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Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Taslak Yönetmelik (KKDİK) 

KKDİK Nedir? 

KKDİK;  Kimyasalların  

Kaydı,  

Değerlendirmesi,  

İzni ve  

Kısıtlanması  kelimelerinin kısaltmasıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKDİK Yönetmeliği ile 

insan sağlığı ve çevreyi kimyasalların olumsuz etkilerinden en üst düzeyde korumayı amaçlamaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kimyasalları piyasaya arz edenleri (üretici, imalatçı, ithalatçı) kimyasalların 

güvenli kullanımını sağlamak ve zorunlu tutmak için KKDİK Yönetmeliği hükümlerine göre kimyasal 

maddelerin kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerini yönetecektir. 

 

KKDİK yönetmeliği, maddenin kendi halinde veya karışım içinde maddelerin imalatı ve piyasaya arzını 

veya eşya içinde kullanımını ve karışımların piyasaya arzını kapsamaktadır.  

Şu maddeler kapsam dışıdır:  

 Radyoaktif maddeler ve karışımlar,  

 Herhangi bir muamele veya işlem görmemeleri kaydıyla, yeniden ihracatı amacıyla 

geçici depolamada veya bir serbest bölgede veya antrepolarda bulunan veya transit halindeki ve 

gümrüğe tabi olan maddeler, karışımlar veya eşya içindeki maddeler, 

 İzole olmayan ara maddeler,  

 Tehlikeli maddelerin ve tehlikeli karışımların taşınması,  

 Atıklar 

 Savunma amaçlı imal veya ithal edilen madde ve karışımlar bu yönetmeliğin 

kapsamının dışındadır. 
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KKDİK Yönetmeliği kapsamında 31.12.2018 tarihinden önce, yılda 1 ton ve üzerindeki madde 

imalatçıları/ithalatçıları ve karışım ithalatçıları ve eşya içerindeki ve salınım yapan madde üreticileri 

ve ithalatçıları 31.12.2015 ve 31.12.2018 tarihleri arasında maddeleri kadar kayıt ettirme 

yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu tarih sonrasında maddelerin piyasaya arzı için ve üreticilerin ve 

ithalatçıların maddeleri piyasaya sürmeden önce kayıt ettirmesi ve sonrasında piyasaya sürmesi 

gerekmektedir. 

 

 

Maddelerin Kayıt süreci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kimyasal Kayıt Sistemi üzerinden yürütülecek 

olup, maddeler öncelikle Madde Bilgi Değişim Forumu’na kayıt edilecektir. Madde Bilgi Değişim 

Forumu (MBDF) 2022’ye kadar aktif olacaktır. 
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