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10 Aralık 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31330 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ
VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/12/2013 tar�hl� ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddeler�n ve
Karışımların Sınıflandırılması, Et�ketlenmes� ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmel�ğ�n 2 nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (a), (c), (ç) ve (e) bentler�, �k�nc� fıkrasının (a), (ç) ve (d) bentler� �le üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentler�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) Maddeler�n ve karışımların sınıflandırılmasını, zararlı maddeler�n ve karışımların et�ketlenmes�n� ve
ambalajlanmasını,”

“c) Tedar�kç�ler�n, p�yasaya arz ed�len maddeler� ve karışımları et�ketlemes� ve ambalajlamasına �l�şk�n
hükümler�,

ç) İmalatçı, eşya üret�c�ler� ve �thalatçıların, 23/6/2017 tar�hl� ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�k kapsamında kayıt
veya b�ld�r�me tab� olan ve p�yasaya arz ed�lmeyen maddeler� sınıflandırmasına �l�şk�n hükümler�,”

“e) Maddeler�n sınıflandırma ve et�ketleme b�ld�r�m�ne �l�şk�n hükümler�,”
“a) 25/4/2017 tar�hl� ve 30048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşer� Tıbb� Ürünler�n Ambalaj B�lg�ler�,

Kullanma Tal�matı ve Tak�b� Yönetmel�ğ� kapsamındak� tıbb� ürünler.”
“ç) 7/6/2011 tar�hl� ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleşt�r�leb�l�r Akt�f Tıbb� C�hazlar

Yönetmel�ğ� ve Tıbb� C�haz Yönetmel�ğ� ve 9/1/2007 tar�hl� ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut
Dışında Kullanılan (İn V�tro) Tıbb� Tanı C�hazları Yönetmel�ğ� kapsamındak� ürünler.

d) 19/2/2020 tar�hl� ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Yönetmel�ğ� �le
29/12/2011 tar�hl� ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Aroma Ver�c�ler
ve Aroma Verme Özell�ğ� Taşıyan Gıda B�leşenler� Yönetmel�ğ� ve 30/6/2013 tar�hl� ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Gıda Katkı Maddeler� Yönetmel�ğ� kapsamındak� ürünler.”

“d) 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde tanımlanan
atıkları.

e) 35 �nc� madden�n uygulanab�leceğ� durumlar har�c�nde, tehl�kel� malların havayolu, den�zyolu, karayolu,
dem�ryolu ve �ç su yoluyla taşınmasını ve taşınmasına esas teşk�l eden faal�yetler�.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�, 24/4/1930 tar�hl� ve 1593
sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanunu, 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu, 29/6/2001 tar�hl� ve 4703 sayılı Ürünlere İl�şk�n Tekn�k Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Da�r
Kanun ve 14/8/1987 tar�hl� ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan
Patlayıcı Maddelerle Av Malzemes� ve Benzerler�n�n Üret�m�, İthal�, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı,
Kullanılması, Yok Ed�lmes�, Denetlenmes� Usul ve Esaslarına İl�şk�n Tüzüğe dayanılarak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “b�r veya daha
fazla” �bares� “�k� veya daha fazla” olarak değ�şt�r�lm�ş, (ı) ve (ö) bentler� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, (�) ve (çç)
bentler� yürürlükten kaldırılmıştır.

“ı) EC numarası: Madden�n Avrupa B�rl�ğ� �ç�ndek� resmî numarasını,”
“ö) İlg�l� kurum: B�yos�dal ürünler �ç�n Sağlık Bakanlığını; deterjanlar, hava aromat�ze ed�c� ürünler, kırtas�ye

ürünler� ve havuz suyunda kullanılan yardımcı k�myasallar �ç�n T�caret Bakanlığını; b�tk� koruma ürünler� �le alkol ve
alkol �çeren ürünler �ç�n Tarım ve Orman Bakanlığını; patlayıcı ve p�rotekn�k maddeler �le �lg�l� düzenlemeler �ç�n
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı �le İç�şler� Bakanlığını; bunların har�c�ndek� her türlü zararlı madde ve karışımlar �le bu
Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde gerçekleşt�r�lecek çalışmaların koord�nasyonu �ç�n Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanlığını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n başlığı �le b�r�nc� fıkrasının (b) ve (c) bentler� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Sınıflandırma, et�ket ve ambalaja �l�şk�n genel �lkeler”
“b) İmalatçılar, �thalatçılar ve eşya üret�c�ler�, (a) bend�nde yer alan hükme halel get�rmeks�z�n K�myasalların

Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�, 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrası �le beş�nc� fıkrası, 17 nc� maddes� ya da 18 �nc� maddes� hükümler�ne göre kayda tab� olan veya 8 �nc�
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maddes�n�n �k�nc� fıkrası ya da 10 uncu maddes� hükümler�ne göre b�ld�r�me tab� olan ve p�yasaya arz ed�lmem�ş olan
maddeler� de Üçüncü Bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sınıflandırır.

c) B�r madde, Altıncı Bölümde yer alan hükümler kapsamında uyumlaştırılmış sınıflandırması ve et�ketlemes�
yapılmış ve Ek-6’nın üçüncü bölümünde yer alıyorsa bu madde �ç�n Ek-6’nın üçüncü bölümünde yer alan l�stedek�
sınıflandırma b�lg�ler� kullanılır. Söz konusu l�stede yer alan maddeye a�t zararlılık sınıfları veya farklılaşmalar �ç�n
Üçüncü Bölüm hükümler� kapsamında b�r sınıflandırma yapılmaz. Ancak söz konusu madden�n, Ek-6’nın üçüncü
bölümünde yer almayan b�r veya daha fazla zararlılık sınıfı ya da farklılaşma kapsamına g�rmes� hal�nde, söz konusu
bu zararlılık sınıfları veya farklılaşmalar �ç�n Üçüncü Bölüm kapsamında b�r sınıflandırma yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“c) K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-11’�n�n 1

numaralı başlığı uyarınca oluşturulmuş d�ğer tüm b�lg�ler.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� aşağıdak� şek�lde

değ�şt�r�lm�şt�r.
“c) Karışıma veya �çerd�ğ� maddelere a�t, K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması

Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-11’�n�n 1 numaralı başlığı uyarınca oluşturulmuş d�ğer tüm b�lg�ler.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı bakımından yen� testler�n yapılması durumunda, 13/12/2011 tar�hl� ve 28141

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve D�ğer B�l�msel Amaçlar İç�n Kullanılan Hayvanların Refah ve
Korunmasına Da�r Yönetmel�k �le 15/2/2014 tar�hl� ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Deneyler�
Et�k Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Da�r Yönetmel�k kapsamında hayvanlar üzer�nde uygulanacak olan
testler, yalnızca ver� güven�l�rl�ğ�n� ve kal�tes�n� sağlayan başka b�r alternat�f yöntem�n olmaması durumunda
gerçekleşt�r�l�r.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� ve dördüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Ek-1’de öngörüldüğü şek�lde, madde veya karışımın �nsan sağlığına veya çevreye zararlı olup olmadığının
bel�rlenmes� amacıyla, �malatçı, �thalatçı veya alt kullanıcı, K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve
Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-11’�n�n 1 numaralı başlığında yer alan kuralları uygulamak dah�l olmak üzere
b�lg� oluşturmaya yönel�k yen� testler yapab�l�r.”

“(4) İmalatçı, �thalatçı veya alt kullanıcının yen� ekotoks�koloj�k veya toks�koloj�k test ve anal�zler yapması
hal�nde, bu anal�zler� K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğ�n�n 14 üncü
maddes�n�n dördüncü fıkrasına uygun olarak gerçekleşt�r�r.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(3) Sınıflandırma kr�terler�n�n mevcut tanımlanmış b�lg�lere doğrudan uygulanamadığı durumda, �malatçı,

�thalatçı ve alt kullanıcılar, madde veya karışımın zararlarının bel�rlenmes� üzer�nde etk�s� olan mevcut tüm b�lg�ler�,
Ek-1’�n b�r�nc� bölümünün 1.1.1 numaralı başlığında yer alan uzman kararını ve del�l ağırlığını d�kkate alarak,
K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-11’�n�n 1.2 numaralı
başlığına uygun şek�lde değerlend�r�r.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmel�ğ�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “güven�l�r ve �nandırıcı
b�l�msel b�lg�ler bulunduğunda,” �bares� “güven�l�rl�ğ�nden şüphe duyulmayan b�l�msel b�lg�ler bulunduğunda,” olarak
değ�şt�r�lm�ş, altıncı fıkrasında yer alan “�k�nc�,” �bares� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (c) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 12 – Aynı Yönetmel�ğ�n 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “gereken tüm çabayı

göstermekle ve” �bares�nden sonra gelmek üzere “yeterl� ve güven�l�r olarak değerlend�rd�kler� gerekl� b�lg�den
haberdar olmaları hal�nde gec�kmeks�z�n” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 13 – Aynı Yönetmel�ğ�n 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı
madden�n �k�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan “CAS numarasını” �bares� “CAS numarasını veya l�ste numarasını”
olarak, aynı fıkranın (b) bend�nde yer alan “ver�len adı ve EC veya CAS numarası” �bares� “ver�len adını, EC veya
CAS numarasını veya l�ste numarasını.” olarak, aynı madden�n üçüncü fıkrasının (b) bend�nde yer alan “der�” �bareler�
“c�lt” olarak “solunum �ç�n zararlı” �bares� “asp�rasyon zararı” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Et�ket, madde veya karışımın tanınmasını veya tanımlanmasını sağlayan detayları �çer�r. Madde veya
karışımın k�ml�ğ�, 19 uncu madden�n �k�nc� fıkrasına aykırı olmamak üzere, K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�,
İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğe göre hazırlanmış olan güvenl�k b�lg� formunda kullanılan ter�mlerle aynı
olur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmel�ğ�n 25 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde yer alan “soluma yoluyla
zararlı” �bares� “asp�rasyon zararı” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r .

“e) Metaller �ç�n aşındırıcı olarak sınıflandırılan fakat c�lt ve/veya göz aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan
madde ve karışımlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
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“MADDE 26 – (1) Karışım �ç�ndek� madden�n veya karışımın �malatçı, �thalatçı veya alt kullanıcısı, söz
konusu madden�n Ek-1’�n b�r�nc� bölümünde yer alan kr�terler� karşıladığını ve karışım �ç�ndek� madden�n k�ml�ğ�n�n
et�ket üzer�nde veya güvenl�k b�lg� formunda yer almasının kend� f�kr� mülk�yet haklarının açıklanması bakımından
sakıncalı olab�lecek g�zl� b�lg�ler� �çerd�ğ�n� düşünüyorsa söz konusu maddey� en öneml� fonks�yonel k�myasal grup
adı veya alternat�f b�r ad �le kullanmak �ç�n İlg�l� Kuruma talepte bulunab�l�r.

(2) B�r�nc� fıkrada bahsed�len talepler, K�myasal Kayıt S�stem� aracılığıyla Yetk�l� Merc�e ya da Yetk�l� Merc��n
�nternet sayfasında bulunan formata uygun olarak İlg�l� Kuruma �let�l�r.

(3) İlg�l� Kurum, gerekl� olması hal�nde, �malatçı, �thalatçı ve alt kullanıcıdan �lave b�lg� talep edeb�l�r. İlg�l�
Kurumun taleb� almasından ve �lave b�lg� �stemes�nden �t�baren altı haftalık b�r süre �ç�nde görüş b�ld�rmemes� hal�nde,
talep ed�len k�myasal ad kullanılır.

(4) İlg�l� Kurum, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan hükümler uyarınca yapılan taleb�n sonucunu Yetk�l�
Merc�e b�ld�recekt�r ve �malatçı, �thalatçı veya alt kullanıcı tarafından kend�s�ne sunulmuş olan b�lg�ler� Yetk�l� Merc�e
sağlar.

(5) Yen� b�r b�lg�n�n, kullanılan alternat�f k�myasal adın, �şyer�nde alınması gereken sağlık ve güvenl�k
önlemler� ve karışımla �şlem yapmaya da�r r�skler�n kontrol ed�lmes� �ç�n yeterl� olmadığını göstermes� hal�nde, İlg�l�
Kurum söz konusu alternat�f k�myasal adın kullanılmasına da�r verm�ş olduğu kararı gözden geç�r�r. İlg�l� Kurum,
kararını ger� alab�l�r veya başka alternat�f k�myasal adın kullanılmasına �z�n vereb�l�r. İlg�l� Kurumun kararı �ptal ett�ğ�
veya tad�l ett�ğ� tar�hten �t�baren dört hafta �çer�s�nde kararını gerekçeler� �le b�rl�kte Yetk�l� Merc�e b�ld�r�r.

(6) Karışım �ç�nde yer alan ve alternat�f b�r ad kullanılmasına �z�n ver�lm�ş olan maddeye a�t sınıflandırmanın
değ�şmes� ve artık Ek-1’�n 1.4.1 numaralı başlığında yer alan kr�terler� karşılamaması hal�nde, söz konusu karışım
�ç�ndek� madden�n tedar�kç�s�, 20 nc� madde uyarınca et�ket ve güvenl�k b�lg� formunda maddeye a�t k�ml�ğ� kullanır
ve alternat�f k�myasal adı kullanamaz.

(7) İmalatçı, �thalatçı veya alt kullanıcı bel�rled�ğ�, İlg�l� Kurumun onayladığı alternat�f �sm� altı yıllık b�r süre
boyunca et�ket ve güvenl�k b�lg� formlarında kullanab�l�r. İlg�l� Kurum karışım �çer�s�nde bulunan maddelere �l�şk�n
K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğ�n 61 �nc� maddes�nde yer alan
mevcut b�lg�ler�, �nternet üzer�nden ücrets�z olarak kamunun er�ş�m�ne açab�l�r.

(8) İmalatçı, �thalatçı veya alt kullanıcı, b�r�nc� ve �k�nc� fıkralara uygun olarak sunduğu alternat�f ad kullanma
talep dosyası �ç�n Yetk�l� Merc��n �nternet s�tes�nde yayımlanan döner sermaye b�r�m f�yat l�stes�nde yer alan ücret�
�lg�l� kuruma öder.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmel�ğ�n 28 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) ve (ç) bentler�nde yer alan “der�”
�bareler� “c�lt” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 17 – Aynı Yönetmel�ğ�n 36 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (b) bend�nde yer alan “3.1.4.” �bares�
“3.1.4.2” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“ç) Umum� çamaşırhanelerde kullanılanlar dah�l, profesyonel olmayan k�ş�ler tarafından kullanılmak üzere
p�yasaya arz ed�len çamaşır deterjanları tek kullanımlık çözünür ambalaj �çer�s�nde bulunuyorsa, Ek-2’n�n üçüncü
bölümünün 3.3 numaralı başlığına uygun olarak �lave gerekl�l�kler uygulanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmel�ğ�n 38 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı
madden�n beş�nc� fıkrasının son cümles� yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Madden�n �malatçısı, �thalatçısı veya alt kullanıcısı, madden�n zararlılık sınıflarına veya farklılaşmaya
�l�şk�n Ek-6’nın üçüncü bölümünde herhang� b�r g�r�ş olmaması şartıyla, söz konusu madden�n uyumlaştırılmış
sınıflandırılması ve et�ketlemes�ne ve uygunsa özel konsantrasyon sınır değerler�ne veya M-katsayılarına da�r Yetk�l�
Merc�e b�r tekl�f sunab�l�r. Tekl�f, K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmel�ğ�n Ek-1’�n�n 1, 2 ve 3 numaralı başlıklarına ve 7 numaralı başlığında yer alan k�myasal güvenl�k raporu
formatının kısım B’s�ne uygun olarak, Ek-6’nın b�r�nc� bölümünde yer alan �lg�l� b�lg�ler� �çerecek şek�lde Yetk�l�
Merc��n �nternet sayfasında yer alan format aracılığıyla �let�l�r.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmel�ğ�n 39 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� �le �k�nc� fıkrası aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-6’sının 2.1 �la
2.3.4 numaralı başlıklarında yer alan madden�n k�ml�ğ�.”

“(2) 38 �nc� madden�n dördüncü fıkrasına göre oluşturulan görüşün ve aynı madden�n beş�nc� fıkrasına göre
alınan kararın halka açıklanması hal�nde, K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında
Yönetmel�ğ�n 60 ıncı ve 61 �nc� madde hükümler� uygulanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmel�ğ�n 40 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“a) K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğe göre kayda tab�
maddeler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmel�ğ�n 41 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “�nternet sayfasında yer alan
formatta” �bares� “K�myasal Kayıt S�stem� aracılığıyla” olarak, aynı fıkranın (a), (b) ve (d) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.



3.02.2023 10:34 10 Aralık 2020 PERŞEMBE

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/12/20201210M1-1.htm 4/4

“a) Maddey� p�yasaya arz etmekten sorumlu b�ld�r�mde bulunanın K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�,
İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-6’sının 1 numaralı başlığında yer alan k�ml�ğ�.

b) K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-6’sının 2.1 �la
2.3.4 numaralı başlıklarında yer alan madden�n k�ml�ğ�.”

“d) Uygun durumda, 12 nc� maddeye göre özel konsantrasyon sınır değerler� veya M- katsayıları �le b�rl�kte
K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğ�n Ek-1’�n�n 1, 2 ve 3 numaralı
başlıklarına uygun gerekçeler.”

“(5) K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmel�ğe göre kaydı yapılan
maddeler �ç�n, tekrar b�ld�r�m yapılmasına gerek yoktur.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmel�ğ�n 43 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(2) Envanter �ç�nde yer alan b�lg�lerden, K�myasalların Kaydı, Değerlend�r�lmes�, İzn� ve Kısıtlanması

Hakkında Yönetmel�ğ�n 61 �nc� maddes�nde yer alan b�lg�ler halkın er�ş�m�ne açılab�l�r.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmel�ğ�n yed�nc� bölümünün başlığı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“İşb�rl�ğ�, Ulusal Zeh�r Danışma Merkez� ve Yardım Masası”
MADDE 24 – Aynı Yönetmel�ğe 44 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Ulusal Zeh�r Danışma Merkez�
MADDE 44/A – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında üret�c� ve �thalatçılar sağlık üzer�ne etk�ler� ve f�z�ko-

k�myasal özell�kler� neden�yle zararlı olarak sınıflandırılan karışımları p�yasaya arz etmeden önce karışımın k�myasal
b�leş�m�ne ve zararlılık özell�kler�ne �l�şk�n ayrıntılı b�lg�y� Sağlık Bakanlığı Ulusal Zeh�r Danışma Merkez�ne
vermekle yükümlüdürler. Söz konusu b�lg�ler�n ver�l�ş usul ve formatı Sağlık Bakanlığınca bel�rlen�r. Sağlık
Bakanlığınca bu b�lg�ler�n g�zl�l�ğ� sağlanır ve koruyucu ve �y�leşt�r�c� önlemler� düzenleyerek tıbb� �ht�yaçları
karşılamak �ç�n özell�kle ac�l durumlarda kullanılır. Sağlık Bakanlığınca alınan b�lg�ler söz konusu amacın dışında
başka b�r amaçla kullanılamaz.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmel�ğ�n 46 ncı maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 46 – (1) Bu Yönetmel�ğe aykırılık hal�nde 2872 sayılı Kanunun 12 nc� ve 13 üncü maddeler� �le 20

nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (y) bend�, 4703 sayılı Kanunun 11 �nc� ve 12 nc� maddeler�, 1593 sayılı Kanunun 282
nc� maddes�, 5996 sayılı Kanunun 36 �la 42 nc� maddeler� ve 5442 sayılı Kanunun 66 ncı maddes� hükümler�ne göre
�dar� yaptırımlar uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmel�ğ�n 47 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 47 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne �l�şk�n denet�mler �lg�l� kurumlar tarafından 2872 sayılı

Kanun, 4703 sayılı Kanun, 1593 sayılı Kanun, 20/6/2012 tar�hl� ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu, 5996
sayılı Kanun çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmel�ğ�n geç�c� 1 �nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/1/2023 tar�h�nden önce p�yasaya arz ed�len maddeler�n ve karışımların

sınıflandırılması, et�ketlenmes� ve ambalajlanması, �lg�l� kurumların düzenlemeler�ne aykırı olmaksızın bu maddey�
�hdas eden Yönetmel�k �le yapılan değ�ş�kl�kten öncek� hükümlere göre de yapılab�l�r.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmel�ğ�n 53 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 53 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.”
MADDE 29 – Aynı Yönetmel�kte yer alan “İlg�l� kuruluşlar” �bareler� “İlg�l� Kurumlar”, “İlg�l� Kuruluş”

�bareler� “İlg�l� Kurum”, “İlg�l� Kuruluşa” �bareler� “İlg�l� Kuruma”, “İlg�l� Kuruluşun” �bareler� “İlg�l� Kurumun”,
“�lg�l� kuruluşa” �bareler� “İlg�l� Kuruma”, “�lg�l� kuruluş” �bareler� “İlg�l� Kurum”, “İlg�l� Kuruluşlar” �bareler� “İlg�l�
Kurumlar”, “İlg�l� kuruluş” �bareler� “İlg�l� Kurum” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 30 – Aynı Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ektek� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, Ek-7, Ek-8, Ek-9, Ek-10 ve Ek-11 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31 – Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 24 üncü maddes� 1/1/2025 tar�h�nde,
b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 32 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
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