olan etiketleme ve sınıflandırma sunulacak 
ve gerekçelendirilecektir.  Uygulanabilir  olduğunda, Direktif 67/548/AET Madde 4(4)’ün ve Direktif 1999/45/AT Madde 4 ila 
7’nin uygulanmasından kaynaklanan Belirli Derişim sınırlamaları sunulacak ve eğer Direktif 67/548/AET Ek I’e eklenmemişler 
ise gerekçelendirilecektir. Değerlendirme her zaman için, söz konusu kimyasal maddenin Direktif 67/548/AET kapsamında CMR, 
kategori 1 veya 2 sınıflandırmaları için belirlemiş olan kriterlere uygun olup olmadığına ilişkin bir ifadeyi de içerecektir.  

3.2.2.  Mevcut  bilgiler  bir  kimyasal  maddenin belirli  bir  amaca yönelik olarak sınıflandırılması  yönünde bir  karar  almak için 
yetersiz ise tescil ettiren, sonuç olarak almış olduğu kararı veya gerçekleştirmiş olduğu eylemi belirtecek ve gerekçelendirecektir.  

3.3. Step 3: PNEC’nin tanımlanması

3.3.1. Elde edilebilen bilgiler esas alınarak, tüm çevresel ortamlar için bir PNEC belirlenecektir. PNEC, uygun bir değerlendirme 
faktörünün etki değerleri (LC50 ya da NOEC) üzerine uygulanması ile birlikte hesaplanabilir. Değerlendirme faktörleri, laboratuar 
testlerindeki sınırlı sayıda türler için alınmış olan etki değerleri arasındaki farkı ve söz konusu çevresel ortam (1) için PNEC’i 
belirtmektedir.  

3.3.2. PNEC alınması mümkün değil ise, bu durum açıkça belirtilmeli ve gerekçelendirilmelidir.  

4. PBT VE VPVB DEĞERLENDİRME

4.0. Giriş

4.0.1.  PBT  ve  vPvB  değerlendirmesinin  amacı,  kimyasal  maddenin  Ek  XIII’de  belirtilmiş  olan  kriterler  uyup  uymadığının 
belirlenmesi ve eğer uyuyor ise, söz konusu kimyasal maddenin potansiyel yayılımının tanımlanmasıdır. Bu Ekin 1 ve 3 sayılı 
bölümleri  çerçevesinde;  tüm  uzun  vadeli  etkileri  ve  Bölüm  5  (Maruziyet  Değerlendirmesi)  adım  2  (Maruziyet  Tahmini) 
doğrultusunda insanlar ile çevrenin uzun vadedeki maruziyetlerini ele alan bir tehlike değerlendirmesi, Ek XIII’deki PBT ve vPvB 
kriterlerine uymayan kimyasal maddeler için yeterli derecede güvenilir sonuçlar veremeyecektir. Dolayısıyla ayrıca bir PBT ve 
vPvB değerlendirme yapılması gerekmektedir.  

4.0.2. PBT ve vPvB değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporu, B Kısmı, Bölüm 8’de açıkça tanımlanmak üzere aşağıdaki iki 
adımdan oluşacaktır: 
Adım 1: Kriterlerle karşılaştırma yapılması.
Adım 2: Yayılımların tanımlanması.
Değerlendirme ayrıca Güvenlik Bilgi Formunda 12 sayılı başlık altında özetlenecektir.  

4.1. Adım 1: Kriterlerle karşılaştırma yapılması
PBT ve vPvB değerlendirmesini bu kısmı, teknik dosyanın bir parçası olarak verilmiş olan mevcut bilgilerin Ek XIII’de belirtilen 
kriterlerle karşılaştırılması ve kimyasal maddenin bu kriterlere uyduğunun veya uymadığının belirtilmesinden oluşmaktadır.  
Eğer mevcut bilgiler, kimyasal maddenin Ek XIII’de verilen kriterlere uygun olup olmadığına karar verilmesi için yeterli değil ise, 
tescil ettirenin elinde bulunan gözlem verileri gibi mevcut bulunan ve eşit derecede değerlendirmeye yönelik olan diğer kanıtlar 
göz önünde bulundurulacaktır.  
________________________________
(1) Genel olarak mevcut veriler ne kadar yoğun ve test süreleri ne kadar uzun olursa, belirsizlik derecesi ve değerlendirme faktörü de bir o kadar düşük olmaktadır.  1 000 değerindeki  
değerlendirme faktörleri, tipik olarak değişik trofik seviyeleri temsil eden türlerden alınmış üç kısa vadeli L(E)C50 değerinden en düşük olanına uygulanmakta ve 10 değerindeki değerlendirme 
faktörleri de, değişik trofik seviyeleri temsil eden türlerden alınan üç uzun vadeli NOEC değerinden en düşük olanına uygulanmaktadır.  
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Eğer teknik dosya Ek VII ve VIII uyarınca gerekli görülen bir veya birden fazla uç nokta bilgisi içeriyor ise tescil ettiren, PBT ve 
vPvB değerlendirmesinin amacını yerine getirmek amacıyla daha fazla bilgi üretilmesinin gerekli olup olmadığına karar vermek 
için P, B ve T özelliklerinin gözlemlenmesine yönelik bilgileri göz önünde bulunduracaktır. Daha fazla bilgi üretilmesinin gerekli 
görülmesi ve omurgalı hayvanlar üzerinde testler yapılmasını gerektirmesi halinde, tescil ettiren bir test teklifi sunacaktır. Ancak 
tescil ettirenin, Ek XI bölüm 3 uyarınca PBT ve vPvB değerlendirmesine yönelik testlerin azaltılması için yeterli risk yönetim 
tedbirleri ve çalışma koşullarını uygulaması veya tavsiye etmesi halinde, bu gibi bilgilerin üretilmesi gerekli değildir.  

4.2. Adım 2: Yayılımların tanımlanması

Eğer kimyasal madde kriterlere uygun ise, Bölüm 5’te tanımlanan maruziyet değerlendirmesinin ilgili kısımlarından oluşan bir 
yayılım  tanımlaması  gerçekleştirilecektir.  Bu  tanımlama  özellikle,  üretici  veya  ithalatçı  tarafından  yürütülen  tüm  faaliyetler 
sırasında farklı çevresel ortamlara yayılan kimyasal madde miktarları, tüm tanımlanan kullanımlar ve insanların veya çevrenin 
kimyasal maddeye maruz kaldığı olası yolları içerecektir.  

5. MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ

5.0. Giriş

Maruziyet  değerlendirmesinin  amacı,  kimyasal  maddenin  insanların  veya  çevrenin  maruz  kaldığı  ya  da  kalabileceği 
dozunun/derişiminin  nicel  veya  nitel  tahminini  yapmak  olacaktır.  Değerlendirme,  kimyasal  maddenin  üretim  ve  tanımlanan 
kullanımlardan doğan yaşam döngüsünün tüm altı aşamasını ele alacak ve Bölüm 1 ila 4 arasında tanımlanmış olan tehlikelere 
ilişkin tüm maruziyetleri kapsayacaktır. Maruziyet değerlendirmesi, Kimyasal Güvenlik Raporunda açık bir şekilde tanımlanma 
üzere aşağıdaki iki adından oluşacaktır:  
Adım 1: Maruziyet senaryo(lar)ının üretilmesi veya ilgili kullanım ve maruziyet kategorilerinin geliştirilmesi.
Adım 2: Maruziyet Tahmini.
Madde 31 doğrultusunda gerekli görüldüğü durumlarda, maruziyet durumu ayrıca Güvenlik Bilgi Formuna bir ek içinde dahil 
edilecektir.  

5.1. Adım 1: Maruziyet durumlarının geliştirilmesi 

5.1.1. Maruziyet durumları Bölüm 0.7 ve 0.8’de açıklandığı biçimde geliştirilecektir.  Maruziyet durumları, kimyasal güvenlik 
değerlendirme sürecinde anahtar rol oynamaktadır. İlk değerlendirme, çalışma koşulları ve risk değerlendirme tedbirlerine (bir ön 
maruziyet durumu) yönelik ilk varsayımı oluşturan, gerekli görülen en az ve mevcut tüm tehlike bilgileri ile maruziyet tahminleri 
üzerine kurulacaktır. Eğer ilk varsayımlar, insan sağlığı ve çevreye yönelik risklerin yeterli derecede kontrol altında tutulmadığına 
ilişkin bir risk tanımlamasını işaret ediyor ise, yeterli kontrolün sağlanması amacıyla tehlike veya maruziyet değerlendirmesinin bir 
veya belirli sayıda faktörü tadil edilerek sürecin tekrarlanması gerekmektedir. Tehlike değerlendirmesini iyileştirilmesi amacıyla, 
ilave  tehlike  bilgilerinin  üretilmesi  gerekebilir.  Maruziyet  değerlendirmesinin  iyileştirilmesi,  maruziyet  durumunda  belirlenen 
çalışma  koşulları  ya  da  risk  yönetim  tedbirlerinin  değiştirilmesinin  veya  daha  kesin  maruziyet  tahminlerinin  yürütülmesini 
gerektirebilir. Sürecin son kez tekrarlanmasından (son bir maruziyet durumu) elde edilen maruziyet durumu kimyasal güvenlik 
raporuna eklenecek ve Madde 131 uyarınca güvenlik bilgi formuna dahil edilecektir. 
Son maruziyet durumu, Ek VI Bölüm 3.5’de verilen örneklerle tutarlı bir biçimde kullanımın kısaca genel tanımını belirterek 
kimyasal güvenlik raporunun ilgili başlığı altında uygun kısa bir başlıkla birlikte sunulacaktır. Maruziyet senaryoları Topluluk 
içindeki tüm üretimleri ve tanımlanan tüm kullanımları kapsayacaktır.  
Maruziyet senaryoları özellikle ilgili olduğunda aşağıdakilerin bir tanımını içerecektir: 

Çalışma koşulları
— kimyasal maddenin üretildiği, işlendiği ve/veya kullanıldığı fiziksel biçim de dahil olmak üzere ilgili süre,

— işçilerin süreçlere yönelik faaliyetleri ve kimyasal maddeye maruz kalma süreleri ve sıklıkları,

— müşterilerin faaliyetleri ve kimyasal maddeye maruz kalma süreleri ve sıklıkları,
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 — kimyasal maddenin değişik çevresel ortamlar ve kanalizasyon sitemlerine yayılım süresi ve sıklığı ile yayılımı alana 

çevresel ortamdaki seyreltme 

Risk değerlendirme tedbirleri
— değişik çevresel ortamların ve insanların (işçiler ve tüketiciler de dahil  olmak üzere) doğrudan veya dolaylı  olarak 
kimyasal maddeye maruz kalmasının azaltılması ya da engellenmesine yönelik risk yönetim tedbirleri,

—  insanların  veya  çevrenin  kimyasal  maddeye  atık  boşaltımı  ve/veya  geri  dönüşümü  sırasında  armuz  kalmasının 
azaltılması veya engellenmesine yönelik atık yönetim tedbirleri.

5.1.2. Bir üreticinin, ithalatçının veya alt kullanıcının belirli bir kulanım için yetkilendirme başvurusunda bulunduğu durumlarda, 
maruziyet senaryolarının yalnızca bu söz konusu kullanım ve sonraki yaşam döngüsü adımları için geliştirilmesi gerekmektedir.  

5.2. Adım 2: Maruziyet Tahminleri

5.2.1. Maruziyet, geliştirilmiş olan her bir maruziyet durumu için tahmin edilecek, Kimyasal Güvenlik Raporunun ilgili başlığı 
altında sunulacak ve Madde 31 doğrultusunda gerekli görülüyor ise, güvenlik bilgi formunun bir ekinde özetlenecektir. Maruziyet 
durumu üç öğe içermektedir: (1) yayılım tahmini (2) kimyasal döngü ve yollar (3) maruziyet seviyelerinin tahmin edilmesi.

5.2.2. Emisyon tahminleri, kimyasal maddenin üretimi ve tüm tanımlanmış kullanımlarında kaynaklanan yaşam döngüsünün tüm 
bölümlerindeki  yayılımları  da  göz  önünde  bulunduracaktır.  Kimyasal  maddenin  üretiminden  kaynaklanan  yaşam  döngüsü 
aşamaları, uygun görüldüğünde atık aşamasını da kapsamaktadır. Kimyasal maddenin tanımlanmış kullanımlarından kaynaklanan 
yaşam döngüsü aşamaları,  uygun görüldüğünde eşyaların hizmet ömrü ile  atık aşamasını da kapsamaktadır.  Yayılım tahmini, 
maruziyet durumunda tanımlanmış olan risk yönetim tedbirleri ile çalışma koşullarının uygulamaya konmuş olduğu varsayımı 
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.  

5.2.3. Olası nitelik kaybı, dönüşüm veya tepkime süreçlerinin bir tanımı ile çevresel dağılım ve döngünün bir tahmini yapılacaktır. 

5.2.4. Maruziyet seviyelerinin tahmini, kimyasal madde maruziyetinin bilindiği veya mantık çerçevesinde öngörülebildiği tüm 
insan popülasyonları (çevre aracılığıyla dolaylı olarak maruziyet altında kalan işçiler, tüketiciler ve insanlar) ve çevresel ortamlar 
için  gerçekleştirilecektir.  İnsan  maruziyetinin  tüm  ilgili  yolları  (solunumsal,  oral,  cilt  ve  tüm  ilgili  maruziyet  yolları  ile 
kaynaklarının karşımı) ele alınacaktır. Bu gibi tahminlerde, maruziyet modeli içindeki tüm uzamsal ve zamansal varyasyonlar göz 
önünde bulundurulacaktır. Özellikle aşağıdakiler, maruziyet tahmininde ele alınacaktır: 

— yeterli bir şekilde ölçülmüş olan temsili maruziyet verileri,

— kimyasal maddedeki tüm önemli dereceli kirlilikler ve katkı maddeleri,

— kimyasal maddenin üretildiği ve/veya ithal edildiği miktar,

— her bir tanımlanmış kullanım için miktarlar,

— risk gelişiminin engellenme düzeyi de dahil olmak üzere, uygulanan veya tavsiye edilen risk yönetim tedbirleri, 

— çalışma koşulları doğrultusunda, maruziyet süresi ve sıklığı,

— işçilerin süreçlere ilişkin faaliyetleri ve kimyasal maddeye maruz kalma sıklıkları ile süreleri,

— müşterilerin faaliyetleri ve kimyasal maddeye maruz kalma sıklıkları ile süreleri,

— kimyasal maddenin değişik çevresel ortamlara yayılım süresi ve sıklığı ile yayılımı alan çevresel ortamdaki seyreltme,
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— kimyasal maddenin fizikokimyasal özellikleri,

— dönüşüm ve/veya nitelik azaltılması ile elde edilen ürünler, 

— insanlarda olası maruziyet yolları ve emilim potansiyeli,

— olası çevresel yollar ve çevresel dağılım, nitelik kaybı ve/veya dönüşüm (bakınız ayrıca Bölüm 3 Adım 1),

— maruziyet ölçeği (coğrafi),

— kimyasal maddenin matris bağımlı salınımı/hareketi.

5.2.5.  Yeterli  ölçümlerle  elde  edilmiş  temsil  verilerin  mevcut  bulunduğu  durumlarda,  bu  veriler  özellikle  göz  önünde 
bulundurulacaktır.  Maruziyet  seviyelerinin  tahmin  edilmesi  için  uygun  modeller  kullanılabilir.  Benzer  kullanım,  maruziyet 
modelleri veya benzer özelliklere sahip olan kimyasal maddelerden elde edilen ilgili gözlem bilgileri ayrıca ele alınabilir.  

6. RİSK TANIMLAMA

6.1.  Risk tanımamla tüm maruziyet  senaryoları  için  gerçekleştirilecek ve Kimyasal  Güvenlik  Raporunun ilgili  başlığı  altında 
sunulacaktır.  

6.2. Risk tanımlama, mantık çerçevesinde maruziyetin bilindiği yada öngörülebilir olduğu tüm insan popülasyonlarını (maruziyet 
altındaki işçiler, tüketiciler veya çevre aracılığıyla dolaylı olarak ya da bunların bir birleşimi dolayısıyla maruziyet altında kalan 
popülasyonlar)  ve  çevresel  ortamları,  maruziyet  durumunda tanımlanmış olan risk yönetim tedbirleri  ile  çalışma koşullarının 
uygulamaya konmuş olduğu varsayımı çerçevesinde ele alacaktır. Buna ilaveten, kimyasal maddeden kaynaklanan genel çevresel 
risk, tüm çevresel ortamlara yönelik tüm genel salınımlar, yayılımlar ve kayıpların sonuçlarıyla entegre edilerek yeniden gözden 
geçirilecektir.  

6.3. Risk tanımlama aşağıdakilerden oluşacaktır:

— belirli bir DNEL ile birlikte maruziyet altında kalan veya kalma ihtimali taşıyan tüm insan popülasyonlarının 
karşılaştırılması,

— tüm çevresel ortamlarda PNEC’lerle birlikte tahmin edilen çevresel derişimlerin tahmin edilen bir karşılaştırması ve

—  kimyasal  maddenin  fizikokimyasal  özellikleri  dolayısıyla  meydana  gelen  olayların  şiddetlerinin  ve  olasılıklarının 
değerlendirmesi.

6.4.  Tüm  maruziyet  senaryoları  için,  aşağıdaki  koşullar  altında  kimyasal  maddenin  yaşam  döngüsü  boyunca  üretim  veya 
tanımlanan kullanımlardan kaynaklanan insan sağlığı  ve çevreye yönelik risklerin yeterli  bir  şekilde kontrol altında tutuluyor 
olduğu düşünülebilir: 

— Bölüm 6.2’de tahmin edilen maruziyet seviyeleri, sırasıyla Bölüm 1 ve 3’de belirtildiği şekilde uygun görülen 
DNEL veya PNEC’i almıyor ise ve 

— Bölüm 2’de belirtildiği şekilde kimyasal maddenin fizikokimyasal özelliklerinden kaynaklanan bir olayın şiddet ve 
olasılığı göz ardı edilebilir seviyede ise. 

6.5. DNEL veya PNEC belirlenmesi mümkün olmayan insan etkileri ile çevresel ortamlar için, maruziyet durumu uygulanırken 
etkilerin engellenmesi olasılığının nitel bir değerlendirmesi gerçekleştirilecektir.  
PBT ve vPvB kriterlerine uygun olan kimyasal maddeler için üretici veya ithalatçı, kimyasal maddenin yaşam döngüsü boyunca 
üretim veya tanımlanan kullanımlardan kaynaklanan insan sağlığı ve çevreye yönelik maruziyetlerin ve yayılımların azaltılmasına 
ilişkin risk yönetim tedbirlerini yerinde uygularken veya alt kullanıcılara tavsiye ederken Bölüm 5 Adım 2’de verilen bilgileri 
kullanacaktır.  
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7. KİMYASAL GÜVENLİK RAPORU FORMATI

Kimyasal Güvenlik Raporu aşağıdaki başlıkları içerecektir:
KİMYASAL GÜVENLİK RAPORU FORMATI

A KISMI
1. RİSK YÖNETİM TEDBİRLERİNİN ÖZETİ 

2. RİSK YÖNETİM TEDBİRLERİNİN UYGULANDIĞI YÖNÜNDE BEYANNAME 

3. RİSK YÖNETİM TEDBİRLERİNİN İLETİLDİĞİ YÖNÜNDE BEYANNAME  
B KISMI

1. KİMYASAL MADDENİN KİMLİĞİ İLE FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 

2. ÜRETİM VE KULLANIMLAR

2.1. Üretim 
2.2. Tanımlanmış kullanımlar
2.3. Kaçınılması önerilen kullanımlar

3. SINIFLANDIRMA VE ETİKETLEME

4. ÇEVRESEL DÖNGÜ ÖZELLİKLERİ 

4.1. Nitelik kaybı
4.2. Çevresel dağılım
4.3. Biyolojik birikim
4.4. İkincil zehirleme

5. İNSAN SAĞLIĞI TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ

5.1. Toksikokinetikler (emilim, metabolizma, dağılım ve yok etme)
5.2. Akut toksisite
5.3. İritasyon
5.3.1. Deri
5.3.2. Göz
5.3.3. Solunum cihazı
5.4. Korozivite
5.5. Duyarlayıcılık
5.5.1. Deri
5.5.2. Solunum sistemi
5.6. Doz tekrarı toksisitesi
5.7. Mutajenlik
5.8. Kanserojenlik
5.9. Yeniden üretim için toksisite
5.9.1. Yeniden üretim üzerindeki etkiler
5.9.2. Gelişimsel toksisite
5.10. Diğer etkiler
5.11. DNEL alınması
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KİMYASAL GÜVENLİK RAPORU FORMATI

6. FİZYOKİMYASAL ÖZELLİKLERE İLİŞKİN İNSAN SAĞLIĞI TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ 

6.1. Patlayıcılık 
6.2. Tutuşabilirlik
6.3. Oksitleme potansiyeli

7. ÇEVRESEL TEHLİKE DEĞERLENDİRME 

7.1. Sulu ortam (tortular da dahil)
7.2. Karasal ortam
7.3. Atmosferik ortam
7.4. Kanalizasyon sistemlerindeki mikrobiyolojik faaliyetler 

8. PBT VE VPVB DEĞERLENDİRMESİ

9. MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ

9.1. (Maruziyet durumu-1 başlığı)
9.1.1. Maruziyet durumu
9.1.2. Maruziyet tahmini
9.2. (Maruziyet durumu-2 başlığı) 
9.2.1. Maruziyet durumu
9.2.2. Maruziyet tahmini (vb) 

10. RİSK TANIMLAMA

10.1. (Maruziyet durumu-1 başlığı) 
10.1.1. İnsan sağlığı
10.1.1.1. İşçiler
10.1.1.2. Tüketiciler
10.1.1.3. Çevre aracılığıyla dolaylı olarak insan maruziyeti 
10.1.2. Çevre
10.1.2.1. Sulu ortam (tortular da dahil)
10.1.2.2. Karasal ortam
10.1.2.3. Atmosferik ortam
10.1.2.4. Kanalizasyon sistemlerindeki mikrobiyolojik faaliyetler 
10.2. (Maruziyet durumu-2 başlığı)
10.2.1. İnsan sağlığı
10.2.1.1. İşçiler
10.2.1.2. Tüketiciler
10.2.1.3. Çevre aracılığıyla dolaylı olarak insan maruziyeti 
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10.2.2. Çevre
10.2.2.1. Sulu ortam (tortular da dahil)
10.2.2.2. Karasal ortam
10.2.2.3. Atmosferik ortam
10.2.2.4. Kanalizasyon sistemlerindeki mikrobiyolojik faaliyetler (vb)
10.x. Genel Maruziyet (tüm ilgili yayılım/salınım kaynaklarının birleşimi ile) 
10.x.1. İnsan sağlığı (tüm maruziyet yollarının birleşimi ile)
10.x.1.1.
10.x.2. Çevre (tüm yayılım kaynaklarının birleşimi ile)
10.x.2.1.
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EK II GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DERLENMESİNE YÖNELİK KILAVUZ

Bu Ekte, Madde 31 uyarınca bir kimyasal madde veya bir preparat için temin edilecek olan güvenlik bilgi formu için belirlenen 
gerekler yer almaktadır. Güvenlik Bilgi Formları, ilgili Kimyasal Güvenlik Rapor(lar)ından elde edilen bilgiler de dahil olmak 
üzere, sınıflandırılmış kimyasal maddeler ve preparatlara ilişkin güvenlik bilgilerinin tedarik zincirinden aşağıya doğru sonraki alt 
kulanı(lar)a iletilmesi için bir mekanizma sağlamaktadır. Güvenlik Bilgi Formunda temin edilen bilgiler, eğer hazırlanmış ise, 
Kimyasal Güvenlik Raporunda verilen bilgilerle tutarlılık içinde olacaktır. Bir Kimyasal Güvenlik raporunun hazırlanmış olduğu 
durumlarda, ilgili maruziyet senaryo(lar)ı Güvenlik Bilgi Formunun bir ekine dahil edilecek ve böylece bu senaryolara Güvenlik 
Bilgi Formunun ilgili başlığı altında gönderme yapılması kolaylaşacaktır.  

Bu Ekin amacı, Madde 31’de belirtilen zorunlu başlıklarla tutarlılık ve doğruluk sağlanması, dolayısıyla kullanıcıların Güvenlik 
Bilgi Formları aracılığıyla işyerinde insan sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına yönelik olarak gerekli önlemleri almasının 
ağlanmasıdır. Güvenlik Bilgi Formlarında temin edilen bilgiler ayrıca, işyerinde kimyasal maddelerle ilgili riskler karşısında insan 
sağlığı ve işçi güvenliğinin sağlanması ile ilgili 98/24/AT sayılı Direktifte belirtilen gereklere uygun olacaktır. Güvenlik Bilgi 
Formu özellikle işverenin, işyerinde tehlikeli kimyasal aracılar bulunup bulunmadığını tespit etmesi ve bu aracıların kullanımından 
kaynaklanan insan sağlığı ve işçi güvenliğine yönelik riskleri değerlendirmesini sağlayacaktır.  
Güvenlik  Bilgi  Formunda  temin  edilen  bilgiler  açık  ve  kısaca  yazılmış  olacaktır.  Güvenlik  Bilgi  Formu,  bilindiği  kadarıyla 
kullanıcı  kitlesinin  belirli  ihtiyaçlarını  göz  önünde bulunduran  bir  uzman şahıs  tarafından hazırlanacaktır.  Piyasaya kimyasal 
madde ve preparat süren kişiler, yetkili kişilerin bilgi tazeleme eğitimleri de dahil gerekli tüm eğitimleri aldığından emin olmalıdır. 

Tehlikeli  olarak  sınıflandırılmamış  olan  ancak  Madde  31  uyarınca  Güvenlik  Bilgi  Formları  hazırlanması  gereken  kimyasal 
maddeler için, tüm başlıklar altında orantılı bilgiler yer alacaktır.  
Bazı durumlarda, kimyasal maddelerin ve preparatların geniş ölçekli özellikleri dolayısıyla ilave bilgiler gerekli olabilir. Ancak 
diğer durumlarda eğer belirli özelliklere ilişkin bilgiler önemsiz ya da bu bilgilerin temin edilmesi teknik olarak imkansız ise, bu 
durumun sebepleri tüm başlıklar altında çık bir şekilde belirtilecektir. Tüm tehlikeli özellikler için bilgi temin edilecektir. Belirli 
bir tehlikenin geçerli olmadığı belirtilir ise, sınıflandıranın bilgi edinemediği durumların ve olumsuz test sonuçlarının elde edildiği 
durumların  açık  bir  şekilde  birbirinden  ayrılması  gerekmektedir.  Güvenlik  Bilgi  Formunun  düzenlendiği  tarihi  ilk  sayfada 
belirtiniz.  Bir  Güvenlik  Bilgi  Formu  yeniden  gözden  geçirilirken,  yapılan  değişiklikler  alıncının  dikkatine  sunulacak  ve 
‘Düzeltilmiş Versiyon’: (tarih) tanımlaması kullanılacaktır.  

Not
Güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ayrıca, etiketleme derogasyonları bulunmayan ve Direktif 67/548/AET bölüm 8 ve 9’da 
listelenmiş olan özel kimyasal maddeler ve preparatlar (örneğin alaşımlar, çok büyük biçimlerdeki metaller, sıkıştırılmış gazlar vb) 
için de gerekli olacaktır.  

1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ 

1.1. Kimyasal madde veya preparatın kimliği 

Tanımlama için kullanılan süre Direktif 67/548/AET Ek VI’da temin edilmiş olan etikettekinin aynısı olacaktır.  
Tescil işlemine tabi olan kimyasal maddeler için, tescil işleminde temin edilmiş olan süre geçerli olacak ve bu Tüzüğün 20(1) 
sayılı Maddesi uyarınca verilmiş olan tescil numarası ayrıca belirtilecektir. Mevcut bulunan diğer tanımlama yöntemleri ayrıca 
belirtilebilir.  

1.2. Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı

Kimyasal madde veya preparatın kullanımını bilindiği derecede belirtiniz. Eğer birçok olası kullanım bulunuyor ise, yalnızca en 
önemli  veya  ortak  kullanımların  listelenmesi  gerekmektedir.  Bu  listeye  asıl  etki  de  dahil  edilecektir,  örneğin  yanmazlık, 
paslanmazlık vb. 
Eğer Kimyasal Güvenlik raporu hazırlanması gerekiyor ise, Güvenlik Veri Formu alıcıya ilişkin tüm tanımlanmış kullanımlarla 
ilgili bilgileri içerecektir. Bu bilgiler, Güvenlik Bilgi Formuna ek olarak konulmuş olan tanımlanmış kullanımlar ve maruziyet 
senaryoları ile tutarlılık içinde olacaktır.  
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1.3. Şirket/üstlenen bilgileri 

Üretici,  ithalatçı  veya  distribütör  olmasına  bakılmaksızın,  Topluluk  içinde  kimyasal  maddenin  veya  preparatın  piyasaya 
sürülmesinde sorumlu olan kişiyi tanımlayınız. Bu kişinin tam adresi ve telefon numarasının yanı sıra Güvenlik Bilgi Formundan 
sorumlu olan kişinin e-posta adresini de belirtiniz. Buna ilaveten, bu kişinin kimyasal madde veya preparatın piyasaya sürüldüğü 
Üye Devlet içinde bulunmaması durumunda, eğer mümkün ise bu Üye Devletteki sorumlu kişinin tam adresi telefon numarasını 
belirtiniz. Tescil ettirenler söz konusu olduğunda tanımlanan kişi, tescil işleminde ithalatçı veya üreticiye yönelik olarak verilmiş 
bulunan bilgilerle tutarlılık içinde olmalıdır.  

1.4. Acil durum telefonu

Yukarıda değinilmiş olan bilgilere ek olarak, şirketin ve/veya ilgili resmi istişari birimin (bu kişi, Direktif 1999/45/AT Madde 
17’de belirtilmiş olan, sağlığa ilişkin bilgilerin alınmasından sorumlu birim olabilir)  acil  telefon numarasını  da belirtiniz.  Bu 
telefonun yalnızca iş saatleri içerisinde müsait olması halinde, bu bilgiyi de ayrıca belirtiniz.  

2. TEHLİKE TANIMLAMA

67/548/AET  ya  da  1999/45/AT  sayılı  Direktiflerde  belirtilmiş  olan  sınıflandırma  kurallarının  uygulanmasından  kaynaklanan 
kimyasal  madde ya da preparat  sınıflandırmasını burada belirtiniz.  Kimyasal madde veya preparatın insan sağlığı ve çevreye 
yönelik olarak arz ettiği tehlikeleri açık ve kısa bir şekilde belirtiniz.  
1999/45/AT sayılı Direktif uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmış olan ve olmayan preparatlar arsında açık bir ayrım belirleyiniz. 

Kimyasal madde veya preparatın kullanımı veyahut olası yanlış kullanımlardan doğan ve mantık çerçevesinde öngörülebilen en 
önemli olumsuz fizikokimyasal özellikleri tanımlayınız. Tozluluk, çapraz-duyarlayıcılık, donma, yüksek koku ya da tat potansiyeli 
veya toprakta yaşayan organizmaların zarar görmesi, ozon tabakası hasarı, fotokimyasal ozon oluşumu gibi çevresel tehlikeler gibi 
sınıflandırma yapılmasını gerektirmeyen ancak materyalin genel tehlikelerine katkıda bulunan diğer tehlikelerin de belirtilmesi 
gerekebilir.  

Etiket  üzerinde verilen bilgiler  başlık 15 altında gösterilecektir.  Kimyasal  maddenin sınıflandırması,  Başlık XI doğrultusunda 
hazırlanan sınıflandırma ve etiketleme envanterinde belirtilen sınıflandırmayla tutarlılık içinde olmalıdır.  

3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER 

Verilen bilgiler,  alıncın preparatın  içeriği  dolayısıyla halihazırda  teşkil  ettiği  tehlikeyi  tanımlamasına yarımcı  olacak biçimde 
olmalıdır.  

3.1. İçeriğin ve bunların derişimlerinin genel bir açıklaması yararlı olacağı için, tam içeriği (içindekilerin doğası ve derişimleri) 
tanımlamak gerekli olmayacaktır.  

3.2. 1999/45/AT sayılı Direktif uyarınca tehlikeli olarak sınıflandırılmış bir preparat için, aşağıdaki kimyasallar ve derişimleri ya 
da preparattaki derişim aralığı belirtilecektir: 

(a)  67/548/AET sayılı  Direktif kapsamında  insan  sağlığına  ve  çevreye  yönelik  tehlike  arz  eden  kimyasal  maddeler, 
aşağıdakilerin en düşüğüne eşit veya daha büyük derişimlerde bulunuyor: 

— 1999/45/AT sayılı Direktifin 3(3) sayılı Maddesinde tanımlanmış şekliyle uygulanabilir derişimler;
— 67/548/AET sayılı Direktif Ek I’de belirtilmiş olan derişim sınırlamaları;
— 1999/45/AT sayılı Direktif Ek II, B Kısmında belirtilmiş olan derişim sınırlamaları; 
— 1999/45/AT sayılı Direktif Ek III, B Kısmında belirtilmiş olan derişim sınırlamaları;
— 1999/45/AT sayılı Direktif Ek V’de belirtilmiş olan derişim sınırlamaları; 
—  bu  Tüzüğün  XI  sayılı  Başlığı  çerçevesinde  belirlenmiş  olan  sınıflandırma  ve  etiketleme  envanterinde  bulunan,  üzerinde 
uzlaşılmış bir kayıtta verilen derişim sınırlamaları;
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(b) yukarıda (a)’ya dahil edilmemiş olan, Topluluk işyeri maruziyet sınırlamaları bulunan kimyasal maddeler;

(c) eğer belirli bir kimyasal maddenin derişimi 0,1 % değerine eşit ya da bu değerden büyükse, Ek XIII’de belirlenen kriterler 
uyarınca kalıcı, biyolojik birikimli ve toksik ya da çok kalıcı ve çok biyolojik birikimli olan kimyasal maddeler.

3.3.  Eğer  aşağıdaki  miktarlarda  belirli  derişimler  içinde  bulunuyorlarsa, 1999/45/AT  sayılı  Direktif uyarınca  tehlikeli 
olarak sınıflandırılmamış olan kimyasal maddeler, derişim veya derişim aralıklarıyla birlikte belirtilecektir: 

(a) gaz halinde olmayan preparatlar için ≥ 1 % ağırlık oranında, gaz halindeki preparatlar için ≥ 0,2 % hacim oranında ve

— kimyasal madde, 67/548/AET (1) sayılı Direktif uyarınca insan sağlığı ya da çevreye yönelik tehlike arz ediyor,

— kimyasal maddeler için Topluluk işyeri maruziyet sınırlamaları belirlenmiş ya da 

(b) ≥ 0,1 % ağırlık oranında derişimler ve Ek XIII ‘de belirlenen kriterler uyarınca kalıcı, biyolojik birikimli ve toksik ya da çok 
kalıcı ve çok biyolojik birikimli kimyasal maddeler.

3.4. Kimyasal maddelerin fizikokimyasal tehlikeleri ve insan sağlığı ile çevreye yönelik tehlikelerinin dolayısıyla verilen sembol 
harfler ve R fazları da dahil olmak üzere; yukarıdaki kimyasal maddelerin sınıflandırmaları (67/548/AET sayılı Direktif Madde 4 
ve 6, 67/548/AET sayılı Direktif Ek I ya da bu Tüzüğün XI sayılı Başlığı çerçevesinde belirlenmiş olan sınıflandırma ve etiketleme 
envanterinde  bulunan,  üzerinde  uzlaşılmış  bir  kayıttan  alınmak  üzere)  belirtilecektir.  Burada  R  fazlarının  tam  bir  biçimde 
yazılması gerekmemektedir: ilgili tüm R fazlarının tam bir biçimde listelendiği başlık 16’ya gönderme yapılacaktır. Eğer kimyasal 
madde sınıflandırma kriterlerine uygun değil ise, kimyasal maddenin ‘PBT’ olması veya ‘Topluluk işyeri maruziyet sınırlamasına’ 
tabi olması gibi, bölüm 3’de belirtilmesinin sebepleri açıklanacaktır.  

3.5. Kimyasal maddenin bu Tüzüğün 20(1) sayılı Maddesi kapsamında verilen ismi ve Tescil numarası, eğer bulunuyorsa EINECS 
ya  da  ELINC  numarası,  67/548/AET sayılı  Direktif  çerçevesinde  belirtilecektir.  CAS  ve  IUPAC  (eğer  bulunuyor  ise) 
numaralarının verilmesi de ayrıca yararlı olabilir. Marka veya üretici ismi bulunmadan listelenmiş olan kimyasal maddeler için, 
1999/45/AT sayılı Direktifin 15. Maddesi veya Bölüm 3.3’de verilen dipnot uyarınca kesin bir kimyasal tanımlayıcı bulunması 
gerekli değildir.  

3.6. 1999/45/AT sayılı Direktifin 15 Maddesi ya da Bu Ekte Bölüm 3.3’de verilen dipnot uyarınca, belirli kimyasal maddelerin 
kimlikleri gizli tutulacak, güvenli bir şekilde taşınmaları için ise kimyasal doğaları açıklanacaktır.  

4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

İlk yardım tedbirlerini tanımlayınız.
İlk olarak, vakit kaybetmeden tıbbi bakım gerekip gerekmediğini belirtiniz. 
İlk  yardım bilgileri,  kazazede,  ortamda  bulunanlar  ve  ilk  yardım ekipleri  tarafından  kolaylıkla  anlaşılacak  şekilde  olmalıdır. 
Semptom ve etkiler kısa bir şekilde özetlenmelidir. Talimatlar,  kaza durumunda kaza yerinde neler yapılması gerektiği ya da 
sonradan ortaya çıkan etkilerin maruziyet sonrası beklenmesinin gerekip gerekmediğini  belirtmelidir.  Solunum, deri  veya göz 
teması gibi değişik maruziyet yollarına ilişkin bilgileri değişik başlıklar altında ayrı ayrı veriniz. Bir doktor tarafından profesyonel 
müdahale yapılması gerekip gerekmediğini belirtiniz. Bazı kimyasal maddeler ve preparatlar için, işyerinde özel ve acil tedavi 
sağlanması için özel yöntemler bulunduğunun vurgulanması önemli olabilir.  

5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

Kimyasal madde ya da preparattan kaynaklanan veya bunların çevresinde ortaya çıkan yangınların söndürülmesi için aşağıdakileri 
belirten yangın söndürme tedbirlerine başvurunuz: 

— uygun yangın söndürme aracı,
_________________________________
(1) Preparatın piyasaya sürülmesinden sorumlu olan kişinin; aşağıdaki sınıflandırmaları taşıyan kimyasal maddeler hariç tutulmak üzere, bir kimyasal maddenin güvenlik bilgi formundaki 
kimyasal bilgilerinin ifşa edilmesinin fikri mülkiyetinin gizliliğini riske atacağını kanıtlayabilir ise, bu kişi 1999/45/AT sayılı Direktif Ek VI, B Kısmı uyarınca kimyasal maddeyi en önemli 
işlevsel kimyasal grupları tanımlayan bir isim veyahut diğer bir alternatif isim aracılığıyla belirtebilir:
- R41 özelliğinde veya 1999/45/AT sayılı Direktif 2.3.4 sayılı maddede belirtilen özelliklerin biri ya da daha fazlasıyla kombinasyon halinde iritasyon yaratan 
- kendi başına ölümcül akut etkiler yaratan, zararlı veya 1999/45/AT sayılı Direktif 2.3.4 sayılı maddede belirtilen özelliklerin biri ya da daha fazlasıyla kombinasyon halinde zararlı olan 
kimyasal maddeler.
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— güvenlik sebebiyle kullanılmayacak olan yangın söndürme araçları,
— kimyasal madde ya da preparatın kendisinden, yanıcı ürünlerden, ortaya çıkan gazlardan kaynaklanan özel maruziyet 
tehlikeleri,
—yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar. 

6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

İlgili kimyasal madde veya preparata bağlı olarak, aşağıdakilere ilişkin bilgiye ihtiyaç duyulabilir: 

Aşağıdakiler gibi kişisel tedbirler:
— tutuşucu kaynakların  kaldırılması,  yeterli  havalandırma/solunum koruması,  toz  kontrolü sağlanması  ve  göz ve deri 
temasının engellenmesi,

Aşağıdakiler gibi çevresel tedbirler:
— musluklar, yüzey ve yer altı sularının güvenli tutulması, olası etraftaki tesislere uyarıda bulunma gerekliliği,

Aşağıdaki gibi temizleme yöntemleri:
— emici maddelerin kullanılması (örneğin kum, diyatomik toprak, asit bağlayıcı, evrensel bağlayıcı, talaş vb) gazların ve 
dumanın suyla azaltılması, seyreltme. 

Ayrıca  ‘asla  kullanmayın,  …  ile  etkisiz  hale  getirin’  gibi  ifadelerin  kullanımının  gerekip  gerekmediğini  de  göz  önünde 
bulundurunuz.  

Not
Uygun görülüyorsa, başlık 8 ve 13’e başvurunuz. 

7. TAŞIMA VE DEPOLAMA
Not
Bu bölümde verilen bilgiler insan sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunmasına ilişkindir. Bu bilgiler, işverenlerin 98/42/AT sayılı 
Direktif  uyarınca  uygun  çalışma  prosedürleri  düzenlemesi  ve  kurumsal  tedbirler  almasına  yardımcı  olacaktır.  Bir  kimyasal 
güvenlik raporu veya tescil gerekiyorsa, bu bölümde verilen bilgiler, Güvenlik Bilgi Formunda belirtilen tanımlanış kullanımlar ve 
maruziyet senaryolarıyla tutarlılık içinde olacaktır.  

7.1. Taşıma

Güvenli taşıma ve aşağıdaki gibi teknik tedbir tavsiyeleri belirtiniz: 
— etki azaltma, bölgesel ve genel havalandırma; aerosol, toz ve yangın oluşumunun engellenmesine yönelik tedbirler; 
çevrenin korunması için gerekli olan tedbirler (örneğin duman havalandırmasında filtre ya da gaz temizleyici kullanımı, 
setli alanlarda kullanım, dökülmelerin engellenmesi ve toplanmasına yönelik tedbirler vb); kimyasal madde ya da preparat 
ilişkin  herhangi  bir  belirli  gereklilik  (örneğin  tavsiye  edilen ya  da  yasaklanan prosedürler  ya  da  ekipmanlar)  ve  eğer 
mümkünse kısa bir açıklama veriniz. 

7.2. Depolama 

Aşağıdakiler gibi güvenli depolama koşullarını belirtiniz: 
— depolama odaları  veya konteynırları  için özel  tasarımlar (engelleme duvarları  ve havalandırma dahil  olmak üzere), 
uyumsuz  materyaller,  depolama  koşulları  (ısı  ve  nem sınırı/aralığı,  ışık,  gazlar  vb),  özel  elektrik  ekipmanı  ve  statik 
elektriğin engellenmesi.

Eğer  gerekli  görülüyorsa,  depolama koşulları  altındaki  miktar  sınırlamalarını  belirtiniz.  Özellikle  de,  kimyasal  madde  ya  da 
preparatın paketlemesi/konteynırlarında kullanılacak olan materyal türleri ile ilgili tüm özel gerekleri belirtiniz.  

7.3. Belirli kullanım(lar)
Belirli kullanım(lar) için tasarlanmış olan alt ürünler için yapılan tavsiyeler tanımlanmış kullanım(lar)a ilişkin, detaylı ve işlevsel 
olacaktır. Mümkünse, sektöre veya endüstriye özel onaylanmış rehberliklere gönderme yapılacaktır.  

8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA 

8.1. Maruziyet sınır değerleri
Çalışma maruziyet sınırı değerleri ve/veya biyolojik sınır değerleri de dahil olmak üzere, halihazırda uygulanabilir olan belirli 
kontrol parametrelerini belirtiniz. Değerler, kimyasal madde veya preparatın piyasaya sürüldüğü Üye Devlet için belirtilecektir. 
Mevcut olarak tavsiye edilen gözlemleme prosedürlerine ilişkin bilgi veriniz.  
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Bir Kimyasal Güvenlik Raporunun hazırlanması gerektiğinde, kimyasal maddeye ilişkin DENL ve PNEC değerleri, Güvenlik Bilgi 
Formunda belirlenmiş olan maruziyet senaryoları için verilecektir. Preparatlar söz konusu olduğunda, Güvenlik Bilgi Formu başlık 
3 kapsamında listelenmesi gereken bütünü oluşturan kimyasal maddeler için değerlerin verilmesi yaralı olacaktır.  

8.2. Maruziyet kontrolü

Bu belgenin amaçları doğrultusunda maruziyet kontrolünün anlamı, işçi ve çevre maruziyetinin azaltılması için kullanım sırasında 
alınacak olan tüm belirli risk yönetim tedbirlerini kapsamaktadır. Kimyasal güvenlik raporu hazırlanması gerektiğinde, Güvenlik 
Bilgi Formunda belirlenen tanımlanmış kullanımlar için, Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümünde risk yönetim tedbirlerinin bir 
özeti verilecektir.   

8.2.1. İşyeri maruziyet kontrolü 

Sırasıyla aşağıdaki öncelik sırasını gerektiren 98/24/AT sayılı Direktifin 4. Maddesi kapsamındaki kimyasal madde veya preparat 
için, insan sağlığı ve işçi güvenliğine yönelik risklerin değerlendirmesinin yapılması için bu bilgiler işveren tarafından göz önünde 
bulundurulacaktır:   

— uygun çalışma süreçleri ve mühendislik araçlarının tasarlanması, uygun ekipman ve materyallerin kullanılması,

— uygun kurumsal tedbirler gibi kolektif koruma tedbirlerinin kaynakta uygulanması ve

— maruziyet başka yollarla engellenemiyorsa, kişisel koruyucu ekipmanlar gibi bireysel kurma tedbirlerine başvurulması. 

Dolayısıyla, Direktif 98/24/AT Madde 4 kapsamında gerçekleştirilecek olan uygun bir risk değerlendirmesinin yapılabilmesi için, 
bu  tedbirlere  ilişkin  uygun  ve  yeterli  bilgi  sağlayınız.  Bu  bilgiler,  başlık  7.1  altında  halihazırda  verilmiş  bulunan  bilgileri 
tamamlayıcı nitelikte olacaktır.  

Bireysel koruma tedbirlerinin alınmasına ihtiyaç duyulan durumlarda, hangi ekipmanın uygun ve yeterli koruma sağlayacağını 
detaylı olarak belirtiniz. Kişisel koruyucu ekipmanlara ilişkin olarak Üye Devletlerin yasları doğrultusunda hazırlanmış olan 21 
Aralık 1989 tarihli Konsey Direktifini (1) göz önünde bulundurunuz ve ilgili CEN standartlarına göndermede bulununuz: 

(a) Solunumun korunması

Tehlikeli gazlar ya da tozlar için, aşağıdaki örnekler gibi, kullanılacak olan koruyucu ekipmanların türünü belirtiniz: 
— oksijen hazneli solunum aracı, uygun maskeler ve filtreler.

(b) Ellerin korunması
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, kimyasal madde veya preparat taşınırken kullanılacak olan eldivenlerin türünü açık bir 
şekilde belirtiniz: 
— kullanılan materyal türü,
— cilde maruziyet süresi ve miktarı bağlamında eldiven materyalinin sızdırma süresi.
Gerekli görülüyorsa, diğer ilave el koruma tedbirlerini de belirtiniz.  

(c) Gözlerin korunması 

Aşağıdaki örnekler gibi, gerekli olan göz koruyucu ekipmanın türünü belirtiniz: 
— güvenlik gözlüğü, koruyucu gözlük, yüz kalkanı.

(d) Derinin korunması

Vücudun eller dışındaki bir kısmının korunması gerekiyorsa, aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi, gerekli olan koruyucu 
ekipmanın tür ve niteliğini belirtiniz: 
— önlük, çizme tam koruyucu giysi.

Gerekli görülüyorsa, diğer ilave deri koruyucu tedbirleri ve belirli hijyen tedbirlerinin belirtiniz.  

______________________________________
(1) RG L 399, 30.12.1989, s. 18. 1882/2003 sayılı Tüzükle en son tadil edilmiş haliyle.
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8.2.2. Çevresel maruziyet kontrolleri

İşverenin Topluluk çevre koruma mevzuatı çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmesi için gerekli görülen bilgileri belirtiniz.  
Kimyasal  güvenlik  raporu  hazırlanması  gereken  durumlarda,  Güvenlik  Bilgi  Formunun  ekinde  verilecek  olan  maruziyet 
senaryoları için, çevrenin kimyasal maddeye maruziyetini yeterli derecede kontrol altına alaca risk yönetim tedbirlerinin bir özeti 
verilecektir.  

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 

Uygun  kontrol  tedbirlerinin  alınmasını  sağlamak  için,  özellikle  başlık  9.2  altında  listelenmiş  bulunan  bilgiler  olmak  üzere, 
kimyasal  madde ya da preparatlara ilişkin tüm ilgili  bilgileri  temin ediniz.  Tescil  işlemi gerekli  görüldüğünde bu bölümdeki 
bilgiler tescil işlemi için verilen bilgilerle tutarlılık içinde olmalıdır.  

9.1. Genel bilgi

Görünüm:
Kimyasal madde ya da preparatın, tedarik edildiği haliyle, fiziksel durumunu (katı, sıvı, gaz) ve rengini belirtiniz. 

Koku:
Eğer hissedilir bir koku söz konusu ise, bu kokunun kısa bir açıklamasını veriniz. 

9.2. Önemli sağlık, güvenlik ve çevre bilgisi 

pH: 

kimyasal madde ya da preparatın, tedarik edilmiş haliyle, ya da bir su bazlı solüsyonunu pH değerini belirtiniz; preparatlar söz 
konusu olduğunda, derişimi de belirtiniz.  

Kaynama noktası/kaynama ölçeği (aralığı)
Parlama noktası
Yanıcılık (katı, gaz)
Patlayıcı özellikler 
Oksitleyici özellikler
Buhar basıncı
Bağıl yoğunluk
Çözünürlük 
Su çözünürlüğü
Ayrılma katsayısı: n-oktanol/su
Viskozite
Buhar yoğunluğu
Buharlaşma oranı

9.3. Diğer Bilgiler

Karışabilirlik,  yağ  çözünürlüğü  (çözücü  ve  yağ  belirtilecektir),  iletkenlik,  erime  noktası/erime  ölçeği(aralığı),  gaz  grubu 
(potansiyel olarak patlayıcılık riski taşıyan ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan ekipman ve koruyucu sistemlerle ilgili olarak 
Üye Devletlerin yasaları çerçevesinde hazırlanmış olan 23 Mart 1994 tarihli ve 94/9/AT sayılı Direktif için kullanışlı), otomatik 
tutuşma ısısı gibi diğer önemli güvenlik parametrelerini de belirtiniz.  

Not 1
Yukarıda verilen özellikler, Madde 13(3) değinilen ve test yönetmelerine yönelik olarak hazırlanmış olan Komisyon Tüzüğünde 
belirtilen talimatlar doğrultusunda belirlenecektir.  

Not 2
Preparatlar söz konusu olduğunda, söz konusu bilgiler doğal olarak preparatın kendisinin özelliklerine ilişkin olarak verilecektir. 
Ancak,  belirli  bir  tehlikenin  geçerli  olmadığı  belirtilir  ise,  sınıflandıranın  bilgi  edinemediği  durumların  ve  olumsuz  test 
sonuçlarının elde edildiği durumların açık bir şekilde birbirinden ayrılması gerekmektedir. Belirli bileşenlerin özellikleriyle ilgili 
bilgi verilmesi gerekli görülüyor ise, verilerin neye ilişkin olduğunu açık bir şekilde belirtiniz.  

___________________________
(1) RG L 100, 19.4.1994, s. 1. 1882/2003 sayılı Tüzükle (AT) en son tadil edilmiş haliyle.
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10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

Kimyasal madde ya da preparatın kararlılığı ile belirli kullanım koşulları altında ya da çevreye yayılma durumunda ortaya çıkan 
tehlikeli tepkimeleri belirtiniz.  

10.1. Kaçınılması gereken koşullar

Isı, basınç, ışık, elektrik gibi tehlikeli bir tepkimeye sebep olabilecek koşulları listeleyiniz ve mümkünse kısa bir açıklama veriniz. 

10.2. Kaçınılması gereken materyaller

Hava, siteler, bazlar, oksitleyici aracılar veya gibi tehlikeli bir tepkimeye sebep olabilecek diğer tüm materyalleri listeleyiniz ve 
mümkünse kısa bir açıklama veriniz.   

10.3. Tehlikeli ayrışma ürünleri

Ayrışmayla birlikte tehlikeli miktarlarda üretilen tehlikeli materyallerin listesini yapınız.  

Not
Aşağıdakileri özellikle ele alınız:

— stabilizatör ihtiyacı ve varlığı,
— tehlikeli ısıveren tepkime olasılığı,
— eğer bulunuyorsa, kimyasal madde ya da preparatın fiziksel görünümündeki bir değişikliğin güvenlik açısından önemi,
— eğer bulunuyorsa, suyla temas halinde oluşuma geçen tehlikeli ayrışma ürünleri, 
— kararsız ürünlere doğru nitelik kaybı olasılığı.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Bu bölümde, kullanıcının preparat ya da kimyasal maddeyle temas etmesi halinde ortaya çıkabilecek olan birçok toksikolojik 
(sağlıkla ilgili) etkinin kısa ancak kapsamlı bir şekilde tanımlanması ihtiyacına yöneliktir. Bu bilgiler, örneğin test verileri ve 
deneyimlerinden çıkarılan sonuçlar esas alınarak, kimyasal maddeye veya preparat maruz kalınması halinde sağlık için tehlikeli 
olan etkileri de içerecektir. Ayrıca uygun görülüyorsa, duyarlayıcılık, narkoz, kanserojenlik, mutajenlik ve yeniden üretim için 
toksisite (gelişimsel toksisite ya da yeniden üretim) gibi, uzun ya da kısa vadede maruziyetten kaynaklanan gecikmeli, ani ve 
kronik etkiler de bu bilgilere dahil edilecektir. Buna ilaveten, değişik maruziyet yollarına (solunum, gıda alımı, göz ve deri teması) 
ilişkin bilgiler de dahil edilecek ve fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özelliklere ilişkin semptomlar da bu bilgilerle açıklanacaktır.  
Başlık 3 - bileşen yapıları/bilgileri altında verilmiş bulunan bilgiler de göz önüne alındığında, preparat içindeki belirli kimyasal 
maddelerin insan sağlığı üzerindeki belirli etkilerine gönderme yapılması gerekli olabilir. Bu bölümdeki bilgiler, eğer tescil işlemi 
yapılması gerekli görülüyorsa tescil işlemsi sırasında verilen ve Kimyasal Güvenlik Raporunda verilen bilgilerle tutarlılık içinde 
olacak ve aşağıdaki potansiyel etki gruplarına ilişkin bilgi verecektir: 

— toksikokinetikler, metabolizma ve dağılım,
— akut etkiler (akut toksisite, iritasyon ve Korozivite),
— duyarlayıcılık,
— doz tekrarı toksisitesi ve
— CMR etkileri (kanserojenlik, mutajenlik yeniden üretim için toksisite).

Tescil işlemin tabi olan kimyasal maddeler için, bu Tüzüğün XI ve VII sayılı Eklerinin uygulanmasından elde edilen bilgi özetleri 
sunulacaktır.  Bilgilere ayrıca, CMR, kategori 1 ve 2 için mevcut bilgilerin 67/548/AET sayılı  Direktifte belirlenen kirlerlerle 
karşılaştırılmasıyla elde edilen sonuçlar da dahil olacaktır. Bu karşılaştırma yapılırken bu Tüzüğün I numaralı Ekinin 1.3.1 sayılı 
paragrafı izlenecektir.  

12. EKOLOJİK BİLGİLER

Kimyasal madde ya da preparatın havada/suda ve/veya topraktaki olası etkilerini, davranışlarını ve çevresel döngüsünü açıklayınız. 
Eğer bulunuyorsa, ilgili test verilerini de temin ediniz (örneğin LC50 balık ≤ 1 mg/l).
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Bu bölümde verilen bilgiler, tescil  işlemi gerekiyorsa, tescil  işleminde verilen bilgiler ile ve/veya gerekli görülen durumlarda 
Kimyasal Güvenlik Raporunda verilen bilgiler ile tutarlılık içinde olacaktır. Kimyasal maddenin ya da preparatın doğası ve olası 
kullanım yöntemlerine bağlı olarak, çevre üzerinde etkisi bulunabilecek olan en önemli özellikleri tanımlayınız. Benzer bilgiler, 
kimyasal maddelerin veya preparatların nitelik kaybetmesiyle ortaya çıkan tehlikeli ürünler için de temin edilecektir.  

12.1. Ekotoksisite

Bu başlık, balıklar,  kabuklular,  algler ve diğer sulu bitkiler için akut ve kronik sulu toksisiteye ilişkin olarak mevcut verileri 
içerecektir.  Buna ilaveten,  topraktaki  mikro ve makro organizmalar  ile  kuşlar,  arılar,  bitkiler  gibi  diğer çevresel  olarak ilgili 
organizmalar  mevcut  oldukları  durumlarda  dahil  edilecektir.  Kimyasal  maddenin  ya  da  preparatın,  mikro  organizmaların 
faaliyetleri üzerinde engelleyici etkileri bulunduğu durumlarda, kanalizasyon tesislerine yönelik olası etkilere değinilecektir. Tescil 
işlemine tabi olan kimyasal maddeler için, Ek VII ila XI’in uygulanmasından elde edilen bilgilerin özetleri de dahil edilecektir.  

12.2. Taşınabilirlik 

Kimyasal maddenin ya da bir preparatın belirli bileşenlerinin (1), çevreye salındıklarında, yeraltı sularına veya salınım bölgesinden 
uzaklara taşınma potansiyelidir. Bununlar ilgili bilgiler aşağıdakileri içerebilir: 

— çevresel ortamlara bilinen ya da tahmin edilen dağılımlar 
— yüzey gerilimi,
— emilim/dışarma.

Diğer fizikokimyasal özellikler için başlık 9’a bakınız.  

12.3. Kalıcılık ve nitelik kaybı

Kimyasal maddenin ya da bir preparatın belirli bileşenlerinin (1), ilgili çevresel ortamda, biyolojik nitelik kaybı ya da oksitlenme 
veya hidroliz  gibi  yollarla nitelik  kaybetme potansiyelidir.  Mevcut  bulunuyor ise,  nitelik  kaybına ilişkin yarı  ömür  değerleri 
belirtilecektir.  Kimyasal  maddenin  ya  da  bir  preparatın  belirli  bileşenlerinin  (1)  kanalizasyon tesislerindeki  nitelik  kaybetme 
potansiyeli de ayrıca belirtilecektir.  

12.4. Biyolojik birikim potansiyeli

Kimyasal maddenin ya da bir preparatın belirli bileşenlerinin (1) biyotada birikme ve sonunda da, eğer bulunuyor ise, oktanol-su 
bölünme katsayısı (Kow) ve biyolojik derişim faktörüne (BCF) atfen gıda zincirinden geçme potansiyeli.  

12.5. PBT değerlendirmesinin sonuçları

Bir  Kimyasal  Güvenlik  Raporu  hazırlanması  gerektiği  durumlarda,  PBT  değerlendirmesinin  sonuçları,  Kimyasal  Güvenlik 
raporunda belirtildiği şekilde verilecektir.  

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Eğer bulunuyor ise,  ozon tabakasının zarar  görmesi  potansiyeli,  fotokimyasal  ozon oluşumu potansiyeli,  endokrin bozukluğu 
yaratma potansiyeli ve/veya küresel ısınma potansiyeli gibi çevreye yönelik tüm diğer olumsuz etkilere ilişkin bilgileri de dahil 
ediniz.  

Uyarılar
Özellikle 6, 7, 13, 14 ve 15 sayılı başlıkları altındaki kontrol altına alınmış salınım, kaza sonucu ortaya çıkan salınım tedbirleri, 
taşıma ve atık tedbirleri olmak üzere, Kimyasal Güvenlik Raporunun diğer başlıkları altında temin edilen, çevreye ilişkin bilgilerin 
verilmesini sağlayınız.  

13. ATIK TEDBİRLERİ

Kimyasal  maddenin ya da preparatın  (öngörülebilir  kullanımdan kaynaklanan fazlalıklar  veya atıklar)  atılması  bir  tehlike arz 
ediyor ise, bu kalıntıların bir açıklaması ve güvenli bir şekilde yönetilmeleri için gerekli olan bilgiler verilecektir.  

________________________________
(1) Bu bilgiler, kimyasal maddelere göre değiştiği için verilememektedir. Bu yüzden de, uygun ve mevcut olduğunda, bu Ekin 3. Bölümünde verilmiş olan kurallar çerçevesinde Güvenlik Bilgi  
Formunda listelenmesi gereken her bir preparat bileşeni için bu bilgiler verilecektir.  



L 136/92 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi 29.5.2007
Kimyasal  madde  ve  preparat  ile  bulamış  olan  tüm  paketlerin  imha  edilmesi  için  gerekli  olan  uygun  yöntemleri  (yakma, 
dönüştürme, toprak doldurma vb) belirtiniz.  
Bir  Kimyasal  Güvenlik  Raporunun  hazırlanmasının  gerektiği  durumlarda,  insanların  ve  çevrenin  kimyasal  maddeye  maruz 
kalmasının kontrol altına alınmasına yönelik atık yönetim tedbirlerine ilişkin olarak verilen bilgiler, Güvenlik Bilgi Formunun 
ekinde verilen maruziyet senaryoları ile tutarlılık içinde olacaktır.  

Not
Atıklara  ilişkin  ilgili  Topluluk  hükümlerine  başvurunuz.  Bu  gibi  hükümlerin  bulunmadığı  durumlarda,  ulusla  veya  bölgesel 
hükümlerin yürürlükte olabileceğinin kullanıcıya hatırlatılması yararlı olabilir.  

14. TAŞIMA BİLGİLERİ

Tesislerin içinde veya dışarısında taşıma ile ilgili olarak kullanıcının bilmesi veya uyması gereken tüm özel tedbirleri belirtiniz. 
Uygun görüldüğü durumlarda, bu model tüzüklerin her biri için taşıma sınıflandırması bilgilerini temin ediniz: IMDG (denizyolu), 
ADR (Üye Devletlerin yasaları çerçevesinde tehlikeli malların kara yolu aracılığıyla taşınmasına ilişkin 21 Kasım 1994 tarihli 
Konsey Direktifi 94/55/AT, (1)), RID (Üye Devletlerin yasaları çerçevesinde tehlikeli malların demiryolu aracılığıyla taşınmasına 
ilişkin 23 Temmuz 1996 tarihli Konsey Direktifi 96/49/AT (2)), ICAO/IATA (havayolu). Bunların yanı sıra aşağıdakiler de dahil 
edilebilir:

— UN numarası,
— sınıf,
— uygun yükleme ismi,
— paketleme grubu,
— deniz kirletici,
— uygulanabilir diğer bilgiler.

15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

Kimyasal madde için (ya da bir preparat içindeki kimyasal madde için) bir Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmış olup 
olmadığını belirtiniz.  
67/548/AET ve 1999/45/AT sayılı Direktifler uyarınca etiketlerde gösterilen sağlık, güvenlik ve çevre bilgilerini veriniz.  
Eğer  bu  güvenlik  bilgi  formu  kapsamındaki  kimyasal  madde  ya  da  preparat,  Topluluk  düzeyinde  insanların  veya  çevrenin 
korunmasına ilişkin belirli hükümlerin (örneğin Başlık VII çerçevesinde verilen yetkilendirmeler veya Başlık VIII çerçevesinde 
verilen sınırlandırmalar) konusu ise, mümkün olduğu kadarıyla bu hükümler belirtilmelidir.  
Ayrıca  uygun  görüldüğü  durumlarda,  bu  hükümleri  uygulayan  ulusal  yasalara  ve  ilgili  olabilecek  diğer  ulusal  tedbirlere  de 
değininiz.  

16. DİĞER BİLGİLER

Tedarikçinin kullanıcı sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunması için önemli olarak değerlendirdiği tüm diğer bilgileri belirtiniz. 
Bu bilgilere örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:  

— ilgili R fazlarının listesi. Güvenlik Bilgi Formunun 2 ve 3 numaralı başlıkları altında değinilen tüm R fazlarının tam 
metinlerini yazınız,
— eğitim tavsiyesi,
— kullanıma ilşikin  olarak  tavsiye  edilen kısıtlamalar  (örneğin  tedarikçi  tarafından  verilen,  yasal  tavsiyeler  dışındaki 
tavsiyeler),
— daha fazla bilgi (yazılı referanslar ve/veya teknik temas noktası),
— Güvenlik Bilgi Formunun derlenmesi için kullanılan kilit veri kaynakları.

Gözden geçirilerek düzenlenmiş bir Güvenlik Bilgi Formu için, eklenmiş olan, silinmiş olan ya da düzeltilmiş olan bilgileri (eğer 
başka bir yerde belirtilmemiş ise) açık bir şekilde belirtiniz.  

________

_____________________
(1) RG L 319, 12.12.1994, s. 7. 2004/111/AT sayılı Komisyon Direktifiyle en son tadil edilmiş haliyle (RG L 365, 10.12.2004, s. 25).
(2) RG L 235, 17.9.1996, s. 25. 2004/110/ET sayılı Komisyon Direktifiyle en son tadil edilmiş haliyle (RG L 365, 10.12.2004, s. 24).
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EK II  1 VE 10 TON ARASINDAKİ MİKTARLARDA TESCİL EDİLMİŞ OLAN KİMYASAL MADDELER İÇİN 
KRİTERLER 

Madde 12(1)(a) ve (b)’ye atfen, 1 ve 10 ton arasında tescil edilmiş olan kimyasal maddeler için kriterler: 

(a)  kanserojenlik,  mutajenlik  veya yeniden üretim için toksisite  bağlamında kategori  1  ya  da  2 kriterlerine  veya Ek XIII’de 
belirtilen kriterlere uyduğu tahmin edilen kimyasal maddeler (örneğin (Q)SAR ya da diğer kanıtlara dayanarak);

(b) aşağıdakilerin geçerli olduğu kimyasal maddeler:

(i) özellikle tüketici preparatlarında kullanıldıkları ya da tüketici eşyalarında bulundukları durumlarda, yayılımlı 
kullanım(lar)a sahip olan kimyasal maddeler ve 

(ii)  67/548/AET  sayılı  Direktif  kapsamında  insan  sağlığı  veya  çevreye  etki  arz  etme  sınıflandırması  için  belirlenen 
kriterlere uyduğu tahmin edilen (örneğin (Q)SAR ya da diğer kanıtlara dayanarak) kimyasal maddeler.

__________
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EK IV

MADDE 2(7)(a) DOĞRULTUSUNDA TESCİL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAFİYET 

EINECS No İsim/Grup CAS No

200-061-5 D-glusitol C6H14O6 50-70-4

200-066-2 Absorbik asit C6H8O6 50-81-7

200-075-1 Glikoz C6H12O6 50-99-7

200-294-2 L-lizin C6H14N2O2 56-87-1

200-312-9 Palmitik asit, saf C16H32O2 57-10-3

200-313-4 Stearik asit, saf C18H36O2 57-11-4

200-334-9 Sukroz, saf C12H22O11 57-50-1

200-405-4 α-tokferil asetat C31H52O3 58-95-7

200-432-1 DL-metiyonin C5H11NO2S 59-51-8

200-711-8 D-manitol C6H14O6 69-65-8

201-771-8 1-sorboz C6H12O6 87-79-6

204-007-1 Oleik asit, saf C18H34O2 112-80-1

204-664-4 Gliserol stearat, saf C21H42O4 123-94-4

204-696-9 Karbon dioksit CO2 124-38-9

205-278-9 Kalsiyum pantetonat, D-biçimi C9H17NO5.1/2Ca 137-08-6

205-582-1 Laurik asit, saf C12H24O2 143-07-7

205-590-5 Potasyum oleat C18H34O2K 143-18-0

205-756-7 DL-fenilalanin C9H11NO2 150-30-1

208-407-7 Sodyum glukonat C6H12O7.Na 527-07-1

212-490-5 Sodyum stearat, saf C18H36O2.Na 822-16-2

215-279-6 Kalker 1317-65-3
Yanıcı olmayan ve katı yapıya sahip olan bir çökelti kaya türü. 
Kalsiyum karbonat içermektedir. 

215-665-4 Sorbitan oleat C24H44O6 1338-43-8

216-472-8 kalsiyum distearat, saf C18H36O2.1/2Ca 1592-23-0

231-147-0 Argon Ar 7440-37-1

231-153-3 Karbon C 7440-44-0

231-783-9 Nitrojen N2 7727-37-9

231-791-2 Su, damıtılmış, geçirgenlik veya benzer saflık H2O 7732-18-5

231-955-3 Grafit C 7782-42-5
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EINECS No İsim/Grup CAS No

232-273-9 Ayçiçek yağı 8001-21-6
Özütler  ve  fiziksel  olarak  değiştirilmiş  türevleri.  İlk 
olarak  yağlı  asitler  linoleik  ve  oleik  gliseritleri  içerir. 
(Helianthus annuus, Compositae). 

232-274-4 Soya fasülyesi yağı 8001-22-7
Özütler ve fiziksel olarak değiştirilmiş türevleri. İlk olarak 
yağlı asitler linoleik, oleik, palmitik ve stearik gliseritleri 
içerir. (Soja hispida, Leguminosae). 

232-276-5 Yalancısafran yağı 8001-23-8
Özütler  ve  fiziksel  olarak  değiştirilmiş  türevleri.  İlk 
olarak yağlı asit  linoleik gliseritleri  içerir.  (Carthamus 
tinctorius, Compositae). 

232-278-6 Kenetohumu yağı 8001-26-1
Özütler  ve  fiziksel  olarak  değiştirilmiş  türevleri.  İlk 
olarak yağlı asitler linoleik, linolenik ve oleik gliseritleri 
içerir. (Linum usitatissimum, Linaceae). 

232-281-2 Mısırözü yağı 8001-30-7
Özütler  ve  fiziksel  olarak  değiştirilmiş  türevleri.  İlk 
olarak yağlı  asitler  linoleik,  oleik,  palmitik  ve stearik 
gliseritleri içerir. (Zea mays, Gramineae). 

232-293-8 Hint yağı 8001-79-4
Özütler  ve  fiziksel  olarak  değiştirilmiş  türevleri.  İlk 
olarak  yağlı  asit  risinoleik  gliseritleri  içerir.  (Ricinus 
communis, Euphorbiaceae). 

232-299-0 Üzüm posası yağı 8002-13-9
Özütler  ve  fiziksel  olarak  değiştirilmiş  türevleri.  İlk 
olarak yağlı asitler erucic,  linoleik ve oleik gliseritleri 
içerir. (Brassica napus, Cruciferae). 

232-307-2 Lesitinler 8002-43-5
Fosforik asitin kolin esterine bağlı yağlı asitlerin digliseritlerinin 
karmaşık bileşimleri.

232-436-4 Şuruplar, hidrolize nişasta 8029-43-4
Asit enzimlerinin hareketi aracılığıyla mısır nişastasının hidrolizinden elde edilen karmaşık bir  

   bileşim. Öncelikle d-glikoz, maltoz ve maltodekstrinler içerir.  

232-442-7 Donyağı, hidrojene 8030-12-4

232-675-4 Dekstrin 9004-53-9

232-679-6 Nişasta 9005-25-8
Genellikle  mısır,  buğday ve sorgum gibi  tanelilerden  ve 
patates ve tapyoka gibi kök ve yumuruköklerden elde edilen 
tahıllardan türetilen yüksek polimerik karbonhidrat materyal. 
Önceden  suyun  bulunduğu  ortamda  ısıtılarak 
jelatinleştirilmiş nişastayı da içerir.  

232-940-4 Maltodekstrin 9050-36-6

234-328-2 Vitamin A 11103-57-4
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EINECS No İsim/Grup CAS No

238-976-7 Sodyum D-glukonat C6H12O7.xNa 14906-97-9

248-027-9 D-glusitol monostearat C24H48O7 26836-47-5

262-988-1 Yağlı asitler, koko, Me esterleri 61788-59-8

262-989-7 Yağlı asitler, don yağı, Me esters 61788-61-2

263-060-9 Yağlı asitler, hint yağı 61789-44-4

263-129-3 Yağlı asitler, donyağı 61790-37-2

265-995-8 Selüloz kağıt hamuru 65996-61-4

266-925-9 Yağlı asitler, C12-18 67701-01-3
Bu kimyasal madde SDA tarafından tanımlanmaktadır 
Kimyasal madde ismi: C12-C18 alkil karboksilik asit ve 
SDA rapor no: 16-005-00.

266-928-5 Yağlı asitler C16-18 67701-03-5
Bu kimyasal madde SDA tarafından tanımlanmaktadır 
Kimyasal Madde ismi: C16-C18 karboksilik asit ve SDA 
rapor no: 19-005-00 

266-929-0 Yağlı asitler, C8-18 ve C18-doymamış 67701-05-7
Bu kimyasal madde SDA tarafından tanımlanmaktadır. 
Kimyasal Madde İsmi: C8 -C18 ve C18 doymamış alkil 
karboksilik asit ve SDA rapor no:  01-005-00. 

266-930-6 Yağlı asitler, C14-18 ve C16-18-doymamış 67701-06-8
Bu kimyasal madde SDA tarafından tanımlanmaktadır 
Kimyasal Madde ismi: C14-C18 ve C16-C18 doymamış alkil 
karboksilik asit ve SDA rapor no: 04-005-00. 

266-932-7 Yağlı asitler, C16-C18 ve C18-doymamış 67701-08-0
Bu kimyasal madde SDA tarafından tanımlanmaktadır 
Kimyasal  Madde  ismi:  C16-C18 ve  C18  doymamış  alkil 
karboksilik asit ve SDA rapor no:  11-005-00. 

266-948-4 Gliserirler, C16-18 ve C18-doymamış 67701-30-8
Bu kimyasal madde SDA tarafından tanımlanmaktadır 
Kimyasal Madde ismi:  C16-C18 ve C18  doymamış trialkil 
gliserit ve SDA rapor No: 11-001-00. 

267-007-0 Yağlı asitler, C14-18 ve C16-18-doymamış., Me esterleri 67762-26-9
Bu kimyasal madde SDA tarafından tanımlanmaktadır 
Kimyasal Madde ismi: C14-C18 ve C16-C18 doymamış alkil 
karboksilik asit metil ester ve SDA rapor no: 04-010-00. 

267-013-3 Yağlı asitler, C6-12 67762-36-1
Bu kimyasal madde SDA tarafından tanımlanmaktadır 

  Kimyasal Madde ismi: C6-C12 alkil karboksilik asit ve SDA rapor no: 13-005-00.
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EINECS No İsim/Grup CAS No

268-099-5 Yağlı asitler, C14-22 ve C16-22 doymamış 68002-85-7
Bu kimyasal madde SDA tarafından tanımlanmaktadır 
Kimyasal Madde ismi: C14-C22 ve C16-C22 doymamış 
alkil karboksilik asit ve SDA rapor no: 07-005-00.

268-616-4 Şuruplar, mısır, dehidre 68131-37-3

269-657-0 Yağlı asitler, soya 68308-53-2

269-658-6 Gliseritler, donyağı mono-, di- ve tri-, hidrojene 68308-54-3

270-298-7 Yağlı asitler, C14-22 68424-37-3

270-304-8 Yağlı asitler, ketentohumu yağı 68424-45-3

270-312-1 Gliseritler, C16-18 ve C18- doymamış. mono- ve di- 68424-61-3
Bu kimyasal madde SDA tarafından tanımlanmaktadır 
Kimyasal Madde ismi: C16-C18 ve C18 doymamış alkil 
ve C16-C18 ve C18 doymamış dialkil gliserit ve 
SDA rapor no: 11-002-00.

288-123-8 Gliseritler, C10-18 85665-33-4

292-771-7 Yağlı asitler, C12-14 90990-10-6

292-776-4 Yağlı asitler, C12-18 ve C18-doymamış 90990-15-1

296-916-5 Yağlı asitler, üzüm posası yağı, erucic asit-düşük 93165-31-2
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EK V MADDE 2(7)(b) DOĞRULTUSUNDA TESCİL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN MUAFİYET

1. Başka bir kimyasal maddeye maruz kalma ya da bir eşyanın hava, nem, mikrobiyal organizmalar ya da güneş ışığı gibi çevresel 
faktörlere maruz kalması sonucu ortaya çıkan bir kimyasal tepkimeden ortaya çıkan kimyasal maddeler.

2. Diğer bir kimyasal maddenin, preparatın veya eşyanın depolanması dahilinde ortaya çıkan bir kimyasal tepkime sonucu ortaya 
çıkan kimyasal maddeler.

3. Kendi başlarına üretilmemiş, ithal edilmemiş ya da piyasaya sürülmemiş olan ve diğer kimyasal maddelerin, preparatların ya da 
eşyaların uç kullanımlarından dolayı oluşan bir kimyasal tepkime sonucu ortaya çıkan kimyasal maddeler.
  

4. Aşağıdaki durumlarda ortaya çıkan kimyasal tepkimeler sonucunda oluşan ve kendi başlarına üretilmemiş, ithal edilmemiş veya 
piyasaya sürülmemiş olan kimyasal maddeler: 

(a)  stabilizatör,  renklendirici,  tatlandırıcı,  antioksidan,  dolgu,  solvent,  taşıyıcı,  yüzey  yetkin  özdek,  plastikleştirici,  korozyon 
engelleyici, köpükleşme karşıtı ya da köpük giderici, seyreltici, çökelme engelleyici, kurutucu, bağlayıcı, sıvı çözütücü ya da 
ayırıcı,  süzdürücü,  topaklayıcı,  yapıştırıcı,  akış  değiştirici,  pH  nötrleştirme  aracısı,  ayırıcı,  koagülan,  bulanıklaştırıcı,  yanma 
geciktirici, yağlayıcı, şelatör ya da tasarlandığı biçimde kalite kontrol reaktif işlevleri veya 

(b) yalnızca tasarlandığı biçimde belirli fizikokimyasal karakteristik işlevlerini yerine getiren kimyasal maddeler.

5. Kendi başların ithal edilmemiş veya piyasaya sürülmemişler ise, yan ürünler.

6.  Kimyasal  maddenin,  muafiyetini  kullanan üretici  veya ithalatçı  tarafından tescil  edilmiş  olması  kaydıyla,  kimyasal  madde 
hidratları ya da bir kimyasal maddenin suyla birleşmesi sonucunda ortaya çıkan hidrate iyonlar.

7.  Eğer  kimyasal  olarak  değiştirilmemişler  ise,  doğada  oluşan  şu  kimyasal  maddeler:  mineraller,  cevherler,  cevher  özütleri, 
çimento cürufu, doğal gaz, likit petrol gazı, doğal gaz yoğuşuğu, işlenmiş gazlar ve bunların bileşenleri, ham petrol, kömür, kok 
kömürü.

8. Eğer kimyasal olarak değiştirilmemişler ise ve 67/548/AET sayılı  Direktif uyarınca tehlikeli  sınıflandırması için belirlenen 
kriterlere uymuyorlarsa, paragraf 7’de belirtilenlerin dışında doğada oluşan kimyasal maddeler.  

9. Tehlikeleri ve riskleri bilinmekte olan temel doğal kimyasal maddeler:  
hidrojen, oksijen, asil gaz (argon, helyum, neon, zenon), nitrojen.

____________
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EK VI MADDE 10’DA DEĞİNİLEN BİLGİ GEREKLERİ 

EK VI İLA XI’İN GEREKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN REHBERLİK NOTU 

Ek VI ila XI’de, Madde 10, 12, 13, 40 ve 41 doğrultusunda tescil etme ve değerlendirme amaçlı olarak verilecek olan bilgileri 
belirlemektedir. En düşük tonaj seviyesi için standart gerekler Ek VII’da verilmektedir ve yeni bir tonaj seviyesine ulaşıldığında, 
ilgili Ek’e denk düşen gerekler eklenmelidir.  Tüm tescil  işlemleri için, tonaj, kullanım ve maruziyete bağlı olarak kesin bilgi 
gereklilikleri de değişecektir. Bu yüzden Ekler, genel tescil, değerlendirme ve özen gösterme gereklilikleri ile birlikte bir bütün 
olarak ele alınmalıdır.  

ADIM 1 — MEVCUT BİLGİLERİN BİR ARAYA TOPLANMASI VE PAYLAŞILMASI 

Tescil ettiren, tescil edilecek olan kimyasal maddeye ilişkin mevcut tüm test verilerini bir araya toplamalıdır. Bunun için kimyasal 
maddeye ilişkin bilgilere yönelik bir literatür araştırması da yapılacaktır. Pratik görüldüğünde, Madde 11 veya 19 uyarınca tescil 
başvurusu ortaklaşa yapılmalıdır. Bu durum test verilerinin paylaşılabilmesini sağlayacak ve dolayısıyla da gereksiz testlerden 
kaçınılacak ve maliyetler azaltılacaktır. Tescil ettiren ayrıca, belirli bir tonaj seviyesinde belirli bir amaçla test yapılmasının gerekli 
olup olmadığına bakmaksızın, kimyasal maddeye ilişkin diğer tüm mevcut ve ilgili bilgileri toplamalıdır. Bunun için, kimyasal 
maddenin tehlikeli  özelliklerinin bulunup bulunmadığının tanımlanmasında yardımcı olabilecek ve bazı durumlarda hayvanlar 
üzerinde yapılan testlerin yerini alabilecek olan alternatif kaynaklardan (örneğin (q)SAR, diğer kimyasal maddelerin bilgilerinin 
okunması, in vivo ve canlı organizmalar dışında denenen testler, epidemolojik veriler) edinilen bilgileri de içermelidir.  
Buna ilaveten, bu Ek ve Madde 10 doğrultusunda maruziyet, kullanım ve risk yönetim tedbirlerine ilişkin bilgiler toplanmalıdır. 
Tüm bu bilgiler bir arada ele alındığında tescil ettiren, daha fazla bilgi üretme ihtiyacını belirleyebilecektir.  

ADIM 2 — BİLHİ İHTİYAÇLARININ ELE ALINMASI 

Tescil ettiren, tescil işlemi için gerekli olan bilgileri tanımlayacaktır. İlk olarak takip edilecek olan ilgili Ek ve Ekler, tonaja göre 
tanımlanacaktır. Bu Ekler standart bilgi gereklerini belirlemektedir ancak, uygun görüldüğü durumlarda standart yaklaşımların 
üretilmesini  sağlayan  Ek  XI  ile  birlikte  ele  alınacaklardır.  Bu  aşamada  kimyasal  madde  ile  ilgili  bilgi  gereksinimlerinin 
belirlenmesi için özellikle maruziyet, kullanım ve risk yönetim tedbirlerine ilişkin bilgiler ele alınacaktır.  

ADIM 3 — BİLGİ BOŞLUKLARININ BELİRLENMESİ 

Tescil ettiren daha sonra, kimyasal madde için gerekli görülen bilgi ihtiyaçlarını mevcut bilgilerle karşılaştıracak ve boşlukları 
belirleyecektir. Bu aşamada mevcut bilgilerin ilgili olması ve gereklilikleri yerine getirecek derecede yeterli olmasının sağlanması 
önemlidir.  

ADIM 4 — YENİ BİLGİLERİN ÜRETİLMESİ/TEST STRATEJİSİ TEKLİF EDİLMESİ 

Bazı durumlarda yeni veri üretilmesi gerekli olmayacaktır. Ancak doldurulması gereken bir bilgi boşluğu bulunuyor ise yeni verile 
üretilecek (Ek VII ve VIII) ya da tonaja bağlı olarak bir test stratejisi teklif edilecektir (Ek IX ve X). Omurgalılar üzerindeki testler 
yalnızca tüm diğer veri kaynakları tükendiğinde, son çare olarak yapılacak veya teklif edilecektir. 
Bazı durumlarda, Ek VII ila XI arasında belirlenmiş olan kurallar, belirli testlerin standart gereklerden daha önce yapılması ya da 
standart gereklere ek olarak yapılmasını gerektirebilir.  

NOTLAR

Not 1: Eğer bilgi verilmesi teknik anlamda imkansız ise ya da bilimsel olarak gerekli görülmüyor ise bu durumun sebepleri ilgili 
hükümler doğrultusunda açık bir şekilde belirtilecektir.  

Not 2: Tescil ettiren, tescil dosyasında verilmiş bulunan belirli bilgilerin ticari olarak duyarlı olduğunu veya bu bilgilerin ticari 
anlamda  kendisine  zarar  vereceğinin  beyan  etmek  isteyebilir.  Bu  durumda  tescil  ettiren,  maddeleri  listeleyecek  ve  bir 
gerekçelendirme sunacaktır.  
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10(a) (i) İLA (v) ARASINDA DEĞİNİLEN BİLGİLER

1. GENEL TESCİL ETTİREN BİLGİLERİ

1.1. Tescil ettiren
1.1.1. İsim, adres, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi  
1.1.2. İletişime geçilecek kişi
1.1.3. Uygun görülüyorsa, tescil ettirenin üretim bölgesi ve kendi kullanım bölge(ler)i  
1.2. Ortak veri sunulması

Madde 11 ya da 19’da tescil işleminin belirli bölümlerinin bir ortak tescil ettiren tarafından diğer tescil ettirenler adına yapılacağını 
öngörmektedir.  
Bu durumda ortak tescil ettiren, aşağıdakileri de belirterek diğer tescil ettirenleri tanımlayacaktır: 

— isimleri, adresleri, telefon numaraları, faks numaraları ve e-posta adresleri,
— mevcut tescil işleminin, diğer tescil ettirenler için uygulanan kısımları.

Bu Ekte veya Ek VII ila X arasında verilen numara(lar)ı uygun bir şekilde belirtiniz. 

Herhangi bir diğer tescil ettiren, kendi adına başvuruda bulunan ortak tescil ettireni aşağıdakileri de belirterek tanımlayacaktır:  

— ismi, adresi, telefon numarası, adresi, faks numarası ve e-posta adresi,
— tescil işleminin ortak tescil ettiren tarafından yapılan kısımları.

Bu Ekte veya Ek VII ila X arasında verilen numara(lar)ı uygun bir şekilde belirtiniz. 

1.3 Madde 4 kapsmaında görevlendirilmiş olan üçüncü şahıs 
1.3.1. İsim, adres, telefon numarası, faks numarası ve e-posta adresi  
1.3.2. İletişime geçilecek kişi

2. KİMYASAL MADDENİN TANIMLANMASI

Bu bölümde her bir kimyasal madde için verilen bilgiler, söz konusu kimyasal maddenin tanımlanması için yeterli olacaktır. Eğer 
aşağıdaki konuların bir veya birden fazlasına ilişkin bilgi verilmesi teknik anlamda imkansız ise ya da bilimsel olarak gerekli 
görülmüyor ise, bu durumun sebepleri açık bir şekilde belirtilecektir.   

2.1. Kimyasal maddenin ismi veya diğer tanımlayıcısı 
2.1.1. IUPAC adlandırmasındaki isim(ler) veya diğer uluslararası kimyasal isim(ler) 
2.1.2. Diğer isimler (genel isim, ticari isim, kısaltma)
2.1.3. EINECS ya da ELINC numarası (eğer mevcut bulunuyor ise ve uygun görülüyor ise)
2.1.4. CAS ismi ve CAS numarası (eğer bulunuyor ise)
2.1.5. Diğer tanımlama kodu (eğer bulunuyor ise)
2.2. Tüm kimyasal maddelerin moleküler ve yapısal formüllerine ilişkin bilgiler 
2.2.1. Moleküler ve yapısal formül (eğer bulunuyor ise, SMILES simgesi de dahil)
2.2.2. Optik aktivite ve tipik izomer (stereo) oranı bilgisi (eğer uygulanabiliyorsa ve uygun görülüyorsa) 
2.2.3. Moleküler ağırlık veya moleküler ağırlık aralığı 
2.3. Her bir kimyasal maddenin yapısı
2.3.1. Saflık derecesi ( %)
2.3.2. İzomerler ve yan ürünler de dahil olmak üzere, kirliliklerin doğası 
2.3.3. (Önemli) Temel kirliliklerin yüzdesi 
2.3.4. Tüm katkı maddelerinin (örneğin kalımlaştırıcı aracılar veya engelleyiciler) doğası ve değer sırası (… ppm, … %) 
2.3.5. Görüngel veri (ultra-viole, kızıl ötesi, nükleer manyetik rezonans ya da kütle görüngesi)
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2.3.6. Yüksek basınç sıvı ayırım görüngesi, gaz ayrım görüngesi 
2.3.7.  Kimyasal  maddenin  tanımlanması  ve  uygun görüldüğü durumlarda kirlilikler  ile  katkı  maddelerinin tanımlanması  için 
analitik yöntemlerin ve bibliyografik referansların açıklaması. Bu bilgiler yöntemlerin çoğaltılmasında yeterli olacaktır.  

3. KİMYASAL MADDE(LER)İN ÜRETİM VE KULLANIM(LAR)INA İLİŞKİN BİLGİLER 

3.1. Tescil işleminin gerçekleştiği takvim yılı içinde, tescil işlemine tabi olan bir eşyanın üretimi için kullanılan miktarlar ve/veya 
tescil eden başına yıllık ithalat tonu (tahmin edilen miktar)  
3.2. Maddelerin üreticileri ya da imalatçıları için: eşyaların üretimlerinde kullanılan teknolojik işlemlerin kısa açıklaması.
İşlemlerin kesin detayları, özellikle de ticari açıdan duyarlı olanların detaylar, gerekli değildir.  
3.3. Kendi kullanım(lar)ı için tonaj göstergesi 
3.4. Kimyasal maddenin alt  kullanıcılar temin edildiği biçim (kimyasal madde, preparat,  eşya) ve/veya fiziksel hal.  Kimyasal 
maddenin alt kullanıcılara temin edilen derişimi veya derişim aralığı ve yine alt kullanıcılara temin edilen eşyalardaki kimyasal 
madde miktarı.  
3.5. tanımlanmış kullanım(lar)ın kısa ve genel açıklaması 
3.6. Atık miktarları, kimyasal maddenin üretiminden doğan atık oluşumu, eşyalarda kullanım ve tanımlanmış kullanımlara ilişkin 
bilgiler 
3.7. Kaçınılması tavsiye edilen kullanımlar (Bakınız Güvenlik Bilgi Formu başlık 16)
Uygulanabilir olduğunda, tescil ettirenin kaçınılması yönünde tavsiyede bulunduğu kullanımlar ve sebepleri (örneğin yasal olarak 
yapılan tavsiyeler dışında tescil ettirenin yaptığı tavsiyeler). Bu listenin geniş kapsamlı olması gerekmemektedir.  

4. SINIFLANDIRMA VE ETİKETLEME 

4.1.  Kimyasal  madde(ler)in,  67/548/AET  sayılı  Direktifin  4  ve  6  sayılı  Maddelerinin  uygulanmasından  doğan  tehlike 
sınıflandırması. 

Buna ilaveten,  tüm kayıtlar  için,  belirli  amaçlara  yönelik  olarak  hiçbir  sınıflandırma yapılmamasının  sebepleri  belirtilecektir 
(örneğin eksik veri bulunması, sonuç alınamaması ya da sonuç alınması ancak sınıflandırma için yeterli olmaması). 
4.2.  Kimyasal  madde(ler)in,  67/548/AET sayılı  Direktifin  23,  24  ve  25  sayılı  Maddelerinin  uygulanmasından doğan  tehlike 
etiketleri. 
4.3. Uygulanabilir olduğunda, kimyasal madde(ler)in, 67/548/AET sayılı Direktifin 4(4) ve 1999/45/AT sayılı Direktifin 4 ila 7 
sayılı Maddelerinin uygulanmasından doğan belirli derişim sınırlamaları.  

5. AŞAĞIDAKİLERLE İLGİLİ GÜVENLİ KULLANIM REHBERLİĞİ:

Madde 31 doğrultusunda bir Güvenlik Bilgi Formunun hazırlanması gerektiğinde, bu bilgiler Güvenlik Bilgi Formunda verilen 
bilgilerle tutarlılık içinde olacaktır.  

5.1. İlk yardım tedbirleri (Güvenlik Bilgi Formu başlık 4)
5.2. Yangın söndürme tedbirleri (Güvenlik Bilgi Formu başlık 5)
5.3. Kaza sonucu yayılım tedbirleri (Güvenlik Bilgi Formu başlık 6)
5.4. Depolama ve taşıma (Güvenlik Bilgi Formu başlık 7)
5.5. Nakliyat bilgisi (Güvenlik Bilgi Formu başlık 14)

Bir Kimyasal Güvenlik Raporunun hazırlanmasının gerekmediği durumlarda, aşağıdaki ek bilgilerin verilmesi gerekmektedir: 
5.6. Maruziyet kontrolleri/kişisel koruma (Güvenlik Bilgi Formu başlık 8)
5.7. Tepkenlik ve kararlılık (Güvenlik Bilgi Formu başlık 10)
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5.8. Atık tedbirleri
5.8.1. Atık tedbirleri (Güvenlik Bilgi Formu başlık 13)
5.8.2. Geri dönüşüm ve endüstriyel atık yöntemlerine ilişkin bilgiler 
5.8.3. Geri dönüşüm ve kamusal atık yöntemlerine ilişkin bilgiler 

6.  ÜRETİCİ  VEYA  İTHALATÇI  BAŞINA  YILLIK  1  VE  10  TON  ARASNDAKİ  MİKTARLARDA  TESCİL  EDİLEN 
KİMYASAL MADDELER İÇİN MARUZİYET BİLGİSİ 

6.1. Temel kullanım kategorisi:
6.1.1. (a) endüstriyel kullanım; ve/veya
(b) profesyonel kullanım; ve/veya
(c) tüketici kulllanımı.

6.1.2. Endüstriyel ve profesyonel kullanım için talimatlar 
(a) kapalı sistemlerde kullanım; ve/veya
(b) matris üstüne veya içine dahil etmeyle sonuçlanan kullanım; ve/veya
(c) yayılımsız kullanım; ve/veya
(d) yayılımlı kullanım.

6.2. Önemli maruziyet yol(lar)ı:
6.2.1. İnsan maruziyeti:
(a) oral; ve/veya
(b) cilt; ve/veya
(c) solunumsal.

6.2.2. Çevresel maruziyet:
(a) su; ve/veya
(b) hava; ve/veya
(c) katı atık; ve/veya
(d) toprak.

6.3. Yayılım modeli:
(a) kazayla/aralıklı; ve/veya
(b) ara sıra; ve/veya
(c) sürekli/sıklıkla.

________________
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EK VII 1 TON VEYA DAHA FAZLA MİKTARLARDA ÜRETİLEN YA DA İTHAL EDİLEN KİMYASAL MADDELER 
İÇİN STANDART BİLGİ GEREKLERİ (1)
Bu Ekin birinci sütunu aşağıdakiler için gerekli olan bilgileri belirlemektedir: 
(a) 1 ila 10 ton arasında üretilen ya da ithal edilen faz dışı kimyasal maddeler; 
(b) Madde 12(1)(a) ve (b)doğrultusunda Ek III’ün kriterlerine uyan ve 1 ila 10 ton arasında üretilen ya da ithal edilen aşamalı 
kimyasal maddeler ve
(c) 10 ton veya daha fazla miktarlarda üretilen ya da ithal edilen kimyasal maddeler. 
Mevcut bulunan diğer tüm ilgili fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikoloijk bilgiler temin edilecektir. Ek III’ün kriterlerine 
uymayan kimyasal maddeler için, yalnızca bu Ekin 7. bölümünde belirtilen fizikokimyasal gerekler yerine getirilecektir.  
Bu Ekin ikinci  sütunu,  gerekli  standart  bilgilerin  çıkarılabileceği,  başka  bilgilerle  değiştirilebileceği,  başka bir  aşamada tein 
edileceği  veya  başka  bir  şekilde  uyarlanabileceğini  belirleyen  belirli  kuralları  listelemektedir.  Bu  Ekin  ikinci  sütununun 
uyarlamalara izin verdiği koşullar yerine getirildiği takdirde tescil ettiren, tescil dosyasının ilgili başlıkları altında bu durumu ve 
tüm uyarlamaların sebeplerini açıkça belirtecektir.  
Bu belirli kurallara ilaveten tescil ettiren, Ek XI’de verilen genel kurallar çerçevesinde bu ekin birinci sütununda belirtilen gereli 
standart  bilgileri  uyarlayabilir.  Kimyasal  madde  kaynaklı  maruziyet  feragatına  ilişkin  Bölüm  3  hariç  tutulacaktır.  Yine  bu 
durumda da tescil ettiren, Ek XI (2) ya da ikinci sütunda verilen belirli kurallara başvurarak, tescil dosyasının ilgili başlığı altında 
standart bilgileri uyarlama yönünde alına tüm kararların sebeplerini açık bir şekilde belirtecektir.  
Bu Ekte listelenmiş  olan özeliklerin belirlenmesi  için yeni  testler  yapılmadan önce,  mevcut  bulunan tüm canlı  organizmalar 
dışında denenen veriler, in vivo veriler, insanlara ilişkin geçmişteki bilgiler, geçerli (Q)SAR’lardan elde edilmiş veriler ve yapısal 
bağlamda  ilgili  görülen  kimyasal  maddelerden  elde  edilen  veriler  (read  across  yaklaşımı)  ilk  olarak  değerlendirilecektir. 
Koroziviteye  sebep  olan  seviyelerde  derişim/dozlarda  bulunan  aşındırıcı  kimyasal  maddelerle  in  vivo  testler  yapılmasından 
kaçınılmalıdır. Test yapılmasından önce, bu Eke ilaveten test stratejilerine ilişkin daha fazla rehberliğe başvurulmalıdır.  
Belirli amaçlarla, bu Ekin ikinci sütunu ya da Ek XI’de değinilen sebeplerden başka sebeplere bağlı olarak bilgi temin edilmediği 
durumlarda, bu durum ve sebepleri açık bir şekilde belirtilecektir.  

7. KİMYASAL MADDENİN FİZYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 

SÜTUN 1
GEREKLİ  STANDART 
BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

7.1. Kimyasal maddenin
20 °C ve 101,3 kPa’daki hali
7.2. Erime/donma noktası 7.2. Çalışmanın - 20 °C sınırının daha altında yapılması gerekmemektedir. 

7.3. Kaynama noktası 7.3. Aşağıdakiler için çalışmanın yapılması gerekmemektedir:
— gazlar
—  300  °C’nün  üzerinde  eriyen  ya  da  kaynamanda  önce  ayrışan  katı  maddeler.  Bu 
durumlarda  azaltılmış  basıncın  altındaki  kaynama  noktası  tahmin  edilebilir  ya  da 
hesaplanabilir veya 
—  kaynama  öncesinde  ayrışan  kimyasal  maddeler  (örneğin  kendinden  oksitlenme, 
düzenleştirim, nitelik kaybı, ayrışma vb) 

7.4. Göreceli yoğunluk 7.4. Aşağıdaki durumlarda çalışmanın yapılması gerekmemektedir:
— kimyasal madde yalnızca belirli bir solvent içerisinde çözeltide kararlıysa ve çözelti 
yoğunluğu solventin yoğunluğuna benziyorsa. Bu gibi durumlarda çözelti yoğunluğunun 
solvent yoğunluğundan yüksek veya alçak olduğunun belirtilmesi yeterli olacaktır ya da
— kimyasal maddenin bir gaz olması halinde. Bu durumda yapılan hesaplar esas alınarak, 
moleküler ağırlık ve İdeal Gaz Yasalarından bir tahmin yürütülecektir.  

_______________________
(1) Bu Ek, gerekli görüldüğü biçimde uyarlanarak, Madde 7 uyarınca tescil başvurusunda bulunması gereken eşya üreticileri ve bu Tüzük uyarınca testler yapması gereken alt diğer alt  
kullanıcılar için geçerli olacaktır.  
(2) Not: Madde 13(3)’de belirtildiği şekilde, ikinci sütunda tekrarlanmayan, test yöntemlerine ilişkin Komisyon Tüzüğünde verilen uygun test yöntemleri arasında yer alan belirli testlerin 
gerekli görülmemesi için belirlenen koşullar ayrıca geçerli olacaktır. 
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SÜTUN 1
GEREKLİ  STANDART 
BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

7.12. Kendinden tutuşma ısısı 7.12. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
. kimyasal madde patlayıcıysa ya da oda sıcaklığında havayla kendinden tutuşabiliyorsa,
.  havada yanıcı olmayan sıvılar  söz konusu olduğunda,  örneğin: 200  0C’ye kadar parlama 
noktası yok, 
. yanıcı bir aralığı bulunmayan gazlar söz konusu olduğunda ya da 
. kimyasal maddenin erime noktası 160 0C ise ya da kimyasal maddenin kendinden 400 0C’ye 
kadar ısınması ilk sonuçlarda görülmüyorsa katı maddeler için.

7.13. Oksitleyici özellikler 7.13. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— kimyasal madde patlayıcı ise, 
— kimyasal madde yüksek derecede yanıcıysa,
— kimyasal madde organik bir peroksit ise,
—  kimyasal  madde,  örneğin  kimyasal  yapı  esas  alındığında  (örneğin  oksijen  ve  halojen 
atomları içermeyen organik kimyasal maddeler, bu elementler kimyasal olarak nitrojen ya da 
oksijene bağlı değildir ya da oksijen ve halojen atomları içeren inorganik kimyasal maddeler) 
tutuşucu materyallere egzotermik olarak tepki gösteremiyorsa.
Eğer ön testte kimyasal maddenin oksitleyici özellikleri bulunduğu açıkça görülüyorsa, tam 
testin yapılması gerekmemektedir.  
Gaz halindeki karışımların oksitleyici özelliklerinin belirlenmesine yönelik hiçbir test yöntemi 
bulunmadığını göz önünde bulundurunuz. Bu özelliklerin değerlendirmesi, karışım içindeki 
gazların oksitleyici  özelliklerinin havadaki  oksijenin oksitleyici  özelliğiyle  karşılaştırılması 
üzerine kurulu bir tahmin yöntemiyle belirlenmelidir.  

7.14. Granülometri 7.14.  Eğer  kimyasal  madde  katı  olmayan  granüler  bir  halde  piyasaya  sürüldüyse  ya  da 
kullanıldıysa çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir.

8. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
SÜTUN 1
GEREKLİ STANDART BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

8.1. Cilt iritasyonu ya da cilt aşınması 
Bu  amaçla  yapılan  değerlendirme  aşağıdaki 
adımlardan oluşacaktır:
(1)  mevcut  insan  ve  hayvan  bilgilerinin 
değerlendirilmesi,
(2) asit ya da alkali rezervinin değerlendirmesi,
(3) cilt aşınması için canlı organizmalar dışında 
denenen çalışma,
(4)  cilt  iritasyonu  için  canlı  organizmalar 
dışında denenen çalışma.

8.1. Aşağıdaki koşullarda Adım 3 ve 4’ün yerine getirilmesi gerekmemektedir: 
—  mevcut  bilgiler,  cilt  için  aşındırıcılık  ya  da  göz  için  iritasyon 
sınıflandırılmasına yönelik kriterlere uygun olduğunu gösteriyorsa,
— kimyasal madde oda sıcaklığında havada yanıcıysa,
—  kimyasal  madde  cilde  temas  halinde  ileri  derecede  toksik  olarak 
sınıflandırılıyorsa 
— cilt yolla akut toksisite üzerine yapılan bir çalışma doz sınırı seviyesine (2 
000 mg/kg vücut ağırlığı) kadar cilt iritasyonuna işaret etmiyorsa.

8.2. Göz iritasyonu
Bu  amaçla  yapılan  değerlendirme  aşağıdaki 
adımlardan oluşacaktır:
(1)  mevcut  insan  ve  hayvan  bilgilerinin 
değerlendirilmesi,
(2) asit ya da alkali rezervinin değerlendirmesi,
(3)  göz  iritasyonu  için  canlı  organizmalar 
dışında denenen çalışma,

8.2. Aşağıdaki koşullarda Adım 3’ün yerine getirilmesi gerekmemektedir:
—  mevcut  bilgiler,  cilt  için  aşındırıcılık  ya  da  göz  için  iritasyon 
sınıflandırılmasına yönelik kriterlere uygun olduğunu gösteriyorsa,
— kimyasal madde oda sıcaklığında havada yanıcıysa,

SÜTUN 1
GEREKLİ  STANDART 
BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

7.5. Buhar basıncı 7.5. Erime noktası 300 °C’nin üzerinde ise çalışmanın yapılması gerekmemektedir.
Eğer erime noktası 200 °C ve 300 °C arasındaysa, alına ölçülerin ya da kabul görmüş bir 
hesaplama yönteminin esas alındığı bir sınırlama değeri yeterli olacaktır.  

7.6. Yüzey gerilimi 7.6. Çalışmanın yalnızca aşağıdaki koşullarda gerçekleştirilmesi gerekmektedir:
— yapı esas alındığında yüzey aktivitesi beklenmiyor ya da tahmin edilebiliyorsa ya da
— yüzey aktivitesi kimyasal maddenin istenen bir özelliğini teşkil ediyorsa.
Eğer su çözünürlüğü 20 °C’de 1 mg/l ise, testin yapılması gerekmemektedir.  

7.7. Suda çözünürlük 7.7. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— kimyasal madde pH 4, 7 ve 9 değerlerinde hidrolitik olarak kararsız ise (12 saatten az 
yarı ömür) ya da
— kimyasal madde suda oksidize olabiliyorsa.
Eğer kimyasal madde suda çözünmüyorsa, analitik yöntemin tespit sınırlamasına kadar bir 
sınırlama testi gerçekleştirilecektir.  

7.8.  Ayrılım  katsayısı 
noktanol/su

7.8. Eğer kimyasal madde inorganik ise çalışmanın yapılması gerekmemektedir.
Eğer test yapılamıyorsa (örneğin kimyasal maddenin ayrışması, yüksek yüzey aktivitesine 
sahip  olması,  testin  yapılması  sırasında  sert  tepki  vermesi,  suda  ya  da  oktanolde 
çözülmemesi ya da yeterli derecede saf bir kimyasal maddenin elde edilmesinin mümkün 
olmaması  durumlarında),  log  p  için  hesaplanan  bir  değer  ve  hesaplama  yönteminin 
detayları belirtilecektir.  

7.9. Parlama noktası 7.9. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— kimyasal madde inorganikse, 
— kimyasal madde sulu solüsyonlar için yalnızca 100 °C’nin üzerinde parlama noktalarına 
sahip olan uçucu organik bileşenler içeriyorsa, 
— tahmin edilen parlama noktası 200 °C’nin üzerinde ya da
— parlama noktası, mevcut biçimlendirilmiş materyallerin ara değerlerinin bulunmasıyla 
birlikte tam bir şekilde tahmin edilebiliyorsa.

7.10. Tutuşabilirlik 7.10. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— kimyasal  madde,  patlayıcı  ya  da  piroforik  özellikler  taşıyan  bir  kat  maddeyse.  Bu 
özellikler her zaman için yanıcılıktan önce ele alınmalıdır. 
— gazlar söz konusu olduğunda, eğer durağan gazlar içeren bir karışımdaki yanıcı gazın 
derişimi suyla karıştırıldığında alt sınırdan daha da alt bir sınırda kalacak kadar düşükse,  
—  havayla  temas  ettiğinde  kendiliğinden  tutuşan  kimyasal  maddeler  söz  konusu 
olduğunda.

7.11. Patlayıcı özellikler 7.11. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
—  molekül  içinde  patlayıcı  özelliklerle  ilişkilendirilen  hiçbir  kimyasal  grubu 
bulunmuyorsa, 
—  kimyasal  madde  oksijen  içeren  kimyasal  grupları  içeriyorsa  ve  hesaplanan  oksijen 
dengesi -200’ün altındaysa,
—  organik  kimyasal  madde  veya  organik  kimyasal  maddelerden  oluşan  homojen  bir 
karışım patlayıcı özelliklerle ilişkilendirilen kimyasal  gruplar  içeriyor ancak egzotermik 
ayrışma enerjisi 500 J/g’ın altında ve egzotermik ayrışma başlangıcı 500 °C’nin altındaysa, 
— organik materyalleri bulunan inorganik oksitleyici kimyasal maddelerin karışımları söz 
konusu olduğunda inorganik oksitleyici kimyasal maddenin derişimi aşağıdaki gibiyse: 

—  UN  Paketleme  Grubu  1  (yüksek  tehlike)  veya  II  (orta  seviye  tehlike) 
verildiğinde kütle olarak 15 %’den az,  

— UN Paketleme Grubu III (düşük tehlike) verildiğinde kütle olarak 30 %’dan az, 

Not:  Organik  materyallerin  egzotermik  ayrışma  enerjisi  800  J/g’dan  az  ise,  patlama 
propagasyon testi ya da patlayıcı darbelere duyarlılık testi yapılması gerekmemektedir.  
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SÜTUN 1
GEREKLİ STANDART 
BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

8.3. Cilt duyarlayıcılık 
Bu  amaçla  yapılan  bir 
değerlendirme  sırasıyla 
aşağıdaki  adımları 
içerecektir:
(1)  mevcut  insan  ve 
hayvan bilgilerinin  yanı 
sıra  alternatif  verilerin 
değerlendirilmesi,
(2) In vivo test.

8.3. Aşağıdaki koşullarda Adım 2’nin yerine getirilmesi gerekmemektedir:
— mevcut veriler kimyasal maddenin cilt duyarlayıcı ya da aşındırıcı olarak sınıflandırılması gerektiğini 
gösteriyorsa,
— kimyasal madde kuvvetli bir asit (pH ≤ 2,0) ya da baz ise (pH ≥ 11,5), 
— kimyasal madde oda sıcaklığında havada yanıcı ise.
Mürin lokal Lenf Nodu Testi (LLNA) in vivo testler için tercih edilen ilk yöntemdir. Yalnızca istisnai 
koşullar  altında  başka  bir  teste  başvurulmalıdır.  Başka  bir  teste  başvurulması  durumunda, 
gerekçelendirme yapılacaktır.  

8.4. Mutajenlik 

8.4.1. Bakterilerde canlı  
organizmalar  dışında 
denenen  gen mutasyonu 
çalışması  

8.4. Mutajenlik konusunda daha fazla çalışma yapılması, olumlu sonuçlar alındığında düşünülecektir. 

8.5. Akut toksisite 

8.5.1. Oral yolla 

8.5. Çalışma(lar)ın genellikle aşağıdaki hallerde gerçekleştirilmesi gerekmemektedir: 
— kimyasal madde cilt için aşındırıcı olarak sınıflandırılmışsa.

Solunum yoluyla akut toksisiteye ilişkin bir çalışma (8.5.2) bulunuyorsa, çalışmanın gerçekleştirilmesi 
gerekmemektedir. 

9. EKOTOKSİKOLOJİK BİLGİLER
SÜTUN 1
GEREKLİ STANDART 
BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

9.1. Sulu toksisite

9.1.1.  Omurgasız 
hayvanlar  üzerinde  kısa 
süreli  toksisite  testi 
(tercih  edilen  tür 
Daphnia’dır)
Tescil  ettiren,  kısa  süre 
yerine  uzun  süreli 
toksisite  testlerini  göz 
önünde bulundurabilir.

9.1.2.  Büyüme 
engelleme çalışması 
Sulu bitkiler
(algler tercih edilir)

9.1.1. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— örneğin kimyasal maddenin suda ileri derecede çözünmesi ya da biyolojik membranlardan geçme 
olasılığı bulunmaması gibi sulu toksisitenin meydana gelme olasılığı bulunmadığını gösteren hafifletici 
faktörler bulunması halinde,
— omurgasızlar üzerinde yapılan uzun süreli bir sulu toksisite çalışması bulunuyorsa, 
— çevresel sınıflandırma ve etiketleme için yeterli bilgi bulunuyorsa. 
Daphnia  üzerinde yapılan uzun süreli  sulu toksisite  çalışması  (Ek IX,  bölüm 9.1.5),  eğer kimyasal 
madde suda çok az çözünüyorsa göz önünde bulundurulacaktır.  

9.1.2. Örneğin kimyasal maddenin suda ileri derecede çözünmesi ya da biyolojik membranlardan geçme 
olasılığı bulunmaması gibi sulu toksisitenin meydana gelme olasılığı bulunmadığını gösteren hafifletici 
faktörler bulunması halinde çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir.

9.2. Nitelik kaybı 

9.2.1. Biyotik

9.2.1.1. Hazır biyolojik 9.2.1.1. Kimyasal maddenin inorganik olması halinde çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir. 
Mevcut bulunan diğer ilgili tüm fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik bilgiler temin edilecektir.  

_______________________
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EK VIII10  TON  VEYA  DAHA  FAZLA  MİKTARLARDA  ÜRETİLEN  YA  DA  İTHAL  EDİLEN  KİMYASAL 
MADDELER İÇİN STANDART BİLGİ GEREKLERİ (1)
Bu Ekin birinci sütununda, Madde 12(1)(c) kapsamında 10 ton ya da daha fazla miktarlarda üretilen ya da ithal  edilen tüm 
kimyasal  maddeler için gerekli  olan standart  bilgiler  belirlenmektedir.  Dolayısıyla bu Ekin birinci sütununda gerekli  görülen 
bilgiler,  Ek  VII’nin  birinci  sütununda  gerekli  görülen  bilgilere  ilavedir.  Mevcut  bulunan  diğer  tüm  ilgili  fizikokimyasal, 
toksikolojik ve ekotoksikoloijk bilgiler temin edilecektir. Ek III’ün kriterlerine uymayan kimyasal maddeler için, yalnızca bu Ekin 
7. bölümünde belirtilen fizikokimyasal gerekler yerine getirilecektir.  
Bu Ekin ikinci  sütunu,  gerekli  standart  bilgilerin  çıkarılabileceği,  başka  bilgilerle  değiştirilebileceği,  başka bir  aşamada tein 
edileceği  veya  başka  bir  şekilde  uyarlanabileceğini  belirleyen  belirli  kuralları  listelemektedir.  Bu  Ekin  ikinci  sütununun 
uyarlamalara izin verdiği koşullar yerine getirildiği takdirde tescil ettiren, tescil dosyasının ilgili başlıkları altında bu durumu ve 
tüm uyarlamaların sebeplerini açıkça belirtecektir.  
Bu belirli kurallara ilaveten tescil ettiren, Ek XI’de verilen genel kurallar çerçevesinde bu ekin birinci sütununda belirtilen gerekli 
standart  bilgileri  uyarlayabilir.  Ayrıca  bu  durumda  da  tescil  ettiren,  ikinci  sütun  ya  da  Ek  XI(2)’de  verilen  genel  kurallar 
çerçevesinde tescil dosyasının ilgili başlıkları altında standart bilgiler uyarlama yönünde almış olduğu kararın sebeplerini açık bir 
şekilde belirtecektir. 
Bu Ekte listelenmiş  olan özeliklerin belirlenmesi  için yeni  testler  yapılmadan önce,  mevcut  bulunan tüm canlı  organizmalar 
dışında denenen veriler, in vivo veriler, insanlara ilişkin geçmişteki bilgiler, geçerli (Q)SAR’lardan elde edilmiş veriler ve yapısal 
bağlamda  ilgili  görülen  kimyasal  maddelerden  elde  edilen  veriler  (read  across  yaklaşımı)  ilk  olarak  değerlendirilecektir. 
Korozyona  sebep  olan  seviyelerde  derişim/dozlarda  bulunan  aşındırıcı  kimyasal  maddelerle  in  vivo  testler  yapılmasından 
kaçınılmalıdır. Test yapılmasından önce, bu Eke ilaveten test stratejilerine ilişkin daha fazla rehberliğe başvurulmalıdır.  
Belirli amaçlarla, bu Ekin ikinci sütunu ya da Ek XI’de değinilen sebeplerden başka sebeplere bağlı olarak bilgi temin edilmediği 
durumlarda, bu durum ve sebepleri açık bir şekilde belirtilecektir.   

8. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

SÜTUN 1
GEREKLİ  STANDART 
BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

8.1. Cilt iritasyonu
8.1.1. In vivo cilt iritasyonu 8.1.1. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:

— kimyasal madde cilt için aşındırıcı veya cilt iritasyonu sınıflandırmasına giriyorsa,
— kimyasal madde kuvvetli bir asit (pH ≤ 2,0) ya da baz (pH ≥ 11,5) ise, 
— kimyasal madde oda sıcaklığında havada yanıcıysa,
— kimyasal madde ciltle temas halinde ileri derecede toksik ise,
— cilt yolla akut toksisite üzerine yapılan bir çalışma doz sınırı seviyesine (2 000 
mg/kg vücut ağırlığı) kadar cilt iritasyonuna işaret etmiyorsa.

8.2. Göz iritasyonu
8.2.1. In vivo göz iritasyonu 8.2.1. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:

— kimyasal madde, gözlere ciddi hasar verme riskiyle birlikte gözler için iritasyona 
sebep oluyorsa,
— tescil  ettirenin  kimyasal  maddeyi  göz  için  iritasyon  sınıflandırmasına  sokması 
kaydıyla, kimyasal maddenin cilt aşındırıcı sınıflandırmasına girmesi,
— kimyasal madde kuvvetli bir asit (pH ≤ 2,0) ya da baz (pH ≥ 11,5) ise,
— kimyasal madde oda sıcaklığında havada yanıcı ise.

8.4. Mutajenlik
8.4.2.  Memeli  hücrelerinde 
canlı  organizmalar  dışında 
denenen  sitojenlik çalışması 
ya  da  canlı  organizmalar 
dışında  denenen 
mikronükleüs çalışması

8.4.2. Aşağıdaki koşullarda genellik çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
—in vivo bir sitojenlik testinden elde edilen yeterli bilgiler mevcutsa,
— kimyasal madde kategori 1 ya da 2 kanserojen veya kategori 1, 2, 3 mutajen olarak 
biliniyorsa. 

___________________
(1) Bu Ek, gerekli görüldüğü biçimde uyarlanarak, Madde 7 uyarınca tescil başvurusunda bulunması gereken eşya üreticileri ve bu Tüzük uyarınca testler yapması gereken alt diğer alt  
kullanıcılar için geçerli olacaktır.  



(2) Not: Madde 13(3)’de belirtildiği şekilde, ikinci sütunda tekrarlanmayan, test yöntemlerine ilişkin Komisyon Tüzüğünde verilen uygun test yöntemleri arasında yer alan belirli testlerin 
gerekli görülmemesi için belirlenen koşullar ayrıca geçerli olacaktır. 
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8.4.3.  Ek  VII  Bölüm 8.4.1. 
ve  Ek VIII  Bölüm 8.4.2’de 
olumsuz  sonuç  ele  edilmesi 
halinde  memeli  hücreleri 
üstünde  canlı  organizmalar 
dışında  denenen  bir  gen 
mutasyonu çalışması 

8.4.3.  Eğer memeli  hücreleri  üzerinde yapılan güvenilir  bir  in vivo gen mutasyon 
testinden  elde  edilen  veriler  bulunuyorsa,  genellikle  çalışmanın  gerçekleştirilmesi 
gerekmemektedir.  

8.4.  Uygun  in  vivo  mutajenlik  çalışmaları,  Ek  VII  ya  da  VIII’da  belirtilen 
genotoksisite çalışmalarından herhangi bir olumlu sonuç alınması halinde göz önünde 
bulundurulacaktır.  

8.5. Akut toksisite

8.5.2. Solunum yoluyla

8.5.3. Cilt yolla

8.5.  Aşağıdaki  koşullar  altında  çalışma(lar)ın  genellikle  gerçekleştirilmesi 
gerekmemektedir: 
— kimyasal madde cilt aşındırıcı olarak sınıflandırılmışsa.
Gazlar dışındaki kimyasal maddeler için, 8.5.2 ve 8.5.3 kapsamında değinilen bilgiler 
en  az  bir  diğer  yol  için  daha  verilecektir.  İkinci  yola  yönelik  seçim  kimyasal 
maddenin  doğası  ve  olası  insan  maruziyet  yoluna  baplı  olacaktır.  Yalnızca  bir 
maruziyet yolu bulunması durumunda, yalnızca bu yol için bilgi verilecektir.  

8.5.2.  Kimyasal  maddenin buhar basıncı  ve/veya aerosol,  partikül  veya solunabilir 
boyuttaki  damlalar  göz  önünde  alındığında  eğer  solunum yoluyla  maruziyet  olası 
görülüyorsa, solunum testi yapılması uygun olacaktır.  

8.5.3. Aşağıdaki koşullarda cilt yollara ilişkin test yapılması uygun olacaktır:
(1) kimyasal maddenin solunması olasılığı bulunmuyorsa,
(2) üretimde ve/veya kullanımda ciltle temas olasılığı bulunuyorsa ve  
(3)  fizikokimyasal  ve  toksikolojik  özellikler,  cilt  yoluyla  önemli  oranda  emilim 
potansiyeline işaret ediyorsa.  



8.6.  Tekrarlanan  doz 
toksisitesi

8.6.1. Kısa süreli tekrarlanan 
doz toksisitesi çalışması (28 
gün),  bir  tür,  erkek ve dişi, 
en uygun tatbik yolu,  insan 
maruziyetinin olası yönü ile 
ilgili olarak.

8.6.1.  Kısa  süreli  toksisite  çalışmasının  (28  gün)  aşağıdaki  koşullar  altında 
gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— uygun bir tür, dozaj, solvent ve tatbik yolu kullanılmış olması kaydıyla, güvenilir 
bir subkronik (90 gün) ya da kronik toksisite çalışması mevcut bulunuyorsa,  
— kimyasal  madde  çabuk bir  şekilde  parçalanıyorsa  ve  ayrılma  ürünleri  ile  ilgili 
yeterli seviyede bilgi bulunuyorsa,
— ilgili insan maruziyeti Ek XI Bölüm 3 doğrultusunda hariç tutulabiliyorsa. 
Uygun yol aşağıdaki esaslar çerçevesinde seçilecektir: 
Cilt yolla test yapılması aşağıdaki koşullar altında uygun olacaktır: 
(1) kimyasal maddenin solunması olasılığı bulunmuyorsa,
(2) üretim ve/veya kullanımda cilt teması olasılığı bulunuyorsa,
(3)  fizikokimyasal  ve  toksikolojik  özellikler,  cilt  yoluyla  önemli  oranda  emilim 
potansiyeline işaret ediyorsa.  
Kimyasal maddenin buhar basıncı ve/veya aerosol, partikül veya solunabilir boyuttaki 
damlalar göz önünde alındığında eğer solunum yoluyla maruziyet olası görülüyorsa, 
solunum testi yapılması uygun olacaktır.  
Aşağıdaki  koşullarda subkronik toksisite  çalışması  (90 gün) (Ek IX, Bölüm 8.6.2) 
tescil ettiren tarafından teklif edilecektir:

İnsan maruziyetinin sıklığı ve süresi daha uzun süreli bir çalışmanın uygun olduğunu 
gösteriyorsa; 
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Ve aşağıdaki koşullardan birisi yerine getiriliyorsa:
— diğer mevcut veriler kimyasal maddenin, kısa süreli bir toksisite çalışmasında tespit edilemeyecek 
tehlikeli özelliklerinin bulunduğunu gösteriyorsa,
— uygun bir şekilde tasarlanan toksikokinetik çalışmalar kimyasal maddenin ya da metabolitlerinin, 
muhtemelen  kısa  süreli  bir  toksisite  çalışmasında  tespit  edilmeyecek  şekilde  belirli  dokular  ve 
organlarda biriktiğini ancak uzun süreli maruziyet sonucunda olumsuz etkilerle sonuçlandığını ortaya 
çıkarıyorsa,  

Aşağıdaki  hallerde,  Madde 40 veya 42 doğrultusunda daha fazla  çalışmanın yapılması  tescil  ettiren 
tarafından teklif edilebilir yada Temsilcilik tarafından talep edilebilir: 
— Eğer NOAEL tanımlaması yapılamamasının sebebi olumsuz toksik etkilerin bulunmaması değil ise, 
28 ya da 90 günlük çalışmada NOAEL tanımlamasının yapılamaması,  
— belirli bir tehlike arz eden toksisite bulunması (örneğin ciddi/olumsuz etkiler), 
— mevcut bulguların toksikolojik ve/veya risk tanımlama için yetersiz kaldığı bir etkinin varlığının 
belirlenmesi. Bu gibi durumlarda ayrıca, bu etkilerin araştırılmasına yönelik olarak belirli toksikolojik 
çalışmaların (örneğin immünotoksikoloji, nörotoksikoloji),
—  ilk  tekrarlanan  doz  çalışmasındaki  maruziyet  yolu,  insan  maruziyetinin  beklenen  yoluna  ilişkin 
olarak uygun değilse ve yollara göre değerlendirme yapılamıyorsa, 
— maruziyetle ilgili özel bir kaygı mevcutsa (örneğin, insanlarda toksisitenin görülmesinin beklendiği 
dozlara yakın maruziyet seviyelerine yol açabilecek tüketici ürünlerinde kullanım)  ya da
—  üzerinde  çalışılan  kimyasal  maddeyle  moleküler  yapı  bağlamında  ilişki  içinde  olan  kimyasal 
maddede görülen etkiler 28 ya da 90 günlük çalışmada tespit edilmemişse.  



8.7. Yeniden üretim için 
toksisite

8.7.1.  Yeniden 
üretim/gelişme  için 
toksisiteye  yönelik 
tarama ,  bir tür  (OECD 
421  ya  da  422),  eğer 
yapısal  olarak  ilgili 
kimyasal  maddelere 
ilişkin  bilgilerden, 
(Q)SAR  tahminlerinden 
ya  da  kimyasal 
maddenin  gelişme  için 
zehirleyici  olabileceği 
canlı  organizmalar 
dışında  denenen 
yöntemlerden  herhangi 
bir  bulgu  elde 
edilememişse 

8.7.1. Aşağıdaki koşullar altında bu çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— kimyasal  maddenin bir  genotoksik kanserojen olduğu biliniyor  ve uygun risk yönetim tedbirleri 
uygulanıyorsa,
— kimyasal maddenin bir mikrop hücre mutajeni olduğu biliniyor ve uygun risk yönetim tedbirleri 
uygulanıyorsa, 
— ilgili insan maruziyeti Ek XI bölüm 3 uyarınca hariç tutulabiliyorsa ya da 
— bir doğum öncesi gelişimsel toksisite çalışması (Ek IX, 8.7.2) veya iki-nesil yeniden üretim için 
toksisite çalışması (Ek IX, Bölüm 8.7.3) bulunuyorsa.

Eğer kimyasal maddenin doğurganlık üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu ve Repr Cat 1 ya da 2: R60 
olarak  sınıflandırma  kriterlerine  uyduğu  biliniyorsa  ve  mevcut  veriler  güvenilir  bir  risk 
değerlendirmesini destekler nitelikteyse, gelişimsel toksisiteye ilişkin daha fazla test yapılması gerekli 
değildir. Ancak, gelişimsel toksisite için test yapılması göz önünde bulundurulmalıdır.  

Eğer  kimyasal  maddenin  gelişimsel  toksisiteye  sebep  olduğu  ve  Repr  Cat  1  ya  da  2:  R61  olarak 
sınıflandırma  kriterlerine  uyduğu  biliniyorsa  ve  mevcut  veriler  güvenilir  bir  risk  değerlendirmesini 
destekler nitelikteyse, gelişimsel toksisiteye ilişkin daha fazla test yapılması gerekli değildir. Ancak, 
gelişimsel toksisite için test yapılması göz önünde bulundurulmalıdır.    

Doğurganlık  ya  da  gelişime yönelik olumsuz etkiler  bulunduğuna ilişkim ciddi  endişeler  bulunması 
durumunda, tarama çalışmasının yerine bir doğum öncesi gelişimsel toksisite çalışması (Ek IX, Bölüm 
8.7.2)  ya  da  iki-nesli  yeniden  üretim  için  toksisite  çalışması  (Ek  IX,  Bölüm  8.7.3)  tescil  ettiren 
tarafından teklif edilebilir.

8.8. Toksikokinetikler

8.8.1.  Mevcut  ilgili 
bilgilerden  elde 
edilebildiği  kadarıyla, 
kimyasal  maddenin 
toksikokinetik  davranış 
değerlendirmesi 
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9.1.3.  Balıklar  üzerinde 
kısa süreli toksisite testi: 
tescil  ettiren  kısa  süreli 
toksisite  testi  yerine 
uzun süreli test yapmayı 
göz  önünde 
bulundurabilir.

9.1.4.  Etkinleştirilmiş 
alyuvar  agregasyonu 
solunum engelleme testi 

9.2. Nitelik kaybı 

9.2.2. Abiyotik

9.2.2.1.  Bir  pH  işlevi 
olarak hidroliz.

9.1.3. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— örneğin kimyasal maddenin suda ileri derecede çözünmesi ya da biyolojik membranlardan geçme 
olasılığı bulunmaması gibi sulu toksisitenin meydana gelme olasılığı bulunmadığını gösteren hafifletici 
faktörler bulunması halinde,
— balıklar üzerinde yapılmış uzun süreli bir sulu toksisite çalışması bulunuyorsa.
Ek I doğrultusunda yapılmış olan bir kimyasal güvenlik değerlendirmesinin, sulu organizmalar üzerinde 
daha fazla etki araştırması yapılması ihtiyacına işaret etmesi halinde, Ek IX’da belirtildiği şekilde uzun 
süreli bir sulu toksisite testi yapılması göz önünde bulundurulacaktır.  
Uygun test(lerin) seçimi kimyasal güvenlik değerlendirmesi esas alınarak yapılacaktır.  
Balıklar  üzerinde yapılan  uzun süreli  sulu toksisite  çalışması  (Ek IX,  Bölüm 9.1.6),  eğer  kimyasal 
maddenin suda çözünürlüğü düşükse göz önünde bulundurulacaktır.  

9.1.4. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— bir kanalizasyon tesisine salınım yapılmıyorsa, 
—  örneğin  kimyasal  maddenin  suda  çözünürlüğünün  düşük  olması  gibi  mikrobiyal  toksisitenin 
meydana gelme olasılığının bulunmadığını gösterene hafifletici faktörler bulunması halinde 
— kimyasal  maddenin hazır  olarak biyolojik nitelik kaybedebildiğinin bilinmesi  ve uygulamalı  test 
derişimlerinin bir kanalizasyonun giriş maddesinde görülmesi beklenen derişim aralığında bulunması   
Eğer  mevcut  veriler  kimyasal  maddenin  mikrobiyal  büyüme veya fonksiyon,  özellikle  nitratlaştırıcı 
bakteriler  için  inhibitör  olduğunu  gösteriyorsa,  çalışma  bir  nitrifikasyon  inhibisyonu  testiyle 
değiştirilebilir.  

9.2. Eğe Ek I doğrultusunda kimyasal madde değerlendirmesi kimyasal maddenin fazla nitelik kaybının 
daha fazla araştırılması gerektiğini gösteriyorsa, daha fazla nitelik kaybı testi  yapılması göz önünde 
bulundurulacaktır. Uygun test(lerin) seçimi kimyasal güvenlik değerlendirmesine bağlı olacaktır.

9.2.2.1. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— kimyasal madde hazır olarak biyolojik nitelik kaybedebilir özellikte ya da
— kimyasal madde suda yüksek derecede çözünürlük gösteriyor.

9.3.  Çevre  döngüsü  ve 
davranışı 

9.3.1.  Emilim/salınım 
taraması

9.3.1. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— fizikokimyasal özellikler esas alındığında, kimyasal maddenin soğurma potansiyelinin düşük olması 
bekleniyorsa (örneğin kimyasal madde düşük bir oktanol su bölünme katsayısına sahipse) ya da
— kimyasal madde ve ilgili nitelik kaybı ürünleri hızlı bir şekilde ayrışıyorsa.

29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/111



EK IX 100  TON  VEYA  DAHA  FAZLA  MİKTARLARDA  ÜRETİLEN  YA  DA  İTHAL  EDİLEN  KİMYASAL 
MADDELER İÇİN STANDART BİLGİ GEREKLERİ (1)

Bu Ek düzeyinde tescil  ettirenin,  Madde 12(1)(d)  doğrultusunda bu Ekin bilgi  gereklerini  yerine  getirmek üzere  bir  teklifte 
bulunması ve bir zaman tablosu sunması gerekmektedir.  

Bu Ekin birinci sütununda, Madde 12(1)(d) kapsamında 100 ton ya da daha fazla miktarlarda üretilen ya da ithal edilen tüm 
kimyasal  maddeler  için gerekli  olan standart  bilgiler  belirlenmektedir.  Dolayısıyla bu Ekin birinci  sütununda gerekli  görülen 
bilgiler, Ek VII ve VIII’nin birinci sütununda gerekli görülen bilgilere ilavedir. Mevcut bulunan diğer tüm ilgili fizikokimyasal, 
toksikolojik ve ekotoksikoloijk bilgiler temin edilecektir. Bu Ekin ikinci sütunu, gerekli standart bilgilerin çıkarılabileceği, başka 
bilgilerle değiştirilebileceği, başka bir aşamada tein edileceği veya başka bir şekilde uyarlanabileceğini belirleyen belirli kuralları 
listelemektedir.  Bu  Ekin  ikinci  sütununun  uyarlamalara  izin  verdiği  koşullar  yerine  getirildiği  takdirde  tescil  ettiren,  tescil 
dosyasının ilgili başlıkları altında bu durumu ve tüm uyarlamaların sebeplerini açıkça belirtecektir.  

Bu belirli kurallara ilaveten tescil ettiren, Ek XI’de verilen genel kurallar çerçevesinde bu ekin birinci sütununda belirtilen gerekli 
standart bilgileri uyarlama teklifinde bulunabilir. Ayrıca bu durumda da tescil ettiren, ikinci sütun ya da Ek XI(2)’de verilen genel 
kurallar çerçevesinde tescil dosyasının ilgili başlıkları altında standart bilgiler uyarlama yönünde almış olduğu kararın sebeplerini 
açık bir şekilde belirtecektir. 

Bu Ekte listelenmiş olan özeliklerin belirlenmesi için yeni testler yapılmadan önce, mevcut bulunan tüm canlı organizmalar dışında 
denenen  veriler,  in  vivo  veriler,  insanlara  ilişkin  geçmişteki  bilgiler,  geçerli  (Q)SAR’lardan  elde  edilmiş  veriler  ve  yapısal 
bağlamda  ilgili  görülen  kimyasal  maddelerden  elde  edilen  veriler  (read  across  yaklaşımı)  ilk  olarak  değerlendirilecektir. 
Koroziviteye  sebep  olan  seviyelerde  derişim/dozlarda  bulunan  aşındırıcı  kimyasal  maddelerle  in  vivo  testler  yapılmasından 
kaçınılmalıdır. Test yapılmasından önce, bu Eke ilaveten test stratejilerine ilişkin daha fazla rehberliğe başvurulmalıdır.  

Belirli amaçlarla, bu Ekin ikinci sütunu ya da Ek XI’de değinilen sebeplerden başka sebeplere bağlı olarak bilgi temin edilmediği 
durumlarda, bu durum ve sebepleri açık bir şekilde belirtilecektir.   

7. KİMYASAL MADDE FİZYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

SÜTUN 1
GEREKLİ STANDART 
BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

7.15.  Organik 
solventlerde kararlılık ve 
ilgili  nitelik  kaybı 
ürünlerinin kimlikleri 
Yalnızca  kimyasal 
madde  kritik  olarak 
değerlendiriliyorsa 
gereklidir.

7.15. Kimyasal maddenin inorganik olması halinde çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir.

7.16. Sabit çözünüm 7.16. Aşağıdaki koşullarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— kimyasal  madde hidrolitik olarak kararsız ise (12 saatten az yarı  ömür) ya da hazır olarak suda 
oksidize olabiliyorsa,
— bilimsel olarak testin yapılması imkansız ise, örneğin analitik yöntem yeterince duyarlı değil ise.

7.17. Viskozite

___________________________
(1) Bu Ek, gerekli görüldüğü biçimde uyarlanarak, Madde 7 uyarınca tescil başvurusunda bulunması gereken eşya üreticileri ve bu Tüzük uyarınca testler yapması gereken alt diğer alt  
kullanıcılar için geçerli olacaktır.  
(2) Not: Madde 13(3)’de belirtildiği şekilde, ikinci sütunda tekrarlanmayan, test yöntemlerine ilişkin Komisyon Tüzüğünde verilen uygun test yöntemleri arasında yer alan belirli testlerin 
gerekli görülmemesi için belirlenen koşullar ayrıca geçerli olacaktır. 
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8. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
8.4. Eğer Ek VII ya da VIII’de verilen canlı organizmalar dışında denenen genotoksisite çalışmalarının 
herhangi  birinden  olumlu  bir  sonuç  elde  edilmişse  ve  bir  in  vivo  çalışmadan  henüz  bir  sonuç 
alınamamışsa,  tescil  ettiren tarafında uygun bir  in vivo somatik hücre genotoksisite  çalışması  teklif 
edilecektir.  
Eğer mevcut olarak bir in vivo somatik hücre çalışmasından elde edilen olumlu bir sonuç bulunuyorsa, 
toksikokinetik  bulgular  da dahil  olmak üzere  mevcut  veriler  esas  alınarak mikrop hücre  mutajenlik 
potansiyeli göz önünde bulundurulacaktır.  

8.6.  Tekrarlanan  doz 
toksisitesi

8.6.1.  Kısa  süreli 
tekrarlanan  doz 
toksisitesi  çalışması  (28 
gün),  bir  tür,  erkek  ve 
dişi,  en  uygun  tatbik 
yolu,  insan 
maruziyetinin olası yönü 
ile ilgili olarak.
Eğer  Ek  VIII  gereği 
olarak  temin 
edilmemişse  ya  da  bu 
Ekin 8.6.2 sayılı Bölümü 
doğrultusundaki  testler 
teklif  edilmişse.  Bu 
durumda Ek XI Bölüm 3 
geçerli olmayacaktır.  

8.6.2. Subkronik çalışma 
(90 günlük), bir tür,
kemirgen, erkek ve dişi,
en  uygun  tatbik  yolu, 
insan  maruziyetinin 
olası  yoluyla  ilgili 
olarak.

8.6.2. Aşağıdaki koşullar altında subkronik çalışmanın (90 günlük) gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
—  gözlemlenen  NOAEL’in  28  gün  olduğu  güvenilir  bir  kısa  dönem  toksisite  çalışması  (28  gün) 
bulunuyor ve bu çalışma kimyasal maddenin R48 olarak sınıflandırılmasına yönelik kriterlere göre ciddi 
toksisite etkileri gösteriyorsa; uygun bir belirsizlik faktörüyle birlikte aynı maruziyet yolu için NOAEL-
90 gün değerlendirmesi sağlıyorsa, 
— uygun  bir  türün  ve  uygun  bir  tatbik  yolunun  kullanılmış  olması  kaydıyla,  güvenilir  bir  kronik 
toksisite çalışması bulunuyorsa,  
— kimyasal madde çabuk bir şekilde parçalanıyorsa ve ayrılma ürünleri ile ilgili yeterli seviyede bilgi 
bulunuyorsa (sistematik etkiler ve alınım bölgesindeki etkiler için),  
— kimyasal madde tepken değil ise, çözünebilir değilse, solunabilir değilse, emilime ilişkin bir bulgu 
bulunmuyorsa ve 28 günlük bir ‘sınır testinde’ toksisite bulgusu görülmüyorsa, özellikle de eğer bu gibi 
bir modele kısıtlı insan maruziyeti eşlik ediyorsa 

Uygun yol aşağıdaki esaslar çerçevesinde seçilecektir:
Aşağıdaki koşullarda cilt yollara ilişkin test yapılması uygun olacaktır:
(1) üretimde ve/veya kullanımda ciltle temas olasılığı bulunuyorsa ve  
(2)  fizikokimyasal  ve toksikolojik  özellikler,  cilt  yoluyla önemli  oranda emilim potansiyeline  işaret 
ediyorsa.  
(3) aşağıdaki koşullardan birisi mevcut bulunuyorsa: 

— akut cilt  toksisite  testinde gözlemlenen toksisite,  oral toksisite testinde görülenden daha  
az dozlardaysa,  
— ciltte  ve/veya göz iritasyon çalışmalarında sistemik etkiler  veya diğer  emilim bulguları  
gözlemleniyorsa
— canlı organizmalar dışında denenen testlerde önemli ölçüde cilt emilim gözlemleniyorsa, ya 

da
—  yapısal  olarak  ilgili  kimyasal  maddelerde  önemli  ölçüde  cilt  toksisite  ay  da  cilt  
penetrasyon gözlemleniyorsa.
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SÜTUN 1
GEREKLİ STANDART 
BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

Aşağıdaki koşullar altında solunum yoluna ilişkin test yapılması uygun olacaktır:
— kimyasal maddenin buhar basıncı ve/veya aerosol, partikül veya solunabilir büyüklükteki damlaların 
bulunma  olasılığı  göz  önünde  bulundurulduğunda,  solunum  yoluyla  insan  maruziyeti  olasılığı 
bulunuyorsa

Aşağıdaki  durumlarda,  Madde  40  ya  da  41  uyarınca  daha  fazla  çalışma  yapılması  tescil  ettiren 
tarafından teklif edilebilir ya da Temsilcilik tarafından talep edilebilir: 
—  NOAEl  tanımlaması  yapılamamasının  sebebinin  olumsuz  toksik  etkilerin  bulunmaması  olması 
kaydıyla, 90 günlük çalışma süresi içinde bir NOAEL tanımlamaması,  
— belirli bir endişeye konu olan toksisitenin söz konusu olması (örneğin ciddi/ağır etkiler), 
— mevcut bulguların toksikolojik ve/veya risk özellikleri belirlemek için yetersiz olduğu bir etkinin 
belirtilerinin  görülmesi.  Bu  gibi  durumlarda  ayrıca  bu  tür  etkilerin  araştırılması  amacıyla  belirli 
toksikolojik  çalışmaların  gerçekleştirilmesi  uygun  olabilir  (örneğin  immünotoksiksite,  nörotoksisite) 
veya 
—  maruziyete  ilişkin  olarak  belirli  bir  endişenin  bulunması  (örneğin  insanlarda  toksisitenin 
görülmesinin  beklendiği  seviyelere  yakın  dozlardaki  maruziyet  seviyelerinin  tüketici  ürünlerinde 
kullanımdan kaynaklanması).

8.7. Yeniden üretim için 
toksisite

8.7.2.  Doğum  öncesi 
gelişimsel  toksisite 
çalışması, bir tür,
En uygun görülen tatbik 
yolu,  olası  insan 
maruziyet  yoluyla  ilgili 
olarak (Madde 13(3) ya 
da  OECD  414’de 
belirtildiği  şekilde  test 
yöntemleriyle  ilgili 
Komisyon  Tüzüğü  - 
B.31).

8.7. Aşağıdaki koşullar altında çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— kimyasal  maddenin genotoksik bir  kanserojen olduğu biliniyor  ve uygun risk yönetim tedbirleri 
uygulanıyorsa,
— kimyasal  maddenin bir  mikrop hücre mutajeni olduğu biliniyor ve uygun risk yönetim tedbirleri 
uygulanıyorsa, 
— kimyasal  maddenin  toksikolojik  aktivite  oranı  düşükse  (mevcut  testlerin  hiçbirisinde  toksisiteye 
ilişkin bulgu elde edilemiyorsa),  toksikokinetik verilere bakılarak ilgili  maruziyet yolları  aracılığıyla 
hiçbir  sistemik  emilim meydana  gelmediği  (örneğin  duyarlı  bir  yöntem kullanıldığında  plazma/kan 
derişimi tespit sınırının altında ve kimyasal madde ile kimyasal madde metabolitleri idrarda, safrada ya 
da  dışarı  bırakılan  nefeste  görülmüyor)  ve  önemli  derecede  bir  insan  maruziyeti  görülmediği 
kanıtlanabiliyorsa.  
Eğer bir kimyasal madde Repr Cat 1 ya da 2: R60 sınıflandırmasına girmesi için gerekli kriterlere uygun 
olacak biçimde doğurganlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahipse ve mevcut veriler güvenilir bir risk 
değerlendirmesi yapılmasını  sağlıyorsa, doğurganlığa yönelik olarak daha fazla test  yapılması  gerek 
yoktur. Ancak gelişimsel toksisiteye yönelik testler göz önünde bulundurulmalıdır.  
Eğer bir kimyasal madde Repr Cat 1 ya da 2: R61 sınıflandırmasına girmesi için gerekli kriterlere uygun 
olacak  biçimde  gelişimsel  toksisiteye  sebep  oluyorsa  ve  mevcut  veriler  güvenilir  bir  risk 
değerlendirmesi yapılmasını sağlıyorsa, gelişimsel toksisiteye yönelik olarak daha fazla test yapılması 
gerek yoktur. Ancak doğurganlığa yönelik testler göz önünde bulundurulmalıdır.  
 

8.7.2.  Çalışma  ilk  olarak  bir  tür  üzerinde  gerçekleştirilmelidir.  Bir  çalışmanın  belirli  bu  tonaj 
seviyesinde ya da yeni bir çalışmanın ikinci bir tür üzerinde gereçekleştirilmesine yönelik kararlar, ilk 
yapılan testin sonuçları ve diğer mevcut bilgiler esas alınarak verilecektir.  
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SÜTUN 1
GEREKLİ STANDART 
BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

8.7.3.  İki-nesil  yeniden 
üretim  için  toksisite 
çalışması,  bir  tür,  erkek 
ve dişi, en uygun tatbik 
yolu,  olası  insan 
maruziyet  yoluyla  ilgili 
olarak,  eğer  28  günlük 
ya da 90 günlük çalışma 
yeniden üretim organları 
ya  da dokuları  üzerinde 
olumsuz  etkiler 
görüldüğünü 
gösteriyorsa.

8.7.3.  Çalışma  ilk  olarak  bir  tür  üzerinde  gerçekleştirilmelidir.  Bir  çalışmanın  belirli  bu  tonaj 
seviyesinde ya da yeni bir çalışmanın ikinci bir tür üzerinde gereçekleştirilmesine yönelik kararlar, ilk 
yapılan testin sonuçları ve diğer mevcut bilgiler esas alınarak verilecektir.  

9. EKOTOKSİKOLOJİK BİLGİLER

SÜTUN 1
GEREKLİ STANDART BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

9.1. Sulu toksisite.

9.1.5.  Omurgasızlar  üzerinde  uzun  süreli 
toksisite  testi  (tercih  edilen  tür 
Daphnia’dır),  (eğer  Ek  VII  gereklerinin 
parçası  olarak  halihazırda  temin  edilmiş 
bulunmuyorsa).

9.1.6.  Balıklar  üzerinde  uzun  süreli 
toksisite testi) ), (eğer Ek VIII gereklerinin 
parçası  olarak  halihazırda  temin  edilmiş 
bulunmuyorsa)
Bilgiler  Bölüm  9.1.6.1,  9.1.6.2  ya  da 
9.1.6.3. için temin edilecektir.

9.1.6.2.  Balıklarda  ilk  ömür  aşaması 
(FELS) toksisite testi 

9.1.6.2.  Balıklar  için  embriyo  ve  sac-fry 
üzerinde kısa süreli toksisite testi 

9.1.6.3. Olgunlaşmamış balıklarda büyüme 
testi 

9.1.  Ek  I  doğrultusunda  kimyasal  güvenlik  değerlendirmesinde  sulu  organizmalar 
üzerindeki  etkilerin  daha  fazla  araştırılmasına  ihtiyaç  duyulduğu  görülürse,  tescil 
ettiren  tarafından  uzun  süreli  test  yapılması  teklif  edilecektir.  Uygun  testlerin 
seçilmesi, kimyasal güvenlik değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olacaktır.  

9.2. Nitelik kaybı

9.2.1. Biyotik

9.2.1.2. Yüzey suyunda son nitelik kaybına 
ilişkin simülasyon testi 

9.2. Ek I doğrultusunda kimyasal güvenlik değerlendirmesinde kimyasal maddenin 
nitelik  kaybetmesi  ve nitelik kaybı  sonucu ortaya çıkan ürünlerle ilgili  daha fazla 
araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu görülürse, tescil  ettiren tarafından biyotik 
nitelik  kaybına  ilişkin  daha  fazla  test  yapılması  teklif  edilecektir.  Uygun testlerin 
seçilmesi, kimyasal güvenlik değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olacak ve uygun 
ortam üzerinde simülasyon testi yapılmasını içerebilecektir (örneğin su, çökelti ya da 
toprak).  

9.2.1.2. Aşağıdaki koşullar altında çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— kimyasal maddeler suda ileri derecede çözünürlüğe sahipse ya da
— kimyasal madde hazır olarak biyolojik nitelik kaybedebilir özellikteyse. 
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SÜTUN 1
GEREKLİ STANDART 
BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

9.2.1.3.  Toprak 
simülasyon  testi 
(toprağa  ileri  derecede 
soğurma  potansiyeli 
bulunan  kimyasal 
maddeler için) 

9.2.1.4.  Çökelti 
simülasyon testi  
(çökeltiye ileri derecede 
soğurma  potansiyeli 
bulunan  kimyasal 
maddeler için)

9.2.3.  Nitelik  kaybı 
ürünlerinin 
tanımlanması 

9.2.1.3. Aşağıdaki durumlarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— kimyasal madde hazır olarak biyolojik nitelik kaybedebilir özellikteyse ya da
— doğrudan veya dolaylı toprak maruziyeti olasılığı bulunmuyorsa.

9.2.1.4. Aşağıdaki durumlarda çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— kimyasal madde hazır olarak biyolojik nitelik kaybedebilir özellikteyse ya da
— doğrudan veya dolaylı çökelti maruziyeti olasılığı bulunmuyorsa.

9.2.3. Eğer kimyasal madde hazır olarak biyolojik nitelik kaybedebilir özellikteyse.

9.3.  Çevresel  döngü  ve 
davranışlar 

9.3.2.  Sulu  örneklerde, 
tercihen  balıklarda 
biyolojik birikim 

9.3.3.  Ek  VIII  uyarınca 
gerekli  görülen 
çalışmanın  sonuçlarına 
bağlı  olarak 
soğurma/emilime  ilişkin 
daha fazla bilgi 

9.3.2. Aşağıdaki koşullar altında çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— kimyasal maddenin biyolojik birikim potansiyeli düşükse (örneğin log Kow ≤ 3) ve/veya biyolojik 
membranlardan geçme potansiyeli düşükse ya da
— sulu ortamın doğrudan ya da dolaylı maruziyet olasılığı bulunmuyorsa.

9.3.3. Aşağıdaki koşullar altında çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— fizikokimyasal özellikler esas alındığında, kimyasal maddenin soğurma potansiyelinin düşük olması 
bekleniyorsa (örneğin kimyasal maddenin oktanol su bölünme katsayısı düşükse),
— kimyasal madde ve nitelik kaybı ürünleri hızlı bir şekilde ayrışıyorsa.

9.4.  Karada  yaşayan 
organizmalar  üzerindeki 
etkiler 

9.4.1.  Omurgasızlarda 
kısa süreli toksisite  

9.4.  Toprak  ortamının  dolaylı  ya  da  doğrudan  maruziyet  olasılığı  bulunmuyorsa,  bu  çalışmaların 
gerçekleştirmesi gerekmemektedir.  
Toprak  organizmaları  için  toksisite  verileri  bulunmadığı  hallerde,  toprak  organizmalarına  yönelik 
tehlikenin değerlendirilmesi için denge bölümleme yöntemi uygulanabilir. Yapılacak olan test seçimi 
kimyasal güvenlik değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olacaktır.  
Özellikle toprağa soğurma potansiyeli yüksek olan veya çok kalıcı olan kimyasal maddeler için, tescil 
ettiren kısa dönem yerine uzun dönemli bir toksisite testi yapmayı göz önünde bulundurmalıdır.  



9.4.2.  Topraktaki  mikro 
organizmalar  üzerindeki 
etkiler 

9.4.3.  Bitkilerde  kısa 
süreli toksisite 

10. TESPİT VE ANALİZ YÖNTEMLERİ 
İlgili analitik yöntem kullanılarak çalışmaların gerçekleştirildiği ortamlar için, talep edildiğinde analitik yöntemlerin açıklamaları 
verilecektir. Eğer analitik yöntemler bulunmuyorsa, bu durum gerekçelendirilecektir. 

____________________
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EK X 1  000  TON  VEYA  DAHA  FAZLA  MİKTARLARDA  ÜRETİLEN  YA  DA  İTHAL  EDİLEN  KİMYASAL 
MADDELER İÇİN STANDART BİLGİ GEREKLERİ 

Bu Ek düzeyinde  tescil  ettirenin,  Madde  12(1)(e)  doğrultusunda  bu  Ekin  bilgi  gereklerini  yerine  getirmek üzere  bir  teklifte 
bulunması ve bir zaman tablosu sunması gerekmektedir.  

Bu Ekin birinci sütununda, Madde 12(1)(e) kapsamında 1 000 ton ya da daha fazla miktarlarda üretilen ya da ithal edilen tüm 
kimyasal  maddeler  için gerekli  olan standart  bilgiler  belirlenmektedir.  Dolayısıyla bu Ekin birinci  sütununda gerekli  görülen 
bilgiler, Ek VII, VIII ve IX’un birinci sütununda gerekli görülen bilgilere ilavedir. Mevcut bulunan diğer tüm ilgili fizikokimyasal, 
toksikolojik ve ekotoksikoloijk bilgiler temin edilecektir. Bu Ekin ikinci sütunu, gerekli standart bilgilerin çıkarılabileceği, başka 
bilgilerle değiştirilebileceği, başka bir aşamada tein edileceği veya başka bir şekilde uyarlanabileceğini belirleyen belirli kuralları 
listelemektedir.  Bu  Ekin  ikinci  sütununun  uyarlamalara  izin  verdiği  koşullar  yerine  getirildiği  takdirde  tescil  ettiren,  tescil 
dosyasının ilgili başlıkları altında bu durumu ve tüm uyarlamaların sebeplerini açıkça belirtecektir.  

Bu belirli kurallara ilaveten tescil ettiren, Ek XI’de verilen genel kurallar çerçevesinde bu ekin birinci sütununda belirtilen gerekli 
standart bilgileri uyarlama teklifinde bulunabilir. Ayrıca bu durumda da tescil ettiren, ikinci sütun ya da Ek XI(2)’de verilen genel 
kurallar çerçevesinde tescil dosyasının ilgili başlıkları altında standart bilgiler uyarlama yönünde almış olduğu kararın sebeplerini 
açık bir şekilde belirtecektir. 

Bu Ekte listelenmiş olan özeliklerin belirlenmesi için yeni testler yapılmadan önce, mevcut bulunan tüm canlı organizmalar dışında 
denenen  veriler,  in  vivo  veriler,  insanlara  ilişkin  geçmişteki  bilgiler,  geçerli  (Q)SAR’lardan  elde  edilmiş  veriler  ve  yapısal 
bağlamda  ilgili  görülen  kimyasal  maddelerden  elde  edilen  veriler  (read  across  yaklaşımı)  ilk  olarak  değerlendirilecektir. 
Koroziviteye  sebep  olan  seviyelerde  derişim/dozlarda  bulunan  aşındırıcı  kimyasal  maddelerle  in  vivo  testler  yapılmasından 
kaçınılmalıdır. Test yapılmasından önce, bu Eke ilaveten test stratejilerine ilişkin daha fazla rehberliğe başvurulmalıdır.  

Belirli amaçlarla, bu Ekin ikinci sütunu ya da Ek XI’de değinilen sebeplerden başka sebeplere bağlı olarak bilgi temin edilmediği 
durumlarda, bu durum ve sebepleri açık bir şekilde belirtilecektir.   

8. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

SÜTUN 1
GEREKLİ STANDART 
BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

8.4.  Eğer  Ek  VII  ya  da  VIII’de  belirtilen  canlı  organizmalar  dışında  denenen  genotoksisite 
çalışmalarının herhangi birinden olumlu bir sonuç elde edilmişse, mevcut tüm verilerin nitelikleri ve 
ilgilerine bağlı olarak ikinci bir in vivo somatik hücre testi yapılması gerekli olabilir.  
Mevcut bir  in vivo somatik hücre çalışmasından elde edilen olumlu bir  sonuç bulunuyorsa, mikrop 
hücre mutajenlik  potansiyeli,  toksikokinetik  bulgular  da dahil  olmak üzere tüm mevcut  veriler  esas 
alınarak göz önünde bulundurulmalıdır.  Eğer mikrop hücre mutajenliği konusunda herhangi bir açık 
sonuca varılamazsa, ilaveten araştırmalar yapılması göz önünde bulundurulacaktır.  



8.6.3. Eğer insan maruziyetinin sıklığı ya da süresi, daha uzun süreli bir çalışmanın uygun olduğunu 
gösterirse ve aşağıdaki koşullardan birisi yerine getirilirse, Madde 40 ya da 41 uyarınca uzun süreli bir 
tekrarlanan  toksisite  çalışması  yapılması  (≥  12  ay)  tescil  ettiren  tarafından  teklif  edilebilir  ya  da 
Temsilcilik tarafından talep edilebilir: 
— mevcut  bulguların  toksikolojik  bir  değerlendirme ya da risk tanımlaması  yapılması  için  yetersiz 
olduğu 90 ya da 28 günlük çalışmada belirli bir endişeye konu olan ciddi ya da ağır toksisite etkileri 
gözlemlenmişse,  
—  üzerinde  çalışılan  kimyasal  maddeyle  moleküler  yapı  olarak  açık  benzerlik  taşıyan  kimyasal 
maddelerde görülen etkiler, 28 ya da 90 günlük çalışmada tespit edilmemişse ya da, 
— kimyasal maddenin, 90 günlük çalışmada tespit edilmeyebilecek tehlikeli bir özelliği bulunuyorsa. 

______________________
(1) Bu Ek, gerekli görüldüğü biçimde uyarlanarak, Madde 7 uyarınca tescil başvurusunda bulunması gereken eşya üreticileri ve bu Tüzük uyarınca testler yapması gereken alt diğer alt  
kullanıcılar için geçerli olacaktır.  
(2) Not: Madde 13(3)’de belirtildiği şekilde, ikinci sütunda tekrarlanmayan, test yöntemlerine ilişkin Komisyon Tüzüğünde verilen uygun test yöntemleri arasında yer alan belirli testlerin 
gerekli görülmemesi için belirlenen koşullar ayrıca geçerli olacaktır. 
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SÜTUN 1
GEREKLİ STANDART 
BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR



8.7. Yeniden üretim için 
toksisite

8.7.2.  Gelişimsel 
toksisite  çalışması,  bir 
tür,  en  uygun  tatbik 
yolu,  olası  insan 
maruziyet  yoluyla  ilgili 
olarak (OECD 414).

8.7.3.  İki-nesil  yeniden 
üretim  için  toksisite 
çalışması,  bir  tür,  erkek 
ve dişi, en uygun tatbik 
yolu,  olası  insan 
maruziyet  yoluyla  ilgili 
olarak,  eğer  Ek  IX 
gereklerinin  parçası 
olarak  temin 
edilmemişse 

8.6.4. Aşağıdaki durumlarda, Madde 40 ya da 41 uyarınca daha fazla çalışma yapılması tescil ettiren 
tarafından teklif edilecektir ya da Temsilcilik tarafından talep edilebilecektir: 
— belirli bir soruna konu olan toksisite (örneğin ciddi/ağır etkiler), 
— mevcut bulguların toksikolojik ve/veya risk tanımlama için yetersiz kaldığı bir etkinin varlığının 
belirlenmesi. Bu gibi durumlarda ayrıca, bu etkilerin araştırılmasına yönelik olarak belirli toksikolojik 
çalışmaların (örneğin immünotoksikoloji, nörotoksikoloji),
— maruziyetle ilgili özel bir kaygı mevcutsa (örneğin, insanlarda toksisitenin görülmesinin beklendiği 
dozlara yakın maruziyet seviyelerine yol açabilecek tüketici ürünlerinde kullanım). 

8.7. Aşağıdaki koşullar altında çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmemektedir:
— kimyasal  maddenin genotoksik bir  kanserojen olduğu biliniyor  ve uygun risk yönetim tedbirleri 
uygulanıyorsa,   
— kimyasal maddenin bir mikrop hücre mutajeni olduğu biliniyor ve uygun risk yönetim tedbirleri 
uygulanıyorsa, 
— kimyasal  maddenin  toksikolojik  aktivite  oranı  düşükse  (mevcut  testlerin  hiçbirisinde  toksisiteye 
ilişkin bulgu elde edilemiyorsa),  toksikokinetik verilere bakılarak ilgili  maruziyet yolları  aracılığıyla 
hiçbir sistemik emilim meydana gelmemişse (örneğin duyarlı bir yöntem kullanıldığında plazma/kan 
derişimi tespit sınırının altında ve kimyasal madde ile kimyasal madde metabolitleri idrarda, safrada ya 
da  dışarı  bırakılan  nefeste  görülmüyor)  ve  önemli  derecede  bir  insan  maruziyeti  görülmediği 
kanıtlanabiliyorsa.  
Eğer bir kimyasal madde Repr Cat 1 ya da 2: R60 sınıflandırmasına girmesi için gerekli kriterlere uygun 
olacak biçimde doğurganlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahipse ve mevcut veriler güvenilir bir risk 
değerlendirmesi  yapılmasını  sağlıyorsa,  doğurganlığa  yönelik olarak daha fazla test  yapılması  gerek 
yoktur. Ancak gelişimsel toksisiteye yönelik testler göz önünde bulundurulmalıdır.  
Eğer bir kimyasal madde Repr Cat 1 ya da 2: R61 sınıflandırmasına girmesi için gerekli kriterlere uygun 
olacak  biçimde  gelişimsel  toksisiteye  sebep  oluyorsa  ve  mevcut  veriler  güvenilir  bir  risk 
değerlendirmesi yapılmasını sağlıyorsa, gelişimsel toksisiteye yönelik olarak daha fazla test yapılması 
gerek yoktur. Ancak doğurganlığa yönelik testler göz önünde bulundurulmalıdır.  
 

8.9.1.  Kanserojenlik 
çalışması

8.9.1. Aşağıdaki durumlarda, Madde 40 ya da 41 uyarınca bir kanserojenlik çalışması yapılması tescil 
ettiren tarafından teklif edilecektir ya da Temsilcilik tarafından talep edilebilecektir: 
—  kimyasal  madde  geniş  çaplı  ve  yayılımlı  kullanıma  sahipse  ya  da  uzun  süreli  veya  sık  insan 
maruziyetine yönelik herhangi bir bulgu mevcut değilse,
— kimyasal madde mutajen kategori 3 olarak sınıflandırılmışsa ya da tekrarlanan doz çalışmalarında, 
kimyasal  maddenin  hiperlezi  ve/veya  pre-neoplastik  lezyonlar  başlatabileceği  yönünde  bulgu  elde 
edilmemişse.
Eğer  kimyasal  maddeler  mutajen  kategori  1  ya  da  2  olarak  sınıflandırılmışsa,  varsayılan  tahmin 
kanserojenlik için genotoksik bir mekanizmanın olası olduğu yönünde olacaktır. Bu durumlarda normal 
olarak bir kanserojenlik testi yapılması gerekmeyecektir.  
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9. EKOTOKSİKOLOJİK BİLGİLER



SÜTUN 1
GEREKLİ STANDART 
BİLGİLER

SÜTUN 2
SÜTUN 1’DEN UYARLAMA YAPILMASI İÇİN BELİRLİ KURALLAR

9.2. Nitelik kaybı 

9.2.1. Biyotik

9.2. Ek I doğrultusunda kimyasal güvenlik değerlendirmesinde kimyasal maddenin nitelik kaybetmesi 
ve nitelik kaybı sonucu ortaya çıkan ürünlerle ilgili daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu 
görülürse, biyotik nitelik kaybına ilişkin daha fazla test  yapılması  teklif  edilecektir.  Uygun testlerin 
seçilmesi,  kimyasal  güvenlik  değerlendirmesinin  sonuçlarına  bağlı  olacak  ve  uygun ortam üzerinde 
simülasyon testi yapılmasını içerebilecektir (örneğin su, çökelti ya da toprak).  

9.3.  Çevresel  döngü  ve 
davranış  

9.3.4.  Kimyasal 
maddenin  ve/veya 
nitelik kaybı ürünlerinin 
çevresel  döngüleri  ve 
davranışlarına  ilişkin 
daha fazla bilgi 

9.4.  Karada  yaşayan 
organizmalar  üzerindeki 
etkiler

9.4.4.  Eğer  Ek  XI 
gereklerinin  bir  parçası 
olarak  temin 
edilmemişse, 
omurgasızlar  üzerinde 
uzun  süreli  toksisite 
testi.

9.4.6.  Eğer  Ek  XI 
gereklerinin  bir  parçası 
olarak  temin 
edilmemişse,  bitkiler 
üzerinde  uzun  süreli 
toksisite testi.

9.5.1.  Çökelti 
organizmaları  için  uzun 
süreli toksisite 

9.6.1.  Kuşlar  için  uzun 
süreli  ya  da  yeniden 
üretim için toksisite 

9.3.4. Eğer Ek I doğrultusunda kimyasal güvenlik değerlendirmesinde, kimyasal maddenin döngüsü ve 
davranışına ilişkin daha fazla araştırma yapılması gerektiği görülürse, Madde 40 ya da 41 uyarınca daha 
fazla  test  yapılması  tescil  ettiren  tarafından  teklif  edilecektir  ya  da  Temsilcilik  tarafından  talep 
edilebilecektir.   Uygun  testlerin  seçilmesi,  kimyasal  güvenlik  değerlendirmesinin  sonuçlarına  bağlı 
olacaktır.  

9.4. Ek I uyarınca kimyasal güvenlik değerlendirmesinde, kimyasal madde ve/veya kimyasal maddenin 
nitelik kaybı ürünlerinin etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiği görülürse, tescil ettiren tarafından 
uzun  süreli  toksisite  testi  yapılması  teklif  edilecektir.  Uygun testlerin  seçilmesi,  kimyasal  güvenlik 
değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olacaktır. Eğer toprak ortamının doğrudan ya da dolaylı maruziyet 
olasılığı bulunmuyorsa, bu çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmemektedir.  

9.5.1.  Ek  I  uyarınca  kimyasal  güvenlik  değerlendirmesinde,  kimyasal  madde  ve/veya  kimyasal 
maddenin nitelik kaybı ürünlerinin çökelti organizmaları üzerindeki etkilerinin daha fazla araştırılması 
gerektiği görülürse, tescil ettiren tarafından uzun süreli toksisite testi yapılması teklif edilecektir. Uygun 
testlerin seçilmesi, kimyasal güvenlik değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olacaktır.  

9.6.1. Test yapılmasına yönelik tüm ihtiyaçlar, bu tonaj seviyesinde genellikle elde edilebilir olan genişi 
memeli veri seti göz önünde bulundurularak dikkatli bir şeklide ele alınacaktır.  

10. TESPİT VE ANALİZ YÖNTEMLERİ 
İlgili analitik yöntem kullanılarak çalışmaların gerçekleştirildiği ortamlar için, talep edildiğinde analitik yöntemlerin açıklamaları 
verilecektir. Eğer analitik yöntemler bulunmuyorsa, bu durum gerekçelendirilecektir. 

____________________
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ANNEX XI EK VII İLA X ARASINDA BELİRLENMİŞ OLAN STANDART TEST REJİMİNİN UYARLANMASI 
İÇİN GENEL KURALLAR 

Ek VII ila X arasında, aşağıdaki miktarlarda üretilen ya da ithal edilen tüm kimyasal maddeler için bilgi gerekleri belirlenmektedir: 

— Madde 12(1)(a) doğrultusunda bir ton veya daha fazla miktarlarda,
— Madde 12(1)(c) doğrultusunda 10 ton veya daha fazla miktarlarda,
— Madde 12(1)(d) doğrultusunda 100 ton veya daha fazla miktarlarda ve
— Madde 12(1)(e) doğrultusunda 1 000 ton veya daha fazla miktarlarda.

Ek VII ila X arasında ikinci sütunlarda belirlenmiş olan kurallara ilaveten tescil ettiren, Bu Ekin 1. Bölümünde belirlenen genel 
kurallar çerçevesinde standart test rejimini uyarlayabilir. Temsilcilik, dosya değerlendirmesi kapsamında bu uyarlamaları standart 
test rejimi için değerlendirebilir.  

1. BİLİMSEL OLARAK TEST YAPILMASININ GEREKLİ OLMAMASI

1.1. Mevcut verilerin kullanılması

1.1.1. GLP ya da Madde 13(3)’de değinilen test yöntemleri uyarınca gerçekleştirilmemiş deneylerden elde edilen fiziksel-kimyasal  
özelliklere ilişkin veriler 
Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla veriler, Madde 13(3)’de değinilen test yöntemlerine karşılık gelen yöntemlerle 
üretilmiş verilere denk kabul edilecektir:  

(1) sınıflandırma ve etiketleme ve/veya risk değerlendirmesi amacıyla yeterlilik;
(2) çalışmanın yeterliliğinin değerlendirilmesi için yeterli dokümantasyon temin edilmesi ve
(3) verilerin araştırılmakta olan amaca yönelik olarak geçerli olması ve çalışmanın kabul edilebilir seviyede nitelik güvencesiyle 
gerçekleştirilmesi.

1.1.2. GLP ya da Madde 13(3)’de değinilen test yöntemleri uyarınca gerçekleştirilmemiş deneylerden elde edilen insan sağlığı ve  
çevresel özelliklere ilişkin veriler 
Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi kaydıyla veriler, Madde 13(3)’de değinilen test yöntemlerine karşılık gelen yöntemlerle 
üretilmiş verilere denk kabul edilecektir:  

(1) sınıflandırma ve etiketleme ve/veya risk değerlendirmesi amacıyla yeterlilik;
(2) Madde 13(3)’de değinilen test yöntemlerinde araştırılmak üzere öngörülen kilit parametrelerin yeterli ve güvenilir bir şekilde 
kapsama alınması;
(3) maruziyet süresinin Madde 13(3)’de değinilen test yöntemleriyle karşılaştırılabilir olması veya bu yöntemlerden daha uzun 
olması ve
(4) çalışmanın yeterli ve güvenilir bir dokümantasyonunun sağlanması.

1.1.3. Geçmişteki insan verileri
Maruziyet altında kalan popülasyonlar, kaza sonucu veya ara sıra görülen maruziyet verileri ve klinik çalışmalar gibi geçmişteki 
insan verileri göz önünde bulundurulacaktır.  
Diğer  faktörlerden  önce,  insan  sağlığı  etkisine  yönelik  belirli  bir  verinin  sağlamlığı  analiz  tipine,  kapsam  dahilindeki 
parametrelere,  tepkinin  büyüklüğü  ve  özelliği  ile  etkinin  tahmin  edilebilirliğine  bağlıdır.  Verilerin  yeterliliğinin 
değerlendirilmesine yönelik kriterler aşağıdakileri içermektedir: 

(1) maruziyet altında kalan grupların ve kontrol gruplarının doğru bir şekilde seçilmiş ve tanımlanmış olması;
(2) maruziyetin yeterli bir şekilde tanımlanmış olması;
(3) hastalık oluşumu için takibin yeterli uzunlukta olması;
(4) bir etkinin gözlemlenmesi için geçerli bir yöntem kullanılması;
(5) önyargılı hükümlerin ve şaşırtıcı faktörlerin doğru biçimde ele alınması ve
(6) sonucun gerekçelendirilebilmesi için mantıklı bir istatistiksel güvenilirlik seviyesi.
Her durumda, yeterli ve güvenilir dokümantasyon temin edilecektir.  

1.2. Bulguların ağırlığı
Bir  kimyasal  maddenin  belirli  bir  tehlikeli  özellik  taşıdığı  veya  taşımadığı  yönünde  varsayımların  yapılması/sonuçların 
çıkarılmasına  sebep  olabilecek  birçok  bağımsız  kaynaktan  elde  edilen  yeterli  miktarda  bulgu  bulunabilir.  Öte  yandan,  bu 
kaynaklardan tek tek elde edilen bilgiler bu bilgiyi desteklemek için yetersiz olarak kabul edilmektedir.  
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Bir kimyasal  maddenin belirli  bir  tehlikeli  özelli  taşıdığı  veya taşımadığı  yönünde sonuçların çıkarılmasına sebep olabilecek; 
Madde 13(3)’de değinilen test yöntemlerine henüz eklenmemiş olan yeni geliştirilmiş test yöntemlerinin kullanılmasıyla ya da 
Komisyon veya Temsilcilik tarafından denk kabul edilen başka bir uluslararası test yönteminde elde edilmiş yeterli miktarda bulgu 
mevcut bulunabilir.  

Belirli bir tehlikeli özelliğin bulunduğu ya da bulunmadığı yönünde yeterli miktarda bulgunun mevcut olması halinde: 
— söz konusu özellik için omurgalı hayvanlar üzerinde daha fazla test yapılmayacaktır. 
— omurgalı hayvanların dahil olmadığı diğer testler yapılmayabilir. 

Her halikarda, yeterli ve güvenilir dokümantasyon temin edilecektir.  

1.3. Nitel ya da nicel yapı-aktivite ilişkisi ((Q)SAR)

Geçerli nitel ya da nicel yapı-aktivite ilişki modellerinden ((Q)SARs) elde dilen sonuçlar belirli bir tehlikeli özelliğin var olduğunu 
ve  olmadığını  gösterebilir.  (Q)SAR’ların  sonuçları,  aşağıdaki  koşulların  yerine  getirilmesi  kaydıyla  test  yapılması  yerine 
kullanılabilir: 

— sonuçların, bilimsel geçerliliği onaylanmış bir (Q)SAR modelinden alınmış olması, 
— kimyasal maddenin (Q)SAR modelinin uygulanabilirlik alanına girmesi,
— sonuçların etiketleme ve sınıflandırma ve/veya risk değerlendirme amaçlı olarak yeterli olması ve
— uygulanan yöntemin yeterli ve güvenilir bir dokümantasyonunun temin edilmesi.

Temsilcilik, Komisyonla, Üye Devletlerle ve ilgili taraflarla işbirliği içerisinde, hangi (Q)SAR’ların bu koşulları yerine getirdiği ve 
örnek teşkil ettiği konusunda rehberlik geliştirecek ve sağlayacaktır.  

1.4. Canlı organizmalar dışında denenen Yöntemler
Uygun canlı organizmalar dışında denenen yöntemlerinden elde edilen sonuçlar belirli bir tehlikeli özelliğin varlığını gösterebilir 
ya  da  değerlendirme için  önemli  olabilecek  mekanistik  bir  anlayışa  ilişkin  olarak  önem arz  edebilir.  Bu bağlamda ‘uygun’, 
uluslararası  düzeyde kabul görmüş test geliştirme kriterlerine (örneğin Avrupa Alternatif  Yöntemlerin Doğrulanması Merkezi 
(ECVAM)’nin belirli bir testin geçerlilik kazanması için belirlediği kriterler) göre yeterli derecede iyi bir şekilde geliştirilmiş 
anlamına gelmektedir. Potansiyel riske bağlı olarak, ilgili tonaj seviyesine yönelik olarak Ek VII ya da VIII’de öngörülen bilgilerin 
ötesinde testlerin yapılmasını gerektiren acil onayın ya da Ek XI veya X’da öngörülen bilgilerin ötesinde testlerin yapılmasını 
gerektiren acil onayın verilmesi gerekli olabilir. 
Bu gibi canlı organizmalar dışında denenen yöntemlerin kullanılmasından elde edilen sonuçlar belirli bir tehlikeli özelliğe işaret 
etmiyorsa ve Ek VII ila X ya da bu Ekteki diğer kurallar uyarınca test yapılması gerekiyorsa, olumsuz sonuçların doğrulanması 
için ilgili test yine de gerçekleştirilecektir.  
Aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi koşuluyla bu gibi bir onaydan feragat edilebilir:  

(1)  sonuçların  uluslararası  kabul  görmüş  doğrulama  prensipleri  doğrultusunda  bir  doğrulama  çalışmasıyla  birlikte  bilimsel 
geçerliliği kanıtlana bir canlı organizmalar dışında denenen yöntemden elde edilmesi,
(2) sonuçların etiketleme ve sınıflandırma ve/veya risk değerlendirme amaçlı olarak yeterli olması ve
(3) uygulanan yöntemin yeterli ve güvenilir bir dokümantasyonunun temin edilmesi.

1.5. Kimyasal maddelerin gruplandırılması ve çapraz okuma yaklaşımı
Fizikokimyasal, ekotoksikolojik ve toksikolojik özelliklerinin benzer olma olasılığı bulunan ya da benzer düzenli bir şablona giren 
kimyasal maddeler, bir kimyasal madde grubu ya da ‘kategorisi’ olarak ele alınabilir. Grup kavramının uygulamaya konması, 
fizikokimyasal özelliklerin, insan sağlığına yönelik etkilerin ve çevresel etkilerin ya da çevresel döngünün grup içindeki diğer 
kimyasal maddelere iç değerlendirmesiyle (read across yaklaşımı) elde edilen referans kimyasal madde(ler)in verilerinden tahmin 
edilebilmesini gerektirmektedir.  Bu yöntem sayesinde her bir kimyasal  maddenin tek tek tüm amaçlarla test edilmesi ihtiyacı 
ortadan kalkmaktadır. İlgili paydaşlara ve diğer ilgili taraflara danışılmasının ardından Temsilcilik, aşamalı kimyasal maddeler için 
ilk  tescil  son  tarihinden  önce,  kimyasal  maddelerin  yeterli  bir  şekilde  gruplandırılması  için  teknik  ve  bilimsel  anlamda 
gerekçelendirilmiş metodolojiler için rehberlik düzenleyecektir.  
Benzerlikler aşağıdakiler üzerine kurulu olabilir:

(1) ortak bir işlevsel grup;
(2) ortak prekürsörler  ve/veya yapısal  olarak benzer kimyasallarla sonuçlanan fiziksel  ve biyolojik işlemler aracılığıyla ortak 
kırılma ürünlerinin ortaya çıkma olasılığı ya da
(3) kategori boyunca özelliklerin etki gücünün değişiminde sabit bir şablon gözlemlenmesi.
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Grup kavramının uygulanması halinde, kimyasal maddeler bu esasa göre sınıflandırılacak ve etiketlenecektir.  

Sonuçlar her halikarda:
— sınıflandırma ve etiketleme ve/veya risk değerlendirmesi amaçları için yeterli olmalı,
— Madde 13(3)’de değinilen test yöntemlerinde belirlenen kilit parametreler yeterli ve güvenilir bir şekilde kapsamalı,  
— eğer maruziyet süresi ilgili bir parametre ise, Madde 13(3)’de değinilen ilgili test yönteminde belirlenenle karşılaştırılabilir veya 
bundan daha uzun bir maruziyet süresini kapsamalı ve
— uygulanan yöntemin yeterli ve güvenilir bir dokümantasyonunu içermelidir.  

2. TEST YAPILMASININ TEKNİK OLARAK MÜMKÜN OLMAMASI 

Eğer kimyasal maddenin özelliklerinin bir sonucu olarak çalışmanın yapılması teknik anlamda mümkün değil ise, belirli bir amaca 
yönelik test yapılması iptal edilebilir: örneğin ileri derecede uçuculuk, ileri derecede tepkenlik ve kararsızlık özelliklerini taşıyan 
kimyasal maddeler kullanılamaz. Aksi takdirde kimyasal maddenin suyla karıştırılması yangın veya patlama tehlikesine sebep 
olabilir ya da bazı belirli çalışmalarda gerekli görülen kimyasal maddenin radyoaktif işaretlenmesi mümkün olmayabilir. Madde 
13(3)’de değinilen test yöntemlerinde verilen rehberlik bilgilerine, daha çok belirli yöntemlerin teknik sınırlamalarıyla ilgili olmak 
üzere, her zaman için riayet edilecektir..  

3. KİMYASAL MADDE KAYNAKLI, MARUZİYET SÜRÜMLÜ TESTLERİN YAPILMASI 

3.1. Kimyasal Güvenlik Raporunda geliştirilmiş olan maruziyet senaryo(lar)ı esas alınarak, Ek VIII, Ek IX ve Ek X’un 8.6 ve 8.7 
sayılı Bölümleri uyarınca test yapılması iptal edilebilir.  

3.2. Her halikarda, yeterli derecede gerekçelendirme ve dokümantasyon temin edilecektir. Yapılacak olan gerekçelendirmede, Ek I 
Bölüm 5 uyarınca yapılan bir  maruziyet  değerlendirmesi esas alınacak ve gerekçelendirme,  Bölüm 3.3 uyarınca kabul  edilen 
kriterlerle  tutarlılık  içinde olacaktır.  Madde 31 ya da 32 uyarınca belirli  kullanım koşulları  kimyasal  tedarik  zinciri  boyunca 
iletilmelidir.  

3.3.  Komisyon,  1 Aralık 2008 tarihinden itibaren geçerli  olacak olan ve yeterli  gerekçelendirmenin sınırlarını çizen kriterleri 
belirlemek  üzere  Madde  133(4)’de  değinilen  prosedür  doğrultusunda  bu  Tüzüğün  gereksiz  öğelerini  tadil  ederek  Tüzüğü 
bütünlemek amacıyla tasarlanmış tedbirler alacaktır.  

_________________________
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EK XII ALT KULLANICILARIN KİMYASAL MADDELERİ DEĞERLENDİRMELERİ VE KİMYASAL GÜVENLİK 
RAPORLARI HAZIRLAMALARI İÇİN GENEL HÜKÜMLER 

GİRİŞ

Bu Ek’in amacı, alt kullanıcıların Güvenlik Bilgi Formunda kapsanmayan bir kullanıma yönelik olarak, kullandıkları kimyasal 
madde(ler)den kaynaklanan risklerin kullanımları süresince yeterince kontrol altına alındığını değerlendirme ve belgeleme şekilleri 
ile tedarik zincirinin daha altındaki diğer kullanıcıların riskleri yeterli bir şekilde nasıl kontrol edeceklerini belirlemektir. Kimyasal 
maddenin alt kullanıcı tarafından alındığı tarihten itibaren devam eden, kendi kullanımları ve tedarik zincirinin daha aşağılarına 
doğru devam eden kullanımları için ömür döngüsü değerlendirme kapsamında olacaktır. Kimyasal maddenin kendi başına, bir 
preparat içinde ya da bir eşyanın parçası halinde kullanımları değerlendirmede ele alınacaktır.  

Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılırken ve Kimyasal Güvenlik Raporu hazırlanırken alt kullanıcı, bu Tüzüğün 31 ve 32 
sayılı  maddeleri  doğrultusunda  kimyasal  maddenin  tedarikçisinden  aldığı  bilgileri  de  göz  önünde  bulunduracaktır.  Mevcut 
olduğunda ve uygun görüldüğünde, Topluluk Mevzuatı uyarınca yapılmış bir değerlendirme (örneğin 793/93 sayılı Tüzük (AET) 
kapsamında tamamlanmış olan risk değerlendirmeleri)  kimyasal  güvenlik raporunda göz önünde bulundurulacak ve Kimyasal 
Güvenlik Raporuna yansıtılacaktır. Bu gibi bir değerlendirmeye göre yapılan sapmalar gerekçelendirilecektir. Diğer ulusla ya da 
uluslararası programlar kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeler ayrıca göz önünde bulundurulabilir.  
Alt  kullanıcının  kimyasal  güvenlik  değerlendirmesi  yaparken  ve  Kimyasal  Güvenlik  Raporunu  hazırlarken  girdiği  süreç  üç 
adımdan oluşur:  

ADIM 1: MARUZİYET DURUMLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

Alt  kullanıcı,  Ek  I  Madde  5  uyarınca  kendisine  verilen  Güvenlik  Bilgi  Formunda  kapsanmayan  kullanımlar  için  maruziyet 
senaryoları geliştirecektir.  

ADIM  2:  GEREKLİ  GÖRÜLÜYORSA,  TEDARİKÇİ  TARAFINDAN  TEHLİKE  DEĞERLENDİRMESİNİN 
İYİLEŞTİRİLMESİ 

Alt kullanıcının, kendisine temin edilen Güvenlik Bilgi Formunda rapor edilmiş bulunan tehlike ve PBT değerlendirmesini uygun 
bulması halinde, daha fazla tehlike, PBT ya da vPvB değerlendirmesinin yapılmasına gerek yoktur. Bu durumda tescil ettiren, risk 
tanımlamasına ilişkin olarak rapor edilen ilgili bilgileri kullanacaktır. Bu durum Kimyasal Güvenlik Raporunda belirtilecektir. Alt 
kullanıcının, kendisine temin edilen Güvenlik Bilgi Formunda rapor edilmiş bulunan değerlendirmeleri uygun bulmaması halinde, 
uygun gördüğü biçimde Ek I Bölüm 1 ila 4 doğrultusunda ilgili değerlendirmeleri yapacaktır.  
Alt kullanıcının tedarikçi tarafından temin edilen bilgilere ilaveten Kimyasal Güvenlik Raporunu oluşturmak üzere yeni bilgileri 
gerekli gördüğü bu gibi durumlarda, söz konusu bu bilgileri alt kullanıcı toplayacaktır. Bu bilgilerin yalnızca omurgalı hayvanlar 
üzerinde  test  yapılarak  elde  edilebildiği  durumlarda,  tescil  ettiren  Madde  38  uyarınca  Temsilciliğe  bir  test  stratejisi  teklifi 
götürecektir. Yapılacak olan testlerin sonuçları beklenirken, tescil ettiren araştırılmakta olan riskleri yönetmek üzere tasarlanan 
risk yönetim tedbirlerini kimyasal güvenlik raporunda kayda geçirecektir.  
Ek  testlerin  tamamlanmasıyla  birlikte  alt  kullanıcı,  uygun  bir  şekilde  Kimyasal  Güvenlik  Raporunu  ve  eğere  hazırlaması 
gerekiyorsa Güvenlik Bilgi Formunu gözden geçirecektir.  

ADIM 3: RİSK TANIMLAMASI

Ek I Bölüm 6’da anlatıldığı biçimde risk tanımlaması her bir yeni maruziyet durumu için gerçekleştirilecektir. Risk tanımlaması 
Kimyasal  Güvenlik  Raporunun  ilgili  başlığı  altında  sunulacak  ve  yine  ilgili  başlık(lar)  altında  Güvenlik  Bilgi  Formunda 
özetlenecektir.  

Bir maruziyet durumu oluşturulurken, çalışma koşulları ve risk yönetim tedbirleri konusunda ön varsayımlar yapılması gerekli 
olacaktır.  İlk  varsayımların,  insan  sağlığı  ve  çevrenin  yetersiz  bir  şekilde  korunduğuna  işaret  etmesi  halinde,  yeterli  kontrol 
sağlanana kadar bir ya da birden fazla faktör değiştirilerek tekrarlanan bir sürecin gerçekleştirilmesi gereklidir.  Buna yönelik 
olarak, ilave tehlike bilgisi ya da maruziyet bilgisinin üretilmesi ve sürecin, çalışma koşullarının ya da risk yönetim tedbirlerinin 
uygun bir şekilde değiştirilmesi gerekebilir. 

Dolayısıyla bir taraftan (ilk) maruziyet durumunun geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi, diğer taraftan da tanımlayıcı bir maruziyet 
durumunun üretilmesine yönelik olarak daha fazla bilgi üretilmesi arasında tekrarlar yapılabilir. Daha fazla bilgi üretilmesinin 
amacı, iyileştirilmiş bir tehlike ve/veya maruziyet değerlendirmesi esas alınarak daha kesin bir risk tanımlamasının yapılmasıdır.  
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Alt kullanıcı, uygun gördüğünde Ek I Bölüm 7’de belirlenen formatın B Kısmını ve 9 ve 10 sayılı Bölümlerini ya da bu formatın 
diğer  bölümlerini  kullanarak  kimyasal  güvenlik  değerlendirmesinin  detaylarını  belirten  bir  Kimyasal  Güvenlik  Raporu 
oluşturacaktır.  Kimyasal  Güvenlik  Raporunun A Kısmı,  ilgili  maruziyet  durumunda altı  çizilen risk yönetim tedbirlerinin alt 
kullanıcı tarafından kendi kullanımları için uygulandığı ve tanımlanan kullanımlar için maruziyet senaryolarında belirlenen risk 
yönetim tedbirlerinin tedarik zincirinden aşağı doğru iletildiğine ilişkin bir beyannameyi de içerecektir.  

________________________
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EK XIII KALICI,  BİYOLOJİK BİRİKİMLİ VE TOKSİK KİMYASAL MADDELER İLE ÇOK KALICI ÇOK 
BİYOLOJİK BİRİKİMLİ KİMYASAL MADDELERİN TANIMLANMASINA İLİŞKİN KRİTERLER 

Bu Ekte, aşağıdakilerin tanımlanmasına ilişkin kriterler belirlenmektedir: 
(i) kalıcı, biyolojik birikimli ve toksik kimyasal maddeler (PBT-kimyasal maddeler) ve
(ii) çok kalıcı ve çok biyolojik birikimli kimyasal maddeler (vPvB-kimyasal maddeler).

Bölüm 1.1, 1.2 ve 1.3’de verilen kriterlere uyması halinde bir kimyasal madde PBT olarak tanımlanmaktadır. Bölüm 2.1 ve 2.2’de 
verilen kriterlere uyması halinde bir kimyasal madde vPvB olarak tanımlanmaktadır. Bu Ek inorganik kimyasal maddeler için 
geçerli olmayacak ancak organo-metaller için geçerli olacaktır.  

1. PBT-KİMYASAL MADDELER

Aşağıdaki bölümlerdeki üç kriterin tümüne uyan bir kimyasal madde, bir PBT kimyasal maddedir.

1.1. Kalıcılık

Aşağıdaki koşullar dahilinde kalıcılık (P-) kriterine uyan bir kimyasal madde:
— deniz suyunda yarı ömür 60 günden fazla veya
— tatlı su ya da haliç suyunda yarı ömür 40 günden fazla veya 
— deniz çökeltisinde yarı ömür 180 günden fazla veya
— tatlı su ya da haliç suyu çökeltisinde yarı ömür 120 günden fazla veya 
— toprakta yarı ömür 120 günden fazla.

Çevredeki kalıcılık değerlendirmesi, tescil ettiren tarafından açıklanan yeterli koşullar altında toplanan mevcut yarı ömür verileri 
esas alınarak yapılacaktır.  

1.2. Biyolojik birikme

Aşağıdaki koşul altında bir kimyasal madde biyolojik birikim (B-) kriterlerine uymaktadır:
— biyolojik derişim faktörü (BCF) 2 000’den yüksek ise.

Biyolojik birikim değerlendirmesi, sulu türler üzerinde ölçülen biyolojik derişim verileri esas alınarak yapılacaktır. Tatlı suyun 
yanı sıra deniz suyu türleri kullanılacaktır.  

1.3. Toksisite

Aşağıdaki durumlarda bir kimyasal madde toksisite (T-) kriterlerine uymaktadır: 
— deniz suyu ya da tatlı sus organizmaları için uzun süreli gözlemlenmeyen ters etki seviyesinin 0,01 mg/l değerinin altında 
olması,
— kimyasal maddenin kanserojen (kategori 1 ya da 2), mutajen (kategori 1 ya da 2), veya yeniden üretim için toksik (kategori 1, 2, 
veya 3) olarak sınıflandırılması veya
— 67/548/AET sayılı Direktif uyarınca T, R48 ya da Xn, R48 sınıflandırmalarında tanımlandığı şekilde kronik toksisite için başka 
bulgu bulunmaması.

2. vPvB-KİMYASAL MADDELER

Aşağıdaki bölümlerde verilen kriterlere uyan kimyasal maddeler, vPvB kimyasal maddelerdir.

2.1. Kalıcılık

Aşağıdaki durumlarda bir kimyasal madde çok kalıcılık (vP-) kriterine uymaktadır:
— deniz suyu, tatlı su ve haliç suyunda yarı ömür 60 günden fazla veya
— deniz suyu, tatlı su ve haliç suyu çökeltisinde yarı ömür 180 günden fazla veya 
— topraktaki yarı ömür 180 günden fazla.

2.2. Biyolojik birikme

Aşağıdaki durumda bir kimyasal madde çok biyolojik birikimli (vB-) kriterine uymaktadır:
— biyolojik derişim faktörü 5 000’den fazla.
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_________________________
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EK XV DOSYALAR

I. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 

Bu  Ekte,  aşağıdakilerin  teklif  edilmesi  ve  gerekçelendirilmesine  yönelik  dosyaların  hazırlanması  için  genel  kurallar 
belirlenmektedir: 
— CMR, solunum duyarlayıcılar ve diğer etkilerin uyumlaştırılmış bir biçimde sınıflandırılması ve etiketlenmesi   
— PBT’lerin, vPvB’lerin ya da eşit derecede endişe konusu olan kimyasal maddelerin tanımlanması veya 
— bir kimyasal maddenin Topluluk içinde üretimi, piyasaya sürülmesi ya da kullanımı üstüne konulan kısıtlamalar.

Ek I’in ilgili kısımları, bu Ek uyarınca tüm dosyaların metodoloji ve formatları için kullanılacaktır.  
Tüm  dosyalar  için,  tescil  dosyalarından  alınacak  ilgili  bilgiler  göz  önünde  bulundurulacak  ve  mevcut  diğer  bilgiler 
kullanılabilecektir. Temsilciliğe daha önce verilmemiş olan tehlike bilgileri için, dosyaya bir güvenilir çalışma özeti eklenebilir.  

II. DOSYALARIN İÇERİĞİ

1. CMR, solunum duyarlayıcılar ve diğer etkilerin uyumlaştırılmış bir şekilde sınıflandırılması ve etiketlenmesine yönelik 
dosya 

Teklif
Teklif, ilgili kimyasal madde(ler) kimliğini ve teklif edilen uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlemeyi içerecektir.  

Gerekçelendirme
Ek I Bölüm 1’in ilgili kısımları uyarınca 67/548/AET sayılı Direktifte duruma göre CMR, solunum duyarlayıcılar ve diğer etkilere 
yönelik  kriterlerin  mevcut  bilgilerle  karşılaştırılması  yapılacak  ve  Ek  I  B  kısmında  belirlenen  formatta  Kimyasal  Güvenlik 
Raporunda belgelenecektir.  

Topluluk düzeyinde diğer etkiler için gerekçelendirme  
Topluluk seviyesinde bir eylemin gerçekleştirilmesi ihtiyacı için bir gerekçelendirme sunulacaktır.  

2.  Bir kimyasal maddenin CMR, PBT, vPvB ya da Madde 59 uyarınca eşit seviyede endişe konusu bir kimyasal madde 
olarak tanımlanması için dosya 

Teklif
Teklif, ilgili kimyasal madde(ler)in kimliği ile Madde 57(a), (b) ya da (c) uyarınca CMR, Madde 57(d) uyarınca PBT, Madde 57(e) 
uyarınca vPvB ya da Madde 57(f) uyarınca eşit düzeyde kaygı konusu bir kimyasal madde olarak tanımlanmalarının teklif edilip 
edilmediği konusunda bilgi içerecektir. 

Gerekçelendirme
Ek I Bölüm 1 ila 4’ün ilgili kısımları doğrultusunda, Madde 57(d) uyarınca PBT ve Madde 57(e) uyarınca vPvB için Ek XIII’de 
yer alan kriterlerin mevcut  bilgilerle karşılaştırılması ya da tehlikelerin değerlendirilmesi  ve Madde 57(f) ile  karşılaştırılması 
yapılacaktır. Bunlar, Ek I B Kısmında belirtilen formatta, Kimyasal Güvenlik Raporunda belgelenecektir.  

Maruziyet, alternatif kimyasal maddeler ve risklere ilişkin bilgiler  
Mevcut kullanım ve maruziyet bilgileri ile alternatif kimyasal maddeler ve tekniklere ilişkin bilgiler temin edilecektir.  
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3. Kısıtlama teklifi için dosya

Teklif
Teklif,  kimyasal madde(ler)in kimliği,  kimyasal  maddenin kullanımı,  piyasaya sürülmesi  veya üretimine yönelik olarak teklif 
edilen kısıtlama(lar)ı ve bir gerekçelendirme özetini içerecektir.  

Tehlike ve riske ilişkin bilgiler 
Kısıtlamaya ilişkin riskler Ek I’in ilgili kısımları uyarınca yapılan bir tehlike ve risk değerlendirmesi esas alınarak açıklanacak ve 
bu Ekin B kısmında belirtilen formatta Kimyasal Güvenlik Raporunda özetlenecektir.  
Uygulanan risk yönetim tedbirlerinin (Madde 10 ila 14 arasında tescillerde tanımlanan tedbirler de dahil olmak üzere) yetersiz 
olduğu yönünde delil temin edilecektir.  

Alternatiflere ilişkin bilgiler
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, alternatif kimyasal maddeler ve tekniklere ilişkin mevcut bilgiler temin edilecektir: 
— alternatiflerin üretim ve kullanımlarına ilişkin olarak, çevreye ve insan sağlığına yönelik risklerle ilgili bilgiler,
— zaman aralığı da dahil olmak üzere, bulunabilirlik,
— teknik ve ekonomik fizibilite.

Topluluk seviyesinde kısıtlama için gerekçelendirme 
Aşağıdakiler için gerekçelendirme sunulacaktır:
— Topluluk seviyesinde hareket edilmesinin gerekliliği, 
— aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirilmek üzere, Topluluk seviyesinde alınabilecek en uygun tedbirin kısıtlama olması: 

(i) etkililik: konulacak olan kısıtlama tanımlanan risklere sebep olan etkilere yöneltilmeli ve bu riskleri, risklerle orantılı olarak 
mantıklı bir süre içinde kabul edilebilir bir seviyeye indirebilecek nitelikte olmalıdır; 
(ii) pratiklik: konulacak olan kısıtlama uygulanabilir ve yönetilebilir olmalıdır;  
(iii) gözlemlenebilirlik: teklif edilen kısıtlamanın uygulanmasının sonuçlarının gözlemlenebilmesi mümkün olmalıdır. 

Sosyo-ekonomik değerlendirme
Teklif edilen kısıtlamanın sosyo-ekonomik etkileri Ek XVI’ya atfen analiz edilebilir. Bu amaçla, teklif edilen kısıtlamanın insan 
sağlığı ve çevre üzerindeki net faydaları, üreticilere, ithalatçılara, alt kullanıcılara, distribütörlere, tüketicilere ve bir bütün olarak 
topluma maliyetiyle karşılaştırılabilir.  

Taraflara danışılmasına ilişkin bilgiler 
Taraflara yapılan danışmalar ve paydaşların görüşlerinin ne şekilde ele alındığı konusundaki bilgiler dosyaya eklenecektir.  

_________________________
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EK XVI SOSYO-EKONOMİK ANALİZ

Bu Ek; Madde 62(5)(a)’da belirtildiği şekilde bir yetkilendirme başvurusuyla birlikte ya da Madde 69(6)(b)’de belirtildiği şekilde 
teklif edilen bir kısıtlama ile bağlantılı olarak, bir sosyo-ekonomik analiz başvurusunda bulunanlar tarafından başvurulabilecek 
bilgileri belirlemektedir.  

Temsilcilik SEA hazırlanması için rehberlik hazırlayacaktır. SEA’lar ya da bunlara yapılan katkılar, Temsilcilik tarafından Madde 
111 uyarınca belirlenen formatta sunulacaktır.  

Ancak SEA’lardaki detay seviyesi ve kapsam ya da bunlara yapılan katkılar, yetkilendirme için başvuran kişinin ya da teklif edilen 
bir kısıtlama söz konusu olduğunda ilgili tarafın sorumluluğu altında olacaktır. Temin edilen bilgiler herhangi bir seviyede sosyo-
ekonomik analizin etkilerini ele alabilir.  

Bir SEA, aşağıdaki öğeleri içerebilir: 

— yetkilendirme için başvuranlara yetkilendirme verilmesinin ya da yetkilendirmenin reddedilmesinin başvuran üzerindeki etkileri 
veya teklif edilen bir kısıtlama söz konusu olduğunda, endüstri (örneğin üreticiler ve ithalatçılar) üzerindeki etkileri. Piyasa ve 
teknoloji alanlarındaki genel akımlar da göz önünde bulundurularak, yatırım, araştırma ve geliştirme, yenilik, tek olarak üretilmiş 
ürünler ve çalışma maliyetleri gibi, ticari sonuçlar bağlamında tedarik zinciri içindeki diğer tüm eyleyenler, alt kullanıcılar ve ilgili 
iş sahaları üzerindeki etkiler,  

— verilen ya da reddedilen bir yetkilendirmenin veya teklif edilen bir kısıtlamanın tüketiciler üzerindeki etkileri. Örneğin ürün 
fiyatları, yapıdaki değişiklikler, ürünlerin kalite ve performanslarındaki değişiklikler, tüketicilerin tercihleri ve bunların yanı sıra, 
tüketicilerin etkilendiği dereceye kadar insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkiler,  

— verilen ya da reddedilen bir yetkilendirmenin veya teklif edilen bir kısıtlamanın sosyal sonuçları.  Örneğin iş güvenliği ve 
istihdam,

—  alternatif  kimyasal  maddelerin  ve/veya  teknolojilerin  bulunabilirliği,  uygunluğu  ve  teknik  fizibilitesi;  bunların  ekonomik 
sonuçları ve ilgili sektör(ler)deki teknolojik değişimlerin potansiyelleri ve oranlarına ilişkin bilgiler. Yetkilendirme için bir başvuru 
yapılması durumunda, mevcut herhangi bir alternatifin kullanılmasından doğan sosyal ve/veya ekonomik etkiler, 

— verilen  ya  da  reddedilen  bir  yetkilendirmenin  veya  teklif  edilen  bir  kısıtlamanın,  ticaret,  rekabet  ve  ekonomik kalkınma 
(özellikle üçüncü ülkelerle ilgili olarak ve KOBİ’ler için) bağlamında daha geniş kapsamlı etkileri. Bunlara yerel, bölgesel, ulusal 
ya da uluslararası konular da dahil olabilir, 

— teklif edilen bir kısıtlama bulunması halinde, teklif edilen kısıtlamanın amacını yerine getirebilecek olan diğer düzenleyici ve 
düzenleme dışı tedbirlere yönelik teklifler (bu noktada mevcut mevzuat göz önünde bulundurulacaktır). Alternatif risk yönetim 
tedbirlerinin beraberinde gelen maliyetler ve etki derecesinin değerlendirilmesi de buna dahil olacaktır,

— teklif edilen bir kısıtlama ya da reddedilen bir yetkilendirmenin bulunduğu durumlarda, insan sağlığı ve çevrenin korunmasına 
yönelik faydaların yanı sıra teklif edilen kısıtlamanın sosyal ve ekonomik faydaları. Örneğin işçi sağlığı, çevresel performans ve 
örneğin coğrafya ve popülasyon grupları bağlamında bu faydaların dağılımı, 

— bir SEA ayrıca başvuran(lar) ya da ilgili taraf tarafından ilgili görülen herhangi bir diğer konuyu da ele alabilir.  

_______________________
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EK XVII BELİRLİ  TEHLİKELİ  KİMYASAL  MADDELERİN,  PREPARATLARIN  YA  DA  MADDELERİN 
ÜRETİMİ, PİYASAYA SÜRÜLMESİ VE KULLANIMI ÜZERİNE KONULAN KISITLAMALAR 

Kimyasal madde, kimyasal madde grupları  ya da preparata 
verilen ad 

Kısıtlama koşulları

1. Poliklorine terfeniller (PCT)
—  Preparatlar,  0,005  %  ağırlık  oranından  daha  yüksek 
içerikte PCT’li atık yağlar da dahil 

1.  Kullanılmayacaktır.  Ancak  30  Haziran  1986’da  kullanımda 
bulunan  ekipmanların,  tesisatların  ve  sıvıların  aşağıdaki 
kullanımlarına, bunlar atılana veya kullanım süreleri dolana kadar 
izin verilecektir:  
(a) kapalı sistem elektrikli ekipman transformatörleri, rezistörleri ve 
indüktörleri; 
(b) büyük kondansatörler (toplam ağırlık ≥ 1 kg);
(c) küçük kondansatörler;
(d) kapalı devre ısı transfer tesisatlarındaki ısı iletici sıvılar;
(e) yeraltı madencilik ekipmanları için hidrolik sıvılar.

2. İnsan sağlığı ve çevrenin korunması amaçlarına yönelik olarak 
Üye  Devletler,  paragraf  1’de  kapsama  alınan  ekipmanların, 
tesisatların ve sıvıların kullanımını, bunlar atılmadan veya kullanım 
süreleri dolmadan önce yasaklayabilir.  

3.  Atılma amaçları bulunmayan ve paragraf 1’de kapsama alınan 
ekipmanların, araçların ve sıvıların ikinci el  piyasasına sürülmesi 
yasaklanacaktır.  

4.  Bir  Üye  Devletin  teknik  sebeplerle  değiştirilmiş  eşyaların 
kullanımının  mümkün  olmadığı  görüşünde  olması  halinde,  söz 
konusu Üye Devlet, 1 Ekim 1985 yılında satın alınmış olan mevcut 
tesisatların düzgün işlev görmesi konusunda PCT içeren sıvıların 
seviyesine  katkıda bulunmak amacıyla,  ekipmanın normal  bakım 
koşullarıyla, PCT’lerin ve preparatlarının kullanımına izin verebilir. 

5.  Bir  Üye Devlet,  Komisyona sebepleri  içeren bir  ön duyuruda 
bulunmak  kaydıyla  ve  derogasyonların  insan  sağlığı  ve  çevre 
üzerinde herhangi bir zararlı etkisi bulunmaması koşuluyla, birincil 
ya da orta seviye kimyasal maddelerin veya preparatların piyasaya 
sürülmesi üzerindeki yasaklara derogasyon getirebilir.  

6.  Tehlikeli  kimyasal  maddeler  ve  preparatların  etiketlenmesine 
ilişkin diğer Topluluk hükümlerine halel getirmeksizin, PCT içeren 
ekipmanlar  ve  tesisatlar  ayrıca  PCT’lerin  atılmasına  ilişkin 
talimatların  yanı  sıra  bunları  içeren  ekipman  ya  da  tesisatların 
bakımlarına ilişkin talimatlara sahip olmalıdır. Bu talimatlar, PCT 
içeren  nesne  normal  bir  şekilde  kurulduğunda  ya  da  monte 
edildiğinde yatay olarak okunaklı olmalıdır. Talimat yazıları arka 
plandan  açık  bir  şekilde  ayırt  edilebilir  ve  kullanıldığı  bölgede 
anlaşılabilen bir dilde yazılmış olmalıdır.  
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Kimyasal madde, kimyasal madde grupları  ya da preparata 
verilen ad

Kısıtlama koşulları

2. Kloro-1-etilen (monomer vinil klorid)
CAS No 75-01-4
EINECS No 200-831-0

3.  67/548/AET  ya  da  1999/45/AT  sayılı  Konsey 
Direktiflerindeki tanımlamalar doğrultusunda tehlikeli olarak 
kabul edilen sıvı kimyasal maddeler.

4. Tris (2,3 dibromopropil) fosfat
CAS No 126-72-7

5. Benzen
CAS No 71-43-2
EINECS No 200-753-785

Herhangi  bir  kullanıma  yönelik  olarak  aerosol  itici  gaz  olarak 
kullanılmayacaktır.  

1. aşağıdakilerde kullanılmayacaktır:

—  örneğin  dekoratif  lambalar  ve  kül  tabakları  gibi  nesnelerde 
değişik aşamalarla ışık ve renk üretmek üzere dekoratif nesnelerde,
— şakalarda ve oyunlarda,
— bir veya birden fazla katılımcısı bulunan oyunlarda, ya da bu 
gibi amaçlar için dekoratif nesnelerde.

2.  Paragraf  1’e  halel  getirmeksizin,  aşağıdaki  koşullara  uygun 
kimyasal maddelerde ya da preparatlar:

— solunum tehlikesi arz eden ve R65 olarak etiketlenen,
— dekoratif lambalarda yakıt olarak kullanılabilen,  
— 15 litre ya da daha az kapasitelerdeki paketlemelerde piyasaya 
sürülen,
mali  sebeplerden  dolayı  gerekli  olmadığı  takdirde,  renklendirici 
maddeler ya da parfüm veya her ikisini birden içermeyecektir.  

3.  Tehlikeli  kimyasal  maddeler  ve preparatların  sınıflandırılması, 
paketlenmesi  ve  etiketlenmesi  ile  ilgili  diğer  Topluluk 
hükümlerinin  uygulanmasına  halel  getirmeksizin;  lambalarda 
kullanımın  amaçlandığı  durumlarda,  paragraf  2’de  kapsanan 
kimyasal  maddelerin  ve  preparatların  etiketleri  aşağıdaki  ifadeyi 
okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde içermelidir: 
‘Lambaları  bu  sıvıyla  doldurunuz  ve  sıvıyı  çocukların 
erişemeyeceği bir yerde saklayınız’.

Ciltle  temas edecek şekilde tasarlanan elbiseler,  iç  çamaşırlar  ve 
bezler gibi tekstil ürünlerinde kullanılmamalıdır.  

1. Serbest haldeki benzen derişiminin, oyuncağın veya oyuncağın 
bir  kısmının ağırlığını 5 mg/kg geçtiği  biçimde piyasaya sürülen 
oyuncaklarda  veya  oyuncak  parçalarında  kullanımına  izin 
verilmemektedir.  

2.  Piyasaya sürülen kimyasal  maddeler ya da preparatlara oranla 
kütlece  0,1  %’den  daha  büyük  ya  da  eşit  derişimlerde 
kullanılmayacaktır.  

3. Öte yandan paragraf 2 aşağıdakiler için uygulanmayacaktır: 

(a) 98/70/AT sayılı Direktifle kapsanan motor yakıtları;
(b) mevcut mevzuatta belirtilen miktarları aşan benzen salınımına 
izin vermeyen endüstriyel işlemlerde kullanılan kimyasal maddeler 
ve preparatlar;
(c)  tehlikeli  atıklara  ilişkin  12  Aralık  1991  tarihli  91/689/AET 
Konsey Direktifi (1) ve 2006/12/AT sayılı Direktif kapsamındaki 
atıklar.
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Kimyasal madde, kimyasal madde grupları ya da preparata 
verilen ad

Kısıtlama koşulları

6. Asbest fiberleri
(a) Krokidolit
CAS No 12001-28-4

(b) Amosit
CAS No 12172-73-5

(c) Antfilit
CAS No 77536-67-5

(d) Aktinolit
CAS No 77536-66-4

(e) Tremolit
CAS No 77536-68-6

(f) Krizolit (2)
CAS No 12001-29-5
CAS No 132207-32-0

7. Tris(aziridinil)fosfinoksid
CAS No 5455-55-1

8. Polibromobifeniller (PBB)
CAS No 59536-65-1

9. Soap bark tozu  (Quillaja saponaria)  ve saponin içeren 
türevleri 
Helleborus viridis köklerinden elde edilen toz 
Veratrum album ve
Veratrum nigrum köklerinden elde edilen tozlar
Benzidin ve/veya türevleri
CAS No 92-87-5
EINECS No 202-199-1

o-Nitrobenzaldehid
CAS No 552-89-6
Odun tozu

10. Amonyum sülfit
CAS No 12135-76-1

Amonyum hidrojen sülfit
CAS No 12124-99-1

Amonyum polisülfit
CAS No 9080-17-5
EINECS No 232-989-1

1. Bu fiberlerin ve bunların kasıtlı olarak eklendiği, içeriklerinde bu 
fiberleri  taşıyan  eşyaların  piyasaya  sürülmesi  ve  kullanımı 
yasaklanacaktır.  
Ancak Üye Devletler, hangisi daha önce gelirse, kullanım süresinin 
sonu gelene kadar ya da uygun asbest içermeyen alternatifler mevcut 
olana  kadar,  var  olan  elektroliz  tesisatları  için  krisotil  içeren 
diyaframların  ((f)  noktası)  kullanımını  ve  piyasaya sürülmesini  bu 
uygulamanın  dışında  tutabilir.  Komisyon  bu  derogasyonu  1  Ocak 
2008 tarihinden önce tekrar gözden geçirecektir.  

2.  1 Ocak 2005 tarihinde halihazırda kullanımda bulunana ve/veya 
kurulmuş  olan  ve  paragraf  1’de  değinilen  asbest  fiberlerinin 
kullanımı, kullanım ömürleri dolana kadar veya atılana kadar devam 
edecektir.  Ancak  Üye  Devletler,  insan  sağlığının  korunmasına 
yönelik  olarak  bu  gibi  eşyaların  kullanımlarını,  eşyaların  kullanım 
süreleri dolmadan veya atılmadan önce yasaklayabilir.  
Üye  Devletler,  kendi  bölgeleri  içinde  yeni  krizotil  asbest 
uygulamalarının başlatılmasına izin vermeyecektir.  

3.  Tehlikeli  kimyasal  maddeler  ve  preparatların  sınıflandırılması, 
paketlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili diğer Topluluk hükümlerinin 
uygulanmasına  halel  getirmeksizin;  yalnızca  eşyalar  bu  Ekin  7 
numaralı  Alt  Ekinde  belirtilen  hükümler  doğrultusunda  bir  etiket 
taşıması  koşuluyla,  bu  fiberlerin  ve  bu  fiberleri  içeren  eşyaların, 
önceki  derogasyonlar  doğrultusunda  izin  verilmiş  kullanımları  ve 
piyasaya sürülmelerine izin verilmesine devam edilecektir.  

Ciltle  temas  edecek  şekilde  tasarlanan  elbiseler,  iç  çamaşırlar  ve 
bezler gibi tekstil ürünlerinde kullanılmamalıdır.  

1.  Şakalarda ve oyunlarda ya da hapşırma tozu ve koku bombaları 
gibi bunlara yönelik nesnelerde kullanılmayacaktır.  

2. Ancak, sıvının 1,5 ml’sinden fazla olmayan miktarlar içeren koku 
bombaları için paragraf 1 uygulanmayacaktır.  
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Kimyasal madde, kimyasal madde grupları ya da preparata 
verilen ad

Kısıtlama koşulları

11. Uçucu bromoasetik asit esterleri:
Metil bromoasetat
CAS No 96-32-2
EINECS No 202-499-2

Etil bromoasetat
CAS No 105-36-2
EINECS No 203-290-9

Propil bromoasetat
CAS No 35223-80-4

Bütil bromoasetat

12. 2-Naftilamin
CAS No 91-59-8
EINECS No 202-080-4
Ve tuzları

13. Benzidin
CAS No 92-87-5
EINECS No 202-199-1
Ve tuzları

14. 4-Nitrobifenil
CAS No 92-93-3
EINECS No 202-204-7

15. 4-Aminobifenil zenilamin
CAS No 92-67-1
EINECS No 202-177-1
Ve tuzları

16. Kurşun karbonlar:
(a) Su içermeyen nötr karbonat (PbCO3)
CAS No 598-63-0
EINECS No 209-943-4

(b) Trilead-bis(karbonat)-dihidroksit 2 Pb CO3-Pb
(OH)2
CAS No 1319-46-6
EINECS No 215-290-6

17. Kurşun sülfatlar
(a) PbSO4 (1:1)
CAS No 7446-14-2
EINECS No 231-198-9

(b) Pbx SO4
CAS No 15739-80-7
EINECS No 239-831-0

1.  Piyasaya  sürülen  kimyasal  maddeler  ya  da  preparatlara  oranla 
kütlece  0,1  %’den  daha  büyük  ya  da  eşit  derişimlerde 
kullanılmayacaktır.  

Ancak  bu  hüküm,  91/689/AET  sayılı  ve  2006/12/AT  sayılı 
Direktiflerde  kapsanan  ve  bir  veya  birden  fazla  kimyasal  madde 
içeren atıklar için uygulanmayacaktır. 

2.  Bu  gibi  kimyasal  maddeler  ve  preparatlar  genel  anlamda 
kamuoyuna satılmayacaktır.  

3.  Tehlikeli  kimyasal  maddeler  ve  preparatların  sınıflandırılması, 
paketlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili diğer Topluluk hükümlerinin 
uygulanmasına  halel  getirmeksizin;  bu  gibi  preparatların  paketleri 
üzerinde  okunur  ve  silinmeyecek  bir  şekilde  aşağıdaki  ifade  yer 
alacaktır: 
‘Kullanımı profesyonel kullanıcılarla kısıtlıdır’.

Üye Devletlerin,  beyaz kurşunun ve kurşun sülfatlarının boyalarda 
kullanılmasına ilişkin 13 sayılı  ILO Sözleşmesi çerçevesinde kendi 
bölgeleri  içinde  izin  vermek  istediği  durumlarda  sanat  eserlerinin, 
tarihi binaların ve bunların iç mekanlarının restorasyon ve bakımları 
hariç tutulmak üzere; kimyasal maddeler ve boya olarak kullanılacak 
olan preparatlarda bileşen olarak kullanılmayacaktır.  



29.5.2007 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 136/133

Kimyasal madde, kimyasal madde grupları ya da preparata 
verilen ad

Kısıtlama koşulları

18. Cıva bileşenleri

19. Arsenik bileşenleri

1.  Aşağıdaki  kullanımlar  için  tasarlanan  kimyasal  maddeler  veya 
preparat bileşenleri olarak kullanılmayacaktır: 

(a)  mikro-organizmalar,  bitkiler  ya  da  hayvanlar  dolayısıyla 
aşağıdakilerin çürümesinin engellenmesi için: 
— gemilerin tekneleri,
— kafesler, ağ mantarları, ağlar ve balıkçılık ya da su kabuklularının 
yetiştirilmesi için kullanılan diğer tüm araçlar,
— tamamen ya da kısmen suya batırılmış tüm cihazlar ya da araçlar;  

(b) ahşabın korunmasında;

(c)  ağır  iş  için  tasarlanmış  endüstriyel  tekstil  ürünleri  ve  bunların 
üretiminde kullanılan yünlerde;

(d) kullanımlarına bakılmaksızın, endüstriyel suların arıtılmasında. 

2.  Söz  konusu  bataryaların  ve  akümülatörlerin  cihazlara  monte 
edilmiş  halde  bulunduğu  durumlar  da  dahil  olmak  üzere,  ağırlık 
olarak  0,0005  % oranından daha  fazla  cıva  içeren  bataryaların  ve 
akümülatörlerin piyasaya sürülmesi yasaklanacaktır. 2 %’den daha az 
ağırlık oranında civa içeriği bulunan düşme pilleri ve bataryalar bu 
yasaktan muaf tutulacaktır. 

1.  Aşağıdaki kullanımlara yönelik olarak kimyasal  maddeler ya da 
preparat bileşenleri olarak kullanılmayacaktır: 

(a)  mikro-organizmalar,  bitkiler  ya  da  hayvanlar  dolayısıyla 
aşağıdakilerin çürümesinin engellenmesi için: 
— gemilerin tekneleri,
— kafesler, ağ mantarları, ağlar ve balıkçılık ya da su kabuklularının 
yetiştirilmesi için kullanılan diğer tüm araçlar,
— tamamen ya da kısmen suya batırılmış tüm cihazlar ya da araçlar;  

(b) ahşabın korunmasında. Bunun yanı sıra, bu şekilde işlem görmüş 
ahşaplar piyasaya sürülmeyecektir; 

(c) Ancak aşağıdakilere yönelik derogasyonlar söz konusu olabilir: 

(i)  Ahşabın  korunmasında  kullanılan  kimyasal  madde  ve 
preparata  ilişkin  olarak:  eğer  C tipi  (CCA)  bakır,  krom ve 
arseniğin  inorganik  bileşenlerinin  çözeltileriyse;  bunlar 
yalnızca ahşaba emdirme yapılması için vakum ya da basınç 
kullanan  endüstriyel  tesisatlarda  kullanılabilir.  Bu  şekilde 
işlem  görmüş  ahşaplar,  koruyucunun  fiksasyonu 
tamamlanmadan piyasaya sürülmeyecektir.  

(ii)  Alt  paragraf  (i)  doğrultusunda,  endüstriyel 
tesisatlarda CCA çözeltileriyle işlem görmüş ahşaplarla ilgili 
olarak: kullanım süresi boyunca hayvan güvenliği için ahşabın 
yapısal  bütünlüğünün  şart  koşulması  ve  genel  kamuoyunda 
ciltle  temas  olasılığının  bulunmaması  kaydıyla,  aşağıdaki 
amaçlarla piyasaya sürülebilir:  



L 136/134 TR Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi 29.5.2007

Kimyasal madde, kimyasal madde grupları ya da preparata 
verilen ad

Kısıtlama koşulları

—  kamuoyuna  açık  ve  tarımsal  binalar,  ofis  binaları  ve 
endüstriyel tesislerde yapı malzemesi olarak kereste halinde,
— köprülerde ve köprü çalışmalarında,
—  örneğin  mendirek  ve  köprüler  gibi  tatlı  su  ve  acı  su 
gölgelerinde yapı malzemesi olarak kereste halinde,
— ses bariyerleri olarak,
— çığ kontrolünde,
— otoyol güvenlik çitleri ve bariyerlerinde,
— çiftliklerin etrafını çeviren çitlerde yuvarlak kazık olarak,
— toprakta muhafaza edilen yapılar olarak,
— elektrik iletim ve iletişim direkleri olarak,
— yeraltı demiryolu yataklı vagonları olarak.

Tehlikeli  kimyasal  maddeler  ve  preparatların  sınıflandırılması, 
paketlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili diğer Topluluk hükümlerinin 
uygulanmasına  halel  getirmeksizin;  piyasaya  sürülen  tüm işlenmiş 
ahşaplar  tek  tek  ‘Yalnızca  profesyonel  ve  endüstriyel  kullanım 
içindir,  arsenik  içerir’  ifadesini  içeren  etiketler  taşıyacaktır.  Buna 
ilaveten,  piyasaya  paketler  halinde  sürülen  tüm  ahşap  ürünlerinin 
etiketlerinde ‘Bu ahşabı taşırken eldiven kullanınız.  Keserken veya 
işlerken  bir  toz  maskesi  ve  göz  koruyucu  bir  araç  kullanınız.  Bu 
keresteden ortaya çıkan atıklar yetkili bir işletme tarafından tehlikeli 
atık olarak işlem görecektir’ ifadesi yer almalıdır.  

(iii) Alt paragraflar (i) ve (ii) kapsamındaki işlenmiş keresteler 
aşağıdaki amaçlara yönelik olarak kullanılmayacaktır:

—  hangi  amaçla  olursa  olsun,  ikamet  bölgelerinde  veya 
yerleşim yapılarında,

— tekrarlanan cilt teması riski bulunan herhangi bir 
uygulamada,

— deniz sularında,
— alt  paragraf (ii)  doğrultusunda çiftliklerin etrafını 

çeviren  çitler  ve  yapısal  kullanımlar  dışında  tarımsal 
amaçlarla,
—  işlenmiş  kerestenin  insan  ve/veya  hayvan  tüketimi  için 
tasarlanan hazır ve tamamlanmış ürünlerle temas edebileceği 
herhangi bir uygulamada.

2.  Kullanımlarına  bakılmaksızın,  endüstriyel  sularda  kullanılmak 
üzere tasarlanan kimyasal maddeler ya da preparat bileşenleri olarak 
kullanılmayacaktır.  
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20. Organostanik bileşenler

21. Di-μ-okso-di-n-bütilstaniyohidroksiboran dibütiltin
Hidrojen borat C8H19BO3Sn (DBB)
CAS No 75113-37-0
ELINCS No 401-040-5

22. Pentaklorofenol,
CAS No 87-86-5
EINECS No 201-778-6
Tuzları ve esleri 

1.  Serbest  boyalarda  biyosit  olarak  işlev  görüldüğünde,  kimyasal 
maddeler ya da preparat bileşenleri olarak kullanılmayacaktır.  

2.  Mikro  organizmalar,  bitkiler  ve  hayvanlar  dolayısıyla 
aşağıdakilerin  çürümesinin  engellenmesi  için  biyosit  olarak  işlev 
gören  kimyasal  maddeler  ya  da  preparat  bileşenleri  olarak 
kullanılmayacak ya da piyasaya sürülmeyecektir: 

(a)  uzunluklarına  bakılmaksızın,  deniz,  kıyı,  haliç,  iç  suyolları  ve 
göllerde kullanılmak için tasarlanan araçlar; 

(b) balıkçılık ya da kabuklu deniz canlılarının yetiştirilmesine yönelik 
olarak üretilen kafesler, ağ mantarları, ağlar ve tüm diğer cihazlar ile 
araçlar;

(c) tamamen ya da kısmen suya batırılış tüm cihaz ya da araçlar.

3. Endüstriyel suların arıtılması amacıyla, kimyasal maddeler ya da 
preparat bileşenleri olarak kullanılmayacaktır.  

Piyasaya sürülen kimyasal maddeler ya da preparat bileşenlerinde 0,1 
% oranından daha fazla veya bu orana eşit miktarlardaki derişimlerde 
yasaklanacaktır.  Ancak,  kimyasal  maddenin 0,1 % oranından daha 
büyük ya da bu orana eşit bir derim teşkil etmeyeceği durumlar olan 
tamamlanmış bir eşyaya dönüştürme amacı bulunuyorsa, bunu içeren 
kimyasal  madde  (DBB)  ya  da  preparatlar  için  bu  hüküm 
uygulanmayacaktır.  

1. Piyasaya sürülen kimyasal maddeler ya da preparat bileşenlerinde 
kütlece 0,1 % oranından daha fazla veya bu orana eşit miktarlardaki 
derişimlerde kullanılmayacaktır.  

2. Geçici hükümler:
31 Aralık 2008 tarihine kadar Fransa, İrlanda, Portekiz, İspanya ve 
İngiltere  aşağıdaki  amaçlara  yönelik  olarak,  mevcut  mevzuat 
uyarınca  tanımlanan  miktarlardan  daha  büyük  miktarlarda 
pentaklorofenol  (PCP) yayılımı  ve/veya boşaltımına izin  vermeyen 
endüstriyel tesisatlarda kullanılmak üzere, bu hükümü preparatlar ve 
kimyasal maddelere uygulamamayı tercih edebilir:

(a) ahşabın işlenmesi.
Ancak işlenen ahşap aşağıdakilerde kullanılmayacaktır:  
— dekoratif amaçlarla ya da amaç ne olursa olsun, binaların içinde 
(hane, iş ortamı, boş vakitlerin geçirildiği ortamlar),
— aşağıdakilerin üretilmesi ya da yeniden işlenmesi: 

(i) yetiştirme amaçlı konteynırlar;
(ii)  hammaddelerle,  insan  ve/veya  hayvan  tüketimi 

için  tasarlanan  hazır  veya  tamamlanmış  ürünlerle  temas 
edebilecek paketler;
(iii)  alt  paragraflar  (i)  ve  (ii)’de  değinilen  ürünleri 

kirletebilecek diğer materyaller;
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23. Kadmiyum
CAS No 7440-43-9
EINECS No 231-152-8
Ve bileşenleri

(b) hiçbir şekilde giyim ya da dekoratif eşyalar için tasarlanmamış 
olan ağır iş tekstillerinin ve fiberlerin emdirilmesinde;

(c) özel bir istisna teşkil etmekle birlikte Üye Devletler duruma göre 
tarihi,  kültürel  ve  sanatsal  değeri  bulunan  binalar  için  ya  da  acil 
durumlarda kuru çürük mantarı  (Serpula lacrymans)  ve kübik çürük 
mantarı  taşıyan  kereste  ve  duvar  bölmelerinin  iyileştirilmesi  için, 
bölgeleri  içinde  uzman  profesyonellerin  uygun  bir  şekilde  işlem 
yapmasına izin verebilir.  

Her halikarda:
(a)  Yukarıdaki  istisnalar  dışında,  kendi  başına  veya  preparatların 
bileşeni  halinde  pentaklorofenol  kullanımı  söz  konusu  olduğunda, 
milyonda  iki  parçadan  (ppm)  fazla  olmayan  bir  toplam 
hekzaklorodibenzoparadiyoksin (HCDD) içeriği bulunmalıdır; 

(b) bu kimyasal maddeler ve preparatlar: 
— 20 litre veya daha fazla miktarlardaki paketler hariç olmak üzere, 
piyasaya sürülmeyecek;
— genel kamuoyuna satılmayacaktır. 

3.  Tehlikeli  kimyasal  maddeler  ve  preparatların  sınıflandırılması, 
paketlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili diğer Topluluk hükümlerinin 
uygulanmasına  halel  getirmeksizin;  paragraf  1  ve  paragraf  2 
kapsamına giren kimyasal maddelerin ve preparatların paketlerinde 
açık  ve  silinmeyecek  bir  biçimde  ‘Endüstriyel  ve  profesyonel 
kullanıma mahsustur’ ifadesi yer alacaktır.  
Bu  hüküm  91/689/AET  ve  2006/12/AT  kapsamındaki  atıklar  için 
uygulanmayacaktır.

1.  Aşağıda  listesi  verilen  kimyasal  maddeler  ve  preparatlardan 
üretilen tamamlanmış eşyalara renk vermekte kullanılmayacaktır: 

(a) — polivinil klorid (PVC) [3904 10] [3904 21]
[3904 22] (3),

— poliüretan (PUR) [3909 50] (3),
— düşük yoğunluklu polietilen (ld PE),  renkli  masterbatch 

üretimi  için  kullanılan  düşük yoğunluklu  polietilen  hariç  tutulmak 
üzere [3901 10] (3),

— selüloz asetat (CA) [3912 11] [3912 12] (3),
— selülöz asetat bütirat (CAB) [3912 11] [3912

12] (3),
— yapay reçine [3907 30] (3),
— melamin — formaldehid (MF) reçineleri [3909 20]

(3),
— üre — formaldehid (UF) reçineleri [3909 10] (3),
— doymamış polyesterler (UP) [3907 91] (3),
— polietilen tereftalat (PET) [3907 60] (3),
— polibütilen tereftalar (PBT) (3),
— transparan/genel-amaçlı polistiren [3903 11]
[3903 19] (3),
— akronitril metilmetakrilat (AMMA) (3),
— çapraz bağlı polietilen (VPE) (3),
— yüksek etkili polistiren (3),
— polipropilen (PP) [3902 10] (3);
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(b) boyalar [3208] [3209] (3).

Ancak  boyaların  yüksek  çinko  içeriğine  sahip  olması  halinde, 
bunların çökelti kadmiyum derişimleri mümkün olduğu kadar düşük 
olmalı ve her zaman için kütle olarak 0,1 % değerini aşmamalıdır.
Kullanımları  ve  amaçları  ne  olursa  olsun,  yukarıda  listelenen 
kimyasal  maddeler  ve  preparatlardan  üretilen  ve  kadmiyumla 
renklendirilen  tamamlanmış  eşyalar  veya  eşya  bileşenleri,  eğer 
kadmiyum içerikleri (Cd metal olarak ifade edilir) plastik materyali 
kütlece 0,01 % oranında aşıyorsa, piyasaya sürülmeyecektir.  

2. Ancak paragraf 1, güvenlik amaçlı olarak renklendirilmiş eşyalar 
için uygulanmayacaktır.  

3. Vinil kloridin polimerleri ve kopolimerlerinden üretilen ve aşağıda 
listelenen  tamamlanmış  eşyaların  sağlamlaştırılması  için 
kullanılmayacaktır:

— paketleme materyalleri (poşetler, konteynırlar, şişeler, kapaklar)
[3923 29 10] [3920 41] [3920 42] (3),
— okul veya büro malzemeleri [3926 10] (3),
—  eşyalar,  karoserler  ya  da  benzerleri  için  tasarlanan  donanımlar 
[3926 30] (3),
— görünümle ilgili eşyalar ve giyim aksesuarları (eldivenler dahil) 
[3926 20] (3),
— duvar ve yer kaplamaları [3918 10] (3),
—  emdirilmiş,  kaplanmış,  örtülmüş  ya  da  lamine  edilmiş  tekstil 
kumaşları [5903 10] (3),
— taklit deri [4202] (3),
— gramofon plakları [8524 10] (3),
— tüpler, borular ve bunların donanımları [3917 23] (3),
— çarpma kapı (3),
— yol taşımacılığı için tasarlanan araçlar (iç, dış, alt) (3),
— inşaat veya endüstride kullanılan çelik kaplamalar (3),
— elektrik kabloları için yalıtım (3).

Her  durumda  kullanımları  ve  amaçlarına  bakılmaksızın,  eğer 
kadmiyum içerikleri (Cd metal olarak ifade edilir) polimeri kütlece 
0,01  %  oranında  aşıyorsa,  vinil  kloridin  polimerleri  ya  da 
kopolimerlerinden  üretilmiş  olan  ve  kadmiyum  içeren  kimyasal 
maddelerle sağlamlaştırılmış yukarıda verilen tamamlanmış eşyaların 
piyasaya sürülmesi yasaklanacaktır.  

4.  Ancak  paragraf  3,  güvenlik  amaçlı  olarak  kadmiyum  bazlı 
sağlamlaştırıcılar  kullanan  tamamlanmış  eşyalar  için 
uygulanmayacaktır.  
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5.  Bu  Tüzüğün  kapsamı  dahilinde  ‘kadmiyuma  kaplama’,  metalik 
kadmiyumun metalik bir yüzeye herhangi bir şekilde kaplanması ya 
da yerleştirilmesi anlamına gelmektedir.  

Aşağıda  listelenen  sektörlerde/uygulamalarda  kullanılan  kadmiyum 
kaplama  metalik  eşyalarında  ya  da  eşya  bileşenlerinde 
kullanılmayacaktır: 

(a) aşağıdakiler için araçlar ve makineler:
— gıda üretimi  [8210]  [8417 20]  [8419 81]  [8421 11]  [8421 22] 
[8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11] (3),

— tarım [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436] (3),

— soğutma ve dondurma [8418] (3),

— baskı ve kitap ciltleme [8440] [8442] [8443] (3);

(b) aşağıdakilerin üretimi için araçlar ve makineler: 
— ev eşyaları [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516] (3),

— eşyalar [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404] (3),

— sıhhi araçlar [7324] (3),

—  merkezi  ısıtma  ve  havalandırma  sistemi  [7322]  [8403]  [8404] 
[8415] (3).

Her durumda kullanımları ve amaçlarına bakılmaksızın, kadmiyum 
kaplamalı  eşyaların  veya  yukarıda  (a)  ve  (b)’de  belirtilen 
sektörlerde/uygulamalarda kullanılan bu gibi eşyaların bileşenlerinin 
ve  yukarıda  (b)’de  verilen  sektörlerde  üretilen  eşyaların  piyasaya 
sürülmesi yasaklanacaktır.  

6.  Paragraf  5’de  değinilen  hükümler  ayrıca,  aşağıda  (a)  ve  (b)’de 
verilen  sektörlerde/uygulamalarda  kullanılan  kadmiyum  kaplamalı 
eşyalar  veya  bu  gibi  eşyaların  bileşenleri  ve  yine  aşağıda  (b)’de 
verilen sektörlerde üretilen eşyalar için de uygulanacaktır: 

(a) aşağıdakilerin üretimine yönelik olarak araçlar ve makineler:
— kağıt ve mukavva [8419 32] [8439] [8441] (3),

— tekstil ve giyim [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452] 
(3);

(b) aşağıdakilerin üretimine yönelik olarak araçlar ve makineler:

— endüstriyel taşıma araçları ve makineleri   [8425] [8426] [8427] 
[8428] [8429] [8430] [8431] (3),

— yol ve tarım araçları [bölüm 87] (3),

— demiryolu araçları [bölüm 86] (3),

— gemiler [bölüm 89] (3).
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24. Monometil — tetraklorodifenil metan
Ticari ismi: Ugilec 141
CAS No 76253-60-6

25. Monometil-dikloro-difenil metan
Ticari ismi: Ugilec 121, Ugilec 21;
CAS No — bilinmiyor

26.  Monometil-dibromo-difenil  metan 
bromobenzilbromotoluen,
İzomerlerin karışımı
Ticari ismi: DBBT
CAS No 99688-47-8

27. Nikel
CAS No 7440-02-0
EINECS No 231-111-4
Ve bileşenleri

7. Öte yandan paragraf 5 ve 6’da verilen kısıtlamalar aşağıdakiler için 
uygulanmayacaktır: 
—  uygulamaları  yüksek  seviye  güvenlik  standartları  gerektiren 
havacılık ve uzay sanayi, madencilik, deniz ve nükleer sektörler ile 
yol, tarım, demiryolu ve benzer araçlarda kullanılan eşyalar ve eşya 
bileşenleri,

—  monte  edilen  cihazın  gerektirdiği  güvenilirlik  bağlamında, 
herhangi bir kullanım sektöründe elektrik bağlantıları.

Kadmiyum  ve  bileşenlerinin  daha  az  tehlikeli  değişimlere  tabi 
tutulmasına yönelik olarak geliştirilen bilgiler ve teknikler dolayısıyla 
Komisyon,  Üye  Devletlere  de  danışarak,  bu  Tüzükte  Madde 
133(3)’de belirlenen prosedürü izleyerek düzenli aralıklarla durumu 
değerlendirecektir.  

1.  Bu  kimyasal  maddenin  ve  bunu  içeren  preparatlarla  eşyaların 
kullanımı ve piyasaya sürülmesi yasaklanacaktır.  

2. İstisnai olarak paragraf 1 aşağıdakiler için uygulanmayacaktır: 

(a)  tesis  veya  atılana  kadar,  18  Haziran  1994  tarihi  itibariyle 
kullanımda bulunan tesis ve makineler için.
Ancak  insan  sağlığının  ve  çevrenin  korunması  amaçlı  olarak  Üye 
Devletler  bu  gibi  tesis  ya  da  makinelerin  kullanımlarını,  bunlar 
atılmadan önce kendi bölgeleri içinde yasaklayabilir;

(b) bir Üye Devlet içinde 18 Haziran 1994 tarihi itibariyle halihazırda 
kullanımda bulunan tesis ya da makinelerin bakımlar için.

3. Bu kimyasal maddenin ve bu kimyasal maddeyi içeren preparatlar 
ve tesisler/makinelerin ikinci el piyasasına sürülmesi yasaklanacaktır. 

Bu kimyasal maddenin ve bu kimyasal maddeyi içeren preparatlar ve 
eşyaların piyasaya sürülmesi ve kullanılması yasaklanacaktır.  

Bu kimyasal maddenin ve bu kimyasal maddeyi içeren preparatlar ve 
eşyaların piyasaya sürülmesi ve kullanılması yasaklanacaktır.  

1. Aşağıdakilerde kullanılmayacaktır:

(a) bu gibi araçlardaki nikel salınımın oranı 0,2 μg/cm2/hafta (göçme 
sınırı) değerinden az değil ise, delinmiş kulaklara ve insan vücuduna 
takılmış olan tüm araçlar;

(b) aşağıdaki örnekler gibi insan vücuduna doğrudan ve uzun süreli 
temas edecek olan eşyalar:
— küpeler,
— kolyeler, bilezikler ve zincirler, bileklikler, parmak yüzükleri 
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28.  67/548/AET sayılı  Tüzüğün I  sayılı  Ekinde bulunan, 
kanserojen kategori 1 ya da kanserojen kategori 2 olarak 
sınıflandırılan ve en azından ‘Toksik (T)’ Risk Fazı R 45: 
‘Kansere  yol  açabilir’  ya  da  risk  fazı  R  49:  ‘Solunum 
yoluyla  kansere  sebep  olabilir’  şeklinde  etiketlenerek 
aşağıdakilerde listelenen kimyasal maddeler:
Ek 1’de listelenen Kanserojen Kategori 1.
Ek 2’de listelenen Kanserojen Kategori 2.

29.  67/548/AET sayılı  Tüzüğün I  sayılı  Ekinde bulunan, 
mutajen kategori 2 olarak sınıflandırılan ve risk fazı R 46 
ile  ‘Kalıtsal  genetik  hasara  yol  açabilir’  şeklinde 
etiketlenerek aşağıdakilerde listelenen kimyasal maddeler:
Ek 3’de listelenen mutajen kategori 1.
Ek 4’de listelenen mutajen kategori 2.

30.  67/548/AET sayılı  Tüzüğün I  sayılı  Ekinde bulunan, 
yeniden üretim için toksik kategori 1 ya da yeniden üretim 
için  toksik  kategori  2  olarak  sınıflandırılan  ve  risk  fazı 
R60:  ‘Yeniden  üretim için  zararlı  olabilir’  ve/veya R61: 
‘Anne  karnındaki  çocuğa  zarar  verebilir’  şeklinde 
etiketlenerek aşağıdaki gibi listelenen kimyasal maddeler: 
Ek 5’de listelenen yeniden üretim için toksik kategori 1.
Ek 6’de listelenen yeniden üretim için toksik kategori 2.

— kol saati kasaları, saat kayışları, sıkıştırıcı,
—  giysilerde  kullanıldığında,  perçin  düğmeleri,  sıkıştırıcılar, 
perçinler, fermuarlar ve metal işaretler
— eğer bu eşyaların parçalarından yayılan ve ciltle doğrudan ve uzun 
süre temas halinde kalan nikel miktarı 0,5 μg/cm2/haftadan fazla ise;

(c) eğer söz konusu kaplama, eşyanın normal bir biçimde kullanıldığı 
iki yıllık bir süre boyunca yayılan nikel miktarının ciltle doğrudan ve 
uzun süreli temasının 0,5 μg/cm2/haftadan az olmasını sağlamıyorsa, 
yukarıda (b)’de listelenen ve nikelsiz kaplamaya sahip olan eşyalar.

2. Paragraf 1’e konu olan eşyalar, bu koşullara uymadıkları sürece 
piyasaya sürülmeyecektir.  

3.  Avrupa  Standartları  Komitesi  (CEN)  tarafından  kabul  edilen 
standartlar,  eşyaların  paragraf  1 ve 2 ile  uyumlu olup olmadığının 
belirlenmesi için test yöntemi olarak kullanılacaktır.  

Bu Ekin diğer kısımlarına halel getirmeksizin, aşağıdakiler 28 ila 30 
sayılı girişler için uygulanacaktır: 

1.  Aşağıda  belirtilen  miktarlara  eşit  veya  bunlardan  daha  büyük 
oranlarda bireysel derişimler, genel olarak kamuoyuna satılmak üzere 
piyasaya  sürülen  kimyasal  maddeler  ve  preparatlarda 
kullanılmayacaktır: 
— 67/548/AET sayılı Tüzük Ek I’de belirtilen ilgili derişlim ya da,
— 199/45/AT sayılı Direktifte belirtilen ilgili derişim.

Tehlikeli  kimyasal  maddeler  ve  preparatların  sınıflandırılması, 
paketlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili diğer Topluluk hükümlerinin 
uygulanmasına halel getirmeksizin; bu gibi kimyasal maddelerin ya 
da  preparatların  paketlerinde  okunaklı  ve  silinmeyecek  bir  şekilde 
‘Profesyonel kullanıcılara mahsustur’ ifadesi yer alacaktır. 

2.  Paragraf  1,  derogasyon  yoluyla  aşağıdakiler  için 
uygulanmayacaktır: 
(a)  2001/82/AT  ve  2001/83/AT  sayılı  Direktiflerde  tanımlandığı 
şekilde tıbbi veya veteriner ürünleri;
(b)  76/768/AET  sayılı  Konsey  Direktifinde  tanımlandığı  şekilde 
kozmetik ürünler;
(c) — 98/70/At sayılı Direktif kapsamına giren motor yakıtları,
— mobil ya da sabit yakıt tesislerinde kullanılmak üzere tasarlanan 
mineral petrol ürünleri,
— kapalı sistemlerde satılan yakıtlar (örneğin sıvı gaz şişeleri);
(d) 1999/45/AT sayılı Direktif kapsamına giren sanatçı boyaları.
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31. (a) kreozot; yıkama yağı
CAS No 8001-58-9
EINECS No 232-287-5

(b) kreozot; yıkama yağı
CAS No 61789-28-4
EINECS No 263-047-8

(c) distilatlar (kömür katranı); naftalin yağlar 
CAS No 84650-04-4
EINECS No 283-484-8

(d) kreozot yağ, asenaften fraksiyon; yıkama yağı
CAS No 90640-84-9
EINECS No 292-605-3

(e) distilatlar (kömür katranı), üst; ağır antrasen yağı
CAS No 65996-91-0
EINECS No 266-026-1

(f) antrasen yağı
CAS No 90640-80-5
EINECS No 292-602-7

(g) katran asitleri, kömür, ham; ham fenoller
CAS No 65996-85-2
EINECS No 266-019-3

(h) kreozot, kereste
CAS No 8021-39-4
EINECS No 232-419-1

(i) düşük ısılı katran yağı, alkalen; özüt fazlaları (kömür), 
düşük ısılı kömür katranı alkalen 
CAS No 122384-78-5
EINECS No 310-191-5

1.  Kerestenin  işlenmesinde  kimyasal  madde olarak  ya  da  preparat 
içinde kullanılmayacaktır.  Bunun yanı sıra,  bu şekilde işlem gören 
keresteler piyasaya sürülmeyecektir.  

2. Ancak aşağıdakiler için derogasyon uygulanabilir: 

(a)  kimyasal  maddeler  ve preparatlar  ile  ilgili  olarak:  aşağıdakileri 
içermek kaydıyla bunlar, uygun bir biçimde yeniden işlem görmek 
üzere  ve  işçi  sağlığının  korunması  amacıyla  Topluluk  mevzuatı 
kapsamına giren profesyoneller tarafından ya da endüstriyel tesislerde 
kereste işlemek için kullanılabilir:  

(i)  kütle  olarak  0,005  %  değerinden  daha  az 
benzo[a]piren; (ii)  ve  kütlece  3  %  oranında  daha  az 
derişimlerde suda özütlenebilen fenoller.

Endüstriyel  tesislerde  ya  da  profesyoneller  tarafından  kereste 
işlenmesinde kullanılan bu gibi kimyasal maddeler ve preparatlar: 
— yalnızca 20 litre ya da daha fazla kapasitedeki paketlerde piyasaya 
sürülebilir, 
— tüketicilere satılmayacaktır.

Tehlikeli  kimyasal  maddeler  ve  preparatların  sınıflandırılması, 
paketlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili diğer Topluluk hükümlerinin 
uygulanmasına halel getirmeksizin; bu gibi kimyasal maddelerin ya 
da  preparatların  paketlerinde  okunaklı  ve  silinmeyecek  bir  şekilde 
‘Yalnızca  endüstriyel  tesislerde  veya  profesyonel  işlemlerde 
kullanıma mahsustur’ ifadesi yer alacaktır.  

(b)  yukarıda  (a)’da  açıklandığı  biçimde endüstriyel  tesislerde a  da 
profesyoneller tarafından işlem görmüş ve ilk defa piyasaya sürülmüş 
ya  da  uygun  bir  biçimde  yeninden  işle  görmüş  kerestelerle  ilgili 
olarak:  yalnızca  profesyonel  ve  endüstriyel  kullanıma  izin 
verilmektedir,  örneğin  demiryollarında,  elektrik  iletim  ve  iletişim 
sistemlerinde,  çit  yapımında,  tarımsal  amaçlarla  (örneğin  ağaçların 
desteklenmesi için direkler), limanlar ve suyollarında; 

(c) paragraf 1’de belirtilen piyasaya sürme yasağı,  31 Aralık 2002 
tarihinden  önce  31(a)  ila  (i)  sayılı  girişlerde  listelenen  kimyasal 
maddelerle  işlem  görmüş  ve  tekrar  kullanılmak  üzere  ikinci  el 
piyasasına sürülmüş olan keresteler için uygulanmayacaktır.  

3.  Ancak  paragraf  2(a)  ve  (b)  kapsamında  değinilen  işlenmiş 
keresteler aşağıdakilerde kullanılmayacaktır: 
— hangi amaçla olursa olsun, bina içlerinde,  
— oyuncaklarda,
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32. Kloroform
CAS No 67-66-3
EINECS No 200-663-8

33. Karbon tetraklorid-tetraklorometan
CAS No 56-23-5
EINECS No 200-262-8

34. 1,1,2 Trikloroetan
CAS No 79-00-5
EINECS No 201-166-9

35. 1,1,2,2 Tetrakloroetan
CAS No 79-34-5
EINECS No 201-197-8

36. 1,1,1,2 Tetrakloroetan
CAS No 630-20-6

37. Pentakloroetan
CAS No 76-01-7
EINECS No 200-925-1

38. 1,1 Dikloroetilen
CAS No 75-35-4
EINECS No 200-864-0

39. 1,1,1 Trikloroetan, metil kloroform
CAS No 71-55-6
EINECS No 200-756-3

40. Aynı Direktifte Ek I’de yar almış olup olmadıklarına 
bakılmaksızın,  67/548/AET  sayılı  Direktif  uyarınca 
yanıcılık kriterlerine uyan ve yanıcı, ileri derecede yanıcı 
ya  da  son  derece  yanıcı  olarak  sınıflandırılan  kimyasal 
maddeler.

— oyun alanlarında,
—  parklarda,  bahçelerde  ve  sık  cilt  teması  riskinin  bulunduğu 
dışarıdaki eğlence tesislerinde 
— piknik masaları gibi bahçe mobilyalarının üretiminde,
—  aşağıdakilerin  üretimlerinde,  kullanımlarında  ve  yeniden 
işlenmelerinde: 

— yetiştirme amaçlı olarak tasarlanan konteynırlar,
— insan ve/veya hayvanlarına tüketimi için tasarlanan 

hammaddeler, orta seviye ya da tamamlanmış ürünlerle temas 
edebilecek paketler 

—  yukarıda  değinilen  eşyaları  zehirleyecek  diğer 
materyaller.

1.  Genel  kamuoyuna  satılmak  ve  yüzey  temizliği  ya  da  kumaş 
temizliği gibi yaygın kullanımlara sunulmak üzere piyasaya sürülen 
kimyasal maddeler ya da preparatlarda ağırlık olarak 0,1 % oranına 
eşit  veya  bundan  daha  büyük  oranlardaki  derişimlerde 
kullanılmayacaktır.  

2.  Tehlikeli  kimyasal  maddeler  ve  preparatların  sınıflandırılması, 
paketlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili diğer Topluluk hükümlerinin 
uygulanmasına  halel  getirmeksizin;  bunları  0,1  % oranında  ya  da 
daha büyük oranlardaki  derişimler halinde içeren bu gibi  kimyasal 
maddelerin ya da preparatların paketlerinde okunaklı ve silinmeyecek 
bir  şekilde  ‘Yalnızca  endüstriyel  tesislerde  kullanıma  mahsustur’ 
ifadesi yer alacaktır. 

Bu hüküm, derogasyon yoluyla aşağıdakiler için uygulanmayacaktır: 
(a)  2001/82/AT  ve  2001/83/AT  sayılı  Direktiflerde  tanımlandığı 
şekilde tıbbi veya veteriner ürünleri;
(b)  76/768/AET  sayılı  Konsey  Direktifinde  tanımlandığı  şekilde 
kozmetik ürünler;

1. Genel kamuoyuna aşağıdaki örneklerdeki gibi eğlence ve dekoratif 
amaçlarla sunulmak üzere piyasaya sürülen aerosol üreticilerde kendi 
başlarına veya preparatlar içinde kullanılmayacaktır: 
— temel olarak dekorasyon amaçlı olarak yaratılan metalik parıltılar,
— yapay kar ve buz,
— şaka yastıkları,
— şaka aerosolleri,
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41. Hekzakloroetan
CAS No 67-72-1
EINECS No 200-6664

42.  Alkanlar,  C10-C13,  koro  (kısa  zincirli  klorine 
parafinler)
(SCCPs)
EINECS No 287-476-5

43. Azokoloranlar

— taklit dış salgılar,
— partiler için tasarlanan düdükler,
— dekoratif kar taneleri ve köpükler, 
— yapay örümcek ağları,
— koku bombaları,
— vesaire.

2.  Tehlikeli  kimyasal  maddeler  ve  preparatların  sınıflandırılması, 
paketlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili diğer Topluluk hükümlerinin 
uygulanmasına  halel  getirmeksizin;  yukarıda  bahsedilen  aeorosol 
üreticilerin  paketlerinde  okunaklı  ve  silinmeyecek  bir  şekilde 
aşağıdakiler yazılacaktır: 
‘Yalnızca profesyonel kullanıma mahsustur’.

3. Paragraf 1 ve 2 derogasyon yoluyla, aerosol yayıcılarla ilgili olarak 
Üye  Devletlerin  yasaları  çerçevesindeki  20  Mayıs  1975  tarihli  ve 
75/324/AET  sayılı  Konsey  Direktifinin  9a  sayılı  Maddesinde 
değinilen aerosol üreticiler için geçerli olmayacaktır (4).

4.  Paragraf  1  ve  2’de  değinilen  eşyalar,  belirtilen  gereklere 
uymadıkları takdirde piyasaya sürülmeyecektir.  

Demirsiz  metallerin  üretiminde  ya  da  işlenmesinde 
kullanılmayacaktır.  

Aşağıdaki  amaçlarla  1  %  oranında  veya  daha  büyük  oranlardaki 
derişimlerde kimyasal madde ya da diğer kimyasal maddelerin veya 
preparatların bileşeni olarak piyasaya sürülmeyecektir: 
— metal işçiliğinde,
— derinin fat liquor işlemine tabi tutulmasında.

1. Bir veya daha fazla azo grubunun azaltıcı bölünmesiyle, Ek 8’de 
listelenen  bir  veya  daha  fazla  aromatik  amini  tespit  edilebilir 
derişimlerde (örneğin Ek 10’da verilen test yöntemleri doğrultusunda 
tamamlanmış  eşyalarda  ya  da  bunların  boyanmış  kısımlarında  30 
ppm  değerinin  üzerinde)  serbest  bırakabilen  azo  boyalar,  aşağıda 
verilen örneklerdeki  gibi  insan cifli  ve  oral  kaviteyle  doğrudan ve 
uzun  süreli  temas  edebilecek  tekstil  ve  deri  ürünlerinde 
kullanılmayacaktır:  
—  giyim  eşyaları,  yataklar,  havlular,  saç  eklentileri,  peruklar, 
şapkalar, çocuk bezleri, diğer sıhhi materyaller, uyku tulumları,  
— ayakkabılar  ve  terlikler,  eldivenler,  kol  saati  kayışları,  çantalar, 
sandalye örtüleri, boyuna takılan para çantaları,
— tekstil ya da deri oyuncaklar ve tekstil ve deri kumaşları içeren 
oyuncaklar.  
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44. Difenileneter, pentabromo türev C12H5Br5O

45. Difenileneter, oktabromo türev C12H2Br8O

46. (a) Nonilfenol C6H4(OH)C9H19
(b) Nonilfenol etoksilat (C2H4O)nC15H24O

—  son  tüketici  tarafından  kullanılmak  üzere  tasarlanan  yün  ve 
kumaşlar.

2. Bunun yanı sıra, yukarıda paragraf 1’de belirtilen tekstil ve deri 
eşyaları,  aynı  paragrafta  belirlenen  gereklere  uymadıkları  takdirde 
piyasaya sürülmeyecektir.  

3. Ek 9 ‘Azo boyalar listesi’nde kapsanan azo boyalar, kütle olarak 
0,1  % oranından  daha  büyük  miktarlardaki  derişimlerde  kimyasal 
madde ya da preparat veya kimyasal madde bileşeni olarak piyasaya 
sürülmeyecek ya da tekstil ve deri eşyalarında kullanılmayacaktır.  

4.  Komisyon,  yeni  edinilen  bilimsel  bilgilerin  ışığında, 
azokoloranlarla  ilgili  hükümleri  gözden  geçirerek  yeniden 
düzenleyebilir.

1.  Kütle  olarak  0,1  %  oranından  daha  büyük  miktarlardaki 
derişimlerde kimyasal madde ya da preparat veya kimyasal madde 
bileşeni olarak piyasaya sürülmeyecek ya da kullanılmayacaktır.

2.  Eğer  eşyalar  veya  bunların  tutuşma  engelleyici  kısımları  bu 
kimyasal maddeyi kütle olarak 0,1 % oranından daha yüksek oranda 
içeriyorsa, piyasaya sürülemezler.  

1.  Kütle  olarak  0,1  %  oranından  daha  büyük  miktarlardaki 
derişimlerde kimyasal madde ya da preparat veya kimyasal madde 
bileşeni olarak piyasaya sürülmeyecek ya da kullanılmayacaktır.

2.  Eğer  eşyalar  veya  bunların  tutuşma  engelleyici  kısımları  bu 
kimyasal maddeyi kütle olarak 0,1 % oranından daha yüksek oranda 
içeriyorsa, piyasaya sürülemezler.  

Aşağıdaki  amaçlar  için,  kütle  olarak 0,1 % oranından daha büyük 
miktarlardaki  derişimlerde  kimyasal  madde  ya  da  preparat  veya 
kimyasal  madde  bileşeni  olarak  piyasaya  sürülmeyecek  ya  da 
kullanılmayacaktır: 
(1) aşağıdakiler hariç, endüstriyel ve kurumsal temizlik:

— yıkama sıvısının geri dönüştürüldüğü ya da yakıldığı kontrollü 
kapalı kuru temizleme sistemleri,
—  yıkama  sıvısının  geri  dönüştürüldüğü  ya  da  yakıldığı  özel 
işlemli temizleme sistemleri;

(2) ev temizliği;
(3) aşağıdakiler hariç, tekstil ve deri işlemeciliği: 

— suya herhangi bir salınım yapılmadan işleme,
— işlem suyunun, biyolojik atık su arıtması yapılmadan önce ön 
işlem gördüğü  özel  arıtmalı  sistemler  (koyun  derisinin  yağının 
alınması);

(4) tarımsal meme daldırma işleminde emülsiyon oluşturma;
(5) aşağıdakiler hariç metal işçiliği:

— yıkama sıvısının geri dönüştürüldüğü ya da yakıldığı kontrollü 
kapalı sistemlerdeki kullanımlar;

(6) kağıt hamuru ve kağıt üretimi; 
(7) kozmetik ürünler;
(8) aşağıdaki madde hariç, diğer kişisel bakım ürünleri: 

— spermisitler;
(9) biyosidlerde ve zirai ilaçlarda koformülanlar.
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Kimyasal madde, kimyasal madde grupları ya da preparata 
verilen ad

Kısıtlama koşulları

47. Çimento

48. Toluen
CAS No 108-88-3

49. Triklorobenzen
CAS No 120-82-1

50. Polisiklik-aromatik hidrokarbonlar (PAH)
1. Benzo(a)piren (BaP)
CAS No 50-32-8

2. Benzo(e)piren (BeP)
CAS No 192-97-2

3. Benzo(a)antrasen (BaA)
CAS No 56-55-3

4. Krisen (CHR)
CAS No 218-01-9

5. Benzo(b)flöranten (BbFA)
CAS No 205-99-2

6. Benzo(j)flöranten (BjFA)
CAS No 205-82-3

7. Benzo(k)flöranten (BkFA)
CAS No 207-08-9

8. Dibenzo(a, h)antrasen (DBAhA)
CAS No 53-70-3

1.  Hidratlandıklarında,  çimentonun  toplam kuru  ağırlığının  0,0002 
%’si oranında çözülebilir krom VI içeriyorlarsa, çimento ve çimento 
içerikli preparatlar kullanılmayacak ya da piyasaya sürülmeyecektir. 

2. Eğer azaltıcı aracılar kullanılmışsa, tehlikeli kimyasal maddeler ve 
preparatların sınıflandırılması, paketlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili 
diğer  Topluluk  hükümlerinin  uygulanmasına  halel  getirmeksizin; 
çimentonun ya da çimento içerikli preparatların paketlerinin üzerinde 
okunaklı  ve  silinmeyecek  bir  biçimde  paketleme  tarihi,  saklama 
koşulları, azaltıcı aracının faaliyetinin sürdürülmesi için uygun olan 
depolama  süresi  ve  paragraf  1’de  belirtilen  çözünebilir  krom  VI 
içeriğine ilişkin bilgiler yer alacaktır.  

3. Derogasyon yoluyla paragraf 1 ve 2, çimento ve çimento içerikli 
preparatların  yalnızca  makinelerle  taşındığı  ve  herhangi  bir  ciltle 
temas olasılığının bulunmadığı kontrollü kapalı ve tamamen otomatik 
sistemlerde kullanım ve piyasaya sürülme için uygulanmayacaktır.  

Genel  kamuoyuna satılmak üzere  tasarlanan  yapıştırıcılar  ve  sprey 
boyalarda,  kütle olarak 0,1 % oranından daha büyük miktarlardaki 
derişimlerde kimyasal madde ya da preparat veya kimyasal madde 
bileşeni olarak piyasaya sürülmeyecek ya da kullanılmayacaktır. 

Aşağıdakiler hariç tüm kullanımlar için, kütle olarak 0,1 % oranından 
daha  büyük  miktarlardaki  derişimlerde  kimyasal  madde  ya  da 
preparat veya kimyasal madde bileşeni olarak piyasaya sürülmeyecek 
ya da kullanılmayacaktır:  
— bir sentez orta seviye maddesi olarak, 
— klorlama tepkimeleri  için  kapalı  kimyasal  uygulamalarda  işlem 
solventi olarak ya da
— 1,3,5 — trinitro — 2,4,6 — triaminobenzen (TATB) üretiminde.
Üye  Devletler  bu  tedbirleri  15  Haziran  2007  tarihinden  itibaren 
uygulamaya koyacaktır. 

1.  Aşağıdakileri  içermeleri  halinde,  çoğaltıcı  katkı  maddeleri 
piyasaya  sürülmeyecek  ve  lastik  ya  da  lastik  parçası  üretiminde 
kullanılmayacaktır: 

— 1 mg/kg’dan daha fazla BaP ya da
— tüm listelenen PAH’ların toplamında 10 mg/kg daha fazlası.

Polisiklik  aromatik  (PCA)  özütü,  Petrol  Enstitüsü  standart 
IP346:1998 (kullanılmayan baz yağlama yağları  ve  asfaltsız  petrol 
fraksiyonlarında  PCA  tespiti  –  Dimetil  sülfoksit  özütü  kırılma 
endeksi yöntemi) ile ölçüldüğü biçimde kütlece 3 % oranından az ise, 
bu sınırların konulduğu kabul edilmektedir. Bunun için, hangisi daha 
önce  geliyorsa,  her  altı  ayda  bir  ya  da  her  büyük  çalışma 
değişikliğinden  sonra  üretici  ya  da  ithalatçı  tarafından  BaP  sınır 
değerleri ve listelenmiş PAH değerleriyle uyumun yanı sıra ölçülen 
değerlerin PCA ile tutarlığının kontrol edilmesi koşulu aranacaktır. 
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Kimyasal madde, kimyasal madde grupları ya da preparata 
verilen ad

Kısıtlama koşulları

51. Aşağıdaki ftalatlar (ya da kimyasal maddeyi kapsayan 
diğer CAS- ve EINECS numaraları):
bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)
CAS No 117-81-7
Einecs No 204-211-0

Dibütil ftalat (DBP)
CAS No 84-74-2
Einecs No 201-557-4

Benzil bütil ftalat (BBP)
CAS No 85-68-7
Einecs No 201-622-7

52. Aşağıdaki ftalatlar (ya da kimyasal maddeyi kapsayan 
diğer CAS- ve EINECS numaraları):
di-‘izononil’ ftalat (DINP)
CAS No 28553-12-0 ve 68515-48-0
Einecs No 249-079-5 ve 271-090-9

di-‘izodesill’ ftalat (DIDP)
CAS No 26761-40-0 ve 68515-49-1
Einecs No 247-977-1 ve 271-091-4

di-n-oktil ftalat (DNOP)
CAS No 117-84-0
Einecs No 204-214-7

2. Bunun yanı sıra, lastik kaplama amaçlı olarak tasarlanan lastikler, 
eğer  paragraf  1’de  belirtilen  miktarları  aşan  çoğaltıcı  yağlar 
içeriyorlarsa,  1  Ocak  2010  tarihinden  sonra  piyasaya 
sürülemeyecektir. 
ISO  21461  (ebonitleştirilmiş  lastik  –  ebonitleştirilmiş  lastik 
bileşenlerinde yağ aromatikliğinin belirlenmesi) uyarınca ölçülen ve 
hesaplanan ebonitleştirilmiş lastik bileşenlerinin 0, 35 % Bay proton 
sınırını aşmaması kaydıyla, bu limitler uygulanmış kabul edilecektir.  

3.  Paragraf 2,  derogasyon yoluyla,  şeritleri  paragraf 1’de belirtilen 
katkı  maddelerini  içermiyorsa  kaplama  lastikler  için  geçerli 
olmayacaktır.  

Oyuncaklarda  ve  çocuk  bakım  eşyalarında,  plastik  materyalin 
kütlesine  oranla  0,1  %  oranından  daha  büyük  miktarlardaki 
derişimlerde kimyasal madde ya da preparat veya kimyasal madde 
bileşeni olarak piyasaya sürülmeyecek ya da kullanılmayacaktır (5).
Plastik  materyalin  kütlesine  oranla  0,1  %  oranından  daha  büyük 
derişimlerde bu ftalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım eşyaları 
piyasaya sürülmeyecektir.  
Komisyon,  16  Ocak  2010  tarihine  kadar,  kimyasal  maddeler  ve 
değişimleri ile ilgili olarak edinilen bilimsel bilgiler ışığında bununla 
ilgili  olarak  alınan  tedbirleri  yeniden  değerlendirecek  ve 
gerekçelendirme yapılması halinde,  bu tedbirler uygun bir  biçimde 
tadil edilecektir.  

Oyuncaklarda  ve  çocuk  bakım  eşyalarında,  plastik  materyalin 
kütlesine  oranla  0,1  %  oranından  daha  büyük  miktarlardaki 
derişimlerde kimyasal madde ya da preparat veya kimyasal madde 
bileşeni olarak piyasaya sürülmeyecek ya da kullanılmayacaktır (5).
Plastik  materyalin  kütlesine  oranla  0,1  %  oranından  daha  büyük 
derişimlerde bu ftalatları içeren oyuncaklar ve çocuk bakım eşyaları 
piyasaya sürülmeyecektir.  
Komisyon,  16  Ocak  2010  tarihine  kadar,  kimyasal  maddeler  ve 
değişimleri ile ilgili olarak edinilen bilimsel bilgiler ışığında bununla 
ilgili  olarak  alınan  tedbirleri  yeniden  değerlendirecek  ve 
gerekçelendirme yapılması halinde,  bu tedbirler uygun bir  biçimde 
tadil edilecektir.  

(1) RG L 377, 31.12.1991, s. 20. Konseyin ve Avrupa Parlamentosunun 166/2006 sayılı Tüzüğüyle (AT) en son tadil edilmiş haliyle (RG L 33, 4.2.2006, s. 1).
(2) Krisotilin ECB tarafından onaylanan iki CAS No’su bulunmaktadır.
(3) Tarifelerle ilgili ve istatistiksel adlandırma ile Ortak Gümrük Tarifesi ile ilgili 23 Temmuz 1987 tarihli ve 2658/87 sayılı Konsey Tüzüğü (AET)  (RG L 256, 7.9.1987). 426/2006 sayılı  
Tüzükle (AT) en son tadil edilmiş haliyle (RG L 79, 16.3.2006, s. 1).
(4) RG L 147, 9.6.1975, s. 40. 807/2003 sayılı Tüzükle (AT) en son tadil edilmiş haliyle (RG L 122, 16.5.2003, s. 36).
(5) Bu paragrafın amaçlarına uygun olarak ‘çocuk bakım eşyası’, çocukların uykusunun, dinlenmesinin, hijyeninin ve beslenmesinin ya da emzirilmesinin kolaylaştırılması için tasarlanan 
herhangi bir ürün anlamına gelmektedir.  
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Alt Ekler 1 ila 6 ÖNSÖZ

Sütun Başlıklarına ilişkin açıklamalar

Kimyasal maddeler:
Kullanılan isim, 67/548/AET sayılı Direktifin I sayılı Ekinde kimyasal maddeler için kullanılanla aynıdır. Mümkün görüldüğü 
durumlarda tehlikeli kimyasal maddelere, EINECS (Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri) ya da ELINCS (Avrupa 
bildirilmiş  Kimyasal  Maddeler  Listesi)  numaraları  verilmektedir.  Tablo  üzerinde  bunlar  EC  numaraları  olarak  geçmektedir. 
EINECS veya ELINCS kapsamında listelenmeyen diğer kayıtlar için uluslararası düzeyde kabul görmüş (örneğin ISO, IUPAC) 
kimyasal isimler verilmektedir. Bazı durularda, bunlara ilaveten ortak bir isim dahil edilmektedir.  

Endeks numarası:
Endeks numarası, 67/548/AT sayılı Direktifin I sayılı Ekinde kimyasal maddeye verile tanımlama kodudur. Kimyasal maddeler, bu 
endeks numarası esas alınarak Ekte listelenmektedir.  

EINECS numarası:
EINECS  kapsamında  listelenen  tüm  kimyasal  maddeler  için  bir  tanımlama  kodu  bulunmaktadır.  Bu  kod  200-001  8  ile 
başlamaktadır.

ELINCS numarası
67/548/AET  sayılı  Direktif  kapsamında  bildirilen  tüm  yeni  kimyasal  maddeler  için  ELINC  içinde  bir  tanımlama  kodu 
belirlenmekte ve yayımlanmaktadır. Bu kod 400-010-9 ile başlamaktadır.

CAS numarası:
Tanımlanmalarında  yardımcı  olmak  üzere,  kimyasal  maddeler  için  Kimyasal  Abstraktlar  Servisi  (CAS)  numaraları 
belirlenmektedir.  

Notlar:
Notların  tam metinleri  67/548/AET sayılı  Direktifin  Önsözünde bulunabilir.  Bu Tüzüğün amacına uygun olarak  göz önünde 
bulundurulacak notlar aşağıda verilmiştir: 

Not A:
Kimyasal  maddelerin isimleri,  67/548/AET sayılı  Direktifin I  sayılı  Ekinde (bakınız,  aynı  Direktifin 23(2)(a) sayılı  Maddesi) 
gösterilen isim biçimlerinden biri esas alınarak etiket üstünde belirtilmelidir.  
67/548/AET sayılı Direktifin I sayılı Ekinde, kullanımlar kimi zaman ‘… bileşikleri’ ya da ‘… tuzları’ gibi genel açıklamalarla 
belirtilmektedir.  
Bu durumda üretici ya da kimyasal maddeyi piyasaya süren herhangi bir diğer kişinin, bu Ekin Önsözünde yer alan ‘Adlandırma’ 
başlıklı Bölüm esas alınarak, ek üstünde doğru ismi belirtmesi gerekmektedir. Ayrıca yine 67/548/AET sayılı Direktif uyarınca, 
kimyasal maddeler için kullanılan semboller, tehlike göstergeleri, R- ve S- fazları aynı Direktifte Ek I’de (bakınız, aynı Direktifin 
23(2)(c), (d), (e) sayılı Maddesi) gösterildiği biçimde olacaktır.  

67/548/AET sayılı Direktifte Ek I’e dahil edilen ve belirli bir kimyasal madde grubuna ait olan kimyasal maddeler söz konusu 
olduğunda, tüm kimyasal maddeler için kullanılacak olan semboller, tehlike göstergeleri, R- ve S- fazları aynı Ekte, uygun kayıtta 
gösterildiği şekilde olacaktır.  

67/548/AET sayılı  Direktifte Ek I’e  dahil  edilen ve  belirli  bir  veya birden fazla  kimyasal  madde grubuna ait  olan kimyasal 
maddeler söz konusu olduğunda, tüm kimyasal maddeler için kullanılacak olan semboller, tehlike göstergeleri, R- ve S- fazları 
aynı Ekte, uygun kayıtlarda gösterildiği şekilde olacaktır. Aynı tehlike için yapılan iki kayıtta iki değişik sınıflandırma yapıldığı 
hallerde, daha ciddi olan tehlike için verilen sınıflandırma kullanılacaktır.  

Not C:
Bazı organik kimyasal maddeler belirli bir izomerik halde ya da birden fazla izomerin karışımı halinde piyasaya sürülebilir.  

Not D:
Kendiliğinde polimerleşmeye ya da ayrışmaya karşı hassas olan belirli kimyasal maddeler, genellikle kararlı halleriyle piyasaya 
sürülmektedir. 67/548/AET sayılı Direktifte Ek I’de de bu şekilde listelenmektedirler. Ancak bu gibi kimyasal maddeler bazen 
kararlılaştırılmamış halleriyle piyasaya sürülmektedir. Bu gibi durumlarda üretici ya da kimyasal maddeyi piyasaya süren herhangi 
bir kişinin, kimyasal maddenin etiketi üzerine ‘kararlılaştırılmamış’ ifadesini eklemesi gerekmektedir.  
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Not E:
Kanserojen, mutajen ve/veya yeniden üretim için toksik kategori 1 ya da 2 olarak sınıflandırılan ve insan sağlığı üzerinde belirli 
etkileri bulunan kimyasal maddeler (bakınız 67/548/AET sayılı Direktif, Ek VI, Bölüm 4), eğer aynı zamanda çok toksik (T+), 
toksik (T) ya da zararlı (Xn) olarak sınıflandırılmışsa, Not E’yi taşıyacaklardır. Bu gibi kimyasal maddeler söz konusu olduğunda 
risk  fazları  R20,  R21,  R22,  R23,  R24,  R25,  R26,  R27,  R28,  R39,  R68  (zararlı),  R48,  R65  ve  bu  risk  fazlarının  tüm 
kombinasyonlarından önce ‘Ayrıca’ kelimesi yer alacaktır.  

Not H:
Bu kimyasal madde için verilen sınıflandırma ve etiketleme, risk faz(lar)ı  dolayısıyla taşınan tehlikeli özellik(ler)in gösterilen 
tehlike kategori(ler)i ile kombinasyonu için uygulanacaktır. 67/548/AET sayılı Direktifin 6. Maddesinde bu kimyasal maddenin 
üreticileri,  distribütörleri  ve  ithalatçıları  için  verilen  gerekler,  sınıflandırma  ve  etiketleme  ile  ilgili  tüm  diğer  konular  için 
uygulanacaktır. Gösterilen en son etiket, 67/548/AET sayılı Direktifin 7. bölümünde belirtilen gereklere uygun olacaktır. Bu not, 
67/548/AET sayılı Direktifte Ek I’de verilen belirli kimyasal madde grupları ve belirli kömür ve petrol türevi kimyasal maddeler 
için uygulanacaktır.  

Not J:
Kimyasal  maddenin  0,1  %  w/w  (ağırlık)  oranından  daha  az  benzen  içerdiği  kanıtlanabilirse,  kanserojen  sınıflandırmasının 
uygulanmasına gerek yoktur (EINECS No 200-753-7).

Not K:
Kimyasal  maddenin 0,1  % w/w (ağırlık)  oranından daha az  1,3-bütadien  içerdiği  kanıtlanabilirse,  kanserojen ya da  mutajen 
sınıflandırmasının uygulanmasına gerek yoktur (EINECS No 203-450-8). Eğer kimyasal madde kanserojen ya da mutajen olarak 
sınıflandırılmamışsa, en azından S- fazları (2-)9-16 geçerli olacaktır. Bu not, 67/548/AET sayılı Direktifte Ek I’de yer alan belirli 
karmaşık yapılı petrol türevi kimyasal maddeler için uygulanacaktır.  

Not L:
Kimyasal  maddenin,  IP  346  ile  ölçüldüğü  şekilde  3  %’den  daha  az  DMSO  özütü  içerdiği  kanıtlanabilirse,  kanserojen 
sınıflandırmasının uygulanmasına gerek yoktur. 

Not M:
Kimyasal  maddenin  0,005  %  w/w  (ağırlık)  oranından  daha  az  benzo[a]-piren  içerdiği  kanıtlanabilirse,  kanserojen 
sınıflandırmasının uygulanmasına gerek yoktur (EINECS No 200-028-5).

Not N:
Eğer  iyileştirme  geçmişi  biliniyorsa  ve  üretildiği  kimyasal  maddenin  kanserojen  olmadığı  kanıtlanabiliyorsa,  kanserojen 
sınıflandırmasının uygulanmasına gerek yoktur. 

Not P:
Kimyasal  maddenin  0,1  %  w/w  (ağırlık)  oranından  daha  az  benzen  içerdiği  kanıtlanabilirse,  kanserojen  sınıflandırmasının 
uygulanmasına gerek yoktur (EINECS No 200-753-7).

Not R:
Ağırlık-uzunluk  geometrik  ortalama yarıçapı,  ikiden  az  standart  hatayla  6μm değerinden büyük olan fiberler  için  kanserojen 
sınıflandırmasının uygulanmasına gerek yoktur.  

Not S:
67/548/AET sayılı Direktifin 23. Maddesi uyarınca, bu kimyasal maddenin etiket taşıması gerekmemektedir (bakınız, bu Direktifin 
VI sayılı Ekinin 8. bölümü).  

__________________
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EK 1 -KANSOREJENLER KATEGORİ 1 
Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlar

024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0 E

024-007-00-3 - -

028-003-00-2 215-215-7 1313-99-1  

028-004-00-8 234-823-3 12035-36-8  

028-005-00-3 215-217-8 1314-06-3  

Nikel sülfür 028-006-00-9 240-841-2 16812-54-7  

028-007-00-4 234-829-6 12035-72-2  

033-003-00-0 215-481-4 1327-53-3

033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2

arsenik asit ve  tuzları 033-005-00-1 - -

082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

Liste No EC No CAS No

chromium (VI) trioxide krom (VI) trioksit

zinc chromates including zinc potassium chromate çinkokromatlar, çinko potasyum kromat içerenler dahil 

nickel monoxide Nikel monoksit

nickel dioxide Nikel dioksit

dinickel trioxide Dinikel trioksit

nickel sulphide

nickel subsulphide; nikel subsülfür; 

diarsenic trioxide; diarsenik trioksit; 
arsenic trioxide arsenik trioksit

arsenic pentoxide; arsenik pentoksit;arsenik oksit
arsenic oxide

arsenic acid and its salts

lead hydrogen arsenate Kurşun hidrojen arsenat
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

601-004-01-8 203-448-7 [1] 106-97-8 [1] C,S

200-857-2 [2] 75-28-5 [2]

601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

benzene benzen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2 E

601-067-00-4 427-700-2 15606-95-8  

602-023-00-7 200-831-0 75-01-4

603-046-00-5 208-832-8 542-88-1

603-075-00-3 203-480-1 107-30-2

612-022-00-3 202-080-4 91-59-8 E

612-042-00-2 202-199-1 92-87-5 E

612-070-00-5

612-071-00-0 553-00-4 [1]
612-52-2 [2]

butane (containing ≥ 0.1 % butadiene (203-450-8)); [1] Izobütan (% 0.1 e eşit veya 0.1 den fazla bütadien (203-450-8) içeren); [1]              izobütan (% 0.1 e 
eşit veya 0.1 den fazla bütadien (203-450-8) içeren) [2] 

isobutane (containing ≥ 0.1 % butadiene (203-450-8)) [2]

1,3-butadiene; buta-1,3-diene 1,3-bütadien;büta-1,3-dien

triethyl arsenate trietil arsenat

vinyl chloride; vinil klorür;
chloroethylene kloroetilen

bis (chloromethyl) ether bis (klorometil) eter 

chlormethyl methyl ether; klormetil metil eter; klorodimetil eter
chlorodimethyl ether

2-naphthylamine;beta-naphthylamine 2-naftilamin,beta-naftilamin

benzidine; benzidin;
4,4'-diaminobiphenyl; 4,4'-diaminobifenil;
biphenyl-4,4'-ylenediamine bifenil-4-4’-ilendiamin
salts of benzidine benzidin tuzları 

salts of 2-naphthylamine 2-naftilamin tuzları 209-030-0 [1]
210-313-6[2]
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No
612-071-00-0

612-072-00-6 202-177-1 92-67-1

612-073-00-1 - -

648-081-00-7  232-361-7 8007-45-2

648-082-00-2 266-024-0 65996-89-6

648-083-00-8 266-025-6 65996-90-9

salts of 2-naphthylamine 2-naftilamin tuzları 209-030-0 [1]
210-313-6[2]

biphenyl-4-ylamine; bifenil-4-ilamin; ksenilamin; 4-aminobifenil
xenylamine; 
4-aminobiphenyl
salts of biphenyl-4-ylamine; bifenil-4-ilamin tuzları;ksenilamin tuzları; 4-aminobifenil tuzları
salts of xenylamine; 
salts of 4-aminobiphenyl
Tar, coal; Coal tar Kömür, zift; Kömür zifti

(Kömürün kuru damıtılmasından elde edilen yan üründür. Siyaha yakın yarı katıdır. Aromatik 
hidrokarbonların, fenolik bileşiklerin, nitrojen bazlarının ve tiyofenlerin karmaşık bir bileşimidir.)(The by-product from the destructive distillation of coal. 

Almost black
semisolid. A complex combination of aromatic hydro-
carbons, phenolic
compounds, nitrogen bases and thiophene.)

Tar, coal, high-temperature; Coal tar Kömür, yüksek ısı; Kömür zifti

(Kömürün yüksek ısıda (700 °C) kuru damıtılması sırasında değişim geçiren gazın ortalama oda ısısına 
soğutulmasıyla elde edilen yoğunlaşma ürünüdür. Sudan daha yoğun, siyah ve yapışkan bir sıvıdır. 
Ağırlıklı olarak yoğunlaşmış  aromatik halkalı hidrokarbonlarların bir karmaşık bir karışımıdır. Küçük 
miktarlarda fenolik bileşikler ve aromatik nitrojen bazları içerebilir.)

(The condensation product obtained by cooling, to 
approximately ambient
temperature, the gas evolved in the high temperature 
(greater than 700 °C)
destructive distillation of coal. A black viscous liquid 
denser than water.
Composed primarily of a complex mixture of condensed 
ring aromatic
hydrocarbons. May contain minor amounts of phenolic 
compounds and
aromatic nitrogen bases.)

Tar, coal, low-temperature; Coal oil Zift, düşük ısı; Kömür zifti

(Kömürün yüksek ısıda (700 °C) kuru damıtılması sırasında değişim geçiren gazın ortalama oda ısısına 
soğutulmasıyla elde edilen yoğunlaşma ürünüdür. Sudan daha yoğun, siyah ve yapışkan bir sıvıdır. 
Ağırlıklı olarak yoğunlaştırılmış halkalı aromatik hidrokarbonlar, fenolik bileşikler, aromatik nitrojen 
bazları ve bunların alkil türevlerinden oluşur.)

(The condensation product obtained by cooling, to 
approximately ambient
temperature, the gas evolved in low temperature (less than 
700 °C)
destructive distillation of coal. A black viscous liquid 
denser than water.
Composed primarily of condensed ring aromatic 
hydrocarbons, phenolic
compounds, aromatic nitrogen bases, and their alkyl 
derivatives.)
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

648-145-00-4 309-885-0 101316-83-0

648-146-00-X 309-886-6 101316-84-1

649-050-00-0 265-051-5 64741-50-0

649-051-00-6 265-052-0 64741-51-1

Tar brown-coal; Zift, kahverengi kömür;

(Kahverengi kömür ziftinden damıtılan bir yağdır. Öncelikli olarak alfatik, naftenik ve 1 ila üç hakalı 
aromatik hidrokarbonlar ve bunların alkil türevleri ile ortalama 150 ila 360 °C arasında kaynayan 
hetero-aromatikler ve iki halkalı fenollerden oluşur.)(An oil distilled from brown-coal tar. Composed primarily 

of aliphatic,
naphthenic and one- to three-ring aromatic hydrocarbons, 
their alkyl derivates,
heteroaromatics and one- and two-ring phenols boiling in 
the range
of approximately 150 °C to 360 °C.)

Tar, brown-coal, low temperature; Zift, kahverengi kömür, düşük ısı;

(Kahverengi kömürün düşük ısıda karbonlaştırılması ve gazlaştırışlması ile elde edilen bir zifttir. 
Öncelikli olarak alifatik, naftenik ve siklik aromatik hidrokarbonlar, hetero-aromatik hidrokarbonlar 
ve siklik fenollerden oluşur.)

(A tar obtained from low temperature carbonisation and 
low temperature
gasification of brown coal. Composed primarily of 
aliphatic, naphthenic
and cyclic aromatic hydrocarbons, heteroaromatic 
hydrocarbons and cyclic
phenols.)

Distillates (petroleum), light paraffinic; Unrefined or 
mildly refined base oil

Damıtıklar (petrol), hafif parafinik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine edilmiş baz yağı

(Ham yağın atmosferik damıtılmasıyla elde edilen artığın vakumlu damıtılmasından elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C15 ila C30 aralığında 
bulunan ve 40 °C'de 19 10-6 m2.s-1'den az viskoziteli tamamlanmış yağ üreten hidrokarbonlardan 
oluşur. Göreceli olarak büyük miktarda, ham yağın damıtma aralığında normalde bulunan doymuş 
alifatik hidrokarbonlardan içerir.)

(A complex combination of hydrocarbons produced by 
vacuum distillation
of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. 
It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C15
through C30 and produces a finished oil with a viscosity of 
less than
19 10-6 m2.s-1 at 40 °C. It contains a relatively large 
proportion of saturated
aliphatic hydrocarbons normally present in this distillation 
range of
crude oil.)

Distillates (petroleum), heavy paraffinic; Unrefined or 
mildly refined base oil

Damıtıklar (petrol), ağır parafinik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine edilmiş baz yağı

(Ham yağın atmosferik damıtılmasıyla elde edilen artığın vakumlu damıtılmasından elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C20 ila C50 aralığında 
bulunan ve 40 °C'de 19 10-6 m2.s-1'den az viskoziteli tamamlanmış yağ üreten hidrokarbonlardan 
oluşur. Göreceli olarak büyük doymuş alifatik hidrokarbonlardan  içerir.)
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

649-051-00-6 265-052-0 64741-51-1

649-052-00-1 265-053-6 64741-52-2

649-053-00-7 265-054-1 64741-53-3

649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3

Damıtıklar (petrol), ağır parafinik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine edilmiş baz yağı

(Ham yağın atmosferik damıtılmasıyla elde edilen artığın vakumlu damıtılmasından elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C20 ila C50 aralığında 
bulunan ve 40 °C'de 19 10-6 m2.s-1'den az viskoziteli tamamlanmış yağ üreten hidrokarbonlardan 
oluşur. Göreceli olarak büyük doymuş alifatik hidrokarbonlardan  içerir.)(A complex combination of hydrocarbons produced by 

vacuum distillation
of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. 
It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C20
through C50, and produces a finished oil with a viscosity 
of less than
19 10-6 m2.s-1 at 40 °C. It contains relatively large 
proportion of saturated aliphatic hydrocarbons.)

Distillates (petroleum), light naphthenic; Unrefined or 
mildly refined base oil

Damıtıklar (petrol), hafif naftenik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine edilmiş baz yağı

(Ham yağın atmosferik damıtılmasıyla elde edilen artığın vakumlu damıtılmasından elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C15 ila C30 aralığında 
bulunan ve 40 °C'de 19 10-6 m2.s-1'den az viskoziteli tamamlanmış yağ üreten hidrokarbonlardan 
oluşur. Göreceli olarak az miktarda normal parafin içerir.)(A complex combination of hydrocarbons produced by 

vacuum distillation
of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. 
It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C15
through C30, and produces a finished oil with a viscosity 
of less than
19 10-6 m2.s-1 at 40 °C. It contains relatively few normal 
paraffins.)

Distillates (petroleum), heavy naphthenic; Unrefined or 
mildly refined base
oil

Damıtıklar (petrol), ağır naftenik; rafine edilmemiş veya hafif rafine edilmiş bazik yağlar

(A complex combination of hydrocarbons produced by 
vacuum distillation
of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. 
It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C20
through C50, and produces a finished oil with a viscosity 
of at least 19 10-6
m2.s-1 at 40 °C. It contains relatively few normal 
paraffins.)

(Ham yağın atmosferik damıtılmasıyla elde edilen artığın vakumlu damıtılmasından elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C20 ila C50 aralığında 
bulunan ve 40 °C'de en az 19 10-6 m2.s-1 viskoziteli tamamlanmış yağ üreten hidrokarbonlardan 
oluşur. Göreceli olarak az miktarda normal parafin içerir.)

Distillates (petroleum), acid-treated heavy naphthenic; 
Unrefined or mildly refined base oil

Damıtıklar (petrol), asitle işlenmiş ağır naftenik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine edilmiş baz yağı

(Bir sülfürik asitle işleme sürecinden arıtı olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Ağırlıklı olarak karbon numaraları C20 ila C50 aralığında bulunan ve 40 °C'de en az 19 10-6 m2.s-1 
viskoziteli tamamlanmış yağ üreten hidrokarbonlardan oluşur. Göreceli olarak az miktarda normal 
parafin içerir.)
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649-054-00-2 265-117-3 64742-18-3

649-055-00-8 265-118-9 64742-19-4

649-056-00-3 265-119-4 64742-20-7

649-057-00-9 265-121-5 64742-21-8

Damıtıklar (petrol), asitle işlenmiş ağır naftenik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine edilmiş baz yağı

(Bir sülfürik asitle işleme sürecinden arıtı olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Ağırlıklı olarak karbon numaraları C20 ila C50 aralığında bulunan ve 40 °C'de en az 19 10-6 m2.s-1 
viskoziteli tamamlanmış yağ üreten hidrokarbonlardan oluşur. Göreceli olarak az miktarda normal 
parafin içerir.)

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a 
raffinate from a
sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons 
having carbon
numbers predominantly in the range of C20 through C50, 
and produces a
finished oil with a viscosity of at least 19 10-6 m2.s-1 at 
40 °C. It contains
relatively few normal paraffins.)

Distillates (petroleum), acid-treated light naphthenic; 
Unrefined or mildly refined base oil

Damıtıklar (petrol), asitle işlenmiş hafif naftenik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine edilmiş baz yağı

(Bir sülfürik asitle işleme sürecinden arıtı olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Ağırlıklı olarak karbon numaraları C15 ila C30 aralığında bulunan ve 40 °C'de 19 10-6 m2.s-1'den az 
viskoziteli tamamlanmış yağ üreten hidrokarbonlardan oluşur. Göreceli olarak az miktarda normal 
parafin içerir.)(A complex combination of hydrocarbons obtained as a 

raffinate from a
sulfuric acid treating process. It consists of hydrocarbons 
having carbon
numbers predominantly in the range of C15 through C30, 
and produces a
finished oil with a viscosity of less than 19 10-6 m2.s-1 at 
40 °C. It contains
relatively few normal paraffins.)

Distillates (petroleum), acid-treated heavy paraffinic; 
Unrefined or mildly
refined base oil

Damıtıklar (petrol), asit ile işlem görmüş ağır parafinik; rafine edilmemiş veya hafif rafine edilmiş 
bazik yağlar

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a 
raffinate from a
sulfuric acid process. It consists predominantly of 
saturated hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C20 
through C50,
and produces a finished oil with a viscosity of at least 19 
10-6 m2.s-1 at
40 °C.)

(Bir sülfürik asitle işleme sürecinden arıtı olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Ağırlıklı olarak karbon numaraları C20 ila C50 aralığında bulunan ve 40 °C'de en az 19 10-6 m2.s-1 
viskoziteli tamamlanmış yağ üreten doymuş hidrokarbonlardan oluşur.)

Distillates (petroleum), acid-treated light paraffinic; 
Unrefined or mildly
refined base oil

Damıtıklar (petrol), asitle işlenmiş hafif parafinik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine edilmiş baz 
yağı

(Bir sülfürik asitle işleme sürecinden arıtı olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Ağırlıklı olarak karbon numaraları C15 ila C30 aralığında bulunan ve 40 °C'de 19 10-6 m2.s-1'den az 
viskoziteli tamamlanmış yağ üreten doymuş hidrokarbonlardan oluşur.)
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649-057-00-9 265-121-5 64742-21-8

649-058-00-4 265-127-8 64742-27-4

649-059-00-X 265-128-3 64742-28-5

649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3

Damıtıklar (petrol), asitle işlenmiş hafif parafinik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine edilmiş baz 
yağı

(Bir sülfürik asitle işleme sürecinden arıtı olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Ağırlıklı olarak karbon numaraları C15 ila C30 aralığında bulunan ve 40 °C'de 19 10-6 m2.s-1'den az 
viskoziteli tamamlanmış yağ üreten doymuş hidrokarbonlardan oluşur.)

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a 
raffinate from a
sulfuric acid treating process. It consists predominantly of 
saturated hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C15
through C30 and produces a finished oil having a viscosity 
of less than
19 10-6 m2.s-1 at 40 °C.)

Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy 
paraffinic; Unrefined
or mildly refined base oil

Damıtıklar (petrol), kimyasal olarak nötrleştirilmiş ağır parafinik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine 
edilmiş baz yağı

(Asidik materyallerin ortadan kaldırılması için uygulanan bir işlemden elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C20 ila C50 aralığında bulunan ve 40 
°C'de en az 19 10-6 m2.s-1 viskoziteli tamamlanmış yağ üreten hidrokarbonlardan oluşur. Göreceli 
olarak büyük miktarda alifatik hidrokarbon içerir.)

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a 
treating
process to remove acidic materials. It consists 
predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C20 
through
C50, and produces a finished oil with a viscosity of at least 
19 10-6 m2.s-1 at
40 °C. It contains a relatively large proportion of aliphatic 
hydrocarbons.)

Distillates (petroleum), chemically neutralised light 
paraffinic; Unrefined or
mildly refined base oil

Damıtıklar (petrol), kimyasal olarak nötrleştirilmiş hafif parafinik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine 
edilmiş baz yağı

(Asidik materyallerin ortadan kaldırılması için uygulanan bir işlemden elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C15 ila C30 aralığında bulunan ve 40 
°C'de 19 10-6 m2.s-1'den az viskoziteli tamamlanmış yağ üreten hidrokarbonlardan oluşur.)(A complex combination of hydrocarbons produced by a 

treating process
to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons 
having carbon
numbers predominantly in the range of C15 through C30, 
and produces a
finished oil with a viscosity of less than 19 10-6 m2.s-1 at 
40 °C.)

Distillates (petroleum), chemically neutralised heavy 
naphthenic; Unrefined
or mildly refined base oil

Damıtıklar (petrol), kimyasal olarak nötrleştirilmiş ağır naftenik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine 
edilmiş baz yağı

(Asidik materyallerin ortadan kaldırılması için uygulanan bir işlemden elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C20 ila C50 aralığında bulunan ve 40 
°C'de en az 19 10-6 m2.s-1 viskoziteli tamamlanmış yağ üreten hidrokarbonlardan oluşur. Göreceli 
olarak az miktarda normal parafin içerir.)
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649-060-00-5 265-135-1 64742-34-3

649-061-00-0 265-136-7 64742-35-4

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 H,K

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 H,K

Damıtıklar (petrol), kimyasal olarak nötrleştirilmiş ağır naftenik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine 
edilmiş baz yağı

(Asidik materyallerin ortadan kaldırılması için uygulanan bir işlemden elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C20 ila C50 aralığında bulunan ve 40 
°C'de en az 19 10-6 m2.s-1 viskoziteli tamamlanmış yağ üreten hidrokarbonlardan oluşur. Göreceli 
olarak az miktarda normal parafin içerir.)

(A complex combination of hydrocarbons produced by a 
treating process
to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons 
having carbon
numbers predominantly in the range of C20 through C50, 
and produces a
finished oil with a viscosity of at least 19 10-6 m2.s-1 at 
40 °C. It contains
relatively few normal paraffins.)

Distillates (petroleum), chemically neutralised light 
naphthenic; Unrefined
or mildly refined base oil

Damıtıklar (petrol), kimyasal olarak nötrleştirilmiş hafif naftenik; Rafine edilmemiş ya da hafif rafine 
edilmiş baz yağı

(Asidik materyallerin ortadan kaldırılması için uygulanan bir işlemden elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C15 ila C30 aralığında bulunan ve 40 
°C'de 19 10-6 m2.s-1'den az viskoziteli tamamlanmış yağ üreten hidrokarbonlardan oluşur. Göreceli 
olarak az miktarda normal parafin içerir.)(A complex combination of hydrocarbons produced by a 

treating process
to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons 
having carbon
numbers predominantly in the range of C15 through C30, 
and produces a
finished oil with a viscosity of less than 19 10-6 m2.s-1 at 
40 °C. It contains
relatively few normal paraffins.)

Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropanizer 
overhead, C3-rich acid-free; 

Gazlar (petrol), katalitik olarak parçalanmış nafta depropanlayıcı üstleri, C3-zengin asit içermeyen; 
petrol gazı; [[katalitik olarak parçalanmış hidrokarbonların ayrımlanması sonucu elde edilmiş ve asidik 
safsızlıkları ayrıştırmak için işlem görmüş. C2 ve C4 aralığında, ağırlıkla C3, karbon sayılarındaki 
hidrokarbomnlardan oluşur. Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
fractionation of catalytic cracked hydrocarbons and treated 
to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons 
having carbon numbers in the range of C2 through C4, 
predominantly C3.]]

Gases (petroleum), catalytic cracker; Gazlar (petrol), katalitik parçalama tesisi; petrol gazı; [[ katalitik parçalama prosesi sonrası ürünlerin 
damıtılması sonucu elde edilen  hidrokarbonların  kompleks bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayısı 
ağırlıkla C1 ve C6 arasında olan  olan alifatik hidrokarbonlardan oluşurPetroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the distillation of the products from a catalytic cracking 
process. It consists predominantly of aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C6.]]
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649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 H, K

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 H,K

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 H,K

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 H,K

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 H,K

Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-rich; Gazlar (petrol), katalitik parçalama ünitesi, C1-5-zengin; petrol gazı; [[katalitik parçalama prosesi 
sonrası ürünlerin damıtılması sonucu elde edilen  hidrokarbonların  kompleks bileşimi. Ağırlıklı olarak 
karbon sayısı aralığı C1-C6 olan (baskın olarak C1 ve C5 arası),  alifatik hidrokarbonlardan oluşur.Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the distillation of products from a catalytic cracking 
process. It consists of aliphatic hydrocarbons having 
carbon numbers in the range of C1 through C6, 
predominantly C1 through C5.]]

Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabilizer 
overhead, C2-4-rich; 

Gazlar (petrol), katalitik polimerleşmiş nafta stabilizörü üst kısımları, C2-4 zengin; petrol gazı; 
[[Katalitik olarak polimerleşmiş naftanın ayrımsal kararlılığından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks kombinasyonu. Başlıca, C2 den C4 olan C2 ile C6 aralığında karbon sayısı içeren alifatik 
hidrokarbonları içermektedir. ]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the fractionation stabilization of catalytic polymerized 
naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having 
carbon numbers in the range of C2 through C6, 
predominantly C2 through C4.]]

Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-rich; Gazlar (petrol), katalitik dönüştürücü, C1-4-zengin; petrol gazı; [[Katalitik olarak yeniden oluşturma 
işleminden ürünlerin damıtma ile oluşturulan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 
den C4 olan C1 ile C6 aralığında karbon sayısı içeren alifatik hidrokarbonları içermektedir. ]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
distillation of products from a catalytic reforming process. 
It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the 
range of C1 through C6, predominantly C1 through C4.]]

Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation 
feed; 

Gazlar (petrol), C -5 olefinik-parafinik alkilasyon besleme; petrol gazı; [[Alkilasyon beslemesinde 
yapıldığı gibi C3 den C5 e kadar aralıktaki karbon sayısı içeren olefinik ve parafinik türlerin kompleks 
kombinasyonu. Normal ortam sıcaklığı bu kombinasyonların eşik sıcaklığını geçmektedir.Petroleum gas; 

[[A complex combination of olefinic and paraffinic 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 
through C5 which are used as alkylation feed. Ambient 
temperatures normally exceed the critical temperature of 
these combinations.]]

Gases (petroleum), C4-rich; Gazlar (petrol), C4-zengin; petrol gazı; [[Katalitik ayrımsal işleminden ürünlerin damıtma ile 
oluşturulan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C4 olmak üzere C3 ile C5 aralığında 
karbon sayısı içeren alifatik hidrokarbonları kapsamaktadır. ]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
distillation of products from a catalytic fractionation 
process. It consists of aliphatic hydrocarbons having 
carbon numbers in the range of C3 through C5, 
predominantly C4.]]
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 H,K

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 H,K

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 H,K

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 H,K

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 H,K

Gases (petroleum), deethanizer overheads; Gazlar (petrol), etan giderici üstler; petrol gazı; [[Katalitik olarak kırılmasından elde edilen gazın 
damıtma ve benzinin fraksiyonlarından  üretilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu.  Ağırlıkla 
ethan ve etilen içermektedir.Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced from 
distillation of the gas and gasoline fractions from the 
catalytic cracking process. It contains predominantly 
ethane and ethylene.]]

Gases (petroleum), deisobutanizer tower overheads; Gazlar (petrol), deizobütanlaştırıcı  kule üstleri; petrol gazı; [[Bütan-bütilen buharının atmosferik 
damıtma ile oluşturulan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C3 den C4 olan aralıkta 
karbon sayısı içeren alifatik hidrokarbonları içermektedir. ]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the atmospheric distillation of a butane-butylene stream. It 
consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C3 through C4.]]

Gases (petroleum), depropanizer dry, propene-rich; Gazlar (petrol), propan giderici kuru, propen-zengin; petrol gazı; [[Katalitik olarak kırılma işleminin 
gaz ve benzin fraksiyonlarından elde edilen damıtma ürünleri ile üretilen hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, bazı etan ve propan ile propilen içerir.]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the distillation of products from the gas and gasoline 
fractions of a catalytic cracking process. It consists 
predominantly of propylene with some ethane and 
propane.]]

Gases (petroleum), depropanizer overheads; Gazlar (petrol), propan giderici üstleri; petrol gazı; [[Katalitik olarak kırılma işleminin gaz ve benzin 
fraksiyonlarından elde edilen ürünlerin damıtma ile üretilen hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, C2 den C4 olan aralıkda karbon sayısı bulunduran alifatik hidrokarbonları 
içermektedir. ]] 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
distillation of products from the gas and gasoline fractions 
of a catalytic cracking process. It consists of aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C2 through C4.]]

Gases (petroleum), gas recovery plant depropanizer 
overheads; 

Gazlar (petrol), gas geri kazanım birimi propan giderici üstleri; petrol gazı; [[[Çeşitli hidrokarbon 
buharlarının fraksiyonlarından elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den 
C4 olan, karbon sayısı olan hidrokarbonları içermektedir, temelde propan. ]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by 
fractionation of miscellaneous hydrocarbon streams. It 
consists predominantly of hydrocarbons having carbon 
numbers in the range of C1 through C4, predominantly 
propane.]]
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649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 H,K

Gazlar (petrol), izomerleşmiş nafta fraksiyonlayıcısı, C4-zengin, hidrojen sülfür içermeyen; petrol gazı 649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 H,K

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 H,K

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 H,K

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 H,K

Gases (petroleum), Girbatol unit feed; Gazlar (petrol), Girbatol besleme birimi; petrol gazı; [[Hidrojen sulfur uzaklaştırılması için Girbatol 
birimin içine beslendiği gibi kullanılan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C2 den C4 
olan aralıkta karbon sayısı olan alifatik hidrokarbonları içermektedir.]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons that is used as 
the feed into the Girbatol unit to remove hydrogen sulfide. 
It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C2 through C4.]]

Gases (petroleum), isomerized naphtha fractionator, C4-
rich, hydrogen sulfide-free; 

Petroleum gas

Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and 
thermal cracked vacuum residue fractionation reflux drum; 

Artık gaz (petrol), katalitik olarak parçalanmış yapısı belli yağ ve ısısal olarak parçalanmış vakum 
artık fraksiyonizasyon geri soğutucu atığı; petrol gazı; [[Katalitik parçalanmış yapısı belli yağ ve ısısal 
olarak kırılmış vakum artığından elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 
den C6 olan aralıkta karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
fractionation of catalytic cracked clarified oil and thermal 
cracked vacuum residue. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C6.]]

Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha 
stabilization absorber; 

Artık gaz (petrol), katalitik olarak parçalanmış nafta stabilizasyon soğurucusu; petrol gazı; [[Katalitik 
parçalanmış ve kararlı naftadan elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den 
C6 olan aralıkta karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6.]]

Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer 
and hydrodesulfurizer combined fractionater; 

Artık gaz (petrol), katalitik parçalama ünitesi, katalitik dönüştürücü ve fraksiyonlayıcı ile birleştirilmiş 
hidrojen yardımı ile sulfur uzaklaştırıcı ; petrol gazı; [[Asidik safsızlıkları uzaklaştırmak için 
hidrojenle kükürt giderme işleminden elde edilen ürünlerin fraksiyonlarından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den C5 olan aralıkta karbon sayısına sahip 
hidrokarbonları içermektedir.]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the fractionation of products from catalytic cracking, 
catalytic reforming and hydrodesulfurizing processes 
treated to remove acidic impurities. It consists 
predominantly of hydrocarbons having cabon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]
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649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 H,K

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 H,K

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 H,K

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 H,K

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 H,K

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha 
fractionation stabilizer; 

Artık gaz (petrol), katalitik oluşturma  nafta fraksiyonlama stabilizörü; petrol gazı; [[Katalitik yeniden 
oluşturulan kararlı fraksiyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 
den C4 olan aralıkta karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the fractionation stabilization of catalytic reformed 
naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through 
C4.]]

Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-
rich; 

Artık gaz (petrol), karıştırılmış buhar sisteminde elde edilen doygun gaz, C4-zengin; petrol gazı; 
[[Normal üretim aşamasında üretilen naftanın kararlı fraksiyonu, damıtık artık gaz ve katalitik olarak 
yeniden oluşturulan nafta kararlı artık gazından elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. 
Başlıca, C3 den C6 ya kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the fractionation stabilization of straight-run naphtha, 
distillation tail gas and catalytic reformed naphtha 
stabilizer tail gas. It consists of hydrocarbons having 
carbon numbers in the range of C3 through C6, 
predominantly butane and isobutane.]]

Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-
rich; 

Artık gaz (petrol), geri kazanım ünitesinden elde edilen doygun gaz, C1-2-zengin; petrol gazı; [[artık 
gaz damıtıklarının fraksiyonu, normal üretim aşamasında üretilen nafta, yeniden katalitik olarak 
üretilen   kararlı artık gazndan elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den 
C5 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir, başlıca metan ve etan.]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
fractionation of distillate tail gas, straight-run naphtha, 
catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in 
the range of C1through C5, predominantly methane and 
ethane.]]

Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker; Artık gaz (petrol), vakum artıkları termal parçalama ünitesi; petrol gazı; [[vakum artıkların termal 
olarak kırılmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den C5 e 
kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir, başlıca metan ve etan.]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the thermal cracking of vacuum residues. It consists of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C5.]]

Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate; hidrokarbonlar, C3-4-zengin, petrol damıtığı; petrol gazı; [[Ham yağın damıtılması ve yoğunlaşması 
ile oluşan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C3 den C5 e kadar aralıkta olan karbon 
sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir, başlıca C3 den C4.]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
distillation and condensation of crude oil. It consists of 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 
through C5, predominantly C3 through C4.]]
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649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 H,K

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 H,K

649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 H,K

petrol gazı; 

artıklar (petrol), alkilleme bölücü, C4-zengin; 649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 H,K
petrol gazı; 

Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha 
dehexanizer off; 

Gazlar (petrol), tam aralık normal üretim nafta hekzan giderici çalışmazken; petrol gazı; [[ Normal tam 
aralıkta nafta üretiminin fraksiyonundan oluşan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, 
C2 den C6 ya kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir,]] petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the 
fractionation of the full-range straight-run naphtha. It 
consists of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C2 through C6.]]

Gases (petroleum), hydrocracking depropanizer off, 
hydrocarbon-rich; 

Gazlar (petrol), hidrojen ile parçalama sonucu propan giderici çalışmazken, hidrokarbonca-zengin; 
petrol gazı; 

Petroleum gas; [[Hidrojen ile parçalanmasıyla oluşan ürünlerin damıtılmasından oluşan hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları 
içermektedir. Ayrıca, düşük miktarda hidrojen ve hidrojen sülfür içerebilir.]]

[[A complex combination of hydrocarbon produced by the 
distillation of products from a hydrocracking process. It 
consists predominantly of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C4. It 
may also contain small amounts of hydrogen and hydrogen 
sulfide.]]

Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer off; Gazlar(petrol),normal çalışma sırasında elde edilen hafif nafta stabilizörü çalışmazken; 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the 
stabilization of light straight-run naphtha. It consists of 
saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C2 through C6.]]

[[hafif normal çalışmada elde edilen kararlı naftadan üretilen hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, C2 den C6 ya kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip alifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]]

Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-rich; 
Petroleum gas; 
[[A complex residuum from the distillation of streams 
various refinery operations. It consists of hydrocarbons 
having carbon numbers in the range of C4 through C5, 
predominantly butane and boiling in the range of 
approximately -11.7°C to 27.8°C ]]

[[Değişik rafineri işlemlerinden oluşan gazların damıtılmasından kompleks artık. Başlıca, C4 den C5 e 
kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir, temelde bütan ve yaklaşık 
-11.7°C ile 27.8°C  aralığında kaynayan türleri içeren.]]
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hidrokarbonlar, C1-4; petrol gazı; 649-088-00-8 271-032-2 68514-31-8 H,K

Hidrokarbonlar, C1-4, Kıvamı artırılmış; petrol gazı; 649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 H,K

Hidrokarbonlar, C1-3; 649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 H,K
Petrol gazı; 

hidrokarbonlar, C1-4, bütan giderici fraksiyonu; petrol gazı 649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 H,K

Gazlar (petrol), C1-5, ıslak; Petrol gazı; 649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 H,K

hidrokarbonlar, C2-4; 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 H,K
petrol gazı

Hydrocarbons, C1-4; 
Petroleum gas; [[Ham yağ damıtığı ile soğurucu işlemleri ve ısısal parçalanma sonucunda sağlanan hidrokarbonların 

kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip 
hidrokarbonları ve  -164°C den - 0.5°C  ye kadar bir aralıkta kaynayan türleri içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons provided by 
thermal cracking and absorber operations and by 
distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through 
C4 and boiling in the range of approximately minus 164°C 
to minus 0.5°C]]

Hydrocarbons, C1-4, sweetened; 
Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons 
obtained by subjecting hydrocarbon gases to a sweetening 
process to convert mercaptans or to remove acidic 
impurities. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C4 and 
boiling in the range of approximately -164°C to -0.5°C.]]

[[ Hedeflenen hidrokarbon gazlarından merkaptanların veya asidik safsızlıkların kıvamlandırılarak 
giderilmesi için yapılan kıvamlandırma işleminden elde edilen hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu.]] Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları ve  
-164°C den - 0.5°C  ye kadar bir aralıkta kaynayan türleri içermektedir.]]

Hydrocarbons, C1-3; 
Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C3 and 
boiling in the range of approximately - 164°C to - 42°C ]]

[[Karbon sayıları başlıca C1 - C3 aralığında  ve kaynama sıcaklığı -164°C - 42°C  aralığında ki 
hidrokarbonların kompleks kombinasyonu.]] 

Hydrocarbons, C1-4, debutanizer fraction; 
Petroleum gas

Gases (petroleum), C1-5, wet; 
Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons 
produced by the distillation of crude oil and/or the 
cracking of tower gas oil. It consists of hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C5.]]

[[İşlenmemiş yağ damıtılması ve/veya kule gaz yağının parçalanması işleminden elde edilen 
hidrokarbonların kompleks karışımı. Başlıca, C1 den C5 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip 
hidrokarbonları içermektedir.]]

Hydrocarbons, C2-4; 
Petroleum gas
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hidrokarbonlar, C3; 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 H,K
petrol gazı

Gazlar(petrol), alkilleme beslemesi; 649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 H,K
petrol gazı; 

649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 H,K

Petrol gazı; 

Gazlar (petrol), rafineri karışımı; 649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 H,K
petrol gazı; 

Gazlar (petrol), katalitik parçalama; 649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 H,K
Petrol gazı; 

Gazlar (petrol), C2-4, Kıvamı artırılmış; 649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 H,K
Petrol gazı; 

Hydrocarbons, C3; 
Petroleum gas

Gases (petroleum), alkylation feed; 
Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the catalytic cracking of gas oil. It consists of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C3 through C4.]]

[[ Gaz yağınin katalitik parçalanmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu  
Başlıca, C3 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), depropanizer bottoms fractionation off; Gazlar (petrol), propan giderici alt kısım fraksiyonu çalışmazken; 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the fractionation of depropanizer bottoms. It consists 
predominantly of butane, isobutane and butadiene.]]

[Propan gidericinin alt kısım fraksiyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. 
Başlıca bütan, izobütan ve bütadien içermektedir.]] 

Gases (petroleum), refinery blend; 
Petroleum gas; 
[[A complex combination obtained from various 
processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C5.]]

[[Çeşitli işlemlerden elde edilen kompleks kombinasyon. Başlıca, C1 den C5 e kadar aralıkta olan 
karbon sayısına sahip hidrokarbonları hidrojen sulfur ve hidrojen  içermektedir.]].

Gases (petroleum), catalytic cracking; 
Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the distillation of the products from a catalytic cracking 
process. It consists predominantly of hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C3 through 
C5.]]

[[ Katalitik parçalama işleminden ürünlerin damıtılmasından üretilen hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, C3 den C5 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları 
içermektedir.]]

Gases (petroleum), C2-4, sweetened; 
Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained by 
subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to 
convert mercaptans or to remove acidic impurities. It 
consists predominantly of saturated and unsaturated 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C2 through C4 and boiling in the range of 
approximately -51°C to -34°C .]]

[[Hedeflenen petrol damıtığını kıvamlandırılması ile merkaptanların dönüştürülmesi veya asidik 
safsızlıkların uzaklaştırılmasıyla elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C2 
den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip doymuş ve doymamış hidrokarbonları ve yaklaşık 
-51°C den - 34°C  ye kadar bir aralıkta kaynayan türleri içermektedir.]] 
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649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 H,K

649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 H,K

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 H,K

649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 H,K

649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 H,K

Gases (petroleum), crude oil fractionation off; Gazlar (petrol), ham petrol, fraksiyonlayıcı kağalıyken ; petrol gazı; [[Ham petrolün 
fraksiyonlanmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayısı 
aralığı C1 den C5’ ya kadar  olan doymuş alifatik hidrokarbonlardan oluşur]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the fractionation of crude oil. It consists of saturated 
aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

Gases (petroleum), dehexanizer off; Gazlar (petrol), hekzan giderici kapalıyken; petrol gazı; [[Bileşik nafta akışlarının  
fraksiyonlanmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bileşimi.Ağırlıklı olarak karbon sayısı 
C1 ile C5 arasında değişen  doymuş alifatik hidrokarbonlardan oluşur]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the 
fractionation of combined naphtha streams. It consists of 
saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation 
stabilizer off; 

Gazlar (petrol), atmosferik basınçta damıtılmış hafif gazolin fraksiyonlayıcıyı stabilize edici 
çalışmazken; petrol gazı; hafif oktan oranı düşük benzin fraksiyonlanmasında elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayısı aralığı C1 ile C5 arasında değişen 
doymuş alifatik hidrokarbonlardan oluşur.Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the 
fractionation of light straight-run gasoline. It consists of 
saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurization 
stripper off; 

Gazlar (petrol), nafta unifiner desülfürizasyon sıyırıcısı çalışmazken; petrol gazı; [[ Nafta ürününün 
sıyrılması ve nafta unifiner desülfürizasyon prosesinde elde edilen hidrokarbonların kompleks 
bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayısı aralığı C1 ile C4 arası olan doymuş alifatik hidrokarbonlardan 
oluşur.Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by a 
naphtha unifiner desulfurization process and stripped from 
the naphtha product. It consists of saturated aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C4.]]

Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic 
reforming off; 

Gazlar (petrol),  oktan oranı düşük nafta katalitik dönüştürücü faal değilken; petrol gazı; [[ Oktan oranı 
düşük naftanın katalitik dönüşüm işleminden ve tüm atığın fraksiyonlanmasından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bileşimi. metan, etan ve propandan oluşur.]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the 
catalytic reforming of straight-run naphtha and 
fractionation of the total effluent. It consists of methane, 
ethane, and propane.]]
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649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 H,K

Gazlar (petrol), 649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 H,K
Normal çalışmada kararlı hale getirici çalışmazken; 

Gazlar (petrol), katalitik olarak parçalanan nafta bütan giderici; 649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 H,K

Petrol gazı;

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 H,K

Petrol gazı; 

649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 H,K

Petrol gazı; 

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker splitter 
overheads; 

Gazlar (petrol), akışkan hale getirilmiş katalitik parçalama ünitesi bölücüsü üst kısımları; petrol gazı; 
[[ Şarjdan C3 -C4 bölücüsüne kadar olan kısmın fraksiyonlanmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bileşimi. Başlıca, C3 hidrokarbonlardan oluşur]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the fractionation of the charge to the C3 -C4 splitter. It 
consists predominantly of C3 hydrocarbons.]]

Gases (petroleum), straight-run stabilizer off; 
Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the fractionation of the liquid from the first tower used in 
the distillation of crude oil. It consists of saturated 
aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C4.]]

Petrol gazı; [[Ham petrolün damıtılmasında birinci kuleden gelen sıvının   fraksiyonundan elde edilen 
hidrokarbonların kompleks kompozisyonu.. Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına 
sahip doymuş hidrokarbonları içermektedir.]] 

Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizer; 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
fractionation of catalytic cracked naphtha. It consists of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C4.]]

[[Katalitik olarak parçalanan naftanın fraksiyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks 
kompozisyonu. Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları 
içermektedir.]] 

Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and 
naphtha stabilizer; 

artık gaz (petrol), katalitik olarak parçalanmış damıtık ve nafta stabilizörü; 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the 
fractionation of catalytic cracked naphtha and distillate. It 
consists predominantly of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C4.]]

[[ Katalitik olarak parçalanmış nafta ve damıtık fraksiyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks 
kompozisyonu. Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları 
içermektedir.]]

Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and 
naphtha absorber; 

Artık gaz (petrol), ısısal olarak parçalanmış damıtık, gaz yağı ve nafta absorblayıcısı; 

petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the separation of thermal-cracked distillates, naphtha and 
gas oil. It consists pedrominantly of hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through 
C6.]]

[[Isısal olarak parçalanmış damıtıklar, nafta ve gaz yağınin ayrılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks kompozisyonu. Başlıca, C1 den C6 ya kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip 
hidrokarbonları içermektedir.]] 
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Artık gaz (petrol), ısısal olarak parçalanmış hidrokarbon fraksiyon kararlaştırıcısı petrol koklaştırma; 649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 H,K

649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 H,K

Petrol gazı; 

Gazlar (petrol), Normal çalışma nafta katalitik dönüştürücü karalaştırıcı üstleri; 649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 H,K

Petrol gazı; 

hidrokarbonlar, C4; petrol gazı 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 H,K

Alkanlar, C1-4, C3-zengin; petrol gazı 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 H,K

649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 H,K
Petrol gazı

Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon 
fractionation stabilizer, petroleum coking; 

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons 
obtained from the fractionation stabilization of thermal 
cracked hydrocarbons from petroleum coking process. It 
consists of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6.]]

Petrol gazı;[[Petrol koklaştırma işleminden ısısal olarak parçalanmış hidrokarbonların kararlı 
fraksiyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks kompozisyonu. Başlıca, C1 den C6 ya kadar 
aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum, light steam-cracked, butadiene conc.; Gazlar (petrol,hafif buhar ile parçalanmış, bütadien konsantresi; 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the distillation of products from a thermal cracking 
process, It consists of hydrocarbons having a carbon 
number predominantly of C4.]]

[[Bir ısısal parçalanma işleminden çıkan damıtma ürünlerinden üretilen hidrokarbonların kompleks 
kompozisyonu. Başlıca C4 karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer 
stabilizer overhead; 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the 
catalytic reforming of straight-run naphtha and the 
fractionation of the total effluent. It consists of saturated 
aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C2 through C4.]]

[[Toplam atık fraksiyonu ve normal çalışmada elde edilen naftanın katalitik olarak yeniden 
oluşturması ile elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca C2 den C4 e kadar 
aralıkta olan karbon sayısına sahip doygun alifatik hidrokarbonları içermektedir.]]

Hydrocarbons, C4; 
Petroleum gas

Alkanes, C1-4, C3-rich; 
Petroleum gas

Gases (petroleum), steam-cracker C3-rich; Gazlar (petrol), C3 ce zengin buharlı parçalayıcı; 
Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the distillation of products from a steam cracking process. 
It consists predominantly of propylene with some propane 
and boils in the range of approximately -70°C to 0°C .]]

[[Buharla parçalama işleminden elde edilen damıtma ürünlerinden  üretilmiş hidrokarbonların 
kompleks kombinasyonu. Başlıca propilen ile bazı propanlar ve yaklaşık -70°C ile 0°C  arasında 
buharlaşan türleri içermektedir.]]
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hidrokarbonlar, C4, buharlı parçalayıcı ünitesi damıtığı; Petrol gazı; 649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 H,K

petrol gazları, sıvılaştırılmış, kıvamı iyileştirilmiş, C4 fraksiyonu; 649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 H,K
Petrol gazı; 

649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 H,K

Gazlar (petrol), amin sistem besleme; 649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 H,K
Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), benzen ünitesi hidrojenle kükürt uzaklaştırıcı çalışmazken; 649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 H,K

Rafineri gazı; 

Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillate; 
Petroleum gas;[[A complex combination of hydrocarbons 
produced by the distillation of the products of a steam 
cracking process. It consists predominantly of 
hydrocarbons having a carbon number of C4, 
predominantly 1-butene and 2-butene, containing also 
butane and isobutene and boiling in the range of 
approximately minus 12°C to 5°C ]] 

[[ Bir buharlı parçalama işleminin damıtma ürünlerinden üretilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu. Başlıca karbon sayıs C4 olan, 1-büten ve 2-büten, ayrıca butan ve izobütan içeren ve 
yaklaşık -12°C ile 5°C arasında buharlaşan türleri içermektedir.]]

Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fraction; 
Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained by 
subjecting a liquified petroleum gas mix to a sweetening 
process to oxidize mercaptans or to remove acidic 
impurities. It consists predominantly of C4 saturated and 
unsaturated hydrocarbons.]]

[[hedeflenen sıvılaştırılmış gaz karışımının kıvamını artırılması işlemi merkaptanları oksitlemesi veya 
asit safsızlıklarını uzaklaştırması ile elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu.  
Başlıca doymuş ve doymamış C4 hidrokarbonları içermektedir.]]

Raffinates (petroleum), steam-cracked C4 fraction cuprous 
ammonium acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., 
butadiene-free; 

Rafinatlar (petrol), buharla parçalanmış C4 fraksiyon bakır amonyum asetat özütü., C3-5 ve C3-5 
doymamış, bütadien içermeyan; Petrol gazı

Petroleum gas

Gases (petroleum), amine system feed; 
Refinery gas; 
[[The feed gas to the amine system for removal of 
hydrogen sulfide. It consists of hydrogen. Carbon 
monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide and aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C5 may also be present.]]

[[Hidrojen sülfürün uzaklaştırılması için amin sistemine verilen  besleme gazı. Hidrojen içermektedir. 
Karbon monoksit, karbon dioksit, hidrojen sülfür ve başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon 
sayısına sahip olabilen alfatik hidrokarbonları içermektedir.]] 

Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulfurizer off; 

Refinery gas; 
[[Off gases produced by the benzene unit. It consists 
primarily of hydrogen. Carbon monoxide and 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C6, including benzene, may also be 
present.]]

[[Benzen ünitesinde üretilerek ayrılmış-gazlar. Ağırlıklı olarak hidrojen içermektedir. Karbon 
monoksit ve başlıca benzene içeren C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olabilen 
hidrokarbonları içermektedir.]]  
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Gazlar (petrol), benzen geri dönüş ünitesi, hidrojen-zengin; 649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 H,K

Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), karışım yağı, hidrojen-azot-zengin; 649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 H,K

Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), katalitik yeniden nafta oluşturmuş sıyırıcı üstleri; 649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 H,K

Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), C6-8 katalitik dönüştürücü geri dönüşü; 649-125-00-8 270-760-3 68477-80-5 H,K
Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), C6-8 katalitik dönüştürücü; 649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 H,K
Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), C6-8 katalitik dönüştürücü geri dönüşü, hidrojence-zengin; 649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 H,K

Rafineri gazı

Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-rich; 

Refinery gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained by 
recycling the gases of the benzene unit. It consists 
primarily of hydrogen with various small amounts of 
carbon monoxide and hydrocarbons having carbon 
numbers in the range of C1 through C6.]]

[[ Benzen ünitesi gazlarının geri dönüşünle elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. 
Ağırlıklı olarak çok düşük miktarda karbon monoksit içeren hidrojen ve C1 den C6 ya kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-rich; 

Refinery gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained by 
distillation of a blend oil. It consists primarily of hydrogen 
and nitrogen with various small amounts of carbon 
monoxide, carbon dioxide, and aliphatic hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C5.]]

[[Karışım yağının damıtılması ile elde edilen kompleks bir kombinasyon. Ağırlıklı olarak hidrojen ve 
değişik ve düşük miktarlarda karbon monoksit, karbon dioksit ve C1 den C5 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper 
overheads; 

Refinery gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
stabilization of catalytic reformed naphtha. Its consists of 
hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C4.]]

[[Katalitik olarak yeniden nafta oluşturulmasının kararlı hale gelmesinden elde edilen hidrokarbonları 
bir kombinasyonu. Hidrojen ve başlıca doygun C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip 
olan hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle; 
Refinery gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
distillation of products from catalytic reforming of C6-C8 
feed and recycled to conserve hydrogen. It consists 
primarily of hydrogen. It may also contain various small 
amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, 
and hydrocarbons having carbon numbers predominantly 
in the range of C1 through C6.]]

[[Hidrojen tasarrufu ve geri dönüşünü sağlamak için ve  C6-C8 beslemesinin katalitik olarak yeniden 
oluşumundan üretilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Ağırlıklı olarak hidrojen 
içermektedir. Ayrıca değişen küçük miktarlarda karbon monoksit, karbon dioksit, azot ve  başlıca C1 
den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içerebilmektedir.]]

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer; 
Refinery gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
distillation of products from catalytic reforming of C6-
C8feed. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers in the range of C1 through C5 and hydrogen.]]

[[C6-C8 beslemesinin katalitik olarak yeniden oluşturulmasından sağlanan ürünlerin damıtılmasından 
üretilen kompleks bir karışım. C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan 
hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, 
hydrogen-rich; 

Refinery gas
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649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 H,K

Gazlar (petrol), C2-dönüşü akışı; 649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 H,K
Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), kuru asitli, gaz konsantrasyonu ünitesi -çalışmazken; 649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 H,K
Rafineri gazı;

649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 H,K

649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 H,K

Gases (petroleum), C2-return stream; 
Refinery gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the 
extraction of hydrogen from a gas stream which consists 
primarily of hydrogen with small amounts of nitrogen, 
carbon monoxide, methane, ethane, and ethylene. It 
contains predominantly hydrocarbons such as methane, 
ethane, and ethylene with small amounts of hydrogen, 
nitrogen and carbon monoxide.]]

[[Başlıca az miktarda azot içeren hidrojen gazı buharından oluşan hidrojen özütından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Ağırlıkla metan, etan ve düşük miktarada hidrojen, azot 
ve karbon monoksit gibi hidrokarbonları içermektedir.  

Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-off; 
Refinery gas; 
[[The complex combination of dry gases from a gas 
concentration unit. It consists of hydrogen, hydrogen 
sulfide and hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C3.]]

 [[Gaz konsantrasyon ünitesinden gelen kuru gazların kompleks kombinasyonu. Hidrojen, hidrojen 
sulfur ve başlıca C1 den C3 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları 
içerebilmektedir.]]. 

Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn.; Gazlar (petrol), gaz konsantrasyonu ikincil absorblayıcı damıtığı; Rafineri gazı; 
Refinery gas; [[A complex combination of hydrocarbons 
produced by distillation of products from combined gas 
streams in a gas concentration reabsorber. It consists 
predominantly of hydrogen, carbon monoxide, carbon 
dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons 
having carbon numbers in the range of C1 through C3.]]

[[ İkincil gaz konsantrasyonu absorblayıcısındaki birleştirilmiş gaz buharından elde edilen ürünlerin 
damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca hidrojen, karbon 
monoksit, karbon dioksit, azot, hidrojen sulfur ve  C1 den C3 e kadar olan aralıkta karbon sayısına 
sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].

Gases (petroleum), hydrogen absorber off; Gazlar (petrol), hidrojen absorblayıcısı çalışmazken; Rafineri gazı; 
Refinery gas; [[A complex combination obtained by 
absorbing hydrogen from a hydrogen rich stream. It 
consists of hydrogen, carbon monoxide, nitrogen, and 
methane with small amounts of C2 hydrocarbons.]

[[Hidrojence zengin buhardan hidrojen absorblanması sonucu elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Ağırlıklı olarak hidrojen, karbon monoksit, azot, ve düşük miktarda C2 hidrokarbonları ihtiva eden 
metanı içermektedir 
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Gazlar (petrol), hidrojen-zengin; 649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 H,K

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 H,K

Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), geri dönüşüm, hidrojence-zengin; 649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 H,K

649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 H,K

649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 H,K

Gases (petroleum), hydrogen-rich; 
Refinery gas; [[A complex combination separated as a gas 
from hydrocarbon gases by chilling. It consists primarily 
of hydrogen with various small amounts of carbon 
monoxide, nitrogen, methane, and C2 hydrocarbons.]]

Rafineri gazı; [[Soğutmayla hidrokarbon gazlarından bir gaz olarak ayrılan kompleks bir 
kombinasyon. Başlıca değişik düşük miktarlarda karbon monoksit, azot, metan ve C2 hidrokarbonları 
içermektedir.]].

Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, 
hydrogen-nitrogen-rich; 

Gazlar (petrol), hidrojen ile muamele edici karışım yağı geri dönüşü, hidrojen-azotca-zengin; 

Refinery gas; 
[A complex combination obtained from recycled 
hydrotreated blend oil. It consists primarily of hydrogen 
and nitrogen with various small amounts of carbon 
monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through 
C5.]

[Hidrojen ile muamele edilmiş ve geri dönüştürülmüş karışım yağından elde edilmiş kompleks bir 
karışım. Başlıca hidrojen ve değişen düşük miktarlarda karbon monoksit, karbon dioksit ve başlıca C1 
den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içerebilmektedir.]]. 

Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich; 
Refinery gas; [[A complex combination obtained from 
recycled reactor gases. It consists primarily of hydrogen 
with various small amounts of carbon monoxide, carbon 
dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide, and saturated aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 
through C5.]]

Rafineri gazı; [[Geri dönüştürülen reaktör gazlarından elde edilen kompleks kombinasyonu.. Başlıca 
değişen düşük miktarlarda karbon monoksit, karbon dioksit azot , hidrojen sülfürlü ve C1 den C5 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan doymuş alifatik hidrokarbonları içerebilmektedir.]]. 

Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich; Gazlar (petrol), dönüştürücü ek besleme, hidrojence-zengin; Rafineri gazı; [[Dönüştürücülerden elde 
edilen kompleks kombinasyon. Başlıca değişen düşük miktarlarda karbon monoksit ve C1 den C5 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içerebilmektedir.]].Refinery gas; 

[[A complex combination obtained from the reformers. It 
consists primarily of hydrogen with various small amounts 
of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through 
C5.]]

Gases (petroleum), reforming hydrotreater; Gazlar (petrol), reforming hidrojenle muamele edici; Rafineri gazı; 
Refinery gas; [[A complex combination obtained from the 
reforming hydrotreating process. It consists primarily of 
hydrogen, methane, and ethane with various small 
amounts of hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C3 
thorugh C5.]

[[Hidrojenle muamele işleminin yeniden oluşumundan elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu. Başlıca hidrojen, metan ve değişen küçük miktarlarda hidrojen sulfur ihtiva eden etan 
ve C3 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları 
içerebilmektedir.]].
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Gazlar (petrol), yeniden hidrojenle muameleyi yapan ünite, hidrojen-metan-zengin; Rafineri gazı; 649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 H,K

Gazlar (petrol), yeniden hidrojenle muamele edici ek besleme, hidrojence-zengin; Rafineri gazı; 649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 H,K

Gazlar (petrol), ısısal parçalanma damıtığı; Rafineri gazı; 649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 H,K

649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 H,K

Rafineri gazı; 

Artık gaz (petrol), katalitik olarak yeniden oluşturulan nafta ayırıcısı; 649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 H,K

Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-
methane-rich; 

Refinery gas; [[A complex combination obtained from the 
reforming hydrotreating process. It consists primarily of 
hydrogen and methane with various small amounts of 
carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen and saturated 
aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C2 through C5.]]

[[Yeniden hidrojen ile muamele işleminden elde edilen kompleks bir kombinasyon. Başlıca hidrojen 
ve değişen düşük miktarlarda karbon monoksit, karbon dioksit, azot ve C2 den C5 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan doymuş alifatik hidrokarbonları ihtiva eden metan içermektedir.]]. 

Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, 
hydrogen-rich; 

Refinery gas; [[A complex combination obtained from the 
reforming hydrotreating process. It consists primarily of 
hydrogen with various small amounts of carbon monoxide 
and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

[[Yeniden hidrojenle muamele işleminden elde edilen kompleks bir kombinasyon. Başlıca değişen 
düşük miktarlarda karbon monoksit ve C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan 
alifatik hidrokarbonları ihtiva eden hidrojen içermektedir.]].

Gases (petroleum), thermal cracking distn.; 
Refinery gas; [[A complex combination produced by 
distillation of products from a thermal cracking process. It 
consists of hydrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide, 
carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6.]]

[[ Bir ısısal parçalanma işleminden elde edilen ürünlerin damıtılmasından üretilen kompleks bir 
kombinasyon. Hidrojen, hidrojen sulfur, karbon monoksit, karbon dioksit ve başlıca C1 den C6 ya 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].

Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation 
absorber; 

Artık gaz (petrol), katalitik parçalayıcı yeniden absorblayıcı ünitesi; 

Refinery gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
refractionation of products from a catalytic cracking 
process. It consists of hydrogen and hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through 
C3.]]

[[Bir katalitik parçalama işleminden oluşan ürünlerin yeniden fraksiyonlamasından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen ve başlıca C1 den C3 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separator; 

Refinery gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the catalytic reforming of straight run naphtha. It consists 
of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6.]]

[[Katalitik olarak atmosferik basınçta damıtılmış naftanın yeniden oluşturulmasından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen ve başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].
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Artık gaz (petrol), katalitik olarak yeniden oluşturulan  nafta kararlaştırıcısı; 649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 H,K

Rafineri gazı; 

Artık gaz (petrol), hidrojenle muamele edici ayırıcı damıtık; Rafineri gazı; 649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 H,K

649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 H,K

Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), katalitik yeniden oluşturma normal çalışma nafta kararlaştırıcı üstleri; 649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 H,K

Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), dönüştürücü atık yüksek-basınç flaş dram çalışmazken; 649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 H,K

Rafineri gazı; 

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabilizer; 

Refinery gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists 
of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6.]]

[[Katalitik olarak yeniden oluşturulan naftanın kararlı hale getirilmesinden elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen ve başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].

Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater 
separator; 

Refinery gas; [[A complex combination of hydrocarbons 
obtained by treating cracked distillates with hydrogen in 
the presence of a catalyst. It consists of hydrogen and 
saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

[[Katalizör varlığında hidrojenle parçalanmış damıtıkların muamelesinden elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen ve doymuş başlıca C1 den C5 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içermektedir.]].

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized straight-run 
naphtha separator; 

Artık gaz (petrol), hidrojenle kükürtü uzaklaştırılmış normal çalışma nafta ayırıcısı; 

Refinery gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of 
hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through 
C6.]]

[[Normal çalışmada naftanın hidrojenle kükürtünün uaklaştırılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen ve doymuş başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon 
sayısına sahip olan doymuş alifatik hidrokarbonları içermektedir.]].

Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha 
stabilizer overheads; 

Refinery gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the catalytic reforming of straight-run naphtha followed by 
fractionation of the total effluent. It consists of hydrogen, 
methane, ethane and propane.]]

[[Normal çalışmada  naftanın katalitik olarak yeniden oluşturulması ve takiben toplam atıkların 
fraksiyonazisyonu sonucu elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kompozisyonu. . Hidrojen, 
metan, etan ve propan içermektedir.]]

Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash 
drum off; 

Refinery gas; 
[[A complex combination produced by the high-pressure 
flashing of the effluent from the reforming reactor. It 
consists primarily of hydrogen with various small amounts 
of methane, ethane, and propane.]]

[[ Reforming reaktördeki artıkların yüksek basınçta flaşlaması sonucu elde edilen kompleks bir 
kombinasyon.. Başlıca değişen düşük miktarlarda metan, etan ve propan ihtiva eden hidrojen 
içermektedir.
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Gazlar (petrol), dönüştürücü atık düşük basınç flaş dram çalışmazken; 649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 H,K

Rafineri gazı; 

649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 H,K

Gazlar (petrol), benzen ünitesi hidrojen ile muamele edici pentan giderici üstleri; 649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 H,K

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 H,K

Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash 
drum off; 

Refinery gas; 
[[A complex combination produced by low-pressure 
flashing of the effluent from the reforming reactor. It 
consists primarily of hydrogen with various small amounts 
of methane, ethane, and propane.]]

[[Reforming reaktördeki artıkların düşük basınçta flaşlanması ile elde edilen kompleks bir 
kombinasyon. Başlıca değişen düşük miktarlarda metan, etan ve propan ihtiva eden hidrojen 
içermektedir.

Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off; Gazlar (petrol), petrol rafinerisi gazı damıtığı çalışmazken; Rafineri gazı; [[Hidrojen, karbon monoksit, 
karbon dioksit ve C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan veya etan ve propanın 
parçalanması ile elde edilen gazları içeren bir gaz buharı damıtılmasından ayrılan kompleks bir 
kombinasyon. doymuş alifatik hidrokarbonları içermektedir.]]. Başlıca C1 den C2 ye kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonlar, hidrojen, azot ve karbon monoksit içermektedir.]].

Refinery gas; 
[[A complex combination separated by distillation of a gas 
stream containing hydrogen, carbon monoxide, carbon 
dioxide and hydrocarbons having carbon numbers in the 
range of C1 through C6 or obtained by cracking ethane 
and propane. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C2, 
hydrogen, nitrogen, and carbon monoxide.]]

Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentanizer 
overheads; 

Refinery gas; [[A complex combination produced by 
treating the feed from the benzene unit with hydrogen in 
the presence of a catalyst followed by depentanizing. It 
consists primarily of hydrogen, ethane and propane with 
various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, 
carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6. It may 
contain trace amounts of benzene.]]

Rafineri gazı; [[Pentan giderme işlemi sonrası benzen ünitesi beslemesi ile hidrojenin katalizör 
varlığında muamelelenmesi sonucu elde edilen kompleks bir kombinasyon.. Ağırlıklı olarak hidrojen, 
etan ve propan ile değişen düşük miktarlarda karbon monoksit, karbon dioksit ve başlıca C1 den C6 ya 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].Ayrıca eser miktarda 
benzen içerebilir.

Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidized 
catalytic cracker overheads fractionator; 

Gazlar (petrol), ikincil soğurucu çalışmazken, akışkan katalitik parçalayıcı ünitesi üstleri 
fraksiyonlayıcısı ; Rafineri gazı;

Refinery gas; [[A complex combination produced by the 
fractionation of the overhead products from the catalytic 
cracking process in the fluidized catalytic cracker. It 
consists of hydrogen, nitrogen, and hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through 
C3.]]

[[Akışkan yataklı katalitik parçalayıcıdaki katalitik parçalam işleminden elde edilen ürünlerin üst 
kısım fraksiyonlarından üretilen kompleks bir kombinasyon. Hidrojen, azot ve başlıca C1 den Ce e 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].
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petrol ürünleri, rafineri gazları; rafineri gazı; 649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 H,K

Gazlar (petrol), hidrojenle parçalama işlemi düşük-basınç ayırıcısı; 649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 H,K

Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), rafineri; Rafineri gazı; 649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 H,K

Gazlar (petrol), platform oluşturucu ürünler ayırıcısı çalışmazken; 649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 H,K

Rafineri gazı; 

649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 H,K

Rafineri gazı; 

Petroleum products, refinery gases; 
Refinery gas; [[Başlıca değişen düşük miktarlarda metan, etan ve propan ihtiva eden hidrojen gazının kompleks bir 

kombinasyonu.

[[A complex combination which consists primarily of 
hydrogen with various small amounts of methane, ethane, 
and propane.]]

Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator; 

Refinery gas; 
[[A complex combination obtained by the liquid-vapor 
separation of the hydrocracking process reactor effluent. It 
consists predominantly of hydrogen and saturated 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C3.]]

[[Hidrojen ile parçalam işleminde reaktör artıklarının sıvı-buhar ayrılmasında elde edilen kompleks bir 
kombinasyon. Başlıca hidrojen ve C1 den C3 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan doymuş 
hidrokarbonları içermektedir.]].

Gases (petroleum), refinery; 
Refinery gas; [[A complex combination obtained from 
various petroleum refining operations. It consists of 
hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C3.]]

[[Çeşitli petrol rafine işlemlerinden elde edilen kompleks bir kombinasyon. Hidrojen ve başlıca C1 
den C3 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), platformer products separator off; 

Refinery gas; 
[[A complex combination obtained from the chemical 
reforming of naphthenes to aromatics. It consists of 
hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C2 through 
C4.]]

[[Naftenlerin aromatiklere kimyasal dönüştürülmesinden elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Hidrojen ve başlıca C2 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan doymuş alifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine 
depentanizer stabilizer off; 

Gazlar (petrol), hidroişlem görmüş asitli kerosin pentan uzaklaştırıcı kararlaştırıcısı çalışmazken; 

Refinery gas; 
[[The complex combination obtained from the 
depentanizer stabilization of hydrotreated kerosine. It 
consists primarily of hydrogen, methane, ethane, and 
propane with various small amounts of nitrogen, hydrogen 
sulfide, carbon monoxide and hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C4 through C5.]]

[[Hidrojenle muamele edilmiş kerosinnin kararlılığının sağlanması için pentan uzaklaştırıcıdan elde 
edilen kompleks bir kombinasyon. Başlıca hidrojen, metan, etan ve propan ile değişen düşük 
miktarlarda azot, hidrojen sulfur, karbon monoksit ve başlıca C4 den C5 e kadar olan aralıkta karbon 
sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]
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649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 H,K

Rafineri gazı;

Gazlar (petrol), damıtık birleştiricisi kükürt uzaklaştırma sıyırıcısı çalışmazken; 649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 H,K

Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), akışkan katalitik parçalayıcı fraksiyonlaması çalışmazken; Rafineri gazı; 649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 H,K

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 H,K

Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol),ağır damıtık hidrojen ile muamele edici kükürt giderme sıyırıcısı çalışmazken; 649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 H,K

Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum; Gazlar (petrol), hidroişlem görmüş asidik gaz yağı flaş dram; 

Refinery gas; 
[[A complex combination obtained from the flash drum of 
the unit treating sour kerosine with hydrogen in the 
presence of a catalyst. It consists primarily of hydrogen 
and methane with various small amounts of nitrogen, 
carbon monoxide, and hydro-carbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C2 through C5.]]

 [[Flaş davul ünitesinde asitli kerosinnin hidrojen ile bir katalizör eşliğinde muamele edilmesi 
sürecinde elde edilen kompleks bir kombinazon. Başlıca hidrojen, metan ile değişen düşük miktarlarda 
azot ve başlıca C2 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları 
içermektedir.]] 

Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurization 
stripper off; 

Refinery gas; 
[[A complex combination stripped from the liquid product 
of the unifiner desulfurization process. It consists of 
hydrogen sulfide, methane, ethane, and propane.]]

[[Birleştirici kükürt uzaklaştırma işlem sıvı ürününden sıyrılarak ayrılan kompleks bir kombinasyon.  
Hidrojen sülfür, metan, etan ve propan içermektedir. ]]

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation 
off; 

Refinery gas; [[A complex combination produced by the 
fractionation of the overhead product of the fluidized 
catalytic cracking process. It consists of hydrogen, 
hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through 
C5.]]

[[Akışkan katalitik parçalam işleminde üstlerden alınan ürünün fraksiyonlanmasından elde edilen 
kompleks bir kombinasyon. Hidrojen, hidrojen sulfur, azot ve başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker scrubbing 
secondary absorber off; 

Gazlar (petrol), akışkan katalitik parçalama ünitesi yıkayıcısı, ikincil absorblayıcı çalışmazken; 

Refinery gas; 
[[A complex combination produced by scrubbing the 
overhead gas from the fluidized catalytic cracker. It 
consists of hydrogen, nitrogen, methane, ethane and 
propane.]]

[[Akışkan katalitik parçalama ünitesi üstlerinin yıkanmasından elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Hidrojen, azot, metan, etan ve propan içermektedir. ]] 

Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater 
desulfurization stripper off; 

Refinery gas; 
[[A complex combination stripped from the liquid product 
of the heavy distillate hydrotreater desulfurization process. 
It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, and saturated 
aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

[[Hidrojen ile muamele edici kükürt giderme sıyırıcısı işleminde ağır damıtık sıvısının sıyrılması 
sonucu elde edilen kompleks bir kombinasyon.]] Hidrojen, hidrojen sulfur ve başlıca C1 den C5 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içermektedir.]] 
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649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 H,K

649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 H,K

Gazlar (petrol), zift sıyırıcı çalışmazken; 649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 H,K
Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), birleştirici sıyırıcı çalışmazken; 649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 H,K
Rafineri gazı; 

649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 H,K

Rafineri gazı; 

Artık gaz (petrol), normal çalışma nafta hidrojen muamelesi ile kükürt giderici; Rafineri gazı; 649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 H,K

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 H,K

Gases (petroleum), platformer stabilizer off, light ends 
fractionation; 

Gazlar (petrol), platform oluşturucu kararlı kılıcı çalışmazken,hafif sonlar fraksiyonasyonu; 

Refinery gas; Rafineri gazı; [[Platform oluşturucu ünitesi platinum reaktörleri hafif sonlarının fraksiyonasyonundan 
elde edilen kompleks bir kombinasyon. Hidrojen, metan etan ve propan içermektedir. ]]  

[[A complex combination obtained by the fractionation of 
the light ends of the platinum reactors of the plattformer 
unit. It consists of hydrogen, methane, ethane and 
propane.]]

Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn.; Gazlar (petrol), önflaş kulesi çalışmazken, ham damıtma; Rafineri gazı; 
Refinery gas; [[A complex combination produced from the 
first tower used in the distillation of crude oil. It consists of 
nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through 
C5.]]

[[Ham petrolün damıtılmasındanda birinci kuleden elde edilen kompleks bir kombinasyon. Azot ve 
başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan doygun alifatik hidrokarbonları 
içermektedir.]]

Gases (petroleum), tar stripper off; 
Refinery gas; 
[[A complex combination obtained by the fractionation of 
reduced crude oil. It consists of hydrogen and 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C4.]]

[[İndirgenmiş ham petrolün fraksiyonlanmasından elde edilen kompleks bir kombinasyon. Hidrojen ve 
başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), unifiner stripper off; 
Refinery gas; 
[[A combination of hydrogen and methane obtained by 
fractionation of the products from the unifiner unit.]]

[[Birleştirici ünitesinden elde edilen ürünlerin  fraksiyonlanması sonucu elde edilen  hidrojen ve 
metanın bir kombinasyonu.]] 

Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurized naphtha 
separator; 

Artık gaz (petrol), katalitik olark hidrojenleme ile kükürtü giderilen nafta ayırıcısı; 

Refinery gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the hydrodesulfurization of naphtha. It consists of 
hydrogen, methane, ethane, and propane.]]

[[Naftanın hidrojen ile muamelesi sonucu kükürtünün giderilmesinden elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen, metan, etan ve propan içermektedir. ]]

Tail gas (petroleum), straight-run naphtha 
hydrodesulfurizer; 

Refinery gas; [[A complex combination obtained from the 
hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of 
hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

[[Normal  çalışmada  naftanın hidrodesülfürizasyonu sonucu elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Hidrojen ve başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları 
içermektedir.]]

Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidized catalytic 
cracker and gas oil desulfurizer overhead fractionation; 

Gazlar (petrol), sünger absorblayıcı çalışmazken, akışkan katalitik parçalama ünitesi ve gaz yağı 
kükürt giderici üstleri fraksiyonizasyonu; 
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Rafineri gazı; 

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 H,K

Gazlar (petrol), ham damıtma ve katalitik parçalama; 649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 H,K

Rafineri gazı; 

649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 H,K

Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), gaz yağı hidrojenleme ile kükürt giderme atıkları; 649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 H,K

Gazlar (petrol), gaz yağı hidrojen muamelesi ile kükürt uzaklaştırma  tasfiyesi; 649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 H,K

Refinery gas; 
[[A complex combination obtained by the fractionation of 
products from the fluidized catalytic cracker and gas oil 
desulfurizer. It consists of hydrogen and hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C4.]]

[[Akışkan katalitik parçalama ünitesi ve gaz yağı desülfürizasyon ünitesi fraksiyonizasyonundan elde 
edilenkompleks bir kombinasyon. Hidrojen ve başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısına 
sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]] 

Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking; 

Refinery gas; 
[[A complex combination produced by crude distillation 
and catalytic cracking processes. It consists of hydrogen, 
hydrogen sulfide, nitrogen, carbon monoxide and 
paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C6.]]

[[Ham damıtma ve katalitik parçalama işlemlerinden elde edilen kompleks bir kombinasyon. Hidrojen, 
hidrojen sülfür, karbon monoksit ve başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip 
olan parafinik ve olefinik hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber off; Gazlar (petrol), gaz yağı dietanolamin yıkayıcısı çalışmazken; 

Refinery gas; 
[[A complex combination produced by desulfurization of 
gas oils with diethanolamine. It consists predominantly of 
hydrogen sulfide, hydrogen and aliphatic hydrocarbons 
having carbon numbers in the range of C1 through C5.]]

[[Gaz yağları ile dietanolaminin desülfürizasyonundan elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Ağırlıklı olarak hidrojen sülfür, hidrojen ve C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan 
alifatik hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization effluent; 

Refinery gas; [[A complex combination obtained by 
separation of the liquid phase from the effluent from the 
hydrogenation reaction. It consists predominantly of 
hydrogen, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C3.]]

Rafineri gazı; [[Hidrojenleme reaksiyonundan elde edilen artıklardan sıvı fazın ayrılması ile elde 
edilen kompleks bir bileşim. Başlıca hidrojen, hidrojen sulfur ve başlıca C1 den C3 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içermektedir.]] 

Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization purge; 

Refinery gas; [[A complex combination of gases obtained 
from the reformer and from the purges from the 
hydrogenation reactor. It consists predominantly of 
hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C4.]]

Rafineri gazı; [[Hidrojenleme reaktöründen yapılan tasfiyelerden ve yeniden oluşturucudan elde edilen 
gazların kompleks bir kombinasyonu.  Başlıca hidrojen ve başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içermektedir.]]
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649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 H,K

Gazlar (petrol), nafta buhar parçalama yüksek-basınç artıkları; 649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 H,K

Rafineri gazı; 

649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 H,K
Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), C3-4; 649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 H,K
Petrol gazı; 

Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum off; Gazlar (petrol), hidrojenleyici atık flaş dramı çalışmazken; Rafineri gazı; [[Hidrojenleme 
reaksiyonundan sonra ani oluşan atıklardan elde edilen gazların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca 
hidrojen ve başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]]Refinery gas; 

[[A complex combination of gases obtained from flash of 
the effluents after the hydrogenation reaction. It consists 
predominantly of hydrogen and aliphatic hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C6.]]

Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure 
residual; 

Refinery gas; 
[[A complex combination obtained as a mixture of the 
non-condensable portions from the product of a naphtha 
steam cracking process as well as residual gases obtained 
during the preparation of subsequent products. It consists 
predominantly of hydrogen and paraffinic and olefinic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C5 with which natural gas may also 
be mixed.]]

[[Alt ürünlerin hazırlanması sırasında elde edilen artık gazlar kadar  nafta buhar parçalama işleminden 
elde edilen yoğunlaşmayan kısımların bir karışımı olarak elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Başlıca hidrojen ve ağırlıklı olarak C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan 
parafinik ve olefinik hidrokarbonlar ile ayrıca doğal gaz içerebilmektedir.]]

Gases (petroleum), residue visbaking off; Gazlar (petrol), artık vizkozite fırını çalışmazken; 
Refinery gas; 
[[A complex combination obtained from viscosity 
reduction of residues in a furnace. It consists 
predominantly of hydrogen sulfide and paraffinic and 
olefinic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

[[Fırında artıkların vizkositelerinin düşürülmesi işleminden elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Başlıca hidrojen sulfur ve ağırlıklı olarak C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan 
parafinik ve olefinik hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), C3-4; 
Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
distillation of products from the cracking of crude oil. It 
consists of hydrocarbons having carbon numbers in the 
range of C3 through C4, predominantly of propane and 
propylene, and boiling in the range of approximately -51°
C to -1°C ]]

[[Ham petrolün parçalanmasından elde edilen ürünlerin damıtılmasından üretilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan, baskın olarak 
propan ve propilen içeren ve yaklaşık olarak  -51°C den -1°C  ye kadar bir aralıkta kaynayan alifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]] 
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649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 H,K

Petrol gazı; 

649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 H,K

Petrol gazı; 

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 H,K

Petrol gazı; 

Başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları içermektedir.]]

Artık gaz (petrol), parçalanmış damıtık hidrojen muamele edicisi sıyırıcısı; Petrol gazı; 649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 H,K

Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and 
catalytic cracked naphtha fractionation absorber; 

Artık gaz (petrol), katalitik olarak parçalanmış damıtık ve katalitik olarak parçalanmış nafta 
fraksiyonizasyon absorblayıcısı; 

Petroleum gas; 
[[The complex combination of hydrocarbons from the 
distillation of the products from catalytic cracked 
distillates and catalytic cracked naphtha. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in 
the range of C1 through C4.]]

[[Katalitik olarak parçalanmış nafta ve katalitik olarak parçalanmış damıtıklardan elde edilen 
ürünlerinin damıtılmasından oluşan hidrokarbon kompleks bileşimi. Başlıca C1 den C4 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]] 

Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha 
fractionation stabilizer; 

Artık gaz (petrol), katalitik polimerizasyon nafta fraksiyonizasyon kararlı kılıcısı; 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons from the 
fractionation stabilization products from polymerization of 
naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having 
carbon numbers in the range of C1 through C4.]]

[[Naftanın polimerizasyonu sonucu elde edilen ürünlerinin kararlı hale getirilmesindeki  
fraksiyonizasyonundan oluşan hidrokarbonların bir kompleks kombinasyonu.Başlıca C1 den C4 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]] 

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha 
fractionation stabilizer, hydrogen sulfide-free; 

Artık gaz (petrol), katalitik olarak yeniden oluşturulmuş nafta fraksiyonizasyon kararlı kılıcısı, 
hidrojen sülfür içermeyen; 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
fractionation stabilization of catalytic reformed naphtha 
and from which hydrogen sulfide has been removed by 
amine treatment. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C4.]]

[[Katalitik olarak yeniden oluşturulan ve amin muamelesi ile hidrojen sülfürü uzaklaştırılmış naftanın 
kararlı kılınması için yapılan   fraksiyonizssyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu]].

Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater 
stripper; 

Petroleum gas; [[Katalizör varlığında hidrojenle ısısal olarak parçalanmış damıtıkların muamelesinden elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir karışımları. Başlıca C1 den C6 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva 
eden doygun hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by 
treating thermal cracked distillates with hydrogen in the 
presence of a catalyst. It consists predominantly of 
saturated hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6.]]
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649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 H,K

Petrol gazı; 

649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 H,K

Petrol gazı; 

Artık gaz (petrol), gaz geri kazanım birimi; 649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 H,K
Petrol gazı; 

649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 H,K

Tail gas (petroleum), straight-run distillate 
hydrodesulfurizer, hydrogen sulfide-free; 

Artık gaz (petrol), normal çalışma damıtık hidrojenle kükürt uzaklaştırıcı, hidrojen sulfur içermeyen ; 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
catalytic hydrodesulfurization of straight run distillates and 
from which hydrogen sulfide has been removed by amine 
treatment. It consists predominantly of hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C4.]]

[[atmosferik basınçta damıtılmış hidrojen sülfürün amim muamelesi ile giderildiği katalitik olarak 
hidrojen ile muamele edilerek kükürt uzaklaştırılmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
karışımı. Başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı 
olarak içermektedir.]]

Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorber; Artık gaz (petrol), gaz yağı katalitik parçalam absorblayıcısı; 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the distillation of products from the catalytic cracking of 
gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through 
C5.]]

[[Gaz yağının katalitik olarak parçalanmasıdan üretilen ürünlerin damıtılmasından elde edilen  
hidrokarbonların kompleks kompleks bir kombinasyonu. Başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]]

Tail gas (petroleum), gas recovery plant; 
Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons from the 
distillation of products from miscellaneous hydrocarbon 
streams. It consists predominantly of hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through 
C5.]]

[[Çeşitli hidrokarbon buharından oluşan ürümlerin damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. Başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden 
hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]] 

Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethanizer; Artık gaz (petrol), gaz geri kazanım birimi etan gidericisi; Petrol gazı; 

Petroleum gas; [[Çeşitli hidrokarbon buharlarından oluşan ürünlerin damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. Başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden 
hidrokarbonları içermektedir.]] 

[[A complex combination of hydrocarbons from the 
distillation of products from miscellaneous hydrocarbon 
streams. It consists of hydrocarbon having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C4.]]
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649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 H,K

Petrol gazı; 

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 H,K

Petrol gazı; 

Artık gaz (petrol),hafif normal çalışma nafta kararlı kılıcısı, hidrojen sülfür içermeyen; 649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 H,K

Petrol gazı; 

649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 H,K

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized distillate and 
hydrodesulfurized naphtha fractionator, acid-free; 

Artık gaz (petrol), hidrojenle muamele edilerek kükürtü giderilmiş damıtık ve  damıtık ve hidrojenle 
muamele edilerek kükürtü giderilmiş  nafta fraksiyonlayıcısı, asit içermeyen; 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
fractionation of hydrodesulfurized naphtha and distillate 
hydrocarbon streams and treated to remove acidic 
impurities. It consists predominantly of hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1  
through C5.]]

[[Hidrojenle muamele edilerek kükürtü giderilmiş nafta ve  hidrokarbon buharlarındaki  damıtıkların 
fraksiyonizasyonundan ve asit safsızlıklarını uzaklaştırmak için yapılmış muamelelerden elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu.  Başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısı 
ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]]

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized vacuum gas oil 
stripper, hydrogen sulfide-free; 

Artık gaz (petrol), hidrojen muamelesi ile kükürt uzaklaştırılmış vakum gaz yağı sıyırıcısı, hidrojen 
sülfür içermeyen; 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
stripping stabilization of catalytic hydrodesulfurized 
vacuum gas oil and from which hydrogen sulfide has been 
removed by amine treatment. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C6.]]

[[Katalitik olarak hidrojen muamelesi ile kükürt uzaklaştırılmış vakum gaz yağınden amin muamelesi 
ilehidrojen sülfür uzaklaştırılmasının sıyırmayla kararlı kılınmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir karışımı. Başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden 
hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]]

Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer, 
hydrogen sulfide-free; 

petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
fractionation stabilization of light straight run naphtha and 
from which hydrogen sulfide has been removed by amine 
treatment. It consists predominantly of hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C5.]]

[[atmosferik basınçta damıtılmış amin muamelesi ile hidrojen sülfür uzaklaştırılmış naftanın 
fraksiyonizasyonla kararlı kılınması fraksiyon kararlı kılınması için yapılan fraksiyonizasyondan elde 
edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon 
sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]]

Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed 
prep deethanizer; 

Artık gaz (petrol), propan-propilen alkillemesi besleme hazırlık etan uzaklaştırıcısı; Petrol gazı;

Petroleum gas;  [[Propan ile propilenin reaksiyon ürünlerinin damıtılmasında elde edilen hidrokarbonların kompleks 
bir kombinasyonu. Başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları 
içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the distillation of the reaction products of propane with 
propylene. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C4.]]
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Artık gaz (petrol), vakum gaz yağı hidrojenleme ile kükürt uzaklaştırıcısı, hidrojen sülfür içermeyen; 649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 H,K

Gazlar (petrol), katalitik olarak parçalanmış üstler; 649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 H,K
Petrol gazı; 

Alkanlar, C1-2; petrol gazı 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 H,K

Alkanlar, C2-3; petrol gazı 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 H,K

Alkanlar, C3-4; petrol gazı 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 H,K

Alkanlar, C4-5; petrol gazı 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 H,K

Yakıt gazları; 649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 H,K
Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulfurizer, 
hydrogen sulfide-free; 

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons 
obtained from catalytic hydrodesulfurization of vacuum 
gas oil and from which hydrogen sulfide has been removed 
by amine treatment. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C6.]]

Petrol gazı; [[Vakum gaz yağınin atalitik olarak hidrojenleme ile kükürt uzaklaştırılması ve amin 
muamelesi ile hidrojen sülfürü uzaklaştırılmış türlerden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
karışımı. Başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı 
olarak içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
catalytic hydrodesulfurization of vacuum gas oil and from 
which hydrogen sulfide has been removed by amine 
treatment. It consists predominantly of hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C6.]]

Gases (petroleum), catalytic cracked overheads; 
Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the distillation of products from the catalytic cracking 
process. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C3 through C5 and 
boiling in the range of approximately -48°C to 32°C ]]

[[Katalitik olarak parçalanma işleminden oluşan ürünlerin damıtılması ile üretilen hidrokarbonların 
kompleks bir bileşimi.  Başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden 
hidrokarbonları ağırlıklı olarak ve yaklaşık olarak 48°C dan 32°C  a kadar aralıkta kaynayan türleri 
içermektedir.]]

Alkanes, C1-2; 
Petroleum gas

Alkanes, C2-3; 
Petroleum gas

Alkanes, C3-4; 
petroleum gas

Alkanes, C4-5; 
Petroleum gas

Fuel gases; 
Petroleum gas; 
[[A combination of light gases. It consists predominantly 
of hydrogen and/or low molecular weight hydrocarbons.]]

[[ Hafif gazların bir kombinasyonu. Ağırlıklı olarak hidrojen ve veya düşük moleküler ağırlıklı 
hidrokarbonları içermektedir.]]
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Yakıt gazları, damıtıkların ham petrolü; 649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 H,K
Petrol gazı; 

Hidrokarbonlar, C3-4; 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 H,K
Petrol gazı

Hidrokarbonlar, C4-5; 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 H,K
Petrol gazı

649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 H,K

Petrol gazları, sıvılaştırılmış; Petrol gazı; 649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 H,K,S

Petrol gazları, sıvılaştırılmış, kıvamlandırılmış; 649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 H,K,S

Fuel gases, crude oil of distillates; 
Petroleum gas; 
[[A complex combination of light gases produced by 
distillation of crude oil and by catalytic reforming of 
naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through 
C4 and boiling in the range of approximately -217°C to 
-12°C ]]

[[Ham petrolün damıtılması ve naftanın katalitik olarak yeniden oluşması sürecinde oluşan hafif 
gazların kompleks bir kombinasyonu. Ağırlıklı olarak hidrojen ve başlıca C1 den C4 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak ve yaklaşık olarak -217°C dan -12°C  
a kadar aralıkta kaynayan türleri içermektedir.]]

Hydrocarbons, C3-4; 
Petroleum gas

Hydrocarbons, C4-5; 
Petroleum gas

Hydrocarbons, C2-4, C3-rich; Hidrokarbonlar, C2-4, C3ce-zengin; petrol gazı
Petroleum gas

Petroleum gases, liquefied; 
Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons 
produced by the distillation of crude oil. It consists of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C3 through C7 and boiling in the range of 
approximately -40 °C to 80 °C  ]]

[[Ham petrolün damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. C3 den C7 
ye kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak ve yaklaşık olarak -40°
C dan 80°C  a kadar aralıkta kaynayan türleri içermektedir.]]

Petroleum gases, liquefied, sweetened; 
Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons 
obtained by subjecting liquefied petroleum gas mix to a 
sweetening process to convert mercaptans or to remove 
acidic impurities. It consists of hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C3 through 
C7 and boiling in the range of approximately -40 °C to 80 
°C .]]

Petrol gazı; [[Hedeflenen sıvılaştırılmış petrol gaz karışımının kıvamlaştırılması işleminden 
merkaptanların dönüşmesi veya asit safsızlıklarının uzaklaştırılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. C3 den C7 ye kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden 
hidrokarbonları ağırlıklı olarak ve yaklaşık olarak -40°C dan 80°C a kadar aralıkta kaynayan türleri 
içermektedir.]]
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649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 H,K
Petrol gazı;

649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 H,K

Gazlar (petrol), bütan bölücüsü üstleri; 649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 H,K

Gazlar (petrol), C2-; 649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 H,K

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 H,K

Petrol gazı;

gases (petroleum), C3-4, isobutane-rich; Gazlar (petrol), C3-4, izobütan-zengin; 
Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons from the 
distillation of saturated and unsaturated hydrocarbons 
usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, 
predominantly butane and isobutane. It consists of 
saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon 
numbers in the range of C3 through C4, predominantly 
isobutane.]]

[[Genellikle C3 den C6 ya karbon sayısı aralığında, baskın olarak bütan ve izobütan, doymuş ve 
doymamış hidrokarbonların damıtılmasından elde edilen kompleks bir kombinasyon. C3 den C4 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden,baskın olarak izobütan,  doymuş ve doymamış 
hidrokarbonları içermektedir.]]

Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-rich; Damıtıklar (petrol), C3-6, piperilen-zengin; 
Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons 
obtained from the fractionation stabilization products from 
isomerized naphtha. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C4.]]

Petrol gazı; [[Genellikle karbon sayıları C3 - C6 aralığında olan doymuş ve doymamış alifatik 
hidrokarbonların damıtma ürünlerinden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. C3 
den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden,baskın olarak piperilen,  doymuş ve doymamış 
hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), butane splitter overheads; 
Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons 
obtained from the distillation of the butane stream. It 
consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C3 through C4.]]

Petrol gazı; [[Bütan akışının damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu. Baskın olarak C3 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva edenalifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), C2-; 
Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons 
produced by the distillation of products from a catalytic 
fractionation process. It contains predominantly ethane, 
ethylene, propane, and propylene.]]

Petrol gazı; [[Katalitik fraksiyonizssyon işleminden üretilen ürünlerin damıtılmasından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Baskın olarak etah, etilen, propan ve propilen 
içermektedir.]]

Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropanizer 
bottoms, C4-rich acid-free; 

Gazlar (petrol), katalitik-parçalanmış gaz yağı propan gidericisi altlar, C4-zengin asit içermeyen; 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
fractionation of catalytic cracked gas oil hydrocarbon 
stream and treated to remove hydrogen sulfide and other 
acidic components. It consists of hydrocarbons having 
carbon numbers in the range of C3 through C5, 
predominantly C4.]]

[[Katalitik olarak parçalanmış gaz yağı hidrokarbon akışı  fraksiyonazisyonu vemuamele edilerek 
hidrojen sülfürü ve diğer asidik bileşenlerin uzaklaştırılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks kompleks bir kombinasyonu. C3 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva 
eden,baskın olarak C4, hidrokarbonları içermektedir.]]
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Gazlar (petrol), katalitik-parçalanmış nafta bütan giderici altlar, C3-5-zengin; Petrol gazı; 649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 H,K

649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 H,K

650-012-00-0 - 12510-42-8

Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutanizer 
bottoms, C3-5-rich; 

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons 
obtained from the stabilization of catalytic cracked 
naphtha. It consists of aliphatic hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C3 through 
C5.]]

[[Katalitik olarak parçalanmış naftanın karalı kılnması ile elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu.. Baskın olarak C3 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden alifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]]

Tail gas (petroleum), isomerized naphtha fractionation 
stabilizer; 

Artık gaz (petrol), izomerleşmiş nafta fraksiyonizssyon kararlı kılıcısı; 

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons 
obtained from the fractionation stabilization products from 
isomerized naphtha. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C4.]]

Petrol gazı; [[İzomerleşmiş  naftadan üretilen ürünlerin kararlı kılınması için yapılan fraksiyonlama 
işleminden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu.  Baskın olarak C1 den C4 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]]

erionite eriyonit



Sayfa 38 / 38

Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

asbest 650-013-00-6 - 12001-28-4
132207-32-0
12172-73-5
77536-66-4
77536-68-6
77536-67-5
12001-29-5

asbestos
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EK 2 KANSEROJENLER KATEGORİ 2 
Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlar

berilyum 004-001-00-7 231-150-7 7440-41-7

Alüminyum berilyum silikat dışında kalan berilyum bileşikleri 004-002-00-2 - -

Berilyum oksit 004-003-00-8 215-133-1 1304-56-9 E

006-038-00-4 202-388-9 95-06-7

006-041-00-0 201-208-6 79-44-7

006-068-00-8 206-382-7 334-88-3  

007-008-00-3 206-114-9 302-01-2 E

007-012-00-5 200-316-0 57-14-7

007-013-00-0 - 540-73-8 E

007-014-00-6 - -

007-017-00-2 208-819-7 542-56-3 E

007-021-00-4 204-563-5 122-66-7

007-022-00-X 405-030-1 -

Liste No EC No CAS No

beryllium

beryllium compounds with the exception of aluminium beryllium silicates

beryllium oxide

sulfallate (ISO); sülfallat (ISO);
2-chloroallyl- diethyldithiocarbamate 2-kloroallil -dietilditiyokarbamat

dimethylcarbamoyl chloride Dimetilkarbamoil klorür

diazomethane diazometan

hydrazine hidrazin

N,N-dimethylhydrazine N,N-dimetilhidrazin

1,2-dimethylhydrazine 1,2-dimetilhidrazin

salts of hydrazine hidrazin tuzları 

isobutyl nitrite Izobütil nitrit

hydrazobenzene; hidrazobenzen; 1,2-difenilhidrazin
1,2-diphenylhydrazine

hydrazine bis(3-carboxy-4-hydroxybenzensulfonate) hidrazin bis(3-karboksi-4-hidroksibenzensülfonat)
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015-106-00-2 211-653-8 680-31-9  
hexamethylphosphoramide hekzametilfosforamid

dimethyl sulphate Dimetil sülfat 016-023-00-4 201-058-1 77-78-1 E

diethyl sulphate Dietil sülfat 016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

1,3-propanesultone; 1,3-propansulton 016-032-00-3 214-317-9 1120-71-4

016-033-00-9 236-412-4 13360-57-1

024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E

024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E

024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E

024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E

024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

024-008-00-9 237-366-8 13765-19-0

024-009-00-4 232-142-6 7789-06-2

024-010-00-X 246-356-2 24613-89-6  

hexamethylphosphoric triamide; Hekzametilfosforik triamid;

dimethylsulfamoylchloride dimetilsülfamoilklorür

potassium dichromate Potasyum dikromat

ammonium dichromate Amonyum dikromat

sodium dichromate anhydrate Susuz sodyumdikromat

sodium dichromate, dihydrate Sodyum dikromat, dihidrat

chromyl dichloride; kromil diklorür; kromik oksiklorür
chromic oxychloride

potassium chromate Potasyum kromat

calcium chromate Kalsiyum kromat

strontium chromate Stronsiyum kromat

chromium III chromate;  krom III kromat; kromik kromat
chromic chromate
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024-017-00-8 - -

024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

027-004-00-5 231-589-4 7646-79-9 E

Kobalt sülfat 027-005-00-0 233-334-2 10124-43-3 E

035-003-00-6 231-829-8 7758-01-2

kadmiyum oksit 048-002-00-0 215-146-2 1306-19-0 E

048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E

Kadmiyum klorür 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E

Kadmiyum sülfat 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E

Kadmiyum sülfür 048-010-00-4 215-147-8 1306-23-6 E

048-011-00-X 231-152-8 7440-43-9 E

601-014-00-5 201-143-3 78-79-5 D

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8  

601-033-00-9 200-280-6 56-55-3  

Chromium (VI) compounds, with the exception of barium chromate and of 
compounds specified elsewhere in Annex I to Directive 67/548/EEC

Krom (VI) bileşikleri, 67/548/EEC Direktifi Annex I diğer 
maddelerinde tanımlanan baryum kromat ve bileşiklerinin  dışında 
kalanlar

sodium chromate Sodyum kromat

cobalt dichloride Kobalt diklorür

cobalt sulphate

potassium bromate Potasyum bromat

cadmium oxide 

cadmium fluoride Kadmiyum florür

cadmium chloride

cadmium sulphate

cadmium sulphide

cadmium (pyrophoric) kadmiyum (piroforik-havada kendiliğinden yanabilen)

isoprene (stabilized); izopren (kararlaştırılmış); 
2-methyl-1,3-butadiene 2-metil-1,3-bütadien

benzo[a]pyrene; benzo[a]piren; benzo[d,e,f]kreizen
benzo[d,e,f]chrysene

benz[a]anthracene benzo[a]antrasen
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No601-033-00-9 200-280-6 56-55-3  

601-034-00-4 205-911-9 205-99-2  

601-035-00-X 205-910-3 205-82-3  

601-036-00-5 205-916-6 207-08-9  

601-041-00-2 200-181-8 53-70-3  

601-048-00-0 205-923-4 218-01-9  

601-049-00-6 205-892-7 192-97-2  

602-010-00-6 203-444-5 106-93-4 E

602-012-00-7 203-458-1 107-06-2

602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

602-024-00-2 209-800-6 593-60-2  

602-027-00-9 201-167-4 79-01-6  

602-036-00-8 204-818-0 126-99-8 D ,E

602-037-00-3 202-853-6 100-44-7 E

602-038-00-9 202-634-5 98-07-7

benz[a]anthracene benzo[a]antrasen

benzo(b)fluoranthene; benzo(e)acephenanthrylene benzo(b)floranten;benzo[e]asefenantralen

benzo[j]fluoranthene benzo[j]floranten

benzo(k)fluoranthene benzo[k]floranten

dibenz[a,h]anthracene dibenz[a,h]antrasen

chrysene krizen

benzo[e]pyrene benzo[e]piren

1,2-dibromoethane;ethylenedibromide 1,2-dibromoetan;etilen dibromür

1,2-dichloroethane; 1,2-dikloroetan;
ethylene dichloride etilen diklorür

1,2-dibromo-3-chloropropane 1,2-dibromo-3-kloropropan

bromoethylene bromoetilen

trichloroethylene; trikloroetilen; trikloroeten
trichloroethene
chloroprene (stabilized); kloropren (stabilized); 2-klorobüta-1,3-dien
2-chlorobuta-1,3-diene

α-chlorotoluene; α-klorotoluen; benzil klorür
benzyl chloride

α,α,α-trichlorotoluene; α,α,α-triklorotoluen; benzotriklorür
benzotrichloride
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602-062-00-X 202-486-1 96-18-4 D

602-064-00-0 202-491-9 96-23-1

602-065-00-6 204-273-9 118-74-1

602-073-00-X 212-121-8 764-41-0 E

1,2,3-trichloropropane 1,2,3-trikloropropan

1,3-dichloro-2-propanol 1,3-dikloro-2-propanol

hexachlorobenzene hekzaklorobenzen

1,4-dichlorobut-2-ene 1,4-diklorobüt-2-en
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602-088-00-1 202-480-9 96-13-9 E

602-093-00-9 226-009-1 5216-25-1 E

603-023-00-X 200-849-9 75-21-8

603-026-00-6 203-439-8 106-89-8

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 E

603-067-00-X 204-557-2 122-60-1 E

603-084-00-2 202-476-7 96-09-3

603-105-00-5 203-727-3 110-00-9 E

603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

2,3-dibromopropan-1-ol; 2,3-dibromopropan-1-ol; 2,3-dibromo-1-propanol
2,3-dibromo-1-propanol

α,α,α,4-tetrachlorotoluene; α,α,α,4-tetraklorotoluen;
p-chlorobenzotrichloride p-klorobenzotriklorür

ethylene oxide; etilenoksit;
oxirane oksiran

1-chloro-2,3-epoxypropane; 1-kloro-2,3-epoksipropan;
epichlorhydrin epiklorohidrin

propylene oxide; propilen oksit;
1,2-epoxypropane; 1,2-epoksipropan;
methyloxirane metiloksiran

2,2'-bioxirane; 2,2'-bioksiran; 
1,2:3,4-diepoxybutane 1,2:3,4-diepoksibütan

2,3-epoxypropan-1-ol; 2,3-epoksipropan-1-ol; glisidoloksiranmetanol
glycidol oxiranemethanol

phenyl glycidyl ether; fenil glisidil eter; 2,3-epoksipropil fenil eter; 1,2-epoksi-3-
fenoksipropan2,3-epoxypropyl phenyl ether; 

1,2-epoxy-3-phenoxypropane

styrene oxide; stiren oksit; (epoksietil)benzen; feniloksiran
(epoxyethyl)benzene; 
phenyloxirane

furan furan

R-2,3-epoxy-1-propanol R-2,3-epoksi-1-propanol
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603-166-00-8 424-280-2 51594-55-9  R-1-chloro-2,3-epoxypropane (R)-1-kloro-2,3-epoksipropan
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604-028-00-X 402-230-0 399-95-1

605-020-00-9 202-345-4 94-59-7 E

606-031-00-1 200-340-1 57-57-8

606-073-00-0 202-027-5 90-94-8  

urethane (INN); üretan (INN); 607-149-00-6 200-123-1 51-79-6  
ethyl carbamate etilkarbamat

methyl acrylamidomethoxyacetate (containing ≥ 0,1 % acrylamid) metilakrilamidometoksiasetat (0,1 % ve daha fazla akrilamid içeren) 607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

methyl acrylamidoglycolate (containing ≥ 0,1  % acrylamide) metilakrilamidoglikolat (% 0,1den fazla akrilamid içeren) 607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2  

oxiranemethanol, 4-methylbenzene-sulfonate, (S)- oksiranmetanol, 4-metilbenzensülfonat, (S)- 607-411-00-X 417-210-7 70987-78-9  

acrylonitrile akrilonitril 608-003-00-4 203-466-5 107-13-1 D, E

2-nitropropane 2-nitropropan 609-002-00-1 201-209-1 79-46-9

2,4-dinitrotoluene[1]; dinitrotoluene[2]; 2,4-dinitrotoluen[1];dinitrotoluen[2] 609-007-00-9 121-14-2 [1] E

dinitrotoluene, technical grade dinitrotoluen 

5-nitroacenaphthene 5-nitroasenaften 609-037-00-2 210-025-0 602-87-9  

2-nitronaphthalene 2-nitronaftalin 609-038-00-8 209-474-5 581-89-5  

4-nitrobiphenyl 4-nitrobifenil 609-039-00-3 202-204-7 92-93-3  

4-amino-3-fluorophenol 4-amino-3-florofenol

5-allyl-1,3-benzodioxole;safrole  5-allil-1,3-benzodioksol;safrol

3-propanolide; 3-propanolid;
1,3-propiolactone 1,3-propiolakton

4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone; 4,4'-bis(dimetilamino)benzofenon;
Michler's ketone Michler's keton

204-450-0 [1]
246-836-1 [2]

25321-14-6 
[2]
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nitrofen (ISO); nitrofen (İSO); 609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5
2,4-dichlorophenyl 4-nitrophenyl ether 2,4-diklorofenil-4-nitrofenileter

2-nitroanisole 2-nitroanizol 609-047-00-7 202-052-1 91-23-6

2,6-dinitrotoluene 2,6-dinitrotoluen 609-049-00-8 210-106-0 606-20-2 E

2,3-dinitrotoluene 2,3-dinitrotoluen 609-050-00-3 210-013-5 602-01-7 E

3,4-dinitrotoluene 3,4-dinitrotoluen 609-051-00-9 210-222-1 610-39-9 E

3,5-dinitrotoluene 3,5-dinitrotoluen 609-052-00-4 210-566-2 618-85-9 E

hydrazine-trinitromethane hidrazin-tri-nitrometan 609-053-00-X 414-850-9 -

2,5-dinitrotoluene 2,5-dinitrotoluen 609-055-00-0 210-581-4 619-15-8 E

2-nitrotoluene 2-nitrotoluen 609-065-00-5 201-853-3 88-72-2 E

azobenzene azobenzen 611-001-00-6 203-102-5 103-33-3 E

methyl-ONN-azoxymethyl acetate; metil-ONN-azoksimetilasetat; 611-004-00-2 209-765-7 592-62-1  
methyl azoxy methyl acetate metilazoksimetilasetat

611-005-00-8 240-221-1 16071-86-6  

CI Direct Brown 95

4-o-tolylazo-o-toluidine; 4-o-tolilazo-o-toluidin; 611-006-00-3 202-591-2 97-56-3  
4-amino-2',3-dimethylazobenzene; 4-amino-2',3-dimetilazobenzen;
fast garnet GBC base; GBC esaslı hızlı garnet;
AAT; AAT; o-aminoazotoluen
o-aminoazotoluene
4-aminoazobenzene; 4-aminoazobenzen 611-008-00-4 200-453-6 60-09-3  

disodium {5-[(4'-((2,6-hydroxy-3-((2-hydroxy-5-
sulphophenyl)azo)phenyl)azo)(1,1'-biphenyl)-4-yl)azo]salicylato(4-)}
cuprate(2-); 

disodyum-{5-[(4'-((2,6-dihidroksi-3-((2-hidroksi-5-
sülfofenil)azo)fenil)azo)(1,1'-bifenil)-4-il)azo]salisilato(4-)}kuprat(2-)
;CI Direct Brown 95
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Benzidine based azo dyes; 611-024-00-1 - -

to Directive 67/548/EEC

611-025-00-7 217-710-3 1937-37-7  

611-026-00-2 220-012-1 2602-46-2  

611-027-00-8 209-358-4 573-58-0  

o-dianisidine based azo dyes; 611-029-00-9 - -

o-tolidine based dyes; 611-030-00-4 - -

1,4,5,8-tetraaminoanthraquinone; 1,4,5,8-tetraaminoantrakinon; C.I. Dispers  Mavi 1 611-032-00-5 219-603-7 2475-45-8  
C.I. Disperse Blue 1

611-057-00-1 400-340-3 85136-74-9  

611-058-00-7 402-060-7 108225-03-2  

611-063-00-4 413-590-3 164058-22-4  

Benzidin bazlı azo boyalar; 4,4'; -diarilazobifenil boyalar,67/548/EEC 
Direktifinin AnnexI 'in diğer maddelerinde tanımlananların dışında 
kalanlar

4,4'; -diarylazobiphenyldyes,with the exception of those specified 
elsewhere in Annex I

disodium 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-
yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphtalene-2,7-disulphonate; C.I. Direct 
Black 38

Disodyum 4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenil)azo][1,1'-bifenil]-4-
il]azo]-5-hidroksi-6-(fenilazo)naftalin-2,7-disülfonat; C.I. Açık Mavi 
38

tetrasodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-
hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]; C.I. Direct Blue 6

tetrasodyum 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-
hidroksinaftalin-2,7-disülfonat]; C.I. Açık Mavi 6

disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-
1-sulphonate); C.I. Direct Red 28

disodyum3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diylbi(azo)]bi(4-aminonaftalin-1-
sülfonat); C.I. Açık kırmızı 28

o-dianisidin esaslı azo boyalar; 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetoksibifenil 
boyalar; ile 67/548/EEC direktifi Ek-1'in diğer maddelerinde 
tanımlananların dışında kalanlar

4,4'-diarylazo-3,3'-dimethoxybiphenyl dyes with the exception of those 
mentioned elsewhere in this Annex I to Directive 67/548/EEC

o-tolidin esaslı boyalar; 4,4'-diarilazo-3,3'-dimetilbifenil boyalar, ile 
67/548/EEC direktifi Ek-1'in diğer maddelerinde tanımlananların 
dışında kalanlar

4,4'-diarylazo-3,3'-dimethylbiphenyl dyes, with the exception of those 
mentioned elsewhere in this Annex I to Directive 67/548/EEC

6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4-
(phenylazo)phenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile

6-hidroksi-1-(3-izopropoksipropil)-4-metil-2-okso-5-[4-
(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridinkarbonitril

(6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyphenylazo)-2-sulfonato-7-naphthylamino)-
1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-methylethyl)ammonium] formate

(6-(4-hidroksi-3-(2-metoksifenilazo)-2-sülfonato-7-naftilamino)-1,3,5-
triazin-2,4-dil)bis[(amino-1-metiletil)amonyum]-format

trisodium [4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4''-(6-
benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-
O,O',O'',O''']copper(II)

trisodyum-[4'-(8-asetilamino-3,6-disülfonato-2-naftilazo)-4''-(6-
benzoilamino-3-sülfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-
O,O',O'',O''']bakır(II)

G349
ciceki: 
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611-063-00-4 413-590-3 164058-22-4  trisodium [4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-naphthylazo)-4''-(6-

benzoylamino-3-sulfonato-2-naphthylazo)-biphenyl-1,3',3'',1'''-tetraolato-
O,O',O'',O''']copper(II)

trisodyum-[4'-(8-asetilamino-3,6-disülfonato-2-naftilazo)-4''-(6-
benzoilamino-3-sülfonato-2-naftilazo)-bifenil-1,3',3'',1'''-tetraolato-
O,O',O'',O''']bakır(II)
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611-099-00-0 401-500-5 -  

phenylhydrazine; [1] fenilhidrazin; [1] 612-023-00-9 100-63-0 [1] E

phenylhydrazinium chloride; [2] fenilhidrazinyumklorür; [2] 59-88-1 [2]
phenylhydrazine hydrochloride; [3] 

phenylhydrazinium sulphate (2:1) [4] fenilhidrazin hidroklorür;  [3]

fenilhidrazinyumsülfat (2:1) [4]

2-methoxyaniline; 2-metoksi-anilin; 612-035-00-4 201-963-1 90-04-0 E
o-anisidine o-anisidin

3,3'-dimethoxybenzidine; 3,3'-dimetoksibenzidin; 612-036-00-X 204-355-4 119-90-4
o-dianisidine o-dianisidin

salts of 3,3'-dimethoxybenzidine; 3,3'-dimetoksibenzidin tuzları ; 612-037-00-5 - -
salts of o-dianisidine o-dianisidin tuzları 

3,3'-Dimethylbenzidine;o-toluidine 3,3-Dimetilbenzidin;o-toluidin 612-041-00-7 204-358-0 119-93-7

4,4'-diaminodiphenylmethane; 4,4'-diaminodifenilmetan; 4,4'-metilendianilin 612-051-00-1 202-974-4 101-77-9 E
4,4'-methylenedianiline

3,3'-dichlorobenzidine; 3,3'-diklorobenzidin; 3,3'-diklorobifenil-4,4'-ilendiamin 612-068-00-4 202-109-0 91-94-1
3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine

salts of 3,3'-dichlorobenzidine; 3,3'-diklorobenzidin tuzları 612-069-00-X 612-83-9[1]
salts of 3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine 3,3'-diklorobifenil 4,4’'-ilendiamin tuzları 

N-nitrosodimethylamine N-nitrosodimetilamin 612-077-00-3 200-549-8 62-75-9 E
dimethylnitrosoamine; Dimetilnitrosoamin;

(methylenebis(4,1-phenylenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-
dihydro-6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridinium 
dichloride dihydrochloride

(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6-
hidroksi-4-metil-2-oksopiridin-5,3-diil)))-
1,1'-dipiridinyumdiklorürdihidroklorür

202-873-5 [1]
200-444-7[2]
248-259-0[3]
257-622-2[4] 27140-08-5 

[3]
52033-74-6 
[4]

210-323-0[1]
265-293-1[2]
277-822-3[3]

64969-34-
2[2]
74332-73-
3[3]
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2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline; 2,2'-dikloro-4,4'-metilendianilin; 612-078-00-9 202-918-9 101-14-4
4,4'-methylene bis(2-chloroaniline) 4,4'-metilenbis(2-kloroanilin)

salts of 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline; 2,2'-dikloro-4,4'-metilendianilin tuzları ; 612-079-00-4 - -
salts of 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline) 4,4'-metilenbis(2-kloroanilin) tuzları 

salts of 3,3'-dimethylbenzidine; 3,3’-dimetilbenzidin tuzlar; 612-081-00-5 612-82-8 [1]

salts of o-tolidine o-toluidin tuzları

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine 1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidin 612-083-00-6 200-730-1 70-25-7

4,4'-methylenedi-o-toluidine 4,4'-metilendi-o-toluidin 612-085-00-7 212-658-8 838-88-0

2,2'-(nitrosoimino)bisethanol 2,2'-(nitrosoimino)bisetanol 612-090-00-4 214-237-4 1116-54-7  

o-toluidine; o-toluidin 612-091-00-X 202-429-0 95-53-4

nitrosodipropylamine Nitrosodipropilamin 612-098-00-8 210-698-0 621-64-7

4-methyl-m-phenylenediamine; 4-metil-m-fenilendiamin 612-099-00-3 202-453-1 95-80-7

toluene-2,4-diammonium sulphate; toluen-2,4-diamonyum sülfat 612-126-00-9 265-697-8 65321-67-7

4-chloroaniline 4-kloroanilin 612-137-00-9 203-401-0 106-47-8

diaminotoluene, technical product - mixture of [2] and [3]; 612-151-00-5 E

methyl-phenylenediamine; [1] 95-80-7 [2]
4-methyl-m-phenylene diamine; [2] 823-40-5 [3]

210-322-5 [1]

265-294-7 [2]

277-985-0 [3]

64969-36-4 
[2]
74753-18-7 
[3]

Diaminotoluen, teknik ürün- [2] ve [3] karışımı;                                       
             metil-fenildiamin ;[1]                                                                    
                               4-metil-m-fenilendiamin ;[2]      

246-910-3 [1]
202-453-1[2]
212-513-9[3]

25376-45-8 
[1]
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2-methyl-m-phenylene diamine [3]

612-151-00-5 EDiaminotoluen, teknik ürün- [2] ve [3] karışımı;                                       
             metil-fenildiamin ;[1]                                                                    
                               4-metil-m-fenilendiamin ;[2]      

246-910-3 [1]
202-453-1[2]
212-513-9[3]
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612-151-00-5 E

4-chloro-o-toluidine; [1] 4-kloro-o-toluidin; [1] 612-196-00-0 95-69-2 [1] E
4-chloro-o-toluidine hydrochloride [2] 4-kloro-o-toluidin hidroklorür [2]

2,4,5-trimethylaniline; [1] 2,4,5-trimetilanilin; [1] 612-197-00-6 205-282-0 [1] - [2] 137-17-7 [1] E

2,4,5-trimethylaniline hydrochloride [2] 2,4,5-trimetilanilin hidroklorür [2]

4,4'-thiodianiline and its salts 4,4'-tiyodianilin ve  tuzları 612-198-00-1 205-370-9 139-65-1 E

4,4'-oxydianiline and its salts; 4,4'-oksidianilin ve  tuzları; 612-199-00-7 202-977-0 101-80-4 E
p-aminophenyl ether p-aminofenileter

2,4-diaminoanisole[1]; 2,4-diaminoanizol[1]; 4-metoksi-m-fenilendiamin 612-200-00-0 615-05-4 [1]  

4-methoxy-m-phenylenediamine;  2,4-diaminoanizol sülfat [2]

2,4-diaminoanisole sulphate [2]

N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methylendianiline N,N,N',N'-tetrametil-4,4'-metilendianilin 612-201-00-6 202-959-2 101-61-1  

C.I. Basic Violet 3 with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC no. 202-027-5) C.I. temel mor 3 ile % 0.1 den fazla Mikler's keton (EC no. 202-027-5) 612-205-00-8 208-953-6 548-62-9 E

6-methoxy-m-toluidine; 6-metoksi-m-toluidin; 612-209-00-X 204-419-1 120-71-8 E
p-cresidine p-kresidin

ethyleneimine; etilenimin; 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4
aziridine aziridin

Diaminotoluen, teknik ürün- [2] ve [3] karışımı;                                       
             metil-fenildiamin ;[1]                                                                    
                               4-metil-m-fenilendiamin ;[2]      

246-910-3 [1]
202-453-1[2]
212-513-9[3]

202-441-6 [1]
221-627-8[2] 3165-93-3 

[2]

21436-97-5 
[2]

210-406-1 [1]
254-323-9[2]

39156-41-7 
[2]
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2-methylaziridine; 2-metilaziridin; propilenimin 613-033-00-6 200-878-7 75-55-8 E
propyleneimine



Sayfa 18 / 130

Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

captafol (ISO); captafol (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetrakloroetiltiyo)ftalimid 613-046-00-7 219-363-3 2425-06-1  
1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloroethylthio)phthalimide

carbadox (INN); 613-050-00-9 229-879-0 6804-07-5

methyl 3-(quinoxalin-2-ylmethylene)carbazate 1,4-dioxide; 2-(metoksikarbonilhidrazonometil)kinoksalin 1,4-dioksit 
2-(methoxycarbonylhydrazonomethyl)quinoxaline 1,4-dioxide

613-199-00-X 421-550-1 -  

acrylamide; akrilamid 616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

thioacetamide tiyoasetamid 616-026-00-6 200-541-4 62-55-5

616-057-00-5 412-790-8 -  

Distillates (coal tar), benzole fraction; 648-001-00-0 283-482-7 84650-02-2
Light Oil

Tar oils, brown-coal; 648-002-00-6 302-674-4 94114-40-6 J
Light Oil

Benzol forerunnings (coal); 648-003-00-1 266-023-5 65996-88-5 J
Light Oil Redistillate, low boiling

karbadoks(INN); metil 3-(kinoksalin-2-ilmetilen)carbazate 1,4-dioxide; 

A mixture of: 1,3,5-tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-
2,4,6-trione; 

karışım: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-
trion; karışım 3,5-bi(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-
aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-
(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion oligomerleri

a mixture of oligomers of 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-
aminomethylphenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-
(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione

A mixture of: N-[3-hydroxy-2-(2-
methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-methylacrylamide; N-
[2,3-bis-(2-methylacryloylaminomethoxy)propoxymethyl]-2-
methylacrylamide; methacrylamide; 2-methyl-N-(2-
methylacryloylaminomethoxymethyl)-acrylamide; N-(2,3-di

karışım: N-[3-hidroksi-2-(2-metilakriloilaminometoksi)propoksimetil]-
2-metilakrilamid; N-[2,3-bis-(2-
metilakrililaminometoksi)propoksimetil]-2-metilakrilamid; 
metakrilamid; 2-metil-N-(2-metilakrililaminometoksimetil)-akrilamid; 
N-(2,3-dihidroksipropoksime

Damıtıklar (kömür zifti), benzol fraksiyonu; hafif yağ

(Kömür ziftinin damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık 
bir birleşimi. Karbon sayıları C4 ila C10 aralığında yer alan ve 80 ila 
160 °C arasında damıtılan hidrokarbonlar içerir.) 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation
of coal tar. It consists of hydrocarbons having carbon numbers
primarily in the range of C4 to C10 and distilling in the approximate
range of 80 to 160 °C.)

zift yağları, linyit;hafif yağ

(Ortalama 80 ila 250 °C sıcaklığında kaynayan linyit ziftinin damıtığı. 
Öncelikle alifatik ve aromatik hidrokarbonlarla monobazik fenollerden 
oluşur.)

(The distillate from lignite tar boiling in the range of approximately 80
to 250 °C. Composed primarily of aliphatic and aromatic hydrocarbons
and monobasic phenols.)

Benzol önakışları (kömür); tekrar damıtılmış hafif yağ, düşük sıcaklıkta 
kaynayan

(Ortalama 100 °C altında damıtılan fırın damıtığı. Öncelikle C4 ila C6 
alifatik hidrokarbonlarından oluşur.)

(The distillate from coke oven light oil having an approximate distillation
range below 100 °C. Composed primarily of C4 to C6 aliphatic
hydrocarbons.)
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Distillates (coal tar), benzole fraction, BTX-rich; 648-004-00-7 309-984-9 101896-26-8 J
Light Oil Redistillate, low boiling

Aromatic hydrocarbons, C6-10, C8-rich; 648-005-00-2 292-697-5 90989-41-6 J
Light Oil Redistillate, low boiling

Solvent naphtha (coal), light; 648-006-00-8 287-498-5 85536-17-0 J
Light Oil Redistillate, low boiling

Damıtıklar (kömür zifti), benzol fraksiyon, BTX-zengin; tekrar 
damıtılmış hafif yağ, düşük sıcaklıkta kaynayan

(Benzol cephelerinin kaldırılması için ham benzolün damıtılmasından 
elde edilen bir artık. Öncelikle benzen, toluen ve ortalama 75 ila 200 
°C a

(A residue from the distillation of crude benzole to remove benzole
fronts. Composed primarily of benzene, toluene and xylenes boiling in
the range of approximately 75 to 200 °C.)

Aromatik hidrokarbonlar, C6-10, C8-zengin; tekrar damıtılmış hafif 
yağ,, düşük sıcaklıkta kaynayan

çözücü nafta (kömür),hafif; tekrar damıtılmış hafif yağ,, düşük 
sıcaklıkta kaynayan
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Solvent naphtha (coal), xylene-styrene cut; 648-007-00-3 287-502-5 85536-20-5 J
Light Oil Redistillate, intermediate boiling

Solvent naphtha (coal), coumarone-styrene contg.; 648-008-00-9 287-500-4 85536-19-2 J
Light Oil Redistillate, intermediate boiling

Naphtha (coal), distn. residues; 648-009-00-4 292-636-2 90641-12-6 J
Light Oil Redistillate, high boiling

Aromatic hydrocarbons, C8; 648-010-00-X 292-694-9 90989-38-1 J
Light Oil Redistillate, high boiling

Aromatic hydrocarbons, C8-9, hydrocarbon resin polymn. by-product; 648-012-00-0 295-281-1 91995-20-9 J
Light Oil Redistillate, high boiling

Aromatic hydrocarbons, C9-12, benzene distn.; 648-013-00-6 295-551-9 92062-36-7 J
Light Oil Redistillate, high boiling

Extract residues (coal), benzole fraction alk., acid ext.; 648-014-00-1 295-323-9 91995-61-8 J
Light Oil Extract Residues, low boiling

Extract residues (coal tar), benzole fraction alk., acid ext.; 648-015-00-7 309-868-8 101316-63-6 J
Light Oil Extract Residues, low boiling

Extract residues (coal), benzole fraction acid; 648-016-00-2 298-725-2 93821-38-6 J
Light Oil Extract Residues, low boiling

Extract residues (coal), light oil alk., distn. overheads; 648-017-00-8 292-625-2 90641-02-4 J
Light Oil Extract Residues, low boiling

çözücü nafta (kömür), ksilen-stiren katalitik ; tekrar damıtılmış hafif 
yağ, orta sıcaklıkta kaynayan

Çözücü nafta (kömür), kümaron-stiren içeren; tekrar damıtılmış hafif 
yağ, orta sıcaklıkta kaynayan

Nafta (kömür), damıtma artıkları; tekrar damıtılmış hafif yağ, yüksek 
sıcaklıkta kaynayan

(Geri kazanılmış naftanın damıtılmasından elde edilen artık. Öncelikle 
naftalen ile inden ve stirenin yoğunlaşma ürünlerinden oluşur.)

(The residue remaining from the distillation of recovered naphtha.
Composed primarily of naphthalene and condensation products of
indene and styrene.)

Aromatik hidrokarbonlar, C8; tekrar damıtılmış hafif yağ,, yüksek 
sıcaklıkta kaynayan

Aromatik hidrokarbonlar, C8-9, hidrokarbon rezin polimerizasyon yan 
ürünü; tekrar damıtılmış hafif yağ,, yüksek sıcaklıkta kaynayan

(Polimerleşmiş hidrokarbon rezini vakumu altında solventin 
buharlaşmasından elde edilir. Yoğunlukla C8 ila C9 aralığında k

(A complex combination of hydrocarbons obtained from the evaporation
of solvent under vacuum from polymerised hydrocarbon resin. It
consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C8 through C9 and boili

Aromatik hidrokarbonlar, C9-12, benzen damıtığı; tekrar damıtılmış 
hafif yağ, yüksek sıcaklıkta kaynayan

özüt artıklar (kömür), benzol fraksiyon alkalin, asit özütü; hafif yağ 
özüt artıklar, düşük sıcaklıkta kaynayan

(Damıtığın, 90 ila 160 °C aralığında kaynayan ibtümlükömür yüksek 
ısı ziftinden arıtılması için yeniden damıtılması sonucu elde edilen 
damıtık

(The redistillate from the distillate, freed of tar acids and tar bases,
from bituminous coal high temperature tar boiling in the approximate
range of 90 to 160 °C. It consists predominantly of benzene, toluene
and xylenes.)

özüt artıklar (kömür zifti), benzol fraksiyon alkalin, asit özütü; hafif 
yağ özüt artıklar, düşük sıcaklıkta kaynayan                                             
                                      (Yüksek ısı kömür ziftinin damıtığının yeniden 
damıtılm

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the redistillation
of the distillate of high temperature coal tar (tar acid and tar base free).
It consists predominantly of unsubstituted and substituted mononuclear
aromatic hydrocarbons boiling in the 

özüt artıklar (kömür), benzol fraksiyon asit; hafif yağ özüt artıklar, 
düşük sıcaklıkta kaynayan

(Ham yüksek ısı kömürün rafine edilmesi sonucu elde edilen sülfürik 
asidin bir asit tortusu yan ürünü. Öncelikle sülfürik asit ve organik 
bileşiklerden oluşu

(An acid sludge by-product of the sulphuric acid refining of crude high
temperature coal. Composed primarily of sulfuric acid and organic
compounds.)

özüt artıklar (kömür), hafif yağ alkalin, damıtma Üst kısımları;hafif yağ 
özüt artıklar, düşük sıcaklıkta kaynayan

(Kumaron, naftalen ve zengin prefraksinatör tabanları ya da 145 °C'nin 
altındaki sıcaklıkta kaynayan naftalen ve inden zengin yıkanmış karb

(The first fraction from the distillation of aromatic hydrocarbons,
coumarone, naphthalene and indene rich prefactionator bottoms or
washed carbolic oil boiling substantially below 145 °C. Composed
primarily of C7 and C8 aliphatic and aromatic hydrocarbon
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Extract residues (coal), light oil alk., acid ext., indene fraction; 648-018-00-3 309-867-2 101316-62-5 J
Light Oil Extract Residues, intermediate boiling

Extract residues (coal), light oil alk., indene naphtha fraction; 648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 J
Light Oil Extract Residues, high boiling

özüt artıklar (kömür),hafif yağ alkalin, asit ekst., inden fraksiyon;hafif 
yağ özüt artıklar, orta sıcaklıkta kaynayan

özüt artıklar (kömür),hafif yağ alkalin, inden nafta fraksiyon;hafif yağ 
özüt artıklar, yüksek sıcaklıkta kaynayan

(Aromatik hidrokarbonlar, kumaron, naftalen, zengin indenli 
prefraksinatör tabanları veya ortalama 155 ila 180 °C arasında 
kaynayan yıkanmı
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No648-019-00-9 292-626-8 90641-03-5 J

Solvent naphtha (coal); Light Oil Extract Residues, high boiling; 648-020-00-4 266-013-0 65996-79-4 J

648-021-00-X 309-971-8 101794-90-5 J

648-022-00-5 292-609-5 90640-87-2 J

Distillates (coal tar), light oils; Carbolic Oil; 648-023-00-0 283-483-2 84650-03-3 J

Tar oils, coal; 648-024-00-6 266-016-7 65996-82-9 J
Carbolic Oil; 

Extract residues (coal), light oil alk., acid ext.; 648-026-00-7 292-624-7 90641-01-3 J
Carbolic Oil Extract Residue; 

Extract residues (coal), tar oil alk.; 648-027-00-2 266-021-4 65996-87-4 J
Carbolic Oil Extract Residue; 

Extract oils (coal), light oil; 648-028-00-8 292-622-6 90640-99-6 J
Acid Extract; 

özüt artıklar (kömür),hafif yağ alkalin, inden nafta fraksiyon;hafif yağ 
özüt artıklar, yüksek sıcaklıkta kaynayan

(Aromatik hidrokarbonlar, kumaron, naftalen, zengin indenli 
prefraksinatör tabanları veya ortalama 155 ila 180 °C arasında 
kaynayan yıkanmı

(The distillate from aromatic hydrocarbons, coumarone, naphthalene
and indene rich prefractionator bottoms or washed carbolic oils,
having an approximate boiling range of 155 to 180 °C. Composed
primarily of indene, indan and trimethylbenzenes.)

Çözücü nafta (kömür);hafif yağ özüt artıklar, yüksek sıcaklıkta 
kaynayan; [damıtık ya yüksek sıcaklıkta kömür zifti, kok fırını,hafif 
yağ,veya kömür ziftiyağı alkalin özüt artığı olup yaklaşık 130°C to 
210°C aralığındadır. Tek aromatik halka içeren inden 

[The distillate from either high temperature coal tar, coke oven light oil, or 
coal tar oil alkaline extract residue having an approximate distillation 
range of 130°C to 210°C  Composed primarily of indene and other 
polycyclic ring systems containing a si
Distillates (coal tar), light oils, neutral fraction; Light Oil Extract 
Residues, high boiling; 
[A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. 
Composed primarily of alkyl-substituted one ring aromatic hydrocarbons 
boiling in

Damıtıklar (kömür zifti),hafif yağlar, nötr fraksiyon;hafif yağ özüt 
artıkları, yüksek sıcaklıkta kaynayan; [damıtık,yüksek sıcaklıktaki 
kömür zifti fraksiyonal damıtılmasındandır. Çoğunlukla alkil-
yerdeğiştirmiş bir halka Aromatik hidrokarbonlardır ve ka

Distillates (coal tar), light oils, acid exts.; Light Oil Extract Residues, high 
boiling; 

Damıtıklar (kömür zifti),hafif yağlar, asit özütleri.;hafif yağ özüt 
artıkları, yüksek sıcaklıkta kaynayan; [bu yağlar,  Aromatik 
hidrokarbonlar kompleks karışımı olup, ağırlıkla inden, naftalin, 
kümaron, fenol, ve o-, m- ve p-kresol dur ve kaynama sıcakl

[This oil is a complex mixture of aromatic hydrocarbons, primarily 
indene, naphthalene, coumarone, phenol, and o-, m- and p-cresol and 
boiling in the range of 140°C to 215°C ]

Damıtıklar (kömür zifti),hafif yağlar; karbolik yağ; [ kompleks 
hidrokarbonlar kombinasyonu olup, kömür ziftinin damıtılmasından 
elde edilirler. Aromatik ve diğer bileşikler ve aromatik nitrojen 
bileşiklerini içerir ve yaklaşık olarak 150 0C ve 210 0C ara

[A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of coal 
tar. It consists of aromatic and other hydrocarbons, phenolic compounds 
and aromatic nitrogen compounds and distills at the approximate range of 
150°C to 210°C ]

zift yağları, kömür; karbolik yağ; [ damıtık  yüksek sıcaklıkta kömür 
zifti kaynaklı olup yaklaşık damıtma sıcaklığı 130°C to 250°C 
dir.Ağırlıklı olarak naftalin, alkilnaftalins, fenolik bileşikleri, ve 
Aromatik azot bazlarından oluşur]].

[The distillate from high temperature coal tar having an approximate 
distillation range of 130°C to 250°C ). Composed primarily of 
naphthalene, alkylnaphthalenes, phenolic compounds, and aromatic 
nitrogen bases.]

özüt artıklar (kömür),hafif yağ alkalin, asit özütü.; karbolik yağ özüt 
artığı; [ alkali-yıkanmış olan karbolik yağ’ın asitle yıkanarak zift bazik 
bileşiklerinin uzaklaştırılması işleminden kaynaklanan yağlar. Ağırlıklı 
olarak inden, indan ve alkil benzen

[The oil resulting from the acid washing of alkali-washed carbolic oil to 
remove the minor amounts of basic compounds (tar bases). Composed 
primarily of indene, indan and alkylbenzenes.]

özüt artıkları (kömür), zift yağı alkalin; karbolik yağ özüt artığı; [ham 
kömür zifti asitlerinin uzaklaştırılmasından sonra, kömür zifti yağının 
bir baz ile örneğin sulu sodyum hidroksit ile yıkanması sonucu elde 
edilen artık.Ağırlıklı olarak naftalinler

[The residue obtained from coal tar oil by an alkaline wash such as 
aqueous sodium hydroxide after the removal of crude coal tar acids. 
Composed primarily of naphthalenes and aromatic nitrogen bases.]

özüt yağları (kömür), hafif yağ; asit özüt; [sulu özüt alkali-yıkanmış 
karbolik yağın asidik yıkaması sonucu oluşur]. Ağırlıklı olarak, çeşitli 
aromatik azot bazları  piridin, kinolin ve  alkil türevlerinin asit 
tuzlarından oluşur].

[The aqueous extract produced by an acidic wash of alkali-washed 
carbolic oil. Composed primarily of acid salts of various aromatic nitrogen 
bases including pyridine, quinoline and their alkyl derivatives.]
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Pyridine, alkyl derivs.; 648-029-00-3 269-929-9 68391-11-7 J
Crude Tar Bases; 

piridin, alkil türevleri; ham zift esaslı; [kömür zifti damıtılmasından 
türetilmiş polialkillenmiş piridinler  veya yüksek-kaynama 
sıcaklığındaki damıtıklar, yaklaşık olarak 150°C  nin üzerinde, 
amonyak ile asetaldehit, formaldehit, veya paraformaldehit  

[The complex combination of polyalkylated pyridines derived from coal 
tar distillation or as high-boiling distillates approximately above 150°C) 
from the reaction of ammonia with acetaldehyde, formaldehyde or 
paraformaldehyde.]
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Tar bases, coal, picoline fraction; 648-030-00-9 295-548-2 92062-33-4 J

Distillate Bases; 

Tar bases, coal, lutidine fraction; zift , kömür, lutidin fraksiyonu; damıtık bazları 648-031-00-4 293-766-2 91082-52-9 J
Distillate Bases

Extract oils (coal), tar base, collidine fraction; 648-032-00-X 273-077-3 68937-63-3 J
Distillate Bases; 

Tar bases, coal, collidine fraction; 648-033-00-5 295-543-5 92062-28-7 J
Distillate Bases; 

Tar bases, coal, aniline fraction; 648-034-00-0 295-541-4 92062-27-6 J
Distillate Bases; 

Tar bases, coal, toluidine fraction; Zift bazları, kömür, tolüidin fraksiyonu; damıtık bazları 648-035-00-6 293-767-8 91082-53-0 J
Distillate Bases

648-036-00-1 295-292-1 91995-31-2 J

Redistillates; 

Distillates (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oils; 648-037-00-7 295-295-8 91995-35-6 J
Redistillates; 

648-038-00-2 295-329-1 91995-66-3 J

Zift esaslı, kömür, pikolin fraksiyonu; damıtık esaslı; [piridin bazları 
kaynama sıcaklığı aralığı yaklaşık olarak 125°C to 160°C  zift 
fraksiyonu içeren nötrleştirilmiş asit özütünün damıtılmasından elde 
edilmişBaşlıca lutidin ve pikolinlerden oluşmuş.

[Pyridine bases boiling in the range of approximately 125°C to 160°C  
obtained by distillation of neutralized acid extract of the base-containing 
tar fraction obtained by the distillation of bituminous coal tars. Composed 
chiefly of lutidines and picoline

özüt yağlar (kömür), zift , kollidin fraksiyonu; damıtık bazları;               
                   [özüt ham kömür zifti bazlarının asidik özütlenmesinden, 
nötralizasyonundan ve damıtılmasından elde edilmiş, Ağırlıkla 
kollidinler, anilin, tolüdinler, luti

[The extract produced by the acidic extraction of bases from crude coal tar 
aromatic oils, neutralization, and distillation of the bases. Composed 
primarily of collidines, aniline, toluidines, lutidines, xylidines.]

Zift bazları , kömür, kollidin fraksiyonu; damıtık bazları;                        
              [Damıtma fraksiyonu kaynama sıcaklığı aralığı yaklaşık olarak 
181°C to 186°C  olup ham bazlar nötrleştirilimiş, asit ile özütlenmiş 
baz içeren zift fraksiyonl

[The distillation fraction boiling in the range of approximately 181°C to 
186°C from the crude bases obtained from the neutralized, acid-extracted 
base-containing tar fractions obtained by the distillation of bituminous 
coal tar. It contains chiefly anili

zift bazları, kömür, anilin fraksiyonu; Damıtık bazları; [Damıtma 
fraksiyon kaynama sıcaklığı aralığı yaklaşık olarak 180°C to 200°C  
olup bazik ve fenolik özelliği giderilerek karbolanmış kömür ziftinden 
damıtmayla elde edilmiş yağdan elde edilen ham baz

[The distillation fraction boiling in the range of approximately 180°C to 
200°C from the crude bases obtained by dephenolating and debasing the 
carbolated oil from the distillation of coal tar. It contains chiefly aniline, 
collidines, lutidines and toluid

Distillates (petroleum), alkene-alkyne manuf. pyrolysis oil, mixed with 
high-temp. coal tar, indene fraction; 

Damıtıklar (petrol), alken-alkin den üretilmiş piroliz yağı,  yüksek-
sıcaklıkta kömür zifti ile karıştırılmış, inden fraksiyonu ; Tekrar 
damıtılmış; [taş kömürünün  yüksek sıcaklıktaki ziftinden ve petrol 
ürünleri ve doğal gaz dan pirolitik olarak üretile[A complex combination of hydrocarbons obtained as a redistillate from 

the fractional distillation of bituminous coal high temperature tar and 
residual oils that are obtained by the pyrolytic production of alkenes and 
alkynes from petroleum products or na

Damıtıklar (kömür), kömür zifti-artığı piroliz yağları, naftalin yağları; 
damıtığı; [Taş kömürünün yüksek sıcaklıktaki zifti, piroliz artık yağları 
ve yaklaşık 190 °C ile 270 °C (374°F to 518°F) arasında kaynayan 
türlerin fraksiyonlu damıtılmasından elde 

[The redistillate obtained from the fractional distillation of bituminous 
coal high temperature tar and pyrolysis residual oils and boiling in the 
range of approximately 190°C to 270°C  Composed primarily of 
substituted dinuclear aromatics.]
Extract oils (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oil, 
redistillate; Redistillates

Özüt yağları (kömür), kömür zifti-artığı piroliz yağları, naftalinyağı, 
damıtığı; damıtığı;
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[The redistillate from the fractional distillation of dephenolated and 
debased methylnaphthalene oil obtained from bituminous coal high 
temperature tar and pyrolysis residual oils boiling in the approximate 
range of 220°C to 230°C . It consists predominan

[Taş kömürünün yüksek sıcaklıktaki zifti, piroliz artık yağları ve 
yaklaşık 220 ile 230 0C  arasında kaynayan türlerin fraksiyonlu 
damıtılmasından elde edilen fenolü ve bazik özelliği gidrilmiş damıtığı. 
Başlıca çift merkezli sübstütiye olmamış aromatik y
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Extract oils (coal), coal tar-residual pyrolysis oils, naphthalene oils; 648-039-00-8 310-170-0 122070-79-5 J
Redistillates

648-040-00-3 310-171-6 122070-80-8 J

Redistillates

Absorption oils, bicyclo arom. and heterocyclic hydrocarbon fraction; 648-041-00-9 309-851-5 101316-45-4 M
Wash Oil Redistillate

Özüt yağları (kömür), kömür zifti artığı piroliz yağları, naftalin yağları; 
damıtığı

(Ortalama 220 ila 230 °C arasında kaynayan piroliz artık yağları ve 
bitümlü kömür yüksek ısı ziftinden elde edilen defenole ve değeri 
düşürülmüş metilnaftalenin kademeli

(The redistillate from the fractional distillation of dephenolated and
debased methylnaphthalene oil obtained from bituminous coal high
temperature tar and pyrolysis residual oils boiling in the approximate
range of 220 to 230 °C. It consists predominantl
Extract oils (coal), coal tar residual pyrolysis oils, naphthalene oil, distn. 
residues; 

Özüt yağları (kömür), kömür zifti artığı piroliz yağları, naftalin yağı, 
damıtma artıkları; damıtığı

(Yüksek ısılı zift ve 225 ila 255 °C aralığında kaynayan piroliz atığı 
yağların damıtılmasından elde edilen yağların değerlerinin düşürülmesi 
ve defenole

(A neutral oil obtained by debasing and dephenolating the oil obtained
from the distillation of high temperature tar and pyrolysis residual oils
which has a boiling range of 225 to 255 °C. Composed primarily of
substituted dinuclear aromatic hydrocarbons.

Absorpsiyon yağları, bisikloaromatik ve heterosiklik hidrokarbon 
fraksiyonu; yıkama yağı damıtığı

(Yıkama yağının damıtılmasından yeniden damıtık olarak elde edilen 
karmaşık bir hidrokarbon bileşiği. Ağırlıklı olarak 260 ila 290 °C 
arasında kaynayan iki 

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a redistillate
from the distillation of wash oil. It consists predominantly of tworinged
aromatic and heterocyclic hydrocarbons boiling in the range of
approximately 260 to 290 °C.)
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Distillates (coal tar), upper, fluorene-rich; 648-042-00-4 284-900-0 84989-11-7 M
Wash Oil Redistillate

Creosote oil, acenaphthene fraction, acenaphthene-free; 648-043-00-X 292-606-9 90640-85-0 H
Wash Oil Redistillate; 

Distillates (coal tar), heavy oils; 648-044-00-5 292-607-4 90640-86-1
Heavy Anthracene Oil

Anthracene oil, acid ext.; 648-046-00-6 295-274-3 91995-14-1 M
Anthracene Oil Extract Residue

Distillates (coal tar); 648-047-00-1 266-027-7 65996-92-1 M
Heavy Anthracene Oil

Distillates (coal tar), pitch, heavy oils; 648-048-00-7 295-312-9 91995-51-6 M
Heavy Anthracene Oil

Distillates (coal tar), pitch; 648-049-00-2 309-855-7 101316-49-8 M
Heavy Anthracene Oil

Distillates (coal tar), heavy oils, pyrene fraction; 648-050-00-8 295-304-5 91995-42-5 M
Heavy Anthracene Oil Redistillate

Distillates (coal tar), pitch, pyrene fraction; 648-051-00-3 295-313-4 91995-52-7 M
Heavy Anthracene Oil Redistillate

Damıtıklar (kömür zifti), yukarı, florencezengin; yıkama yağı damıtığı

(Zift yağının kristalleşmesinde elde edilen karmaşık bir hidrokarbon 
bileşimi. Aromatik ve polisiklik hidokarbonlardan, öncelikle flören ve 
bazı asenaftenlerden, oluşur.)

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the crystallisation
of tar oil. It consists of aromatic and polycyclic hydrocarbons
primarily fluorene and some acenaphthene.)

Kreosot yağı, asenaften fraksiyonu, asenaften içermeyen; yıkama yağı 
damıtığı; [[kömür ziftindeki asenaften yağından asenaftenin 
kristalizasyon işlemi sonucu temizlenmesinden sonra kalan yağ. 
ağırlıklı olarak naftalin ve alkilnaftalinler den oluşur]]

[[The oil remaining after removal by a crystallization process of 
acenaphthene from acenaphthene oil from coal tar. Composed primarily of 
naphthalene and alkylnaphthalenes.]]

Damıtıklar (kömür zifti), ağır yağlar; ağır antrasen yağı

240 ila 400 °C kaynama aralığı bulunan, bitümlü kömürün kömür 
ziftininin kademeli damıtılmasından elde edilen damıtık. Öncelikle tri 
ve poli nükleer hidrokarbonlar ile heterosiklik bileşiklerden o

(Distillate from the fractional distillation of coal tar of bituminous coal,
with boiling range of 240 to 400 °C. Composed primarily of tri- and
polynuclear hydrocarbons and heterocyclic compounds.)

Antrasen yağı, asit özütü; Antrasen yağı özütü artığı

(Ortalama 325 ila 365 °C arasında kaynayan ve kömür ziftinin 
damıtılmasından elde edilen bazsız bölümün karmaşık bir hidrokarbon 
bileşimi. Yoğunlukla antrasen ve fenantren ile bunların alkil türevleri

(A complex combination of hydrocarbons from the base-freed fraction
obtained from the distillation of coal tar and boiling in the range of
approximately 325 to 365 °C. It contains predominantly anthracene
and phenanthrene and their alkyl derivatives.)

Damıtıklar (kömür zifti); ağır antrasen yağı

(Ortalama 100 ila 450 °C aralığında damıtılan kömür ziftini 
damıtığıdır. Öncelikle iki veya dört üyeli yoğunlaşmış halkalı aromatik 
hidrokarbonlar, fenolik bileşikler ve aromatik nitrojen bazlaırndan 
oluşur.)

(The distillate from coal tar having an approximate distillation range of
100 to 450 °C. Composed primarily of two to four membered
condensed ring aromatic hydrocarbons, phenolic compounds, and
aromatic nitrogen bases.)

Damıtıklar (kömür zifti), ziftli, ağır yağlar; ağır antrasen yağı

(Bitüminli yüksek ısı ziftinden elde edilen ziftin damıtılmasıyla oluşan 
damıtık. Öncelikle 300 ila 470 °C aralığında kaynayan tri ve 
polinükleer armoatik hidrokarbonlardan oluşur. Ürün ay

(The distillate from the distillation of the pitch obtained from bituminous
high temperature tar. Composed primarily of tri- and polynuclear
aromatic hydrocarbons and boiling in the range of approximately 300
to 470 °C. The product may also contain hetero

Damıtıklar (kömür zifti), zift; ağır antrasen yağı

(Ziftin ısı işlemine tabi tutulması sonucu üretilen gazların 
yoğunlaşmasından elde edilen yağ. Öncelikle 200 lia 400 °C arasında 
kaynayan iki ila dört halkalı aromatik bileşiklerden oluşur.)

(The oil obtained from condensation of the vapours from the heat
treatment of pitch. Composed primarily of two-to four-ring aromatic
compounds boiling in the range of 200 to greater than 400 °C.)

Damıtıklar (kömür zifti), ağır yağlar, piren fraksiyonu; ağır antrasen 
yağı damıtığı

(Ortalama 350 ila 400 °C'de kaynayan zift damıtığının kademeli 
damıtılmasından elde edilen yeniden damıtık. Öncelikle tir ve 
polinükleer aromatik ve heterosiklik hidroka

(The redistillate obtained from the fractional distillation of pitch distillate
boiling in the range of approximately 350 to 400 °C. Consists
predominantly of tri- and polynuclear aromatic and heterocyclic
hydrocarbons.)

Damıtıklar (kömür zifti), piren fraksiyonu; ağır antrasen Ağır antrasen 
yağı damıtığı

(Ortalama 380 ila 410 °C'de kaynayan zift damıtığının kademeli 
damıtılmasından elde edilen yeniden damıtık. Öncelikle tir ve 
polinükleer aromatik ve heterosiklik hidrok
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Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp. tar, carbon-treated; 648-052-00-9 308-296-6 97926-76-6 M
Coal Tar Extract

Damıtıklar (kömür zifti), piren fraksiyonu; ağır antrasen Ağır antrasen 
yağı damıtığı

(Ortalama 380 ila 410 °C'de kaynayan zift damıtığının kademeli 
damıtılmasından elde edilen yeniden damıtık. Öncelikle tir ve 
polinükleer aromatik ve heterosiklik hidrok

(The redistillate obtained from the fractional distillation of pitch distillate
and boiling in the range of approximately 380 to 410 °C.
Composed primarily of tri- and polynuclear aromatic hydrocarbons
and heterocyclic compounds.)

Parafin cilaları (kömür), linyit yüksek-sıcakta zifti, karbon ile muamele 
edilmiş; kömür zifti özütü

(Linyit karbonizasyon ziftinin iz bileşnleri ve kirliliklerin arıtılması için 
işlenmesinden elde edilen karmaşık bir hidrokarbon bileşimi. 
Yoğunlukla C12

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of lignite carbonisation tar with activated carbon for removal of trace
constituents and impurities. It consists predominantly of saturated
straight and branched chain hydrocarbons having ca
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, clay-treated; 648-053-00-4 308-297-1 97926-77-7 M
Coal Tar Extract

Pitch; ziftli; ziftli 648-054-00-X 263-072-4 61789-60-4 M
Pitch

Pitch, coal tar, high-temp.; 648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2
Pitch

Pitch, coal tar, high-temp., heat-treated; 648-056-00-0 310-162-7 121575-60-8 M
Pitch

Pitch, coal tar, high-temp., secondary; 648-057-00-6 302-650-3 94114-13-3 M
Pitch Redistillate

Parafin cilaları (kömür), linyit yüksek-sıcakta zift, kil ile işlem görmüş; 
kömür zifti özütü

(Linyit karbonizasyon ziftinin iz bileşenleri ve kirliliğin arıtılması için 
bentonitle işlenmesiyle elde edilen hirokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Öncelikle

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of lignite carbonisation tar with bentonite for removal of trace constituents
and impurities. It consists predominantly of saturated straight
and branched chain hydrocarbons having carbon nu

ziftli, kömür zifti, yüksek-sıcaklık; ziftli

(Yüksek ısı kömür ziftinin damıtılmasında elde edilen artık. 30 ila 180 
°C arasında yumuşama noktasına sahip olan siyah bir katı. Öncelikle üç 
veya daha fazla üyeli yoğunlaşmış aromatik halkalı hidrokarbonları

(The residue from the distillation of high temperature coal tar. A black
solid with an approximate softening point from 30 to 180 °C.
Composed primarily of a complex mixture of three or more membered
condensed ring aromatic hydrocarbons.)

ziftli, kömür zifti, yüksek-sıcaklık, ısı ile işlem görmüş; ziftli

(Yüksek ısı kömür ziftinin damıtılmasından elde edilen ısıyle işlenmiş 
artık. Ortalama 80 ila 180 °C arasında yumuşama noktasına sahip olan 
siyah bir katıdır. Öncelikle üç veya daha fazla

(The heat treated residue from the distillation of high temperature coal
tar. A black solid with an approximate softening point from 80 to
180 °C. Composed primarily of a complex mixture of three or more
membered condensed ring aromatic hydrocarbons.)

ziftli, kömür zifti, yüksek-sıcaklık, ikincil; ziftli Damıtıkığı

(DIN 52025'e göre 140 ila 170 °C aralığında yumuşama noktasına 
sahip zift kok yağı ve/veya bitümlü kömür yüksek ısı ziftinin yüksek 
ısıda kaynayan bölümlerinin damıtılması sırasında ortya ç

(The residue obtained during the distillation of high boiling fractions
from bituminous coal high temperature tar and/or pitch coke oil, with
a softening point of 140 to 170 °C according to DIN 52025.
Composed primarily of tri- and polynuclear aromatic co
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Residues (coal tar), pitch distn.; 648-058-00-1 295-507-9 92061-94-4 M
Pitch Redistillate

Tar, coal, high-temp., distn. and storage residues; 648-059-00-7 295-535-1 92062-20-9 M
Coal Tar Solids Residue

Tar, coal, storage residues; 648-060-00-2 293-764-1 91082-50-7 M
Coal Tar Solids Residue

Tar, coal, high-temp., residues; 648-061-00-8 309-726-5 100684-51-3 M
Coal Tar Solids Residue

Tar, coal, high-temp., high-solids; 648-062-00-3 273-615-7 68990-61-4 M
Coal Tar Solids Residue

Waste solids, coal-tar pitch coking; 648-063-00-9 295-549-8 92062-34-5 M
Coal Tar Solids Residue

Extract residues (coal), brown; özüt artıklar (kömür), linyit; kömür zifti özütü 648-064-00-4 294-285-0 91697-23-3 M
Coal Tar Extract(The residue from extraction of dried coal)

Paraffin waxes (coal), brown-coal-high-temp. tar; 648-065-00-X 295-454-1 92045-71-1 M
Coal Tar Extract

Paraffin waxes (coal), brown-coal-high-temp. tar, hydrotreated; 648-066-00-5 295-455-7 92045-72-2 M
Coal Tar Extract

artıklar (kömür zifti), ziftli damıtık; ziftli  tekrar damıtık

(Ortalama 400 ila 470 °C arasında kaynayan ziftin kademeli 
damıtılmasıyla elde edilen artık. Öncelikle polinükler aromatik 
hidrokarbonlar ve heterosiklik bileşiklerden oluşur.)

(Residue from the fractional distillation of pitch distillate boiling in the
range of approximately 400 to 470 °C. Composed primarily of polynuclear
aromatic hydrocarbons, and heterocyclic compounds.)

zift, kömür, yüksek-sıcaklık, damıtma. ve depolama artıkları; kömür 
zifti katı artıkları

(Bitümlü kömür yüksek ısı ziftinin damıtma tesisatlarında ve depolama 
araçlarında damıtılması veya termal olarak işlenmesi sırasında ayrışam 
kok ve kül içerikli katı

(Coke- and ash-containing solid residues that separate on distillation
and thermal treatment of bituminous coal high temperature tar in
distillation installations and storage vessels. Consists predominantly of
carbon and contains a small quantity of heter

zift, kömür, depolama artıkları; kömür zifti katı artıklar

(Ham kömür zifti depolarından alınan artıklar. Öncelikle kömür zifti ve 
karbon özellikli maddelerden oluşur.)

(The deposit removed from crude coal tar storages. Composed
primarily of coal tar and carbonaceous particulate matter.)

zift, kömür, yüksek-sıcaklık, artıklar; kömür zifti katı artıklar

(Ham bitümlü kömür yüksek ısı ziftini koklaştırılması sırasında oluşan 
katılar. Öncelikle kok ve kömür parçacıkları, son derece aromatik 
bileşikler ve mineral maddelerden oluşur.)

(Solids formed during the coking of bituminous coal to produce crude
bituminous coal high temperature tar. Composed primarily of coke
and coal particles, highly aromatised compounds and mineral
substances.)

zift, kömür, yüksek-sıcaklık, yüksek-katılar; kömür zifti katı artıklar

(Kömürün yüksek ısıda kuru damıtılması gelişen gazın (700 °C üzeri) 
ortalama ortam ısısına soğutulmasıyla elde edilen yoğunlaşma ürünü. 
Öncelikle yoğunlaşmış halkalı aromatik hidroka

(The condensation product obtained by cooling, to approximately
ambient temperature, the gas evolved in the high temperature (greater
than 700 °C) destructive distillation of coal. Composed primarily of a
complex mixture of condensed ring aromatic hydroca

artık katılar, kömür-zift zift koklaştırma; kömür zifti katı artıklar

(Bitümlü kömür ziftinin koklaştırılmasıyla oluşan artık bileşimi. 
Yoğunlukla karbondan oluşur.)

(The combination of wastes formed by the coking of bituminous coal
tar pitch. It consists predominantly of carbon.)

parafin cilaları  (kömür), linyit;-yüksek-sıcaklık zift; kömür zifti özütü

(Solvent kristalleştirme (solvent sıvıyağının çıkartılması), terletme ya 
da yaklaştırma işlemiyle linyit karbonlaştırma işlemine tabi tutulan 
ziftten elde edilen hidrokarbonların 

(A complex combination of hydrocarbons obtained from lignite 
carbonisation
tar by solvent crystallisation (solvent deoiling), by sweating or
an adducting process. It consists predominantly of straight and
branched chain saturated hydrocarbons having carbo

parafin cilaları (kömür), linyit-yüksek-sıcaklık zift, hidrojen ile işlem 
görmüş; kömür zifti özütü

(Solvent kristalleştirme (solvent sıvıyağının çıkartılması), terletme ya 
da yaklaştırma işlemiyle veya katalizörlü hidrojenle işlenen linyit 
karbonlaştırm
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No648-066-00-5 295-455-7 92045-72-2 M

Paraffin waxes (coal), brown-coal high-temp tar, silicic acid-treated; 648-067-00-0 308-298-7 97926-78-8 M
Coal Tar Extract

Tar, coal, low-temp., distn. residues; 648-068-00-6 309-887-1 101316-85-2 M
Tar Oil, intermediate boiling

parafin cilaları (kömür), linyit-yüksek-sıcaklık zift, hidrojen ile işlem 
görmüş; kömür zifti özütü

(Solvent kristalleştirme (solvent sıvıyağının çıkartılması), terletme ya 
da yaklaştırma işlemiyle veya katalizörlü hidrojenle işlenen linyit 
karbonlaştırm

(A complex combination of hydrocarbons obtained from lignite 
carbonisation
tar by solvent crystallisation (solvent deoiling), by sweating or
an adducting process treated with hydrogen in the presence of a catalyst.
It consists predominantly of straight an

parafin cilaları (kömür), linyit yüksek-sıcaklık zift, silisik asit ile işlem 
görmüş; kömür zifti özütü

(Linyit karbonizasyon ziftinin, iz bileşenleri ya da kirliliklerin 
arıtılması için silisik asitle linyit karbonlaştırma işlemine tabi tutulan 
ziftten 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of lignite carbonisation tar with silicic acid for removal of trace 
constituents
and impurities. It consists predominantly of saturated straight
and branched chain hydrocarbons having carbon

zift, kömür, düşük-sıcaklık, damıtma. artıkları; zift yağı, orta kaynama 
sıcaklığı 

(Düşük ısılı kömür ziftinin kademeli damıtılmasıyla ortalama 300 °C 
aralığında kaynayan yağların arıtılması sonucu kalan artıklar. Öncelikli 
olarak aromatik bileşiklerden

(Residues from fractional distillation of low temperature coal tar to
remove oils that boil in a range up to approximately 300 °C.
Composed primarily of aromatic compounds.)



Sayfa 32 / 130

Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Pitch, coal tar, low-temp; 648-069-00-1 292-651-4 90669-57-1 M
Pitch Residue

Pitch, coal tar, low-temp., oxidized; 648-070-00-7 292-654-0 90669-59-3 M
Pitch Residue, oxidised

Pitch, coal tar, low-temp., heat-treated; 648-071-00-2 292-653-5 90669-58-2 M
Pitch Residue, oxidised; Pitch Residue, heat-treated

Distillates (coal-petroleum), condensed-ring arom; 648-072-00-8 269-159-3 68188-48-7 M
Distillates

zift, kömür zifti, düşük-sıcaklık; zift artığı

(Düşük ısılı kömür ziftinin damıtılmasıdan elde edilen bir yarı katı ya 
da karmaşık bir siyah katı.Ortalama 40 ila 180 °C arasında bir 
yumuşama noktasına sahiptir. Öncelikle hidrokarbonların karmaşık bir 
bil

(A complex black solid or semi-solid obtained from the distillation of a
low temperature coal tar. It has a softening point within the approximate
range of 40 to 180 °C. Composed primarily of a complex
mixture of hydrocarbons.)

ziftli, kömür zifti, düşük-sıcaklık, oksitlenmiş; ziftli artık, oksitlenmiş

(Düşük ısılı kömür ziftinin yükseltilmiş ısıda hava üfleme işlemine tabi 
tutulması ile elde edilen üründür. Ortalama 70 ila 180 °C arasında bir 
yumuşama noktasına sahiptir. Öncel

(The product obtained by air-blowing, at elevated temperature, 
lowtemperature
coal tar pitch. It has a softening-point within the approximate
range of 70to 180 °C. Composed primarily of a complex mixture
of hydrocarbons.)

ziftli, kömür zifti, düşük-sıcaklık, ısıl işlem görmüş; zift artık, 
oksitlenmiş; zift artık, ısıl işlem görmüş

(Düşük ısılı kömür ziftini ısıyla işlenmesinden elde edilen bir siyah 
katı. Ortalama 50 ila 140 °C aralığında yumuşama noktasına sahiptir. 
Önce

(A complex black solid obtained by the heat treatment of low temperature
coal tar pitch. It has a softening point within the approximate
range of 50 to 140 °C. Composed primarily of a complex mixture of
aromatic compounds.)

Damıtıklar (kömür-petrol), yoğuşmuş-halkalı aromatikler; damıtıklar

(Kömür, katran ve ortalama 220 ila 450 °C arasında damıtılan aromatik 
petrol akımlarının bir bileşiminden elde edilen damıtık. Öncelikle üç ila 
4 üyeli yoğunlaşmış halkalı aromatik hidro

(The distillate from a mixture of coal and tar and aromatic petroleum
streams having an approximate distillation range of 220 to 450 °C.
Composed primarily of three- to four-membered condensed ring
aromatic hydrocarbons.)
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

648-073-00-3 309-956-6 101794-74-5 M

Pyrolysis Products

648-074-00-9 309-957-1 101794-75-6 M

Pyrolysis Products

648-075-00-4 309-958-7 101794-76-7 M

Pyrolysis Products

Pitch, coal tar-petroleum; 648-076-00-X 269-109-0 68187-57-5 M
Pitch Residues

Phenanthrene, distn. residues; 648-077-00-5 310-169-5 122070-78-4 M
Heavy Anthracene Oil Redistillate

Distillates (coal tar), upper, fluorene-free; 648-078-00-0 284-899-7 84989-10-6 M
Wash Oil Redistillate

Residues (coal tar), creosote oil distn.; artıklar (kömür zifti), kreosot yağı damıtığı. 648-080-00-1 295-506-3 92061-93-3 H

Distillates (coal), coke-oven light oil, naphthalene cut; 648-084-00-3 285-076-5 85029-51-2 J,M
Naphthalene Oil

Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-
polyethylene-polypropylene pyrolysis-derived; 

Aromatik hidrokarbonlar, C20-28, çokhalkalı, karışık kömür-zifti,  
ziftli-polietilen-polipropilen piroliz-türevi; piroliz ürünleri

(Karışık kömür zifti-polietilen-polipropilen pirolizden elde edilen 
karmaşık bir hidrokarbon bileşimi. Öncelikli olarak DIN

(A complex combination of hydrocarbons obtained from mixed coal
tar pitch-polyethylene-polypropylene pyrolysis. Composed primarily of
polycyclic aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of C20 through C28 and having a softeni

Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-
polyethylene pyrolysis-derived; 

Aromatik hidrokarbonlar, C20-28, polisiklik, karışık kömür-zift ziftli-
polietilen piroliz-türevi; piroliz ürünleri

(Karışık kömür zifti-polietilen pirolizden elde edilen karmaşık bir 
hidrokarbon bileşimi. Öncelikli olarak DIN 52025'e göre 100 ila 220 
°C 

(A complex combination of hydrocarbons obtained from mixed coal
tar pitch-polyethylene pyrolysis. Composed primarily of polycyclic
aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C20 through C28 and having a softening point of 10
Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-
polystyrene pyrolysis-derived; 

Aromatik hidrokarbonlar, C20-28, polisiklik, karışık kömür-zift ziftli-
polistiren piroliz-türevi; piroliz ürünleri

(Karışık kömür zifti-polistiren pirolizden elde edilen karmaşık bir 
hidrokarbon bileşimi. Öncelikli olarak DIN 52025'e göre 100 ila 220 
°C 

(A complex combination of hydrocarbons obtained from mixed coal
tar pitch-polystyrene pyrolysis. Composed primarily of polycyclic
aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C20 through C28 and having a softening point of 100

zift, kömür zifti-petrol; ziftli artıklar

(Kömür zifti ve aromatik petrol akımlarının bir karışımının 
damıtılmasından elde edilen artıktır. 40 ila 180 °C arasında yumuşama 
noktasına sakip bir katıdır. Öncelikli olarak üç ya da daha fazla üyeli 
yoğunlaştı

(The residue from the distillation of a mixture of coal tar and aromatic
petroleum streams. A solid with a softening point from 40 to 180 °C.
Composed primarily of a complex combination of three or more
membered condensed ring aromatic hydrocarbons.)

fenantren, damıtma artıkları;ağır antrasen yağı  tekrar damıtık

(Ortalama 340 ila 420 °C arasında kaynayan ham fenantrenin 
damıtılmasından elde edilen artıktır. Yoğunlukla fenatren, antrasen ve 
karbazolden oluşur.)

(Residue from the distillation of crude phenanthrene boiling in the
approximate range of 340 to 420 °C. It consists predominantly of
phenanthrene, anthracene and carbazole.)

Damıtıklar (kömür zifti), yukarı, fuloren içermeyen; yıkama yağı 
Damıtığı

(Kömür ziftinin kristalleştirilmesinden elde edilen karmaşık bir 
hidrokarbon bileşimidir. Aromatik polisiklik hidrokarbonlar, öncelikle 
difenil, dibenzofuran ve asenaftenden oluşur

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the crystallisation
of tar oil. It consists of aromatic polycyclic hydrocarbons,
primarily diphenyl, dibenzofuran and acenaphthene.)

Wash Oil Redistillate; [[The residue from the fractional distillation of 
wash oil boiling in the approximate range of 270°C to 330°C. It consists 
predominantly of dinuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.]]

yıkama yağı Damıtığı; [[ Kaynama sıcaklığı yaklaşık olarak  270°C - 
330°C  arasında kaynayan yıkama yağının ayrımsal damıtması 
sonucundaki artıklar. Ağırlıklı olarak çiftmerkezli aromatik ve 
heterohalkalı hidrokarbonlardan oluşuan.]]

Damıtıklar (kömür), kok fırını hafif yağı, naftalin kısmı; naftalin yağı

(Kok fırını hafif yağının prefraksiyonasyonundan (sürekli damıtma) 
elde edilen karmaşık bir hidrokarbon bileşimi. Ağırlıklı olarak naftalen, 
kumaron ve indenden oluşmakla birlikte, 
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No648-084-00-3 285-076-5 85029-51-2 J,M

Distillates (coal tar), naphthalene oils, naphthalene-low; 648-086-00-4 284-898-1 84989-09-3 J,M
Naphthalene Oil Redistillate

Damıtıklar (kömür), kok fırını hafif yağı, naftalin kısmı; naftalin yağı

(Kok fırını hafif yağının prefraksiyonasyonundan (sürekli damıtma) 
elde edilen karmaşık bir hidrokarbon bileşimi. Ağırlıklı olarak naftalen, 
kumaron ve indenden oluşmakla birlikte, 

(The complex combination of hydrocarbons obtained from 
prefractionation
(continuous distillation) of coke oven light oil. It consists predominantly
of naphthalene, coumarone and indene and boils above
148 °C.)

Damıtıklar (kömür zifti), naftalin yağları, naftalin-düşük; naftalin yağı  
tekrar damıtık

(Naftalen yağının kristalleştirilmesiyle elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimi. Öncelikle naftalen, alkil naftalenler ve fenolik 
bileşiklerden oluşur.)

(A complex combination of hydrocarbons obtained by crystallisation
of naphthalene oil. Composed primarily of naphthalene, alkyl 
naphthalenes
and phenolic compounds.)
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Distillates (coal tar), naphthalene oil crystn. mother liquor; 648-087-00-X 295-310-8 91995-49-2 J,M
Naphthalene Oil Redistillate

Extract residues (coal), naphthalene oil, alk.; 648-088-00-5 310-166-9 121620-47-1 J,M
Naphthalene Oil Extract Residue

Extract residues (coal), naphthalene oil, alk., naphthalene-low; 648-089-00-0 310-167-4 121620-48-2 J,M
Naphthalene Oil Extract Residue

Distillates (coal tar), naphthalene oils, naphthalene-free, alk. exts.; 648-090-00-6 292-612-1 90640-90-7 J,M
Naphthalene Oil Extract Residue

Extract residues (coal), naphthalene oil alk., distn. overheads; 648-091-00-1 292-627-3 90641-04-6 J,M
Naphthalene Oil Extract Residue

Damıtıklar (kömür zifti), naftalin yağı kristal yapıda. Temel sıvı kısım; 
naftalin yağı  tekrar damıtık

(Ortalama 200 ila 230 °C aralığında kaynayan ve kömür ziftinden 
alınan naftaleninn kristalleştirilmesiyle süzüntü olarak elde edilen 
organik bileşikle

(A complex combination of organic compounds obtained as a filtrate
from the crystallisation of the naphthalene fraction from coal tar and
boiling in the range of approximately 200 to 230 °C. Contains chiefly
naphthalene, thionaphthene and alkylnaphthalene

özüt artıklar (kömür), naftalin yağı, bazik; naftalin yağı özüt artığı

(Naftalen yağının fenolik bileşiklerden (zift asitleri) arıtılmak üzere 
alkali yıkanmasından elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Naftalen ve alkil naftalenlerden oluşu

(A complex combination of hydrocarbons obtained from the alkali
washing of naphthalene oil to remove phenolic compounds (tar acids).
It is composed of naphthalene and alkyl naphthalenes.)

özüt artıkları (kömür), naftalin yağı, bazik, naftalin-düşük; naftalin yağı 
özütü artığı

(Kristalleştirme işlemiyle birlikte alkali yıkanmış naftalen yağdan 
naftalenin çıkarılması sonrasında kalan hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Öncelikle naftale

(A complex combination of hydrocarbons remaining after the removal
of naphthalene from alkali-washed naphthalene oil by a crystallisation
process. It is composed primarily of naphthalene and alkyl naphthalenes.)

Damıtıklar (kömür zifti), naftalin yağları, naftalin içermeyen, alkalin 
özütleri.; naftalin yağı özüt artığı

(Fenolik bileşiklerin (zift asitlerinin) çekilmiş naftalen yağından alkali 
yıkamayla arıtılması sonrasında kalan yağ. Öncelikli olarak naftalen v

(The oil remaining after the removal of phenolic compounds (tar acids)
from drained naphthalene oil by an alkali wash. Composed primarily
of naphthalene and alkyl naphthalenes.)

özüt artıkları (kömür), naftalin yağı bazik, damıtma üst kısımları; 
naftalin yağı özüt artığı

(180 ila 220 °C ortalama damıtma aralığına sahip alkali yıkanmış 
naftalen yağının damıtığı. Öncelikli olarak naftalen, alkalibenzenler, 
inden ve indandan oluşur

(The distillation from alkali-washed naphthalene oil having an 
approximate
distillation range of 180 to 220 °C. Composed primarily of
naphthalene, alkylbenzenes, indene and indan.)
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Distillates (coal tar), naphthalene oils, methylnaphthalene fraction; 648-092-00-7 309-985-4 101896-27-9 J,M
Methylnaphthalene Oil

Distillates (coal tar), naphthalene oils, indole-methylnaphthalene fraction; 648-093-00-2 309-972-3 101794-91-6 J,M

Methylnaphthalene Oil

Distillates (coal tar), naphthalene oils, acid exts.; 648-094-00-8 295-309-2 91995-48-1 J,M
Methylnaphthalene Oil Extract Residue

Extract residues (coal), naphthalene oil alk., distn. residues; 648-095-00-3 292-628-9 90641-05-7 J,M
Methylnaphthalene Oil Extract Residue

Extract oils (coal), acidic, tar-base free; 648-096-00-9 284-901-6 84989-12-8 J,M
Methylnaphthalene Oil Extract Residue

Distillates (coal tar), benzole fraction, distn. residues; 648-097-00-4 310-165-3 121620-46-0 J,M
Wash Oil

Creosote oil, acenaphthene fraction; Kreosote yağı, asenaften fraksiyonu; yıkama yağı 648-098-00-X 292-605-3 90640-84-9 H
Wash Oil; 

Creosote oil; Kreosot yağı; 648-099-00-5 263-047-8 61789-28-4 H

Creosote oil, high-boiling distillate; 648-100-00-9 274-565-9 70321-79-8 H
Wash Oil; 

Damıtıklar (kömür zifti), naftalin yağları, metilnaftalin fraksiyonu; 
Metilnaftalin yağı

(Yüksek ısılı kömür ziftinin kademeli damıtılmasından elde edilen 
damıtık. Öncelikli olarak değiştirilmiş iki halkalı aromatik 
hidrokarbonlar ve ortalama 225 ila 255

(A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar.
Composed primarily of substituted two ring aromatic hydrocarbons
and aromatic nitrogen bases boiling in the range of approximately 225
to 255 °C.)

Damıtıklar (kömür zifti), naftalin yağları, indol-metilnaftalin 
fraksiyonu; Metilnaftalin yağı

(Yüksek ısılı kömür ziftinin kademeli damıtılmasından elde edilen bir 
damıtık. Öncelikle indol ve 235 ila 255 °C aralığında kaynayan 
metilnaftalenden oluşur.)

(A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar.
Composed primarily of indole and methylnaphthalene boiling in the
range of approximately 235 to 255 °C.)

Damıtıklar (kömür zifti), naftalin yağları, asit özütleri.; Metilnaftalin 
yağı özüt artığı

(Ortalama 230 ila 255 °C arasında kaynayan ve kömür ziftinin 
damıtılmasından elde edilen metilnaftalen fraksiyonunun değerinin 
azaltılmasıyla ortaya çıkan karmaşık

(A complex combination of hydrocarbons obtained by debasing the
methylnaphthalene fraction obtained by the distillation of coal tar and
boiling in the range of approximately 230 to 255 °C. Contains chiefly
1(2)-methylnaphthalene, naphthalene, dimethylnaph

özüt artıklar (kömür), naftalin yağı bazik, damıtma artıkları; 
Metilnaftalin yağı özüt artığı

(Ortalama 220 ila 300 °C aralığındaki alkali yıkanmış naftalen yağının 
damıtılmasından elde edilen artık. Öncelikli olarak naftalen, 
alkilnaftalenler ve aromati

(The residue from the distillation of alkali-washed naphthalene oil
having an approximate distillation range of 220 to 300 °C. Composed
primarily of naphthalene, alkylnaphthalenes and aromatic nitrogen
bases.)

Özüt yağları (kömür), asidik, zift-bazı içermeyen; Metilnaftalin yağı 
özüt artığı

(220 ila 265 °C arasında kaynayan, zift bazlarının çıkarılması için 
damıtma işleminden sonra sucul sülfürik asit gibi bir asit yıkamayla 
üretilmiş bir kömür zifti alkali tü

(The extract oil boiling in the range of approximately 220 to 265 °C
from coal tar alkaline extract residue produced by an acidic wash such
as aqueous sulfuric acid after distillation to remove tar bases.
Composed primarily of alkylnaphthalenes.)

Damıtıklar (kömür zifti), benzol fraksiyonu, damıtma artıkları; yıkama 
yağı

(Ham benzolun (yüksek ısılı kömür zifti) damıtılmasından elde edilen 
karmaşık bir hidrokarbon bileşimi. Ortalama 150 ila 300 °C damıtma 
aralığına sahip bir sıvı, bir yarı katı ve

(A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation
of crude benzole (high temperature coal tar). It may be a liquid
with the approximate distillation range of 150 to 300 °C or a semisolid
or solid with a melting point up to 70 °C. It is

Kreosot yağı, yüksek-kaynama damıtığı; yıkama yağı; Yıkama yağı 
[[taş kömürünün yüksek sıcaklıkta karbonizasyonu ve ayrıca fazla 
kristal tuzlarının ayrıştırılması sonucu elde edilmiş yüksek kaynamalı 
damıtma fraksiyonu . 5°C sıcaklığında kristal içermez]]

[[The high-boiling distillation fraction obtained from the high temperature 
carbonization of bituminous coal which is further refined to remove 
excess crystalline salts. It consists primarily of creosote oil with some of 
the normal polynuclear aromatic sa
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Creosote; kreosot; 648-101-00-4 232-287-5 8001-58-9 H

Extract residues (coal), creosote oil acid; 648-102-00-X 310-189-4 122384-77-4 H
Wash Oil Extract Residue; 

özüt artıkları (kömür), Kreosot yağı asidi; yıkama yağı özüt artığı

kaynama sıcaklığı aralığı yaklaşık olarak 250°C ila  280°C  olan kömür 
zifti damıtılmasından elde edilen bazlığı giderilmiş fraksiyonundan 
gelen hidrokarbonların kompleks bileşik bifenil

[[A complex combination of hydrocarbons from the base-freed fraction 
from the distillation of coal tar, boiling in the range of approximately 
250°C to 280°C . It consists predominantly of biphenyl and isomeric 
diphenylnaphthalenes.]]
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Anthracene oil, anthracene paste; 648-103-00-5 292-603-2 90640-81-6 J,M
Anthracene Oil Fraction

Anthracene Oil Fraction 648-104-00-0 292-604-8 90640-82-7 J,M

Residues (coal tar), anthracene oil distn.; 648-105-00-6 295-505-8 92061-92-2 J,M
Anthracene Oil Fraction

Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction; 648-106-00-1 295-275-9 91995-15-2 J,M
Anthracene Oil Fraction

antrasen yağı, antrasen yapıştırıcı; antrasen yağı fraksiyonu

(Antrasen yağın kristalleştirilmesi ya da sentrifüjlenmesinden elde 
edilen zengin antrasenli katı. Öncelikli olarak antrasen, karbazol ve 
fenantrenden oluşur.)

(The anthracene-rich solid obtained by the crystallisation and centrifuging
of anthracene oil. It is composed primarily of anthracene, carbazole
and phenanthrene.)

antrasen yağı, antrasen-düşük; antrasen yağı fraksiyonu
(Zengin antrasenli bir katının (antrasen macun) kristalleştirme işlemiyle 
antrasen yağdan arındırılması sonrasında kalan yağ. Öncelikli olarak 
iki, üç ya da dört üyeli aromatik bileşiklerden oluşur.)

(The oil remaining after the removal, by a crystallisation process, of an
anthracene-rich solid (anthracene paste) from anthracene oil. It is
composed primarily of two, three and four membered aromatic
compounds.)

artıklar (kömür zifti), antrasen yağı damıtma.; antrasen yağı fraksiyonu

(Ortalama 340 ila 400 °C aralığında kaynayan ham antrasenin kademeli 
damıtılmasından elde edilen artık. Ağırlıklı olarak tri ya da polinükleer 
aromatik ve heterosiklik hidrokarbonla

(The residue from the fraction distillation of crude anthracene boiling
in the approximate range of 340 to 400 °C. It consists predominantly
of tri- and polynuclear aromatic and heterocyclic hydrocarbons.)

antrasen yağı, antrasen pastası, antrasen fraksiyonu; antrasen yağı 
fraksiyonu

(Antrasen yağın bitümlü yüksek ısı ziftten kristalleştirilmesi ile elde 
edilen antrasenin damıtılması ile elde edilen ve 330 ila 350 °C 
aralığında kaynayan karmaşık bir hidrok

(A complex combination of hydrocarbons from the distillation of
anthracene obtained by the crystallisation of anthracene oil from 
bituminous
high temperature tar and boiling in the range of 330 to 350 °
C. It contains chiefly anthracene, carbazole and phe
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Anthracene oil, anthracene paste, carbazole fraction; 648-107-00-7 295-276-4 91995-16-3 J,M
Anthracene Oil Fraction

Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights; 648-108-00-2 295-278-5 91995-17-4 J,M
Anthracene Oil Fraction

Tar oils, coal, low-temp.; 648-109-00-8 309-889-2 101316-87-4 J,M
Tar Oil, high boiling

Phenols, ammonia liquor ext.; 648-111-00-9 284-881-9 84988-93-2 J,M
Alkaline Extract

Alkaline Extract 648-112-00-4 292-610-0 90640-88-3 J,M

Extracts, coal tar oil alk.; 648-113-00-X 266-017-2 65996-83-0 J,M
Alkaline Extract

Distillates (coal tar), naphthalene oils, alk. exts.; 648-114-00-5 292-611-6 90640-89-4 J,M
Alkaline Extract

Extract residues (coal), tar oil alk., carbonated, limed; 648-115-00-0 292-629-4 90641-06-8 J,M
Crude Phenols

Tar acids, brown-coal, crude; 648-117-00-1 309-888-7 101316-86-3 J,M
Crude Phenols

antrasen yağı, antrasen pastası karbazol fraksiyon; antrasen yağı 
fraksiyonu

(Antrasen yağın bitümlü yüksek ısı ziftten kristalleştirilmesi ile elde 
edilen antrasenin damıtılması ile elde edilen ve 350 ila 360 °C 
aralığında kaynayan karmaşık bir hidrokar

(A complex combination of hydrocarbons from the distillation of
anthracene obtained by crystallisation of anthrancene oil from bituminous
coal high temperature tar and boiling in the approximate range
of 350 to 360 °C. It contains chiefly anthracene, carb

antrasen yağı, antrasen pastası, damıtma sonucu açığa çıkan hafif 
türler; antrasen yağı fraksiyonu

(Antrasen yağın bitümlü düşük ısı ziftten kristalleştirilmesi ile elde 
edilen antrasenin damıtılması ile elde edilen ve 290 ila 340 °C 
aralığında kaynayan 

(A complex combination of hydrocarbons from the distillation of
anthracene obtained by crystallisation of anthracene oil from bituminous
light temperature tar and boiling in the range of approximately
290 to 340 °C. It contains chiefly trinuclear aromatic

zift yağları, kömür, düşük-sıcaklıklı; zift yağı, yüksek kaynama 
sıcaklığı 

(Düşük ısılı kömür ziftinden elde edilen bir damıtık. Öncelikli olarak 
hidrokarbonlar, fenolik bileşikler ve 160 ila 340 °C aralığında 
kaynayan aromatik nitrojen bazlardan oluşur

(A distillate from low-temperature coal tar. Composed primarily of
hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen bases
boiling in the range of approximately 160 to 340 °C.)

fenoller, amonyak anasıvı özütü; Alkalin özütü

(Kömürün düşük ısıda kuru damıtılmasında (700 °C altında) gelişen 
gazdan elde edilen amonyak liköründen izobütil asetat kullanılarak 
özütlenen fenollerin bir bileşimi. Ağırlıklı olarak alkali tuzlar ve çeşit

(The combination of phenols extracted, using isobutyl acetate, from
the ammonia liquor condensed from the gas evolved in low-temperature
(less than 700 °C) destructive distillation of coal. It consists predominantly
of a mixture of monohydric and dihydric

Damıtıklar (kömür zifti),hafif yağlar, alkalin özütleri.; Alkalin özütü      
               (Sulu sodyum hidroksit gibi bir alkali yıkamayla üretilen 
karbolik yağın sulu bir özütü. Öncelikle alkalin tuzlar ve çeşitli fenolik 
bileşiklerden oluşur.)

(The aqueous extract from carbolic oil produced by an alkaline wash
such as aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali
salts of various phenolic compounds.)

özütler, kömür zifti yağı bazları; Alkalin özütü

(Sulu sodyum hidroksit gibi bir alkali yıkamayla üretilen kömür zifti 
yağının bir özütü. Öncelikle alkalin tuzlar ve çeşitli fenolik 
bileşiklerden oluşur.)

(The extract from coal tar oil produced by an alkaline wash such as
aqueous sodium hydroxide. Composed primarily of the alkali salts of
various phenolic compounds.)

Damıtıklar (kömür zifti), naftalin yağları, baz özütleri.; baz özütü

(Sulu sodyum hidroksit gibi bir alkali yıkamayla üretilen naftalen yağın 
sulu bir özütü. Öncelikle alkalin tuzlar ve çeşitli fenolik bileşiklerden 
oluşur.)

(The aqueous extract from naphthalene oil produced by an alkaline
wash such as aqueous sodium hydroxid. Composed primarily of the
alkali salts of various phenolic compounds.)

özüt artıkları (kömür), zift yağı bazları, karbonatlanmış, kireçlenmiş; 
ham fenoller

(Kömür zifti yağı alkali özütlerinin CO2 ve CaO ile işlenmesinden elde 
edilen ürün. Öncelikli olarka CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 ve diğer 
organik ve inorganik katışkılardan o

(The product obtained by treatment of coal tar oil alkaline extract with
CO2 and CaO. Composed primarily of CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 and
other organic and inorganic impurities.)

zift asitler, linyit kömürü, ham; ham fenoller

(Linyit kömürün ziftinin damıtığının asitleştirilmiş bir alkali özütü. 
Öncelikli olarak fenol ve fenol homologlarından oluşur.)
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Tar acids, brown-coal gasification; 648-118-00-7 295-536-7 92062-22-1 J,M
Crude Phenols

Tar acids, distn. residues; 648-119-00-2 306-251-5 96690-55-0 J,M
Distillate Phenols

zift asitler, linyit kömürü, ham; ham fenoller

(Linyit kömürün ziftinin damıtığının asitleştirilmiş bir alkali özütü. 
Öncelikli olarak fenol ve fenol homologlarından oluşur.)

(An acidified alkaline extract of brown coal tar distillate. Composed
primarily of phenol and phenol homologs.)

zift asitler, linyit kömürü gazlaştırması; ham fenoller

(Linyit kömürün gazlaştırılmasından elde edilen organik bileşiklerin 
karmalık bir bileşimi. Öncelikli olarak C6-10 hidroksi aromatik 
fenoller ve homologlarından oluşur.)

(A complex combination of organic compounds obtained from brown
coal gasification. Composed primarily of C6-10 hydroxy aromatic
phenols and their homologs.)

zift asitler, damıtma artıkları; damıtık fenolleri

(Ham fenolün kömürden damıtılması sonraı elde edilen bir artık. 
Ağırlıklı olarak C8 dizisinden C10 dizisine doğru karbon sayıları ve 60 
ila 80 °C aralığında yumuşama noktaları bulunan fenollerden oluşur.

(A residue from the distillation of crude phenol from coal. It consists
predominantly of phenols having carbon numbers in the range of C8
through C10 with a softening point of 60 to 80 °C.)
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Tar acids, methylphenol fraction; 648-120-00-8 284-892-9 84989-04-8 J,M
Distillate Phenols

Tar acids, polyalkylphenol fraction; 648-121-00-3 284-893-4 84989-05-9 J,M
Distillate Phenols

Tar acids, xylenol fraction; 648-122-00-9 284-895-5 84989-06-0 J,M
Distillate Phenols

Tar acids, ethylphenol fraction; 648-123-00-4 284-891-3 84989-03-7 J,M
Distillate Phenols

Tar acids, 3,5-xylenol fraction; 648-124-00-X 284-896-0 84989-07-1 J,M
Distillate Phenols

Tar acids, residues, distillates, first-cut; 648-125-00-5 270-713-1 68477-23-6 J,M
Distillate Phenols

Tar acids, cresylic, residues; 648-126-00-0 271-418-0 68555-24-8 J,M
Distillate Phenols

Phenols, C9-11; fenoller, C9-11; damıtık fenolleri 648-127-00-6 293-435-2 91079-47-9 J,M
Distillate Phenols

Tar acids, cresylic; 648-128-00-1 295-540-9 92062-26-5 J,M
Distillate Phenols

Tar acids, brown-coal, C2-alkylphenol fraction; 648-129-00-7 302-662-9 94114-29-1 J,M
Distillate Phenols

Extract oils (coal), naphthalene oils; 648-130-00-2 292-623-1 90641-00-2 J,M

zift asitler, metilfenol fraksiyonu; damıtık fenolleri

(Düşük ısılı kömür zifti asitlerinin damıtılmasıyla geri kazanılan, 3- ve 
4- metilfenol açısından zengin olan zift asidi fraksiyonları.)

(The fraction of tar acid rich in 3- and 4-methylphenol, recovered by
distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.)

zift asitler, polialkilfenol fraksiyonu; damıtık fenolleri

(Ortalama 225 ila 320 °C aralığında kaynayan, düşük ısılı kömür zifti 
asitlerinin damıtılmasıyla geri kazanılan zift asidi fraksiyonları. 
Öncelikli olarak polialkilfenollerden oluşur.)

(The fraction of tar acids, recovered by distillation of low-temperature
coal tar crude tar acids, having an approximate boiling range of 225 to
320 °C. Composed primarily of polyalkylphenols.)

zift asitler, ksilenol fraksiyonu; damıtık fenoller

(2, 4- ve 2, 5- dimetilfenol açısından zengin, düşük ısılı kömür zifti 
ham zift asitlerinin damıtılmasıyla geri kazanılan kömür zift asiti 
fraksiyonu.)

(The fraction of tar acids, rich in 2,4- and 2,5-dimethylphenol, recovered
by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.)

zift asitler, etilfenol fraksiyonu; damıtık fenolleri

(3- ve 4- etilfenol açısından zengin, düşük ısılı kömür zifti ham zift 
asitlerinin damıtılmasıyla geri kazanılan zift asidi fraksiyonu.)

Tar acids, ethylphenol fraction; Distillate phenols
(The fraction of tar acids, rich in 3- and 4-ethylphenol, recovered by
distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.)

zift asitler, 3,5-ksilenol fraksiyonu; damıtık fenoller

(3- ve 5- dimetilfenol açısından zengin, düşük ısılı kömür zifti 
asitlerinin damıtılmasıyla geri kazanılan zift asidi fraksiyonu.)

(The fraction of tar acids, rich in 3,5-dimethylphenol, recovered by
distillation of low-temperature coal tar acids.)

zift asitleri, artıklar, damıtıklar, birinci kesim; damıtık fenoller

(Hafif karbolik yağın 235 ila 355 °C arasında damıtılmasından elde 
edilen artıklar.)

(The residue from the distillation in the range of 235 to 355 °C of
light carbolic oil.)

zift asitler, kresilik, artıklar; damıtık fenolleri

(Fenol, kresol, ksilenoller ve daha yüksek kaynama noktasına sahip 
fenollerin arıtılması sonrasıda elde edilen ham kömür zifti asidi 
artıkları. Öncelikli olarak polialkilfenoller, reçine sakızları ve in

(The residue from crude coal tar acids after removal of phenol, cresols,
xylenols and any higher boiling phenols. A black solid with a melting
point approximately 80 °C. Composed primarily of polyalkyphenols,
resin gums, and inorganic salts.)

zift asitler, kresilik; damıtık fenolleri

(Ortalama 200 ila 230 °C'de kaynayan ve kahverengi kömürden elde 
edilen organik bileşiklerin karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak 
fenoller ve piridin bazlarından oluşur.)

(A complex combination of organic compounds obtained from brown
coal and boiling in the range of approximately 200 to 230 °C. It
contains chiefly phenols and pyridine bases.)

zift asitleri, linyit kömürü, C2-alkilfenol fraksiyonu; damıtık fenolleri

(200 ila 230 °C aralığında kaynayan alkali yıkanmış linyit zift 
damıtığının asitleştirilmesinden elde edilen damıtık. Öncelikli olarak 
m- ve p- etilfenolün yanı sıra kresol ve ksil

(The distillate from the acidification of alkaline washed lignite tar 
distillate
boiling in the range of approximately 200 to 230 °C. Composed
primarily of m- and p-ethylphenol as well as cresols and xylenols.)

özüt yağları (kömür), naftalin yağları; asit özütü

(Alkali yıkanmış naftalen yağının asidik yıkamasıyla üretilen sucul 
özüt. Öncelikli olarak piridin ve kinolin gibi çeşitli aromatik nitorjen 
bazlarının asit tuzlarından ve bunların alkil türevlerinden ol
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Acid Extract
648-130-00-2 292-623-1 90641-00-2 J,M

Tar bases, quinoline derivs.; Zift bazları, kinolin türevleri; damıtık bazları 648-131-00-8 271-020-7 68513-87-1 J,M
Distillate Bases

Tar bases, coal, quinoline derivs. fraction; Zift bazları, kömür, kinolin türevleri fraksiyonu; damıtık bazları 648-132-00-3 274-560-1 70321-67-4 J,M
Distillate Bases

özüt yağları (kömür), naftalin yağları; asit özütü

(Alkali yıkanmış naftalen yağının asidik yıkamasıyla üretilen sucul 
özüt. Öncelikli olarak piridin ve kinolin gibi çeşitli aromatik nitorjen 
bazlarının asit tuzlarından ve bunların alkil türevlerinden ol

(The aqueous extract produced by an acidic wash of alkali-washed
naphthalene oil. Composed primarily of acid salts of various aromatic
nitrogen bases including pyridine, quinoline and their alkyl derivatives.)
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Tar bases, coal, distn. residues; 648-133-00-9 295-544-0 92062-29-8 J,M
Distillate Bases

648-134-00-4 309-745-9 100801-63-6 J,M

Heat Treatment Products

648-135-00-X 309-748-5 100801-65-8 J,M

Heat Treatment Products

648-136-00-5 309-749-0 100801-66-9 J,M

Heat Treatment Products

Extract residues (coal), tar oil alk., naphthalene distn. residues; 648-137-00-0 277-567-8 736665-18-6 J,M
Naphthalene Oil Extract Residue

Creosote oil, low-boiling distillate; 648-138-00-6 274-566-4 70321-80-1 H
Wash Oil; 

Zift bazları, kömür, damıtma. artıkları; damıtık bazları

(Nötrleştirilmiş ve kömür ziftlerinin damıtılmasıyla elde edilmiş asit 
özütlü baz içeren zift fraksiyonlarının damıtılması sonrasında kalan 
artık. Ağırlıklı olarak anilin, kolidin, kinolin, kinolin

(The distillation residue remaining after the distillation of the neutralised,
acid-extracted base-containing tar fractions obtained by the distillation
of coal tars. It contains chiefly aniline, collidines, quinoline and
quinoline derivatives and toluidi
Hydrocarbon oils, arom., mixed with polyethylene and polypropylene, 
pyrolyzed, light oil fraction; 

hidrokarbon yağları, aromatik,  polietilen ve polipropilen ile karışmış, 
pirolizlenmiş,hafif yağ fraksiyonu; ısıl işlem ürünleri

(Bir polietilen/polipropilen karışımının zift ya da aromatik yağlarla ısı 
işlemine tabi tutulmasından elde edilen yağ. Ağırlı

(The oil obtained from the heat treatment of a polyethylene/polypropylene
mixture with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly
of benzene and its homologs boiling in a range of approximately
70 to 120 °C.)

Hydrocarbon oils, arom., mixed with polyethylene, pyrolyzed, light oil 
fraction; 

hidrokarbon yağları,aromatik,  polietilen ile karışık, pirolizlenmiş, hafif 
yağ fraksiyonu; ısıl işlem ürünleri

(Polietilenin kömür zifti ya da aromatik yağlarla ısı işlemine tabi 
tutulmasıyla elde edilen yağ. Öncelikle 70 ila 120 °C arasında 
kaynayan be

(The oil obtained from the heat treatment of polyethylene with coal tar
pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its
homologs boiling in a range of 70 to 120 °C.)
Hydrocarbon oils, arom., mixed with polystyrene, pyrolyzed, light oil 
fraction; 

hidrokarbon yağları,aromatik,  polistiren ile karışık, pirolizlenmiş, hafif 
yağ fraksiyonu; ısıl işlem ürünleri

(Polistirenin kömür zifti ya da aromatik yağlarla ısı işlemine tabi 
tutulmasıyla elde edilen yağ. Öncelikle 70 ila 210 °C arasında 
kaynayan be

(The oil obtained from the heat treatment of polystyrene with coal tar
pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its
homologs boiling in a range of approximately 70 to 210 °C.)

özüt artıklar (kömür), zift yağı, bazik, naftalin damıtma. artıkları; 
naftalin yağı özüt artığı

(Naftalenin, öncelikleiki ila dört üyeli yoğunlaştırılmış halkalı aromatik 
hidrokarbonlar ve aromatik nitrojen bazlarından oluşan damıtmayla 
ayrılması sonrası

(The residue obtained from chemical oil extracted after the removal of
naphthalene by distillation composed primarily of two to four
membered condensed ring aromatic hydrocarbons and aromatic
nitrogen bases.)

Kreosot yağı, düşük kaynama sıcaklığı damıtığı; yıkama yağı; [[düşük 
kaynama fraksiyonu, taş kömürünün yüksek sıcaklıkta 
karbonizasyonundan elde edilen fazla kristal tuzlarından arındırmak 
için fazladan rafine edilmiş düşük kaynamalı damıtma fraksiyonu ağ

[[The low-boiling distillation fraction obtained from the high temperature 
carbonization of bituminous coal, which is further refined to remove 
excess crystalline salts. It consists primarily of creosote oil with some of 
the normal polynuclear aromatic sa
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Tar acids, cresylic, sodium salts, caustic solns.; zift asitler, kresilik, sodyum tuzları, kostik çözeltiler; Baz özütü 648-139-00-1 272-361-4 68815-21-4 J,M
Alkaline Extract

Extract oils (coal), tar base; 648-140-00-7 266-020-9 65996-86-3 J,M
Acid Extract

Tar bases, coal, crude; 648-141-00-2 266-018-8 65996-84-1 J,M
Crude Tar Bases

648-142-00-8 302-681-2 94114-46-2 M

648-143-00-3 302-682-8 94114-47-3 M

648-144-00-9 302-683-3 94114-48-4 M

Light oil (coal), coke-oven; 648-147-00-5 266-012-5 65996-78-3 J
Crude benzole

648-148-00-0 302-688-0 94114-52-0 J

648-149-00-6 302-689-6 94114-53-1 J

648-150-00-1 302-690-1 94114-54-2 J

648-151-00-7 302-691-7 94114-55-3 J

648-152-00-2 302-692-2 94114-56-4 J

648-153-00-8 302-693-8 94114-57-5 J

Özüt yağları (kömür), zift bazı; asit özütü

(Naftalenin çıkarılması için damıtma yapılmasından sonra sucul 
sülfürik asit gibi bir asidik yıkama ile üretilen kömür zifti yağı alkali 
özüt artığından elde edilen özüt. Öncelikli olarak piridin ve kinolin gib

(The extract from coal tar oil alkaline extract residue produced by an
acidic wash such as aqueous sulfuric acid after distillation to remove
naphthalene. Composed primarily of the acid salts of various aromatic
nitrogen bases including pyridine, quinolin

Zift bazları, kömür, ham; ham zift bazları

(Kömür zifti baz özütü yağının, serbest bazın elde edilebilmesi için 
sucul sodyum hidroksit gibi bir alkali çözeltiyle nötrleştirilmesi ile elde 
edilen tepkime ürünü. Öncelikli olarak akridin, fenantiridin, piri

(The reaction product obtained by neutralising coal tar base extract oil
with an alkaline solution, such as aqueous sodium hydroxide, to obtain
the free bases. Composed primarily of such organic bases as acridine,
phenanthridine, pyridine, quinoline and t
Residues (coal), liq. solvent extn.
(The reaction product obtained by neutralising coal tar base extract oil
with an alkaline solution, such as aqueous sodium hydroxide, to obtain
the free bases. Composed primarily of such organic bases as acridine,

artıklar (kömür), sıvı çözücü özüt  

(Kömür zifti baz özütü yağının, serbest bazın elde edilebilmesi için 
sulu sodyum hidroksit gibi bir alkali çözeltiyle nötrleştirilmesi ile elde Coal liquids, liq. solvent extn. soln.

(The product obtained by filtration of coal mineral matter and undissolved
coal from coal extract solution produced by digesting coal in a
liquid solvent. A black, viscous, highly complex liquid combination

kömür sıvıları, sıvı çözücü özüt çözeltisi, 

(Kömür mineral maddesinin ve çözünmemiş kömürün, kömürün sıvı 
bir solvent içierisinde çözülmesiyle kömür özütü çözeltisinden Coal liquids, liq. solvent extn.

(The substantially solvent-free product obtained by the distillation of
the solvent from filtered coal extract solution produced by digesting
coal in a liquid solvent. A black semi-solid, composed primarily of a

kömür sıvıları, sıvı çözücü özüt çözeltisi,

(Kömürün sıvı bir solvent içinde çözülmesiyle üretilen filtreli kömür 
özütü çözeltisinden elde edilen solventin damıtılması sonucunda oluşan hafif yağ (kömür), kok fırını; ham benzol

(Kömürün yüksek ısıda kuru damıtılması sırasında (700 °C üzeri) 
değişim geçiren gazdan öztülenen uçucu organik sıvı. Öncelikle 
benzen, toluen ve ksilenlerden oluşur. Diğer küçük hidrokarbon 
bileşenlerini de içere

(The volatile organic liquid extracted from the gas evolved in the high
temperature (greater than 700 °C) destructive distillation of coal.
Composed primarily of benzene, toluene, and xylenes. May contain
other minor hydrocarbon constituents.)
Distillates (coal), liq. solvent extn., primary
(The liquid product of condensation of vapours emitted during the
digestion of coal in a liquid solvent and boiling in the range of
approximately 30 to 300 °C. Composed primarily of partly hydrogenated

Damıtıklar (kömür), sıvı çözücü ekstrakiyonu, birincil 

(ortalama 30 ila 300 °C arasında kaynayan ve kömürün sıvı bir solvent 
içerisinde çözülmesi sırasında yayılan buharların yoğunlaşmasından Distillates (coal), solvent extn., hydrocracked

(Distillate obtained by hydrocracking of coal extract or solution
produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction
process and boiling in the range of approximately 30 to 300 °C.

Damıtıklar (kömür), çözücü özüt, hidrojenle parçalanmış 

(Ortalama 30 ila 300 °C aralığında kaynayan ve kömürün sıvı solvent 
özütleme veya üst kritik gaz özütleme yoluyla üretilen solüsyonu veya Naphtha (coal), solvent extn., hydrocracked

(Fraction of the distillate obtained by hydrocracking of coal extract or
solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas
extraction processes and boiling in the range of approximately 30 

Nafta (kömür), çözücü ektraksiyonu, hidrojenle parçalanmış

(Ortalama 30 ila 180 °C aralığında kaynayan ve kömürün sıvı solvent 
özütleme veya üst kritik gaz özütleme yoluyla üretilen solüsyonu veya Gasoline, coal solvent extn., hydrocracked naphtha

(Motor fuel produced by the reforming of the refined naphtha fraction
of the products of hydrocracking of coal extract or solution produced
by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction

benzin, kömür çözücü özüt, hidrojenle parçalanmış nafta

(Ortalama 30 ila 180 °C aralığında kaynayan ve kömürün sıvı solvent 
özütleme veya üst kritik gaz özütleme yoluyla üretilen solüsyonu veya Distillates (coal), solvent extn., hydrocracked middle

(Distillate obtained from the hydrocracking of coal extract or solution
produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction
processes and boiling in the range of approximately 18

Damıtıklar (kömür), çözücü ektraksiyonu, hidrojenle parçalanmış orta

(Ortalama 180 ila 300 °C aralığında kaynayan ve kömürün sıvı solvent 
özütleme veya üst kritik gaz özütleme yoluyla üretilen solüsyonu veya Distillates (coal), solvent extn., hydrocracked hydrogenated middle

(Distillate from the hydrogenation of hydrocracked middle distillate
from coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction
or supercritical gas extraction processes and 

Damıtıklar (kömür), çözücü özüt, hidrojenle parçalanmış 
hidrojenlenmiş orta

(Ortalama 180 ila 200 °C aralığında kaynayan ve kömürün sıvı solvent 
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648-153-00-8 302-693-8 94114-57-5 J

Light oil (coal), semi-coking process; 648-156-00-4 292-635-7 90641-11-5 J
Fresh oil

Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent özütler (petrol), hafif naftenik damıtık çözücü 649-001-00-3 265-102-1 64742-03-6 H

Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent özütler (petrol),ağır parafinik damıtık çözücü 649-002-00-9 265-103-7 64742-04-7 H

Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent özütler (petrol),hafif parafinik damıtık çözücü 649-003-00-4 265-104-2 64742-05-8 H

Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent petro özütleri, ağır naftenik damıtık çözücüsü 649-004-00-X 265-111-0 64742-11-6 H

Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent petrol özütleri, hafif vakum gaz yağı çözücüsü 649-005-00-5 295-341-7 91995-78-7 H

hydrocarbons C26-55, arom-rich hidrokarbonlar C26-55, aromatiklikçe zengin 649-006-00-0 307-753-7 97722-04-8 H

Residues (petroleum), atm. tower; 649-008-00-1 265-045-2 64741-45-3
Heavy Fuel oil

Gas oils (petroleum), heavy vacuum; 649-009-00-7 265-058-3 64741-57-7
Heavy Fuel oil

Distillates (petroleum), heavy catalytic cracked; 649-010-00-2 265-063-0 64741-61-3
Heavy Fuel oil

Clarified oils (petroleum), catalytic cracked; 649-011-00-8 265-064-6 64741-62-4
Heavy Fuel oil

Distillates (coal), solvent extn., hydrocracked hydrogenated middle
(Distillate from the hydrogenation of hydrocracked middle distillate
from coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction
or supercritical gas extraction processes and 

Damıtıklar (kömür), çözücü özüt, hidrojenle parçalanmış 
hidrojenlenmiş orta

(Ortalama 180 ila 200 °C aralığında kaynayan ve kömürün sıvı solvent hafif yağ (kömür), yarı-koklaştırma prosesi; taze yağ

(Kömürün düşük ısılı (700 °C altında) kuru damıtılmasında değişim 
geçiren gazdan yoğunlaştırılan uçucu organik sıvı. Öncelikli olarak C6-
C10 hidrokarbonlarından oluşur.)

(The volatile organic liquid condensed from the gas evolved in the low
temperature (less than 700 °C) destructive distillation of coal.
Composed primarily of C6-10 hydrocarbons.)

petrol artıkları, atmosferik kule; ağır fuel oil

(Ham petrolün atmosferik damıtılmasından elde edilen karmaşık bir 
artık. Yoğunlukla karbon numaraları C20'den büyük olan ve ortalama 
350 °C'de kaynayan hidrokarbonlar içerir. Bu akımın, dört ila altı üyeli

(A complex residuum from the atmospheric distillation of crude oil. It
consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly
greater than C20 and boiling above approximately 350 °C. This stream
is likely to contain 5 wt % or more of four- to six-me

petrol gaz yağları, ağır vakum; ağır fuel oil

(Ham yağın atmosferik damıtılmasında sonra kalan artığın vakumlu 
damıtılmasıyla üretilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Karbon 
sayıları C20 ila C50 aralığında bulunan ve 350 ila 600 °C'de kaynayan 
hi

(A complex combination of hydrocarbons produced by the vacuum
distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil.
It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C20 through C50 and boiling in the range

petrol damıtıkları, ağır katalitik olarak parçalanmış; ağır fuel oil

(Katalitik parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla üretilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Karbon sayıları C15 ila C35 
aralığında bulunan ve ortalama 360 ila 500 °C'de k

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C15
through C35 and boiling in the range of approximately 26

arıtılmış yağlar (petrol), ağır katalitik olarak parçalanmış; ağır fuel oil

(Katalitik parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla ortaya çıkan 
artık fraksiyonları olarak üretilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimidir. Karbon sayıları C20'den büyü
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Residues (petroleum), hydrocracked; 649-012-00-3 265-076-1 64741-75-9
Heavy Fuel oil

Residues (petroleum), thermal cracked; 649-013-00-9 265-081-9 64741-80-6
Heavy Fuel oil

Distillates (petroleum), heavy thermal cracked; 649-014-00-4 265-082-4 64741-81-7
Heavy Fuel oil

Gas oils (petroleum), hydrotreated vacuum; 649-015-00-X 265-162-9 64742-59-2
Heavy Fuel oil

arıtılmış yağlar (petrol), ağır katalitik olarak parçalanmış; ağır fuel oil

(Katalitik parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla ortaya çıkan 
artık fraksiyonları olarak üretilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimidir. Karbon sayıları C20'den büyü

(A complex combination of hydrocarbons produced as the residual
fraction from distillation of the products from a catalytic cracking
process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly
greater than C20 and boiling above approximately 

artıklar (petrol), hidrojenle parçalanmış; ağır fuel oil

(Hidrojenle parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla ortaya 
çıkan artık fraksiyonları olarak üretilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimidir. Karbon sayıları C20'den büyük olan ve ortalama

(A complex combination of hydrocarbons produced as the residual
fraction from distillation of the products of a hydrocracking process. It
consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly
greater than C20 and boiling above approximately 350 °C.

artıklar (petrol), termal parçalanmış; ağır fuel oil

(Termal parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla ortaya çıkan 
artık fraksiyonları olarak üretilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimidir. Karbon sayıları C20'den büyük olan ve ortalama 350 °C'

(A complex combination of hydrocarbons produced as the residual
fraction from distillation of the product from a thermal cracking
process. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having
carbon numbers predominantly greater than C20 and boili

Damıtıklar (petrol),ağır termal parçalanmış; ağır fue loil

(Termal parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla ortaya çıkan 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Karbon sayıları C15 ila C36 
aralığından bulunan ve 260 ila 480 °C'de kaynayan doymam

(A complex combination of hydrocarbons from the distillation of the
products from a thermal cracking process. It consists predominantly of
unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C15 through C36 and boiling in the rang

Gaz yağları (petrol), hidrojenle işlem görmüş vakum; ağır fuel oil

(Bir petrol fraksiyonunun, katalizörlü ortamdahidrojenle işlenmesiyle 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Karbon sayıları 
C13 ila C50 aralığında bulunan ve ortalama 230

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C13 through C50 and boiling in the range of appro
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Residues (petroleum), hydrodesulfurized atmospheric tower; 649-016-00-5 265-181-2 64742-78-5
Heavy Fuel oil

Gas oils (petroleum), hydrodesulfurized heavy vacuum; 649-017-00-0 265-189-6 64742-86-5
Heavy Fuel oil

Residues (petroleum), steam-cracked; 649-018-00-6 265-193-8 64742-90-1
Heavy Fuel oil

Residues (petroleum), atmospheric; 649-019-00-1 269-777-3 68333-22-2
Heavy Fuel oil

Clarified oils (petroleum), hydrodesulfurized catalytic cracked; 649-020-00-7 269-782-0 68333-26-6
Heavy Fuel oil

Distillates (petroleum), hydrodesulfurized intermediate catalytic cracked; 649-021-00-2 269-783-6 68333-27-7

Heavy Fuel oil

Distillates (petroleum), hydrodesulfurized heavy catalytic cracked; 649-022-00-8 269-784-1 68333-28-8
Heavy Fuel oil

Fuel oil, residues-straight-run gas oils, high-sulfur; fuel oil, artıklar-düz çalışma gazyağları, yüksek-sülfür; ağır fuel oil 649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4

artıklar (petrol), hidrodesülfürize atmosferik kule; ağır fuel oil

(Bir atmosferik kule artığının katalizörlü ortamda, organik sülfür 
bileşiklerinin kaldırılması için hidrojenle işlenmesiyle elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Karbon s

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating an
atmospheric tower residuum with hydrogen in the presence of a catalyst
under conditions primarily to remove organic sulfur compounds.
It consists of hydrocarbons having carbon numbers predomin

Gaz yağları (petrol), hidrodesülfürize ağır vakum; ağır fuel oil

(Katalitik hidro-desülfürasyon işleminden elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimi. Karbon sayıları C20 ila C50 aralığında bulunan 
ve ortalama 350 ila 600 °C'de kaynayan hidrokarb

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic
hydrodesulphurisation process. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and
boiling in the range of approximately 350 to 600 °C. This s

artıklar (petrol), buhar ile parçalanmış; ağır fuel oil

(Buharla parçalama işleminin ürünlerinin (etilen üretmek için yapılan 
buharla parçalama da dahil) damıtılması sonrasında üretilen artık 
fraksiyonları olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the residual fraction
from the distillation of the products of a steam cracking process
(including steam cracking to produce ethylene). It consists predominantly
of unsaturated hydrocarbons having carbon 

artıklar (petrol), atmosferik; ağır fuel oil

(Ham yağın atmosferik damıtılmasıyla elde edilen karmaşık bir artık. 
Karbon sayıları C11'den büüyk olan ve ortalama 200 °C'nin üzerinde 
kaynayan hidrokarbonlar içerir. Bu akımın, dört ila altı üyeli yoğunlaştı

(A complex residuum from atmospheric distillation of crude oil. It
consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly
greater than C11 and boiling above approximately 200 °C. This stream
is likely to contain 5 wt % or more of four- to six-member

klarifiye yağlar (petrol), hidrodesülfürize katalitik olarak parçalanmış; 
ağır fuel oil

(Organik sülfürün çıkarılan hidrojen sülfite dönüştürülmesi için 
katalitik olarak parçalanmış ve arıtılmış yağın hidrojenle işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbo

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating catalytic
cracked clarified oil with hydrogen to convert organic sulfur to
hydrogen sulfide which is removed. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly greater than C20 and 

Damıtıklar (petrol), hidrodesülfürize orta katalitik olarak parçalanmış; 
ağır fuel oil

(Katalitik olarak parçalanmış ara damıtıkların organik sülfürün 
çıkarılan hidrojen sülfite dönüştürülmesi için hidrojenle işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbonla

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating 
intermediate
catalytic cracked distillates with hydrogen to convert organic
sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the ran

Damıtıklar (petrol), hidrodesülfürize ağır katalitik olarak perçinlenmiş; 
ağır fuel oil

(Organik sülfürün çıkarılan hidrojen sülfite dönüştürülmesi için 
katalitik olarak parçalanmış ve arıtılmış ağır damıtıkların hidrojenle 
işlenmesi sonucunda elde edile

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of
heavy catalytic cracked distillates with hydrogen to convert organic
sulfur to hydrogen sulfide which is removed. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range 
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Heavy Fuel oil
fuel oil, artıklar-düz çalışma gazyağları, yüksek-sülfür; ağır fuel oil 649-023-00-3 270-674-0 68476-32-4

Fuel oil, residual; 649-024-00-9 270-675-6 68476-33-5
Heavy Fuel oil

fuel oil, artık; ağır fuel oil

(Genellikle artık üreten çeşitli rafine akımların sıvı ürünüdür. Yapısal 
olarak karmaşıktır ve ham yağın kaynağına bağlı olarak değişkenlik 
gösterir.)

(The liquid product from various refinery streams, usually residues.
The composition is complex and varies with the source of the crude
oil.)
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Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator residue distn.; 649-025-00-4 270-792-2 68478-13-7
Heavy Fuel oil

Residues (petroleum), heavy coker gas oil and vacuum gas oil; 649-026-00-X 270-796-4 68478-17-1
Heavy Fuel oil

Residues (petroleum), heavy coker and light vacuum; 649-027-00-5 270-983-0 68512-61-8
Heavy Fuel oil

Residues (petroleum), light vacuum; 649-028-00-0 270-984-6 68512-62-9
Heavy Fuel oil

Residues (petroleum), steam-cracked light; 649-029-00-6 271-013-9 68513-69-9
Heavy Fuel oil

Fuel oil, No 6; 649-030-00-1 271-384-7 68553-00-4
Heavy Fuel oil

Residues (petroleum), topping plant, low-sulfur; 649-031-00-7 271-763-7 68607-30-7
Heavy Fuel oil

Gas oils (petroleum), heavy atmospheric; 649-032-00-2 272-184-2 68783-08-4
Heavy Fuel oil

Residues (petroleum), coker scrubber, Condensed-ring-arom.-contg.; 649-033-00-8 272-187-9 68783-13-1
Heavy Fuel oil

artıklar (petrol), katalitik dönüştürücü ayrıcı artık damıtığı; ağır fuel oil

(Katalitik, iyileştirici fraksiyonatör artıkların karmaşık bir artığıdır. 
Ortalama 399 °C'nin üzerinde kaynar.)

(A complex residuum from the distillation of catalytic reformer 
fractionator
residue. It boils above approximately 399 °C.)

artıklar (petrol),ağır koklaştırma gaz yağı ve vakum gaz yağı; ağır fuel 
oil

(Ağır koklaştırıcı gaz yağı ve vakum gaz yağının damıtılmasından elde 
edilen artık fraksiyonu olarak üretilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon say

(A complex combination of hydrocarbons produced as the residual
fraction from the distillation of heavy coker gas oil and vacuum gas
oil. It predominantly consists of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly greater than C13 and boiling above appr

artıklar (petrol),ağır koklaştırma ve hafif vakum; ağır fuel oil

(Ağır koklaştırıcı gaz yağı ve hafif vakum gaz yağının damıtılmasından 
elde edilen artık fraksiyonu olarak üretilen hidrokarbonların karmaşık 
bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayıları 

(A complex combination of hydrocarbons produced as the residual
fraction from the distillation of heavy coker gas oil and light vacuum
gas oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon
numbers predominantly greater than C13 and boiling abov

artıklar (petrol), hafif vakum; ağır fuel oil

(Ham yağın atmosferik damıtılmasından elde edilen artığın vakumla 
damıtılmasıyla üretien karmaşık bir artık. Ağırlıklı olarak karbon 
sayıları C13'den büyük olan ve ortalama 230 °C'nin üzerinde kaynayan 
hidrok

(A complex residuum from the vacuum distillation of the residuum
from the atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly greater than C13 and
boiling above approximately 230 °C.)

artıklar (petrol), buhar ile parçalanmış hafif; ağır fuel oil

(Buharla parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasından elde edilen 
karmaşık bir artık. Ağırlıklı olarak karbon sayıları C7'den büyük olan 
ve ortalama 101 ila 555 °C'de kaynayan doymamış hidr

(A complex residuum from the distillation of the products from a
steam-cracking process. It consists predominantly of aromatic and
unsaturated hydrocarbons having carbon numbers greater than C7 and
boiling in the range of approximately 101 to 555 °C.)

fuel oil, No 6; ağır fuel oil

(En yüksek 37, 7 °C'de 197 10-5 m2s-1 olmak üzere, 37,7 °C'de en az 
197 10-6 m2s viskoziteye sahip olan damıtık bir yağ.)

(A distillate oil having a minimum viscosity of 197 10-6 m2s-1 at 37,7
°C to a maximum of 197 10-5 m2s-1 at 37,7 °C.)

artıklar (petrol), üçlü üst damıtma birimi, düşük-sülfür; ağır fuel oil

(Ham yağın üçlü üst damıtma biriminde damıtılmasından elde edilen 
artık fraksiyonları olarak üretilen hidrokarbonlarık karmaşık bir 
bileşimi. Doğrudan gaz payı, kerosen payı ve gaz 

(A low-sulfur complex combination of hydrocarbons produced as the
residual fraction from the topping plant distillation of crude oil. It is
the residuum after the straight-run gasoline cut, kerosene cut and gas
oil cut have been removed.)

gazyağları (petrol),ağır atmosferik; ağır fuel oil

(Ham yağın damtılmasıyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C7 ila C5 aralığından 
bulunan ve ortalama 121 ila 510  °C'de kaynayan hidrokarbonlardan 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation
of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C7 through C35 and boiling in the range
of approximately 121 to 510 °C.)

artıklar (petrol), koklaştırma yıkayıcısı, yoğuşmuş-halkalı-aromatik-
içeren; ağır fuel oil

(Bir termal parçalama işleminin ürünleri ve vakum artığının 
damıtılmasından artık fraksiyonu olarak elde edilen hidrokarbonların 
son derece karmaşık bir bileşimidi
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Distillates (petroleum), petroleum residues vacuum; 649-034-00-3 273-263-4 68955-27-1
Heavy Fuel oil

artıklar (petrol), koklaştırma yıkayıcısı, yoğuşmuş-halkalı-aromatik-
içeren; ağır fuel oil

(Bir termal parçalama işleminin ürünleri ve vakum artığının 
damıtılmasından artık fraksiyonu olarak elde edilen hidrokarbonların 
son derece karmaşık bir bileşimidi

(A very complex combination of hydrocarbons produced as the residual
fraction from the distillation of vacuum residuum and the
products from a thermal cracking process. It consists predominantly of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater 

Damıtıklar (petrol), petrol artıklar vakum; ağır fuel oil

(Ham yağın atmosferik damıtılmasından elde edilen artığın vakumla 
damıtılmasıyla üretilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir.)

(A complex combination of hydrocarbons produced by the vacuum
distillation of the residuum from the atmospheric distillation of crude
oil.)
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Residues (petroleum), steam-cracked, resinous; 649-035-00-9 273-272-3 68955-36-2
Heavy Fuel oil

Distillates (petroleum), intermediate vacuum; 649-036-00-4 274-683-0 70592-76-6
Heavy Fuel oil

Distillates (petroleum), light vacuum; 649-037-00-X 274-684-6 70592-77-7
Heavy Fuel oil

Distillates (petroleum), vacuum; 649-038-00-5 274-685-1 70592-78-8
Heavy Fuel oil

Gas oils (petroleum), hydrodesulfurized coker heavy vacuum; 649-039-00-0 285-555-9 85117-03-9
Heavy Fuel oil

Residues (petroleum), steam-cracked, distillates; 649-040-00-6 292-657-7 90669-75-3
Heavy Fuel oil

Residues (petroleum), vacuum, light; 649-041-00-1 292-658-2 90669-76-4
Heavy Fuel oil

Fuel oil, heavy, high-sulfur; 649-042-00-7 295-396-7 92045-14-2
Heavy Fuel oil

artıklar (petrol), buhar ile parçalanmış, reçineli; ağır fuel oil

(Buharla parçalanmış petrol artıklarının damıtılmasından elde edilen 
karmaşık bir artıktır.)

(A complex residuum from the distillation of steam-cracked petroleum
residues.)

Damıtıklar (petrol), orta vakum; ağır fuel oil

(Ham yağın atmosferik damıtılmasyla üretilen artığın vakumlu 
damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Karbon sayıları C14 ila C42 aralığında bulunan ve ortalama 250 ila 545 
°C'd

(A complex combination of hydrocarbons produced by the vacuum
distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil.
It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C14 through C42 and boiling in the range

Damıtıklar (petrol), hafif vakum; ağır fuel oil

(Ham yağın atmosferik damıtılmasyla üretilen artığın vakumlu 
damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Karbon sayıları C11 ila C35 aralığında bulunan ve ortalama 250 ila 545 
°C'

(A complex combination of hydrocarbons produced by the vacuum
distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil.
It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C11 through C35 and boiling in the range

Damıtıklar (petrol), vakum; ağır fuel oil

(Ham yağın atmosferik damıtılmasyla üretilen artığın vakumlu 
damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Karbon sayıları C15 ila C50 aralığında bulunan ve ortalama 270 ila 600 
°C'de kay

(A complex combination of hydrocarbons produced by the vacuum
distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil.
It consists of hydrocarbons having numbers predominantly in the
range of C15 through C50 and boiling in the range of app

gazyağları (petrol), hidrodesülfürize koklaştırma ünitesi ağır vakum; 
ağır fuel oil

(Ağır koklaştırıcı damıtık stoklarının hidro-desülfürasyonundan elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Karbon sayıları C18 
ila C44 aralığında bulunan ve o

(A complex combination of hydrocarbons obtained by 
hydrodesulphurisation
of heavy coker distillate stocks. It consists predominantly
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range
C18 to C44 and boiling in the range of approximately 304 

artıklar (petrol), buhar ile parçalanmış, damıtıklar; ağır fuel oil

(Buharla parçalanmış ziftin damıtılmasıyla farine petrol zifti üretimi 
sırasında elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı 
olarak aromatik ve diğer hidrokarbonlar ile

(A complex combination of hydrocarbons obtained during the production
of refined petroleum tar by the distillation of steam cracked tar. It
consists predominantly of aromatic and other hydrocarbons and
organic sulfur compounds.)

artıklar (petrol), vakum, hafif; ağır fuel oil

(Ham yağın atmosferik damıtılmasıyla üretilen artığın vakum 
damıtılması ile elde edilen karmaşık bir artıktır. Ağırlıklı olarak karbon 
numarlaarı C24'den büyük olan ve ortalama 390 °C'nin üzerinde 
kaynayan h

(A complex residuum from the vacuum distillation of the residuum
from atmospheric distillation of crude oil. It consists predominantly of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C24
and boiling above approximately 390 °C.)

fuel oil,ağır, yüksek-sülfür; ağır fuel oil

(Ham petrolun damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık 
bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon sayıları C25'deb büyük olan ve 
ortalama 400 °C'nin üzerinde kaynayan alifatik, aromatik ve sikloalifat

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation
of crude petroleum. It consists predominantly of aliphatic, aromatic
and cycloaliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly
higher than C25 and boiling above approximately 40
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Residues (petroleum), catalytic cracking; 649-043-00-2 295-511-0 92061-97-7
Heavy Fuel oil

artıklar (petrol), katalitik parçalama; ağır fuel oil

(Katalitik parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde artık 
fraksiyonları olarak üretilen hidrokarbonların son derece karmaşık bir 
bileşimidir. Karbon sayıları C11'den büyük olan ve ortalama 

(A complex combination of hydrocarbons produced as the residual
fraction from the distillation of the products from a catalytic cracking
process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon
numbers predominantly greater than C11 and boiling ab



Sayfa 53 / 130

Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

649-044-00-8 295-990-6 92201-59-7

Heavy Fuel oil

Residual oils (petroleum); 649-045-00-3 298-754-0 93821-66-0
Heavy Fuel oil

Residues, steam cracked, thermally treated; 649-046-00-9 308-733-0 98219-64-8
Heavy Fuel oil

Distillates (petroleum), hydrodesulfurized full-range middle; 649-047-00-4 309-863-0 101316-57-8
Heavy Fuel oil

Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator; 649-048-00-X 265-069-3 64741-67-9
Heavy Fuel oil

Petroleum; 649-049-00-5 232-298-5 8002-05-9
Crude oil

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 K

Petroleum gas; 

Gases (petroleum), catalytic cracker; 649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 K
Petroleum gas; 

Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked, thermally 
degraded; 

Damıtıklar (petrol), orta derecede katalitik olarak parçalanmış, termal 
olarak bozunmuş; ağır fuel oil

(Katalitik parçalama işleminin ısı iletim sıvısı olarak kullnaılan 
ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimidir. Ağ

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of products from a catalytic cracking process which has been used as a
heat transfer fluid. It consists predominantly of hydrocarbons boiling
in the range of approximately 220 to 450 °C. 

artık yağlar (petrol); ağır fuel oil

(Rafine fraksiyonasyon parçalama işleminin artığı olarak elde edilen 
metal içerikli organik bileşikler, sülfür bileşiklerinin ve 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 100 °C. de 2 10-6 m2.s-1 
üzerinde viskoziteli

(A complex combination of hydrocarbons, sulfur compounds and
metal-containing organic compounds obtained as the residue from
refinery fractionation cracking processes. It produces a finished oil
with a viscosity above 2 10-6 m2.s-1 at 100 °C.)

artıklar, buhar ile parçalanmış, termal olarak işlem görmüş; ağır fuel oil

(Buharla parçalanmış ham naftanın işlenmesi ve damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak 
ortalama 180 °C'nin üzerinde kaynayan doymamı

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
and distillation of raw steam-cracked naphtha. It consists predominantly
of unsaturated hydrocarbons boiling in the range above
approximately 180 °C.)

Damıtıklar (petrol), orta ölçekli hidrodesülfürize; ağır fuel oil

(Petrol stoğunun hidrojenle işlenmesi sonucu elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Karbon sayıları C9 ila C25 
aralığında bulunan ve ortalama 150 ila 400 °C'de kaynayan hid

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
stock with hydrogen. It consists predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C25
and boiling in the range of approximately 150 to 400 

artıklar (petrol), katalitik dönüştürücü fraksiyonatör; ağır fuel oil

(Katalitik bir dönüştürme işleminin ürününün damıtılmasıyla elde 
edilen artık fraksiyonları olarak üretilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimidir. Karbon sayıları C10 ila C25 aralı

(A complex combination of hydrocarbons produced as the residual
fraction from distillation of the product from a catalytic reforming
process. It consists of predominantly aromatic hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C10 throug

 ham petrol;

(Hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak alifatik, 
alisiklik ve aromatik hidrokarbonlar içerir. Ayrıca küçük miktarlarda 
nitrojen, oksijen ve sülfür bileşikleri içerebilir. Bu kategori hafif, orta 
ve ağır petrollerin yanı

(A complex combination of hydrocarbons. It consists predominantly
of aliphatic, alicyclic and aromatic hydrocarbons. It may also contain
small amounts of nitrogen, oxygen and sulfur compounds. This category
encompasses light, medium, and heavy petroleums,
Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropanizer overhead, C3-
rich acid-free; 

Gazlar (petrol), katalitik olarak parçalanmış nafta depropanlayıcı 
üstleri, C3-zengin asit içermeyen; petrol gazı; [[katalitik olarak 
parçalanmış hidrokarbonların ayrımlanması sonucu elde edilmiş ve 
asidik safsızlıkları ayrıştırmak için işlem görmüş. C2 v[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of 

catalytic cracked hydrocarbons and treated to remove acidic impurities. It 
consists of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 
through C4, predominantly C3.]]

Gazlar (petrol), katalitik parçalama tesisi; petrol gazı; [[ katalitik 
parçalama prosesi sonrası ürünlerin damıtılması sonucu elde edilen  
hidrokarbonların  kompleks bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayısı 
ağırlıkla C1 ve C6 arasında olan  olan alifatik 
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Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-rich; 649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 K
Petroleum gas; 

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 K

Petroleum gas; 

Gazlar (petrol), katalitik parçalama tesisi; petrol gazı; [[ katalitik 
parçalama prosesi sonrası ürünlerin damıtılması sonucu elde edilen  
hidrokarbonların  kompleks bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayısı 
ağırlıkla C1 ve C6 arasında olan  olan alifatik 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of 
the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly 
of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C6.]]

Gazlar (petrol), katalitik parçalama ünitesi, C1-5-zengin; petrol gazı; 
[[katalitik parçalama prosesi sonrası ürünlerin damıtılması sonucu elde 
edilen  hidrokarbonların  kompleks bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
sayısı aralığı C1-C6 olan (baskın olarak C

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of 
products from a catalytic cracking process. It consists of aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, 
predominantly C1 through C5.]]
Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabilizer overhead, C2-4-
rich; 

Gazlar (petrol), katalitik polimerleşmiş nafta stabilizörü üst kısımları, 
C2-4 zengin; petrol gazı; [[Katalitik olarak polimerleşmiş naftanın 
ayrımsal kararlılığından elde edilen hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, C2 den C4 olan C2 ile C6 ar[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation 

stabilization of catalytic polymerized naphtha. It consists of aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C6, 
predominantly C2 through C4.]]
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Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-rich; 649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation feed; 649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), C4-rich; 649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), deethanizer overheads; 649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), deisobutanizer tower overheads; 649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), depropanizer dry, propene-rich; 649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 K
Petroleum gas; 

Gazlar (petrol), katalitik dönüştürücü, C1-4-zengin; petrol gazı; 
[[Katalitik olarak yeniden oluşturma işleminden ürünlerin damıtma ile 
oluşturulan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den 
C4 olan C1 ile C6 aralığında karbon sayısı içeren a

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of 
products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons 
having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly C1 
through C4.]]

Gazlar (petrol), C -5 olefinik-parafinik alkilasyon besleme; petrol gazı; 
[[Alkilasyon beslemesinde yapıldığı gibi C3 den C5 e kadar aralıktaki 
karbon sayısı içeren olefinik ve parafinik türlerin kompleks 
kombinasyonu. Normal ortam sıcaklığı bu kombinasyo

[[A complex combination of olefinic and paraffinic hydrocarbons having 
carbon numbers in the range of C3 through C5 which are used as 
alkylation feed. Ambient temperatures normally exceed the critical 
temperature of these combinations.]]

Gazlar (petrol), C4-zengin; petrol gazı; [[Katalitik ayrımsal işleminden 
ürünlerin damıtma ile oluşturulan hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, C4 olmak üzere C3 ile C5 aralığında karbon 
sayısı içeren alifatik hidrokarbonları kapsamaktadır. ]]

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of 
products from a catalytic fractionation process. It consists of aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, 
predominantly C4.]]

Gazlar (petrol), etan giderici üstler; petrol gazı; [[Katalitik olarak 
kırılmasından elde edilen gazın damıtma ve benzinin fraksiyonlarından  
üretilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu.  Ağırlıkla ethan ve 
etilen içermektedir.

[[A complex combination of hydrocarbons produced from distillation of 
the gas and gasoline fractions from the catalytic cracking process. It 
contains predominantly ethane and ethylene.]]

Gazlar (petrol), deizobütanlaştırıcı  kule üstleri; petrol gazı; [[Bütan-
bütilen buharının atmosferik damıtma ile oluşturulan hidrokarbonların 
kompleks kombinasyonu. Başlıca, C3 den C4 olan aralıkta karbon 
sayısı içeren alifatik hidrokarbonları içermekted

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the atmospheric 
distillation of a butane-butylene stream. It consists of aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 
through C4.]]

Gazlar (petrol), propan giderici kuru, propen-zengin; petrol gazı; 
[[Katalitik olarak kırılma işleminin gaz ve benzin fraksiyonlarından 
elde edilen damıtma ürünleri ile üretilen hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, bazı etan ve propan ile prop

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of 
products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking 
process. It consists predominantly of propylene with some ethane and 
propane.]]
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Gases (petroleum), depropanizer overheads; 649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), gas recovery plant depropanizer overheads; 649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), Girbatol unit feed; 649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 K
Petroleum gas; 

649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 K

Petroleum gas

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 K

Petroleum gas; 

Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilization absorber; 649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 K
Petroleum gas; 

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 K

Petroleum gas; 

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer; 649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 K
Petroleum gas; 

Gazlar (petrol), propan giderici üstleri; petrol gazı; [[Katalitik olarak 
kırılma işleminin gaz ve benzin fraksiyonlarından elde edilen ürünlerin 
damıtma ile üretilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. 
Başlıca, C2 den C4 olan aralıkda karbon sayısı b

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of 
products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking 
process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C2 through C4.]]

Gazlar (petrol), gas geri kazanım birimi propan giderici üstleri; petrol 
gazı; [[[Çeşitli hidrokarbon buharlarının fraksiyonlarından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den C4 olan, 
karbon sayısı olan hidrokarbonları içermekted

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation of 
miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4, 
predominantly propane.]]

Gazlar (petrol), Girbatol besleme birimi; petrol gazı; [[Hidrojen sulfur 
uzaklaştırılması için Girbatol birimin içine beslendiği gibi kullanılan 
hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C2 den C4 olan 
aralıkta karbon sayısı olan alifatik hidrokarb

[[A complex combination of hydrocarbons that is used as the feed into the 
Girbatol unit to remove hydrogen sulfide. It consists of aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 
through C4.]]
Gases (petroleum), isomerized naphtha fractionator, C4-rich, hydrogen 
sulfide-free; 

Gazlar (petrol), izomerleşmiş nafta fraksiyonlayıcısı, C4-zengin, 
hidrojen sülfür içermeyen; petrol gazı

Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked 
vacuum residue fractionation reflux drum; 

Artık gaz (petrol), katalitik olarak parçalanmış yapısı belli yağ ve ısısal 
olarak parçalanmış vakum artık fraksiyonizasyon geri soğutucu atığı; 
petrol gazı; [[Katalitik parçalanmış yapısı belli yağ ve ısısal olarak 
kırılmış vakum artığından elde edilen h[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of 

catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue. It 
consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6.]]

Artık gaz (petrol), katalitik olarak parçalanmış nafta stabilizasyon 
soğurucusu; petrol gazı; [[Katalitik parçalanmış ve kararlı naftadan 
elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den 
C6 olan aralıkta karbon sayısına sahip hidrokarbo

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization 
of catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]]

Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and 
hydrodesulfurizer combined fractionater; 

Artık gaz (petrol), katalitik parçalama ünitesi, katalitik dönüştürücü ve 
fraksiyonlayıcı ile birleştirilmiş hidrojen yardımı ile sulfur uzaklaştırıcı 
; petrol gazı; [[Asidik safsızlıkları uzaklaştırmak için hidrojenle kükürt 
giderme işleminden elde edile[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation 

of products from catalytic cracking, catalytic reforming and 
hydrodesulfurizing processes treated to remove acidic impurities. It 
consists predominantly of hydrocarbons having cabon n

Artık gaz (petrol), katalitik oluşturma  nafta fraksiyonlama stabilizörü; 
petrol gazı; [[Katalitik yeniden oluşturulan kararlı fraksiyonundan elde 
edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den C4 
olan aralıkta karbon sayısına sahip hidrok

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation 
stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C4.]]
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Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-rich; 649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 K
Petroleum gas; 

Artık gaz (petrol), karıştırılmış buhar sisteminde elde edilen doygun 
gaz, C4-zengin; petrol gazı; [[Normal üretim aşamasında üretilen 
naftanın kararlı fraksiyonu, damıtık artık gaz ve katalitik olarak 
yeniden oluşturulan nafta kararlı artık gazından elde

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation 
stabilization of straight-run naphtha, distillation tail gas and catalytic 
reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists of hydrocarbons having 
carbon numbers in the range of C3 t
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Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-rich; 649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 K
Petroleum gas; 

Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker; 649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 K
Petroleum gas; 

Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate; 649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexanizer off; 649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 K
petroleum gas; 

Gases (petroleum), hydrocracking depropanizer off, hydrocarbon-rich; 649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 K

Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer off; 649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 K

Petroleum gas; petrol gazı; 

Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-rich; artıklar (petrol), alkilleme bölücü, C4-zengin; 649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 K
Petroleum gas; petrol gazı; 

Hydrocarbons, C1-4, sweetened; Hidrokarbonlar, C1-4, Kıvamı artırılmış; petrol gazı; 649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 K

Hydrocarbons, C1-3; Hidrokarbonlar, C1-3; 649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 K

Artık gaz (petrol), geri kazanım ünitesinden elde edilen doygun gaz, 
C1-2-zengin; petrol gazı; [[artık gaz damıtıklarının fraksiyonu, normal 
üretim aşamasında üretilen nafta, yeniden katalitik olarak üretilen   
kararlı artık gazndan elde edilen hidrokarbo

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of 
distillate tail gas, straight-run naphtha, catalytic reformed naphtha 
stabilizer tail gas. It consists predominantly of hydrocarbons having 
carbon numbers in the range of C1through C5,

Artık gaz (petrol), vakum artıkları termal parçalama ünitesi; petrol 
gazı; [[vakum artıkların termal olarak kırılmasından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den C5 e kadar 
aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları iç

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the thermal 
cracking of vacuum residues. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C5.]]

hidrokarbonlar, C3-4-zengin, petrol damıtığı; petrol gazı; [[Ham yağın 
damıtılması ve yoğunlaşması ile oluşan hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, C3 den C5 e kadar aralıkta olan karbon 
sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir, başlıca C3 d

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation and 
condensation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers in the range of C3 through C5, predominantly C3 through C4.]]

Gazlar (petrol), tam aralık normal üretim nafta hekzan giderici 
çalışmazken; petrol gazı; [[ Normal tam aralıkta nafta üretiminin 
fraksiyonundan oluşan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. 
Başlıca, C2 den C6 ya kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of 
the full-range straight-run naphtha. It consists of hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.]]

Gazlar (petrol), hidrojen ile parçalama sonucu propan giderici 
çalışmazken, hidrokarbonca-zengin; petrol gazı; 

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbon produced by the 
distillation of products from a hydrocracking process. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in 
the range of C1 through C4. It may also contain s

[[Hidrojen ile parçalanmasıyla oluşan ürünlerin damıtılmasından 
oluşan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den C4 
e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları 
içermektedir. Ayrıca, düşük miktarda hidrojen ve hidrojen sülfür 

Gazlar(petrol),normal çalışma sırasında elde edilen hafif nafta 
stabilizörü çalışmazken; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the stabilization of 
light straight-run naphtha. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.]]

[[hafif normal çalışmada elde edilen kararlı naftadan üretilen 
hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C2 den C6 ya 
kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip alifatik hidrokarbonları 
içermektedir.]]

[[A complex residuum from the distillation of streams various refinery 
operations. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the 
range of C4 through C5, predominantly butane and boiling in the range of 
approximately -11.7°C to 27.8°C.]]

[[Değişik rafineri işlemlerinden oluşan gazların damıtılmasından 
kompleks artık. Başlıca, C4 den C5 e kadar aralıkta olan karbon 
sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir, temelde bütan ve yaklaşık 
-11.7°C ile 27.8°C  aralığında kaynayan türleri içeren.

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons obtained by 
subjecting hydrocarbon gases to a sweetening process to convert 
mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C

[[ Hedeflenen hidrokarbon gazlarından merkaptanların veya asidik 
safsızlıkların kıvamlandırılarak giderilmesi için yapılan kıvamlandırma 
işleminden elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu.]] 
Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayıs
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Petroleum gas; Petrol gazı; 
649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 K

Hydrocarbons, C1-4, debutanizer fraction; hidrokarbonlar, C1-4, bütan giderici fraksiyonu; petrol gazı 649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 K
Petroleum gas

Gases (petroleum), C1-5, wet; Gazlar (petrol), C1-5, ıslak; Petrol gazı; 649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 K

Hydrocarbons, C2-4; hidrokarbonlar, C2-4; 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 K
Petroleum gas petrol gazı

Hydrocarbons, C3; hidrokarbonlar, C3; 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 K
Petroleum gas petrol gazı

[[A complex combination of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C3 and boiling in the range of 
approximately minus 164°C to minus 42°C ]]

[[Karbon sayıları başlıca C1 - C3 aralığında  ve kaynama sıcaklığı 
-164°C ten - 42°C'e kadar ) aralığında ki hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu.]] 

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the distillation of crude oil and/or the cracking of tower gas oil. It consists 
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C5.]]

[[İşlenmemiş yağ damıtılması ve/veya kule gaz yağının parçalanması 
işleminden elde edilen hidrokarbonların kompleks karışımı. Başlıca, C1 
den C5 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları 
içermektedir.]]
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Gases (petroleum), alkylation feed; Gazlar(petrol), alkilleme beslemesi; 649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 K
Petroleum gas; petrol gazı; 

Gases (petroleum), depropanizer bottoms fractionation off; Gazlar (petrol), propan giderici alt kısım fraksiyonu çalışmazken; 649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Gases (petroleum), refinery blend; Gazlar (petrol), rafineri karışımı; 649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 K
Petroleum gas; petrol gazı; 

Gases (petroleum), catalytic cracking; Gazlar (petrol), katalitik parçalama; 649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Gases (petroleum), C2-4, sweetened; Gazlar (petrol), C2-4, Kıvamı artırılmış; 649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the catalytic 
cracking of gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C3 through C4.]]

[[ Gaz yağınin katalitik parçalanmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks kombinasyonu  Başlıca, C3 den C4 e kadar aralıkta olan 
karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation 
of depropanizer bottoms. It consists predominantly of butane, isobutane 
and butadiene.]]

[Propan gidericinin alt kısım fraksiyonundan elde edilen 
hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca bütan, izobütan ve 
bütadien içermektedir.]] 

[[A complex combination obtained from various processes. It consists of 
hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

[[Çeşitli işlemlerden elde edilen kompleks kombinasyon. Başlıca, C1 
den C5 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları 
hidrojen sulfur ve hidrojen  içermektedir.]].

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of 
the products from a catalytic cracking process. It consists predominantly 
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 
through C5.]]

[[ Katalitik parçalama işleminden ürünlerin damıtılmasından üretilen 
hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C3 den C5 e kadar 
aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a 
petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to 
remove acidic impurities. It consists predominantly of saturated and 
unsaturated hydrocarbons having carbon numbers p

[[Hedeflenen petrol damıtığını kıvamlandırılması ile merkaptanların 
dönüştürülmesi veya asidik safsızlıkların uzaklaştırılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C2 den C4 e 
kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip doymuş ve 
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Gases (petroleum), crude oil fractionation off; 649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), dehexanizer off; 649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabilizer off; 649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurization stripper off; 649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming off; 649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker splitter overheads; 649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), straight-run stabilizer off; Gazlar (petrol), 649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 K
Petroleum gas; Normal çalışmada kararlı hale getirici çalışmazken; 

Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizer; Gazlar (petrol), katalitik olarak parçalanan nafta bütan giderici; 649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 K
Petroleum gas; Petrol gazı;

Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabilizer; 649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 K

Gazlar (petrol), ham petrol, fraksiyonlayıcı kağalıyken ; petrol gazı; 
[[Ham petrolün fraksiyonlanmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayısı aralığı C1 den C5’ ya 
kadar  olan doymuş alifatik hidrokarbonlardan o

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation 
of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C5.]]

Gazlar (petrol), hekzan giderici kapalıyken; petrol gazı; [[Bileşik nafta 
akışlarının  fraksiyonlanmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bileşimi.Ağırlıklı olarak karbon sayısı C1 ile C5 arasında 
değişen  doymuş alifatik hidrokarbonlardan oluşur]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of 
combined naphtha streams. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]]

Gazlar (petrol), atmosferik basınçta damıtılmış hafif gazolin 
fraksiyonlayıcıyı stabilize edici çalışmazken; petrol gazı; hafif oktan 
oranı düşük benzin fraksiyonlanmasında elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayısı ara

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of 
light straight-run gasoline. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]]

Gazlar (petrol), nafta unifiner desülfürizasyon sıyırıcısı çalışmazken; 
petrol gazı; [[ Nafta ürününün sıyrılması ve nafta unifiner 
desülfürizasyon prosesinde elde edilen hidrokarbonların kompleks 
bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayısı aralığı C1 ile C4

[[A complex combination of hydrocarbons produced by a naphtha unifiner 
desulfurization process and stripped from the naphtha product. It consists 
of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly 
in the range of C1 through C4.]]

Gazlar (petrol),  oktan oranı düşük nafta katalitik dönüştürücü faal 
değilken; petrol gazı; [[ Oktan oranı düşük naftanın katalitik dönüşüm 
işleminden ve tüm atığın fraksiyonlanmasından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bileşimi. metan, etan ve propan

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic 
reforming of straight-run naphtha and fractionation of the total effluent. It 
consists of methane, ethane, and propane.]]

Gazlar (petrol), akışkan hale getirilmiş katalitik parçalama ünitesi 
bölücüsü üst kısımları; petrol gazı; [[ Şarjdan C3 -C4 bölücüsüne kadar 
olan kısmın fraksiyonlanmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bileşimi. Başlıca, C3 hidrokarbonlardan olu

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation 
of the charge to the C3 -C4 splitter. It consists predominantly of C3 
hydrocarbons.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation 
of the liquid from the first tower used in the distillation of crude oil. It 
consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 throug

Petrol gazı; [[Ham petrolün damıtılmasında birinci kuleden gelen 
sıvının   fraksiyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks 
kompozisyonu.. Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon 
sayısına sahip doymuş hidrokarbonları içermektedir.]] 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of 
catalytic cracked naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C4.]]

[[Katalitik olarak parçalanan naftanın fraksiyonundan elde edilen 
hidrokarbonların kompleks kompozisyonu. Başlıca, C1 den C4 e kadar 
aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]] 

artık gaz (petrol), katalitik olarak parçalanmış damıtık ve nafta 
stabilizörü; 
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Petroleum gas; Petrol gazı; 

649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 K

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation of 
catalytic cracked naphtha and distillate. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C4.]]

[[ Katalitik olarak parçalanmış nafta ve damıtık fraksiyonundan elde 
edilen hidrokarbonların kompleks kompozisyonu. Başlıca, C1 den C4 e 
kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları 
içermektedir.]]
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649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 K

petroleum gas; Petrol gazı; 

649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 K

Gases (petroleum, light steam-cracked, butadiene conc.; Gazlar (petrol,hafif buhar ile parçalanmış, bütadien konsantresi; 649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

Hydrocarbons, C4; hidrokarbonlar, C4; petrol gazı 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 K
Petroleum gas

Alkanes, C1-4, C3-rich; Alkanlar, C1-4, C3-zengin; petrol gazı 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 K
Petroleum gas

Gases (petroleum), steam-cracker C3-rich; Gazlar (petrol), C3 ce zengin buharlı parçalayıcı; 649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 K
Petroleum gas; Petrol gazı

Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillate; hidrokarbonlar, C4, buharlı parçalayıcı ünitesi damıtığı; Petrol gazı; 649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 K

Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fraction; petrol gazları, sıvılaştırılmış, kıvamı iyileştirilmiş, C4 fraksiyonu; 649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha 
absorber; 

Artık gaz (petrol), ısısal olarak parçalanmış damıtık, gaz yağı ve nafta 
absorblayıcısı; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the separation of 
thermal-cracked distillates, naphtha and gas oil. It consists pedrominantly 
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C6.]]

[[Isısal olarak parçalanmış damıtıklar, nafta ve gaz yağınin 
ayrılmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks kompozisyonu. 
Başlıca, C1 den C6 ya kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip 
hidrokarbonları içermektedir.]] 

Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation stabilizer, 
petroleum coking; 

Artık gaz (petrol), ısısal olarak parçalanmış hidrokarbon fraksiyon 
kararlaştırıcısı petrol koklaştırma; 

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the fractionation stabilization of thermal cracked hydrocarbons from 
petroleum coking process. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through 

Petrol gazı;[[Petrol koklaştırma işleminden ısısal olarak parçalanmış 
hidrokarbonların kararlı fraksiyonundan elde edilen hidrokarbonların 
kompleks kompozisyonu. Başlıca, C1 den C6 ya kadar aralıkta olan 
karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of 
products from a thermal cracking process, It consists of hydrocarbons 
having a carbon number predominantly of C4.]]

[[Bir ısısal parçalanma işleminden çıkan damıtma ürünlerinden üretilen 
hidrokarbonların kompleks kompozisyonu. Başlıca C4 karbon sayısına 
sahip hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabilizer 
overhead; 

Gazlar (petrol), Normal çalışma nafta katalitik dönüştürücü karalaştırıcı 
üstleri; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic 
reforming of straight-run naphtha and the fractionation of the total 
effluent. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C2 through

[[Toplam atık fraksiyonu ve normal çalışmada elde edilen naftanın 
katalitik olarak yeniden oluşturması ile elde edilen hidrokarbonların 
kompleks kombinasyonu. Başlıca C2 den C4 e kadar aralıkta olan 
karbon sayısına sahip doygun alifatik hidrokarbonları iç

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of 
products from a steam cracking process. It consists predominantly of 
propylene with some propane and boils in the range of approximately -70°
C to 0°C.]]

[[Buharla parçalama işleminden elde edilen damıtma ürünlerinden  
üretilmiş hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca propilen 
ile bazı propanlar ve yaklaşık -70°C ile 0°C  arasında buharlaşan türleri 
içermektedir.]]

Petroleum gas;[[A complex combination of hydrocarbons produced by the 
distillation of the products of a steam cracking process. It consists 
predominantly of hydrocarbons having a carbon number of C4, 
predominantly 1-butene and 2-butene, containing also bu

[[ Bir buharlı parçalama işleminin damıtma ürünlerinden üretilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca karbon sayıs C4 
olan, 1-büten ve 2-büten, ayrıca butan ve izobütan içeren ve yaklaşık 
-12°C ile 5°C arasında buharlaşan türleri içermekted
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 K

Hydrocarbons, C4, 1,3-butadiene- and isobutene-free; hidrokarbonlar, C4, 1,3-bütadien- ve izobüten içermeyen; 649-118-00-X 306-004-1 95465-89-7 K
Petroleum gas Petrol gazı

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a 
liquified petroleum gas mix to a sweetening process to oxidize mercaptans 
or to remove acidic impurities. It consists predominantly of C4 saturated 
and unsaturated hydrocarbons.]]

[[hedeflenen sıvılaştırılmış gaz karışımının kıvamını artırılması işlemi 
merkaptanları oksitlemesi veya asit safsızlıklarını uzaklaştırması ile 
elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu.  Başlıca 
doymuş ve doymamış C4 hidrokarbonları içermekt
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 K

Petroleum gas

Gases (petroleum), amine system feed; Gazlar (petrol), amin sistem besleme; 649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulfurizer off; 649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-rich; Gazlar (petrol), benzen geri dönüş ünitesi, hidrojen-zengin; 649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-rich; Gazlar (petrol), karışım yağı, hidrojen-azot-zengin; 649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 KK
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheads; Gazlar (petrol), katalitik yeniden nafta oluşturmuş sıyırıcı üstleri; 649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle; Gazlar (petrol), C6-8 katalitik dönüştürücü geri dönüşü; 649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer; Gazlar (petrol), C6-8 katalitik dönüştürücü; 649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Raffinates (petroleum), steam-cracked C4 fraction cuprous ammonium 
acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., butadiene-free; 

Rafinatlar (petrol), buharla parçalanmış C4 fraksiyon bakır amonyum 
asetat özütü., C3-5 ve C3-5 doymamış, bütadien içermeyan; Petrol gazı

[[The feed gas to the amine system for removal of hydrogen sulfide. It 
consists of hydrogen. Carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide 
and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C5 may also be present

[[Hidrojen sülfürün uzaklaştırılması için amin sistemine verilen  
besleme gazı. Hidrojen içermektedir. Karbon monoksit, karbon dioksit, 
hidrojen sülfür ve başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon 
sayısına sahip olabilen alfatik hidrokarbonları içerm
Gazlar (petrol), benzen ünitesi hidrojenle kükürt uzaklaştırıcı 
çalışmazken; 

[[Off gases produced by the benzene unit. It consists primarily of 
hydrogen. Carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6, including benzene, may also 
be present.]]

[[Benzen ünitesinde üretilerek ayrılmış-gazlar. Ağırlıklı olarak hidrojen 
içermektedir. Karbon monoksit ve başlıca benzene içeren C1 den C6 ya 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olabilen hidrokarbonları 
içermektedir.]]  

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by recycling the gases 
of the benzene unit. It consists primarily of hydrogen with various small 
amounts of carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers in 
the range of C1 through C6.]]

[[ Benzen ünitesi gazlarının geri dönüşünle elde edilen 
hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Ağırlıklı olarak çok düşük 
miktarda karbon monoksit içeren hidrojen ve C1 den C6 ya kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of a 
blend oil. It consists primarily of hydrogen and nitrogen with various 
small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, and aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly i

[[Karışım yağının damıtılması ile elde edilen kompleks bir 
kombinasyon. Ağırlıklı olarak hidrojen ve değişik ve düşük miktarlarda 
karbon monoksit, karbon dioksit ve C1 den C5 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içerme

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from stabilization of 
catalytic reformed naphtha. Its consists of hydrogen and saturated 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C4.]]

[[Katalitik olarak yeniden nafta oluşturulmasının kararlı hale 
gelmesinden elde edilen hidrokarbonları bir kombinasyonu. Hidrojen 
ve başlıca doygun C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısına 
sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of 
products from catalytic reforming of C6-C8 feed and recycled to conserve 
hydrogen. It consists primarily of hydrogen. It may also contain various 
small amounts of carbon monoxide, carbon 

[[Hidrojen tasarrufu ve geri dönüşünü sağlamak için ve  C6-C8 
beslemesinin katalitik olarak yeniden oluşumundan üretilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Ağırlıklı olarak hidrojen 
içermektedir. Ayrıca değişen küçük miktarlarda karbon monoksit, 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of 
products from catalytic reforming of C6-C8feed. It consists of 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5 and 
hydrogen.]]

[[C6-C8 beslemesinin katalitik olarak yeniden oluşturulmasından 
sağlanan ürünlerin damıtılmasından üretilen kompleks bir karışım. C1 
den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları 
içermektedir.]]
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, hydrogen-rich; 649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 K

Refinery gas Rafineri gazı

Gazlar (petrol), C6-8 katalitik dönüştürücü geri dönüşü, hidrojence-
zengin; 
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Gases (petroleum), C2-return stream; Gazlar (petrol), C2-dönüşü akışı; 649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-off; Gazlar (petrol), kuru asitli, gaz konsantrasyonu ünitesi -çalışmazken; 649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 K
Refinery gas; Rafineri gazı;

Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn.; 649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 K

Gases (petroleum), hydrogen absorber off; Gazlar (petrol), hidrojen absorblayıcısı çalışmazken; Rafineri gazı; 649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 K

Gases (petroleum), hydrogen-rich; Gazlar (petrol), hidrojen-zengin; 649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 K

649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich; Gazlar (petrol), geri dönüşüm, hidrojence-zengin; 649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 K

Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich; 649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 K
Refinery gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the extraction of 
hydrogen from a gas stream which consists primarily of hydrogen with 
small amounts of nitrogen, carbon monoxide, methane, ethane, and 
ethylene. It contains predominantly hydrocarbons su

[[Başlıca az miktarda azot içeren hidrojen gazı buharından oluşan 
hidrojen özütından elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu. Ağırlıkla metan, etan ve düşük miktarada hidrojen, azot 
ve karbon monoksit gibi hidrokarbonları içermektedir.  

[[The complex combination of dry gases from a gas concentration unit. It 
consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C3.]]

 [[Gaz konsantrasyon ünitesinden gelen kuru gazların kompleks 
kombinasyonu. Hidrojen, hidrojen sulfur ve başlıca C1 den C3 ya 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları 
içerebilmektedir.]]. 
Gazlar (petrol), gaz konsantrasyonu ikincil absorblayıcı damıtığı; 
Rafineri gazı; 

Refinery gas; [[A complex combination of hydrocarbons produced by 
distillation of products from combined gas streams in a gas concentration 
reabsorber. It consists predominantly of hydrogen, carbon monoxide, 
carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide and 

[[ İkincil gaz konsantrasyonu absorblayıcısındaki birleştirilmiş gaz 
buharından elde edilen ürünlerin damıtılmasından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca hidrojen, karbon 
monoksit, karbon dioksit, azot, hidrojen sulfur ve  C1 d

Refinery gas; [[A complex combination obtained by absorbing hydrogen 
from a hydrogen rich stream. It consists of hydrogen, carbon monoxide, 
nitrogen, and methane with small amounts of C2 hydrocarbons.]]

[[Hidrojence zengin buhardan hidrojen absorblanması sonucu elde 
edilen kompleks bir kombinasyon. Ağırlıklı olarak hidrojen, karbon 
monoksit, azot, ve düşük miktarda C2 hidrokarbonları ihtiva eden 
metanı içermektedir 

Refinery gas; [[A complex combination separated as a gas from 
hydrocarbon gases by chilling. It consists primarily of hydrogen with 
various small amounts of carbon monoxide, nitrogen, methane, and C2 
hydrocarbons.]]

Rafineri gazı; [[Soğutmayla hidrokarbon gazlarından bir gaz olarak 
ayrılan kompleks bir kombinasyon. Başlıca değişik düşük miktarlarda 
karbon monoksit, azot, metan ve C2 hidrokarbonları içermektedir.]].

Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-rich; Gazlar (petrol), hidrojen ile muamele edici karışım yağı geri dönüşü, 
hidrojen-azotca-zengin; 

[A complex combination obtained from recycled hydrotreated blend oil. It 
consists primarily of hydrogen and nitrogen with various small amounts of 
carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 thro

[Hidrojen ile muamele edilmiş ve geri dönüştürülmüş karışım yağından 
elde edilmiş kompleks bir karışım. Başlıca hidrojen ve değişen düşük 
miktarlarda karbon monoksit, karbon dioksit ve başlıca C1 den C5 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hid

Refinery gas; [[A complex combination obtained from recycled reactor 
gases. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of 
carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide, and 
saturated aliphatic hydrocarbons having carbon num

Rafineri gazı; [[Geri dönüştürülen reaktör gazlarından elde edilen 
kompleks kombinasyonu.. Başlıca değişen düşük miktarlarda karbon 
monoksit, karbon dioksit azot , hidrojen sülfürlü ve C1 den C5 e kadar 
olan aralıkta karbon sayısına sahip olan doymuş alif

Gazlar (petrol), dönüştürücü ek besleme, hidrojence-zengin; Rafineri 
gazı; [[Dönüştürücülerden elde edilen kompleks kombinasyon. Başlıca 
değişen düşük miktarlarda karbon monoksit ve C1 den C5 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidro
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 K

Gases (petroleum), reforming hydrotreater; Gazlar (petrol), reforming hidrojenle muamele edici; Rafineri gazı; 649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 K

Gazlar (petrol), dönüştürücü ek besleme, hidrojence-zengin; Rafineri 
gazı; [[Dönüştürücülerden elde edilen kompleks kombinasyon. Başlıca 
değişen düşük miktarlarda karbon monoksit ve C1 den C5 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidro

[[A complex combination obtained from the reformers. It consists 
primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide 
and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C5.]]

Refinery gas; [[A complex combination obtained from the reforming 
hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen, methane, and 
ethane with various small amounts of hydrogen sulfide and aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly i

[[Hidrojenle muamele işleminin yeniden oluşumundan elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca hidrojen, metan 
ve değişen küçük miktarlarda hidrojen sulfur ihtiva eden etan ve C3 
den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan 
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-rich; 649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 K

Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-rich; 649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 K

Gases (petroleum), thermal cracking distn.; Gazlar (petrol), ısısal parçalanma damıtığı; Rafineri gazı; 649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 K

Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorber; Artık gaz (petrol), katalitik parçalayıcı yeniden absorblayıcı ünitesi; 649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separator; Artık gaz (petrol), katalitik olarak yeniden oluşturulan nafta ayırıcısı; 649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabilizer; 649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator; 649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K

Refinery gas; 

Gazlar (petrol), yeniden hidrojenle muameleyi yapan ünite, hidrojen-
metan-zengin; Rafineri gazı; 

Refinery gas; [[A complex combination obtained from the reforming 
hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen and methane with 
various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen and 
saturated aliphatic hydrocarbons having carb

[[Yeniden hidrojen ile muamele işleminden elde edilen kompleks bir 
kombinasyon. Başlıca hidrojen ve değişen düşük miktarlarda karbon 
monoksit, karbon dioksit, azot ve C2 den C5 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan doymuş alifatik hidrokarbonla

Gazlar (petrol), yeniden hidrojenle muamele edici ek besleme, 
hidrojence-zengin; Rafineri gazı; 

Refinery gas; [[A complex combination obtained from the reforming 
hydrotreating process. It consists primarily of hydrogen with various small 
amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 thro

[[Yeniden hidrojenle muamele işleminden elde edilen kompleks bir 
kombinasyon. Başlıca değişen düşük miktarlarda karbon monoksit ve 
C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik 
hidrokarbonları ihtiva eden hidrojen içermektedir.]].

Refinery gas; [[A complex combination produced by distillation of 
products from a thermal cracking process. It consists of hydrogen, 
hydrogen sulfide, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 

[[ Bir ısısal parçalanma işleminden elde edilen ürünlerin 
damıtılmasından üretilen kompleks bir kombinasyon. Hidrojen, 
hidrojen sulfur, karbon monoksit, karbon dioksit ve başlıca C1 den C6 
ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from refractionation 
of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrogen and 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C3.]]

[[Bir katalitik parçalama işleminden oluşan ürünlerin yeniden 
fraksiyonlamasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu. Hidrojen ve başlıca C1 den C3 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic 
reforming of straight run naphtha. It consists of hydrogen and 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C6.]]

[[Katalitik olarak atmosferik basınçta damıtılmış naftanın yeniden 
oluşturulmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu. Hidrojen ve başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].
Artık gaz (petrol), katalitik olarak yeniden oluşturulan  nafta 
kararlaştırıcısı; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the stabilization 
of catalytic reformed naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]]

[[Katalitik olarak yeniden oluşturulan naftanın kararlı hale 
getirilmesinden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu. Hidrojen ve başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].
Artık gaz (petrol), hidrojenle muamele edici ayırıcı damıtık; Rafineri 
gazı; 
[[Katalizör varlığında hidrojenle parçalanmış damıtıkların 
muamelesinden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu. Hidrojen ve doymuş başlıca C1 den C5 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları 
içermektedir.]]
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 K

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized straight-run naphtha separator; 649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by treating cracked 
distillates with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of 
hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

Artık gaz (petrol), hidrojenle kükürtü uzaklaştırılmış normal çalışma 
nafta ayırıcısı; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and 
saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in 
the range of C1 through C6.]]

[[Normal çalışmada naftanın hidrojenle kükürtünün uaklaştırılmasından 
elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen ve 
doymuş başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip 
olan doymuş alifatik hidrokarbonları içermekted
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off; 649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum off; Gazlar (petrol), dönüştürücü atık düşük basınç flaş dram çalışmazken; 649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off; 649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 K
Refinery gas; 

Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentanizer overheads; 649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 K

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 K

Petroleum products, refinery gases; petrol ürünleri, rafineri gazları; rafineri gazı; 649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 K
Refinery gas; 

Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator; Gazlar (petrol), hidrojenle parçalama işlemi düşük-basınç ayırıcısı; 649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabilizer 
overheads; 

Gazlar (petrol), katalitik yeniden oluşturma normal çalışma nafta 
kararlaştırıcı üstleri; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic 
reforming of straight-run naphtha followed by fractionation of the total 
effluent. It consists of hydrogen, methane, ethane and propane.]]

[[Normal çalışmada  naftanın katalitik olarak yeniden oluşturulması ve 
takiben toplam atıkların fraksiyonazisyonu sonucu elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kompozisyonu. . Hidrojen, metan, etan 
ve propan içermektedir.]]
Gazlar (petrol), dönüştürücü atık yüksek-basınç flaş dram çalışmazken; 

[[A complex combination produced by the high-pressure flashing of the 
effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with 
various small amounts of methane, ethane, and propane.]]

[[ Reforming reaktördeki artıkların yüksek basınçta flaşlaması sonucu 
elde edilen kompleks bir kombinasyon.. Başlıca değişen düşük 
miktarlarda metan, etan ve propan ihtiva eden hidrojen içermektedir.

[[A complex combination produced by low-pressure flashing of the 
effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen with 
various small amounts of methane, ethane, and propane.]]

[[Reforming reaktördeki artıkların düşük basınçta flaşlanması ile elde 
edilen kompleks bir kombinasyon. Başlıca değişen düşük miktarlarda 
metan, etan ve propan ihtiva eden hidrojen içermektedir.
Gazlar (petrol), petrol rafinerisi gazı damıtığı çalışmazken; Rafineri 
gazı; [[Hidrojen, karbon monoksit, karbon dioksit ve C1 den C6 ya 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan veya etan ve propanın 
parçalanması ile elde edilen gazları içeren bir g

[[A complex combination separated by distillation of a gas stream 
containing hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons 
having carbon numbers in the range of C1 through C6 or obtained by 
cracking ethane and propane. It consists of hydrocar

Gazlar (petrol), benzen ünitesi hidrojen ile muamele edici pentan 
giderici üstleri; 

Refinery gas; [[A complex combination produced by treating the feed 
from the benzene unit with hydrogen in the presence of a catalyst followed 
by depentanizing. It consists primarily of hydrogen, ethane and propane 
with various small amounts of nitrogen, 

Rafineri gazı; [[Pentan giderme işlemi sonrası benzen ünitesi beslemesi 
ile hidrojenin katalizör varlığında muamelelenmesi sonucu elde edilen 
kompleks bir kombinasyon.. Ağırlıklı olarak hidrojen, etan ve propan 
ile değişen düşük miktarlarda karbon monoksi

Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidized catalytic cracker 
overheads fractionator; 

Gazlar (petrol), ikincil soğurucu çalışmazken, akışkan katalitik 
parçalayıcı ünitesi üstleri fraksiyonlayıcısı ; Rafineri gazı;

Refinery gas; [[A complex combination produced by the fractionation of 
the overhead products from the catalytic cracking process in the fluidized 
catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, and hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in

[[Akışkan yataklı katalitik parçalayıcıdaki katalitik parçalam 
işleminden elde edilen ürünlerin üst kısım fraksiyonlarından üretilen 
kompleks bir kombinasyon. Hidrojen, azot ve başlıca C1 den Ce e 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbon

[[Başlıca değişen düşük miktarlarda metan, etan ve propan ihtiva eden 
hidrojen gazının kompleks bir kombinasyonu.

[[A complex combination which consists primarily of hydrogen with 
various small amounts of methane, ethane, and propane.]]
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 K

[[A complex combination obtained by the liquid-vapor separation of the 
hydrocracking process reactor effluent. It consists predominantly of 
hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C3.]]

[[Hidrojen ile parçalam işleminde reaktör artıklarının sıvı-buhar 
ayrılmasında elde edilen kompleks bir kombinasyon. Başlıca hidrojen 
ve C1 den C3 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan doymuş 
hidrokarbonları içermektedir.]].
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Gases (petroleum), refinery; Gazlar (petrol), rafineri; Rafineri gazı; 649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 K
Refinery gas; 

Gases (petroleum), platformer products separator off; Gazlar (petrol), platform oluşturucu ürünler ayırıcısı çalışmazken; 649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentanizer stabilizer off; 649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum; Gazlar (petrol), hidroişlem görmüş asidik gaz yağı flaş dram; 649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 K
Refinery gas; Rafineri gazı;

Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurization stripper off; 649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off; 649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 K

649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

[[Çeşitli petrol rafine işlemlerinden elde edilen kompleks bir 
kombinasyon. Hidrojen ve başlıca C1 den C3 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination obtained from various petroleum refining 
operations. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C3.]]

[[A complex combination obtained from the chemical reforming of 
naphthenes to aromatics. It consists of hydrogen and saturated aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 
through C4.]]

[[Naftenlerin aromatiklere kimyasal dönüştürülmesinden elde edilen 
kompleks bir kombinasyon. Hidrojen ve başlıca C2 den C4 e kadar 
olan aralıkta karbon sayısına sahip olan doymuş alifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]]
Gazlar (petrol), hidroişlem görmüş asitli kerosin pentan uzaklaştırıcı 
kararlaştırıcısı çalışmazken; 

[[The complex combination obtained from the depentanizer stabilization 
of hydrotreated kerosine. It consists primarily of hydrogen, methane, 
ethane, and propane with various small amounts of nitrogen, hydrogen 
sulfide, carbon monoxide and hydrocarbons hav

[[Hidrojenle muamele edilmiş kerosinnin kararlılığının sağlanması için 
pentan uzaklaştırıcıdan elde edilen kompleks bir kombinasyon. Başlıca 
hidrojen, metan, etan ve propan ile değişen düşük miktarlarda azot, 
hidrojen sulfur, karbon monoksit ve başlıca C4

[[A complex combination obtained from the flash drum of the unit treating 
sour kerosine with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists 
primarily of hydrogen and methane with various small amounts of 
nitrogen, carbon monoxide, and hydro-carbons h

 [[Flaş davul ünitesinde asitli kerosinnin hidrojen ile bir katalizör 
eşliğinde muamele edilmesi sürecinde elde edilen kompleks bir 
kombinazon. Başlıca hidrojen, metan ile değişen düşük miktarlarda 
azot ve başlıca C2 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sa
Gazlar (petrol), damıtık birleştiricisi kükürt uzaklaştırma sıyırıcısı 
çalışmazken; 

[[A complex combination stripped from the liquid product of the unifiner 
desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, methane, ethane, 
and propane.]]

[[Birleştirici kükürt uzaklaştırma işlem sıvı ürününden sıyrılarak 
ayrılan kompleks bir kombinasyon.  Hidrojen sülfür, metan, etan ve 
propan içermektedir. ]]
Gazlar (petrol), akışkan katalitik parçalayıcı fraksiyonlaması 
çalışmazken; Rafineri gazı; 

Refinery gas; [[A complex combination produced by the fractionation of 
the overhead product of the fluidized catalytic cracking process. It consists 
of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range

[[Akışkan katalitik parçalam işleminde üstlerden alınan ürünün 
fraksiyonlanmasından elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Hidrojen, hidrojen sulfur, azot ve başlıca C1 den C5 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker scrubbing secondary 
absorber off; 

Gazlar (petrol), akışkan katalitik parçalama ünitesi yıkayıcısı, ikincil 
absorblayıcı çalışmazken; 

[[A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from 
the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, methane, 
ethane and propane.]]

[[Akışkan katalitik parçalama ünitesi üstlerinin yıkanmasından elde 
edilen kompleks bir kombinasyon. Hidrojen, azot, metan, etan ve 
propan içermektedir. ]] 

Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper 
off; 

Gazlar (petrol),ağır damıtık hidrojen ile muamele edici kükürt giderme 
sıyırıcısı çalışmazken; 
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No
649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 K

[[A complex combination stripped from the liquid product of the heavy 
distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, 
hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 t

[[Hidrojen ile muamele edici kükürt giderme sıyırıcısı işleminde ağır 
damıtık sıvısının sıyrılması sonucu elde edilen kompleks bir 
kombinasyon.]] Hidrojen, hidrojen sulfur ve başlıca C1 den C5 e kadar 
olan aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidr
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Gases (petroleum), platformer stabilizer off, light ends fractionation; 649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 K

Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn.; 649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 K

Gases (petroleum), tar stripper off; Gazlar (petrol), zift sıyırıcı çalışmazken; 649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), unifiner stripper off; Gazlar (petrol), birleştirici sıyırıcı çalışmazken; 649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurized naphtha separator; 649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulfurizer; 649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 K

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking; Gazlar (petrol), ham damıtma ve katalitik parçalama; 649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), platform oluşturucu kararlı kılıcı çalışmazken,hafif 
sonlar fraksiyonasyonu; 

Refinery gas; [[A complex combination obtained by the fractionation of 
the light ends of the platinum reactors of the plattformer unit. It consists of 
hydrogen, methane, ethane and propane.]]

Rafineri gazı; [[Platform oluşturucu ünitesi platinum reaktörleri hafif 
sonlarının fraksiyonasyonundan elde edilen kompleks bir 
kombinasyon. Hidrojen, metan etan ve propan içermektedir. ]]  

Gazlar (petrol), önflaş kulesi çalışmazken, ham damıtma; Rafineri gazı; 

Refinery gas; [[A complex combination obtained by the fractionation of 
the light ends of the platinum reactors of the plattformer unit. It consists of 
hydrogen, methane, ethane and propane.]]

[[Ham petrolün damıtılmasındanda birinci kuleden elde edilen 
kompleks bir kombinasyon. Azot ve başlıca C1 den C5 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan doygun alifatik hidrokarbonları 
içermektedir.]]

[[A complex combination obtained by the fractionation of reduced crude 
oil. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C4.]]

[[İndirgenmiş ham petrolün fraksiyonlanmasından elde edilen 
kompleks bir kombinasyon. Hidrojen ve başlıca C1 den C4 e kadar 
olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A combination of hydrogen and methane obtained by fractionation of the 
products from the unifiner unit.]]

[[Birleştirici ünitesinden elde edilen ürünlerin  fraksiyonlanması 
sonucu elde edilen  hidrojen ve metanın bir kombinasyonu.]] 
Artık gaz (petrol), katalitik olark hidrojenleme ile kükürtü giderilen 
nafta ayırıcısı; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the 
hydrodesulfurization of naphtha. It consists of hydrogen, methane, ethane, 
and propane.]]

[[Naftanın hidrojen ile muamelesi sonucu kükürtünün giderilmesinden 
elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen, 
metan, etan ve propan içermektedir. ]]
Artık gaz (petrol), normal çalışma nafta hidrojen muamelesi ile kükürt 
giderici; Rafineri gazı; 

Refinery gas;[[A complex combination obtained from the 
hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen and 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C5.]] 

[[Normal  çalışmada  naftanın hidrodesülfürizasyonu sonucu elde 
edilen kompleks bir kombinasyon. Hidrojen ve başlıca C1 den C5 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları 
içermektedir.]]

Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidized catalytic cracker and gas 
oil desulfurizer overhead fractionation; 

Gazlar (petrol), sünger absorblayıcı çalışmazken, akışkan katalitik 
parçalama ünitesi ve gaz yağı kükürt giderici üstleri fraksiyonizasyonu; 

[[A complex combination obtained by the fractionation of products from 
the fluidized catalytic cracker and gas oil desulfurizer. It consists of 
hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C4.]]

[[Akışkan katalitik parçalama ünitesi ve gaz yağı desülfürizasyon 
ünitesi fraksiyonizasyonundan elde edilenkompleks bir kombinasyon. 
Hidrojen ve başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısına 
sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]] 
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 K

Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber off; Gazlar (petrol), gaz yağı dietanolamin yıkayıcısı çalışmazken; 649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

[[A complex combination produced by crude distillation and catalytic 
cracking processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, 
carbon monoxide and paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 t

[[Ham damıtma ve katalitik parçalama işlemlerinden elde edilen 
kompleks bir kombinasyon. Hidrojen, hidrojen sülfür, karbon monoksit 
ve başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan 
parafinik ve olefinik hidrokarbonları içermektedir.]

[[A complex combination produced by desulfurization of gas oils with 
diethanolamine. It consists predominantly of hydrogen sulfide, hydrogen 
and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 
through C5.]]

[[Gaz yağları ile dietanolaminin desülfürizasyonundan elde edilen 
kompleks bir kombinasyon. Ağırlıklı olarak hidrojen sülfür, hidrojen 
ve C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]]
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Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization effluent; Gazlar (petrol), gaz yağı hidrojenleme ile kükürt giderme atıkları; 649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 K

Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization purge; 649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 K

Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum off; 649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 K
Refinery gas; 

Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual; Gazlar (petrol), nafta buhar parçalama yüksek-basınç artıkları; 649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), residue visbaking off; Gazlar (petrol), artık vizkozite fırını çalışmazken; 649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Foots oil (petroleum), acid-treated; 649-175-00-0 300-225-7 93924-31-3 L
Foots oil

Foots oil (petroleum), clay-treated; 649-176-00-6 300-226-2 93924-32-4 L
Foots oil

Gases (petroleum), C3-4; Gazlar (petrol), C3-4; 649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Refinery gas; [[A complex combination obtained by separation of the 
liquid phase from the effluent from the hydrogenation reaction. It consists 
predominantly of hydrogen, hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in t

Rafineri gazı; [[Hidrojenleme reaksiyonundan elde edilen artıklardan 
sıvı fazın ayrılması ile elde edilen kompleks bir bileşim. Başlıca 
hidrojen, hidrojen sulfur ve başlıca C1 den C3 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonlar

Gazlar (petrol), gaz yağı hidrojen muamelesi ile kükürt uzaklaştırma  
tasfiyesi; 

Refinery gas;[[A complex combination of gases obtained from the 
reformer and from the purges from the hydrogenation reactor. It consists 
predominantly of hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C4

Rafineri gazı; [[Hidrojenleme reaktöründen yapılan tasfiyelerden ve 
yeniden oluşturucudan elde edilen gazların kompleks bir 
kombinasyonu.  Başlıca hidrojen ve başlıca C1 den C4 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içer

Gazlar (petrol), hidrojenleyici atık flaş dramı çalışmazken; Rafineri 
gazı; [[Hidrojenleme reaksiyonundan sonra ani oluşan atıklardan elde 
edilen gazların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca hidrojen ve 
başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayıs

[[A complex combination of gases obtained from flash of the effluents 
after the hydrogenation reaction. It consists predominantly of hydrogen 
and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C6.]]

[[A complex combination obtained as a mixture of the non-condensable 
portions from the product of a naphtha steam cracking process as well as 
residual gases obtained during the preparation of subsequent products. It 
consists predominantly of hydrogen and 

[[Alt ürünlerin hazırlanması sırasında elde edilen artık gazlar kadar  
nafta buhar parçalama işleminden elde edilen yoğunlaşmayan 
kısımların bir karışımı olarak elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Başlıca hidrojen ve ağırlıklı olarak C1 den C5 e kadar o

[[A complex combination obtained from viscosity reduction of residues in 
a furnace. It consists predominantly of hydrogen sulfide and paraffinic and 
olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range 
of C1 through C5.]]

[[Fırında artıkların vizkositelerinin düşürülmesi işleminden elde edilen 
kompleks bir kombinasyon. Başlıca hidrojen sulfur ve ağırlıklı olarak 
C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan parafinik ve 
olefinik hidrokarbonları içermektedir.]]
Son kalıntı yağı (petrol), asitle-işlem görmüş; Son kalıntı yağı

(Son kalıntı yağının sülfürik asitle işlenmesi sonucu elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C20 ila C50 aralığında bulunan bölüm zincirli

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of
Foot's oil with sulphuric acid. It consists predominantly of branchedchain
hydrocarbons with carbon numbers predominantly in the range
of C20 through C50.)

Son kalıntı yağı (petrol), kil-ile işlem görmüş; Kalıntı yağı

(Son kalıntı yağının, polar bileşiklerin izlerinin ve mevcut kirliliklerin 
arıtılması için bir temas veya sızdırma işleminde, doğal veya 
değiştirilmiş kille işlenmesi sonucu elde edilen hidrok

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of
Foot's oil with natural or modified clay in either a contacting or 
percolation
process to remove the trace amounts of polar compounds and
impurities present. It consists predominantly of bran
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 K

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of 
products from the cracking of crude oil. It consists of hydrocarbons having 
carbon numbers in the range of C3 through C4, predominantly of propane 
and propylene, and boiling in the range 

[[Ham petrolün parçalanmasından elde edilen ürünlerin 
damıtılmasından üretilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu. C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip 
olan, baskın olarak propan ve propilen içeren ve yaklaşık olarak  -51°C 
den -1

Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked 
naphtha fractionation absorber; 

Artık gaz (petrol), katalitik olarak parçalanmış damıtık ve katalitik 
olarak parçalanmış nafta fraksiyonizasyon absorblayıcısı; 

[[The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the 
products from catalytic cracked distillates and catalytic cracked naphtha. It 
consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the 
range of C1 through C4.]]

[[Katalitik olarak parçalanmış nafta ve katalitik olarak parçalanmış 
damıtıklardan elde edilen ürünlerinin damıtılmasından oluşan 
hidrokarbon kompleks bileşimi. Başlıca C1 den C4 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedi
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Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabilizer; 649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater stripper; 649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 K

649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorber; Artık gaz (petrol), gaz yağı katalitik parçalam absorblayıcısı; 649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), gas recovery plant; Artık gaz (petrol), gaz geri kazanım birimi; 649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethanizer; Artık gaz (petrol), gaz geri kazanım birimi etan gidericisi; Petrol gazı; 649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 K

Artık gaz (petrol), katalitik polimerizasyon nafta fraksiyonizasyon 
kararlı kılıcısı; 

[[A complex combination of hydrocarbons from the fractionation 
stabilization products from polymerization of naphtha. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 
through C4.]]

[[Naftanın polimerizasyonu sonucu elde edilen ürünlerinin kararlı hale 
getirilmesindeki  fraksiyonizasyonundan oluşan hidrokarbonların bir 
kompleks kombinasyonu.Başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedi

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer, 
hydrogen sulfide-free; 

Artık gaz (petrol), katalitik olarak yeniden oluşturulmuş nafta 
fraksiyonizasyon kararlı kılıcısı, hidrojen sülfür içermeyen; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation 
stabilization of catalytic reformed naphtha and from which hydrogen 
sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominan

[[Katalitik olarak yeniden oluşturulan ve amin muamelesi ile hidrojen 
sülfürü uzaklaştırılmış naftanın kararlı kılınması için yapılan   
fraksiyonizssyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu]].
Başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden 
hidrokarbonları içermektedir.]]
Artık gaz (petrol), parçalanmış damıtık hidrojen muamele edicisi 
sıyırıcısı; Petrol gazı; 

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons obtained by 
treating thermal cracked distillates with hydrogen in the presence of a 
catalyst. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1

[[Katalizör varlığında hidrojenle ısısal olarak parçalanmış damıtıkların 
muamelesinden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir karışımları. 
Başlıca C1 den C6 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden 
doygun hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermek

Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulfurizer, hydrogen 
sulfide-free; 

Artık gaz (petrol), normal çalışma damıtık hidrojenle kükürt 
uzaklaştırıcı, hidrojen sulfur içermeyen ; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from catalytic 
hydrodesulfurization of straight run distillates and from which hydrogen 
sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predomina

[[atmosferik basınçta damıtılmış hidrojen sülfürün amim muamelesi ile 
giderildiği katalitik olarak hidrojen ile muamele edilerek kükürt 
uzaklaştırılmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
karışımı. Başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation 
of products from the catalytic cracking of gas oil. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in 
the range of C1 through C5.]]

[[Gaz yağının katalitik olarak parçalanmasıdan üretilen ürünlerin 
damıtılmasından elde edilen  hidrokarbonların kompleks kompleks bir 
kombinasyonu. Başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısı 
ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermekt

[[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of 
products from miscellaneous hydrocarbon streams. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in 
the range of C1 through C5.]]

[[Çeşitli hidrokarbon buharından oluşan ürümlerin damıtılmasından 
elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca C1 
den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları 
ağırlıklı olarak içermektedir.]] 

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons from the 
distillation of products from miscellaneous hydrocarbon streams. It 
consists of hydrocarbon having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C4.]]

[[Çeşitli hidrokarbon buharlarından oluşan ürünlerin damıtılmasından 
elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca C1 
den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları 
içermektedir.]] 
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649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized distillate and hydrodesulfurized 
naphtha fractionator, acid-free; 

Artık gaz (petrol), hidrojenle muamele edilerek kükürtü giderilmiş 
damıtık ve  damıtık ve hidrojenle muamele edilerek kükürtü giderilmiş  
nafta fraksiyonlayıcısı, asit içermeyen; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of 
hydrodesulfurized naphtha and distillate hydrocarbon streams and treated 
to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in t

[[Hidrojenle muamele edilerek kükürtü giderilmiş nafta ve  
hidrokarbon buharlarındaki  damıtıkların fraksiyonizasyonundan ve asit 
safsızlıklarını uzaklaştırmak için yapılmış muamelelerden elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu.  Başlıca C1



Sayfa 81 / 130

Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 K

petroleum gas; Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep deethanizer; 649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 K

649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 K

Gases (petroleum), catalytic cracked overheads; Gazlar (petrol), katalitik olarak parçalanmış üstler; 649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Alkanes, C1-2; Alkanlar, C1-2; petrol gazı 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 K
Petroleum gas

Alkanes, C2-3; Alkanlar, C2-3; petrol gazı 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 K
Petroleum gas

Alkanes, C3-4; Alkanlar, C3-4; petrol gazı 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 K
petroleum gas

Alkanes, C4-5; Alkanlar, C4-5; petrol gazı 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 K
Petroleum gas

Fuel gases; Yakıt gazları; 649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 K

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized vacuum gas oil stripper, hydrogen 
sulfide-free; 

Artık gaz (petrol), hidrojen muamelesi ile kükürt uzaklaştırılmış vakum 
gaz yağı sıyırıcısı, hidrojen sülfür içermeyen; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from stripping 
stabilization of catalytic hydrodesulfurized vacuum gas oil and from 
which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon number

[[Katalitik olarak hidrojen muamelesi ile kükürt uzaklaştırılmış vakum 
gaz yağınden amin muamelesi ilehidrojen sülfür uzaklaştırılmasının 
sıyırmayla kararlı kılınmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks 
bir karışımı. Başlıca C1 den C6 ya kadar olan 

Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer, hydrogen 
sulfide-free; 

Artık gaz (petrol),hafif normal çalışma nafta kararlı kılıcısı, hidrojen 
sülfür içermeyen; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation 
stabilization of light straight run naphtha and from which hydrogen sulfide 
has been removed by amine treatment. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominan

[[atmosferik basınçta damıtılmış amin muamelesi ile hidrojen sülfür 
uzaklaştırılmış naftanın fraksiyonizasyonla kararlı kılınması fraksiyon 
kararlı kılınması için yapılan fraksiyonizasyondan elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca 
Artık gaz (petrol), propan-propilen alkillemesi besleme hazırlık etan 
uzaklaştırıcısı; Petrol gazı;

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the distillation of the reaction products of propane with propylene. It 
consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C4.]]

 [[Propan ile propilenin reaksiyon ürünlerinin damıtılmasında elde 
edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca C1 den 
C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları 
içermektedir.]]

Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulfurizer, hydrogen sulfide-
free; 

Artık gaz (petrol), vakum gaz yağı hidrojenleme ile kükürt 
uzaklaştırıcısı, hidrojen sülfür içermeyen; 

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
catalytic hydrodesulfurization of vacuum gas oil and from which hydrogen 
sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers pred

Petrol gazı; [[Vakum gaz yağınin atalitik olarak hidrojenleme ile kükürt 
uzaklaştırılması ve amin muamelesi ile hidrojen sülfürü uzaklaştırılmış 
türlerden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir karışımı. Başlıca 
C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of 
products from the catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5 and 
boiling in the range of approximately -

[[Katalitik olarak parçalanma işleminden oluşan ürünlerin damıtılması 
ile üretilen hidrokarbonların kompleks bir bileşimi.  Başlıca C1 den C5 
e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı 
olarak ve yaklaşık olarak 48°C dan 32°C
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Petroleum gas; Petrol gazı; 
649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 K

[[A combination of light gases. It consists predominantly of hydrogen 
and/or low molecular weight hydrocarbons.]]

[[ Hafif gazların bir kombinasyonu. Ağırlıklı olarak hidrojen ve veya 
düşük moleküler ağırlıklı hidrokarbonları içermektedir.]]
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Fuel gases, crude oil of distillates; Yakıt gazları, damıtıkların ham petrolü; 649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Hydrocarbons, C3-4; Hidrokarbonlar, C3-4; 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 K
Petroleum gas Petrol gazı

Hydrocarbons, C4-5; Hidrokarbonlar, C4-5; 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 K
Petroleum gas Petrol gazı

Hydrocarbons, C2-4, C3-rich; Hidrokarbonlar, C2-4, C3ce-zengin; petrol gazı 649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 K
Petroleum gas

Petroleum gases, liquefied; Petrol gazları, sıvılaştırılmış; Petrol gazı; 649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 K

Petroleum gases, liquefied, sweetened; Petrol gazları, sıvılaştırılmış, kıvamlandırılmış; 649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 K

gases (petroleum), C3-4, isobutane-rich; Gazlar (petrol), C3-4, izobütan-zengin; 649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 K
Petroleum gas; Petrol gazı;

Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-rich; Damıtıklar (petrol), C3-6, piperilen-zengin; 649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 K

Gases (petroleum), butane splitter overheads; Gazlar (petrol), bütan bölücüsü üstleri; 649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 K

[[A complex combination of light gases produced by distillation of crude 
oil and by catalytic reforming of naphtha. It consists of hydrogen and 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C4 and boiling in the range of appr

[[Ham petrolün damıtılması ve naftanın katalitik olarak yeniden 
oluşması sürecinde oluşan hafif gazların kompleks bir kombinasyonu. 
Ağırlıklı olarak hidrojen ve başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı ol

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the 
range of approximately -40 °C to 80 °C  ]]

[[Ham petrolün damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. C3 den C7 ye kadar olan aralıkta karbon 
sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak ve yaklaşık olarak 
-40°C dan 80°C a kadar aralıkta kaynayan türleri içermekt

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons obtained by 
subjecting liquefied petroleum gas mix to a sweetening process to convert 
mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the 

Petrol gazı; [[Hedeflenen sıvılaştırılmış petrol gaz karışımının 
kıvamlaştırılması işleminden merkaptanların dönüşmesi veya asit 
safsızlıklarının uzaklaştırılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. C3 den C7 ye kadar olan aralıkta

[[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of 
saturated and unsaturated hydrocarbons usually ranging in carbon 
numbers from C3 through C6, predominantly butane and isobutane. It 
consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having 

[[Genellikle C3 den C6 ya karbon sayısı aralığında, baskın olarak bütan 
ve izobütan, doymuş ve doymamış hidrokarbonların damıtılmasından 
elde edilen kompleks bir kombinasyon. C3 den C4 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısı ihtiva eden,baskın olarak izobütan

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons from the 
distillation of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually 
ranging in the carbon numbers C3 through C6. It consists of saturated and 
unsaturated hydrocarbons having carbon numbe

Petrol gazı; [[Genellikle karbon sayıları C3 - C6 aralığında olan 
doymuş ve doymamış alifatik hidrokarbonların damıtma ürünlerinden 
elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. C3 den C6 
ya kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden,baskın o

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the distillation of the butane stream. It consists of aliphatic hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4.]]

Petrol gazı; [[Bütan akışının damıtılmasından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Baskın olarak C3 den 
C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva edenalifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]]
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Gases (petroleum), C2-; Gazlar (petrol), C2-; 649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 K

649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 K

Petroleum gas; Petrol gazı;

649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 K

Tail gas (petroleum), isomerized naphtha fractionation stabilizer; Artık gaz (petrol), izomerleşmiş nafta fraksiyonizssyon kararlı kılıcısı; 649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 K

Foots oil (petroleum), carbon-treated; 649-211-00-5 308-126-0 97862-76-5 L
Foots oil

Distillates (petroleum), sweetened middle; 649-212-00-0 265-088-7 64741-86-2 N
Gasoil - unspecified

Gas oils (petroleum), solvent-refined; 649-213-00-6 265-092-9 64741-90-8 N
Gasoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent-refined middle; 649-214-00-1 265-093-4 64741-91-9 N
Gasoil - unspecified

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons produced by 
the distillation of products from a catalytic fractionation process. It 
contains predominantly ethane, ethylene, propane, and propylene.]]

Petrol gazı; [[Katalitik fraksiyonizssyon işleminden üretilen ürünlerin 
damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu. Baskın olarak etah, etilen, propan ve propilen 
içermektedir.]]

Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropanizer bottoms, C4-
rich acid-free; 

Gazlar (petrol), katalitik-parçalanmış gaz yağı propan gidericisi altlar, 
C4-zengin asit içermeyen; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation of 
catalytic cracked gas oil hydrocarbon stream and treated to remove 
hydrogen sulfide and other acidic components. It consists of hydrocarbons 
having carbon numbers in the range of C3 th

[[Katalitik olarak parçalanmış gaz yağı hidrokarbon akışı  
fraksiyonazisyonu vemuamele edilerek hidrojen sülfürü ve diğer asidik 
bileşenlerin uzaklaştırılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks kompleks bir kombinasyonu. C3 den C5 e kadar olan aral

Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutanizer bottoms, C3-5-
rich; 

Gazlar (petrol), katalitik-parçalanmış nafta bütan giderici altlar, C3-5-
zengin; Petrol gazı; 

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists of aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 
through C5.]]

[[Katalitik olarak parçalanmış naftanın karalı kılnması ile elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu.. Baskın olarak C3 den 
C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden alifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]]

Petroleum gas; [[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
the fractionation stabilization products from isomerized naphtha. It 
consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C4.]]

Petrol gazı; [[İzomerleşmiş  naftadan üretilen ürünlerin kararlı 
kılınması için yapılan fraksiyonlama işleminden elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu.  Baskın olarak C1 den 
C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonla

Son kalıntı yağı (petrol), karbon-işlem görmüş; Son kalıntı yağı

(Son kalıntı yağının, iz bileşenleri ve kirliliklerin arıtılması için aktive 
edilmiş karbonlarla işlenmesi sonucu elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak kar

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of Foot's oil with activated carbon for the removal of trace constituents
and impurities. It consists predominantly of saturated straight chain
hydrocarbons having carbon numbers predominant

Damıtıklar (petrol), orta düzeyde kıvamlandırılmış; gaz yağı - 
tanımlanmamış

(Merkaptanların dönüştürülmesi veya asit kirliliklerinin kaldırılması 
için bir petrol damıtığının kıvamlandırma işlemine tabi tutulmasıyla 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a
petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or
to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C9 through C

gazyağları (petrol), çözücü-rafine edilmiş; Gaz yağı -tanımlanmamış

(Bir solvent özütleme işleminden arıtık olarak elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C11 ila C25 aralığında bulunan ve 205 ila 400 °C 

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate
from a solvent extraction process. It consists predominantly of
aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C11 through C25 and boiling in the range of approxi

Damıtıklar (petrol), çözücü-orta düzeyde rafine edilmiş; Gaz yağı - 
tanımlanmamış

(Bir solvent özütleme işleminden arıtık olarak elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C9 ila C20 aralığında bulunan ve 15
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Gas oils (petroleum), acid-treated; 649-215-00-7 265-112-6 64742-12-7 N
Gasoil - unspecified

Distillates (petroleum), acid-treated middle; 649-216-00-2 265-113-1 64742-13-8 N
Gasoil - unspecified

Distillates (petroleum), acid-treated light; 649-217-00-8 265-114-7 64742-14-9 N
Gasoil - unspecified

Gas oils (petroleum), chemically neutralized; 649-218-00-3 265-129-9 64742-29-6 N
Gasoil - unspecified

Damıtıklar (petrol), çözücü-orta düzeyde rafine edilmiş; Gaz yağı - 
tanımlanmamış

(Bir solvent özütleme işleminden arıtık olarak elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C9 ila C20 aralığında bulunan ve 15

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate
from a solvent extraction process. It consists predominantly of
aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C9 through C20 and boiling in the range of approxim

gazyağları (petrol), asitle-işlem görmüş; Gaz yağı - tanımlanmamış

(Bir sülfürik asit işleme işleminden arıtık olarak elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C13 ila C25 aralığında bulunan ve 230 ila 400 

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from
a sulphuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C13 through C25 and
boiling in the range of approximately 230 °C to 400 

Damıtıklar (petrol), asit-işlem görmüş orta; Gaz yağı - tanımlanmamış

(Bir sülfürik asit işleme işleminden arıtık olarak elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C11 ila C20 aralığında bulunan ve 205 ila 3

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from
a sulphuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C11 through C20 and
boiling in the range of approximately 205 °C to 345 

Damıtıklar (petrol), asitle-hafif işlem görmüş; Gaz yağı - 
tanımlanmamış

(Bir sülfürik asit işleme işleminden arıtık olarak elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C9 ila C16 aralığında bulunan ve 150 ila

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from
a sulphuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C9 through C16 and
boiling in the range of approximately 150 °C to 290 °

gazyağları (petrol), kimyasal olarak nötralleştirilmiş; Gaz yağı - 
tanımlanmamış

(Asidik materyallerin kaldırılması için yapılan bir işlemle elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C13 ila C25 aralığında 

(A complex combination of hydrocarbons produced by a treating
process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C13 through C25 and
boiling in the range of approximately 230 °C to 400 °C.)
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Distillates (petroleum), chemically neutralized middle; 649-219-00-9 265-130-4 64742-30-9 N
Gasoil - unspecified

Distillates (petroleum), clay-treated middle; 649-220-00-4 265-139-3 64742-38-7 N
Gasoil - unspecified

Distillates (petroleum), hydrotreated middle; 649-221-00-X 265-148-2 64742-46-7 N
Gasoil - unspecified

Gas oils (petroleum), hydrodesulfurized; 649-222-00-5 265-182-8 64742-79-6 N
Gasoil - unspecified

Distillates (petroleum), hydrodesulfurized middle; 649-223-00-0 265-183-3 64742-80-9 N
Gasoil - unspecified

649-228-00-8 270-719-4 68477-29-2 N

Gasoil - unspecified

649-229-00-3 270-721-5 68477-30-5 N

Gasoil - unspecified

649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N

Damıtıklar (petrol), kimyasal olarak orta düzeyde nötralleştirilmiş; Gaz 
yağı - tanımlanmamış

(Asidik materyallerin kaldırılması için yapılan bir işlemle elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C11 ila C2

(A complex combination of hydrocarbons produced by a treating
process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C11 through C20 and
boiling in the range of approximately 205 °C to 345 °C.)

Damıtıklar (petrol), kil ile-orta düzeyde işlem görmüş; Gaz yağı - 
tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun, polar bileşiklerin izlerinin ve mevcut 
kirliliklerin arıtılması için bir temas veya sızdırma işleminde, doğal 
veya değiştirilmiş kille işlenmesi s

(A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of
a petroleum fraction with natural or modified clay, usually in a percolation
process to remove the trace amounts of polar compounds and
impurities present. It consists of hydrocarbons havi

Damıtıklar (petrol), orta düzeyde hidrojenle muamele edilmiş; Gaz yağı 
- tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi 
sonucu elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı 
olarak karbon numaraları C11

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C11 through C25 and boiling in the range of appro

gazyağları (petrol), hidrojenleme ile kükürtü uzaklaştırılmış; Gaz yağı - 
tanımlanmamış

(Petrol stoğunun, organik sülfürün kaldırılan hidrojen sülfite 
dönüştürülmesi için hidrojenle işlenmesi sonucu elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum
stock by treating with hydrogen to convert organic sulphur to
hydrogen sulphide which is removed. It consists predominantly of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range o

Damıtıklar (petrol), orta düzeyde hidrojenleme ile kükürtü 
uzaklaştırılmış; Gaz yağı - tanımlanmamış

(Petrol stoğunun, organik sülfürün kaldırılan hidrojen sülfite 
dönüştürülmesi için hidrojenle işlenmesi sonucu elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir 

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum
stock by treating with hydrogen to convert organic sulphur to
hydrogen sulphide which is removed. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C11 through 
Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, high-
boiling; 

Damıtıklar (petrol), katalitik yeniden oluşturucu fraksiyonlayıcı 
artıkları, yüksek kaynama sıcaklığı; Gaz yağı - tanımlanmamış

(Katalitik dönüştürme fraksiyonatörü artığının damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ortalama 

(A complex combination of hydrocarbons from the distillation of catalytic
reformer fractionator residue. It boils in the range of approximately
343 °C to 399 °C.)

Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, 
intermediate-boiling; 

Damıtıklar (petrol), katalitik dönüştürücü fraksiyonlayıcı artığı, orta 
kaynama sıcaklığı; Gaz yağı - tanımlanmamış

(Katalitik dönüştürme fraksiyonatörü artığının damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ortalama 288 ila 371 

(A complex combination of hydrocarbons from the distillation of catalytic
reformer fractionator residue. It boils in the range of approximately
288 °C to 371 °C.)

Distillates (petroleum), catalytic reformer fractionator residue, low-
boiling; 

Damıtıklar (petrol), katalitik dönüştürücü fraksiyonlayıcı artık, düşük 
kaynama sıcaklığı; Gaz yağı - tanımlanmamış

(Katalitik dönüştürme fraksiyonatörü artığının damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ortalama 288 °C'nin a
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Gasoil - unspecified

649-230-00-9 270-722-0 68477-31-6 N

Distillates (petroleum), highly refined middle; 649-231-00-4 292-615-8 90640-93-0 N
Gasoil - unspecified

Distillates (petroleum) catalytic reformer, heavy arom. conc.; 649-232-00-X 295-294-2 91995-34-5 N
Gasoil - unspecified

Gas oils, paraffinic; 649-233-00-5 300-227-8 93924-33-5 N
Gasoil - unspecified

Naphtha (petroleum), solvent-refined hydrodesulfurized heavy; 649-234-00-0 307-035-3 97488-96-5 N
Gasoil - unspecified

Hydrocarbons, C16-20, hydrotreated middle distillate, distn. lights; 649-235-00-6 307-659-6 97675-85-9 N
Gasoil - unspecified

Hydrocarbons, C12-20, hydrotreated paraffinic, distn. lights; 649-236-00-1 307-660-1 97675-86-0 N
Gasoil - unspecified

Hydrocarbons, C11-17, solvent-extd. light naphthenic; 649-237-00-7 307-757-9 97722-08-2 N
Gasoil - unspecified

Gas oils, hydrotreated; 649-238-00-2 308-128-1 97862-78-7 N
Gasoil - unspecified

Damıtıklar (petrol), katalitik dönüştürücü fraksiyonlayıcı artık, düşük 
kaynama sıcaklığı; Gaz yağı - tanımlanmamış

(Katalitik dönüştürme fraksiyonatörü artığının damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ortalama 288 °C'nin a

(The complex combination of hydrocarbons from the distillation of
catalytic reformer fractionator residue. It boils approximately below
288 °C.)

Damıtıklar (petrol), yüksek rafinasyon orta; Gaz yağı - tanımlanmamış

(Petrolün şu adımlardan çoğuna tabi tutulmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaiık bir bileşimidir: filtreleme, sentrifüjleme, 
atmosferik damıtma, vakumlu damıtma, asitleştirme, nö

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the subjection
of a petroleum fraction to several of the following steps: filtration,
centrifugation, atmospheric distillation, vacuum distillation, acidification,
neutralisation and clay treatment. It co

Damıtıklar (petrol) katalitik dönüştürücü, ağır aromatik konsantre.; Gaz 
yağı - tanımlanmamış

(Katalitik olarak iyileştirilen petrol payının damıtılmasından elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C10 ila

(A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation
of a catalytically reformed petroleum cut. It consists predominantly
of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of C10 through C16 and boiling in the rang

Gaz yağları, parafinik; Gaz yağı - tanımlanmamış

(Parafinlerin ağır katalitik hidrojen işlemine tabi tutulmasıyla üretilen 
atık maddelerin damıtılması sonucunda ortaya çıkan  karmaşık 
hidrokarbon bileşiminin tekrar damıtılmasından elde edilen bir damıtık

(A distillate obtained from the redistillation of a complex combination
of hydrocarbons obtained by the distillation of the effluents from a
severe catalytic hydrotreatment of paraffins. It boils in the range of
approximately 190 °C to 330 °C.)

Nafta (petrol), çözücü ile rafine edilmiş hidrojenle kükürtü giderilmiş 
ağır; Gaz yağı - tanımlanmamış

Hidrokarbonlar, C16-20, hidrojenle muamele edilmiş orta damıtık, 
damıtma.hafif; Gaz yağı - tanımlanmamış

(Orta damıtığın hidrojenle işlenmesi sonucu ortaya çıkan artık 
maddelerin vakumlu damıtılmasıyla üretilen ilk artıklardan elde edilen 
hidrokarbonları

(A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings
from the vacuum distillation of effluents from the treatment of a
middle distillate with hydrogen. It consists predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range

Hidrokarbonlar, C12-20, hidrojenle muamele edilmiş parafinik, 
damıtma hafif; Gaz yağı - tanımlanmamış

(Ağır parafinlerin katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi sonucu 
ortaya çıkan artık maddelerin vakumlu damıtılmasıyla üretilen ilk 
artıklardan elde ed

(A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings
from the vacuum distillation of effluents from the treatment of heavy
paraffins with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists 
predominantly
of hydrocarbons having carbon numbers 

Hidrokarbonlar, C11-17, çözücü ile özütlenmiş hafif naftenik; Gaz yağı 
- tanımlanmamış

(40 °C'de 2,2 10-6 ö2.s-1 viskoziteli hafif naftenik damıtıktan üretilen 
aromatiklerin özütlenmesiyle elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimidir. Ağırlıklı 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by extraction of
the aromatics from a light naphthenic distillate having a viscosity of
2,2 10-6 m2.s-1 at 40 °C. It consists predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of

Gaz yağları, hidrojenle muamele dilmiş; Gaz yağı - tanımlanmamış

(Parafinlerin katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi sonucu ortaya 
çıkan artık maddelerin yeniden damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak ka
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Distillates (petroleum), carbon-treated light paraffinic; 649-239-00-8 309-667-5 100683-97-4 N
Gasoil - unspecified

Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, carbon-treated; 649-240-00-3 309-668-0 100683-98-5 N
Gasoil - unspecified

Distillates (petroleum), intermediate paraffinic, clay-treated; 649-241-00-9 309-669-6 100683-99-6 N
Gasoil - unspecified

Alkanes, C12-26-branched and linear Alkanlar, C12-26-dallanmış ve düz 649-242-00-4 292-454-3 90622-53-0  N

Lubricating greases; 649-243-00-X 278-011-7 74869-21-9 N
Grease

Slack wax (petroleum); 649-244-00-5 265-165-5 64742-61-6 N
Slack wax

Slack wax (petroleum), acid-treated; 649-245-00-0 292-659-8 90669-77-5 N
Slack wax

Slack wax (petroleum), clay-treated; 649-246-00-6 292-660-3 90669-78-6 N
Slack wax

Gaz yağları, hidrojenle muamele dilmiş; Gaz yağı - tanımlanmamış

(Parafinlerin katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi sonucu ortaya 
çıkan artık maddelerin yeniden damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak ka

Gas oils, hydrotreated; Gas oil — unspecified
(A complex combination of hydrocarbons obtained from the redistillation
of the effluents from the treatment of paraffins with hydrogen in
the presence of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons
h

Damıtıklar (petrol), karbon ile muamele edilmiş hafif parafinik; Gaz 
yağı - tanımlanmamış

(Bir petrol yağ fraksiyonunun, polar bileşnlerin izleri ve kirliliklerinin 
arıtılması için aktif odun kömürüyle işlenmesiyle elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık b

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of a petroleum oil fraction with activated charcoal for the removal of
traces of polar constituents and impurities. It consists predominantly
of hydrocarbons having carbon numbers predominan

Damıtıklar (petrol), orta parafinik, karbon-muamelelenmiş; Gaz yağı - 
tanımlanmamış

(Petrolün, polar bileşenlerin izleri ve kirliliklerinin arıtılması için aktif 
odun kömürüyle işlenmesiyle elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimidir. Ağırlıklı

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of petroleum with activated charcoal for the removal of trace polar
constituents and impurities. It consists predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of

Damıtıklar (petrol), orta parafinik, kil ile muamele edilmiş; Gaz yağı - 
tanımlanmamış

(Petrolün, polar bileşenlerin izleri ve kirliliklerinin arıtılması için 
ağartma toprağıyla işlenmesiyle elde edilen hidrokarbonların karmaşık 
bir bileşimidir. Ağırlıkl

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of petroleum with bleaching earth for the removal of trace polar
constituents and impurities. It consists predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C1

Kayganlaştırıcı gresleri;  gres

(Karbon numaraları ağırlıklı olaraj C12 ila C50 aralığında bulunan 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Alkali metallerin, alkali toprak 
metallerinin ve/veya alüminyum bileşiklerinin organik tuzlarını 
içerebilir.)

(A complex combination of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C12 through C50. May contain organic
salts of alkali metals, alkaline earth metals, and/or aluminium
compounds.)

yağlı mum (petrol); yağlı mum

(Çok mumlu bir hammaddenin bir fraksiyonu olarak ya da bir solvent 
kristalleştirmesinin bir petrol fraksiyonundan (solvent mum giderme) 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Yoğunlukla karbon 
sayıları C20'den b

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum
fraction by solvent crystallisation (solvent dewaxing) or as a distillation
fraction from a very waxy crude. It consists predominantly of saturated
straight and branched chain hydrocarbons h

Yağlı mum (petrol), asit ile muamele edilmiş; yağlı mum

(Yağlı bir petrol mumu fraksiyonunun sülfürik asit işleminden bir arıtık 
olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Yoğunlukla 
karbon sayıları C20'den büyük olan doymuş düz ve dallan

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate by
treatment of a petroleum slack wax fraction with sulphuric acid
treating process. It consists predominantly of saturated straight and
branched chain hydrocarbons having carbon numbers predo

yağlı mum (petrol), kil ile muamele edilmiş; yağlı mum

(Yağlı bir petrol mumu fraksiyonunun, bir temas ya da sızdırma 
işleminde doğal ya da değiştirilmiş kille işlenmesi sonucunda elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Yoğunlukla karbon sayı
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Slack wax (petroleum), hydrotreated; 649-247-00-1 295-523-6 92062-09-4 N
Slack wax

yağlı mum (petrol), kil ile muamele edilmiş; yağlı mum

(Yağlı bir petrol mumu fraksiyonunun, bir temas ya da sızdırma 
işleminde doğal ya da değiştirilmiş kille işlenmesi sonucunda elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Yoğunlukla karbon sayı

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of a
petroleum slack wax fraction with natural or modified clay in either a
contacting or percolation process. It consists predominantly of saturated
straight and branched hydrocarbons having ca

yağlı mum (petrol), hidrojenle muamele edilmiş; yağlı mum

(Yağlı mumun katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi sonucunda elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Yoğunlukla karbon 
sayıları C20'den büyük olan doymuş düz ve dallanmış zincirli h

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating slack
wax with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly
of saturated straight and branched chain hydrocarbons having
carbon numbers predominantly greater than C20.)
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Slack wax (petroleum), low-melting; 649-248-00-7 295-524-1 92062-10-7 N
Slack wax

Slack wax (petroleum), low-melting, hydrotreated; 649-249-00-2 295-525-7 92062-11-8 N
Slack wax

Slack wax (petroleum), low-melting, carbon-treated; 649-250-00-8 308-155-9 97863-04-2 N
Slack wax

Slack wax (petroleum), low-melting, clay-treated; 649-251-00-3 308-156-4 97863-05-3 N
Slack wax

Slack wax (petroleum), low-melting, silicic acid-treated; 649-252-00-9 308-158-5 97863-06-4 N
Slack wax

Slack wax (petroleum), carbon-treated; 649-253-00-4 309-723-9 100684-49-9 N
Slack wax

Petrolatum; 649-254-00-X 232-373-2 8009-03-8 N
Petrolatum

Petrolatum (petroleum), oxidized; 649-255-00-5 265-206-7 64743-01-7 N
Petrolatum

Petrolatum (petroleum), alumina-treated; 649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N

yağlı mum (petrol), düşük erime; yağlı mum

(Bir petrol fraksiyonunun parafininn solventle giderilmesi sonucunda 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Yoğunlukla karbon 
sayıları C12'den büyük olan doymuş düz ve dallanmış zincirli 
hidrokarbon

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum
fraction by solvent deparaffination. It consists predominantly of saturated
straight and branched chain hydrocarbons having carbon
numbers predominantly greater than C12.)

Yağlı mum (petrol),düşük erime, hidrojenle muamele edilmiş; Yağlı 
mum

(Düşük erimeli yağlı petrol mumunun katalizörlü ortamda hidrojenle 
işlenmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Yoğunlukla karbon sayıları C12'den büyük olan

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of
low-melting petroleum slack wax with hydrogen in the presence of a
catalyst. It consists predominantly of saturated straight and branched
chain hydrocarbons having carbon numbers predominantl

Yağlı mum (petrol),düşük erime, karbon ile muamele edilmiş; Yağlı 
mum

(Düşük erimeli yağlı petrol mumunun, polar bileşen izleri ve 
kirliliklerinin arıtılması için aktif karbonla işlenmesi sonucunda elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Yoğu

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of low-melting slack wax with activated carbon for the removal of
trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of
saturated straight and branched chain hydrocarbons hav

Yağlı mum (petrol), düşük erime, kil ile muamele edilmiş; Yağlı mum

(Düşük erimeli yağlı petrol mumunun, polar bileşen izleri ve 
kirliliklerinin arıtılması için bentonitle işlenmesi sonucunda elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Yoğunlukla

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of low-melting petroleum slack wax with bentonite for removal of
trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of
saturated straight and branched chain hydrocarbons havi

Yağlı mum (petrol), düşük erime, silisik asit ile muamele edilmiş; 
Yağlı mum

(Düşük erimeli yağlı petrol mumunun, polar bileşen izleri ve 
kirliliklerinin arıtılması için silisik asitle işlenmesi sonucunda elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşim

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of low-melting petroleum slack wax with silicic acid for the removal of
trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of
saturated straight and branched chain hydrocarbo

Yağlı mum (petrol), karbon-muamele edilmiş; Yağlı mum

(Yağlı petrol mumunun, polar bileşen izleri ve kirliliklerinin arıtılması 
için aktif odun kömürüyle işlenmesi sonucunda elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi.)

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of
petroleum slack wax with activated charcoal for the removal of trace
polar constituents and impurities.)

Petrolatum; Petrolatum

(Parafinli artık yapın mumunun giderilmesiyle üretilen yarı katılardan 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Yoğunlukla karbon 
sayıları C25'den büyük olan doymuş kristal ve sıvı hidrokarbonlardan 
oluşur.)

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a semi-solid
from dewaxing paraffinic residual oil. It consists predominantly of
saturated crystalline and liquid hydrocarbons having carbon numbers
predominantly greater than C25.)

Petrolatum (petrol), oksitlenmiş; Petrolatum

(Petrolatumun havayla oksitlenmesiyle elde edilen ve yoğunlukla 
yüksek moleküler ağırlıklı karboksilik asitler olan organik bileşiklerin 
karmaşık bir bileşimidir.)

(A complex combination of organic compounds, predominantly high
molecular weight carboxylic acids, obtained by the air oxidation of
petrolatum.)

Petrolatum (petrol), aluminyum ile muamele edilmiş; Petrolatum

(Petrolatumun polar bileşenlerin ve kirliliklerin kaldırılması için 
A12O3 ile işlenmesinin ardından elde edilen hidrokarbonların karmaşık 
bir bileşimi. Yoğunlukla karbon sayıları C25'den büyü
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Petrolatum
649-256-00-0 285-098-5 85029-74-9 N

Petrolatum (petroleum), hydrotreated; 649-257-00-6 295-459-9 92045-77-7 N
Petrolatum

Petrolatum (petroleum), carbon-treated; 649-258-00-1 308-149-6 97862-97-0 N
Petrolatum

Petrolatum (petroleum), silicic acid-treated; 649-259-00-7 308-150-1 97862-98-1 N
Petrolatum

Petrolatum (petroleum), clay-treated; 649-260-00-2 309-706-6 100684-33-1 N
Petrolatum

Petrolatum (petrol), aluminyum ile muamele edilmiş; Petrolatum

(Petrolatumun polar bileşenlerin ve kirliliklerin kaldırılması için 
A12O3 ile işlenmesinin ardından elde edilen hidrokarbonların karmaşık 
bir bileşimi. Yoğunlukla karbon sayıları C25'den büyü

(A complex combination of hydrocarbons obtained when petrolatum
is treated with Al2O3 to remove polar components and impurities. It
consists predominantly of saturated, crystalline, and liquid hydrocarbons
having carbon numbers predominantly greater than 

Petrolatum (petrol), hidrojenle muamele edilmiş; Petrolatum

(Mumu giderilmiş parafin artığının katalizörlü ortamda hidrojenle 
işlenmesi sonrasında yarı katı olarak elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimi. Yoğunlukla karbon sayıları C20'den büy

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a semi-solid
from dewaxed paraffinic residual oil treated with hydrogen in the
presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated, 
microcrystalline,
and liquid hydrocarbons having carbon numbe

Petrolatum (petrol), karbon ile muamele edilmiş; Petrolatum

(Petrol petrolatumunun, polar bileşen izleri ve kirliliklerinin arıtılması 
için aktif karbonla işlenmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimi. Yoğunlukla karbon sayıları 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of petroleum petrolatum with activated carbon for the removal of
trace polar constituents and impurities. It consists predominantly of
saturated hydrocarbons having carbon numbers predominan

Petrolatum (petrol), silisik asit ile muamele edilmiş; Petrolatum

(Petrol petrolatumunun, polar bileşen izleri ve kirliliklerinin arıtılması 
için silisik asitle işlenmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimi. Yoğunlukla karbon say

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of petroleum petrolatum with silicic acid for the removal of trace polar
constituents and impurities. It consists predominantly of saturated
hydrocarbons having carbon numbers predominantly 

Petrolatum (petrol), kil ile muamele edilmiş; Petrolatum

(Petrolatumunun, polar bileşen izleri ve kirliliklerinin arıtılması için 
ağartma toğrağıyla işlenmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimi. Yoğunlukla karbon sayıları C25'de

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of
petrolatum with bleaching earth for the removal of traces of polar
constituents and impurities. It consists predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of g
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Gasoline, natural; 649-261-00-8 232-349-1 8006-61-9 P
Low boiling point naphtha

Naphtha; 649-262-00-3 232-443-2 8030-30-6 P
Low boiling point naphtha

Ligroine; 649-263-00-9 232-453-7 8032-32-4 P
Low boiling point naphtha

Naphtha (petroleum), heavy straight-run; 649-264-00-4 265-041-0 64741-41-9 P
Low boiling point naphtha

Naphtha (petroleum), full-range straight-run; 649-265-00-X 265-042-6 64741-42-0 P
Low boiling point naphtha

Naphtha (petroleum), light straight-run; 649-266-00-5 265-046-8 64741-46-4 P
Low boiling point naphtha

Solvent naphtha (petroleum), light aliph.; 649-267-00-0 265-192-2 64742-89-8 P
Low boiling point naphtha

Distillates (petroleum), straight-run light; 649-268-00-6 270-077-5 68410-05-9 P
Low boiling point naphtha

Gazolin, doğal; düşük kaynama noktalı nafta

(Dondurma veya soğurma gibi işlemlerle doğal gazdan ayrılan 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C4 ila C8 aralığında bulunan ve ortalama - 20 ila 120 °C'de 
kaynayan doymuş

(A complex combination of hydrocarbons separated from natural gas
by processes such as refrigeration or absorption. It consists predominantly
of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C4 through C8 and boiling

Nafta; düşük kaynama noktalı nafta

(Doğal gazın damıtılması damıtılmasından elde edilen rafine edilmiş, 
kısmen rafine edilmiş ya da rafine edilmemiş petrol ürünleri. Ağırlıklı 
olarak karbon numaraları C5 ila C6 aralığında bulunan ve ortalama 100 
ila 200 

(Refined, partly refined, or unrefined petroleum products by the 
distillation
of natural gas. It consists of hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C5 through C6 and boiling in
the range of approximately 100 °C to 200 °C.)

Ligroin; düşük kaynama noktalı nafta

(Petrolün kademeli damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimi. Fraksyion ortalama 20 ila 130 °C'de kaynar.)

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractional
distillation of petroleum. This fraction boils in a range of approximately
20 °C to 135 °C.)

Nafta (petrol),ağır atmosferik basınçta damıtma; düşük kaynama 
noktalı nafta

(Ham yağın damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C6 ila C12 aralığında 
bulunan ve ortalama 65 ila 230 °C'de kayn

(A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of
crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly
in the range of C6 through C12 and boiling in the range of
approximately 65 °C to 230 °C.)

Nafta (petrol), tam ölçekli atmosferik basınçta damıtma; düşük 
kaynama noktalı nafta

(Ham yağın damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C4 ila C11 aralığında 
bulunan ve ortalama - 20 ila 220 

(A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of
crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly
in the range of C4 through C11 and boiling in the range of
approximately - 20 °C to 220 °C.)

Nafta (petrol),hafif atmosferik basınçta damıtma; düşük kaynama 
noktası nafta

(Ham yağın damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C4 ila C10 aralığında 
bulunan ve ortalama - 20 ila 180 °C'de k

(A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of
crude oil. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C4 through C10 and
boiling in the range of approximately - 20 °C to 180 °

Çözücü nafta (petrol), hafif alifatik; düşük kaynama noktalı nafta

(Ham yağın ya da doğal benzinin damıtılmasından elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C5 ila C10 aralığında bulunan ve ortalama 35 ila 160

(A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation
of crude oil or natural gasoline. It consists predominantly of saturated
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C5 through C10 and boiling in the range of appr

Damıtıklar (petrol), atmosferik basınçta damıtma hafif; düşük kaynama 
noktalı nafta

(Ham yağın damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C2 ila C7 aralığında 
bulunan ve ortalama - 88 ila 99 °C'
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Gasoline, vapor-recovery; 649-269-00-1 271-025-4 68514-15-8 P
Low boiling point naphtha

Gasoline, straight-run, topping-plant; 649-270-00-7 271-727-0 68606-11-1 P
Low boiling point naphtha

Naphtha (petroleum), unsweetened; 649-271-00-2 272-186-3 68783-12-0 P
Low boiling point naphtha

649-272-00-8 272-931-2 68921-08-4 P

Low boiling point naphtha

Damıtıklar (petrol), atmosferik basınçta damıtma hafif; düşük kaynama 
noktalı nafta

(Ham yağın damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C2 ila C7 aralığında 
bulunan ve ortalama - 88 ila 99 °C'

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C2 through C7 and boiling in the range
of approximately - 88 °C to 99 °C.)

Gazolin, buhar-geri kazanım; düşük kaynama noktalı nafta

(Buhar geri kazanım sistemlerinin soğutmulması sırasında ortaya çıkan 
gazlardan ayrılan hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı 
olarak karbon numaraları C4 ila C11 aralığında bulunan ve o

(A complex combination of hydrocarbons separated from the gases
from vapour recovery systems by cooling. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11
and boiling in the range of approximately - 20 °C to 19

Gazolin, atmosferik basınçta damıtma, üst birim; düşük kaynama 
noktalı nafta

(Ham yağın damıtılmasıyla üst birimde üretilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimi. Ortalama 36,1 ila 193,3 °C'de kaynar.)

(A complex combination of hydrocarbons produced from the topping
plant by the distillation of crude oil. It boils in the range of approximately
36,1 °C to 193,3 °C.)

Nafta (petrol), tatlandırılmamış; düşük kaynama noktalı nafta

(Çeşitli rafineri işlemlerinden gelen nafta kımlarının damıtılmasıyla 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak 
karbon numaraları C5 ila C12 aralığında bulunan ve or

(A complex combination of hydrocarbons produced from the distillation
of naphtha streams from various refinery processes. It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C5 through C12 and boiling in the range of approximat
Distillates (petroleum), light straight-run gasoline fractionation stabilizer 
overheads; 

Damıtıklar (petrol), hafif oktan oranı düşük gazolini fraksiyonlaması 
stabilize edicisi üst kısımları; düşük kaynama noktalı nafta

(Karbon numaraları ağırlıklı olarka C3 ila C6 aralığında bulunan 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi.)

(A complex combination of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C3 through C6.)
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Naphtha (petroleum), heavy straight run, arom.-contg.; 649-273-00-3 309-945-6 101631-20-3 P
Low boiling point naphtha

Naphtha (petroleum), full-range alkylate; 649-274-00-9 265-066-7 64741-64-6 P
Low boiling point modified naphtha

Naphtha (petroleum), heavy alkylate; 649-275-00-4 265-067-2 64741-65-7 P
Low boiling point modified naphtha

Naphtha (petroleum), light alkylate; 649-276-00-X 265-068-8 64741-66-8 P
Low boiling point modified naphtha

Naphtha (petroleum), isomerization; 649-277-00-5 265-073-5 64741-70-4 P
Low boiling point modified naphtha

Naphtha (petroleum), solvent-refined light; 649-278-00-0 265-086-6 64741-84-0 P
Low boiling point modified naphtha

Naphtha (petroleum), solvent-refined heavy; 649-279-00-6 265-095-5 64741-92-0 P
Low boiling point modified naphtha

649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P

Low boiling point modified naphtha

atmosferik basınçta damıtılmış ağır nafta (petrol), aromatiklik-içeren; 
düşük kaynama noktalı nafta

(Ham petrolün damıtılması işleminde elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C8 ila C12 
aralığında bulunan v

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a distillation
process of crude petroleum. It consists predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers in the range of C8 through C12 and boiling in
the range of approximately 130 °C to 210 °C.)

Nafta (petrol), tam ölçekli alkilat; düşük kaynama noktalı modifiye 
edilmiş nafta

(İzobütanın, karbon numaraları genellikle C3 ila C5 aralığında değişen 
monoolefinik hidrokarbonlarla tepkimesiyle ortaya çıkan ürünlerin 
damıtılmasıyla elde edilen hidrokar

(A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of
the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons
usually ranging in carbon numbers from C3 through C5. It consists of
predominantly branched chain saturated hydro-carbons 

Nafta (petrol), ağır alkilat; düşük kaynama noktalı modifiye edilmiş 
nafta

(İzobütanın, karbon numaraları genellikle C3 ila C5 aralığında değişen 
monoolefinik hidrokarbonlarla tepkimesiyle ortaya çıkan ürünlerin 
damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonları

(A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of
the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons
usually ranging in carbon numbers from C3 to C5. It consists of 
predominantly
branched chain saturated hydrocarbons having

Nafta (petrol), hafif  alkilat; düşük kaynama noktalı modifiye edilmiş 
nafta

(İzobütanın, karbon numaraları genellikle C3 ila C5 aralığında değişen 
monoolefinik hidrokarbonlarla tepkimesiyle ortaya çıkan ürünlerin 
damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonla

(A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of
the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons
usually ranging in carbon numbers from C3 through C5. It consists of
predominantly branched chain saturated hydro-carbons 

Nafta (petrol), izomerleştirme işlemi; düşük kaynama noktalı modifiye 
edilmiş nafta

(Düz zincirli C4 ila C6 parafin hidrokarbonlarının katalitik 
izomerleştirilmesiyle elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı olarka izobütan, izopenta

(A complex combination of hydrocarbons obtained from catalytic
isomerisation of straight chain paraffinic C4 through C6 hydrocarbons.
It consists predominantly of saturated hydrocarbons such as isobutane,
isopentane, 2,2-dimethylbutane, 2-methylpentane, a

Nafta (petrol), çözücü ile rafine edilmiş hafif; düşük kaynama noktalı 
modifiye edilmiş nafta

(Bir solvent özütleme işleminde arıtık olarak elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C5 ila C11 aralığında bulun

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate
from a solvent extraction process. It consists predominantly of
aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C5 through C11 and boiling in the range of approxim

Nafta (petrol), çözücü ile rafine edilmiş ağır; düşük kaynama noktalı 
modifiye edilmiş nafta

(Bir solvent özütleme işleminde arıtık olarak elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C7 ila C12 aralığında buluna

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate
from a solvent extraction process. It consists predominantly of
aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C7 through C12 and boiling in the range of approxim
Raffinates (petroleum), catalytic reformer ethylene glycol-water 
countercurrent exts.; 

Rafinasyon ürünleri (petrol), katalitik dönüştürücü etilen glikol-su ters 
akış özütlerıi; düşük kaynama noktalı modifiye edilmiş nafta

(Katalitik dönüştürme akımı üzerindeki bir UDEX özütleme işleminde 
arıtık olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık 
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649-280-00-1 270-088-5 68410-71-9 P

Raffinates (petroleum), reformer, Lurgi unit-sepd.; 649-281-00-7 270-349-3 68425-35-4 P
Low boiling point modified naphtha

Naphtha (petroleum), full-range alkylate, butane-contg.; 649-282-00-2 271-267-0 68527-27-5 P
Low boiling point modified naphta

649-283-00-8 295-315-5 91995-53-8 P

Low boiling point modified naphtha

Naphtha (petroleum), C4-12 butane-alkylate, isooctane-rich; 649-284-00-3 295-430-0 92045-49-3 P
Low boiling point modified naphtha

Hydrocarbons, hydrotreated light naphtha distillates, solvent-refined; 649-285-00-9 295-436-3 92045-55-1 P
Low boiling point modified naphtha

Rafinasyon ürünleri (petrol), katalitik dönüştürücü etilen glikol-su ters 
akış özütlerıi; düşük kaynama noktalı modifiye edilmiş nafta

(Katalitik dönüştürme akımı üzerindeki bir UDEX özütleme işleminde 
arıtık olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık 

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate
from the UDEX extraction process on the catalytic reformer stream. It
consists of saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of C6 through C9.)

Rafinasyon ürünleri (petrol), dönüştürücü, Lurgi ünitesi ile ayrılmış; 
düşük kaynama noktalı modifiye edilmiş nafta

(Bir Lurgi ayırma ünitesinden arıtık olarak elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C6 ila 

(The complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate
from a Lurgi separation unit. It consists predominantly of nonaromatic
hydrocarbons with various small amounts of aromatic hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C6

Nafta (petrol), tam ölçekli alkilat, bütan-içeren; düşük kaynama noktalı 
modifiye edilmiş nafta

(İzobütanın, karbon numaraları genellikle C3 ila C5 aralığında değişen 
monoolefinik hidrokarbonlarla tepkimesiyle ortaya çıkan ürünlerin 
damıtılmasıyla elde e

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons
usually ranging in carbon numbers from C3 through C5. It consists of
predominantly branched chain saturated hydrocarbo
Distillates (petroleum), naphtha steam cracking-derived, solvent-refined 
light hydrotreated; 

Damıtıklar (petrol), nafta buhar parçalama-türevi, çözücü ile - rafine 
edilmiş hafif hidrojenle muamele edilmiş; düşük kaynama noktalı 
modifiye edilmiş nafta

(Hidrojenle işlem görmüş, buharla parçalanmış hafif damıtığın solvent 
özütleme sürecinden arıtık

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinates
from a solvent extraction process of hydrotreated light distillate from
steam-cracked naphtha.)

Nafta (petrol), C4-12 bütan-alkilat, izooktan-zengin; düşük kaynama 
noktalı modifiye edilmiş nafta

(Bütanların alkilleştirilmeisyle elde edilen hidrokarbonların karmaşık 
bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C4 ila C12 aralığında 
bulunan ve or

(A complex combination of hydrocarbons obtained by alkylation of
butanes. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C4 through C12, rich in isooctane,
and boiling in the range of approximately 35 °C to 2

Hidrokarbonlar, hidrojenle muamele edilmiş hafif nafta damıtıkları, 
çözücü ile -rafine edilmiş; düşük kaynama noktalı modifiye edilmiş 
nafta

(Hidrojenle işlenmiş naftanın damıtılıması ve ardından bir solven 
özütleme ve damıtma süreciyle elde edilen hidro

(A combination of hydrocarbons obtained from the distillation of
hydrotreated naphtha followed by a solvent extraction and distillation
process. It consists predominantly of saturated hydrocarbons boiling in
the range of approximately 94 °C to 99 °C.)
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Naphtha (petroleum), isomerization, C6-fraction; 649-286-00-4 295-440-5 92045-58-4 P
Low boiling point modified naphtha

Hydrocarbons, C6-7, naphtha-cracking, solvent-refined; 649-287-00-X 295-446-8 92045-64-2 P
Low boiling point modified naphtha

649-288-00-5 309-871-4 101316-67-0 P

Low boiling point modified naphtha

Naphtha (petroleum), heavy catalytic cracked; 649-289-00-0 265-055-7 64741-54-4 P
Low boiling point cat-cracked naphtha

Naphtha (petroleum), light catalytic cracked; 649-290-00-6 265-056-2 64741-55-5 P
Low boiling point cat-cracked naphtha

Hydrocarbons, C3-11, catalytic cracker distillates; 649-291-00-1 270-686-6 68476-46-0 P
Low boiling point cat-cracked naphtha

Naphtha (petroleum), catalytic cracked light distd.; 649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P
Low boiling point cat-cracked naphtha

Nafta (petrol), izomerleştirme işlemi, C6-fraksiyonu; düşük kaynama 
noktalı modifiye edilmiş nafta

(Katalitik olarak izomerleştirilmiş olan benzinin damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonlarım karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak 
ortalama 60 ila 66 °C

(A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of a
gasoline which has been catalytically isomerised. It consists 
predominantly
of hexane isomers boiling in the range of approximately 60 °C
to 66 °C.)

Hidrokarbonlar, C6-7, nafta-parçalama, çözücü ile rafine edilmiş; 
düşük kaynama noktalı modifiye edilmiş nafta

(Damıtımsal yolla önceden hidrojenle birleştirilmiş parçalanmış 
naftadan elde edilen zengin benzen içerikli ve katalitik olarak tam 
hidrojenlen

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the sorption of
benzene from a catalytically fully hydrogenated benzene-rich hydrocarbon
cut that was distillatively obtained from prehydrogenated
cracked naphtha. It consists predominantly of paraffinic 

Hydrocarbons, C6-rich, hydrotreated light naphtha distillates, solvent-
refined; 

hidrokarbonlar, C6-zengin, hidrojenle muamele edilmiş hafif nafta 
damıtıkları, çözücü ile rafine edilmiş; düşük kaynama noktalı modifiye 
edilmiş nafta

(Hidrojenle işlenmiş naftanın damıtılmasının ardından solvent 
öztüleme işlemine tabi tutulmasıyla elde 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of
hydrotreated naphtha followed by solvent extraction. It consists 
predominantly
of saturated hydrocarbons and boiling in the range of
approximately 65 °C to 70 °C.)

Nafta (petrol), ağır katalitik parçalanmış; düşük kaynama noktalı 
katalitik-parçalanmış nafta

(Katalitik parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C6 ila C12 aral

(A complex combination of hydrocarbons produced by a distillation of
products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C12
and boiling in the range of approximately 65 °C

Nafta (petrol), hafif katalitik parçalanmış; düşük kaynama noktalı 
katalitik-parçalanmış nafta

(Katalitik parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C4 ila C11 ara

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C4
through C11 and boiling in the range of approximately - 2

hidrokarbonlar, C3-11, katalitik parçalama ünitesi damıtıkları; düşük 
kaynama noktalı katalitik olarak parçalanmış nafta

(Katalitik parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillations
of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C3
through C11 and boiling in a range approximately up to 2

Nafta (petrol), katalitik parçalanmış hafif damıtılmış.; düşük kaynama 
noktalı katalitik parçalanmış nafta

(Katalitik parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C1
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No649-292-00-7 272-185-8 68783-09-5 P

649-293-00-2 295-311-3 91995-50-5 P

Low boiling point cat-cracked naphtha.

Naphtha (petroleum), heavy catalytic cracked, sweetened; 649-294-00-8 295-431-6 92045-50-6 P
Low boiling point cat-cracked naphtha

Naphtha (petroleum), light catalytic cracked sweetened; 649-295-00-3 295-441-0 92045-59-5 P
Low boiling point cat-cracked naphtha

Hydrocarbons, C8-12, catalytic-cracking, chem. neutralized; 649-296-00-9 295-794-0 92128-94-4 P
Low boiling point cat-cracked naphtha

Hydrocarbons, C8-12, catalytic cracker distillates; 649-297-00-4 309-974-4 101794-97-2 P
Low boiling point cat-cracked naphtha

Hydrocarbons, C8-12, catalytic cracking, chem. neutralized, sweetened; 649-298-00-X 309-987-5 101896-28-0 P
Low boiling point cat-cracked naphtha

Naphtha (petroleum), light catalytic reformed; 649-299-00-5 265-065-1 64741-63-5 P
Low boiling point cat-reformed naphtha

Naphtha (petroleum), heavy catalytic reformed; 649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P

Nafta (petrol), katalitik parçalanmış hafif damıtılmış.; düşük kaynama 
noktalı katalitik parçalanmış nafta

(Katalitik parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C1

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C1
through C5.)

Distillates (petroleum), naphtha steam cracking-derived, hydrotreated light 
arom.; 

Damıtıklar (petrol), nafta buhar parçalama-türevi, hidrojenle muamele 
edilmiş hafif aromatik; düşük kaynama noktalı katalitik olarak 
parçalanmış nafta.

(Buharla parçalanmış naftanın hafif bir damıtığının işlenmesiyle elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a light
distillate from steam-cracked naphtha. It consists predominantly of
aromatic hydrocarbons.)

Nafta (petrol), ağır katalitik olarak parçalanmış, kıvamı artırılmış; 
düşük kaynama noktalı katalitik olarak parçalanmış nafta

(Katalitik olarka parçalanmış bir petrol damıtığının, merkaptanların 
dönüştürülmesi ya da asidik kirliliklerin arıtılması için 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a
catalytic cracked petroleum distillate to a sweetening process to
convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists 
predominantly
of hydrocarbons having carbon numbers predominan

Nafta (petrol), hafif katalitik olarak parçalanmış kıvamı artırılmış; 
düşük kaynama noktalı katalitik olarak parçalanmış nafta

(Katalitik olarka parçalanmış naftanın, merkaptanların dönüştürülmesi 
ya da asidik kirliliklerin arıtılması için bir kıvam artt

(A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting
naphtha from a catalytic cracking process to a sweetening process to
convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists 
predominantly
of hydrocarbons boiling in a range of approxima

hidrokarbonlar, C8-12, katalitik-parçalama, kimyasal olarak 
nötrleştirilmiş; düşük kaynama noktalı katalitik olarak parçalanmış 
nafta

(Alkali yıkanmış ve katalitik olarak parçalanmış bir kesimin 
damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bi

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of a cut from the catalytic cracking process, having undergone an alkaline
washing. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon
numbers in the range of C8 through C12 and boil

hidrokarbonlar, C8-12, katalitik parçalama ünitesi damıtıkları; düşük 
kaynama noktalı katalitik olarak parçalanmış nafta

(Bir katalitik parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasından elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak k

(A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of
products from a catalytic cracking process. It consists predominantly
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range
of C8 through C12 and boiling in the range of approxi

Hidrokarbonlar, C8-12, katalitik parçalama, kimyasal olarak 
nötrleştirilmiş, kıvamı artırılmış; düşük kaynama noktalı katalitik 
olarak parçalanmış nafta
Nafta (petrol),hafif katalitik olarak dönüştürülmüş; düşük kaynama 
noktalı katalitik olarak dönüştürülmüş nafta

(Bir katalitik dönüştürme işleminin ürünlerinin damıtılmasından elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
nu

(A complex combination of hydrocarbons produced from the distillation
of products from a catalytic reforming process. It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C5 through C11 and boiling in the range of approximately 

Nafta (petrol), ağır katalitik olarak dönüştürülmüş; düşük kaynama 
noktalı katalitik olarak dönüştürülmüş nafta

(Bir katalitik dönüştürme işleminin ürünlerinin damıtılmasından elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
nu



Sayfa 98 / 130

Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Low boiling point cat-reformed naphtha
649-300-00-9 265-070-9 64741-68-0 P

Distillates (petroleum), catalytic reformed depentanizer; 649-301-00-4 270-660-4 68475-79-6 P
Low boiling point cat-reformed naphtha

Hydrocarbons, C2-6, C6-8 catalytic reformer; 649-302-00-X 270-687-1 68476-47-1 P
Low boiling point cat-reformed naphtha

Residues (petroleum), C6-8 catalytic reformer; 649-303-00-5 270-794-3 68478-15-9 P
Low boiling point cat-reformed naphtha

Naphtha (petroleum), light catalytic reformed, arom.-free; 649-304-00-0 270-993-5 68513-03-1 P
Low boiling point cat-reformed naphtha

649-305-00-6 271-008-1 68513-63-3 P

Low boiling point cat-reformed naphtha

Petroleum products, hydrofiner-powerformer reformates; 649-306-00-1 271-058-4 68514-79-4 P
Low boiling point cat-reformed naphtha

Naphtha (petroleum, full-range reformed; 649-307-00-7 272-895-8 68919-37-9 P
Low boiling point cat-reformed naphtha

Naphtha (petroleum), catalytic reformed; 649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P
Low boiling point cat-reformed naphtha

Nafta (petrol), ağır katalitik olarak dönüştürülmüş; düşük kaynama 
noktalı katalitik olarak dönüştürülmüş nafta

(Bir katalitik dönüştürme işleminin ürünlerinin damıtılmasından elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
nu

(A complex combination of hydrocarbons produced from the distillation
of products from a catalytic reforming process. It consists of
predominantly aromatic hydrocarbons having numbers predominantly
in the range of C7 through C12 and boiling in the range o

Damıtıklar (petrol), katalitik olarak dönüştürülmüş depentanizer; düşük 
kaynama noktalı katalitik olarak dönüştürülmüş nafta

(Bir katalitik dönüştürme işleminin ürünlerinin damıtılmasından elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı ola

(A complex combination of hydrocarbons from the distillation of
products from a catalytic reforming process. It consists predominantly
of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C3 through C6 and boiling in the range of 

hidrokarbonlar, C2-6, C6-8 katalitik dönüştürücü; düşük kaynama 
noktası katalitik-dönüştürülmüş nafta

Artıklar (petrol), C6-8 katalitik dönüştürücü; düşük kaynama noktalı 
katalitik olarak dönüştürülmüş nafta

(C6- 8 beslemenin katalitik olarak dönüştürülmesinden elde edilen 
karmaşık bir atıktır. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C2 ila C6 
aralığında bulu

(A complex residuum from the catalytic reforming of C6-8 feed. It
consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C2 through C6.)

Nafta (petrol), hafif katalitik olarak reforme,aromatiksiz; düşük 
kaynama noktalı katalitik olarak dönüştürülmüş nafta

(Bir katalitik dönüştürme işleminin ürünlerinin damıtılmasından elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak ka

(A complex combination of hydrocarbons obtained from distillation of
products from a catalytic reforming process. It consists predominantly
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range
of C5 through C8 and boiling in the range of appro
Distillates (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha overheads; Damıtıklar (petrol), katalitik olarak dönüştürülmüş oktan oranı düşük 

naftası üst kısımları; düşük kaynama noktalı katalitik olarak 
dönüştürülmüş nafta

(Düşük kaynama noktalı naftanın katalitik olarak dönüştürülmesinden 
sonra toplam atığın fraksiyonasyon

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic
reforming of straight-run naphtha followed by the fractionation of the
total effluent. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C2 

Petrol ürünleri, hidrofiner-powerformer reformatları; düşük kaynama 
noktalı katalitik olarak dönüştürülmüş nafta

(Hidrofinerüpwerformer işleminde elde edilen ve ortalama 27 ila 210 
°C'de kaynayan hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi.)

(The complex combination of hydrocarbons obtained in a 
hydrofinerpowerformer
process and boiling in a range of approximately 27 °C to
210 °C.)

Nafta (petrol, tam ölçekli dönüştürülmüş; düşük kaynama noktalı 
katalitik olarak dönüştürülmüş nafta

(Bir katalitik dönüştürme işleminin ürünlerinin damıtılmasından elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C5

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of the products from a catalytic reforming process. It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C5 through C12 and boiling in the range of approximatel

Nafta (petrol), katalitik olarak dönüştürülmüş; düşük kaynama noktalı 
katalitik olarak dönüştürülmüş nafta

(Bir katalitik dönüştürme işleminin ürünlerinin damıtılmasından elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaral
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No649-308-00-2 273-271-8 68955-35-1 P

649-309-00-8 285-509-8 85116-58-1 P

Low boiling point cat-reformed naphtha

Aromatic hydrocarbons, C8, catalytic reforming-derived; 649-310-00-3 295-279-0 91995-18-5 P
Low boiling point cat-reformed naphtha

Aromatic hydrocarbons, C7-12, C8-rich; 649-311-00-9 297-401-8 93571-75-6 P
Low boiling point cat-reformed naphtha

Gasoline, C5-11, high-octane stabilized reformed; 649-312-00-4 297-458-9 93572-29-3 P
Low boiling point cat-reformed naphtha

Nafta (petrol), katalitik olarak dönüştürülmüş; düşük kaynama noktalı 
katalitik olarak dönüştürülmüş nafta

(Bir katalitik dönüştürme işleminin ürünlerinin damıtılmasından elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaral

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C4
through C12 and boiling in the range of approximately 30

Distillates (petroleum), catalytic reformed hydrotreated light, C8-12 arom. 
fraction; 

Damıtıklar (petrol), katalitik dönüştürülmüş hidrojenle muamele 
edilmiş hafif, C8-12 aromatik fraksiyonu; düşük kaynama noktalı 
katalitik olarak dönüştürülmüş edilmiş nafta

(Petrol naftanın katilitik olarak dönüştürülmesinden elde edilen 
hidrokarbonların

(A complex combination of alkylbenzenes obtained by the catalytic
reforming of petroleum naphtha. It consists predominantly of 
alkylbenzenes
having carbon numbers predominantly in the range of C8
through C10 and boiling in the range of approximately 160 °

Aromatik hidrokarbonlar, C8, katalitik reforming işlemi-türevi; düşük 
kaynama noktalı katalitik olarak dönüştürülmüş nafta

Aromatik hidrokarbonlar, C7-12, C8-zengin; düşük kaynama noktalı 
katalitik olarak dönüştürülmüş nafta

(Platformat içerikli fraksiyondan ayrılma işlemi ile elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C7 ila C12 (

(A complex combination of hydrocarbons obtained by separation from
the platformate-containing fraction. It consists predominantly of
aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C7 through C12 (primarily C8) and can contain no

Gazolin, C5-11, yüksek oktanlı stabilize ve dönüştürülmüş; düşük 
kaynama noktalı katalitik olarak dönüştürülmüş nafta

(Ağırlıklı olarak naftenik bir naftanın katalitik olarak dehidrojenasyona 
tabi tutulmasıyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bi

(A complex high octane combination of hydrocarbons obtained by the
catalytic dehydrogenation of a predominantly naphthenic naphtha. It
consists predominantly of aromatics and non-aromatics having carbon
numbers predominantly in the range of C5 through C11
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Hydrocarbons, C7-12, C >9-arom.-rich, reforming heavy fraction; 649-313-00-X 297-465-7 93572-35-1 P
Low boiling point cat-reformed naphtha

Hydrocarbons, C5-11, nonaroms.-rich, reforming light fraction; 649-314-00-5 297-466-2 93572-36-2 P
Low boiling point cat-reformed naphtha

Foots oil (petroleum), silicic acid-treated; 649-315-00-0 308-127-6 97862-77-6 L
Foots oil

Naphtha (petroleum), light thermal cracked; 649-316-00-6 265-075-6 64741-74-8 P
Low boiling point thermally cracked naphtha

Naphtha (petroleum), heavy thermal cracked; 649-317-00-1 265-085-0 64741-83-9 P
Low boiling point thermally cracked naphtha

Distillates (petroleum), heavy arom.; 649-318-00-7 267-563-4 67891-79-6 P
Low boiling point thermally cracked naphtha

Distillates (petroleum), light arom.; 649-319-00-2 267-565-5 67891-80-9 P
Low boiling point thermally cracked naphtha

649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P

Low boiling point thermally cracked naphtha

Hidrokarbonlar, C7-12, C >9-aromatiklikçe zengin, reforming işlemi 
ağır fraksiyonu; düşük kaynama noktalı katalitik olarak dönüştürülmüş 
nafta

(Platformat içerikli fraksiyondan ayrılma işlemi ile elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlı

(A complex combination of hydrocarbons obtained by separation from
the platformate-containing fraction. It consists predominantly of
nonaromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C7 through C12 and boiling in the range of ap

Hidrokarbonlar, C5-11, aromatik olmayanlarca-zengin, reforming 
işlemi hafif fraksiyonu; düşük kaynama noktalı katalitik olarak 
dönüştürülmüş nafta

(Platformat içerikli fraksiyondan ayrılma işlemi ile elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağ

(A complex combination of hydrocarbons obtained by separation from
the platformate-containing fraction. It consists predominantly of
nonaromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C5 to C11 and boiling in the range of approxi

Tortu yağı (petrol), silisik asit-muamele edilmiş; Tortu yağı

(Tortu yağının, iz bileşenleri ve kirliliklerin arıtılması için silisik asitle 
işlenmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C12'de

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of Foots oil with silicic acid for removal of trace constituents and
impurities. It consists predominantly of straight chain hydrocarbons
having carbon numbers predominantly greater than C12

Nafta (petrol), hafif termal parçalanmış; düşük kaynama noktalı termal 
olarak parçalanmış nafta

(Termal parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C4 ila C8 aralığ

(A complex combination of hydrocarbons from distillation of products
from a thermal cracking process. It consists predominantly of unsaturated
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C4 through C8 and boiling in the range of appro

Nafta (petrol), ağır termal parçalanmış; düşük kaynama noktalı termal 
olarak parçalanmış nafta

(Termal parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C6 ila C12 aralığ

(A complex combination of hydrocarbons from distillation of products
from a thermal cracking process. It consists predominantly of unsaturated
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C6 through C12 and boiling in the range of appr

Damıtıklar (petrol), ağır aromatik; düşük kaynama noktalı termal 
olarak parçalanmış nafta

(Etan ve propanın termal parçalama işleminin ürünlerinin 
damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Bu 
yüksek kaynama fraksiyonu, ağırlıklı 

(The complex combination of hydrocarbons from the distillation of
products from the thermal cracking of ethane and propane. This
higher boiling fraction consists predominantly of C5-C7 aromatic
hydrocarbons with some unsaturated aliphatic hydrocarbons hav

Damıtıklar (petrol),hafif aromatik; düşük kaynama noktalı termal 
olarak parçalanmış nafta

(Etan ve propanın termal parçalama işleminin ürünlerinin 
damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Bu 
düşük kaynama fraksiyonu, ağırlıklı o

(The complex combination of hydrocarbons from the distillation of
products from the thermal cracking of ethane and propane. This lower
boiling fraction consists predominantly of C5-C7 aromatic hydrocarbons
with some unsaturated aliphatic hydrocarbons havi
Distillates (petroleum), naphtha-raffinate pyrolyzate-derived, gasoline-
blending; 

Damıtıklar (petrol), nafta-rafinasyon ürünü pirolizat-türevi, gazolin-
harmanlama; düşük kaynama noktalı termal olarak parçalanmış nafta

(Nafta ve rafinasyonun 816 °C'de piroliz fraksiyonasyonuyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlı
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No
649-320-00-8 270-344-6 68425-29-6 P

Aromatic hydrocarbons, C6-8, naphtha-raffinate pyrolyzate-derived; 649-321-00-3 270-658-3 68475-70-7 P
Low boiling point thermally cracked naphtha

Distillates (petroleum), thermal cracked naphtha and gas oil; 649-322-00-9 271-631-9 68603-00-9 P
Low boiling point thermally cracked naphtha

649-323-00-4 271-632-4 68603-01-0 P

Low boiling point thermally cracked naphtha

Distillates (petroleum), thermal cracked naphtha and gas oil, extractive; 649-324-00-X 271-634-5 68603-03-2 P
Low boiling point thermally cracked naphtha

Damıtıklar (petrol), nafta-rafinasyon ürünü pirolizat-türevi, gazolin-
harmanlama; düşük kaynama noktalı termal olarak parçalanmış nafta

(Nafta ve rafinasyonun 816 °C'de piroliz fraksiyonasyonuyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlı

(The complex combination of hydrocarbons obtained by the pyrolysis
fractionation at 816 °C of naphtha and raffinate. It consists predominantly
of hydrocarbons having a carbon number of C9 and boiling at
approximately 204 °C.)

Aromatik hidrokarbonlar, C6-8, nafta-rafinasyon ürünü pirolizat-türevi; 
düşük kaynama noktalı termal olarak parçalanmış nafta

(Nafta ve rafinasyonun 816 °C'de piroliz fraksiyonasyonuyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation
pyrolysis at 816 °C of naphtha and raffinate. It consists predominantly
of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of C6 through C8, including benzene.)

Damıtıklar (petrol), termal parçalanmış nafta ve gaz yağı; düşük 
kaynama noktalı termal olarak parçalanmış nafta

(Termal olarak parçalanmış nafta ve/veya gaz yağının damıtılmasıyla 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak 
karb

(A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of
thermally cracked naphtha and/or gas oil. It consists predominantly of
olefinic hydrocarbons having a carbon number of C5 and boiling in
the range of approximately 33 °C to 60 °C.)
Distillates (petroleum), thermal cracked naphtha and gas oil, C5-dimer-
contg.; 

Damıtıklar (petrol), termal parçalanmış nafta ve gaz yağı, C5-dimer-
içeren; düşük kaynama noktalı termal olarak parçalanmış nafta

(Termal olarak parçalanmış nafta ve/veya gaz yağının özütleyici 
damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bil

(A complex combination of hydrocarbons produced by the extractive
distillation of thermal cracked naphtha and/or gas oil. It consists
predominantly of hydrocarbons having a carbon number of C5 with
some dimerised C5 olefins and boiling in the range of app

Damıtıklar (petrol), termal parçalanmış nafta ve gaz yağı, özütif; düşük 
kaynama noktalı termal olarak parçalanmış nafta

(Termal olarak parçalanmış nafta ve/veya gaz yağının özütleyici 
damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağ

(A complex combination of hydrocarbons produced by the extractive
distillation of thermal cracked naphtha and/or gas oil. It consists of
paraffinic and olefinic hydrocarbons predominantly isoamylenes such
as 2-methyl-1-butene and 2-methyl-2-butene and boi
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Distillates (petroleum), light thermal cracked, debutanized arom.; 649-325-00-5 273-266-0 68955-29-3 P
Low boiling point thermally cracked naphtha

Naphtha (petroleum), light thermal cracked, sweetened; 649-326-00-0 295-447-3 92045-65-3 P
Low boiling point thermally cracked naphtha

Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy; 649-327-00-6 265-150-3 64742-48-9 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Naphtha (petroleum), hydrotreated light; 649-328-00-1 265-151-9 64742-49-0 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized light; 649-329-00-7 265-178-6 64742-73-0 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy; 649-330-00-2 265-185-4 64742-82-1 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Distillates (petroleum), hydrotreated middle, intermediate boiling; 649-331-00-8 270-092-7 68410-96-8 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Distillates (petroleum), light distillate hydrotreating process, low-boiling; 649-332-00-3 270-093-2 68410-97-9 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Damıtıklar (petrol), hafif termal parçalanmış, bütanı giderilmiş 
aromatik; düşük kaynama noktalı termal olarak parçalanmış nafta

(Termal parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak b

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of products from a thermal cracking process. It consists predominantly
of aromatic hydrocarbons, primarily benzene.)

Nafta (petrol),hafif termal parçalanmış, kıvamı artırılmış kıvamı 
artırılmış; düşük kaynama noktalı  termal olarak parçalanmış nafta

(Ağır yağ fraksiyonlarının yüksek ısıda termal parçalanmasından elde 
edilen petrol damıtığının, merkaptanların dönüştürül

(A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a
petroleum distillate from the high temperature thermal cracking of
heavy oil fractions to a sweetening process to convert mercaptans. It
consists predominantly of aromatics, olefins and satur

Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır; düşük kaynama noktalı 
hidrojenle muamele edilmiş nafta

(Bir petrol fraksiyonunun katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı 
olarak karb

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C6 through C13 and boiling in the range of approx

Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif; düşük kaynama 
noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta

(Bir petrol fraksiyonunun katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı 
olarak kar

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C4 through C11 and boiling in the range of approx

Nafta (petrol), hidrojenle kükürtü giderilmiş hafif; düşük kaynama 
noktalı hidrojen muamele edilmiş nafta

(Bir katalitik hidrojenle sülfür giderme işleminden elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C4 ila C1

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic
hydrodesulphurisation process. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and
boiling in the range of approximately - 20 °C to 190 °C.)

Nafta (petrol), hidrojenle kükürtü giderilmiş ağır; düşük kaynama 
noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta

(Bir katalitik hidrojenle sülfür giderme işleminden elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C7 ila C

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic
hydrodesulphurisation process. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and
boiling in the range of approximately 90 °C to 230 °C.)

Damıtıklar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş orta, orta kaynama; 
düşük kaynama noktalı hidrojen muamele edilmiş nafta

(Bir orta damıtık hidrojen işleme sürecinin ürünlerinin damıtılmasıyla 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation
of products from a middle distillate hydrotreating process. It consists
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range
of C5 through C10 and boiling in the range of appr

Damıtıklar (petrol),hafif damıtık hidrojenle muamele işlemi, düşük 
kaynama; düşük kaynama noktalı hidrojenle muamelele edilmiş nafta

(Bir hafif damıtık hidrojen işleme sürecinin ürünlerinin damıtılmasıyla 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşim
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649-333-00-9 270-094-8 68410-98-0 P

Low boiling point hydrogen treated naphtha

Solvent naphtha (petroleum), light arom., hydrotreated; 649-334-00-4 270-988-8 68512-78-7 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized thermal cracked light; 649-335-00-X 285-511-9 85116-60-5 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Naphtha (petroleum), hydrotreated light, cycloalkane-contg.; 649-336-00-5 285-512-4 85116-61-6 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Naphtha (petroleum), heavy steam-cracked, hydrogenated; 649-337-00-0 295-432-1 92045-51-7 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized full-range; 649-338-00-6 295-433-7 92045-52-8 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Naphtha (petroleum), hydrotreated light steam-cracked; 649-339-00-1 295-438-4 92045-57-3 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Hydrocarbons, C4-12, naphtha-cracking, hydrotreated; 649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P

Damıtıklar (petrol),hafif damıtık hidrojenle muamele işlemi, düşük 
kaynama; düşük kaynama noktalı hidrojenle muamelele edilmiş nafta

(Bir hafif damıtık hidrojen işleme sürecinin ürünlerinin damıtılmasıyla 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşim

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation
of products from the light distillate hydrotreating process. It consists
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range
of C6 through C9 and boiling in the range of appr
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphtha, deisohexanizer 
overheads; 

Damıtıklar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır nafta, izohekzan 
giderici üst kısımları; düşük kaynama noktası hidrojen muamelelenmiş 
nafta

(Bir ağır nafta hidrojen işleme sürecinin ürünlerinin damıtılmasıyla 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bi

(A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of
the products from a heavy naphtha hydrotreating process. It consists
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range
of C3 through C6 and boiling in the range of approxima

Çözücü nafta (petrol),hafif aromatik, hidrojenle muamele edilmiş; 
düşük kaynama noktalı hidrojen muamele edilmiş nafta

(Bir petrol fraksiyonunun katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlı

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists
predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C8 through C10 and boiling

Nafta (petrol), hidrojenle kükürtü giderilmiş termal parçalanmış hafif; 
düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta

(Hidrojenle kükürtü giderilmiş bir termal parçalama damıtığının 
fraksiyonasyonu ile elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir b

(A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation of
hydrodesulphurised thermal cracker distillate. It consists predominantly
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range
of C5 to C11 and boiling in the range of approxim

Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif, sikloalkan-içeren; 
düşük kaynama noktalı hidrojen muamele edilmiş nafta

(Bir petrol fraksyionasyonunun damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak ortalama - 20 
ila

(A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation
of a petroleum fraction. It consists predominantly of alkanes and
cycloalkanes boiling in the range of approximately - 20 °C to 190 °C.)

Nafta (petrol),ağır buhar ile parçalanmış, hidrojenlenmiş; düşük 
kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta

Nafta (petrol), hidrojenle kükürtü giderilmiş tam ölçekli; düşük 
kaynama noktalı hidrojen muamele edilmiş nafta

(Katalitik bir kükürt giderme işleminden elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C4 ila C11 
ara

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic
hydrodesulphurisation process. It consists predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C4
through C11 and boiling in the range of approximately 30 °C to

Nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif buhar ile parçalanmış; 
düşük kaynama noktalı hidrojen muamele edilmiş nafta

(Bir piroliz işleminden üretilen bir petrol fraksiyonunun katalizörlü 
ortamda hidrojenle işlenmesi sonucunda elde edilen hidrokar

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction, derived from a pyrolysis process, with hydrogen in the
presence of a catalyst. It consists predominantly of unsaturated 
hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in t

Hidrokarbonlar, C4-12, nafta-parçalama, hidrojenle muamele edilmiş; 
düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta

(Sakız oluşturucuların nafta buharla parçalama işlemi ve daha sonra 
katalitik seçici hidrojenasyon işlemine tabi tutulmasıyla elde 
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Low boiling point hydrogen treated naphtha
649-340-00-7 295-443-1 92045-61-9 P

Solvent naphtha (petroleum), hydrotreated light naphthenic; 649-341-00-2 295-529-9 92062-15-2 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Naphtha (petroleum), light steam-cracked, hydrogenated; 649-342-00-8 296-942-7 93165-55-0 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Hydrocarbons, C6-11, hydrotreated, dearomatized; 649-343-00-3 297-852-0 93763-33-8 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Hydrocarbons, C9-12, hydrotreated, dearomatized; 649-344-00-9 297-853-6 93763-34-9 P
Low boiling point hydrogen treated naphtha

Stoddard solvent; 649-345-00-4 232-489-3 8052-41-3 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Natural gas condensates (petroleum); 649-346-00-X 265-047-3 64741-47-5 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Natural gas (petroleum), raw liq. mix; 649-347-00-5 265-048-9 64741-48-6 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), light hydrocracked; 649-348-00-0 265-071-4 64741-69-1 P
Low boiling naphtha - unspecified

Hidrokarbonlar, C4-12, nafta-parçalama, hidrojenle muamele edilmiş; 
düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta

(Sakız oluşturucuların nafta buharla parçalama işlemi ve daha sonra 
katalitik seçici hidrojenasyon işlemine tabi tutulmasıyla elde 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation
from the product of naphtha steam cracking process and subsequent
catalytic selective hydrogenation of gum formers. It consists of 
hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the rang

Çözücü nafta (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif naftenik; 
düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta

(Bir petrol fraksiyonunun katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağır

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists
predominantly of cycloparaffinic hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C6 through C7 and b

Nafta (petrol),hafif  buhar ile parçalanmış, hidrojenlenmiş; düşük 
kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta

(Etilen üretmek üzere gerçekleştirilen bir buharla parçalama işleminin 
ürünlerinin ayrıştırılması ve daha sonra da hidrojenlenmesiyle elde

(A complex combination of hydrocarbons produced from the separation
and subsequent hydrogenation of the products of a steamcracking
process to produce ethylene. It consists predominantly of
saturated and unsaturated paraffins, cyclic paraffins and cyclic 

Hidrokarbonlar, C6-11, hidrojenle muamele edilmiş, aromatikliği 
giderilmiş; düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta

(Aromatiklerin katalitik hidrojenleme yoluyla naftenlere 
dönüştürülmesi için hidrojenle işlenmiş solventler olarak elde edi

(A complex combination of hydrocarbons obtained as solvents which
have been subjected to hydrotreatment in order to convert aromatics
to naphthenes by catalytic hydrogenation.)

Hidrokarbonlar, C9-12, hidrojenle muamele edilmiş, aromatikliği 
giderilmiş; düşük kaynama noktalı hidrojenle muamele edilmiş nafta

(Aromatiklerin katalitik hidrojenleme yoluyla naftenlere 
dönüştürülmesi için hidrojenle işlenmiş solventler olarak elde edi

(A complex combination of hydrocarbons obtained as solvents which
have been subjected to hydrotreatment in order to convert aromatics
to naphthenes by catalytic hydrogenation.)

Stoddard çözücüsü; düşük kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Ekşi ve kabul edilemeyen kokusu bulunmayan, 149 ila 205 °C'de 
kaynayan renksiz ve rafine edilmiş bir petrol damıtığı.)

(A colourless, refined petroleum distillate that is free from rancid or
objectionable odours and that boils in a range of approximately 149 °
C to 205 °C.)

doğal gaz yoğuşguları (petrol); düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

(Geri dönüştürücü yoğunlaştırmayla bir yüzey ayrıştırıcısında doğal 
gazdan sıvı olarak ayrılan hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. 
Temel olarak karbon numaraları C2 ila C20 a

(A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from
natural gas in a surface separator by retrograde condensation. It
consists mainly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of C2 to C20. It is a liquid at atmospheri

Doğal gaz (petrol), ham sıvı karışımı; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

(Dondurma ya da soğurma gibi işlemlerle bir gaz geri kazanım 
biriminde doğal gazdan sıvı olarak ayrılan hidrokarbonların karmaşık 
bir bileşimi. Temel olarak karbon numaral

(A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from
natural gas in a gas recycling plant by processes such as refrigeration
or absorption. It consists mainly of saturated aliphatic hydrocarbons
having carbon numbers in the range of C2 throug

Nafta (petrol), hafif hidrojenle parçalanmış; düşük kaynama noktalı 
nafta - tanımlanmamış

(Bir hidrojenle parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C4 ila C10 ara
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Naphtha (petroleum), heavy hydrocracked; 649-349-00-6 265-079-8 64741-78-2 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), sweetened; 649-350-00-1 265-089-2 64741-87-3 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), acid-treated; 649-351-00-7 265-115-2 64742-15-0 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Nafta (petrol), hafif hidrojenle parçalanmış; düşük kaynama noktalı 
nafta - tanımlanmamış

(Bir hidrojenle parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C4 ila C10 ara

(A complex combination of hydrocarbons from distillation of the
products from a hydrocracking process. It consists predominantly of
saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C4 through C10, and boiling in the range of appr

Nafta (petrol),ağır hidrojenle parçalanmış; düşük kaynama noktalı nafta 
- tanımlanmamış

(Bir hidrojenle parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C6 ila C12 aralı

(A complex combination of hydrocarbons from distillation of the
products from a hydrocracking process. It consists predominantly of
saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C6 through C12, and boiling in the range of appr

Nafta (petrol), kıvamı artırılmış kıvamı artırılmış; düşük kaynama 
noktalı nafta - tanımlanmamış

(Petrol naftasının, merkaptanların dönüştürülmesi ya da asidik 
kirliliklerin arıtılması için kıvam arttırma işlemine tabi tutulmasıyla 
elde edilen hidrokarbo

(A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a
petroleum naphtha to a sweetening process to convert mercaptans or
to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C4 through C12 

Nafta (petrol), asit ile muamele edilmiş; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

(Bir sülfürik asit işleme işleminden arıtık olarak elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C7 ila C12 aralığında bulun

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a raffinate from
a sulphuric acid treating process. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and
boiling in the range of approximately 90 °C to 230 °C



Sayfa 106 / 130

Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Naphtha (petroleum), chemically neutralized heavy; 649-352-00-2 265-122-0 64742-22-9 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), chemically neutralized light; 649-353-00-8 265-123-6 64742-23-0 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), catalytic dewaxed; 649-354-00-3 265-170-2 64742-66-1 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), light steam-cracked; 649-355-00-9 265-187-5 64742-83-2 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Solvent naphtha (petroleum), light arom.; 649-356-00-4 265-199-0 64742-95-6 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Aromatic hydrocarbons, C6-10, acid-treated, neutralized; 649-357-00-X 268-618-5 68131-49-7 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Distillates (petroleum), C3-5, 2-methyl-2-butene-rich; 649-358-00-5 270-725-7 68477-34-9 P
Low boiling point naphtha - unspecified

649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Low boiling point naphtha - unspecified

Nafta (petrol), kimyasal olarak nötrleştirilmiş ağır; düşük kaynama 
noktalı nafta - tanımlanmamış

(Asidik materyallerin çıkarılması için gerçekleştirilen bir işlemden elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak 
karbon numarala

(A complex combination of hydrocarbons produced by a treating
process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C6 through C12 and
boiling in the range of approximately 65 °C to 230 °C.)

Nafta (petrol), kimyasal olarak nötrleştirilmiş hafif; düşük kaynama 
noktalı nafta - tanımlanmamış

(Asidik materyallerin çıkarılması için gerçekleştirilen bir işlemden elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak 
karbon numaral

(A complex combination of hydrocarbons produced by a treating
process to remove acidic materials. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C4 through C11 and
boiling in the range of approximately - 20 °C to 190 °C.)

Nafta (petrol), katalitik olarak cilası alınmış; düşük kaynama noktalı 
nafta - tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun mumunun katalitik olarak alınmasından elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak 
karbon numaraları C5 ila 

(A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic
dewaxing of a petroleum fraction. It consists predominantly of 
hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C5
through C12 and boiling in the range of approximately 35 

Nafta (petrol), hafif buhar ile parçalanmış; düşük kaynama noktalı 
nafta - tanımlanmamış

(Bir buharla parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmawsı sonucunda 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak 
karbon numaraları C4 ila 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation
of the products from a steam cracking process. It consists predominantly
of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of C4 through C11 and boiling in the 

Çözücü nafta (petrol), hafif aromatik; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

(Aromatik akımların damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C8 ila C10 
aralığında bulunan ve 135 ila 210 °

(A complex combination of hydrocarbons obtained from distillation of
aromatic streams. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10
and boiling in the range of approximately 135 °C t

Aromatik hidrokarbonlar, C6-10, asit ile muamele edilmiş, 
nötrleştirilmiş; düşük kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

Damıtıklar (petrol), C3-5, 2-metil-2-büten olarak zengin; düşük 
kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Genellikle karbon numaraları C3 ila C5 aralığında bulunani özellikle 
izopentan ve 3-metil-1-bütan gibi hidrokarbonların damıtılmasıyla elde 
edilen hidr

(A complex combination of hydrocarbons from the distillation of
hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C5,
predominantly isopentane and 3-methyl-1-butene. It consists of saturated
and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers 

Distillates (petroleum), polymd. steam-cracked petroleum distillates, C5-
12 fraction; 

Damıtıklar (petrol), polimerize. Buhar ile parçalanmış petrol 
damıtıkları, C5-12 fraksiyonu; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

(Buharla parçalanmış polimerize petrol damıtığının damıtılmasından 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi



Sayfa 107 / 130

Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No
649-359-00-0 270-735-1 68477-50-9 P

Distillates (petroleum), steam-cracked, C5-12 fraction; 649-360-00-6 270-736-7 68477-53-2 P
Low boiling point naphtha - unspecified

649-361-00-1 270-738-8 68477-55-4 P

Low boiling point naphtha - unspecified

Extracts (petroleum), cold-acid, C4-6; 649-362-00-7 270-741-4 68477-61-2 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Distillates (petroleum), depentanizer overheads; 649-363-00-2 270-771-8 68477-894-4 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Residues (petroleum), butane splitter bottoms; 649-364-00-8 270-791-7 68478-12-6 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Damıtıklar (petrol), polimerize. Buhar ile parçalanmış petrol 
damıtıkları, C5-12 fraksiyonu; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

(Buharla parçalanmış polimerize petrol damıtığının damıtılmasından 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi

(A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation
of polymerised steam-cracked petroleum distillate. It consists
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of C5 through C12.)

Damıtıklar (petrol), buhar ile parçalanmış, C5-12 fraksiyonu; düşük 
kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Bir buharla parçalam işleminin ürünlerinin damıtılması sonucunda 
elde edilen organik bileşiklerin karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı 
olarak karbon

(A complex combination of organic compounds obtained by the 
distillation
of products from a steam cracking process. It consists of unsaturated
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C5 through C12.)
Distillates (petroleum), steam-cracked, C5-10 fraction, mixed with light 
steam-cracked petroleum naphtha C5 fraction; 

Damıtıklar (petrol), buhar ile parçalanmış, C5-10 fraksiyonu, hafif 
buhar ile parçalanmış petrol ile karıştırılmış nafta C5 fraksiyonu; düşük 
kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

Özütler (petrol), soğuk-asit, C4-6; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

(Genellikle karbon numaraları C3 ila C6 aralığında bulunan, çzellikle 
pentanlar ve amilenler, doymul ve doymamış alifatik hidrokarbonların 
soğuk asit birim özütlemesiyle üret

(A complex combination of organic compounds produced by cold acid
unit extraction of saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons
usually ranging in carbon numbers from C3 through C6, predominantly
pentanes and amylenes. It consists predominantly of s

Damıtıklar (petrol), depentanizer üst ksımları; düşük kaynama noktalı 
nafta - tanımlanmamış

(Katalitik olarak parçalanmış bir gaz akımından elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C4 ila C6 aralığında bul

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic
cracked gas stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C4 through C6.)

Artıklar (petrol), bütan ayırıcı dip kısımları; düşük kaynama noktalı 
nafta - tanımlanmamış

(Bütan akımının damıtılmasıyla üretilen karmaşık bir artık. Ağırlıklı 
olarak karbon numaraları C4 ila C6 aralığında bulunan alifatik 
hidrokarbonlardan oluşur.)

(A complex residuum from the distillation of butane stream. It consists
of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C4 through C6.)
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Residual oils (petroleum), deisobutanizer tower; 649-365-00-3 270-795-9 68478-16-0 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), full-range coker; 649-366-00-9 270-991-4 68513-02-0 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), steam-cracked middle arom.; 649-367-00-4 271-138-9 68516-20-1 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), clay-treated full-range straight-run; 649-368-00-X 271-262-3 68527-21-9 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), clay-treated light straight-run; 649-369-00-5 271-263-9 68527-22-0 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), light steam-cracked arom.; 649-370-00-0 271-264-4 68527-23-1 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), light steam-cracked, debenzenized; 649-371-00-6 271-266-5 68527-26-4 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), arom.-contg.; 649-372-00-1 271-635-0 68603-08-7 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Gasoline, pyrolysis, debutanizer bottoms; 649-373-00-7 271-726-5 68606-10-0 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Artık yağlar (petrol), deizobütanizer kule; düşük kaynama noktalı nafta 
- tanımlanmamış

(Bütan bütilen akımının atmosferik damıtılmasıyla üretilen karmaşık 
bir artık. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C4 ila C6 alifatik 
hidrokarbonlardan oluşur.)

(A complex residuum from the atmospheric distillation of the 
butanebutylene
stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C4 through C6.)

Nafta (petrol), tam ölçekli koklaştırıcı; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

(Bir sıvı koklaştırıcının ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C4 ila C15 aralığında bul

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of products from a fluid coker. It consists predominantly of unsaturated
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C4 through C15 and boiling in the range of approx

Nafta (petrol), buhar ile parçalanmış orta aromatik; düşük kaynama 
noktalı nafta - tanımlanmamış

(Bir buharla parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C7 ila 

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of products from a steam-cracking process. It consists predominantly
of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C7 through C12 and boiling in the range o

Nafta (petrol), kil ile muamele edilmiş tam ölçekli atmosferik basınçta 
damıtma; düşük kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Tam ölçekli, atmosferik basınçta damıtılmış naftanın genellikle polar 
bileşikler ve mevcut kirliliklerin arıtılması için bir sız

(A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of
full-range straight-run, naphtha with natural or modified clay, usually
in a percolation process to remove the trace amounts of polar
compounds and impurities present. It consists of hydro

Nafta (petrol), kil-muamele edilmiş hafif oktan oranı düşük; düşük 
kaynama noktası nafta - tanımlanmamış

(Tam ölçekli, atmosferik basınçta damıtılmış naftanın genellikle polar 
bileşikler ve mevcut kirliliklerin arıtılması için bir sızdırma işleminde 
doğa

(A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of
light straight-run naphtha with a natural or modified clay, usually in a
percolation process to remove the trace amounts of polar compounds
and impurities, present. It consists of hydro-ca

Nafta (petrol), hafif buhar ile parçalanmış aromatik; düşük kaynama 
noktalı nafta - tanımlanmamış

(Bir buharla parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C7 ila

(A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of
products from a steam-cracking process. It consists predominantly of
aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C7 through C9, and boiling in the range of ap

Nafta (petrol), hafif buhar ile parçalanmış, benzene giderilmiş; düşük 
kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Bir buharla parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numara

(A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of
products from a steam-cracking process. It consists predominantly of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C4 through C12 and boiling in the range of approximate

Nafta (petrol), aromatiklik-içeren; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

Gazolin, piroliz, debütanizer dip kısımları; düşük kaynama noktalı 
nafta - tanımlanmamış

(Depropanizer dip kısımlarının fraksşyonasyonundan elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Karbon numaraları ağırlıklı 
olarak C5'den büyük olan hidrokarb
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Naphtha (petroleum), light, sweetened; 649-374-00-2 272-206-0 68783-66-4 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Natural gas condensates; 649-375-00-8 272-896-3 68919-39-1 J
Low boiling point naphtha - unspecified

Distillates (petroleum), naphtha unifiner stripper; 649-376-00-3 272-932-8 68921-09-5 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), catalytic reformed light, arom.-free fraction; 649-377-00-9 285-510-3 85116-59-2 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Gasoline; 649-378-00-4 289-220-8 86290-81-5 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Aromatic hydrocarbons, C7-8, dealkylation products, distn. residues; 649-379-00-X 292-698-0 90989-42-7 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Gazolin, piroliz, debütanizer dip kısımları; düşük kaynama noktalı 
nafta - tanımlanmamış

(Depropanizer dip kısımlarının fraksşyonasyonundan elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Karbon numaraları ağırlıklı 
olarak C5'den büyük olan hidrokarb

(A complex combination of hydrocarbons obtained from the fractionation
of depropaniser bottoms. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly greater than C5.)

Nafta (petrol),hafif, kıvamı artırılmış; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

(Bir petrol damıtığının, merkaptanların dönüştürülmesi ya da asidik 
kirliliklerin arıtılması için bir kıvam arttırma işlemine tabi tutulmasıyla 
elde edilen hidrokarbonla

(A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a
petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or
to remove acidic impurities. It consists predominantly of saturated and
unsaturated hydrocarbons having carbon numbers pr

doğal gaz yoğuşkuları; düşük kaynama noktalıı nafta - tanımlanmamış

(Taşıma sırasında gazdan ayrılan ve/veya yoğuşan ve kaynakta ve/veya 
üretimde, toplamada, iletimde, dağıtım kanallarında ve gaz 
temizleyicide vb toplanan hidrokarbonların karmaşık bir bi

(A complex combination of hydrocarbons separated and/or condensed
from natural gas during transportation and collected at the wellhead
and/or from the production, gathering, transmission, and distribution
pipelines in deeps, scrubbers, etc. It consists pr

Damıtıklar (petrol), nafta unifiner sıyırıcı; düşük kaynama noktalı nafta 
- tanımlanmamış

(Nafta unifier sıyırıcısının ürünerinin sıyırılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C2 ila C6 aralığında b

(A complex combination of hydrocarbons produced by stripping the
products from the naphtha unifiner. It consists of saturated aliphatic
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C2 through C6.)

Nafta (petrol), katalitik olarak yenilenmiş hafif, aromatiksiz fraksiyon; 
düşük kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Seçici bir soğurma işleminde, aromatik bileşiklerin katalitik olarak 
dönüştürülmüş hafif naftadan ayrılması sonrasında kalan hidrokarbo

(A complex combination of hydrocarbons remaining after removal of
aromatic compounds from catalytic reformed light naphtha in a selective
absorption process. It consists predominantly of paraffinic and
cyclic compounds having carbon numbers predominantly 

Gazolinbenzin; düşük kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Öncelikli olarak karbon numaraları C3'den büyük olan ve ortalama 60 
ila 200 °C'de kaynayan parafinler, sikloparafinler, aromatik ve olefinik 
hidrokarbonlardan oluşan, karmaşık bir hidrokarbon bi

(A complex combination of hydrocarbons consisting primarily of
paraffins, cycloparaffins, aromatic and olefinic hydrocarbons having
carbon numbers predominantly greater than C3 and boiling in the
range of 30 °C to 260 °C.)

Aromatik hidrokarbonlar, C7-8, dealkilasyon ürünler, damıtma 
artıkları; düşük kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış
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Hydrocarbons, C4-6, depentanizer lights, arom. hydrotreater; 649-380-00-5 295-298-4 91995-38-9 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Distillates (petroleum), heat-soaked steam-cracked naphtha, C5-rich; 649-381-00-0 295-302-4 91995-41-4 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Extracts (petroleum), catalytic reformed light naphtha solvent; 649-382-00-6 295-331-2 91995-68-5 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized light, dearomatized; 649-383-00-1 295-434-2 92045-53-9 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), light, C5-rich, sweetened; 649-384-00-7 295-442-6 92045-60-8 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Hydrocarbons, C8-11, naphtha-cracking, toluene cut; 649-385-00-2 295-444-7 92045-62-0 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Hydrocarbons, C4-11, naphtha-cracking, arom.-free; 649-386-00-8 295-445-2 92045-63-1 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), light heat-soaked, steam-cracked; 649-387-00-3 296-028-8 92201-97-3 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Hidrokarbonlar, C4-6, pentan giderici  hafif türler, aromatik hidrojenle 
muamele edici; düşük kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Aromatik boşaltımların hidrojenle işlenmesi öncesinde pentan giderici 
sütundan ilk artıklar olarak elde edilen hidrokarbo

(A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings
from the depentaniser column before hydrotreatment of the aromatic
charges. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C4 through C6, pred

Damıtıklar (petrol), ısı ile muamele edilmiş buhar ile parçalanmış nafta, 
C5-zengin; düşük kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Isı ile işlenmiş ve buharla parçalanmış naftanın damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıkl

(A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of
heat-soaked steam-cracked naphtha. It consists predominantly of
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C4 through C6,
predominantly C5.)

Özütler (petrol), katalitik olarak yenilenmiş hafif nafta çözücü; düşük 
kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Katalitik olarak dönüştürülmüş bir petrol kesiminin solvent 
özütlemesinden özüt olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağır

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from
the solvent extraction of a catalytically reformed petroleum cut. It
consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C7 through C8 and 

Nafta (petrol), hidrojenle kükürtü giderilmiş hafif, aromatikliği 
giderilmiş; düşük kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Aromatikliği ve kükürtü giderilmiş hafif petrol fraksiyonlarının 
damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi.

(A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of
hydrodesulphurised and dearomatised light petroleum fractions. It
consists predominantly of C7 paraffins and cycloparaffins boiling in a
range of approximately 90 °C to 100 °C.)

Nafta (petrol), hafif, C5-zengin, kıvamı artırılmış; düşük kaynama 
noktalı nafta - tanımlanmamış

(Bir petrol naftanın, merkaptanların dönüştürülmesi ya da asidik 
kirliliklerin arıtılması için bir kıvam arttırma işlemine tabi tutulmasıyla 
elde edilen hidr

(A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a
petroleum naphtha to a sweetening process to convert mercaptans or
to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C4 through C5, 

hidrokarbonlar, C8-11, nafta-parçalama, toluen ile seyreltilmiş ; düşük 
kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Önceden hidrojenlenmiş parçalanmış naftanın damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numarala

(A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation
from prehydrogenated cracked naphtha. It consists predominantly of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C8 through C11 and boiling in the range of approximately 13

Hidrokarbonlar, C4-11, nafta-parçalama, aromatiksiz; düşük kaynama 
noktalı nafta - tanımlanmamış

(Benzen ve toluen içerikli hidrokarbon kesimlerinin ve daha yüksek bir 
kaynama fraksiyonunu damıtıcı ayrılması sonrasında önceden 
hidrojenlenmiş parçalanmış 

(A complex combination of hydrocarbons obtained from prehydrogenated
cracked naphtha after distillative separation of benzene- and
toluene-containing hydrocarbon cuts and a higher boiling fraction. It
consists predominantly of hydrocarbons having carbon n

Nafta (petrol), hafif ısı ile muamele edilmiş, buhar-parçalanmış; düşük 
kaynama noktası nafta - tanımlanmamış

(Bir ısı işleminden geri kazanım sonrasında buharla parçalanmış 
naftanın fraksiyonasyonunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. 
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Distillates (petroleum), C6-rich; 649-388-00-9 296-903-4 93165-19-6 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Gasoline, pyrolysis, hydrogenated; 649-389-00-4 302-639-3 94114-03-1 P
Low boiling point naphtha-unspecified

649-390-00-X 305-750-5 95009-23-7 P

Low boiling point naphtha - unspecified

Extracts (petroleum) heavy naphtha solvent, clay-treated; 649-391-00-5 308-261-5 97926-43-7 P
Low boiling point naphtha - unspecified

649-392-00-0 308-713-1 98219-46-6 P

Low boiling point naphtha - unspecified

Nafta (petrol), hafif ısı ile muamele edilmiş, buhar-parçalanmış; düşük 
kaynama noktası nafta - tanımlanmamış

(Bir ısı işleminden geri kazanım sonrasında buharla parçalanmış 
naftanın fraksiyonasyonunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation
of steam cracked naphtha after recovery from a heat soaking
process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C4 through C6 and boili

Damıtıklar (petrol), C6-zengin; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

(Bir petrol hammaddesinin damıtılmasından elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C5 ila C7 aralığında bulunan ve ortalama 60 ila 7

(A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation
of a petroleum feedstock. It consists predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers of C5 through C7, rich in C6, and boiling
in the range of approximately 60 °C to 70 °C.)

Gazolin, piroliz, hidrojenlenmiş; düşük kaynama noktalı nafta-
tanımlanmamış

(Ortalama 20 ila 200 °C'de kaynayan piroliz benzininin 
hidrojenlenmesinden elde edilen bir damıtma fraksiyonu.)

(A distillation fraction from the hydrogenation of pyrolysis gasoline
boiling in the range of approximately 20 °C to 200 °C.)
Distillates (petroleum), steam-cracked, C8-12 fraction, polymd., distn. 
lights; 

Damıtıklar (petrol), buhar ile parçalanmış, C8-12 fraksiyon, polimerize, 
damıtma sonucu hafif olan; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

(Buharla parçalanmış petrol damıtıklarının polimerize C8 ila C12 
fraksiyonlarının damıtılmasıyla elde edilen h

(A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of
the polymerised C8 through C12 fraction from steam-cracked petroleum
distillates. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C8 

Özütler (petrol) ağır nafta çözücü, kil ile muamele edilmiş; düşük 
kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Ağır naftenik solvent petrol özütünün ağırtma toprağıyla işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı 
olarak ka

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of heavy naphthic solvent petroleum extract with bleaching earth. It
consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C6 through C10, and boiling in
Naphtha (petroleum), light steam-cracked, debenzenized, thermally 
treated; 

Nafta (petrol),hafif buhar ile parçalanmış, benzene giderilmiş, termal 
olarak muamele edilmiş; düşük kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Benzeni giderilmiş, hafif buharla parçalanmış petrol naftasının 
işlenmesi ve damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbo

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
and distillation of debenzenised light steam-cracked petroleum
naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boili
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Naphtha (petroleum), light steam-cracked, thermally treated; 649-393-00-6 308-714-7 98219-47-7 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Distillates (petroleum), C7-9, C8-rich, hydrodesulfurized dearomatized; 649-394-00-1 309-862-5 101316-56-7 P
Low boiling point naphtha - unspecified

649-395-00-7 309-870-9 101316-66-9 P

Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized full-range coker; 649-396-00-2 309-879-8 101316-76-1 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Naphtha (petroleum), sweetened light; 649-397-00-8 309-976-5 101795-01-1 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Hydrocarbons, C3-6, C5-rich, steam-cracked naphtha; 649-398-00-3 310-012-0 102110-14-5 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Hydrocarbons, C5-rich, dicyclopentadiene-contg.; 649-399-00-9 310-013-6 102110-15-6 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Residues (petroleum), steam-cracked light, arom.; 649-400-00-2 310-057-6 102110-55-4 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Nafta (petrol),hafif buhar ile parçalanmış, termal olarak muamele 
edilmiş; düşük kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Hafif buharla parçalanmış petrol naftasının işlenmesi ve 
damıtılmasıyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. 
Ağırlıklı 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
and distillation of light steam-cracked petroleum naphtha. It consists
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of C5 through C6 and boiling in the rang

Damıtıklar (petrol), C7-9, C8-zengin, hidrojenle kükürtü giderilmiş 
aromatikliği giderilmiş; düşük kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Hidrojenle kükürtü giderilmiş ve aromatikliği giderilmiş hafif petrol 
fraksiyonunun damıtılmasıyla elde edilen hidro

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation
of petroleum light fraction, hydrodesulphurised and dearomatised. It
consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the
range of C7 through C9, predominantly C8 paraffins
Hydrocarbons, C6-8, hydrogenated sorption-dearomatized, toluene 
raffination; 

Hidrokarbonlar, C6-8, hidrojenlenmiş sorpsiyon ile aromatikliği 
giderilmiş , toluen rafinasyon; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

(Katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmiş parçalanmış benzinden 
üretilen hidrokarbon fraksiyonundan toluenin sorpsi

(A complex combination of hydrocarbons obtained during the sorption
of toluene from a hydrocarbon fraction from cracked gasoline
treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists 
predominantly
of hydrocarbons having carbon numbers predomina

Nafta (petrol), hidrojenle kükürtü giderilmiş tam ölçekli koklaştırıcı; 
düşük kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Hidrojenle sülfürü giderilmiş koklaştırıcı damıtığının 
fraksiyonasyonuyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. 
Ağırlıklı o

(A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation
from hydrodesulphurised coker distillate. It consists predominantly of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C5 to C11 and boiling in the range of approximately 23

Nafta (petrol), kıvamı artırılmış hafif; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

(Bir petrol naftanın, merkaptanların dönüştürülmesi ya da asidik 
kirliliklerin arıtılması için bir kıvam arttırma işlemine tabi tutulmasıyla 
elde edilen hidrokarbonların

(A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a
petroleum naphtha to a sweetening process to convert mercaptans or
to remove acidic impurities. It consists predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C

hidrokarbonlar, C3-6, C5-zengin buhar ile parçalanmış nafta; düşük 
kaynama noktalı nafta - tanımlanmamış

(Buharla parçalanmış naftanın damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C3 ila C6 aralığı

(A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of
steam-cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly
C5.)

hidrokarbonlar, C5-zengin, disiklopentaden içeren; düşük kaynama 
noktaslı nafta - tanımlanmamış

(Bir buharla parçalam işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C5 olan hidr

(A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of
the products from a steam-cracking process. It consists predominantly
of hydrocarbons having carbon numbers of C5 and dicyclopentadiene
and boiling in the range of approximately 30 °C to 1

artıklar (petrol), buhar ile parçalanmış hafif, aromatik; düşük kaynama 
noktalı nafta - tanımlanmamış

(Karbon numaraları C5'den büyük olan hidrokarbonlarla başlayan atık 
içindeki çok hafif ürünlerin alınması sonrasında bir buharla parçalama 
işlemi ya da 
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Hydrocarbons, C5, C5-6-rich; 649-401-00-8 270-690-8 68476-50-6 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Hydrocarbons, C5-rich; 649-402-00-3 270-695-5 68476-55-1 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Aromatic hydrocarbons, C8-10; 649-403-00-9 292-695-4 90989-39-2 P
Low boiling point naphtha - unspecified

Distillates (petroleum), light catalytic cracked; 649-435-00-3 265-060-4 64741-59-9
Cracked gasoil

Distillates (petroleum), intermediate catalytic cracked; 649-436-00-9 265-062-5 64741-60-2
Cracked gasoil

Distillates (petroleum), light thermal cracked; 649-438-00-X 265-084-5 64741-82-8
Cracked gasoil

artıklar (petrol), buhar ile parçalanmış hafif, aromatik; düşük kaynama 
noktalı nafta - tanımlanmamış

(Karbon numaraları C5'den büyük olan hidrokarbonlarla başlayan atık 
içindeki çok hafif ürünlerin alınması sonrasında bir buharla parçalama 
işlemi ya da 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation
of the products of steam cracking or similar processes after taking off
the very light products resulting in a residue starting with hydrocarbons
having carbon numbers greater than C5. It

hidrokarbonlar, C5, C5-6-zengin; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

hidrokarbonlar, C5-zengin; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

Aromatik hidrokarbonlar, C8-10; düşük kaynama noktalı nafta - 
tanımlanmamış

Damıtıklar (petrol),hafif katalitik parçalanmış; parçalanmış kerosin

(Bir katalitik parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C9 ila C25 aralığında bulunan ve ort

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C9
through C25 and boiling in the range of approximately 150

Damıtıklar (petrol), orta katalitik parçalanmış; parçalanmış gaz yağı

(Bir katalitik parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C11 ila C30 aralığında bulunan ve o

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of products from a catalytic cracking process. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C11
through C30 and boiling in the range of approximately 20

Damıtıklar (petrol), hafif termal parçalanmış; parçalanmış gaz yağı

(Bir termal parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C10 ila C22 aralığında bulunan ve ortala

(A complex combination of hydrocarbons from the distillation of the
products from a thermal cracking process. It consists predominantly of
unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C10 through C22 and boiling in the rang
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Distillates (petroleum), hydrodesulfurized light catalytic cracked; 649-439-00-5 269-781-5 68333-25-5
Cracked gasoil

Distillates (petroleum), light steam-cracked naphtha; 649-440-00-0 270-662-5 68475-80-9
Cracked gasoil

Distillates (petroleum), cracked steam-cracked petroleum distillates; 649-441-00-6 270-727-8 68477-38-3
Cracked gasoil

Gas oils (petroleum),  steam-cracked naphtha; 649-442-00-1 271-260-2 68527-18-4
Cracked gasoil

Distillates (petroleum), hydrodesulfurized thermal cracked middle; 649-443-00-7 285-505-6 85116-53-6
Cracked gasoil

Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurized; 649-444-00-2 295-411-7 92045-29-9
Cracked gasoil

Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphtha; 649-445-00-8 295-514-7 92062-00-5
Cracked gasoil

Residues (petroleum), steam-cracked naphtha distn.; 649-446-00-3 295-517-3 92062-04-9
Cracked gasoil

Distillates (petroleum), light catalytic cracked, thermally degraded; 649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Damıtıklar (petrol), hidrojenle kükürtü giderilmiş hafif katalitik 
parçalanmış; parçalanmış gaz yağı

(Organik kükürtün, daha sonra çıkarılan hidrojen sülfite 
dönüştürülmesi için, hafif katalitik parçalanmış damıtıkların hidrojenle 
işlenmesi sonucunda eld

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating light
catalytic cracked distillates with hydrogen to convert organic sulphur
to hydrogen sulphide which is removed. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of

Damıtıklar (petrol),hafif buhar ile parçalanmış nafta; parçalanmış gaz 
yağı

(Bir buharla parçalama işleminin ürünlerinin çoklu damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C10 ila C18 aralığında bu

(A complex combination of hydrocarbons from the multiple distillation
of products from a steam cracking process. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C10
through C18.)

Damıtıklar (petrol), parçalanmış buhar ile parçalanmış petrol 
damıtıkları; parçalanmış gaz yağı

(Buharla parçalanmış damıtığın ve/veya fraksiyonasyon ürünlerinin 
damıtılmasıyla üretilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. 
Ağırlıklı olarak karbon numa

(A complex combination of hydrocarbons produced by distilling
cracked steam cracked distillate and/or its fractionation products. It
consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C10 to low molecular weight polymers.)

Gazyağları (petrol), buhar ile parçalanmış ; parçalanmış gaz yağı

(Bir buharla parçalama işleminin ürünlerinin  damıtılmasıyla üretilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C9  olan ve ortalama 205 ila 400 °C'de kayn

(A complex combination of hydrocarbons produced by distillation
of  the products from a steam cracking process. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C9 and boiling in 
the range of form approximately 205 °C to 400

Damıtıklar (petrol), hidrojenle kükürtü giderilmiş termal parçalanmış 
orta; parçalanmış gaz yağı

(Hidrojenle kükürtü alınmış termal parçalayıcı damıtık stoklarının 
fraksiyonasyonundan elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı olarak k

(A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation
from hydrodesulphurised thermal cracker distillate stocks. It consists
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of C11 to C25 and boiling in the range o

Gazyağları (petrol), termal-parçalanmış, hidrojenle kükürtü giderilmiş; 
parçalanmış gaz yağı

Artıklar (petrol), hidrojenlenmiş buhar ile parçalanmış nafta; 
parçalanmış gaz yağı                                                                     
(Hidrojenlenmiş buharla parçalanmış naftanın damıtılmasından artık 
olarak elde edilen hidrokarbonların 

(A complex combination of hydrocarbons obtained as residual fraction 
from
the distillation of hydrotreated steam-cracked  naphtha.It consist 
predominantly of hydrocarbons  boiling in the range of approximately 200 
°C to 350 °C.)

Artıklar (petrol), buhar ile parçalanmış nafta damıtma ile; parçalanmış 
gaz yağı

(Artıkların yüksek ısıda buharla parçalanmış naftadan ayrılmasından 
sütun dip kısımları olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ortalama 147 ila 300 °C'de

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a column
bottom from the separation of effluents from steam cracking naphtha
at a high temperature. It boils in the range of approximately 147 °C to
300 °C and produces a finished oil having a viscosity o

Damıtıklar (petrol),hafif katalitik olarak parçalanmış, termal olarak 
bozunmuş; parçalanmış gaz yağı

(Isı iletim sıvısı olarak kullanılan, bir katalitik parçalama işleminin 
ürünlerinin damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. A
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Cracked gasoil
649-447-00-9 295-991-1 92201-60-0

Residues (petroleum), steam-cracked heat-soaked naphtha; 649-448-00-4 297-905-8 93763-85-0
Cracked gasoil

Gas oils (petroleum), light vacuum, thermal-cracked hydrodesulfurized; 649-450-00-5 308-278-8 97926-59-5
Cracked gasoil

Distillates (petroleum), hydrodesulfurized middle coker; 649-451-00-0 309-865-1 101316-59-0
Cracked gasoil

Distillates (petroleum), heavy steam-cracked; 649-452-00-6 309-939-3 101631-14-5
Cracked gasoil

Damıtıklar (petrol),hafif katalitik olarak parçalanmış, termal olarak 
bozunmuş; parçalanmış gaz yağı

(Isı iletim sıvısı olarak kullanılan, bir katalitik parçalama işleminin 
ürünlerinin damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. A

(A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation
of products from a catalytic cracking process which has been used as a
heat transfer fluid. It consists predominantly of hydrocarbons boiling
in the range of approximately 190 °C to 340 °

Artıklar (petrol), buhar ile parçalanmış ısıya tabi tutulmuş nafta; 
parçalanmış gaz yağı

(Isıyla işlenmiş ve buharla parçalanmış naftanın damıtılmasından artık 
olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ortalama 
150 ila 350 °C'de kaynar.)

(A complex combination of hydrocarbons obtained as residue from
the distillation of steam-cracked heat-soaked naphtha and boiling in
the range of approximately 150 °C to 350 °C.)

Gazyağları (petrol),hafif vakum, termal-parçalanmış  hidrojenle 
kükürtü giderilmiş; parçalanmış gaz yağı

(Termal olarak parçalanmış hafif vakum petrolün kükürtünün katalitik 
olarak giderilmesi ile elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırl

(A complex combination of hydrocarbons obtained by catalytic 
dehydrosulphurisation
of thermal-cracked light vacuum petroleum. It
consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C14 through C20 and boiling in the

Damıtıklar (petrol), hidrojenle kükürtü giderilmiş orta koklaştırma ile; 
parçalanmış gaz yağı

(Sülfürü hidrojenle giderilmiş koklaştırıcı damıtık stoklarının 
fraksiyonasyonundan elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 

(A complex combination of hydrocarbons by fractionation from
hydrodesulphurised coker distillate stocks. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C21
and boiling in the range of approximately 200 °C to 36

Damıtıklar (petrol),ağır buhar ile parçalanmış; parçalanmış gaz yağı

(Buharla parçalanmış ağır artıkların damıtılmasından elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak ortalama 250 
ila 400 °C'de kaynayan alkilleştirilmiş ağır aroma

(A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of
steam cracking heavy residues. It consists predominantly of highly
alkylated heavy aromatic hydrocarbons boiling in the range of 
approximately
250 °C to 400 °C.)
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Distillates (petroleum), heavy hydrocracked; 649-453-00-1 265-077-7 64741-76-0 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic; 649-454-00-7 265-090-8 64741-88-4 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent-refined light paraffinic; 649-455-00-2 265-091-3 64741-89-5 L
Baseoil - unspecified

Residual oils (petroleum), solvent deasphalted; 649-456-00-8 265-096-0 64741-95-3 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent-refined heavy naphthenic; 649-457-00-3 265-097-6 64741-96-4 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic; 649-458-00-9 265-098-1 64741-97-5 L
Baseoil - unspecified

Residual oils (petroleum,) solvent-refined; 649-459-00-4 265-101-6 64742-01-4 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), clay-treated paraffinic; 649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L
Baseoil - unspecified

Damıtıklar (petrol), ağır hidrojenle parçalanmış; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir hidrojenle parçalama işleminin ürünlerinin damıtılmasıyla elde 
edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C15 ila C39 aralığında bulun

(A complex combination of hydrocarbons from the distillation of the
products from a hydrocracking process. It consists predominantly of
saturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C15
through C39 and boiling in the range of approximately 

Damıtıklar (petrol), çözücü ile rafine edilmiş ağır parafinik; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir solvent özütleme işleminden arıtık olarak elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C20 ila C50 aralığında bulunan 

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate
from a solvent extraction process. It consists predominantly of saturated
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C20 through C50 and produces a finished oil with a 

Damıtıklar (petrol), çözücü ile rafine edilmiş hafif parafinik; bazyağlar 
- tanımlanmamış

(Bir solvent özütleme işleminden arıtık olarak elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C15 ila C30 aralığında bulunan

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate
from a solvent extraction process. It consists predominantly of saturated
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the
range of C15 through C30 and produces a finished oil having 

Artık yağlar (petrol), çözücü ile asfaltı alınmış ; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir artığın C3-C4 solventi ile asfaltının alınması sonrasında solvent 
çözünebilir fraksiyon olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the solvent
soluble fraction from C3-C4 solvent deasphalting of a residuum. It
consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly
higher than C25 and boiling above approximately 400 °C.)

Damıtıklar (petrol), solvent-rafine ağır naftenik; yağlar - 
tanımlanmamış

(Termal olarak parçalanmış hafif vakum petrolün kükürtünün katalitik 
olarak giderilmesi ile elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate
from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and
produces a finished oil with a viscosity of at least 19

Damıtıklar (petrol), çözücü ile rafine edilmiş hafif naftenik; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir solvent özütleme işleminden arıtık olarak elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C15 ila C30 aralığında bulunan 

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate
from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and
produces a finished oil with a viscosity of less than 1

Artık yağlar (petrol,) çözücü ile  rafine edilmiş; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Fenol ya da furfural gibi bir polar organik solvent kullanılarak, bir 
artığın solventle dönüştürülmesi sonrasında solvent çözünmeyen 
fraksiyon olarak elde edilen hidrokarbonlar

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the solvent 
insoluble
fraction from solvent refining of a residuum using a polar
organic solvent such as phenol or furfural. It consists of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly greater than C2

Damıtıklar (petrol), kil ile muamele edilmiş parafinik; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun, polar bileşiklerin izlerinin ve mevcut 
kirliliklerin arıtılması için bir temas veya sızdırma işleminde, doğal 
veya değiştirilmiş kille işlenmesi 



Sayfa 117 / 130

Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No649-460-00-X 265-137-2 64742-36-5 L

Distillates (petroleum), clay-treated light paraffinic; 649-461-00-5 265-138-8 64742-37-6 L
Baseoil - unspecified

Residual oils (petroleum), clay-treated; 649-462-00-0 265-143-5 64742-41-2 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), clay-treated heavy naphthenic; 649-463-00-6 265-146-1 64742-44-5 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), clay-treated light naphthenic; 649-464-00-1 265-147-7 64742-45-6 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic; 649-465-00-7 265-155-0 64742-52-5 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), hydrotreated light naphthenic; 649-466-00-2 265-156-6 64742-53-6 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; 649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L
Baseoil - unspecified

Damıtıklar (petrol), kil ile muamele edilmiş parafinik; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun, polar bileşiklerin izlerinin ve mevcut 
kirliliklerin arıtılması için bir temas veya sızdırma işleminde, doğal 
veya değiştirilmiş kille işlenmesi 

(A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of
a petroleum fraction with natural or modified clay in either a
contacting or percolation process to remove the trace amounts of
polar compounds and impurities present. It consists of hydro

Damıtıklar (petrol), kil ile muamele edilmiş hafif parafinik; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun, polar bileşiklerin izlerinin ve mevcut 
kirliliklerin arıtılması için bir temas veya sızdırma işleminde, doğal 
veya değiştirilmiş kille işle

(A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of
a petroleum fraction with natural or modified clay in either a
contacting or percolation process to remove the trace amounts of
polar compounds and impurities present. It consists of hydro

Artık yağlar (petrol), kil ile muamele edilmiş ; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir artık yağının, polar bileşiklerin izlerinin ve mevcut kirliliklerin 
arıtılması için bir temas veya sızdırma işleminde, doğal veya 
değiştirilmiş kille işlenmesi sonucu elde ed

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of a residual oil with a natural or modified clay in either a contacting
or percolation process to remove the trace amounts of polar
compounds and impurities present. It consists of hydrocar

Damıtıklar (petrol), kil ile muamele edilmiş ağır naftenik; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun, polar bileşiklerin izlerinin ve mevcut 
kirliliklerin arıtılması için bir temas veya sızdırma işleminde, doğal 
veya değiştirilmiş kille işlenm

(A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of
a petroleum fraction with a natural or modified clay in either a
contacting or percolation process to remove the trace amounts of
polar compounds and impurities present. It consists of hyd

Damıtıklar (petrol), kil ile muamele edilmiş hafif naftenik; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun, polar bileşiklerin izlerinin ve mevcut 
kirliliklerin arıtılması için bir temas veya sızdırma işleminde, doğal 
veya değiştirilmiş kille işlen

(A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of
a petroleum fraction with natural or modified clay in either a
contacting or percolation process to remove the trace amounts of
polar compounds and impurities present. It consists of hydro

Damıtıklar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ağır  naftenik; 
bazyağlar - tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun, katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Ağırlıklı olarak karbon numaral

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C20 through C50 and produces a finished oil with 

Damıtıklar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif  naftenik; 
bazyağlar - tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun, katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Ağırlıklı olarak karbon numara

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C15 through C30 and produces a finished oil with 

Damıtıklar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş lağır  parafinik; 
bazyağlar - tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun, katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Ağırlıklı olarak karbon numar
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No649-467-00-8 265-157-1 64742-54-7 L

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic; 649-468-00-3 265-158-7 64742-55-8 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic; 649-469-00-9 265-159-2 64742-56-9 L
Baseoil - unspecified

Residual oils (petroleum), hydrotreated; 649-470-00-4 265-160-8 64742-57-0 L
Baseoil - unspecified

Residual oils (petroleum), solvent-dewaxed; 649-471-00-X 265-166-0 64742-62-7 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy naphthenic; 649-472-00-5 265-167-6 64742-63-8 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light naphthenic; 649-473-00-0 265-168-1 64742-64-9 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic; 649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L
Baseoil - unspecified

Damıtıklar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş lağır  parafinik; 
bazyağlar - tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun, katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Ağırlıklı olarak karbon numar

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C20 through C50 and produces a finished oil of at

Damıtıklar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif  parafinik; 
bazyağlar - tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun, katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Ağırlıklı olarak karbon numar

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of
C15 through C30 and produces a finished oil with 

Damıtıklar (petrol), çözücü ile  cilası alınmış hafif parafinik; bazyağlar 
- tanımlanmamış

(Normal parafinlerin, solvent ile kristalleştirme yoluyla bir petrol 
fraksisyonundan eyrılması sonucunda elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağı

(A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of
normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallisation.
It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C15 through C30 and produces

Artık yağlar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş ; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun, katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Ağırlıklı olarak karbon numaraları C25'den 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C25
and boiling above approximately 400 °C.)

Artık yağlar (petrol), çözücü ile  cilası alınmış; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Uzun, dallanmış zincirli hidrokarbonların solvent ile kristalleştirme 
yoluyla bir artık yağdan ayrılması ile elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı ol

(A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of
long, branched chain hydrocarbons from a residual oil by solvent 
crystallisation.
It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly
greater than C25 and boiling above approximatel

Damıtıklar (petrol), çözücü ile  cilası alınmış ağır naftenik; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Normal parafinlerin, solvent ile kristalleştirme yoluyla bir petrol 
fraksisyonundan eyrılması sonucunda elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırl

(A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of
normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallisation.
It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C20 through C50 and produces a finished oi

Damıtıklar (petrol), çözücü ile cilası alınmış hafif naftenik; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Normal parafinlerin, solvent ile kristalleştirme yoluyla bir petrol 
fraksisyonundan eyrılması sonucunda elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırl

(A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of
normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallisation.
It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C15 through C30 and produces a finished oi

Damıtıklar (petrol), solvent-cilası alınmışağır parafinik; yağlar - 
tanımlanmamış

(Normal parafinlerin, solvent ile kristalleştirme yoluyla bir petrol 
fraksisyonundan eyrılması sonucunda elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı ol
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No649-474-00-6 265-169-7 64742-65-0 L

Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy; 649-475-00-1 265-172-3 64742-68-3 L
Baseoil - unspecified

Naphthenic oils (petroleum), catalytic dewaxed light; 649-476-00-7 265-173-9 64742-69-4 L
Baseoil - unspecified

Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed heavy; 649-477-00-2 265-174-4 64742-70-7 L
Baseoil - unspecified

Paraffin oils (petroleum), catalytic dewaxed light; 649-478-00-8 265-176-5 64742-71-8 L
Baseoil - unspecified

Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed heavy; 649-479-00-3 265-179-1 64742-75-2 L
Baseoil - unspecified

Damıtıklar (petrol), solvent-cilası alınmışağır parafinik; yağlar - 
tanımlanmamış

(Normal parafinlerin, solvent ile kristalleştirme yoluyla bir petrol 
fraksisyonundan eyrılması sonucunda elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı ol

(A complex combination of hydrocarbons obtained by removal of
normal paraffins from a petroleum fraction by solvent crystallisation.
It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C20 through C50 and produces

Naftenik yağlar (petrol), katalitik olarak cilası alınmış ağır; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir katalitik mum alma işleminden elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C20 ila 
C50 aralığında bulunan 40 °C'de

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic
dewaxing process. It consists predominantly of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and
produces a finished oil with a viscosity of at least 19 10

naftenik yağlar (petrol), katalitik cilası alınmışhafif; yağlar - 
tanımlanmamış

(Bir katalitik mum alma işleminden elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C15 ila 
C30 aralığında bulunan 40 °C'de 19 10-6 m

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic
dewaxing process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished
oil with a viscosity of less than 19 10-6 m2.s-1 at 

Parafin yağları (petrol), katalitik olarak cilası alınmış ağır; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir katalitik mum alma işleminden elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C20 ila 
C50 aralığında bulunan 40 °C'de

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic
dewaxing process. It consists predominantly of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and
produces a finished oil with a viscosity of at least 19 10

Parafin yağları (petrol), katalitik olarak cilası alınmış hafif; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir katalitik mum alma işleminden elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C15 ila 
C30 aralığında bulunan 40 °C'd

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic
dewaxing process. It consists predominantly of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and
produces a finished oil with a viscosity of less than 19 1

Naftenik yağlar (petrol), kompleks cilası alınmış ağır; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Üre gibi bir aracıyla işlenerek, düz zincirli parafin hidrokarbonların 
katı olarak ayrılmasıyla elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimidir. Ağırlıklı olarak kar

(A complex combination of hydrocarbons obtained by removing
straight chain paraffin hydrocarbons as a solid by treatment with an
agent such as urea. It consists of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C20 through C50 and produc
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Naphthenic oils (petroleum), complex dewaxed light; 649-480-00-9 265-180-7 64742-76-3 L
Baseoil - unspecified

649-481-00-4 276-736-3 72623-85-9 L

Baseoil-unspecified

Lubricating oils (petroleum), C15-30, hydrotreated neutral oil-based; 649-482-00-X 276-737-9 72623-86-0 L
Baseoil - unspecified

Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based; 649-483-00-5 276-738-4 72623-87-1 L
Baseoil - unspecified

Lubricating oils; 649-484-00-0 278-012-2 74869-22-0 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), complex dewaxed heavy paraffinci; 649-485-00-6 292-613-7 90640-91-8 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), complex dewaxed light paraffinic; 649-486-00-1 292-614-2 90640-92-9 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent dewaxed heavy paraffinic, clay-treated; 649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L
Baseoil - unspecified

Naftenik yağlar (petrol), kompleks cilası alınmış hafif; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Bir katalitik mum alma işleminden elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon numaraları C15 ila 
C30 aralığında bulunan 40 °C'de 19 10-

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a catalytic
dewaxing process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished
oil having a viscosity less than 19 10-6 m2.s-1 at 4
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based, high-
viscosity; 

Yağlama yağları (petrol), C20-50, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağ 
bazlı, yüksek vizkositeli; bazyağlar-tanımlanmamış

(Hafif vakumlu gaz yağı, ağır vakumlu gaz yağı ve solventle asfaltı 
giderilmiş artık yağın katalizörlü ortamda ve iki aşamalı bir işl

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating light
vacuum gas oil, heavy vacuum gas oil, and solvent deasphalted residual
oil with hydrogen in the presence of a catalyst in a two stage process
with dewaxing being carried out between the two

Yağlama yağları (petrol), C15-30, hidrojenle muamele edilmiş nötr 
yağbazlı; bazyağlar - tanımlanmamış

(Hafif vakumlu gaz yağı ve ağır vakumlu gaz yağının katalizörlü 
ortamda ve iki aşamalı bir işlemde, iki işlem arasında mumunun 
alınması kaydıyla, hidroj

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating light
vacuum gas oil and heavy vacuum gas oil with hydrogen in the
presence of a catalyst in a two stage process with dewaxing being
carried out between the two stages. It consists predominantly 

Yağlama yağları (petrol), C20-50, hidrojenle muamele edilmiş nötr yağ 
bazlı; bazyağlar - tanımlanmamış

(Hafif vakumlu gaz yağı, ağır vakumlu gaz yağı ve solventle asfaltı 
giderilmiş artık yağın katalizörlü ortamda ve iki aşamalı bir işlemde, iki 
işlem ar

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating light
vacuum gas oil, heavy vacuum gas oil and solvent deasphalted residual
oil with hydrogen in the presence of a catalyst in a two stage process
with dewaxing being carried out between the two 

Yağlama yağları; bazyağlar - tanımlanmamış

(Solvent özütleme ya da mum alma işleminden elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak, karbon 
numaraları C15 ila C50 aralığında bulunan doymuş hidrokarbonlardan 
oluşur.)

(A complex combination of hydrocarbons obtained from solvent
extraction and dewaxing processes. It consists predominantly of saturated
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C15
through C50.)

Damıtıklar (petrol), kompleks cilası alınmış ağır parafinik; yağlar - 
tanımlanmamış

(Ağır parafinik damıtığın mumunun alınmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C20 ila C50 aralığında bulunan 40 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by dewaxing heavy
paraffinic distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and
produces a finished oil with a viscosity of equal to

Damıtıklar (petrol), kompleks cilası alınmış hafif parafinik; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Hafif parafinik damıtığın mumunun alınmasıyla elde edilen 
hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak karbon 
numaraları C12 ila C30 aralığında buluna

(A complex combination of hydrocarbons obtained by dewaxing light
paraffinic distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C12 through C30 and
produces a finished oil with a viscosity of less tha

Damıtıklar (petrol), çözücü ile cilası alınmış ağır parafinik, kil ile 
muamele edilmiş; bazyağlar - tanımlanmamış

(Mumu alınmış ağır parafinik damıtığın, bir temas ya da sızdırma 
işleminde nötr ya da değiştirilmiş kille işlenmesi sonucunda elde edilen 
hi
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No649-487-00-7 292-616-3 90640-94-1 L

Hydrocarbons, C20-50, solvent dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated; 649-488-00-2 292-617-9 90640-95-2 L

Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, clay-treated; 649-489-00-8 292-618-4 90640-96-3 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent dewaxed light paraffinic, hydrotreated; 649-490-00-3 292-620-5 90640-97-4 L
Baseoil - unspecified

Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxed; 649-491-00-9 292-656-1 90669-74-2 L
Baseoil - unspecified

Damıtıklar (petrol), çözücü ile cilası alınmış ağır parafinik, kil ile 
muamele edilmiş; bazyağlar - tanımlanmamış

(Mumu alınmış ağır parafinik damıtığın, bir temas ya da sızdırma 
işleminde nötr ya da değiştirilmiş kille işlenmesi sonucunda elde edilen 
hi

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating
dewaxed heavy paraffinic distillate with neutral or modified clay in
either a contacting or percolation process. It consists predominantly of
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in t

hidrokarbonlar, C20-50, çözücü ile cilası alınmış ağır parafinik, 
hidrojenle muamele edilmiş; bazyağlar - tanımlanmamış

(Mumu alınmış ağır parafinik damıtığın katalizörlü ortamda hidrojenle 
işlenmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bi

(A complex combination of hydrocarbons produced by treating
dewaxed heavy paraffinic distillate with hydrogen in the presence of a
catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C20 through C50.)

Damıtıklar (petrol), çözücü ile cilası alınmış hafif parafinik, kil ile 
muamele edilmiş; bazyağlar - tanımlanmamış

(Mumu alınmış ağır parafinik damıtığın, bir temas ya da sızdırma 
işleminde nötr ya da değiştirilmiş kille işlenmesi sonucunda elde edilen 
h

(A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of
dewaxed light paraffinic distillate with natural or modified clay in
either a contacting or percolation process. It consists predominantly of
hydrocarbons having carbon numbers predominant

Damıtıklar (petrol), çözücü ile cilası alınmış hafif parafinik, hidrojenle 
muamele edilmiş; bazyağlar - tanımlanmamış

(Mumu alınmış hafif parafinik damıtığın katalizörlü ortamda hidrojenle 
işlenmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bil

(A complex combination of hydrocarbons produced by treating a
dewaxed light paraffinic distillate with hydrogen in the presence of a
catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly
in the range of C15 through C30.)

Artık yağlar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş çözücü ile cilası 
alınmış; bazyağlar - tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi ve 
aromatik hidrokarbonların solvent özütlemeyle ayrılması sonucunda 
elde edilen hid

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction with hydrogen in the presence of a catalyst and
removing the aromatic hydrocarbons by solvent extraction. It consists
predominantly of naphthenic hydrocarbons having carbon n
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Residual oils (petroleum), catalytic dewaxed; 649-492-00-4 294-843-3 91770-57-9 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), dewaxed heavy paraffinic, hydrotreated; 649-493-00-X 295-300-3 91995-39-0 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), dewaxed light paraffinic, hydrotreated; 649-494-00-5 295-301-9 91995-40-3 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined, dewaxed; 649-495-00-0 295-306-6 91995-45-8 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic, hydrotreated; 649-496-00-6 295-316-0 91995-54-9 L
Baseoil - unspecified

649-497-00-1 295-423-2 92045-42-6 L

Baseoil - unspecified

649-498-00-7 295-424-8 92045-43-7 L

Baseoil - unspecified

Residual oils (petroleum), hydrocracked acid-treated solvent-dewaxed; 649-499-00-2 295-499-7 92061-86-4 L
Baseoil - unspecified

Paraffin oils (petroleum), solvent-refined dewaxed heavy; 649-500-00-6 295-810-6 92129-09-4 L
Baseoil - unspecified

Artık yağlar (petrol), katalitik olarak cilası alınmış; bazyağlar - 
tanımlanmamış

Damıtıklar (petrol), cilası alınmış ağır parafinik, hidrojenle muamele 
edilmiş; bazyağlar - tanımlanmamış

(Katalizörlü ortamda, mumu alınmış damıtığın hidrojenleme ile yoğun 
bir şekilde işlenmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık 
bir bileşi

(A complex combination of hydrocarbons obtained from an intensive
treatment of dewaxed distillate by hydrogenation in the presence of a
catalyst. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having
carbon numbers in the range of C25 through C39 and

Damıtıklar (petrol), cilası alınmış hafif parafinik, hidrojenle muamele 
edilmiş; yağlar - tanımlanmamış

(Katalizörlü ortamda, mumu alınmış damıtığın hidrojenleme ile yoğun 
bir şekilde işlenmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık 
bir bileşimi

(A complex combination of hydrocarbons obtained from an intensive
treatment of dewaxed distillate by hydrogenation in the presence of a
catalyst. It consists predominantly of saturated hydrocarbons having
carbon numbers in the range of C21 through C29 and

Damıtıklar (petrol), hidrojenle parçalanmış çözücü ile rafine edilmiş, 
cilası alınmış; bazyağlar - tanımlanmamış

(Solventle rafine edilmiş, mumu alınmş ve hidrojenle parçalanmış 
petrol damıtığının yeniden kristalleştirilmesiyle elde edilen sıvı 
hidrokarb

(A complex combination of liquid hydrocarbons obtained by 
recrystallisation
of dewaxed hydrocracked solvent-refined petroleum distillates.)

Damıtıklar (petrol), çözücü ile rafine edilmiş naftenik, hidrojenle 
muamele edilmiş; bazyağlar - tanımlanmamış

(Bir petrol fraksiyonunun katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmesi ve 
aromatik hidrokarbonların solvent özütlemeyle ayrılması sonucunda 
elde ed

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a 
petroleum
fraction with hydrogen in the presence of a catalyst and
removing the aromatic hydrocarbons by solvent extraction. It consists
predominantly of naphthenic hydrocarbons having carbon n
Lubricating oils (petroleum), C17-35, solvent-extd., dewaxed, 
hydrotreated; 

Yağlama yağları (petrol), C17-35, çözücü ile özütlenmiş, cilası alınmış, 
hidrojenle muamele edilmiş; bazyağlar - tanımlanmamış

Lubricating oils (petroleum), hydrocracked nonarom. solvent-
deparaffined; 

Yağlama yağları (petrol), hidrojenle parçalanmış aromatik olmyan 
çözücü ile parafini alınmış;bazyağlar - tanımlanmamış

Artık yağlar (petrol), hidrojenle parçalanmış asit ile muamele edilmiş 
ve çözücü ile cilası alınmış; bazyağlar - tanımlanmamış

(Ortalama 380 °C'nin üzerinde kaynayan ve asitle işlenmiş, hidrojenle 
parçalanmış ağır parafinlerin damıtılmasından kalan artık

(A complex combination of hydrocarbons produced by solvent
removal of paraffins from the residue of the distillation of acid-treated,
hydrocracked heavy paraffins and boiling approximately above 380 °
C.)

Parafin yağları (petrol), çözücü ile rafine edilmiş ve cilası alınmış ağır; 
bazyağlar - tanımlanmamış

(Sülfür içerikli parafinik ham yağdan elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak 50 °C'de 65 10-6 m2.s-1 
viskoziteli viskoz
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Lubricating oils (petroleum), base oils, paraffinic; 649-501-00-1 297-474-6 93572-43-1 L
Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxed; 649-502-00-7 297-857-8 93763-38-3 L

Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, C20-50, residual oil hydrogenation vacuum distillate; 649-503-00-2 300-257-1 93924-61-9 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy; 649-504-00-8 305-588-5 94733-08-1 L
hydrogenated; 
Baseoil - unspecified
Distillates (petroleum), solvent-refined hydrocracked light; 649-505-00-3 305-589-0 94733-09-2 L
Baseoil - unspecified

649-506-00-9 305-594-8 94733-15-0 L

Baseoil unspecified

Parafin yağları (petrol), çözücü ile rafine edilmiş ve cilası alınmış ağır; 
bazyağlar - tanımlanmamış

(Sülfür içerikli parafinik ham yağdan elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak 50 °C'de 65 10-6 m2.s-1 
viskoziteli viskoz

(A complex combination of hydrocarbons obtained from 
sulphurcontaining
paraffinic crude oil. It consists predominantly of a solvent
refined deparaffinated lubricating oil with a viscosity of 65 10-6 m2.s-1
at 50 °C.)

Yağlama yağları (petrol), baz yağlar, parafinik; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Ham yağın rafine edilmesiyle elde edilen hidrokarbonların karmaşık 
bir bileşimidir. Ağırlıklı olarak naftenikler, aromatikler ve 
parafiniklerden oluşur ve 40 °C'de 23 10-6 m2.s-1

(A complex combination of hydrocarbons obtained by refining crude
oil. It consists predominantly of aromatics, naphthenics and paraffinics
and produces a finished oil with a viscosity of 23 10-6 m2.s-1 at 40 °C.)

Hidrokarbonlar, hidrojenle parçalanmış parafinik damıtma artıkları, 
çözücü ile cilası alınmış; bazyağlar - tanımlanmamış

Hidrokarbonlar, C20-50,artık yağ hidrojenizasyon vakum damıtığı; 
bazyağlar - tanımlanmamış

Damıtıklar (petrol), çözücü ile rafine edilmiş hidrojenle muamele 
edilmiş ağır; hidrojenlenmiş; bazyağlar - tanımlanmamış

Damıtıklar (petrol), çözücü ile rafine edilmiş hidrojenle parçalanmış 
hafif; bazyağlar - tanımlanmamış

(Hidrojenle parçalanmış petrolün artığının aromatikliğinin solventle 
giderilmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıkl

(A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent 
dearomatisation
of the residue of hydrocracked petroleum. It consists predominantly
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C18 through C27 and boiling in the range of 
Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrocracked 
distillate-based; 

Yağlama yağları (petrol), C18-40, çözücü ile cilası alınmış hidrojenle 
parçalanmış damıtık bazlı; bazyağlar - tanımlanmamış

(Hidrojenle parçalanmış petrolün artığının parafininin solventle 
giderilmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir b

(A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent 
deparaffination
of the distillation residue from hydrocracked petroleum. It
consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C18 through C40 and boiling i
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649-507-00-4 305-595-3 94733-16-1 L

Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, C13-30, arom.-rich, solvent-extd. naphthenic distillate; 649-508-00-X 305-971-7 95371-04-3 L
Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, C16-32, arom. rich, solvent-extd. naphthenic distillate; 649-509-00-5 305-972-2 95371-05-4 L
Baseoil - unspecified

649-510-00-0 305-974-3 95371-07-6 L

Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, C37-65, hydrotreated deasphalted vacuum distn. residues; 649-511-00-6 305-975-9 95371-08-7 L

Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), hydrocracked solvent-refined light; 649-512-00-1 307-010-7 97488-73-8 L
Baseoil - unspecified

Distillates (petroleum), solvent-refined hydrogenated heavy; 649-513-00-7 307-011-2 97488-74-9 L
Baseoil - unspecified

Lubricating oils (petroleum), C18-27, hydrocracked solvent-dewaxed; 649-514-00-2 307-034-8 97488-95-4 L
Baseoil - unspecified

649-515-00-8 307-661-7 97675-87-1 L

Baseoil - unspecified

Lubricating oils (petroleum), C18-40, solvent-dewaxed hydrogenated 
raffinate-based; 

Yağlama yağları (petrol), C18-40, çözücü ile cilası alınmış 
hidrojenlenmiş rafinasyon ürünü bazlı; bazyağlar - tanımlanmamış

(Hidrojenle işlenmiş bir petrol damıtığının solventle özütlenmesi 
sonucunda üretilen hidrojenli arıtığın parafininin solventle gi

(A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent 
deparaffination
of the hydrogenated raffinate obtained by solvent extraction of
a hydrotreated petroleum distillate. It consists predominantly of 
hydrocarbons
having carbon numbers predominantly i

Hidrokarbonlar, C13-30, aromatikçe zengin, çözücü ile ile özütlenmiş 
naftenik damıtık; bazyağlar - tanımlanmamış

Hidrokarbonlar, C16-32 ,aromatik zengin, çözücü ile özütlenmiş 
naftenik damıtık; bazyağlar - tanımlanmamış

Hydrocarbons, C37-68, dewaxed deasphalted hydrotreated vacuum distn. 
residues; 

Hidrokarbonlar, C37-68, cilası alınmış deasfaltlanmış hidrojenle 
muamele edilmiş vakum damıtma artıkları artıkları; bazyağlar - 
tanımlanmamış

Hidrokarbonlar, C37-65, hidrojenle muamele edilmiş deasfaltlanmış 
vakum damıtma artıkları; bazyağlar - tanımlanmamış

Damıtıklar (petrol), hidrojenle parçalanmış çözücü ile rafine edilmiş 
hafif olanlar; bazyağlar - tanımlanmamış

(Hidrojenle parçalanmış petrol damıtığının solventle işlenmesi 
sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı 
olarak k

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the solvent
treatment of a distillate from hydrocracked petroleum distillates. It
consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C18 through C27 and boiling in 

Damıtıklar (petrol), çözücü ile rafine edilmiş hidrojenlenmiş ağır; 
bazyağlar - tanımlanmamış

(Hidrojenli bir petrol damıtığının bir solventle işlenmesi sonucunda 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı olarak 
karbon numaraları C19 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of a hydrogenated petroleum distillate with a solvent. It consists 
predominantly
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in
the range of C19 through C40 and boiling in the range 

Yağlama yağları (petrol), C18-27, hidrojenle parçalanmış çözücü ile 
cilası alınmış; bazyağlar - tanımlanmamış

Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated solvent-deasphalted atm. distn. 
residue, distn. lights; 

Hidrokarbonlar, C17-30, hidrojenle muamele edilmiş çözücü ile 
deasfaltlanmış atmosferik damıtma artığı, damıtmada hafif olanlar; 
bazyağlar - tanımlanmamış

(Solventle asfaltı giderilmiş artığın katalizörlü ortamda hidrojenle 
işlenmesi sonrasında üretilen 

(A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings
from the vacuum distillation of effluents from the treatment of a
solvent deasphalted short residue with hydrogen in the presence of a
catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons ha
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649-516-00-3 307-755-8 97722-06-0 L

Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, C13-27, solvent-extd. light naphthenic; 649-517-00-9 307-758-4 97722-09-3 L
Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, C14-29, solvent-extd. light naphthenic; 649-518-00-4 307-760-5 97722-10-6 L
Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, C27-42, dearomatized; Hidrokarbonlar, C27-42, dearomatize; bazyağlar - tanımlanmamış 649-519-00-X 308-131-8 97862-81-2 L
Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. lights; 649-520-00-5 308-132-3 97862-82-3 L
Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, C27-45, naphthenic vacuum distn.; 649-521-00-0 308-133-9 97862-83-4 L
Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, C27-45, dearomatized; 649-522-00-6 308-287-7 97926-68-6 L
Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, C20-58, hydrotreated; 649-523-00-1 308-289-8 97926-70-0 L
Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, C27-42, naphthenic; Hidrokarbonlar, C27-42, naftenik; bazyağlar - tanımlanmamış 649-524-00-7 308-290-3 97926-71-1 L
Baseoil - unspecified

Hydrocarbons, C17-40, hydrotreated solvent-deasphalted distn. residue, 
vacuum distn. lights; 

Hidrokarbonlar, C17-40, hidrojenle muamele edilmiş  çözücü ile 
-deasfaltlanmış damıtma artığı, vakum damıtmasında hafif olanlar; 
bazyağlar - tanımlanmamış

(Solventle asfaltı giderilmiş, ortalama 100 °C'de 8 10-6 m2.s-1 
viskoziteli artığın hidrojenle kata

(A complex combination of hydrocarbons obtained as first runnings
from the vacuum distillation of effluents from the catalytic hydrotreatment
of a solvent deasphalted short residue having a viscosity of 8 10-
6 m2.s-1 at approximately 100 °C. It consists 

Hidrokarbonlar, C13-27, çözücü ile özütlenmiş hafif naftenik; 
bazyağlar - tanımlanmamış

(Aromatiklerin, ortalama 40 °C'de 9,5 10-6 m2.s-1 viskoziteli hafif 
naftenik damıtıktan özütlenmesi ile elde edilen hidrokarbonların 
karmaşık bir bileşimi. Ağırlıklı 

(A complex combination of hydrocarbons obtained by extraction of
the aromatics from a light naphthenic distillate having a viscosity of
9,5 10-6 m2.s-1 at 40 °C. It consists predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of

Hidrokarbonlar, C14-29, çözücü ile -özütlenmiş hafif naftenik; 
bazyağlar - tanımlanmamış

(Aromatiklerin, 40 °C'de 16 10-6 m2.s-1 viskoziteli hafif naftenik 
damıtıktan özütlenmesi ile elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı olarak ka

(A complex combination of hydrocarbons obtained by extraction of
the aromatics from a light naphthenic distillate having a viscosity of
16 10-6 m2.s-1 at 40 °C. It consists predominantly of hydrocarbons
having carbon numbers predominantly in the range of 

Hidrokarbonlar, C17-30, hidrojenle muamele edilmiş damıtıklar, hafif 
damıtıklar; bazyağlar - tanımlanmamış

Hidrokarbonlar, C27-45, naftenik vakum damıtığı; bazyağlar - 
tanımlanmamış

Hidrokarbonlar, C27-45, dearomatize edilmiş; bazyağlar - 
tanımlanmamış

Hidrokarbonlar, C20-58, hidrojenle muamele edilmiş ; bazyağlar - 
tanımlanmamış
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Residual oils (petroleum), carbon-treated solvent-dewaxed; 649-525-00-2 309-710-8 100684-37-5 L
Baseoil - unspecified

Residual oils (petroleum), clay-treated solvent-dewaxed; 649-526-00-8 309-711-3 100684-38-6 L
Baseoil - unspecified

649-527-00-3 309-874-0 101316-69-2 L

Baseoil - unspecified

649-528-00-9 309-875-6 101316-70-5 L

Baseoil - unspecified

649-529-00-4 309-876-1 101316-71-6 L

Baseoil - unspecified

649-530-00-X 309-877-7 101316-72-7 L

Baseoil - unspecified

Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, arom. conc.; 649-531-00-5 272-175-3 68783-00-6 L
Distillate aromatic extract (treated)

Extracts (petroleum), solvent-refined heavy paraffinic distillate solvent; 649-532-00-0 272-180-0 68783-04-0 L
Distillate aromatic extract (treated)

artık yağlar (petrol), karbon ile muamele edilmiş çözücü  ile cilası 
alınmış; bazyağlar - tanımlanmamış

(Solventle mumu giderilmiş petrol artık yağların, polar bileşenlerin 
izleri ve kirliliklerinin arıtılması için aktif odun kömürüyle işlenmesi 
sonucund

(A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment
of solvent-dewaxed petroleum residual oils with activated charcoal for
the removal of trace polar constituents and impurities.)

artık yağlar (petrol), kil ile muamele edilmiş  çözücü  ile cilası alınmış; 
bazyağlar - tanımlanmamış

(Solventle mumu giderilmiş petrol artık yağların, polar bileşenlerin 
izleri ve kirliliklerinin arıtılması için ağartma toprağıyla kömürüyle 
işlenmesi so

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of
solvent-dewaxed petroleum residual oils with bleaching earth for the
removal of trace polar constituents and impurities.)
Lubricating oils (petroleum), C >25, solvent-extd., deasphalted, dewaxed, 
hydrogenated; 

Yağlama yağları (petrol), C >25, çözücü ile -özütlenmiş., 
deasfaltlanmış, cilası alınmış, hidrojenlenmiş; bazyağlar - 
tanımlanmamış

(Vakumlu damıtma artıklarının solventle özütlenmesi ve 
hidrojenlenmesiyle elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşi

(A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction
and hydrogenation of vacuum distillation residues. It consists
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of greater than C25 and produces a finished
Lubricating oils (petroleum), C17-32, solvent-extd., dewaxed, 
hydrogenated; 

Yağlama yağları (petrol), C17-32, çözelti-özütlenmiş., cilası alınmış, 
hidrojenlenmiş; bazyağlar - tanımlanmamış

(Atmosferik damıtma artıklarının solventle özütlenmesi ve 
hidrojenlenmesiyle elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimidir. Ağırlıklı

(A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction
and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of C17 through C32 and produces a fini
Lubricating oils (petroleum), C20-35, solvent-extd., dewaxed, 
hydrogenated; 

Yağlama yağları (petrol), C20-35, çözücü ile desülözütlenmiş, mumu 
alınmış, hidrojenlenmiş; taşıyıcı yağlar - tanımlanmamış

(Atmosferik damıtma artıklarının solventle özütlenmesi ve 
hidrojenlenmesiyle elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimidir

(A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction
and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of C20 through C35 and produces a fini
Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, 
hydrogenated; 

Yağlama yağları (petrol), C24-50, çözücü ile desülözütlenmiş, mumu 
alınmış, hidrojenlenmiş; taşıyıcı yağ - tanımlanmamış

(Atmosferik damıtma artıklarının solventle özütlenmesi ve 
hidrojenlenmesiyle elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimidir. A

(A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction
and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of C24 through C50 and produces a fini

özütler (petrol), ağır naftenik damıtık çözücü, aromatik konsantre; 
damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Ağır naftenik damıtık ve özütleme solventine su eklenerek elde edilen 
aromatik bir konsantredir.)

(An aromatic concentrate produced by adding water to heavy
naphthenic distillate solvent extract and extraction solvent.)

özütler (petrol), rafine edilmiş ağır parafinik damıtık çözücü; damıtık 
aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Solventle rafine edilmiş ağır parafinik damıtığın yeniden 
özütlenmesiyle özüt olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir 
bileşimi. Ağırlıklı ol

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from
the re-extraction of solvent-refined heavy paraffinic distillate. It consists
of saturated and aromatic hydrocarbons having carbon numbers
predominantly in the range of C20 through C50.)
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Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphalted; 649-533-00-6 272-342-0 68814-89-1 L
Distillate aromatic extract (treated)

Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, hydrotreated; 649-534-00-1 292-631-5 90641-07-9 L
Distillate aromatic extract (treated)

Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, hydrotreated; 649-535-00-7 292-632-0 90641-08-0 L
Distillate aromatic extract (treated)

Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrotreated; 649-536-00-2 292-633-6 90641-09-1 L
Distillate aromatic extract (treated)

Extracts (petroleum), hydrotreated light paraffinic distillate solvent; 649-537-00-8 295-335-4 91995-73-2 L
Distillate aromatic extract (treated)

649-538-00-3 295-338-0 91995-75-4 L

Distillate aromatic extract (treated)

Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, acid-treated; 649-539-00-9 295-339-6 91995-76-5 L
Distillate aromatic extract (treated)

Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, hydrodesulfurized; 649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L

Distillate aromatic extract (treated)

özütler (petrol), ağır parafinik damıtık, asfaltı uzaklaştırılmış çözücü; 
damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Bir ağır parafinik damıtığın solventle özütlenmesinden özüt olarak 
elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimi.)

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from
a solvent extraction of heavy paraffinic distillate.)

özütler (petrol),hafif naftenik damıtık çözücü, hidrojen ile muamele 
edilmiş; damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Ağır bir naftenik damıtık solvent özütünün katalizörlü ortamda 
hidrojenle işlenmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık 
bir

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a heavy
naphthenic distillate solvent extract with hydrogen in the presence of a
catalyst. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having
carbon numbers predominantly in the range of C

özütler (petrol), ağır parafinik damıtık  çözücü, hidrojen ile muamele 
edilmiş; damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Ağır bir naftenik damıtık solvent özütünün katalizörlü ortamda 
hidrojenle işlenmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık 
b

(A complex combination of hydrocarbons produced by treating a
heavy paraffinic distillate solvent extract with hydrogen in the presence
of a catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C21 throug

özütler (petrol),hafif parafinik damıtık çözücü, hidrojen ile muamele 
edilmiş; damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Hafif bir naftenik damıtık solvent özütünün katalizörlü ortamda 
hidrojenle işlenmesi sonucunda elde edilen hidrokarbonların karmaşık 
b

(A complex combination of hydrocarbons produced by treating a light
paraffinic distillate solvent extract with hydrogen in the presence of a
catalyst. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon
numbers predominantly in the range of C17 throug

özütler (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif parafinik damıtık 
çözücü; damıtık Aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Katalizörlü ortamda hidrojenle işlenmiş bir orta parafinik üst solvent 
damıtığının solventle özütlenmesi sonucunda özüt olarak elde edil

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from
solvent extraction of intermediate paraffinic top solvent distillate that
is treated with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists 
predominantly
of aromatic hydrocarbons having
Extracts (petroleum), light naphthenic distillate solvent, 
hydrodesulfurized; 

özütler (petrol), hafif naftenik damıtık çözücü, hidrojenle desülfürize 
edilmiş; damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Öncelikli olarak kükürt bileşiklerinin ayrılması amacıyla katalizörlü 
ortamda bir solvent özütleme işleminde üretilen özütün hidroje

(A complex combination of hydrocarbons obtained by treating the
extract, obtained from a solvent extraction process, with hydrogen in
the presence of a catalyst under conditions primarily to remove
sulphur compounds. It consists predominantly of aromatic 

özütler (petrol),hafif parafinik damıtık çözücü, asit ile muamele 
edilmiş; damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Sülfürik asitle rafine etme işlemine tabi tutulan hafifi parafinik üst 
petrol damıtıklarının solventle özütlenmesiyle üretilen özütün damı

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a fraction of the
distillation of an extract from the solvent extraction of light paraffinic
top petroleum distillates that is subjected to a sulphuric acid refining.
It consists predominantly of aromatic

özütler (petrol),hafif parafinik damıtık çözücü, hidrojenle kükürtü 
giderilmiş; damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Organik sülfürün, ortadan kaldırılan hidrojen sülfite dönüştürülmesi 
için, hidrojenle işlenen bir hafif parafin damıtığının solventle
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No
649-540-00-4 295-340-1 91995-77-6 L

Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, hydrotreated; 649-541-00-X 295-342-2 91995-79-8 L
Distillate aromatic extract (treated)

Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillate solvent, clay-treated; 649-542-00-5 296-437-1 92704-08-0 L
Distillate aromatic extract (treated)

649-543-00-0 297-827-4 93763-10-1 L

Distillate aromatic extract (treated)

649-544-00-6 297-829-5 93763-11-2 L

Distillate aromatic extract (treated)

Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, carbon-treated; 649-545-00-1 309-672-2 100684-02-4 L
Distillate aromatic extract (treated)

Extracts (petroleum), light paraffinic distillate solvent, clay-treated; 649-546-00-7 309-673-8 100684-03-5 L
Distillate aromatic extract (treated)

Extracts (petroleum), light vacuum, gas oil solvent, carbon-treated; 649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L
Distillate aromatic extract (treated)

özütler (petrol),hafif parafinik damıtık çözücü, hidrojenle kükürtü 
giderilmiş; damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Organik sülfürün, ortadan kaldırılan hidrojen sülfite dönüştürülmesi 
için, hidrojenle işlenen bir hafif parafin damıtığının solventle

(A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction
of a light paraffin distillate and treated with hydrogen to convert
the organic sulphur to hydrogen sulphide which is eliminated. It
consists predominantly of hydrocarbons having carbon

özütler (petrol),hafif vakum gaz yağı çözücü, hidrojen ile muamele 
edilmiş; damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Hafif vakumlu petrol gaz yağlarının solventle özütlenmesi sonucunda 
elde edilen ve katalizörlü ortamda hidrojenle işlenen hidrokarbonları

(A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction
from light vacuum petroleum gas oils and treated with hydrogen
in the presence of a catalyst. It consists predominantly of aromatic
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in t

özütler (petrol),ağır parafinik damıtık çözücü, kil ile muamele edilmiş; 
damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Bir petrol fraksiyonunun, bir sızdırma ya da temas işleminde, polar 
bileşiklerin ve mevcut kirliliklerin arıtılması için doğal ya da değişti

(A complex combination of hydrocarbons resulting from treatment of
a petroleum fraction with natural or modified clay in either a contact
or percolation process to remove the trace amounts of polar
compounds and impurities present. It consists predominant
Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent, 
hydrodesulfurized; 

özütler (petrol),ağır naftenik damıtık çözücü, hidrojenle desülfürize 
edilmiş; damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Organik sülfürün, ortadan kaldırılan hidrojen sülfite dönüştürülmesi 
için, bir petrol stoğunun hidrojenle işlenmesi sonucunda elde edi

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum
stock by treating with hydrogen to convert organic sulphur to
hydrogen sulphide which is removed. It consists predominantly of
aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in th
Extracts (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic distillate solvent, 
hydrodesulfurized;

özütler (petrol), solvent-mumu giderilmiş ağır parafinik damıtık 
çözücü, hidrojenle desülfürize edilmiş; Damıtık Aromatik özüt 
(muamele edilmiş)

(Organik sülfürün, ortadan kaldırılan hidrojen sülfite dönüştürülmesi 
için, solventle mumu alınan bir petrol 

(A complex combination of hydrocarbons obtained from a solvent
dewaxed petroleum stock by treating with hydrogen to convert organic
sulphur to hydrogen sulphide which is removed. It consists predominantly
of hydrocarbons having carbon numbers predominantl

özütler (petrol),hafif parafinik damıtık çözücü, karbonla muamele 
edilmiş; damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Polar bileşenlerin ve kirliliklerin ayrılması için aktif odun kömürüyle 
işlenen hafif parafinik üst petrol damıtığının solventle özütlenme

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a fraction from
distillation of an extract recovered by solvent extraction of light paraffinic
top petroleum distillate treated with activated charcoal to remove
traces of polar constituents and impuritie

özütler (petrol),hafif parafinik damıtık çözücü, kil ile muamele edilmiş; 
damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Polar bileşenlerin ve kirliliklerin ayrılması için ağartma toprağıyla 
işlenen hafif parafinik üst petrol damıtığının solventle özütlenmesiy

(A complex combination of hydrocarbons obtained as a fraction from
distillation of an extract recovered by solvent extraction of light paraffinic
top petroleum distillates treated with bleaching earth to remove
traces of polar constituents and impurities.

özütler (petrol), hafif vakum, gaz yağı çözücüsü, karbon-muamele 
edilmiş; damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Polar bileşenlerin ve kirliliklerin ayrılması için aktif odun kömürüyle 
işlenen hafif vakumlu petrol gaz yağının solventle özütlenmesi sonu
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No649-547-00-2 309-674-3 100684-04-6 L

Extracts (petroleum), light vacuum gas oil solvent, clay-treated; 649-548-00-8 309-675-9 100684-05-7 L
Distillate aromatic extract (treated)

özütler (petrol), hafif vakum, gaz yağı çözücüsü, karbon-muamele 
edilmiş; damıtık aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Polar bileşenlerin ve kirliliklerin ayrılması için aktif odun kömürüyle 
işlenen hafif vakumlu petrol gaz yağının solventle özütlenmesi sonu

(A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction
of light vacuum petroleum gas oil treated with activated charcoal
for the removal of trace polar constituents and impurities. It consists
predominantly of aromatic hydrocarbons having c

Petrol özütleri, hafif vakum gaz yağı çözücüleri, kil ile muamele 
edilmiş; damıtık Aromatik özüt (muamele edilmiş)

(Polar bileşenlerin ve kirliliklerin ayrılması için ağartma toprağıyla 
işlenen hafif vakumlu petrol gaz yağlarının solventle özütlenmesi so

(A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction
of light vacuum petroleum gas oils treated with bleaching earth
for removal of trace polar constituents and impurities. It consists
predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon 
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Foots oil (petroleum); 649-549-00-3 265-171-8 64742-67-2 L
Foots oil

Foots oil (petroleum), hydrotreated; Petrol Tortu yağı, hidrojenle muamele edilmiş; Tortu yağı 649-550-00-9 295-394-6 92045-12-0 L
Foots oil

650-017-00-8 - - R

Petrol Tortu yağı; Tortu yağı

(Bir solventle yağ alma ya da bir mum kıvam arttırma işleminden yağ 
fraksiyonu olarak elde edilen hidrokarbonların karmaşık bir bileşimidir. 
Ağırlıklı olarak karbon numaraları C20 ila C50 aralığında bulunan 
dallanmış zincirl

(A complex combination of hydrocarbons obtained as the oil fraction
from a solvent deoiling or a wax sweating process. It consists 
predominantly
of branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly
in the range of C20 through C50.)

Refractory Ceramic Fibres; Special Purpose Fibres, with the exception of 
those specified elsewhere in this Annex I to Directive 67/548/EEC 

Refrakter Seramik fiberler; özel amaçlı fiberler, 67/548/EEC Direktifi 
Annex I de  belirtilenlerin dışında kalanlar;[İnsan yapısı rasgele 
oriyentasyonda camsı (silikat) fiberler ile alkalinoksit ve toprak  alkali 
oksit(Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) ağırlıkça içer

[Man-made vitreous (silicate) fibres with random orientation with alkaline 
oxide and alkali earth oxide (Na2O+K2O+CaO+ MgO+BaO) content less 
or equal to 18 % by weight]
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EK 4-MUTAJENLER  KATEGORİ 2
Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlar

015-106-00-2 211-653-8 680-31-9  

016-027-00-6 200-589-6 64-67-5

024-001-00-0 215-607-8 1333-82-0 E

024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E

024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E

024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E

024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E

024-005-00-2 239-056-8 14977-61-8

024-006-00-8 232-140-5 7789-00-6

024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E

Kadmiyum klorür 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E

Kadmiyum sülfat 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E

Liste No EC No CAS No

hexamethylphosphoric triamide; Hekzametilfosforik triamid;
hexamethylphosphoramide hekzametilfosforamid

diethyl sulphate Dietil sülfat

chromium (VI) trioxide krom (VI) trioksit

potassium dichromate Potasyum dikromat

ammonium dichromate Amonyum dikromat

sodium dichromate anhydrate Susuz sodyumdikromat

sodium dichromate, dihydrate Sodyum dikromat, dihidrat

chromyl dichloride; kromil diklorür; kromik oksiklorür
chromic oxychloride

potassium chromate Potasyum kromat

sodium chromate Sodyum kromat

cadmium fluoride Kadmiyum florür

cadmium chloride

cadmium sulphate
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

601-004-01-8 203-448-7 [1] 106-97-8 [1] C,S

200-857-2 [2] 75-28-5 [2]

601-013-00-X 203-450-8 106-99-0 D

benzene benzen 601-020-00-8 200-753-7 71-43-2 E

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8  

1,2-dibromo-3-chloropropane 1,2-dibromo-3-kloropropan 602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

ethylene oxide; etilenoksit; 603-023-00-X 200-849-9 75-21-8
oxirane oksiran

603-055-00-4 200-879-2 75-56-9 E

603-060-00-1 215-979-1 1464-53-5

607-190-00-X 401-890-7 77402-03-0

607-210-00-7 403-230-3 77402-05-2  

butane (containing ≥ 0.1 % butadiene (203-450-8)); [1] Izobütan (% 0.1 e eşit veya 0.1 den fazla bütadien (203-450-8) içeren) [1];              izobütan (% 0.1 e 
eşit veya 0.1 den fazla bütadien (203-450-8) içeren) [2] 

isobutane (containing ≥ 0.1 % butadiene (203-450-8)) [2]

1,3-butadiene; 1,3-bütadien;
buta-1,3-diene büta-1,3-dien

benzo[a]pyrene; benzo[a]piren; benzo[d,e,f]kreizen
benzo[d,e,f]chrysene

propylene oxide; propilen oksit;
1,2-epoxypropane; 1,2-epoksipropan;
methyloxirane metiloksiran

2,2'-bioxirane; 2,2'-bioksiran; 
1,2:3,4-diepoxybutane 1,2:3,4-diepoksibütan

methyl acrylamidomethoxyacetate (containing ≥ 0,1 % acrylamid) metilakrilamidometoksiasetat (0,1 % ve daha fazla akrilamid içeren)

methyl acrylamidoglycolate (containing ≥ 0,1  % acrylamide) metilakrilamidoglikolat (% 0,1den fazla akrilamid içeren)
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

609-065-00-5 201-853-3 88-72-2 E

612-199-00-7 202-977-0 101-80-4[1] E

etilenimin; 613-001-00-1 205-793-9 151-56-4

613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7  

613-049-00-3 241-775-7 17804-35-2  

615-021-00-6 219-514-3 2451-62-9

TGIC TGIC

616-003-00-0 201-173-7 79-06-1

616-091-00-0 423-400-0 59653-74-6 E

649-062-00-6 270-755-0 68477-73-6 H,K

649-063-00-1 270-756-6 68477-74-7 H,K

2-nitrotoluene 2-nitrotoluen

4,4'-oxydianiline[1] and its salts; 4,4'-oksidianilin[1] ve  tuzları;
p-aminophenyl ether[1] p-aminofenileter[1]

ethyleneimine; 
aziridine aziridin

carbendazim (ISO); karbendazim (İSO);
methyl benzimidazol-2-ylcarbamate metilbenzimidazol-2-ilkarbamat

benomyl (ISO); benomil (İSO);
methyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamate metil-1-(bütilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamat

1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione; 1,3,5-tri(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion;

acrylamide; akrilamid

1,3,5-tris-[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-
(1H,3H,5H)-trione

1,3,5-tris-[(2S ve 2R)-2,3-epoksipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trion

Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropanizer overhead, 
C3-rich acid-free; 

Gazlar (petrol), katalitik olarak parçalanmış nafta depropanlayıcı üstleri, C3-zengin asit içermeyen; 
petrol gazı; [[katalitik olarak parçalanmış hidrokarbonların ayrımlanması sonucu elde edilmiş ve asidik 
safsızlıkları ayrıştırmak için işlem görmüş. C2 ve C4 aralığında, ağırlıkla C3, karbon sayılarındaki 
hidrokarbomnlardan oluşur. Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation 
of catalytic cracked hydrocarbons and treated to remove acidic 
impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the 
range of C2 through C4, predominantly C3.]]

Gases (petroleum), catalytic cracker; Gazlar (petrol), katalitik parçalama tesisi; petrol gazı; [[ katalitik parçalama prosesi sonrası ürünlerin 
damıtılması sonucu elde edilen  hidrokarbonların  kompleks bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayısı 
ağırlıkla C1 ve C6 arasında olan  olan alifatik hidrokarbonlardan oluşurPetroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation 
of the products from a catalytic cracking process. It consists 
predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6.]]
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

649-064-00-7 270-757-1 68477-75-8 H,K

649-065-00-2 270-758-7 68477-76-9 H,K

649-066-00-8 270-760-8 68477-79-2 H,K

649-067-00-3 270-765-5 68477-83-8 H,K

649-068-00-9 270-767-6 68477-85-0 H,K

649-069-00-4 270-768-1 68477-86-1 H,K

649-070-00-X 270-769-7 68477-87-2 H,K

Gases (petroleum), catalytic cracker, C1-5-rich; Gazlar (petrol), katalitik parçalama ünitesi, C1-5-zengin; petrol gazı; [[katalitik parçalama prosesi 
sonrası ürünlerin damıtılması sonucu elde edilen  hidrokarbonların  kompleks bileşimi. Ağırlıklı olarak 
karbon sayısı aralığı C1-C6 olan (baskın olarak C1 ve C5 arası),  alifatik hidrokarbonlardan oluşur.Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation 
of products from a catalytic cracking process. It consists of aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, 
predominantly C1 through C5.]]

Gases (petroleum), catalytic polymd. naphtha stabilizer overhead, C2-4-
rich; 

Gazlar (petrol), katalitik polimerleşmiş nafta stabilizörü üst kısımları, C2-4 zengin; petrol gazı; 
[[Katalitik olarak polimerleşmiş naftanın ayrımsal kararlılığından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks kombinasyonu. Başlıca, C2 den C4 olan C2 ile C6 aralığında karbon sayısı içeren alifatik 
hidrokarbonları içermektedir. ]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the 
fractionation stabilization of catalytic polymerized naphtha. It consists 
of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 
through C6, predominantly C2 through C4.]]

Gases (petroleum), catalytic reformer, C1-4-rich; Gazlar (petrol), katalitik dönüştürücü, C1-4-zengin; petrol gazı; [[Katalitik olarak yeniden oluşturma 
işleminden ürünlerin damıtma ile oluşturulan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 
den C4 olan C1 ile C6 aralığında karbon sayısı içeren alifatik hidrokarbonları içermektedir. ]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of 
products from a catalytic reforming process. It consists of hydrocarbons 
having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly 
C1 through C4.]]

Gases (petroleum), C3-5 olefinic-paraffinic alkylation feed; Gazlar (petrol), C -5 olefinik-parafinik alkilasyon besleme; petrol gazı; [[Alkilasyon beslemesinde 
yapıldığı gibi C3 den C5 e kadar aralıktaki karbon sayısı içeren olefinik ve parafinik türlerin kompleks 
kombinasyonu. Normal ortam sıcaklığı bu kombinasyonların eşik sıcaklığını geçmektedir.Petroleum gas; 

[[A complex combination of olefinic and paraffinic hydrocarbons 
having carbon numbers in the range of C3 through C5 which are used as 
alkylation feed. Ambient temperatures normally exceed the critical 
temperature of these combinations.]]

Gases (petroleum), C4-rich; Gazlar (petrol), C4-zengin; petrol gazı; [[Katalitik ayrımsal işleminden ürünlerin damıtma ile 
oluşturulan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C4 olmak üzere C3 ile C5 aralığında 
karbon sayısı içeren alifatik hidrokarbonları kapsamaktadır. ]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of 
products from a catalytic fractionation process. It consists of aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, 
predominantly C4.]]

Gases (petroleum), deethanizer overheads; Gazlar (petrol), etan giderici üstler; petrol gazı; [[Katalitik olarak kırılmasından elde edilen gazın 
damıtma ve benzinin fraksiyonlarından  üretilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu.  Ağırlıkla 
ethan ve etilen içermektedir.Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced from distillation of 
the gas and gasoline fractions from the catalytic cracking process. It 
contains predominantly ethane and ethylene.]]

Gases (petroleum), deisobutanizer tower overheads; Gazlar (petrol), deizobütanlaştırıcı  kule üstleri; petrol gazı; [[Bütan-bütilen buharının atmosferik 
damıtma ile oluşturulan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C3 den C4 olan aralıkta 
karbon sayısı içeren alifatik hidrokarbonları içermektedir. ]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the atmospheric 
distillation of a butane-butylene stream. It consists of aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 
through C4.]]
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Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

649-071-00-5 270-772-3 68477-90-7 H,K

649-072-00-0 270-773-9 68477-91-8 H,K

649-073-00-6 270-777-0 68477-94-1 H,K

649-074-00-1 270-778-6 68477-95-2 H,K

Gazlar (petrol), izomerleşmiş nafta fraksiyonlayıcısı, C4-zengin, hidrojen sülfür içermeyen; petrol gazı 649-075-00-7 270-782-8 68477-99-6 H,K

649-076-00-2 270-802-5 68478-21-7 H,K

649-077-00-8 270-803-0 68478-22-8 H,K

649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 H,K

Gases (petroleum), depropanizer dry, propene-rich; Gazlar (petrol), propan giderici kuru, propen-zengin; petrol gazı; [[Katalitik olarak kırılma işleminin 
gaz ve benzin fraksiyonlarından elde edilen damıtma ürünleri ile üretilen hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, bazı etan ve propan ile propilen içerir.]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation 
of products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking 
process. It consists predominantly of propylene with some ethane and 
propane.]]

Gases (petroleum), depropanizer overheads; Gazlar (petrol), propan giderici üstleri; petrol gazı; [[Katalitik olarak kırılma işleminin gaz ve benzin 
fraksiyonlarından elde edilen ürünlerin damıtma ile üretilen hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, C2 den C4 olan aralıkda karbon sayısı bulunduran alifatik hidrokarbonları 
içermektedir. ]] 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of 
products from the gas and gasoline fractions of a catalytic cracking 
process. It consists of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C2 through C4.]]

Gases (petroleum), gas recovery plant depropanizer overheads; Gazlar (petrol), gas geri kazanım birimi propan giderici üstleri; petrol gazı; [[[Çeşitli hidrokarbon 
buharlarının fraksiyonlarından elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den 
C4 olan, karbon sayısı olan hidrokarbonları içermektedir, temelde propan. ]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation of 
miscellaneous hydrocarbon streams. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4, 
predominantly propane.]]

Gases (petroleum), Girbatol unit feed; Gazlar (petrol), Girbatol besleme birimi; petrol gazı; [[Hidrojen sulfur uzaklaştırılması için Girbatol 
birimin içine beslendiği gibi kullanılan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C2 den C4 
olan aralıkta karbon sayısı olan alifatik hidrokarbonları içermektedir.]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons that is used as the feed into 
the Girbatol unit to remove hydrogen sulfide. It consists of aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 
through C4.]]

Gases (petroleum), isomerized naphtha fractionator, C4-rich, hydrogen 
sulfide-free; 

Petroleum gas

Tail gas (petroleum), catalytic cracked clarified oil and thermal cracked 
vacuum residue fractionation reflux drum; 

Artık gaz (petrol), katalitik olarak parçalanmış yapısı belli yağ ve ısısal olarak parçalanmış vakum 
artık fraksiyonizasyon geri soğutucu atığı; petrol gazı; [[Katalitik parçalanmış yapısı belli yağ ve ısısal 
olarak kırılmış vakum artığından elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 
den C6 olan aralıkta karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation 
of catalytic cracked clarified oil and thermal cracked vacuum residue. It 
consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6.]]

Tail gas (petroleum), catalytic cracked naphtha stabilization absorber; Artık gaz (petrol), katalitik olarak parçalanmış nafta stabilizasyon soğurucusu; petrol gazı; [[Katalitik 
parçalanmış ve kararlı naftadan elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den 
C6 olan aralıkta karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the 
stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C6.]]

Tail gas (petroleum), catalytic cracker, catalytic reformer and 
hydrodesulfurizer combined fractionater; 

Artık gaz (petrol), katalitik parçalama ünitesi, katalitik dönüştürücü ve fraksiyonlayıcı ile birleştirilmiş 
hidrojen yardımı ile sulfur uzaklaştırıcı ; petrol gazı; [[Asidik safsızlıkları uzaklaştırmak için 
hidrojenle kükürt giderme işleminden elde edilen ürünlerin fraksiyonlarından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den C5 olan aralıkta karbon sayısına sahip 
hidrokarbonları içermektedir.]]

Petroleum gas; 
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649-078-00-3 270-804-6 68478-24-0 H,K

649-079-00-9 270-806-7 68478-26-2 H,K

649-080-00-4 270-813-5 68478-32-0 H,K

649-081-00-X 270-814-0 68478-33-1 H,K

649-082-00-5 270-815-6 68478-34-2 H,K

649-083-00-0 270-990-9 68512-91-4 H,K

Artık gaz (petrol), katalitik parçalama ünitesi, katalitik dönüştürücü ve fraksiyonlayıcı ile birleştirilmiş 
hidrojen yardımı ile sulfur uzaklaştırıcı ; petrol gazı; [[Asidik safsızlıkları uzaklaştırmak için 
hidrojenle kükürt giderme işleminden elde edilen ürünlerin fraksiyonlarından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den C5 olan aralıkta karbon sayısına sahip 
hidrokarbonları içermektedir.]][[A complex combination of hydrocarbons obtained from the 

fractionation of products from catalytic cracking, catalytic reforming 
and hydrodesulfurizing processes treated to remove acidic impurities. It 
consists predominantly of hydrocarbons having cabon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer; Artık gaz (petrol), katalitik oluşturma  nafta fraksiyonlama stabilizörü; petrol gazı; [[Katalitik yeniden 
oluşturulan kararlı fraksiyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 
den C4 olan aralıkta karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the 
fractionation stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly 
in the range of C1 through C4.]]

Tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-rich; Artık gaz (petrol), karıştırılmış buhar sisteminde elde edilen doygun gaz, C4-zengin; petrol gazı; 
[[Normal üretim aşamasında üretilen naftanın kararlı fraksiyonu, damıtık artık gaz ve katalitik olarak 
yeniden oluşturulan nafta kararlı artık gazından elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. 
Başlıca, C3 den C6 ya kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]] 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the 
fractionation stabilization of straight-run naphtha, distillation tail gas 
and catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas. It consists of 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, 
predominantly butane and isobutane.]]

Tail gas (petroleum), saturate gas recovery plant, C1-2-rich; Artık gaz (petrol), geri kazanım ünitesinden elde edilen doygun gaz, C1-2-zengin; petrol gazı; [[artık 
gaz damıtıklarının fraksiyonu, normal üretim aşamasında üretilen nafta, yeniden katalitik olarak 
üretilen   kararlı artık gazndan elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den 
C5 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir, başlıca metan ve etan.]] 

Petroleum gas; 
[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation 
of distillate tail gas, straight-run naphtha, catalytic reformed naphtha 
stabilizer tail gas. It consists predominantly of hydrocarbons having 
carbon numbers in the range of C1through C5, predominantly methane 
and ethane.]]

Tail gas (petroleum), vacuum residues thermal cracker; Artık gaz (petrol), vakum artıkları termal parçalama ünitesi; petrol gazı; [[vakum artıkların termal 
olarak kırılmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den C5 e 
kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir, başlıca metan ve etan.]] Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the thermal 
cracking of vacuum residues. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C5.]]

Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate; hidrokarbonlar, C3-4-zengin, petrol damıtığı; petrol gazı; [[Ham yağın damıtılması ve yoğunlaşması 
ile oluşan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C3 den C5 e kadar aralıkta olan karbon 
sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir, başlıca C3 den C4.]]Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation and 
condensation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers in the range of C3 through C5, predominantly C3 through 
C4.]]
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649-084-00-6 271-000-8 68513-15-5 H,K

649-085-00-1 271-001-3 68513-16-6 H,K

Petroleum gas; 

Gases (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer off; Gazlar(petrol),normal çalışma sırasında elde edilen hafif nafta stabilizörü çalışmazken; 649-086-00-7 271-002-9 68513-17-7 H,K
Petroleum gas; petrol gazı; 

Residues (petroleum), alkylation splitter, C4-rich; artıklar (petrol), alkilleme bölücü, C4-zengin; 649-087-00-2 271-010-2 68513-66-6 H,K
Petroleum gas; petrol gazı; 

Hydrocarbons, C1-4; hidrokarbonlar, C1-4; petrol gazı; 649-088-00-8 271-032-2 68514-31-8 H,K
Petroleum gas; 

Hydrocarbons, C1-4, sweetened; Hidrokarbonlar, C1-4, Kıvamı artırılmış; petrol gazı; 649-089-00-3 271-038-5 68514-36-3 H,K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), full-range straight-run naphtha dehexanizer off; Gazlar (petrol), tam aralık normal üretim nafta hekzan giderici çalışmazken; petrol gazı; [[ Normal tam 
aralıkta nafta üretiminin fraksiyonundan oluşan hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, 
C2 den C6 ya kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir,]] petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation 
of the full-range straight-run naphtha. It consists of hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6.]]

Gases (petroleum), hydrocracking depropanizer off, hydrocarbon-rich; Gazlar (petrol), hidrojen ile parçalama sonucu propan giderici çalışmazken, hidrokarbonca-zengin; 
petrol gazı; 

[[A complex combination of hydrocarbon produced by the distillation 
of products from a hydrocracking process. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C4. It may also contain small amounts of hydrogen and 
hydrogen sulfide.]]

[[Hidrojen ile parçalanmasıyla oluşan ürünlerin damıtılmasından oluşan hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları 
içermektedir. Ayrıca, düşük miktarda hidrojen ve hidrojen sülfür içerebilir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the stabilization 
of light straight-run naphtha. It consists of saturated aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 
through C6.]]

[[hafif normal çalışmada elde edilen kararlı naftadan üretilen hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, C2 den C6 ya kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip alifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex residuum from the distillation of streams various refinery 
operations. It consists of hydrocarbons having carbon numbers in the 
range of C4 through C5, predominantly butane and boiling in the range 
of approximately -11.7°C to 27.8°C .]]

[[Değişik rafineri işlemlerinden oluşan gazların damıtılmasından kompleks artık. Başlıca, C4 den C5 e 
kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir, temelde bütan ve yaklaşık 
-11.7°C ile 27.8°C  aralığında kaynayan türleri içeren.]]

[[A complex combination of hydrocarbons provided by thermal 
cracking and absorber operations and by distillation of crude oil. It 
consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately 
minus 164°C to minus 0.5°C ]]

[[Ham yağ damıtığı ile soğurucu işlemleri ve ısısal parçalanma sonucunda sağlanan hidrokarbonların 
kompleks kombinasyonu. Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip 
hidrokarbonları ve  -164°C den - 0.5°C  ye kadar bir aralıkta kaynayan türleri içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting 
hydrocarbon gases to a sweetening process to convert mercaptans or to 
remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C4 and boiling in 
the range of approximately -164°C to -0.5°C .]]

[[ Hedeflenen hidrokarbon gazlarından merkaptanların veya asidik safsızlıkların kıvamlandırılarak 
giderilmesi için yapılan kıvamlandırma işleminden elde edilen hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu.]] Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları ve  
-164°C den - 0.5°C  ye kadar bir aralıkta kaynayan türleri içermektedir.]]
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Hydrocarbons, C1-3; Hidrokarbonlar, C1-3; 649-090-00-9 271-259-7 68527-16-2 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Hydrocarbons, C1-4, debutanizer fraction; hidrokarbonlar, C1-4, bütan giderici fraksiyonu; petrol gazı 649-091-00-4 271-261-8 68527-19-5 H,K
Petroleum gas

Gases (petroleum), C1-5, wet; Gazlar (petrol), C1-5, ıslak; Petrol gazı; 649-092-00-X 271-624-0 68602-83-5 H,K
Petroleum gas; 

Hydrocarbons, C2-4; hidrokarbonlar, C2-4; 649-093-00-5 271-734-9 68606-25-7 H,K
Petroleum gas petrol gazı

Hydrocarbons, C3; hidrokarbonlar, C3; 649-094-00-0 271-735-4 68606-26-8 H,K
Petroleum gas petrol gazı

Gases (petroleum), alkylation feed; Gazlar(petrol), alkilleme beslemesi; 649-095-00-6 271-737-5 68606-27-9 H,K
Petroleum gas; petrol gazı; 

Gases (petroleum), depropanizer bottoms fractionation off; Gazlar (petrol), propan giderici alt kısım fraksiyonu çalışmazken; 649-096-00-1 271-742-2 68606-34-8 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Gases (petroleum), refinery blend; Gazlar (petrol), rafineri karışımı; 649-097-00-7 272-183-7 68783-07-3 H,K
Petroleum gas; petrol gazı; 

Gases (petroleum), catalytic cracking; Gazlar (petrol), katalitik parçalama; 649-098-00-2 272-203-4 68783-64-2 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

[[A complex combination of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C3 and boiling in the range of 
approximately minus 164°C to minus 42°C .]]

[[Karbon sayıları başlıca C1 - C3 aralığında  ve kaynama sıcaklığı -164°C ile - 42°C  aralığında ki 
hidrokarbonların kompleks kombinasyonu.]] 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation 
of crude oil and/or the cracking of tower gas oil. It consists of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C5.]]

[[İşlenmemiş yağ damıtılması ve/veya kule gaz yağının parçalanması işleminden elde edilen 
hidrokarbonların kompleks karışımı. Başlıca, C1 den C5 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip 
hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the catalytic 
cracking of gas oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C3 through C4.]]

[[ Gaz yağınin katalitik parçalanmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu  
Başlıca, C3 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the 
fractionation of depropanizer bottoms. It consists predominantly of 
butane, isobutane and butadiene.]]

[Propan gidericinin alt kısım fraksiyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. 
Başlıca bütan, izobütan ve bütadien içermektedir.]] 

[[A complex combination obtained from various processes. It consists 
of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C5.]]

[[Çeşitli işlemlerden elde edilen kompleks kombinasyon. Başlıca, C1 den C5 e kadar aralıkta olan 
karbon sayısına sahip hidrokarbonları hidrojen sulfur ve hidrojen  içermektedir.]].

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation 
of the products from a catalytic cracking process. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly 
in the range of C3 through C5.]]

[[ Katalitik parçalama işleminden ürünlerin damıtılmasından üretilen hidrokarbonların kompleks 
kombinasyonu. Başlıca, C3 den C5 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları 
içermektedir.]]
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Gases (petroleum), C2-4, sweetened; Gazlar (petrol), C2-4, Kıvamı artırılmış; 649-099-00-8 272-205-5 68783-65-3 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Gases (petroleum), crude oil fractionation off; 649-100-00-1 272-871-7 68918-99-0 H,K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), dehexanizer off; 649-101-00-7 272-872-2 68919-00-6 H,K
Petroleum gas; 

649-102-00-2 272-878-5 68919-05-1 H,K

Petroleum gas; 

Gases (petroleum), naphtha unifiner desulfurization stripper off; 649-103-00-8 272-879-0 68919-06-2 H,K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reforming off; 649-104-00-3 272-882-7 68919-09-5 H,K

Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a 
petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to 
remove acidic impurities. It consists predominantly of saturated and 
unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C2 through C4 and boiling in the range of approximately -51°C 
to -34°C .]]

[[Hedeflenen petrol damıtığını kıvamlandırılması ile merkaptanların dönüştürülmesi veya asidik 
safsızlıkların uzaklaştırılmasıyla elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca, C2 
den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip doymuş ve doymamış hidrokarbonları ve yaklaşık 
-51°C den - 34°C  ye kadar bir aralıkta kaynayan türleri içermektedir.]] 

Gazlar (petrol), ham petrol, fraksiyonlayıcı kağalıyken ; petrol gazı; [[Ham petrolün 
fraksiyonlanmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayısı 
aralığı C1 den C5’ ya kadar  olan doymuş alifatik hidrokarbonlardan oluşur]]

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the 
fractionation of crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]]

Gazlar (petrol), hekzan giderici kapalıyken; petrol gazı; [[Bileşik nafta akışlarının  
fraksiyonlanmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bileşimi.Ağırlıklı olarak karbon sayısı 
C1 ile C5 arasında değişen  doymuş alifatik hidrokarbonlardan oluşur]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation 
of combined naphtha streams. It consists of saturated aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C5.]]

Gases (petroleum), light straight run gasoline fractionation stabilizer 
off; 

Gazlar (petrol), atmosferik basınçta damıtılmış hafif gazolin fraksiyonlayıcıyı stabilize edici 
çalışmazken; petrol gazı; hafif oktan oranı düşük benzin fraksiyonlanmasında elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayısı aralığı C1 ile C5 arasında değişen 
doymuş alifatik hidrokarbonlardan oluşur.

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation 
of light straight-run gasoline. It consists of saturated aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C5.]]

Gazlar (petrol), nafta unifiner desülfürizasyon sıyırıcısı çalışmazken; petrol gazı; [[ Nafta ürününün 
sıyrılması ve nafta unifiner desülfürizasyon prosesinde elde edilen hidrokarbonların kompleks 
bileşimi. Ağırlıklı olarak karbon sayısı aralığı C1 ile C4 arası olan doymuş alifatik hidrokarbonlardan 
oluşur.[[A complex combination of hydrocarbons produced by a naphtha 

unifiner desulfurization process and stripped from the naphtha product. 
It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C4.]]

Gazlar (petrol),  oktan oranı düşük nafta katalitik dönüştürücü faal değilken; petrol gazı; [[ Oktan oranı 
düşük naftanın katalitik dönüşüm işleminden ve tüm atığın fraksiyonlanmasından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bileşimi. metan, etan ve propandan oluşur.]] 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic 
reforming of straight-run naphtha and fractionation of the total effluent. 
It consists of methane, ethane, and propane.]]
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Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker splitter overheads; 649-105-00-9 272-893-7 68919-20-0 H,K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), straight-run stabilizer off; Gazlar (petrol), 649-106-00-4 272-883-2 68919-10-8 H,K
Petroleum gas; Normal çalışmada kararlı hale getirici çalışmazken; 

Petrol gazı; 

Gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizer; Gazlar (petrol), katalitik olarak parçalanan nafta bütan giderici; 649-107-00-X 273-169-3 68952-76-1 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı;

Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and naphtha stabilizer; artık gaz (petrol), katalitik olarak parçalanmış damıtık ve nafta stabilizörü; 649-108-00-5 273-170-9 68952-77-2 H,K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

Artık gaz (petrol), ısısal olarak parçalanmış damıtık, gaz yağı ve nafta absorblayıcısı; 649-109-00-0 273-175-6 68952-81-8 H,K

petroleum gas; Petrol gazı; 

Artık gaz (petrol), ısısal olarak parçalanmış hidrokarbon fraksiyon kararlaştırıcısı petrol koklaştırma; 649-110-00-6 273-176-1 68952-82-9 H,K

Petroleum gas; 

Gazlar (petrol), akışkan hale getirilmiş katalitik parçalama ünitesi bölücüsü üst kısımları; petrol gazı; 
[[ Şarjdan C3 -C4 bölücüsüne kadar olan kısmın fraksiyonlanmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bileşimi. Başlıca, C3 hidrokarbonlardan oluşur]]

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the 
fractionation of the charge to the C3 -C4 splitter. It consists 
predominantly of C3 hydrocarbons.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the 
fractionation of the liquid from the first tower used in the distillation of 
crude oil. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C4.]]

[[Ham petrolün damıtılmasında birinci kuleden gelen sıvının   fraksiyonundan elde edilen 
hidrokarbonların kompleks kompozisyonu.. Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına 
sahip doymuş hidrokarbonları içermektedir.]] 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation 
of catalytic cracked naphtha. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C4.]]

[[Katalitik olarak parçalanan naftanın fraksiyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks 
kompozisyonu. Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları 
içermektedir.]] 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the fractionation 
of catalytic cracked naphtha and distillate. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C4.]]

[[ Katalitik olarak parçalanmış nafta ve damıtık fraksiyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks 
kompozisyonu. Başlıca, C1 den C4 e kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları 
içermektedir.]]

Tail gas (petroleum), thermal-cracked distillate, gas oil and naphtha 
absorber; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the separation 
of thermal-cracked distillates, naphtha and gas oil. It consists 
pedrominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly 
in the range of C1 through C6.]]

[[Isısal olarak parçalanmış damıtıklar, nafta ve gaz yağınin ayrılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks kompozisyonu. Başlıca, C1 den C6 ya kadar aralıkta olan karbon sayısına sahip 
hidrokarbonları içermektedir.]] 

Tail gas (petroleum), thermal cracked hydrocarbon fractionation 
stabilizer, petroleum coking; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the 
fractionation stabilization of thermal cracked hydrocarbons from 
petroleum coking process. It consists of hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C6.]]

Petrol gazı;[[Petrol koklaştırma işleminden ısısal olarak parçalanmış hidrokarbonların kararlı 
fraksiyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks kompozisyonu. Başlıca, C1 den C6 ya kadar 
aralıkta olan karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]
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Gases (petroleum, light steam-cracked, butadiene conc.; Gazlar (petrol,hafif buhar ile parçalanmış, bütadien konsantresi; 649-111-00-1 273-265-5 68955-28-2 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Gazlar (petrol), Normal çalışma nafta katalitik dönüştürücü karalaştırıcı üstleri; 649-112-00-7 273-270-2 68955-34-0 H,K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

Hydrocarbons, C4; hidrokarbonlar, C4; petrol gazı 649-113-00-2 289-339-5 87741-01-3 H,K
Petroleum gas

Alkanes, C1-4, C3-rich; Alkanlar, C1-4, C3-zengin; petrol gazı 649-114-00-8 292-456-4 90622-55-2 H,K
Petroleum gas

Gases (petroleum), steam-cracker C3-rich; Gazlar (petrol), C3 ce zengin buharlı parçalayıcı; 649-115-00-3 295-404-9 92045-22-2 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı

Hydrocarbons, C4, steam-cracker distillate; hidrokarbonlar, C4, buharlı parçalayıcı ünitesi damıtığı; Petrol gazı; 649-116-00-9 295-405-4 92045-23-3 H,K
Petroleum gas; 

Petroleum gases, liquefied, sweetened, C4 fraction; petrol gazları, sıvılaştırılmış, kıvamı iyileştirilmiş, C4 fraksiyonu; 649-117-00-4 295-463-0 92045-80-2 H,K,S
Petroleum gas; Petrol gazı; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation 
of products from a thermal cracking process, It consists of hydrocarbons 
having a carbon number predominantly of C4.]]

[[Bir ısısal parçalanma işleminden çıkan damıtma ürünlerinden üretilen hidrokarbonların kompleks 
kompozisyonu. Başlıca C4 karbon sayısına sahip hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), straight-run naphtha catalytic reformer stabilizer 
overhead; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic 
reforming of straight-run naphtha and the fractionation of the total 
effluent. It consists of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C2 through C4.]]

[[Toplam atık fraksiyonu ve normal çalışmada elde edilen naftanın katalitik olarak yeniden 
oluşturması ile elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. Başlıca C2 den C4 e kadar 
aralıkta olan karbon sayısına sahip doygun alifatik hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation 
of products from a steam cracking process. It consists predominantly of 
propylene with some propane and boils in the range of approximately 
-70°C to 0°C.]]

[[Buharla parçalama işleminden elde edilen damıtma ürünlerinden  üretilmiş hidrokarbonların 
kompleks kombinasyonu. Başlıca propilen ile bazı propanlar ve yaklaşık -70°C ile 0°C arasında 
buharlaşan türleri içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation 
of the products of a steam cracking process. It consists predominantly of 
hydrocarbons having a carbon number of C4, predominantly 1-butene 
and 2-butene, containing also butane and isobutene and boiling in the 
range of approximately minus 12°C to 5°C .]]

[[ Bir buharlı parçalama işleminin damıtma ürünlerinden üretilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu. Başlıca karbon sayıs C4 olan, 1-büten ve 2-büten, ayrıca butan ve izobütan içeren ve 
yaklaşık -12°C ile 5°C arasında buharlaşan türleri içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a 
liquified petroleum gas mix to a sweetening process to oxidize 
mercaptans or to remove acidic impurities. It consists predominantly of 
C4 saturated and unsaturated hydrocarbons.]]

[[hedeflenen sıvılaştırılmış gaz karışımının kıvamını artırılması işlemi merkaptanları oksitlemesi veya 
asit safsızlıklarını uzaklaştırması ile elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu.  
Başlıca doymuş ve doymamış C4 hidrokarbonları içermektedir.]]
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649-119-00-5 307-769-4 97722-19-5 H,K

Petroleum gas

Gases (petroleum), amine system feed; Gazlar (petrol), amin sistem besleme; 649-120-00-0 270-746-1 68477-65-6 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), benzene unit hydrodesulfurizer off; Gazlar (petrol), benzen ünitesi hidrojenle kükürt uzaklaştırıcı çalışmazken; 649-121-00-6 270-747-7 68477-66-7 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), benzene unit recycle, hydrogen-rich; Gazlar (petrol), benzen geri dönüş ünitesi, hidrojen-zengin; 649-122-00-1 270-748-2 68477-67-8 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), blend oil, hydrogen-nitrogen-rich; Gazlar (petrol), karışım yağı, hidrojen-azot-zengin; 649-123-00-7 270-749-8 68477-68-9 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overheads; Gazlar (petrol), katalitik yeniden nafta oluşturmuş sıyırıcı üstleri; 649-124-00-2 270-759-2 68477-77-0 H,K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Raffinates (petroleum), steam-cracked C4 fraction cuprous ammonium 
acetate extn., C3-5 and C3-5 unsatd., butadiene-free; 

Rafinatlar (petrol), buharla parçalanmış C4 fraksiyon bakır amonyum asetat özütü., C3-5 ve C3-5 
doymamış, bütadien içermeyan; Petrol gazı

[[The feed gas to the amine system for removal of hydrogen sulfide. It 
consists of hydrogen. Carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen 
sulfide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5 may also be present.]]

[[Hidrojen sülfürün uzaklaştırılması için amin sistemine verilen  besleme gazı. Hidrojen içermektedir. 
Karbon monoksit, karbon dioksit, hidrojen sülfür ve başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon 
sayısına sahip olabilen alfatik hidrokarbonları içermektedir.]] 

[[Off gases produced by the benzene unit. It consists primarily of 
hydrogen. Carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6, including benzene, may 
also be present.]]

[[Benzen ünitesinde üretilerek ayrılmış-gazlar. Ağırlıklı olarak hidrojen içermektedir. Karbon 
monoksit ve başlıca benzene içeren C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olabilen 
hidrokarbonları içermektedir.]]  

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by recycling the 
gases of the benzene unit. It consists primarily of hydrogen with various 
small amounts of carbon monoxide and hydrocarbons having carbon 
numbers in the range of C1 through C6.]]

[[ Benzen ünitesi gazlarının geri dönüşünle elde edilen hidrokarbonların kompleks kombinasyonu. 
Ağırlıklı olarak çok düşük miktarda karbon monoksit içeren hidrojen ve C1 den C6 ya kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of a 
blend oil. It consists primarily of hydrogen and nitrogen with various 
small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, and aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C5.]]

[[Karışım yağının damıtılması ile elde edilen kompleks bir kombinasyon. Ağırlıklı olarak hidrojen ve 
değişik ve düşük miktarlarda karbon monoksit, karbon dioksit ve C1 den C5 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from stabilization 
of catalytic reformed naphtha. Its consists of hydrogen and saturated 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C4.]]

[[Katalitik olarak yeniden nafta oluşturulmasının kararlı hale gelmesinden elde edilen hidrokarbonları 
bir kombinasyonu. Hidrojen ve başlıca doygun C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip 
olan hidrokarbonları içermektedir.]]
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Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle; Gazlar (petrol), C6-8 katalitik dönüştürücü geri dönüşü; 649-125-00-8 270-761-3 68477-80-5 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer; Gazlar (petrol), C6-8 katalitik dönüştürücü; 649-126-00-3 270-762-9 68477-81-6 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), C6-8 catalytic reformer recycle, hydrogen-rich; Gazlar (petrol), C6-8 katalitik dönüştürücü geri dönüşü, hidrojence-zengin; 649-127-00-9 270-763-4 68477-82-7 H,K

Refinery gas Rafineri gazı

Gases (petroleum), C2-return stream; Gazlar (petrol), C2-dönüşü akışı; 649-128-00-4 270-766-0 68477-84-9 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), dry sour, gas-concn.-unit-off; Gazlar (petrol), kuru asitli, gaz konsantrasyonu ünitesi -çalışmazken; 649-129-00-X 270-774-4 68477-92-9 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı;

Gases (petroleum), gas concn. reabsorber distn.; Gazlar (petrol), gaz konsantrasyonu ikincil absorblayıcı damıtığı; Rafineri gazı; 649-130-00-5 270-776-5 68477-93-0 H,K
Refinery gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of 
products from catalytic reforming of C6-C8 feed and recycled to 
conserve hydrogen. It consists primarily of hydrogen. It may also 
contain various small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, 
nitrogen, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in 
the range of C1 through C6.]]

[[Hidrojen tasarrufu ve geri dönüşünü sağlamak için ve  C6-C8 beslemesinin katalitik olarak yeniden 
oluşumundan üretilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Ağırlıklı olarak hidrojen 
içermektedir. Ayrıca değişen küçük miktarlarda karbon monoksit, karbon dioksit, azot ve  başlıca C1 
den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içerebilmektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of 
products from catalytic reforming of C6-C8feed. It consists of 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5 
and hydrogen.]]

[[C6-C8 beslemesinin katalitik olarak yeniden oluşturulmasından sağlanan ürünlerin damıtılmasından 
üretilen kompleks bir karışım. C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan 
hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by the extraction of 
hydrogen from a gas stream which consists primarily of hydrogen with 
small amounts of nitrogen, carbon monoxide, methane, ethane, and 
ethylene. It contains predominantly hydrocarbons such as methane, 
ethane, and ethylene with small amounts of hydrogen, nitrogen and 
carbon monoxide.]]

[[Başlıca az miktarda azot içeren hidrojen gazı buharından oluşan hidrojen özütından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Ağırlıkla metan, etan ve düşük miktarada hidrojen, azot 
ve karbon monoksit gibi hidrokarbonları içermektedir.  

[[The complex combination of dry gases from a gas concentration unit. 
It consists of hydrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]]

 [[Gaz konsantrasyon ünitesinden gelen kuru gazların kompleks kombinasyonu. Hidrojen, hidrojen 
sulfur ve başlıca C1 den C3 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları 
içerebilmektedir.]]. 

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of 
products from combined gas streams in a gas concentration reabsorber. 
It consists predominantly of hydrogen, carbon monoxide, carbon 
dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon 
numbers in the range of C1 through C3.]]

[[ İkincil gaz konsantrasyonu absorblayıcısındaki birleştirilmiş gaz buharından elde edilen ürünlerin 
damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca hidrojen, karbon 
monoksit, karbon dioksit, azot, hidrojen sulfur ve  C1 den C3 e kadar olan aralıkta karbon sayısına 
sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].
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Gases (petroleum), hydrogen absorber off; Gazlar (petrol), hidrojen absorblayıcısı çalışmazken; Rafineri gazı; 649-131-00-0 270-779-1 68477-96-3 H,K
Refinery gas; 

Gases (petroleum), hydrogen-rich; Gazlar (petrol), hidrojen-zengin; 649-132-00-6 270-780-7 68477-97-4 H,K
Refinery gas; 

Gazlar (petrol), hidrojen ile muamele edici karışım yağı geri dönüşü, hidrojen-azotca-zengin; 649-133-00-1 270-781-2 68477-98-5 H,K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich; Gazlar (petrol), geri dönüşüm, hidrojence-zengin; 649-134-00-7 270-783-3 68478-00-2 H,K
Refinery gas; 

Gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich; 649-135-00-2 270-784-9 68478-01-3 H,K
Refinery gas; 

Gases (petroleum), reforming hydrotreater; Gazlar (petrol), reforming hidrojenle muamele edici; Rafineri gazı; 649-136-00-8 270-785-4 68478-02-4 H,K
Refinery gas; 

[[A complex combination obtained by absorbing hydrogen from a 
hydrogen rich stream. It consists of hydrogen, carbon monoxide, 
nitrogen, and methane with small amounts of C2 hydrocarbons.]]

[[Hidrojence zengin buhardan hidrojen absorblanması sonucu elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Ağırlıklı olarak hidrojen, karbon monoksit, azot, ve düşük miktarda C2 hidrokarbonları ihtiva eden 
metanı içermektedir 

[[A complex combination separated as a gas from hydrocarbon gases by 
chilling. It consists primarily of hydrogen with various small amounts 
of carbon monoxide, nitrogen, methane, and C2 hydrocarbons.]]

Rafineri gazı; [[Soğutmayla hidrokarbon gazlarından bir gaz olarak ayrılan kompleks bir 
kombinasyon. Başlıca değişik düşük miktarlarda karbon monoksit, azot, metan ve C2 hidrokarbonları 
içermektedir.]].

Gases (petroleum), hydrotreater blend oil recycle, hydrogen-nitrogen-
rich; 

[A complex combination obtained from recycled hydrotreated blend oil. 
It consists primarily of hydrogen and nitrogen with various small 
amounts of carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]

[Hidrojen ile muamele edilmiş ve geri dönüştürülmüş karışım yağından elde edilmiş kompleks bir 
karışım. Başlıca hidrojen ve değişen düşük miktarlarda karbon monoksit, karbon dioksit ve başlıca C1 
den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içerebilmektedir.]]. 

[[A complex combination obtained from recycled reactor gases. It 
consists primarily of hydrogen with various small amounts of carbon 
monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide, and saturated 
aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 
through C5.]]

Rafineri gazı; [[Geri dönüştürülen reaktör gazlarından elde edilen kompleks kombinasyonu.. Başlıca 
değişen düşük miktarlarda karbon monoksit, karbon dioksit azot , hidrojen sülfürlü ve C1 den C5 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan doymuş alifatik hidrokarbonları içerebilmektedir.]]. 

Gazlar (petrol), dönüştürücü ek besleme, hidrojence-zengin; Rafineri gazı; [[Dönüştürücülerden elde 
edilen kompleks kombinasyon. Başlıca değişen düşük miktarlarda karbon monoksit ve C1 den C5 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içerebilmektedir.]].

[[A complex combination obtained from the reformers. It consists 
primarily of hydrogen with various small amounts of carbon monoxide 
and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in 
the range of C1 through C5.]]

[[A complex combination obtained from the reforming hydrotreating 
process. It consists primarily of hydrogen, methane, and ethane with 
various small amounts of hydrogen sulfide and aliphatic hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C3 thorugh C5.]]

[[Hidrojenle muamele işleminin yeniden oluşumundan elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu. Başlıca hidrojen, metan ve değişen küçük miktarlarda hidrojen sulfur ihtiva eden etan 
ve C3 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları 
içerebilmektedir.]].



Sayfa 15 / 25

Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlarListe No EC No CAS No

Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-rich; Gazlar (petrol), yeniden hidrojenle muameleyi yapan ünite, hidrojen-metan-zengin; Rafineri gazı; 649-137-00-3 270-787-5 68478-03-5 H,K

Refinery gas; 

Gases (petroleum), reforming hydrotreater make-up, hydrogen-rich; Gazlar (petrol), yeniden hidrojenle muamele edici ek besleme, hidrojence-zengin; Rafineri gazı; 649-138-00-9 270-788-0 68478-04-6 H,K

Refinery gas; 

Gases (petroleum), thermal cracking distn.; Gazlar (petrol), ısısal parçalanma damıtığı; Rafineri gazı; 649-139-00-4 270-789-6 68478-05-7 H,K
Refinery gas; 

Tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorber; Artık gaz (petrol), katalitik parçalayıcı yeniden absorblayıcı ünitesi; 649-140-00-X 270-805-1 68478-25-1 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha separator; Artık gaz (petrol), katalitik olarak yeniden oluşturulan nafta ayırıcısı; 649-141-00-5 270-807-2 68478-27-3 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha stabilizer; Artık gaz (petrol), katalitik olarak yeniden oluşturulan  nafta kararlaştırıcısı; 649-142-00-0 270-808-8 68478-28-4 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

[[A complex combination obtained from the reforming hydrotreating 
process. It consists primarily of hydrogen and methane with various 
small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen and 
saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly 
in the range of C2 through C5.]]

[[Yeniden hidrojen ile muamele işleminden elde edilen kompleks bir kombinasyon. Başlıca hidrojen 
ve değişen düşük miktarlarda karbon monoksit, karbon dioksit, azot ve C2 den C5 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan doymuş alifatik hidrokarbonları ihtiva eden metan içermektedir.]]. 

[[A complex combination obtained from the reforming hydrotreating 
process. It consists primarily of hydrogen with various small amounts of 
carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

[[Yeniden hidrojenle muamele işleminden elde edilen kompleks bir kombinasyon. Başlıca değişen 
düşük miktarlarda karbon monoksit ve C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan 
alifatik hidrokarbonları ihtiva eden hidrojen içermektedir.]].

[[A complex combination produced by distillation of products from a 
thermal cracking process. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, 
carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C6.]]

[[ Bir ısısal parçalanma işleminden elde edilen ürünlerin damıtılmasından üretilen kompleks bir 
kombinasyon. Hidrojen, hidrojen sulfur, karbon monoksit, karbon dioksit ve başlıca C1 den C6 ya 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
refractionation of products from a catalytic cracking process. It consists 
of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in 
the range of C1 through C3.]]

[[Bir katalitik parçalama işleminden oluşan ürünlerin yeniden fraksiyonlamasından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen ve başlıca C1 den C3 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic 
reforming of straight run naphtha. It consists of hydrogen and 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C6.]]

[[Katalitik olarak atmosferik basınçta damıtılmış naftanın yeniden oluşturulmasından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen ve başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the 
stabilization of catalytic reformed naphtha. It consists of hydrogen and 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C6.]]

[[Katalitik olarak yeniden oluşturulan naftanın kararlı hale getirilmesinden elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen ve başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].
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Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator; Artık gaz (petrol), hidrojenle muamele edici ayırıcı damıtık; Rafineri gazı; 649-143-00-6 270-809-3 68478-29-5 H,K
Refinery gas; 

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized straight-run naphtha separator; Artık gaz (petrol), hidrojenle kükürtü uzaklaştırılmış normal çalışma nafta ayırıcısı; 649-144-00-1 270-810-9 68478-30-8 H,K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol), katalitik yeniden oluşturma normal çalışma nafta kararlaştırıcı üstleri; 649-145-00-7 270-999-8 68513-14-4 H,K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off; Gazlar (petrol), dönüştürücü atık yüksek-basınç flaş dram çalışmazken; 649-146-00-2 271-003-4 68513-18-8 H,K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), reformer effluent low-pressure flash drum off; Gazlar (petrol), dönüştürücü atık düşük basınç flaş dram çalışmazken; 649-147-00-8 271-005-5 68513-19-9 H,K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), oil refinery gas distn. off; 649-148-00-3 271-258-1 68527-15-1 H,K
Refinery gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by treating cracked 
distillates with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of 
hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

[[Katalizör varlığında hidrojenle parçalanmış damıtıkların muamelesinden elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen ve doymuş başlıca C1 den C5 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içermektedir.]].

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from 
hydrodesulfurization of straight-run naphtha. It consists of hydrogen 
and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6.]]

[[Normal çalışmada naftanın hidrojenle kükürtünün uaklaştırılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen ve doymuş başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon 
sayısına sahip olan doymuş alifatik hidrokarbonları içermektedir.]].

Gases (petroleum), catalytic reformed straight-run naphtha stabilizer 
overheads; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the catalytic 
reforming of straight-run naphtha followed by fractionation of the total 
effluent. It consists of hydrogen, methane, ethane and propane.]]

[[Normal çalışmada  naftanın katalitik olarak yeniden oluşturulması ve takiben toplam atıkların 
fraksiyonazisyonu sonucu elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kompozisyonu. . Hidrojen, 
metan, etan ve propan içermektedir.]]

[[A complex combination produced by the high-pressure flashing of the 
effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen 
with various small amounts of methane, ethane, and propane.]]

[[ Reforming reaktördeki artıkların yüksek basınçta flaşlaması sonucu elde edilen kompleks bir 
kombinasyon.. Başlıca değişen düşük miktarlarda metan, etan ve propan ihtiva eden hidrojen 
içermektedir.

[[A complex combination produced by low-pressure flashing of the 
effluent from the reforming reactor. It consists primarily of hydrogen 
with various small amounts of methane, ethane, and propane.]]

[[Reforming reaktördeki artıkların düşük basınçta flaşlanması ile elde edilen kompleks bir 
kombinasyon. Başlıca değişen düşük miktarlarda metan, etan ve propan ihtiva eden hidrojen 
içermektedir]

Gazlar (petrol), petrol rafinerisi gazı damıtığı çalışmazken; Rafineri gazı; [[Hidrojen, karbon monoksit, 
karbon dioksit ve C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan veya etan ve propanın 
parçalanması ile elde edilen gazları içeren bir gaz buharı damıtılmasından ayrılan kompleks bir 
kombinasyon. doymuş alifatik hidrokarbonları içermektedir.]]. Başlıca C1 den C2 ye kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonlar, hidrojen, azot ve karbon monoksit içermektedir.]].

[[A complex combination separated by distillation of a gas stream 
containing hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6 or 
obtained by cracking ethane and propane. It consists of hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C2, 
hydrogen, nitrogen, and carbon monoxide.]]
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Gases (petroleum), benzene unit hydrotreater depentanizer overheads; Gazlar (petrol), benzen ünitesi hidrojen ile muamele edici pentan giderici üstleri; 649-149-00-9 271-623-5 68602-82-4 H,K

Refinery gas; 

649-150-00-4 271-625-6 68602-84-6 H,K

Refinery gas; 

Petroleum products, refinery gases; petrol ürünleri, rafineri gazları; rafineri gazı; 649-151-00-X 271-750-6 68607-11-4 H,K
Refinery gas; 

Gases (petroleum), hydrocracking low-pressure separator; Gazlar (petrol), hidrojenle parçalama işlemi düşük-basınç ayırıcısı; 649-152-00-5 272-182-1 68783-06-2 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), refinery; Gazlar (petrol), rafineri; Rafineri gazı; 649-153-00-0 272-338-9 68814-67-5 H,K
Refinery gas; 

Gases (petroleum), platformer products separator off; Gazlar (petrol), platform oluşturucu ürünler ayırıcısı çalışmazken; 649-154-00-6 272-343-6 68814-90-4 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

[[A complex combination produced by treating the feed from the 
benzene unit with hydrogen in the presence of a catalyst followed by 
depentanizing. It consists primarily of hydrogen, ethane and propane 
with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, carbon 
dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C6. It may contain trace amounts of benzene.]]

Rafineri gazı; [[Pentan giderme işlemi sonrası benzen ünitesi beslemesi ile hidrojenin katalizör 
varlığında muamelelenmesi sonucu elde edilen kompleks bir kombinasyon.. Ağırlıklı olarak hidrojen, 
etan ve propan ile değişen düşük miktarlarda karbon monoksit, karbon dioksit ve başlıca C1 den C6 ya 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].Ayrıca eser miktarda 
benzen içerebilir.

Gases (petroleum), secondary absorber off, fluidized catalytic cracker 
overheads fractionator; 

Gazlar (petrol), ikincil soğurucu çalışmazken, akışkan katalitik parçalayıcı ünitesi üstleri 
fraksiyonlayıcısı ; Rafineri gazı;

[[A complex combination produced by the fractionation of the overhead 
products from the catalytic cracking process in the fluidized catalytic 
cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, and hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3.]]

[[Akışkan yataklı katalitik parçalayıcıdaki katalitik parçalam işleminden elde edilen ürünlerin üst 
kısım fraksiyonlarından üretilen kompleks bir kombinasyon. Hidrojen, azot ve başlıca C1 den C3 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]].

[[Başlıca değişen düşük miktarlarda metan, etan ve propan ihtiva eden hidrojen gazının kompleks bir 
kombinasyonu.]

[[A complex combination which consists primarily of hydrogen with 
various small amounts of methane, ethane, and propane.]]

[[A complex combination obtained by the liquid-vapor separation of the 
hydrocracking process reactor effluent. It consists predominantly of 
hydrogen and saturated hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C3.]]

[[Hidrojen ile parçalam işleminde reaktör artıklarının sıvı-buhar ayrılmasında elde edilen kompleks bir 
kombinasyon. Başlıca hidrojen ve C1 den C3 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan doymuş 
hidrokarbonları içermektedir.]].

[[A complex combination obtained from various petroleum refining 
operations. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C3.]]

[[Çeşitli petrol rafine işlemlerinden elde edilen kompleks bir kombinasyon. Hidrojen ve başlıca C1 
den C3 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination obtained from the chemical reforming of 
naphthenes to aromatics. It consists of hydrogen and saturated aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 
through C4.]]

[[Naftenlerin aromatiklere kimyasal dönüştürülmesinden elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Hidrojen ve başlıca C2 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan doymuş alifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]]
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Gazlar (petrol), hidroişlem görmüş asitli kerosin pentan uzaklaştırıcı kararlaştırıcısı çalışmazken; 649-155-00-1 272-775-5 68911-58-0 H,K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum; Gazlar (petrol), hidroişlem görmüş asidik gaz yağı flaş dram; 649-156-00-7 272-776-0 68911-59-1 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı;

Gases (petroleum), distillate unifiner desulfurization stripper off; Gazlar (petrol), damıtık birleştiricisi kükürt uzaklaştırma sıyırıcısı çalışmazken; 649-157-00-2 272-873-8 68919-01-7 H,K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off; Gazlar (petrol), akışkan katalitik parçalayıcı fraksiyonlaması çalışmazken; Rafineri gazı; 649-158-00-8 272-874-3 68919-02-8 H,K
Refinery gas; 

Gazlar (petrol), akışkan katalitik parçalama ünitesi yıkayıcısı, ikincil absorblayıcı çalışmazken; 649-159-00-3 272-875-9 68919-03-9 H,K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gazlar (petrol),ağır damıtık hidrojen ile muamele edici kükürt giderme sıyırıcısı çalışmazken; 649-160-00-9 272-876-4 68919-04-0 H,K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentanizer stabilizer 
off; 

[[The complex combination obtained from the depentanizer 
stabilization of hydrotreated kerosine. It consists primarily of hydrogen, 
methane, ethane, and propane with various small amounts of nitrogen, 
hydrogen sulfide, carbon monoxide and hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C4 through C5.]]

[[Hidrojenle muamele edilmiş kerosinnin kararlılığının sağlanması için pentan uzaklaştırıcıdan elde 
edilen kompleks bir kombinasyon. Başlıca hidrojen, metan, etan ve propan ile değişen düşük 
miktarlarda azot, hidrojen sulfur, karbon monoksit ve başlıca C4 den C5 e kadar olan aralıkta karbon 
sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination obtained from the flash drum of the unit 
treating sour kerosine with hydrogen in the presence of a catalyst. It 
consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts 
of nitrogen, carbon monoxide, and hydro-carbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C2 through C5.]]

 [[Flaş davul ünitesinde asitli kerosinnin hidrojen ile bir katalizör eşliğinde muamele edilmesi 
sürecinde elde edilen kompleks bir kombinazon. Başlıca hidrojen, metan ile değişen düşük miktarlarda 
azot ve başlıca C2 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları 
içermektedir.]] 

[[A complex combination stripped from the liquid product of the 
unifiner desulfurization process. It consists of hydrogen sulfide, 
methane, ethane, and propane.]]

[[Birleştirici kükürt uzaklaştırma işlem sıvı ürününden sıyrılarak ayrılan kompleks bir kombinasyon.  
Hidrojen sülfür, metan, etan ve propan içermektedir. ]]

[[A complex combination produced by the fractionation of the overhead 
product of the fluidized catalytic cracking process. It consists of 
hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, and hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C5.]]

[[Akışkan katalitik parçalam işleminde üstlerden alınan ürünün fraksiyonlanmasından elde edilen 
kompleks bir kombinasyon. Hidrojen, hidrojen sulfur, azot ve başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), fluidized catalytic cracker scrubbing secondary 
absorber off; 

[[A complex combination produced by scrubbing the overhead gas from 
the fluidized catalytic cracker. It consists of hydrogen, nitrogen, 
methane, ethane and propane.]]

[[Akışkan katalitik parçalama ünitesi üstlerinin yıkanmasından elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Hidrojen, azot, metan, etan ve propan içermektedir. ]] 

Gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper 
off; 

[[A complex combination stripped from the liquid product of the heavy 
distillate hydrotreater desulfurization process. It consists of hydrogen, 
hydrogen sulfide, and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C5.]]

[[Hidrojen ile muamele edici kükürt giderme sıyırıcısı işleminde ağır damıtık sıvısının sıyrılması 
sonucu elde edilen kompleks bir kombinasyon.]] Hidrojen, hidrojen sulfur ve başlıca C1 den C5 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içermektedir.]] 
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Gases (petroleum), platformer stabilizer off, light ends fractionation; Gazlar (petrol), platform oluşturucu kararlı kılıcı çalışmazken,hafif sonlar fraksiyonasyonu; 649-161-00-4 272-880-6 68919-07-3 H,K

Refinery gas; 

Gases (petroleum), preflash tower off, crude distn.; Gazlar (petrol), önflaş kulesi çalışmazken, ham damıtma; Rafineri gazı; 649-162-00-X 272-881-1 68919-08-4 H,K
Refinery gas; 

Gases (petroleum), tar stripper off; Gazlar (petrol), zift sıyırıcı çalışmazken; 649-163-00-5 272-884-8 68919-11-9 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), unifiner stripper off; Gazlar (petrol), birleştirici sıyırıcı çalışmazken; 649-164-00-0 272-885-3 68919-12-0 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurized naphtha separator; Artık gaz (petrol), katalitik olark hidrojenleme ile kükürtü giderilen nafta ayırıcısı; 649-165-00-6 273-173-5 68952-79-4 H,K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

Tail gas (petroleum), straight-run naphtha hydrodesulfurizer; Artık gaz (petrol), normal çalışma nafta hidrojen muamelesi ile kükürt giderici; Rafineri gazı; 649-166-00-1 273-174-0 68952-80-7 H,K

Refinery gas; 

649-167-00-7 273-269-7 68955-33-9 H,K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

[[A complex combination obtained by the fractionation of the light ends 
of the platinum reactors of the plattformer unit. It consists of hydrogen, 
methane, ethane and propane.]]

Rafineri gazı; [[Platform oluşturucu ünitesi platinum reaktörleri hafif sonlarının fraksiyonasyonundan 
elde edilen kompleks bir kombinasyon. Hidrojen, metan etan ve propan içermektedir. ]]  

[[A complex combination produced from the first tower used in the 
distillation of crude oil. It consists of nitrogen and saturated aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C5.]]

[[Ham petrolün damıtılmasındanda birinci kuleden elde edilen kompleks bir kombinasyon. Azot ve 
başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan doygun alifatik hidrokarbonları 
içermektedir.]]

[[A complex combination obtained by the fractionation of reduced 
crude oil. It consists of hydrogen and hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C4.]]

[[İndirgenmiş ham petrolün fraksiyonlanmasından elde edilen kompleks bir kombinasyon. Hidrojen ve 
başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A combination of hydrogen and methane obtained by fractionation of 
the products from the unifiner unit.]]

[[Birleştirici ünitesinden elde edilen ürünlerin  fraksiyonlanması sonucu elde edilen  hidrojen ve 
metanın bir kombinasyonu.]] 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the 
hydrodesulfurization of naphtha. It consists of hydrogen, methane, 
ethane, and propane.]]

[[Naftanın hidrojen ile muamelesi sonucu kükürtünün giderilmesinden elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. Hidrojen, metan, etan ve propan içermektedir. ]]

[[A complex combination obtained from the hydrodesulfurization of 
straight-run naphtha. It consists of hydrogen and hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5.]]

[[Normal  çalışmada  naftanın hidrodesülfürizasyonu sonucu elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Hidrojen ve başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları 
içermektedir.]]

Gases (petroleum), sponge absorber off, fluidized catalytic cracker and 
gas oil desulfurizer overhead fractionation; 

Gazlar (petrol), sünger absorblayıcı çalışmazken, akışkan katalitik parçalama ünitesi ve gaz yağı 
kükürt giderici üstleri fraksiyonizasyonu; 

[[A complex combination obtained by the fractionation of products 
from the fluidized catalytic cracker and gas oil desulfurizer. It consists 
of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in 
the range of C1 through C4.]]

[[Akışkan katalitik parçalama ünitesi ve gaz yağı desülfürizasyon ünitesi fraksiyonizasyonundan elde 
edilenkompleks bir kombinasyon. Hidrojen ve başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısına 
sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]] 
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Gases (petroleum), crude distn. and catalytic cracking; Gazlar (petrol), ham damıtma ve katalitik parçalama; 649-168-00-2 273-563-5 68989-88-8 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), gas oil diethanolamine scrubber off; Gazlar (petrol), gaz yağı dietanolamin yıkayıcısı çalışmazken; 649-169-00-8 295-397-2 92045-15-3 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization effluent; Gazlar (petrol), gaz yağı hidrojenleme ile kükürt giderme atıkları; 649-170-00-3 295-398-8 92045-16-4 H,K
Refinery gas; 

Gases (petroleum), gas oil hydrodesulfurization purge; Gazlar (petrol), gaz yağı hidrojen muamelesi ile kükürt uzaklaştırma  tasfiyesi; 649-171-00-9 295-399-3 92045-17-5 H,K
Refinery gas; 

Gases (petroleum), hydrogenator effluent flash drum off; 649-172-00-4 295-400-7 92045-18-6 H,K
Refinery gas; 

Gases (petroleum), naphtha steam cracking high-pressure residual; Gazlar (petrol), nafta buhar parçalama yüksek-basınç artıkları; 649-173-00-X 295-401-2 92045-19-7 H,K

Refinery gas; Rafineri gazı; 

[[A complex combination produced by crude distillation and catalytic 
cracking processes. It consists of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen, 
carbon monoxide and paraffinic and olefinic hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6.]]

[[Ham damıtma ve katalitik parçalama işlemlerinden elde edilen kompleks bir kombinasyon. Hidrojen, 
hidrojen sülfür, karbon monoksit ve başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip 
olan parafinik ve olefinik hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination produced by desulfurization of gas oils with 
diethanolamine. It consists predominantly of hydrogen sulfide, 
hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the 
range of C1 through C5.]]

[[Gaz yağları ile dietanolaminin desülfürizasyonundan elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Ağırlıklı olarak hidrojen sülfür, hidrojen ve C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan 
alifatik hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination obtained by separation of the liquid phase 
from the effluent from the hydrogenation reaction. It consists 
predominantly of hydrogen, hydrogen sulfide and aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C3.]]

Rafineri gazı; [[Hidrojenleme reaksiyonundan elde edilen artıklardan sıvı fazın ayrılması ile elde 
edilen kompleks bir bileşim. Başlıca hidrojen, hidrojen sulfur ve başlıca C1 den C3 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içermektedir.]] 

[[A complex combination of gases obtained from the reformer and from 
the purges from the hydrogenation reactor. It consists predominantly of 
hydrogen and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C4.]]

Rafineri gazı; [[Hidrojenleme reaktöründen yapılan tasfiyelerden ve yeniden oluşturucudan elde edilen 
gazların kompleks bir kombinasyonu.  Başlıca hidrojen ve başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısına sahip olan alifatik hidrokarbonları içermektedir.]]

Gazlar (petrol), hidrojenleyici atık flaş dramı çalışmazken; Rafineri gazı; [[Hidrojenleme 
reaksiyonundan sonra ani oluşan atıklardan elde edilen gazların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca 
hidrojen ve başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan alifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]][[A complex combination of gases obtained from flash of the effluents 

after the hydrogenation reaction. It consists predominantly of hydrogen 
and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in 
the range of C1 through C6.]]

[[A complex combination obtained as a mixture of the non-condensable 
portions from the product of a naphtha steam cracking process as well 
as residual gases obtained during the preparation of subsequent 
products. It consists predominantly of hydrogen and paraffinic and 
olefinic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the 
range of C1 through C5 with which natural gas may also be mixed.]]

[[Alt ürünlerin hazırlanması sırasında elde edilen artık gazlar kadar  nafta buhar parçalama işleminden 
elde edilen yoğunlaşmayan kısımların bir karışımı olarak elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Başlıca hidrojen ve ağırlıklı olarak C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan 
parafinik ve olefinik hidrokarbonlar ile ayrıca doğal gaz içerebilmektedir.]]
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Gases (petroleum), residue visbaking off; Gazlar (petrol), artık vizkozite fırını çalışmazken; 649-174-00-5 295-402-8 92045-20-0 H,K
Refinery gas; Rafineri gazı; 

Gases (petroleum), C3-4; Gazlar (petrol), C3-4; 649-177-00-1 268-629-5 68131-75-9 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

649-178-00-7 269-617-2 68307-98-2 H,K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), catalytic polymn. naphtha fractionation stabilizer; Artık gaz (petrol), katalitik polimerizasyon nafta fraksiyonizasyon kararlı kılıcısı; 649-179-00-2 269-618-8 68307-99-3 H,K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

649-180-00-8 269-619-3 68308-00-9 H,K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater stripper; Artık gaz (petrol), parçalanmış damıtık hidrojen muamele edicisi sıyırıcısı; Petrol gazı; 649-181-00-3 269-620-9 68308-01-0 H,K
Petroleum gas; 

[[A complex combination obtained from viscosity reduction of residues 
in a furnace. It consists predominantly of hydrogen sulfide and 
paraffinic and olefinic hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C5.]]

[[Fırında artıkların vizkositelerinin düşürülmesi işleminden elde edilen kompleks bir kombinasyon. 
Başlıca hidrojen sulfur ve ağırlıklı olarak C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan 
parafinik ve olefinik hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of 
products from the cracking of crude oil. It consists of hydrocarbons 
having carbon numbers in the range of C3 through C4, predominantly 
of propane and propylene, and boiling in the range of approximately 
-51°C to -1°C ]]

[[Ham petrolün parçalanmasından elde edilen ürünlerin damıtılmasından üretilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan, baskın olarak 
propan ve propilen içeren ve yaklaşık olarak  -51°C den -1°C ye kadar bir aralıkta kaynayan alifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]] 

Tail gas (petroleum), catalytic cracked distillate and catalytic cracked 
naphtha fractionation absorber; 

Artık gaz (petrol), katalitik olarak parçalanmış damıtık ve katalitik olarak parçalanmış nafta 
fraksiyonizasyon absorblayıcısı; 

[[The complex combination of hydrocarbons from the distillation of the 
products from catalytic cracked distillates and catalytic cracked 
naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon 
numbers in the range of C1 through C4.]]

[[Katalitik olarak parçalanmış nafta ve katalitik olarak parçalanmış damıtıklardan elde edilen 
ürünlerinin damıtılmasından oluşan hidrokarbon kompleks bileşimi. Başlıca C1 den C4 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]] 

[[A complex combination of hydrocarbons from the fractionation 
stabilization products from polymerization of naphtha. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of 
C1 through C4.]]

[[Naftanın polimerizasyonu sonucu elde edilen ürünlerinin kararlı hale getirilmesindeki  
fraksiyonizasyonundan oluşan hidrokarbonların bir kompleks kombinasyonu.Başlıca C1 den C4 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısına sahip olan hidrokarbonları içermektedir.]] 

Tail gas (petroleum), catalytic reformed naphtha fractionation stabilizer, 
hydrogen sulfide-free; 

Artık gaz (petrol), katalitik olarak yeniden oluşturulmuş nafta fraksiyonizasyon kararlı kılıcısı, 
hidrojen sülfür içermeyen; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation 
stabilization of catalytic reformed naphtha and from which hydrogen 
sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly 
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of 
C1 through C4.]]

[[Katalitik olarak yeniden oluşturulan ve amin muamelesi ile hidrojen sülfürü uzaklaştırılmış naftanın 
kararlı kılınması için yapılan   fraksiyonizssyonundan elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonuBaşlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları 
içermektedir.]].

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by treating thermal 
cracked distillates with hydrogen in the presence of a catalyst. It 
consists predominantly of saturated hydrocarbons having carbon 
numbers predominantly in the range of C1 through C6.]]

[[Katalizör varlığında hidrojenle ısısal olarak parçalanmış damıtıkların muamelesinden elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir karışımları. Başlıca C1 den C6 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva 
eden doygun hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]]
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Artık gaz (petrol), normal çalışma damıtık hidrojenle kükürt uzaklaştırıcı, hidrojen sulfur içermeyen ; 649-182-00-9 269-630-3 68308-10-1 H,K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), gas oil catalytic cracking absorber; Artık gaz (petrol), gaz yağı katalitik parçalam absorblayıcısı; 649-183-00-4 269-623-5 68308-03-2 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), gas recovery plant; Artık gaz (petrol), gaz geri kazanım birimi; 649-184-00-X 269-624-0 68308-04-3 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), gas recovery plant deethanizer; Artık gaz (petrol), gaz geri kazanım birimi etan gidericisi; Petrol gazı; 649-185-00-5 269-625-6 68308-05-4 H,K
Petroleum gas; 

649-186-00-0 269-626-1 68308-06-5 H,K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

649-187-00-6 269-627-7 68308-07-6 H,K

Petroleum gas; Petrol gazı; 

Artık gaz (petrol),hafif normal çalışma nafta kararlı kılıcısı, hidrojen sülfür içermeyen; 649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 H,K

petroleum gas; Petrol gazı; 

Tail gas (petroleum), straight-run distillate hydrodesulfurizer, hydrogen 
sulfide-free; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from catalytic 
hydrodesulfurization of straight run distillates and from which hydrogen 
sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly 
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of 
C1 through C4.]]

[[atmosferik basınçta damıtılmış hidrojen sülfürün amim muamelesi ile giderildiği katalitik olarak 
hidrojen ile muamele edilerek kükürt uzaklaştırılmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
karışımı. Başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı 
olarak içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation 
of products from the catalytic cracking of gas oil. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly 
in the range of C1 through C5.]]

[[Gaz yağının katalitik olarak parçalanmasıdan üretilen ürünlerin damıtılmasından elde edilen  
hidrokarbonların kompleks kompleks bir kombinasyonu. Başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta 
karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of 
products from miscellaneous hydrocarbon streams. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly 
in the range of C1 through C5.]]

[[Çeşitli hidrokarbon buharından oluşan ürümlerin damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. Başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden 
hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]] 

[[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of 
products from miscellaneous hydrocarbon streams. It consists of 
hydrocarbon having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C4.]]

[[Çeşitli hidrokarbon buharlarından oluşan ürünlerin damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. Başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden 
hidrokarbonları içermektedir.]] 

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized distillate and hydrodesulfurized 
naphtha fractionator, acid-free; 

Artık gaz (petrol), hidrojenle muamele edilerek kükürtü giderilmiş damıtık ve  damıtık ve hidrojenle 
muamele edilerek kükürtü giderilmiş  nafta fraksiyonlayıcısı, asit içermeyen; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation 
of hydrodesulfurized naphtha and distillate hydrocarbon streams and 
treated to remove acidic impurities. It consists predominantly of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1  
through C5.]]

[[Hidrojenle muamele edilerek kükürtü giderilmiş nafta ve  hidrokarbon buharlarındaki  damıtıkların 
fraksiyonizasyonundan ve asit safsızlıklarını uzaklaştırmak için yapılmış muamelelerden elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu.  Başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısı 
ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]]

Tail gas (petroleum), hydrodesulfurized vacuum gas oil stripper, 
hydrogen sulfide-free; 

Artık gaz (petrol), hidrojen muamelesi ile kükürt uzaklaştırılmış vakum gaz yağı sıyırıcısı, hidrojen 
sülfür içermeyen; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from stripping 
stabilization of catalytic hydrodesulfurized vacuum gas oil and from 
which hydrogen sulfide has been removed by amine treatment. It 
consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C1 through C6.]]

[[Katalitik olarak hidrojen muamelesi ile kükürt uzaklaştırılmış vakum gaz yağınden amin muamelesi 
ilehidrojen sülfür uzaklaştırılmasının sıyırmayla kararlı kılınmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir karışımı. Başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden 
hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]]

Tail gas (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer, hydrogen 
sulfide-free; 
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649-188-00-1 269-629-8 68308-09-8 H,K

Artık gaz (petrol), propan-propilen alkillemesi besleme hazırlık etan uzaklaştırıcısı; Petrol gazı; 649-189-00-7 269-631-9 68308-11-2 H,K

Petroleum gas; 

Artık gaz (petrol), vakum gaz yağı hidrojenleme ile kükürt uzaklaştırıcısı, hidrojen sülfür içermeyen; 649-190-00-2 269-632-4 68308-12-3 H,K

Petroleum gas; 

Gases (petroleum), catalytic cracked overheads; Gazlar (petrol), katalitik olarak parçalanmış üstler; 649-191-00-8 270-071-2 68409-99-4 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Alkanes, C1-2; Alkanlar, C1-2; petrol gazı 649-193-00-9 270-651-5 68475-57-0 H,K
Petroleum gas

Alkanes, C2-3; Alkanlar, C2-3; petrol gazı 649-194-00-4 270-652-0 68475-58-1 H,K
Petroleum gas

Alkanes, C3-4; Alkanlar, C3-4; petrol gazı 649-195-00-X 270-653-6 68475-59-2 H,K
petroleum gas

Alkanes, C4-5; Alkanlar, C4-5; petrol gazı 649-196-00-5 270-654-1 68475-60-5 H,K
Petroleum gas

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation 
stabilization of light straight run naphtha and from which hydrogen 
sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly 
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of 
C1 through C5.]]

[[atmosferik basınçta damıtılmış amin muamelesi ile hidrojen sülfür uzaklaştırılmış naftanın 
fraksiyonizasyonla kararlı kılınması fraksiyon kararlı kılınması için yapılan fraksiyonizasyondan elde 
edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon 
sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]]

Tail gas (petroleum), propane-propylene alkylation feed prep 
deethanizer; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation 
of the reaction products of propane with propylene. It consists of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 
through C4.]]

 [[Propan ile propilenin reaksiyon ürünlerinin damıtılmasında elde edilen hidrokarbonların kompleks 
bir kombinasyonu. Başlıca C1 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları 
içermektedir.]]

Tail gas (petroleum), vacuum gas oil hydrodesulfurizer, hydrogen 
sulfide-free; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from catalytic 
hydrodesulfurization of vacuum gas oil and from which hydrogen 
sulfide has been removed by amine treatment. It consists predominantly 
of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of 
C1 through C6.]]

Petrol gazı; [[Vakum gaz yağınin atalitik olarak hidrojenleme ile kükürt uzaklaştırılması ve amin 
muamelesi ile hidrojen sülfürü uzaklaştırılmış türlerden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
karışımı. Başlıca C1 den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı 
olarak içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation 
of products from the catalytic cracking process. It consists of 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 
through C5 and boiling in the range of approximately -48°C to 32°C .]]

[[Katalitik olarak parçalanma işleminden oluşan ürünlerin damıtılması ile üretilen hidrokarbonların 
kompleks bir bileşimi.  Başlıca C1 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden 
hidrokarbonları ağırlıklı olarak ve yaklaşık olarak 48°C dan 32°C  a kadar aralıkta kaynayan türleri 
içermektedir.]]
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Fuel gases; Yakıt gazları; 649-197-00-0 270-667-2 68476-26-6 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Fuel gases, crude oil of distillates; Yakıt gazları, damıtıkların ham petrolü; 649-198-00-6 270-670-9 68476-29-9 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı; 

Hydrocarbons, C3-4; Hidrokarbonlar, C3-4; 649-199-00-1 270-681-9 68476-40-4 H,K
Petroleum gas Petrol gazı

Hydrocarbons, C4-5; Hidrokarbonlar, C4-5; 649-200-00-5 270-682-4 68476-42-6 H,K
Petroleum gas Petrol gazı

Hydrocarbons, C2-4, C3-rich; Hidrokarbonlar, C2-4, C3ce-zengin; petrol gazı 649-201-00-0 270-689-2 68476-49-3 H,K
Petroleum gas

Petroleum gases, liquefied; Petrol gazları, sıvılaştırılmış; Petrol gazı; 649-202-00-6 270-704-2 68476-85-7 H,K,S
Petroleum gas; 

Petroleum gases, liquefied, sweetened; Petrol gazları, sıvılaştırılmış, kıvamlandırılmış; 649-203-00-1 270-705-8 68476-86-8 H,K,S
Petroleum gas; 

gases (petroleum), C3-4, isobutane-rich; Gazlar (petrol), C3-4, izobütan-zengin; 649-204-00-7 270-724-1 68477-33-8 H,K
Petroleum gas; Petrol gazı;

[[A combination of light gases. It consists predominantly of hydrogen 
and/or low molecular weight hydrocarbons.]]

[[ Hafif gazların bir kombinasyonu. Ağırlıklı olarak hidrojen ve veya düşük moleküler ağırlıklı 
hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of light gases produced by distillation of 
crude oil and by catalytic reforming of naphtha. It consists of hydrogen 
and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of 
C1 through C4 and boiling in the range of approximately -217°C to -12°
C ]]

[[Ham petrolün damıtılması ve naftanın katalitik olarak yeniden oluşması sürecinde oluşan hafif 
gazların kompleks bir kombinasyonu. Ağırlıklı olarak hidrojen ve başlıca C1 den C4 e kadar olan 
aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak ve yaklaşık olarak -217°C dan -12°C  
a kadar aralıkta kaynayan türleri içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation 
of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers 
predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of 
approximately -40 °C to 80 °C).]]

[[Ham petrolün damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. C3 den C7 
ye kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak ve yaklaşık olarak -40°
C dan 80°C  a kadar aralıkta kaynayan türleri içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting 
liquefied petroleum gas mix to a sweetening process to convert 
mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons 
having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 
and boiling in the range of approximately -40 °C to 80 °C .]]

Petrol gazı; [[Hedeflenen sıvılaştırılmış petrol gaz karışımının kıvamlaştırılması işleminden 
merkaptanların dönüşmesi veya asit safsızlıklarının uzaklaştırılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks bir kombinasyonu. C3 den C7 ye kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden 
hidrokarbonları ağırlıklı olarak ve yaklaşık olarak -40°C dan 80°C  a kadar aralıkta kaynayan türleri 
içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of 
saturated and unsaturated hydrocarbons usually ranging in carbon 
numbers from C3 through C6, predominantly butane and isobutane. It 
consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon 
numbers in the range of C3 through C4, predominantly isobutane.]]

[[Genellikle C3 den C6 ya karbon sayısı aralığında, baskın olarak bütan ve izobütan, doymuş ve 
doymamış hidrokarbonların damıtılmasından elde edilen kompleks bir kombinasyon. C3 den C4 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden,baskın olarak izobütan,  doymuş ve doymamış 
hidrokarbonları içermektedir.]]
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Distillates (petroleum), C3-6, piperylene-rich; Damıtıklar (petrol), C3-6, piperilen-zengin; 649-205-00-2 270-726-2 68477-35-0 H,K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), butane splitter overheads; Gazlar (petrol), bütan bölücüsü üstleri; 649-206-00-8 270-750-3 68477-69-0 H,K
Petroleum gas; 

Gases (petroleum), C2-; Gazlar (petrol), C2-; 649-207-00-3 270-751-9 68477-70-3 H,K
Petroleum gas; 

Gazlar (petrol), katalitik-parçalanmış gaz yağı propan gidericisi altlar, C4-zengin asit içermeyen; 649-208-00-9 270-752-4 68477-71-4 H,K

Petroleum gas; Petrol gazı;

Gazlar (petrol), katalitik-parçalanmış nafta bütan giderici altlar, C3-5-zengin; Petrol gazı; 649-209-00-4 270-754-5 68477-72-5 H,K

Petroleum gas; 

Tail gas (petroleum), isomerized naphtha fractionation stabilizer; Artık gaz (petrol), izomerleşmiş nafta fraksiyonizssyon kararlı kılıcısı; 649-210-00-X 269-628-2 68308-08-7 H,K

Petroleum gas; 

[[A complex combination of hydrocarbons from the distillation of 
saturated and unsaturated aliphatic hydrocarbons usually ranging in the 
carbon numbers C3 through C6. It consists of saturated and unsaturated 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, 
predominantly piperylenes.]]

Petrol gazı; [[Genellikle karbon sayıları C3 - C6 aralığında olan doymuş ve doymamış alifatik 
hidrokarbonların damıtma ürünlerinden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. C3 
den C6 ya kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden,baskın olarak piperilen,  doymuş ve doymamış 
hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation 
of the butane stream. It consists of aliphatic hydrocarbons having 
carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4.]]

Petrol gazı; [[Bütan akışının damıtılmasından elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu. Baskın olarak C3 den C4 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva edenalifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation 
of products from a catalytic fractionation process. It contains 
predominantly ethane, ethylene, propane, and propylene.]]

Petrol gazı; [[Katalitik fraksiyonizssyon işleminden üretilen ürünlerin damıtılmasından elde edilen 
hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu. Baskın olarak etah, etilen, propan ve propilen 
içermektedir.]]

Gases (petroleum), catalytic-cracked gas oil depropanizer bottoms, C4-
rich acid-free; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from fractionation 
of catalytic cracked gas oil hydrocarbon stream and treated to remove 
hydrogen sulfide and other acidic components. It consists of 
hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, 
predominantly C4.]]

[[Katalitik olarak parçalanmış gaz yağı hidrokarbon akışı  fraksiyonazisyonu vemuamele edilerek 
hidrojen sülfürü ve diğer asidik bileşenlerin uzaklaştırılmasından elde edilen hidrokarbonların 
kompleks kompleks bir kombinasyonu. C3 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva 
eden,baskın olarak C4, hidrokarbonları içermektedir.]]

Gases (petroleum), catalytic-cracked naphtha debutanizer bottoms, C3-
5-rich; 

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the 
stabilization of catalytic cracked naphtha. It consists of aliphatic 
hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 
through C5.]]

[[Katalitik olarak parçalanmış naftanın karalı kılnması ile elde edilen hidrokarbonların kompleks bir 
kombinasyonu.. Baskın olarak C3 den C5 e kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden alifatik 
hidrokarbonları içermektedir.]]

[[A complex combination of hydrocarbons obtained from the 
fractionation stabilization products from isomerized naphtha. It consists 
predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly 
in the range of C1 through C4.]]

Petrol gazı; [[İzomerleşmiş  naftadan üretilen ürünlerin kararlı kılınması için yapılan fraksiyonlama 
işleminden elde edilen hidrokarbonların kompleks bir kombinasyonu.  Baskın olarak C1 den C4 e 
kadar olan aralıkta karbon sayısı ihtiva eden hidrokarbonları ağırlıklı olarak içermektedir.]]
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EK 5-ÜREME İÇİN TOKSİK: KATEGORİ 1
Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlar

006-001-00-2 211-128-3 630-08-0

009-014-00-1 247-278-1 25808-74-6

kurşun bileşikleri; ek'in diğer maddelerinde tanımlananların dışında kalan kurşun bileşikleri 082-001-00-6 - - A,E

Kurşun alkiller 082-002-00-1 - - A,E

082-003-00-7 236-542-1 13424-46-9

082-004-00-2 231-846-0 7758-97-6  

082-005-00-8 206-104-4 301-04-2

082-006-00-3 231-205-5 7446-27-7

kurşun asetat 082-007-00-9 215-630-3 1335-32-6

082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

Liste No EC No CAS No

carbon monoxide Karbon monoksit

lead hexafluorosilicate kurşun hekzaflorosilikat

lead compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex

lead alkyls

lead azide kurşun azid

lead chromate Kurşun kromat

lead di(acetate) Kurşun di(asetat)

trilead bis(orthophosphate) Trikurşun bis(ortofosfat)

lead acetate 

lead(II) methanesulphonate kurşun(II) metansülfonat
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EK 5-ÜREME İÇİN TOKSİK: KATEGORİ 1 082-008-00-4 401-750-5 17570-76-2

082-009-00-X 215-693-7 1344-37-2  

082-010-00-5 235-759-9 12656-85-8  

082-011-00-0 232-064-2 7784-40-9

602-021-00-6 202-479-3 96-12-8

602-085-00-5 200-855-1 75-26-3 E

607-056-00-0 201-377-6 81-81-2 

609-019-00-4 239-290-0 15245-44-0

lead(II) methanesulphonate kurşun(II) metansülfonat

C.I. Pigment Yellow 34 [This substance is identified in the Colour Index by Colour Index 
Constitution Number, C.I. 77603.]

 C.I. Pigment sarısı 34 [bu madde Renk Listesinde Renk Listesi düzenleme numarası, C.I. 77603 olarak 
tanımlanmaktadır]

C.I. Pigment Red 104 [This substance is identified in the Colour Index by Colour Index 
Constitution Number, C.I. 77605.]

 C.I. Pigment kırmızı 104 [bu madde Renk Listesinde Renk Listesi düzenleme numarası, C.I. 77605 
olarak tanımlanmaktadır]

lead hydrogen arsenate Kurşun hidrojenarsenat

1,2-dibromo-3-chloropropane 1,2-dibromo-3-kloropropan

2-bromopropane 2-bromopropan

warfarin; 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin varfarin;4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbütil)kumarin

lead 2,4,6-trinitroresorcinoxide; kurşun 2,4,6-trinitroresorsinoksit; 
lead styphnate kurşun stifnat
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EK 6-ÜREME İÇİN TOKSİK: KATEGORİ 2
Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı Madde ile ilgili notlar

006-021-00-1 206-356-5 330-55-2 E

014-014-00-X 253-704-7 37894-46-5

014-017-00-6 - 85509-19-9 E

014-019-00-7 403-250-2 - E

024-002-00-6 231-906-6 7778-50-9 E

024-003-00-1 232-143-1 7789-09-5 E

024-004-00-7 234-190-3 10588-01-9 E

sodium dichromate, dihydrate Sodyum dikromat, dihidrat 024-004-01-4 234-190-3 7789-12-0 E

sodium chromate Sodyum kromat 024-018-00-3 231-889-5 7775-11-3 E

028-001-00-1 236-669-2 13463-39-3

048-006-00-2 232-222-0 7790-79-6 E

Liste No EC No CAS No

linuron (ISO); linuron (ISO);
3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea 3-(3,4-diklorofenil)-1-metoksi-1-metilüre

6-(2-chloroethyl)-6-(2-methoxyethoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecane; 6-(2-kloroetil)-6-(2-metoksietoksi)-2,5,7,10-tetraoksa-6-silaundekan; etaselasil
etacelasil

flusilazole (ISO); flusilazol (ISO);
bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane bis(4-florofenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silan

A mixture of: 4-[[bis-(4-fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-4H-1,2,4-triazole; 1-[[bis-(4-
fluorophenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazole

4-[[bis-(4-florofenil)metilsilil]metil-4H-1,2,4-triazol;1-[[bis-(4-florofenil)metilsilil]metil-1H-
1,2,4-triazol’un bir karışımı

potassium dichromate Potasyum dikromat

ammonium dichromate Amonyum dikromat

sodium dichromate anhydrate Susuz sodyumdikromat

nickel tetracarbonyl nikel tetrakarbonil

cadmium fluoride Kadmiyum florür
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EK 6-ÜREME İÇİN TOKSİK: KATEGORİ 2
Kadmiyum klorür 048-008-00-3 233-296-7 10108-64-2 E

Kadmiyum sülfat 048-009-00-9 233-331-6 10124-36-4 E

601-032-00-3 200-028-5 50-32-8  

602-019-00-5 203-445-0 106-94-5  

602-062-00-X 202-486-1 96-18-4 D

602-094-00-4 251-087-9 32536-52-0  

603-011-00-4 203-713-7 109-86-4

603-012-00-X 203-804-1 110-80-5

603-031-00-3 203-794-9 110-71-4  

EGDME

603-063-00-8 209-128-3 556-52-5 E

603-106-00-0 216-455-5 1589-47-5  

603-139-00-0 203-924-4 111-96-6  

cadmium chloride

cadmium sulphate

benzo[a]pyrene; benzo[a]piren; benzo[d,e,f]kreizen

1-bromopropane; 1-bromopropan;Propil bromür; n-propil bromür
Propyl bromide
n-propyl bromide

1,2,3-trichloropropane 1,2,3-trikloropropan

diphenylether; octabromo derivate difenileter; oktabromo türevi

2-methoxyethanol; 2-metoksietanol; etilen glikol monometil eter;metilglikol
ethylene glycol monomethyl ether;methylglycol

2-ethoxyethanol; 2-etoksietanol; etilen glikol monoetil eter;etilglikol
ethylene glycol monoethyl ether;ethylglicol

1,2-dimethoxyethane; 1,2-dimetoksietan; etilen glikol dimetil eter; EGDME
ethylene glycol dimethyl ether; 

2,3-epoxypropan-1-ol; 2,3-epoksipropan-1-ol; glisidol oksiranmetanol
glycidol oxiranemethanol 

2-methoxypropanol 2-metoksipropanol

bis(2-methoxyethyl) ether bis(2-metoksietil)eter
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EK 6-ÜREME İÇİN TOKSİK: KATEGORİ 2
603-143-00-2 404-660-4 57044-25-4 E

603-176-00-2 203-977-3 112-49-2  
TEGDME; TEGDME;

604-024-00-8 401-720-1 6807-17-6  

606-062-00-0 407-330-8 61571-06-0  

607-036-00-1 203-772-9 110-49-6

607-037-00-7 203-839-2 111-15-9

607-203-00-9 279-452-8 80387-97-9  

607-228-00-5 204-212-6 117-82-8  

607-251-00-0 274-724-2 70657-70-4  

607-304-00-8 274-125-6 69806-50-4  

607-307-00-4 256-599-6 50471-44-8  

607-312-00-1 210-894-6 625-45-6 E

607-317-00-9 204-211-0 117-81-7  

DEHP
607-318-00-4 201-557-4 84-74-2  

DBP DBP

R-2,3-epoxy-1-propanol R-2,3-epoksi-1-propanol

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane; 1,2-bis(2-metoksietoksi)etan;

triethylene glycol dimethyl ether; trietilenglikoldimetileter; 
triglyme
4,4-isobutylethylidenediphenol;2,2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane 4,4-izobütiletilidindifenol;2,2-bis(4'hidroksifenil)4-metilpentan

tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyde tetrahidrotiyopiran-3-karboksialdehid

2-methoxyethyl acetate; ethylene glycol monomethylether acetate; 2-metoksietil asetat; etilen glikol monometil eter asetat;
methylglycol acetate metilglikol asetat

2-ethoxyethyl acetate; ethylene glycol monoethylether acetate; 2-etoksietil asetat; etilen glikol monoetil eter asetat;etilglikolasetat
ethylglycol acetate

2-ethylhexyl[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]thio]acetate 2-etilhekzil-[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-hidroksifenil]metiltiyo]asetat

bis(2-methoxyethyl) phthalate bis(2-metoksietil)ftalat

2-methoxypropyl acetate 2-metoksipropilasetat

fluazifop-butyl (ISO); fluazifop-bütil (ISO);
butyl (RS)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate butyl (RS)-2-[4-[[5-(triflorometil)-2-piridil]oksi]fenoksi]propiyonat

vinclozolin (ISO); vinklozolin (ISO);
N-3,5-dichlorophenyl-5-methyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione N-3,5-diklorofenil-5-metil-5-vinil-1,3-oksazolidin-2,4-dion

methoxyacetic acid Metoksiasetikasit

bis(2-ethylhexyl) phthalate; bis(2-etilheksil) ftalat; di-(2-etilheksil) ftalat; DEHP
di-(2-ethylhexyl) phthalate; 

dibutyl phthalate; dibütilftalat;



Sayfa 4 / 6

EK 6-ÜREME İÇİN TOKSİK: KATEGORİ 2
607-373-00-4 414-200-4 119738-06-6 E

607-426-00-1 84777-06-0 [1]  

- [2]
131-18-0 [3]
605-50-5 [4]

BBP; BBP; 607-430-00-3 201-622-7 85-68-7  

607-480-00-6 271-084-6 68515-42-4  

607-487-00-4 402-660-9 -  

609-023-00-6 254-408-0 39300-45-3 E

609-024-00-1 207-612-9 485-31-4

609-025-00-7 201-861-7 88-85-7

609-026-00-2 - -

609-030-00-4 215-813-8 1420-07-1

609-031-00-X - -

(+/-) tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenyloxy]propionate (+/-) tetrahidrofurfuril (R)-2-[4-(6-klorokinoksalin-2-iloksi)feniloksi]propionat

1,2-benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear; [1] 1,2-benzendikarboksilik asit, dipentilester, dallanmış ve lineer; [1] 284-032-2 [1][2]

205-017-9[3]
210-088-4[4]

n-pentyl-isopentylphthalate; [2] n-pentil-izopentilftalat; [2]
di-n-pentyl phthalate; [3] di-n-pentilftalat; [3]
diisopentylphthalate [4] diizopentilftalat [4]

benzyl butyl phtalate benzilbütilftalat

1,2-benzenedicarboxylic acid; 1,2-benzendikarboksilik asit; di-C7-11-dallanmış ve düz zincirli  alkil esterleri
di-C7-11-branched and linear alkylesters

A mixture of: disodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-
sulfonatophenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate; 

disodyum4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-hidroksi-1-(4-sülfonatofenil)pirazol-4-
il)penta-2,4-denilidin)-4,5-dihidro-5-oksopirazol-1-il)benzensülfonat;                                              
                                               trisodyum 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-oxido-1-(4-
sülfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidin)-4,5-dihidro-5-oksopirazol-1-il)benzensülfonat 
karışımıtrisodium 4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatophenyl)pyrazol-4-

yl)penta-2,4-dienylidene)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)benzenesulfonate

dinocap (ISO) dinocap (İSO)

binapacryl (ISO); binapakril (İSO);
2-sec-butyl-4,6-dinitrophenyl-3-methylcrotonate 2-sec-bütil-4,6-dinitrofenil-3-metilkrotonat

dinoseb; dinoseb;
6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol 6-sek-bütil-2,4-dinitrofenol

salts and esters of dinoseb, with the exception of those specified elsewhere in this Annex dinoseb tuzları ve esterleri, ek'in diğer maddelerinde tanımlananların dışında kalanlar

dinoterb ; 2-tert-butyl-4,6-dinitrophenol dinoterb ; 2-ter-bütil-4,6-dinitrofenol

salts and esters of dinoterb dinoterb tuzları ve esterleri
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EK 6-ÜREME İÇİN TOKSİK: KATEGORİ 2
609-040-00-9 217-406-0 1836-75-5

611-004-00-2 209-765-7 592-62-1  

611-131-00-3 420-580-2 -  

611-140-00-2 - 68049-83-2  

613-020-00-5 246-347-3 24602-86-6

613-039-00-9 202-506-9 96-45-7

613-048-00-8 234-232-0 10605-21-7  

613-049-00-3 241-775-7 17804-35-2

613-140-00-8 200-636-0 66-81-9

613-166-00-X - 103361-09-7  

613-175-00-9 406-850-2 106325-08-0  

613-191-00-6 421-150-7 143860-04-2  

nitrofen (ISO); nitrofen (İSO);
2,4-dichlorophenyl 4-nitrophenyl ether 2,4-diklorofenil-4-nitrofenileter

methyl-ONN-azoxymethyl acetate; metil-ONN-azoksimetilasetat;
methyl azoxy methyl acetate metilazoksimetilasetat

2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-
methylphenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-one

2-[2-hidroksi-3-(2-klorfenil)karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroksi-3-(3-metilfenil)karbamoil-1-
naftilazo]floren-9-on

azafenidin azafenidin

tridemorph (ISO); tridemorf (İSO);
2,6-dimethyl-4-tridecylmorpholine 2,6-dimetil-4-tridesilmorfolin

ethylene thiourea; etilentiyoüre;
imidazolidine-2-thione; imidazolidin-2-tiyon; 2-imidazolin-2-tiyol
2-imidazoline-2-thiol
carbendazim (ISO); karbendazim (İSO);
methyl benzimidazol-2-ylcarbamate metilbenzimidazol-2-ilkarbamat

benomyl (ISO); benomil (İSO);
methyl 1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamate metil-1-(bütilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamat

cycloheximide siklohekzimid

flumioxazin (ISO); flumioksazin (İSO);
N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-ene-1,2-
dicarboxamide

N-(7-floro-3,4-dihidro-3-okso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoksazin-6-il)sikloheks-1-en-1,2-
dikarboksamid

(2RS,3SR)-3-(2-chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane  (2RS,3SR)-3-(2-klorofenil)-2-(4-florofenil)-[(1H-1,2,4-triyazol-1-il)metil]oksiran

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine 3-etil-2-metil-2-(3-metilbütil)-1,3-oksazolidin
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613-199-00-X 421-550-1 -  

616-001-00-X 200-679-5 68-12-2

616-011-00-4 204-826-4 127-19-5 E

616-052-00-8 200-842-0 75-12-7

616-053-00-3 201-182-6 79-16-3  

616-056-00-X 204-624-6 123-39-7 E

A mixture of: 1,3,5-tris(3-aminomethylphenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione; karışım: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion;      karışım 3,5-bi(3-
aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-
1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trion oligomerleria mixture of oligomers of 3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylphenyl)-2,4,6-

trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trione

N,N-dimethylformamide; N,N-dimetilformamid; dimetilformamid
dimethyl formamide

N,N-dimethylacetamide N,N-dimetilasetamid

formamide formamid

N-methylacetamide N-metilasetamid

N-methylformamide N-metilformamid
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  EK 7

       Asbest içeren eşyaların etiketlenmesine ilişkin özel hükümler

.                : 1 Asbest içeren tüm eşyalar ya da bunların paketlenmesi aşağıda tanımlandığı biçimde bir etiket taşımalıdır

( )           ( )  ,    ; a Aşağıdaki örneğe uygun etiket en az 5 cm yüksekliğinde H ve 2 5 cm genişliğinde olmalıdır

( )    : b İki kısımdan oluşacaktır

—   (Üst kısım h1 =  % )        ‘ ’  ; 40 H siyah bir arka plan üzerinde beyaz bir a harfi taşıyacaktır

—   (Alt kısım h2=  % )       /    60 H kırmızı bir arka plan üzerinde beyaz ve veya siyah standart ifadeleri 
; içerecektir

( )      ,     ‘  ’, ‘ /c Eğer eşya krosidolit içeriğine sahipse standart ifadede yer alana asbest içerir krosidolit mavi 
 ’  .  asbest içerir olarak değiştirilecektir

 ,           Üye Devletler bölgede piyasaya sürülmesi tasarlanan eşyalar için ilk alt paragrafın uygulanmasını hariç 
.     ‘  ’   .  tutabilir Ancak bu eşyaların etiketlerinde asbest içerir ifadesi yer almalıdır

( )         ,    d Eğer etiketleme eşyaların üzerine doğrudan baskı yapılması şeklindeyse arka plan rengiyle kontrast 
      .  halindeki bir tek bir rengin kullanılması yeterlidir

.          :  2 Bu Ekte belirtilen etiket aşağıdaki kurallara göre eklenecektir

( )        ; a tedarik edilen en küçük birimlerin her birine

( )        ,     b eğer bir eşyada asbest bazlı bileşenler bulunuyorsa yalnızca bu bileşenlerde etiket bulunması 
 .          yeterli olacaktır Boyutun küçük olması ya da paketlemenin uygunsuzluğunun etiketin bileşene 

     .  eklenmesini imkansız kıldığı durumlarda etiketlemende vazgeçilebilir
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.3      Asbest içeren paketlenmiş eşyaların etiketlenmesi

. .   ,           3 1 Aşağıdaki bilgiler asbest içeren paketlenmiş eşyaların etiketlerinde okunaklı ve silinmeyecek bir şekilde yer 
:  alacaktır

( )           a bu Ek doğrultusunda tehlikeye ilişkin işaretler ve ilgili göstergeler

( )       ,      b söz konusu eşyayla ilgili oldukları sürece bu Ekin bilgileri doğrultusunda seçilmesi gereken 
 .güvenlik talimatları
      ,   ( )  ( )’Paketleme üzerinde ilaveten güvenlik bilgilerinin temin edildiğinde bu durum a ve b de 

       . verilen bilgilerin tesirini zayıflatmayacak ya da bunlarla çelişmeyecektir

. .  .        :3 2 3 1 uyarınca yapılan etiketlemeler aşağıdakiler yoluyla geçerlilik kazanacaktır  

—         paket üzerinde sıkı bir şekilde yapıştırılmış bir etiket

—      ( )    pakete güvenli bir şekilde eklenmiş bağlamalı bir etiket ya da

—    . paketin üstüne doğrudan baskı
. .              3 3 Asbest içeren ve gevşek plastik veya benzeri bir şekilde paketlenen eşyalar paketlenmiş eşyalar 

    .   .       olarak ele alınacak ve 3 2 uyarınca etiketlenecektir Eşyaların bu gibi paketlerden ayrılması ve 
     ,       paketlenmemiş bir şekilde piyasaya sürülmesi durumunda tedarik edilen en küçük birimlerin her birine 

.     . 3 1 uyarınca etiketleme bilgileri eklenecektir

.     4 Asbest içeren paketlenmemiş eşyaların etiketlenmesi

    , .        :Asbest içeren paketlenmemiş eşyalar için 3 1 uyarınca etiketleme yapılması aşağıdakiler yoluyla geçerlilik kazanacaktır

—        asbest içeren eşyaya sıkı bir şekilde eklenmiş etiket
—      ( )    pakete güvenli bir şekilde eklenmiş bağlamalı bir etiket ya da

—    . paketin üstüne doğrudan baskı
      ,     Ya da yukarıda belirtilenler örneğin eşyanın küçüklüğü eşyanın özelliklerinin uygunsuzluğu ya da 

          belirli teknik güçlükler gibi durumlarda yukarıda belirtilenlerin mantık çerçevesinde pratik olmaması 
, .      .  halinde 3 1 uyarınca basılmış küçük kitapçıklar kullanılabilir

.         ,  5 İş güvenliği ve hijyenine ilişkin Topluluk hükümlerine halel getirmeksizin kullanım bağlamında 
            ,işlenmiş ya da tamamlanmış olabilecek eşyaya eklenmiş etikete ilgili eşyaya uygun güvenlik talimatları  
  , : özellikle de aşağıdakiler eklenecektir

—       dış mekanda ya da havalandırmalı ortamda kullanınız

—  ,            gerekli görüldüğünde uygun toz alma tesisatıyla birlikte tercihen el aletleri ya da düşük hızlı 
 .     ,       aletler kullanınız Eğer yüksek hızlı aletler kullanılacaksa her zaman için bu gibi bir tesisat 

.  kullanılmalıdır— 
         mümkünse kesme ya da delme işleminde önce nemlendiriniz

—                suyla toz alarak uygun bir şekilde kapatılmış bir muhafazaya yerleştiriniz ve güvenli bir şekilde atınız

.    ,            6 Bölüm 5 kapsamına girmeyen asbest fiberleri salması olası olan ve ev kullanımı için tasarlanan tüm eşyaların 
 ‘  ’   .  etiketleri eskidiğinde yenileyiniz güvenlik talimatını taşımalıdır

.              7 Asbest içeren eşyaların etiketleri resmi dilde ya da eşyanın piyasaya sürüldüğü Üye Devletlerin dillerinde 
.  olmalıdır

.

.



EK  8
Maddenin Türkçe adı

92-67-1 612-072-00-6 202-177-1

92-87-5 612-042-00-2 202-199-1

95-69-2 202-441-6

91-59-8 612-022-00-3 202-080-4

97-56-3 611-006-00-3 202-591-2

99-55-8 202-765-8

106-47-8 612-137-00-9 203-401-0

615-05-4 210-406-1

101-77-9 612-051-00-1 202-974-4

91-94-1 612-068-00-4 202-109-0

119-90-4 612-036-00-X 204-355-4

CAS No Liste No EC No Maddenin İngilizce 
adı

biphenyl-4-ylamine; bifenil-4-ilamin; ; 4-
aminobifenil;ksenilami
n

4-aminobipheny; 
xenylamine;
benzidine; benzidin;

4-chloro-o-toluidine 4-kloro-o-toluidin

2-naphthylamine 2-naftilamin

o-aminoazotoluene;  o-aminoazotoluen
4-amino-2',3-
dimethylazobenzene; 

4-amino-2',3-
dimetilazobenzen;

4-o-tolylazo-o-
toluidine; 

4-o-tolilazo-o-toluidin;

5-nitro-o-toluidine 5-nitro-o-toluidin

4-chloroaniline 4-kloroanilin

4-methoxy-m-
phenylenediamine

4-metoksi-m-
fenilendiamin

4,4'-methylenedianilin
e;

4,4'-metilendianilin;       
                        
4,4'-diaminodifenilmeta
n; 4,4'-diaminodiphenyl

methane; 

3,3'-dichlorobenzidine; 3,3'-diklorobenzidin; 
3,3'-diklorobifenil-
4,4'-ilendiamin3,3'-dichlorobiphenyl-

4,4'-ylenediamine

3,3'-dimethoxybenzidi
ne; 

3,3'-dimetoksibenzidin;

o-dianisidine o-dianisidin



119-90-4 612-036-00-X 204-355-4



119-93-7 612-041-00-7 204-358-0

838-88-0 612-085-00-7 212-658-8

120-71-8 204-419-1

101-14-4 612-078-00-9 202-918-9

101-80-4 202-977-0

139-65-1 205-370-9

95-53-4 612-091-00-X 202-429-0

95-80-7 612-099-00-3 202-453-1

137-17-7 205-282-0

90-04-0 612-035-00-4 201-963-1

60-09-3 611-008-00-4 200-453-6

3,3'-dimethylbenzidine
,4,4'-bi-o-toluidine

3,3'-dimetilbenzidin;  
4,4'-bi-o-toluidin

4,4'-methylenedi-o-
toluidine

4,4'-metilendi-o-
toluidin

6-methoxy-m-
toluidine ;      p-
cresidine

6-metoksi-m-toluidin;    
   p-kresidin

4,4'-methylene bis(2-
chloroaniline);

4,4'-metilenbis(2-
kloroanilin);

2,2'-dichloro-
4,4'-methylenedianilin
e 

2,2'-dikloro-
4,4'-metilendianilin

4,4'-oxydianiline 4,4'-oksidianilin

4,4'-thiodianiline
4,4'-tiyodianilin

o-toluidine; o-toluidin; 2-
aminotoluen2-aminotoluene

4-methyl-m-
phenylenediamine 

4-metil-m-
fenilendiamin 

2,4,5-trimethylaniline 2,4,5-trimetilanilin

o-anisidine; 2-
methoxyaniline; 

o-anisidin; 2-           
metoksi-anilin;

4-aminoazobenzene 4-aminoazobenzen 



EK 9

Maddenin İngilizce adı Maddenin Türkçe adı

611-070-00-2 405-665-4

CAS No Liste No EC No

Tahsis edilememiştir.   

Komponent 1:
CAS-No:118685-33-9

C39H23ClCrN7O12S.2Na 

Komponent 2:

C46H30CrN10O20S2.3Na      

A mixture of: disodium (6-(4-
anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-
dinitro-2-oxidophenylazo)-1-
naphtholato)(1-(5-chloro-2-
oxidophenylazo)-2-
naphtholato)chromate(1-);

trisodium bis(5-(4-anisidino)-
3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-
oxidophenylazo)-1-
naphtholato)chromate(1-)

disodyum-(6-(4-anisidino)-3-
sülfonato-2-(3,5-dinitro-2-
oksidofenilazo)-1-naftolato)(1-
(5-kloro-2-oksidofenilazo)-2-
naftolato)kromat(1-);

 trisodyumbis(5-(4-anisidino)-
3-sülfonato-2-(3,5-dinitro-2-
oksidofenilazo)-1-
naftolato)kromat(1-) karışımı-

 



.
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  EK 10

CEN  /  :CEN ISO TS 17234 2003 YOK

CEN  —  Tekstiller Azo renklendiricilerden 
    türev alınan çeşitli aromatik aminlerin 
   — tespit edilmesi için yöntemler Bölüm 

:   1 Özütleme yapılmadan erişilebilen 
   belirli azo renklendiricilerin kullanımının 
 tespiti

YOK

CEN  - :EN 14362 2 2003 YOK —   stiller Azo renklendiricilerden türev 
    alınan çeşitli aromatik aminlerin tespit 
  —  :edilmesi için yöntemler Bölüm 2  
  Fiberlerin özütlenmesiyle erişilebilen 

  belirli azo renklendiricilerin 
(*) :   : ESO Avrupa standartları kurumları

:    , -  ; . ( - )   ,  ( - )   . :// . .  CEN rue de Stassart 36 B 1050 Bruxelles tel 32 2 550 08 11 fax 32 2 550 08 19 http www cenorm be C
:    , -  ; . ( - )   ,  ( - )   . ENELEC rue de Stassart 36 B 1050 Bruxelles tel 32 2 519 68 71 fax 32 2 519 69 19 :// . .http www cenelec org 

: ,   , -   ; . ( )    ,  ( )    .ETSI 650 route des Lucioles F 06921 Sophia Antipolis tel 33 492 94 42 00 fax 33 493 65 47 16  
:// . .  http www etsi org

 - :EN 14362 1 2003

 Avrupa standartları    Standardın referansı ve başlığı  Referans belge
 (*) kurmu

  —   Madde 43 Azo renklendiriciler

   Test yöntemlerinin listesi

  Yerini aşan standardın 
referansı

 —    — Deri kimyasal testler boyalı 
   derilerde belirli azo renklendiricilerin 

 tespit edilmesi

http://www.cenelec.org/

	REACH_RESMi_METiN_TR.pdf
	ekler.pdf
	EK1.pdf
	Sayfa3

	EK2.pdf
	Sayfa1 

	EK4.pdf
	Sayfa1

	EK5.pdf
	Sayfa3

	EK6.pdf
	Sayfa1

	EK7.pdf
	EK8.pdf
	Sayfa2

	EK9.pdf
	Sayfa2

	EK10.pdf


