T.C.
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Sayı
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Konu

:Nikel Salınımı Testi
17.01.2020 / 51438001
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi

:03.01.2020 tarihli ve 50999453 sayılı yazı.

Bilindiği üzere, Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2020/12) kapsamında yer alan ürünler zararlı kimyasal içerik yönünden
denetlenmektedir. Bu kapsamda, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınan ilgide kayıtlı yazıda, nikel salınımı test limitleri konusunda test kuruluşlarının
değerlendirmelerinde farklılıklar olduğu belirtilmekte olup, uygulama birliğinin
sağlanamadığı ifade edilmektedir.
Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik
Ek-17'sinin 27 numaralı nikel girdisi uyarınca cilt ile doğrudan ve uzun süreli temas eden
metal eşyada nikel salınım hızının 0,5 µg/cm2/hafta olması gerekmekte olup, ürün
grubuna ilişkin kısıtlama şartları belirtildikten sonra "Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
veya Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından kabul edilen standartlar
eşyaların birinci ve ikinci paragrafa uygunluğunu göstermek için test yöntemleri olarak
kullanılacaktır." İfadesine yer verilmiştir.
Doğrudan ve uzun süreli ciltle temas edebilecek olan ürünlerde açığa çıkan nikel
için referans deney yöntemini belirleyen TS EN 1811+A1 standardının 9.2.2.2
maddesinde, limiti 0,5 µg/cm2/hafta olan ürünlerde ölçüm belirsizliğinin % 46 olması
nedeniyle nikel salınımı 0,88 µg/cm2/hafta ve daha yüksek olan ürünlerin uygunsuz
olacağı ifade edilmektedir.
Bilgilerini ve cilt ile doğrudan ve uzun süreli temas eden metal eşyada nikel
salınım hızının 0,88 µg/cm2/hafta veya daha yüksek olması halinde ürünün uygunsuz
kabul edilmesi hususunda gereğini rica ederim.
HAKKI KARABÖRKLÜ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
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ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi

:27.12.2019 tarihli ve 95868328-554.01.01/00050835725 sayılı yazı.

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Avrupa Yakası Ticaret Denetmenleri Grup
Başkanlığında görevli Ticaret Denetmeni Döne ÇULHAOĞLU tarafından düzenlenen
raporda özetle; 2019/12 sayılı ÜGD Tebliğ gereğince saat, kordon, takı v.b ürünlerde
nikel salınımı test raporu arandığı, söz konusu ürünlerle ilgili İntertek Test Hizmetleri
A.Ş., Eurofins Tüketici Ürünleri Test Hizmetleri A.Ş., TÜV Rheiland A.Ş. ve Bureau Veritas
Ltd. Şti. test kuruluşları ile nikel salınımı test limitleri konusunda uygulama birliğinin
sağlanamadığının tespit edildiği bildirilmiştir.
Bu itibarla, uygulama birliğini sağlamak bakımından nikel salınımı limitinin nasıl
değerlendirilmesi gerektiği hususunda Bakanlıklarının görüşlerine ihtiyaç duyulmuş olup
denetmen raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.
Yalçın ÖZDEN
Bölge Müdürü V.

Ek: Yazı ve ekleri (25 sayfa)

