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KİMYASAL KAYIT SİSTEMİ

(KKS)



Entegre Çevre Bilgi Sistemi

https://ecbs.cevre.gov.tr

https://ecbs.cevre.gov.tr/






Firma Bilgileri ECBS’de kayıtlı olan firma bilgileri

Temsilcilik Yaptıklarım Yurt dışında bulunan ve sizi tek temsilci olarak atamış olan firma listesidir

Tedarikçi Bilgileri Temsilciliğini yaptığınız tüm firmalar için tedarikçi bilgilerini görüntüler

Tedarikçi Ekle Temsilciliğini yaptığınız firmalar için tedarikçi eklemek için kullanılır.
Tedarikçi firmanın ECBS uygulamasında kayıtlı olması gerekir.

Tedarikçi Olarak Ekleyenler Firmanızı tedarikçi olarak ekleyen firma kayıtları listelenir



Tesis firma altında ECBS’de kayıtlı değilse, 

KKS’de de görüntülenemez





ÖN-MBDF BİLDİRİMİNİN YAPILMASI







MBDF sorgulaması yaptığınız 
maddenin listesinde kendi 

firmanız olmaz!



MBDF KKS

Konsorsiyum
Sanayi/Sektör 

Kuruluşları/Dernekleri/Birlikleri

57270 Ön-MBDF

14444 
Madde

801 
Firma



Ref mad listesine madde 
ekleme



KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI

KDU



KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI

• Eğitim Kuruluşu – Bakanlık onayı (16 kuruluş)

• Belgelendirme Kuruluşu – Bakanlık onayı + TÜRKAK tarafından akreditasyon (4 kuruluş)

• Eğitim verecek kişiler – Ek-18 Bölüm 4. bölümdeki şartlar

• Kimyasal Değerlendirme Uzmanı – Eğitim Kuruluşundan eğitim, Belgelendirme Kuruluşunda 
sınav ve belge - Belge geçerlilik 5 yıl

 Kimyasalların Yönetimi

 Mevzuat (SEA, KKDİK, Tehlikeli Malların Taşınması, Depolanması, İş Sağlığı ve Güvenliği)

 Madde ve karışımların fiziko- kimyasal, toksikolojik, ekotoksikolojik özelliklere göre sınıflandırılması

 İnsan sağlığı risk değerlendirmesi

 Çevresel risk değerlendirmesi

 Maruz kalma senaryoları

 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD), Kimyasal Güvenlik Raporu(KGR)

 Güvenlik bilgi formu hazırlanması için gereklilikler

Kimyasalların yönetimi alanında deneyim ? 

kimyasalların envanteri ve kontrolü, güvenlik bilgi formu hazırlanması, maddelerin ve 

karışımların sınıflandırılması, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması. 



KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANI

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) Sınavına katılabilmek için aşağıdaki kriterleri

 En az 64 saatlik KDU eğitimine katılmış olmak ve,

Kimya, biyoloji veya çevre bilimleri* ile ilgili Fen/Fen Edebiyat Fakültelerinin veya Mühendislik 
Fakültelerinin lisans bölümlerinden mezun olmak veya,

Kimya bilimi ile ilgili yüksek lisans, doktora yapmak veya,

Üniversitenin diğer lisans bölümlerinden mezun olup kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite 
kontrol veya kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

*Biyokimya, biyoteknoloji, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği, biyomedikal 
mühendisliği, çevre mühendisliği, kimya mühendisliği vb. ve lisans programlarında ağırlıklı olarak 
kimya, biyoloji ve çevre bilimleri konularına yer verdiği gösterilen diğer bölümler 

Bu kapsamda olmayan lisans bölümlerinden (örneğin makine mühendisliği, işletme bölümü gibi) mezun 
olanların KDU sınavına katılabilmeleri için kimyasallara ilişkin üretim, laboratuvar, kalite kontrol veya 
kimyasalların yönetimi alanında en az 5 yıl çalışmış olma şartını karşılamaları gerekmektedir.



ÇŞB TARAFINDAN PLANLANAN ÇALIŞMALAR



İzne Tabi Olmaya Aday 
Maddeler Listesinin 

yayınlanması

• Ek-14’deki 43 
madde + 
AKA’nın aday 
listesindeki 201 
madde

• 2020 yılında 
Bakanlık internet 
sitesinde ilgili 
tüm tarafların 
görüşüne 
açılması 
öngörülüyor

Kayıt sisteminin 
güncellenmesi, 

geliştirilmesi ve bakımı

• IPA Projesi

• Yardım Masası

Mevzuatın 
güncellenmesi

• REACH 
Tüzüğü’nün 
ATP’lerinin
KKDİK 
Yönetmeliğine 
aktarılması

• Ek-14’ün 
yayımlanması

• Ek-17’nin 
güncellenmesi

Kayıt Tamlık ve 
Uygunluk Kontrolü

• SVHC, tonaj, 
maruz kalma –
riske dayalı 
önceliklendirme 
- %5

Bilgilendirme 
seminerleri ve rehber 

dokümanların 
hazırlanması

• IPA projesi

• Sanayi/sektör 
kuruluşlarının 
talepleri



REACH Tüzüğü Kapsamında

Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi Yapılması için Teknik Destek Projesi

2019-2021

İlgili kurum ve 
kuruluşlara yönelik 
eğitimler 
düzenlenecek

Sanayicilere yönelik 
bilgilendirme 
seminerleri 
düzenlenecek

KKS IUCLID 6’ya 
göre güncellenecek 
ve Kimyasal 
Güvenlik 
Değerlendirme ve 
Raporlama aracı 
CHESAR modülü 
Kimyasal Kayıt 
Sistemine entegre 
edilecek

Kimyasal Güvenlik 
Değerlendirmesi ve 
güncellenmiş KKS 
hakkında rehber 
dokümanlar 
hazırlanacak

2019

AMACIMIZ

 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi konusunda faaliyet gösteren kurum ve sanayicilerin mevcut kapasitelerini güçlendirmek

 Kimyasal Kayıt Sistemi’ni teknik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleyerek, firmaların kimyasal güvenlik raporunu daha kısa

sürede ve daha az maliyetle hazırlamalarını sağlamak

2021



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

https://kimyasallar.csb.gov.tr/

https://kimyasallar.csb.gov.tr/

