
ezenfektanlar, t›bbi ekipmanlar, hastanede de¤iflik yüzeylerde, antiseptik olarak

ciltte yayg›n olarak kullan›lan antimikrobiyal etkili kimyasal maddelerdir. Hastane-

lerde kullan›lacak dezenfektan›n seçiminde dezenfektan›n etki spektrumu, ihtiyaç duyu-

lan kullan›m alan›na uygunlu¤u, beklenen etkinli¤ini göstermesi için gereken süre, kul-

lan›m sonras› ortam veya ekipmanda oluflturabilece¤i hasarlar gibi hususlar dikkate

al›nmaktad›r. Oysa antimikrobiyal etkinli¤e sahip dezenfektan ürünler, fizikokimyasal

özellikleri, insan sa¤l›¤› üzerine etkileri ve çevre için tehlike oluflturabilmeleri nedeniy-

le kullan›ld›klar› ortamda çal›flanlara, uyguland›¤› yüzey ve ekipmanlar vas›tas›yla has-

talara, kullan›m sonras› at›k olarak çevreye de zarar verebilecek kimyasal içeren madde

veya müstahzarlard›r.

Hastanelerde kullan›lan dezenfektanlar›n kontrolünü ve bertaraf›na iliflkin düzenle-

meler, 26 Aral›k 2008 tarih ve 27092 say›l› mükerrer Resmi Gazetede yay›nlanarak 26

Aral›k 2009 tarihinde yürürlü¤e giren “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹liflkin Gü-

venlik Bilgi Formlar›n›n Haz›rlanmas› ve Da¤›t›lmas› Hakk›nda Yönetmelik”, 31 Aral›k

2009 tarih ve 27449 say›l› mükerrer Resmi Gazetede yay›nlanan “Biyosidal Ürünler Yö-

netmeli¤i” ve 05 Temmuz 2008 tarih 26927 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanan “At›k Yö-

netimi Genel Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik”te yer almaktad›r.

Tehlikeli maddeler ve müstahzarlar, patlay›c›, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay

alevlenir, alevlenir, çok toksik, toksik, zararl›, tahrifl edici, hassaslaflt›r›c›, kanserojen,

mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerinden en az birini içerir.

Biyosidal ürün, bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullan›ma haz›r halde sat›-

fla sunulmufl, kimyasal veya biyolojik aç›dan herhangi bir zararl› organizma üzerinde

kontrol edici etki gösteren veya hareketini k›s›tlayan, uzaklaflt›ran, zarars›z k›lan, yok
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eden aktif madde ve müstahzarlard›r. Her iki grupta yer alan madde ve müstahzarlar›n

piyasaya arz›nda insan sa¤l›¤› ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karfl›

etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sa¤lamak için güvenlik bilgi formlar›n›n haz›rlan-

mas› ve da¤›t›lmas›na iliflkin idari ve teknik usul ve esaslar “Tehlikeli Maddeler ve Müs-

tahzarlara ‹liflkin Güvenlik Bilgi Formlar›n›n Haz›rlanmas› ve Da¤›t›lmas› Hakk›nda Yö-

netmelink”te düzenlenmektedir.

Bu yönetmeliklerde ifade edilen madde kavram›, do¤al halde bulunan veya bir üre-

tim sonucu elde edilen, kimyasal element ve bunlar›n bileflikleri, müstahzar kavram› ise

en az iki veya daha çok maddenin kar›fl›m veya çözeltilerini ifade etmektedir.

Güvenlik bilgi formu, düzenlendi¤i madde veya müstahzar›n temel olarak risklerini,

güvenli tafl›n›m ve kullan›m›n›, kaza halinde al›nmas› gereken önlemleri içeren belge-

dir. Güvenlik bilgi formlar› 11 Mart 2002 tarih ve 24692 say›l› Resmi Gazetede yay›nla-

nan “Güvenlik Bilgi Formlar›n›n Düzenlenmesine ‹liflkin Usul ve Esaslar Tebli¤i” gere¤i

11 Mart 2003 tarihinden itibaren yasal olarak uygulanmaktad›r. Uygulama 26 Aral›k 2009

tarihinde yay›nlanan yeni yönetmelikle yeniden düzenlenmifltir.

Güvenlik bilgi formu haz›rlanmas› gereken kimyasallar; “Tehlikeli Maddelerin ve

Müstahzarlar›n S›n›fland›r›lmas›, Ambalajlanmas› ve Etiketlenmesi Hakk›ndaki Yönet-

melik” (26 Aral›k 2008; 27092 5. mükerrer Resmi Gazete) kapsam›nda tehlikeli olarak s›-

n›fland›r›lan ve piyasaya arz edilen; sanayi kimyasal›, bitki koruma ürünü, biyosidal

madde/müstahzarlar olarak tan›mlanm›flt›r. 

Güvenlik bilgi formlar› üretici veya ithalatç› taraf›ndan akredite olmufl kurulufl tara-

f›ndan belgelendirilmifl kiflilerce haz›rlanmal› ve teknik geliflmeler do¤rultusunda gün-

cellenmelidir. 

Güvenlik bilgi formlar›n›n format› yönetmelikte belirlenmifl olup temel iki bölümden

oluflmaktad›r. ‹lk bölümde; formun hangi mevzuata göre haz›rland›¤›, madde/müstahza-

r›n ad›, haz›rlanma tarihi, güncellenmiflse tarihi ve kaç›nc› düzenleme oldu¤u, sayfa ve

form numaras›na yer verilir. ‹kinci bölüm, 16 standart bafll›ktan oluflur. Güvenlik bilgi

formlar›nda, formlarda bulunmas› gereken bilgilerin yan› s›ra profesyonel kullan›c›lar

taraf›ndan, ifl ortam›nda kullan›lan kimyasallardan kaynaklanabilecek risklerin ve olas›

risklere karfl› insan sa¤l›¤›n›n ve çevrenin korunmas› için al›nacak güvenlik önlemlerini

uygulamaya yönelik olarak sa¤l›kl› bir flekilde tespitini teminen, hedef kullan›c›lar›n

özel gereksinimleri/durumlar› da dikkate al›narak belirlenen baz› özel ve detay bilgilere

de yer verilmesine özen gösterilmektedir. Standart bafll›klar›n alt›nda bulunmas› gere-

ken bilgiler s›ras›yla;

1. Madde/müstahzar ve flirket/ifl sahibinin tan›m›: Madde/müstahzar›n etiketinde

yer alan bilgiler, madde/müstahzar›n amaçlanan veya önerilen kullan›m biçimleri-

ni/alanlar›n›, madde/müstahzar› piyasaya arz eden üretici, ithalatç› ve mümkünse da¤›-

t›c›n›n; ad›, firma ad›, aç›k adresi, telefon ve faks numaralar›, üreticinin ve/veya “Sa¤l›k

Bakanl›¤› Ulusal Zehir Merkezi”nin acil durum telefon numaralar› belirtilir.
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2. Bileflimi/içindekiler hakk›nda bilgi: Bileflimdeki maddelerin genel tan›m› ve

konsantrasyonlar›, tehlikeli olarak s›n›fland›r›lan müstahzarda ise eflik veya eflik üstü

konsantrasyonlar›, ifl ortam›nda maruz kalma limitleri belirlenmifl olanlar belirtilir.

Maddenin fizikokimyasal, sa¤l›k ve çevresel zararlar›na göre belirlenmifl tehlike iflareti

ve risk ibareleriyle birlikte belirtilir. Maddelerin isimlerini ve EINECS ya da ELINCS nu-

maralar›n›, CAS numaras›n› ve mümkünse IUPAC ad› yaz›lmal›d›r. 

3. Tehlikelerin tan›m›: Madde/müstahzar›n insan ve çevreye verebilece¤i zararlar›

aç›kça ve k›saca belirtilir. Madde/müstahzar›n s›n›fland›rmas› “Tehlikeli Maddelerin ve

Müstahzarlar›n S›n›fland›r›lmas›, Ambalajlanmas› ve Etiketlenmesi Hakk›nda Yönetme-

lik” hükümlerine göre yap›l›r. Madde/müstahzar›n kullan›m›ndan veya muhtemel yanl›fl

kullan›m›ndan kaynaklanabilecek, mant›ken öngörülebilecek en önemli olumsuz fiziko-

kimyasal etkiler ile insan sa¤l›¤› ve çevre üzerindeki en önemli olumsuz etkileri tan›m-

lan›r (Tablo 1).

4. ‹lk yard›m önlemleri: ‹lk yard›m konusundaki bilgiler; k›sa ve kazazede, kazaze-

denin refakatçileri ve ilk yard›m görevlileri gibi tüm ilgililer taraf›ndan kolayca anlafl›l›r

olmal›d›r. Belirtiler ve etkiler aç›kça özetlenmelidir. Talimatlarda; herhangi bir kaza

an›nda kaza yerinde yap›lmas› gerekenler ve maruz kal›nmas›ndan sonra takip eden dö-

nemde ortaya ç›kmas› muhtemel gecikmifl etkiler belirtilir. ‹lk yard›m konusundaki bil-

gileri; solunursa, cilt ve gözle temas ederse ve yutulursa gibi de¤iflik maruz kalma biçim-

lerine göre ayr› alt bafll›klar halinde belirtilir. Bir hekimin profesyonel yard›m›n›n gerek-

li olup olmad›¤› veya önerildi¤i durumlar ile hekime iletilmesi gereken özel bilgileri, ba-

z› maddeler ve müstahzarlar›n özelli¤ine ba¤l› olarak ifl yerinde sa¤lanacak özel ve acil

müdahale için gerekebilecek özel araç ve yöntemleri mutlaka belirtilir. 

5. Yang›nla mücadele önlemleri: Madde/müstahzardan kaynaklanabilecek bir yan-

g›n veya madde/müstahzar›n civar›nda ç›kabilecek yang›nla mücadele flartlar› aç›klan›r.

6. Kaza sonucu yay›lma önlemleri: Madde/müstahzar›n kaza sonucu yay›lmas›na

karfl› afla¤›da belirtilen önlemler ve temizleme metotlar›n› belirtir. Kiflisel önlemler; ör-

ne¤in, tutuflturucu kaynaklar›n uzaklaflt›r›lmas›, yeterli havaland›rma/solunumsal ko-

runma için düzenleme yap›lmas›, toz kontrolü, deri ve göz temas›n›n önlenmesine, çev-

resel önlemler olarak; kanallara, yüzey ve yer alt› sular›na, topra¤a kar›flmas›n› engelle-

yici önlemler, civardaki insanlar ve tesislere yap›lmas› gereken uyar›lara ve temizleme

yöntemlerine (emici materyal kullan›m›, gazlar›n/duman›n suyla azalt›lmas›, seyreltme)

yer verilir (Tablo 2).

7. Elleçleme ve depolama: Sa¤l›k, güvenlik ve çevrenin korunmas› için, iflverenin,

tehlikeli kimyasallarla çal›fl›lan ifllerde ve ifl yerlerinde al›nacak tedbirlere iliflkin

26/12/2003 tarihli ve 25328 say›l› Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e giren “Kimya-

sal Maddelerle Çal›flmalarda Sa¤l›k ve Güvenlik Önlemleri Hakk›nda Yönetmelik” hü-

kümlerine uygun olarak, ifl yerindeki çal›flma usullerini planlamas›na ve örgütsel tedbir-

lerini almas›na yard›mc› olacak bilgiler belirtilir. Madde/müstahzar›n güvenli depolan-

mas› için gerekli olan flartlar›, varsa depolama flartlar›na ba¤l› olarak miktar s›n›rlama-

lar› gerekiyorsa, s›n›rlamalara iliflkin gerekli tavsiyeler belirtilir.
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Tablo 1. Madde/müstahzarın tehlike özellikleri

R1 Kuru halde patlayıcıdır.

R2 Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski

R3 Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patla-
ma riski

R4 Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur.

R5 Isıtma patlamaya neden olabilir.

R6 Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır.

R7 Yangına neden olabilir.

R8 Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir.

R9 Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır.

R10 Alevlenir.

R11 Kolay alevlenir.

R12 Çok kolay alevlenir.

R14 Su ile şiddetli reaksiyon verir.

R15 Su ile temas halinde çok kolay alevlenir gazlar çıkarır.

R16 Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir.

R17 Havada kendiliğinden alevlenir.

R19 Patlayıcı peroksitler oluşabilir.

R20 Solunması halinde zararlıdır.

R21 Cilt ile temasında zararlıdır.

R22 Yutulması halinde zararlıdır.

R23 Solunması halinde toksiktir.

R24 Cilt ile temasında toksiktir.

R25 Yutulması halinde toksiktir.

R26 Solunması halinde çok toksiktir.

R27 Cilt ile temasında çok toksiktir.

R28 Yutulması halinde çok toksiktir.

R29 Su ile temasında toksik gaz çıkarır.

R30 Kullanımı sırasında kolay alevlenebilir hale gelebilir.

R31 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.

R32 Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır.

R33 Biriktirici etki tehlikesi.

R34 Yanıklara neden olur.

R35 Ciddi yanıklara neden olur.

R36 Gözleri tahriş eder.

R37 Solunum sistemini tahriş eder.

R38 Cildi tahriş eder.

R39 Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi

R40 Bir kanserojen etkiye ilişkin sınırlı delil



8. Maruziyet kontrolleri/kiflisel korunma: Mesleki maruziyet s›n›r de¤erleri ve/ve-

ya biyolojik s›n›r de¤erleri dahil olmak üzere, halen uygulamada olan özgün kontrol pa-

rametrelerini belirtir. De¤erler, madde/müstahzar›n piyasaya arz edilmesi hedeflenen

ülkenin de¤erleri olmal›d›r. Ayr›ca, önerilen güncel izleme usulleri konusunda bilgi ve-

rilir (Tablo 2).

Güvenlik bilgi formunun iki numaral› standart bafll›¤› uyar›nca listelenmesi gereken

müstahzar›n bileflenleri için de bu de¤erler verilmelidir. Kullan›m s›ras›nda çal›flan›n ve

çevrenin maruziyetini en aza indirgemek için al›nmas› gereken özgün koruma ve önle-

me yöntemleri tan›mlan›r.
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Tablo 1. Madde/müstahzarın tehlike özellikleri (devamı)

R41 Gözde ciddi zarar riski.

R42 Solunması halinde hassasiyet oluşturabilir.

R43 Ciltle temasında hassasiyet oluşturabilir.

R44 Kapalı ortamda ısıtıldığında patlama riski.

R48 Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R50 Sucul organizmalar için çok toksiktir.

R51 Sucul organizmalar için toksiktir.

R52 Sucul organizmalar için zararlı ve toksiktir.

R53 Sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 

R52 Sucul organizmalar için zararlıdır.

R53 Sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R54 Flora için toksiktir.

R55 Fauna için toksiktir.

R56 Toprak organizmaları için toksiktir.

R57 Arılar için toksiktir.

R58 Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R59 Ozon tabakası için tehlikelidir.

R60 Doğurganlığı azaltabilir.

R61 Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.

R62 Doğurganlığı azaltma olası riski.

R63 Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.

R64 Emzirilen bebeklere zarar verebilir.

R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

R66 Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.

R67 Buharları hissizliğe ve baş dönmesine neden olabilir.

R68 Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski
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Tablo 2. Madde/müstahzarlar için güvenlik ibareleri

S1 Kilit altında muhafaza edin.

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S3 Serin yerde muhafaza edin.

S4 Yerleşim alanlarından uzak tutun.

S5 ....... içinde muhafaza edin (uygun sıvı üretici tarafından belirlenir).

S6 ....... içinde muhafaza edin (inert gaz üretici tarafından belirlenir).

S7 Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.

S8 Kabı kuru halde muhafaza edin.

S9 Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

S12 Kabı tamamen kapalı olarak muhafaza etmeyin.

S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S14 ......... ’dan uzak tutun (temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir).

S15 Isıdan uzakta muhafaza edin.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin-sigara içmeyin.

S17 Yanıcı maddelerden uzakta muhafaza edin.

S18 Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır.

S20 Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.

S21 Kullanım sırasında sigara içmeyin.

S22 Tozlarını solumayın.

S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayın (uygun ifade üretici tarafından belirle-
nir).

S24 Cilt ile temasından kaçının.

S25 Göz ile temasından kaçının.

S26 Göz ile temasında, derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S27 Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.

S28 Cilt ile temasında derhal bol ...... (üretici tarafından belirlenir) ile iyice yıkayın.

S29 Kanalizasyona boşaltmayın.

S30 Bu ürüne kesinlikle su eklemeyin.

S33 Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.

S35 Bu malzeme ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S36 Uygun koruyucu giysi giyin.

S37 Uygun eldiven giyin.

S38 Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.

S39 Koruyucu gözlük/maske kullanın.

S40 Bu malzemenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini ........ (üretici tarafından
belirlenir) ile temizleyin.

S41 Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan dumanı solumayın.

S42 Tütsüleme (fumigasyon)/püskürtme yaparken uygun solunum cihazı takın (uygun
ifade üretici tarafından belirlenir).



9. Fiziksel ve kimyasal özellikler: Genel bilgiler (görünüfl, koku), önemli sa¤l›k, gü-

venlik ve çevre bilgileri (pH, kaynama noktas›/kaynama aral›¤›, parlama noktas›, alev al-

ma s›cakl›¤› (kat›, gaz), patlay›c›l›k özellikleri, oksitleme özellikleri, buhar bas›nc›, nispi

yo¤unluk, çözünürlü¤ü, ak›flkanl›k, buhar yo¤unlu¤u, buharlaflma h›z›/oran› ve kar›flabi-

lirlik, iletkenlik, erime noktas›/erime aral›¤›, gaz grubu, kendili¤inden parlama s›cakl›¤›

gibi di¤er güvenlik parametreleri belirtilir.

10. Kararl›l›k ve tepkime: Madde/müstahzar›n kararl›l›k durumunu, belirli kullan›m

flartlar› alt›nda ve çevreye yay›lmas› halinde ortaya ç›kabilecek tehlikeli tepkimeler be-

lirtilir.

11. Toksikoloji bilgisi: Kullan›c›n›n madde/müstahzarla temas etmesi halinde, or-

taya ç›kabilecek çeflitli toksikolojik (sa¤l›k üzerine) etkileri k›sa fakat tam ve anlafl›labi-

lir bir flekilde tan›mlan›r. Bilgiler ayr›ca uygun olan durumlarda hemen veya gecikmeli
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Tablo 2. Madde/müstahzarlar için güvenlik ibareleri (devamı)

S43 Alevlenmesi durumunda .......... (boşluğa yangın söndürme ekipmanının tam tipi-
ni belirtin) kullanın. Su, riski artırıyorsa “Kesinlikle su kullanmayın” ifadesini ekle-
yin.

S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun
(mümkünse etiketi gösterin).

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S47 ...... °C’yi (üretici tarafından belirlenir) aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. 

S48 ....... ile ıslatın (uygun madde üretici tarafından belirlenir).

S49 Yalnızca orijinal kabında muhafaza edin.

S50 ....... (üretici tarafından belirlenir) ile karıştırmayın.

S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

S52 Geniş yüzey alanlarında dahili kullanımı tavsiye edilmez.

S53 Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.

S56 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin/et-
tirin.

S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S59 Geri kazanım/yeniden kullanım hakkındaki bilgiler için üreticiye/tedarikçiye başvu-
run. 

S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik bilgi formu-
na başvurun.

S62 Yutulması halinde kusturmayın: Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya
etiketi gösterin.

S63 Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağla-
yın.

S64 Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).



olarak ortaya ç›kan bilinen etkilerini, k›sa ve uzun süre maruz kal›nmas› halinde ortaya

ç›kan kronik etkilerini, örne¤in; allerjik etki, duyarl›l›k, bay›lt›c› etki, kanserojenik etki,

mutajenik etki ve üreme için toksikolojik etkileri (geliflimsel toksik özellikler ve do¤ur-

ganl›k gibi) içerir. Ayr›ca, de¤iflik maruziyet yollar› (solunmas› halinde, deri ve göz ile te-

mas› halinde, yutulmas› halinde) hakk›nda bilgiler, fiziksel, kimyasal ve toksikolojik

özelliklerle ba¤lant›l› olarak ortaya ç›kacak belirtiler tan›mlan›r (Tablo 1).

12. Ekolojik bilgisi: Madde/müstahzar›n havada, suda ve/veya toprakta yapaca¤›

olas› etkileri, davran›fllar› ve çevredeki ak›beti (u¤rad›¤› de¤iflimler) belirtilir (Tablo 1). 

13. Bertaraf etme bilgileri: Madde/müstahzar›n fazlas›n›n, at›k özelli¤i kazanmas›

sonras› veya öngörülen kullan›m› sonras› ortaya ç›kabilecek at›klar›n›n bertaraf› (elden

ç›kar›lmas›) herhangi bir tehlike oluflturuyor ise, at›klar›n tehlikelerini tan›mlay›n ve gü-

venli “elleçlenme yöntemleri” hakk›nda bilgi verilir.

14. Tafl›mac›l›k bilgisi: Kullan›c›larca, tesisleri içinde ve/veya d›fl›nda madde/müs-

tahzar›n tafl›nmas›/nakliyesi s›ras›nda uyulmas› gereken veya bilinmesi gereken özel

tedbirler belirtilir. 

15. Mevzuat bilgisi: Madde/müstahzar›n, “Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlar›n

S›n›fland›r›lmas›, Ambalajlanmas› ve Etiketlenmesi Hakk›nda Yönetmelik”te öngörülen

usül ve esaslara göre haz›rlanm›fl olan etiketinde yer alan sa¤l›k, güvenlik ve çevreye

iliflkin bilgiler belirtilir.

Bu güvenlik bilgi formu kapsam›ndaki madde/müstahzar›n sat›fl›, kullan›m›, kulla-

n›m alanlar› ve miktarlar›na, çevre ve insan sa¤l›¤›n›n korunmas› için yasaklama ve k›-

s›tlama getirilmifl ise, bu yasaklama ve/veya k›s›tlamalar› mevzuat› ile birlikte aç›kça be-

lirtin.

Mümkünse, bu hükümlerin uygulanmas›na yönelik di¤er ulusal mevzuat veya ilgisi

olabilecek di¤er ulusal tedbirleri belirtin.

16. Di¤er bilgiler: Kullan›c›n›n sa¤l›k ve güvenli¤i ile çevrenin korunmas› için üre-

tici ve ithalatç›lar taraf›ndan önemli oldu¤u tespit edilen ve kullan›c›lar›n bilgilendiril-

mesi gerekti¤i düflünülen di¤er bilgiler de bu bafll›k alt›nda belirtilir.

Güvenlik bilgi formunda iki ve üç numaral› standart bafll›klar alt›nda belirtilen risk

durumlar›na iliflkin risk ibarelerinin aç›k ifadeleri yaz›l›r (Tablo 1). Madde/müstahzar›n

güvenli kullan›m›na yönelik e¤itim önerileri yaz›l›r (Tablo 2). Madde/müstahzar›n kulla-

n›m› hakk›nda önerilen s›n›rlamalar› (üretici veya ithalatç›n›n yasal zorunluluk olmayan

tavsiyeleri) belirtilir. Güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullan›lan anahtar bil-

gi kaynaklar› belirtilir. 

Resmi gazetede 05 Temmuz 2008 tarih 26927 say›l› ile yay›nlanan “At›k Yönetimi Ge-

nel Esaslar›na ‹liflkin Yönetmelik”te Tablo 3’te s›ralanan özelliklere sahip maddeler at›k

olarak tan›mlanmaktad›r. Kullana geldi¤imiz dezenfektan solüsyonlarda biri veya birka-

ç›n›n yer ald›¤›; patlay›c›, oksitleyici, yüksek oranda tutuflabilenler, tutuflabilen, tahrifl

edici, zararl›, toksik, kanserojen, korozif, infeksiyon yap›c›, üreme yetisini azalt›c›, muta-

jenik, ekotoksik özellikler at›¤›n tehlikeli at›k olarak de¤erlendirilmesine yol açmaktad›r.
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At›k yönetmeli¤inde at›klar›n s›n›fland›r›lmas›nda 18. s›rada “‹nsan ve hayvan sa¤l›¤›

ve/veya bu konulardaki araflt›rmalardan kaynaklanan at›klar” bafll›¤› alt›nda yer alan

“Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden oluflan kimyasallar” alt bafll›¤›

alt›nda tutuflabilen, tahrifl edici, zararl›, toksik, kanserojen, korozif, üreme yetisini azal-

t›c› ve mutajenik özelli¤e sahip olanlar Tablo 5’te belirtilen eflik ve üzerindeki konsant-

rasyonlarda tehlikeli at›k olarak kabul edilmektedir. Ekotoksik özellikteki at›klar için be-

lirlenmifl bir s›n›r konsantrasyon yönetmelikte yer almad›¤›ndan bu tür ürünlerin at›k-

lar› yasa gere¤i aktif olarak do¤aya b›rak›lamamaktad›r. Bu amaçla Güvenlik bilgi form-

lar›nda yer alan bertaraf koflullar› ve nötralizasyon ifllemlerinin gerçeklefltirilmesi gerek-

mektedir.

Üretici veya pazarlayan, güvenlik bilgi formlar›n› en geç ilk teslimatta ve güncelle-

melerde ise; güncelleme tarihi dikkate al›narak, 12 ay öncesine kadar tehlikeli kimyasa-

l›n verildi¤i kullan›c›ya, en geç üç ay içinde yaz›l› olarak veya elektronik ortamda ücret-

siz sunmak zorundad›r. Güvenlik bilgi formlar› içinde yer alan “Tehlikelerin Tan›t›m›, ‹lk
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Tablo 3. Atık sınıfları

Q1 Aşağıda başka şekilde belirtilmemiş üretim veya tüketim artıkları.

Q2 Standart dışı ürünler.

Q3 Son kullanım süresi geçmiş olan ürünler.

Q4 Dökülmüş, niteliği bozulmuş ya da yanlış kullanıma maruz kalmış olan maddeler
(örn. kaza sonucu kontamine olmuş maddeler vb.).

Q5 Aktiviteler sonucu kontamine olmuş ya da kirlenmiş maddeler (örn. temizleme
işlemi atıkları, ambalaj malzemeleri, konteynerler vb.).

Q6 Kullanılmayan kısımlar (örn. bozuk piller, bitik katalizörler vb.).

Q7 Yararlı performans gösteremeyen maddeler (örn. kontamine olmuş asitler, konta-
mine olmuş çözücüler, bitik yüzey işlem tuzları vb.).

Q8 Endüstriyel işlem kalıntıları (örn. cüruflar, dip tortusu vb.).

Q9 Kirliliğin önlenmesi işlemlerinden kaynaklanan kalıntılar (örn. yıkama çamurları, fil-
tre tozları, kullanılmış filtreler vb.).

Q10 Makine/yüzey işlemleri kalıntıları (örn. torna atıkları, frezeleme kırıntıları vb.).

Q11 Hammadde çıkarılması ve işlenmesinden kaynaklanan kalıntılar (örn. petrol sahası
slopları, madencilik atıkları vb.).

Q12 Saflığı bozulmuş materyaller  (örn. PCB'lerle kontamine olmuş yağlar vb.).

Q13 Yasa ile kullanımı yasaklanmış olan ürün, madde ve materyaller.

Q14 Sahibi tarafından artık kullanılmayan ürünler (örn. tarımsal, evsel, ofis, ticari ve
market kalıntıları vb.).

Q15 Arazi ıslahı ve iyileştirilmesi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kontamine olmuş
madde, materyal ve ürünler.

Q16 Yukarıdaki kategorilerde yer almayan herhangi madde, materyal ve ürünler.



Yard›m Önlemleri, Yang›nla Mücadele Önlemleri, Kaza Sonucu Yay›lma Önlemleri, El-

leçleme ve Depolama, Maruziyet Kontrolleri/Kiflisel Korunma, Toksikoloji Bilgisi, Eko-

loji Bilgisi ve Bertaraf Etme Bilgileri” bafll›klar› alt›ndaki bilgiler dezenfektan solüsyon-

lar›n güvenli kullan›m› ve at›k halinin güvenli bertafaf› için özellikli olarak dikkate al›n-

mal›d›r. Her bir farkl› bileflim müstahzar için bu bafll›klarda meydana gelebilecek de¤i-

fliklikler dikkate al›narak de¤erlendirilmelidir.
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Tablo 4. Atık sınıflandırması, insan ve hayvan sağlığı konularındaki araştırmalardan kay-
naklanan atıklar

18 01 İnsanlarda doğum, teşhis, tedavi ya da hastalık önleme
çalışmalarından kaynaklanan atıklar

18 01 01 Kesiciler (18 01 03 hariç)

18 01 02 Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve
organları (18 01 03 hariç)

18 01 03* İnfeksiyonu önlemek amacıyla toplanmaları ve bertarafı A
özel işleme tabi olan atıklar

18 01 04 İnfeksiyonu önlemek amacıyla toplanmaları ve bertarafı
özel işleme tabi olmayan atıklar (örn. sargılar, vücut
alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri)

18 01 06* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden M
oluşan kimyasallar

18 01 07 18 01 06 dışındaki kimyasallar

18 01 08* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar  A

18 01 09 18 01 08 dışındaki ilaçlar

18 01 10* Diş tedavisinden kaynaklanan amalgam atıkları A

18 02 Hayvanlarla ilgili araştırma, teşhis, tedavi ya da
hastalık önleme çalışmalarından kaynaklanan atıklar

18 02 01 Kesiciler (18 02 02 hariç) 

18 02 02* İnfeksiyonu önlemek amacıyla toplanmaları ve bertarafı A
özel işleme tabi olan atıklar

18 02 03 İnfeksiyonu önlemek amacıyla toplanmaları ve bertarafı
özel işleme tabi olmayan atıklar

18 02 05* Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerden M
oluşan kimyasallar

18 02 06 18 02 05 dışındaki kimyasallar

18 02 07* Sitotoksik ve sitostatik ilaçlar A

18 02 08 18 02 07 dışındaki ilaçlar

(*) Tehlikeli atık 
(A) Tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer.
(M) Belirlenen sınır konsantrasyon ve üzerindeki değerlerde tehlikeli kabul edilir.



KAYNAKLAR

1. Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ‹liflkin Güvenlik Bilgi Formlar›n›n Haz›rlanmas› ve Da¤›t›lmas› Hakk›n-
da Yönetmelik 26 Aral›k 2008 tarih ve 27092 say›l› mükerrer resmi gazete.

2. Biosidal Ürünler Yönetmeli¤i 31 Aral›k 2009 tarih ve 27449 say›l› mükerrer resmi gazete.

3. At›k Yönetimi Genel Esaslar›na ‹liflkin Yönetmeli¤i 05 Temmuz 2008 tarih 26927 say›l› resmi gazete.

4. Tehlikeli At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i 14 Mart 2005 tarih ve 25755 say›l› resmi gazete.

5. Baz› Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarlar›n ve Eflyalar›n Üretimine, Piyasaya Arz›na ve Kullan›m›na ‹liflkin K›-
saltmalar Hakk›nda Yönetmelik 26 Aral›k 2008 tarih ve 27092 say›l› mükerrer resmi gazete. 

6. Kimyasallar›n Envanteri ve Kontrolü Hakk›nda Yönetmelik 26 Aral›k 2008 tarih ve 27092 say›l› mükerrer
resmi gazete.

7. Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlar›n S›n›fland›r›lmas›, Ambalajlanmas› ve Etiketlenmesi Hakk›nda Yönet-
melik 26 Aral›k 2008 tarih ve 27092 say›l› mükerrer resmi gazete.
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Tablo 5. Tehlikeli atıklar için belirlenmiş eşik konsantrasyonlar

• Parlama noktası ≤  55°C.

• Yüksek seviyede zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam
konsantrasyonun ≥ %0.1 olması.

• Zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun
≥ %3 olması.

• Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun
≥ %25 olması.

• R35’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam kon-
santrasyonun ≥ %1 olması.

• R34’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam kon-
santrasyonun ≥ %5 olması.

• R41’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam
konsantrasyonun ≥ %10 olması.

• R36, R37 ve R38’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla maddede-
ki toplam konsantrasyonun ≥ %20 olması.

• Kategori 1 ya da 2’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddelerdeki toplam kon-
santrasyonun ≥ %0.1 olması.

• Kategori 3’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddedeki toplam konsantrasyo-
nun ≥ %1 olması.

• R60 ya da R61’e göre üreme yetisini azaltıcı olarak sınıflandırılan kategori 1 ya da 2
maddesindeki konsantrasyonun ≥ %0.5 olması.

• R62 ya da R63’e göre üreme yetisini azalttığı özelliği ile sınıflandırılan kategori 3 mad-
desindeki konsantrasyonun ≥ %5 olması.

• R46’ya göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan kategori 1 ya da 2
maddesindeki konsantrasyonun ≥ 0.1 olması.

• R40’a göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan kategori 3 maddesin-
deki konsantrasyonun ≥ 1’de olması.


