
 

DETERJAN YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GEREKLİLİKLER 

 

 

info@chemleg.com                                                     1 / 1                                              www.chemleg.com 

27 Ocak 2018 itibari ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan 

Yüzey Aktif Maddeler kapsamına giren ürünler için 30314 sayılı “Deterjan Hakkında Yönetmelik” 

yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik yayımından 6 ay sonra 27 Temmuz 2018 tarihi ile yürürlüğe girmiştir. 

“Deterjan Hakkında Yönetmelik” Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde Deterjanlar hakkındaki 

31/3/2004 tarihli ve 648/2004 sayılı Konsey Tüzüğü dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Deterjan Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesine kadar olan süreçte hali hazırda 31 Ekim 2013 tarihli 28807 

sayılı "Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ" yürürlüktedir. 

Deterjanlarla ilgili yürürlükte olan 28807 sayılı Tebliğ, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 27 Ocak 

2018 tarihinde yayımlanan 30314 sayılı bir başka Tebliğ ile beraber kademeli olarak yürürlükten 

kaldırılacaktır. 

Hali hazırda yürürlükte olan 28807 sayılı Tebliğin amacı deterjan veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif 

maddelerin piyasaya arzına ilişkin düzenlemeler sayesinde bu gibi madde ya da ürünleri kontrol altına 

almak ve bu sayede insan sağlığının yanı sıra diğer canlıların sağlığı ve çevrenin oluşabilecek olumsuz 

etkilere karşı korunmasını sağlamaktır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere 28807 sayılı Tebliğ hükümleri aşamalı olarak yürürlükten kaldırılmaktadır.  

27 Ocak 2018 tarihli ve 30314 sayılı Tebliğin yayımlanması itibari ile Sürfaktan olarak da bilinen yüzey aktif 

maddeler ya da içerisinde yüzey aktif madde ihtiva eden deterjanların Türkiye pazarına girmeden önce 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' na yapılan Deterjan Ürün Bildirim zorunluluğu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 

sebeple 27 Ocak 2018 tarihinden itibaren Deterjan kapsamındaki ürünlerin Türkiye sınırları içerisinde 

piyasaya arzından önce ilgili Bakanlığa bildirim yapılması ve bu bildirimin onaylanması zorunluluğu 

bulunmamaktadır. 28807 sayılı Deterjan Tebliği’nin bildirim koşulu dışındaki diğer hükümleri ise 27 

Temmuz 2018 itibari ile yürürlükten kaldırılacaktır. 

Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler kapsamına Yardımcı Yıkama Karışımları, 

Çamaşır Yumuşatıcıları, Temizlik Karışımları ve Diğer Temizleme ve Yıkama Karışımları da girmektedir. 

Deterjan kapsamındaki ürünler için Bildirim koşulu kalkmış olmasına rağmen 28807 sayılı Tebliğin hali 

hazırda yürürlükte olan hükümleri gereğince üretici, imalatçı ya da ithalatçı firmalar bazı yükümlülükleri 

yerine getirmekten sorumludur. Bunlar yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirlik ve sınırlamaları, 

ürün içeriğindeki alerjenler, ürün içeriğindeki parfümler, ürün Etiketi, ürün Güvenlik Bilgi Formu ve ürün 

Teknik Dosyasını hali hazırda bulundurmak şeklinde özetlenebilir. Firmaların bu hükümleri yerine getirme 

durumu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenmektedir.  
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