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Madde ve karışımlar için hazırlanacak Güvenlik Bilgi Formları hakkında “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik 

Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmî 

Gazete ile yayınlanmıştır. 

Madde ve karışımlar ile ilgili Türkiye’de 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 

Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” yürürlüktedir ve bu Yönetmelik Avrupa Birliği 1272/2008 sayılı CLP 

Yönetmeliği’ni dayanak alarak hazırlanmıştır. SEA Yönetmeliği ile madde ve karışımlara ait sınıflandırma kriterleri 

değişmiştir. 29204 sayılı yeni GBF Yönetmeliği bu yeni kriterlere uyum sağlanması gerekliliğini karşılamak üzere 

yayınlanmıştır. 29204 sayılı “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” içerik 

ve yönetim açısından Avrupa REACH Yönetmeliği”nin Ek-II’ si ile benzer nitelikler taşımaktadır. 29204 sayılı 

Yönetmelikte Güvenlik Bilgi Formu’ nun hazırlanması ile ilgili yönlendirici ve açıklayıcı ifadelere yer verilmektedir. 

Yönetmeliğin amacı; Türkiye içerisinde pazara sunulan zararlı madde ve karışımların insan sağlığı ve çevreye karşı 

oluşturabileceği olumsuz etkileri belirlemek, bunları kontrol ve denetim altına almaktır. Yönetmelik bu amaç 

doğrultusunda Güvenlik Bilgi Formlarının hazırlanması ve dağıtılması ile ilgili idari ve teknik usul ve esasları 

düzenlemektedir. 

İlgili Yönetmelik gereği kapsam dahilindeki ürünler için hazırlanması zorunlu olan Güvenlik Bilgi Formları, akredite 

kurum tarafından verilmiş “Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı Sertifikasına” sahip uzmanlarca hazırlanmalıdır. 

Sertifikaların geçerlilik süresi 3 yıl ile sınırlı olup süre bitiminde sertifikanın yenilenmesi gerekmektedir. 

Bir Güvenlik Bilgi Formunda, ilgili yönetmelikçe belirlenmiş 16 ana başlık ve 48 alt başlık bulunmaktadır. Genel olarak, 

bu ana ve alt başlıklar kimyasalın insan sağlığı, çevreye etkisi ve ürünün fizikokimyasal etkilerinin incelendiği ve 

bilgilerin sunulduğu kısımları kapsamaktadır. İngilizce veya farklı lisanlarda hazırlanmış olan ürün Güvenlik Bilgi Formu 

(GBF/SDS/MSDS) Türkçe diline çevrilirken ülkemizde yürürlükte olan 29204 sayılı “Zararlı Maddeler ve Karışımlara 

İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” gerekliliklerine göre hazırlanmalıdır. Bilinmesi gereken önemli 

husus bu gibi durumlarda “Güvenlik Bilgi Formu” için tüm kısımların birebir çevirisi kabul edilmemektedir. Özellikle 

yönetmelik kapsamında belirtilen kısımların, yönetmelikteki çevirilerinin kullanılması bir zorunluluktur. Aksi taktirde 

ürüne ait hazırlanan GBF ilgili Yönetmelik ile tam uyumlu olmayacaktır. 

Güvenlik Bilgi Formları için GBF, MSDS ya da SDS kısaltmaları oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de 

Güvenlik Bilgi Formu, GBF kısaltması şeklinde kullanılırken Amerika’da Material Safety Data Sheet kelimelerinin baş 

harflerinden oluşan MSDS kısaltması ve Avrupa’da ise Safety Data Sheet ifadesinden elde edilen SDS kısaltması daha 

çok kullanılmaktadır. Ancak GBF, MSDS ve SDS ifadeleri madde ve ürünlere ait Güvenlik Bilgi Formu’ nu ifade ettiği 

unutulmamalıdır. 
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Kısacası Türkiye pazarında satışa sunulan madde ve karışımlar için hazırlanacak Güvenlik Bilgi Formları sertifikalı kişiler 

tarafından 29204 sayılı GBF Yönetmeliğine uyumlu olarak ve Türkçe hazırlanmalıdır. 
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