
“KKS’ye Giriş Yapmalı Mıyım?”
Akış Şeması

REACH Tüzüğü Kapsamında Kimyasal Güvenlik
Değerlendirmelerinin Yürütülmesi İçin Teknik Yardım Projesi

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.



SEA veya KKDİK Yönetmeliği 4. Madde hükümlerine göre; 
a) Alt kullanıcı mısınız?

b) İthalatçı mısınız?
c) İmalatçı mısınız?

HAYIR
EVET

a) Alt kullanıcı
EVET

c) İmalatçı
EVET

b) İthalatçı
(Madde/Karışım/Eşya)



SEA veya KKDİK Yönetmeliği 4. Madde hükümlerine göre; 
a) Alt kullanıcı mısınız?

b) İthalatçı mısınız?
c) İmalatçı mısınız?

HAYIR

KKS sistemine giriş yapmayın



SEA veya KKDİK Yönetmeliği 4. Madde hükümlerine göre; 
a) Alt kullanıcı mısınız?

b) İthalatçı mısınız?
c) İmalatçı mısınız?

SEA Yönetmeliği 26. Madde hükümlerine uygun 
olarak Alternatif Ad talebinde bulunacak iseniz; 

“Alternatif Ad Talebi” modülünü kullanarak 
(Ön-MBDF modülünü kullanmayınız) alternatif ad 

talebinde bulunabilirsiniz.

EVET
a) Alt kullanıcı

Kimyasal Güvenlik Raporu 
hazırlama ve diğer hususlar için 
KKDİK Yönetmeliği hükümerini 
gözden geçirip, KKS’ye gerekli 

girişleri yapınız.

Kayıt yükümlülüğünüz yoktur. 
KKDİK Yönetmeliği kapsamındaki 

Alt Kullanıcı yükümlülüklerini 
yerine getirmelisiniz.

Tedarik zincirindeki üst aktör 
(örneğin Türkiye içindeki tedar-

ikçiniz) kayıt yükümlülüğünü, sizin 
kullanımınızı da kapsayacak 

şekilde yerine getirdi mi?

EVETHAYIR



Açıklama

Türkiyede yerleşik eşya üreticileri eşyalarındaki maddeler için kayıt ya da bildirim 
yükümlülüklerinin olmadığına karar vermeden önce eşyalarındaki maddelerin 
kullanımlarının önceden kayıtlı olup olmadığını öğrenmeleri gereklidir.

Ancak,

Alt kullanıcılar, kayıt ettirilip ettirilmediklerine bakılmaksızın maddeleri kullanabilirler. 
Bu kapsamda kullanım, her türlü işlem, formülasyon, tüketim, depolama, muhafaza, 
kaplara doldurma, bir kaptan diğerine aktarma, karıştırma, eşya üretimi veya diğer 
faaliyetler anlamına gelir. Piyasaya arz etme ise kullanım olarak kabul edilmez.

Bu  durumda eşya üreticisi firma; hem madde  hem de eşya üreticisi olduğu 
durumlarda bu maddeyi ürettiği eşyada kullandığı zaman söz konusu maddeyi 
kullanım  olarak değerlendirip eşya üretiminde kayıt veya bildirim gereksinimi 
duymayabilirler.



Eşya içinde kasıtlı salım yapan
madde var mı ve eşya içindeki
bu maddenin miktarı üretici ya
da ithalatçı başına yıllık toplam

bir tondan fazla mı?

Kayıt daha önce yapılmış mı?
Açıklama: Türkiye yerleşik eşya üreticileri eşyalarındaki

 maddeler için kayıt ya da bildirim yükümlülüklerinin olmadığına
 karar vermeden önce üreticileri eşyalarındaki maddelerin

 kullanımlarının önceden kayıtlı olup olmadığını 
öğrenmeleri gereklidir.



SEA veya KKDİK Yönetmeliği 4. Madde hükümlerine göre; 
a) Alt kullanıcı mısınız?

b) İthalatçı mısınız?
c) İmalatçı mısınız?

EVET
c) İmalatçı

Maddenin kendi halinde 
veya karışım içindeki 
miktarı yıllık 1 ton ve 

üzeri mi?

Maddenin imalat miktarı 
yıllık 1 ton üzeri mi?

Maddeyi piyasaya arz 
ediyor musunuz?

Maddeyi piyasaya 
arz ediyor 
musunuz?

KKS sistemine Giriş 
yapın ve “ÖN MBDF” 
modülünü kullanarak 

Ön-kayıt yapın

KKS sistemine giriş 
yapın ve "S&E Bildirimi” 

modülünü kullanarak 
SEA Yönetmeliği 41. 

maddeye uygun olarak 
bildirimde bulunun

KKS'ye giriş yapılır ve 
“Yüksek Önem Arz Eden 

Maddeler Bildirimi” modülü 
kullanılarak  KKDİK 8. 

Madde 2. Fıkra hükümlerine 
uygun olarak 2021 yılı 

itibariyle bildirimde bulunulur

EVET

EVET
(SEA Yönetmeliği 

kapsamında iseniz)

HAYIR

HAYIR
(Yıllık 1 ton altında)

KKDİK Yönetmeliğinin 2. 
Maddesi 2. fıkrası hükümlerine 
göre kapsam dışında veya 2. 
Maddesi 3. fıkrası, 5. fıkrası ve 

7. fıkrası hükümlerine göre 
kayıttan muaf mı?

EVET

HAYIR

EVET
(SEA Yönetmeliği 

kapsamında iseniz)

HAYIR

KKS sistemine 
giriş yapmayın

KKS sistemine 
giriş yapmayın

KKS’ye Giriş yapın ve “Ön 
MBDF” modülünü kulla-
narak Ön-Kayıt yapın.

KKS’ye Giriş 
yapmayın

 KKS’ye Giriş yapın ve 
“Sınıflandırma Etiketleme 

Bildirimi” modülünü kullanarak 
(Ön-MBDF modülünü 

kullanmayınız) SEA Yönetmeliği 
41. maddeye uygun olarak 

bildirimde bulunun.  

KKS’ye Giriş yapın ve 
“Sınıflandırma Etiketleme 

Bildirimi” modülünü kullanarak 
(Ön-MBDF modülünü 

kullanmayınız) SEA Yönetmeliği 
41. maddeye uygun olarak 

bildirimde bulunun.  

 
 
 

KKS’ye Giriş 
yapmayın

KKS’ye Giriş 
yapmayın



Bu kılavuz Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır.
İçerik tamamıyla yüklenici sorumluluğu altındadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

tarafından finanse edilmektedir.


