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KKDİK Nedir?

KKDİK - Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir. KKDİK Yönetmeliği, insan 
sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve 
kısıtlama süreçlerini yönetecektir.

KKDİK'in temel amaçları;

• İnsan sağlığını ve çevreyi kimyasalların zararlarından yüksek düzeyde korumak.
• Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici , imalatçı, ithalatçı) kimyasalların güvenli kullanımını sağlamaktan zorunlu 

tutmak.
• Türkiye kimya sanayiinde rekabetin ve yenilikçiliğin arttırılmasını sağlamak
• Maddelerin zararlı özelliklerinin değerlendirilmesinde kullanılan hayvan deneylerini azaltmak ve alternatif yöntemleri 

özendirmek ör. QSAR ve read across.
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KKDIK Sürecinde Önemli Tarihler

23/12/2017 – 31/12/2020: Ön MBDF (Ön kayıt işlemi) süreci

01/01/2021 – 31/12/2023: Kayıt sürecidir. Ön-Kayıtlı maddeler bu süreçte imal ya da ithal edilebilir veya
ülke içerisinde piyasaya sürülebilir. Ön-Kayıtlı olmayan maddeler ise ancak Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının
ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.

01/01/2024 ve sonrası: Daha önce Kayıt edilmemiş maddeler ancak Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının
ardından imal ya da ithal edilebilir veya ülke içerisinde piyasaya sürülebilir.



KKDIK Sürecinde Yapılması Gerekenler

Kayıt

31/12/2023 tarihinden önce yıllık miktarı 1 ton veya daha fazla kendi halinde veya karışım içinde imal 
edilen veya ithal edilen tüm maddelerin 31/12/2017- 31/12/2023 tarihleri arasında kayıt altına alınması 
gerekiyor. 

Kayıt işlemi, Türkiye pazarına sunulan kayda tabi hammaddeler için belirli bilgileri (test verileri vs.) içeren bir 
kayıt dosyasının Bakanlığa sunulması ile gerçekleştiriliyor.

Kayıt süreci, 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek ön-MBDF döneminin ardından başlayacak ve tonaj ne olursa 
olsun 31 Aralık 2023’te tamamlanacak



KKDIK Sürecinde Yapılması Gerekenler

Kayıt için sunulması gereken teknik dosya aşağıdaki bilgileri içermelidir:

• İmalatçıların veya ithalatçıların kimliği
• Maddenin kimliği
• Maddenin imalatı ve kullanımları hakkında kayıt ettirenlerin tüm tanımlanmış kullanımlarını temsil eden bilgi.
• Maddenin sınıflandırması ve etiketlenmesi
• Maddenin güvenli kullanımına ilişkin rehberlik bilgileri
• Yönetmelikte belirtilen testlerin uygulanmasından elde edilen bilgilerin çalışma özetleri
• Verilen bilgilerden hangilerinin ithalatçı/imalatçı tarafından seçildiği, kimyasalların değerlendirilmesi 

konusunda değerlendirme uzmanı tarafından incelendiğine dair bildirim
• Standart veri gerekliliği için test önerileri
• 1 ila 10 ton arasındaki miktarlarda bulunan maddeler için maruz kalma bilgisi
• İmalatçı ya da ithalatçının, sonuçların halkın erişimine açılmaması konusundaki isteği ve bununla birlikte 

yayınlanmanın kendinin/başka ilgili tarafın ticari çıkarları açısından zararlı olacağının gerekçelendirilmesi
• Kimyasal güvenlik raporu



KKDIK Sürecinde Yapılması Gerekenler

Birden fazla kayıt ettiren tarafından verilerin ortak sunulması:

Bir veya daha fazla imalatçı tarafından imal edilen ve/veya bir veya daha fazla ithalatçı tarafından ithal 
edilen ve kayıt işlemine tabi maddeler için; bildirim önce lider kayıt ettiren tarafından sunulur. 

Bundan sonra, her bir kayıt ettiren kendine ait bildirimi ayrıca sunar. Ancak, bilginin ortak sunulması orantısız 
bir biçimde maliyetli oluyorsa, bilginin ortak sunulması, kayıt ettirenin ticari açıdan gizli olduğunu düşündüğü 
bilgilerin ifşa edilmesine yol açıyorsa ve kendisine ciddi ticari zarar verebilecekse, kayıt ettiren, bilgilerin 
seçimi konusunda lider kayıt ettirenle görüş ayrılığına düşüyorsa belirtilen bilgileri, kayıt dosyası ile birlikte 
gerekçelerini de belirterek ayrı sunabilir.
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