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Yönetmeliğin Amacı
Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve 
müstahzarların insan sağlığı ve çevre üzerinde 
yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin 
kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere 
güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve 
dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları
düzenlemektir.



Kapsam :

Güvenlik bilgi formu
Biçim ve İçeriği

Bitki koruma ürünlerine
ilişkin özel düzenlemeler

?
Güvenlik bilgi formunun

hangi maddeler için
ve hangi hallerde

hazırlanacağı



Kapsam dışı kimyasallar :
 İnsan sağlığı veya veterinerlikle ilgili amaçlar için 

kullanılan tıbbi ürünler,
 Kozmetik ürünler,
 Atık niteliğindeki madde karışımları,
 Gıda maddeleri,
 Hayvan yemleri,
 Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren 

müstahzarlar



Kapsam dışı kimyasallar :
 Haklarında, yürürlükteki diğer düzenlemelerde bu Yönetmelikle aynı

seviyede bilgi sağlayıcı ve koruyucu hükümler bulunan, invasiv veya 
insan vücudu ile doğrudan fiziksel temasla kullanılan tıbbi cihazlar,

 Haklarında yürürlükteki diğer düzenlemelerde ilgili hükümler 
bulunan, patlama ya da piroteknik etki yoluyla fiili etki yaratmak 
üzere piyasaya arz edilen harp levazımatı ve patlayıcıları

 Tehlikeli maddeler ve müstahzarların demiryolu, karayolu, deniz yolu, 
iç su yolu veya havayoluyla taşınması

 Herhangi bir işleme veya sürece girmemesi koşuluyla transit 
geçişteki gümrük denetimine tabi maddeler ve müstahzarlar.



Yönetmelikle ilgili yükümlülükler
Üretici, ithalatçı, dağıtıcı:

 Bu madde veya müstahzar hakkında bilgiler 
içeren güvenlik bilgi formunu elektronik 
veya yazılı olarak  profesyonel kullanıcısına 
vermek.

 Profesyonel kullanıcının talebi durumunda, 
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların 
Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve 
Etiketlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci, 
18 inci ve 19 uncu maddeleri kapsamında,

1) İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike 
oluşturan madde içeren; 

2) Hakkında işyerlerinde izin verilebilir 
maruziyet sınır değerleri bulunan bir madde 
içeren;

müstahzarlar için bir güvenlik bilgi formunu 
sağlamak.

• Maddenin ilk teslimatında veya revize edildiğinde
ücretsiz olarak, güncellemeyi takip eden üç ay içerisinde 
formu sağlamak.

• Güvenlik bilgi formlarını akredite kuruluş ve 
belgelendirilmiş kişilere hazırlatmak.

• Bir kopyasını Çevre ve Orman Bakanlığına iletmek.



Yönetmelikle ilgili yükümlülükler
Bakanlık :

 Üretilen, depolanan, kullanılan kimyasallardan yönetmelik 
kapsamına girenler için Güvenlik Bilgi Formlarının var olması,

 Yönetmeliğe uygun hazırlanması,

 Kullanıcılara ve Bakanlığa sağlanması, 

Hükümleri kontrol edilerek, uygunsuz durumlarda ;

 Çevre kanununun ilgili maddesince cezai işlem yapılır.



Güvenlik Bilgi Formlarının Verilmesi

Tehlikeli olarak Sınıflandırılan 
Madde/Müstahzar

Profesyonel Kullanıcıya
Teslimat sırasında

Tehlikeli olarak sınıflandırılmasa dahi 
Müstahzar
•Gaz halinde olmayan müstahzarlarda, tek 
başına konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %1 oranında 
veya 
•gaz halinde olan müstahzarlarda, tek başına 
konsantrasyonu hacimce ≥ %0,2 oranında 
•toksikolojik/ekotoksikolojik madde

Profesyonel Kullanıcı talep 
ederse 
Teslimat sırasında



Güvenlik Bilgi Formlarının Yapısı :

Formun 1. Bölümü :

GÜVENLİK BİLGİ FORMU
(….tarihinde yayımlanan “Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve 

Dağıtılması Hakkında Yönetmelik”e göre hazırlanmıştır.)

Madde / müstahzar Adı: XXXXX

Hazırlama Tarihi                   : XX.XX.XXXX
Yeni Düzenleme Tarihi         : XX.XX.XXXX                             
Kaçıncı Düzenleme Olduğu : X

Form No: X                                                     Sayfa No: X / XX

(Birden fazla sayfa varsa, her sayfa için 2 bölüm halinde hazırlanır)



Güvenlik Bilgi Formlarının Yapısı :

Formun 2. Bölümü :

a) Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,
b) Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi,

c) Tehlikelerin Tanıtımı,
ç) İlk Yardım Tedbirleri,

d) Yangınla Mücadele Tedbirleri,
e) Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler,

f) Saklama ve Depolama,
g) Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma,

ğ) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,
h) Kararlılık ve Tepkime,

ı) Toksikolojik Bilgi,
i) Ekolojik Bilgi,

j) Bertaraf Bilgileri,
k) Taşımacılık Bilgileri,

l) Mevzuat Bilgileri,
m) Diğer Bilgiler.

Ayrıntılı
bilgi için 

yönetmelik 
Ek-2’ye 
bakınız

Ayrıntılı
bilgi için 

yönetmelik 
Ek-2’ye 
bakınız



Teşekkür Ederim..


