
 
 
 
 
 
 
 

 

MÜCEVHER VE TAKI ÜRETİMİNDE KANSEROJEN 

İÇEREN KADMİYUM KULLANIMI YASAKTIR!... 

Sayın Üyemiz, 

Altının erime derecesini düşürülmesinde kullanılan kadmiyum (CD) kanserojen içerdiği 

için Avrupa Birliği bölgesine ihracatta bu elementi içeren ürünler yasaklanmıştır. Bu 

nedenle AB’ye  mücevher ihracatı yapan firmalarımızın, ihracata başlamadan önce söz 

konusu ürülerin içindeki “Kadmiyum ve bileşikleri” olup olmadığını kontrol etmeleri 

gerekmektedir. Kadmiyum içeren ürünler ihrac edilmeleri durumunda AB 

gümrük idareleri tarafından geri gönderilecektir. 

Ülkemizde piyasaya sunulan mücevheratlarda  “Kadmiyum ve bileşikleri”, Zararlı Madde ve 

Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik kapsamında REACH 

Tüzüğü’ne benzer konsantrasyon limitleri ile kısıtlanmaktadır. Bu bakımdan, 

kadmiyum içeren ürünler Türkiye’de de yasaklanmıştır. 

REACH Tüzüğü’nün Ek XVII’si  kapsamında mücevheratlarda kısıtlanan tehlikeli 

maddeleri ve kısıtlama koşulları ayrıca  tabloda detaylı olarak belirtilmiştir 

Üyelerimizin mücevher üretiminde öncelikle insan sağlığı açısından kadmiyum 

kullanmamalarını, ayrıca AB’ye ihracatta olumsuz durumlarla karşılaşmamaları için bu 

elementten kaçınmalarını önemle rica ederiz. 

 

Mücevher İhracatçıları Birliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kimyasallar.csb.gov.tr/uploads/file/Zararl%C4%B1%20Madde%20ve%20Kar%C4%B1%C5%9F%C4%B1mlar%C4%B1n%20K%C4%B1s%C4%B1tlanmas%C4%B1%20ve%20Yasaklanmas%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik.pdf
http://kimyasallar.csb.gov.tr/uploads/file/Zararl%C4%B1%20Madde%20ve%20Kar%C4%B1%C5%9F%C4%B1mlar%C4%B1n%20K%C4%B1s%C4%B1tlanmas%C4%B1%20ve%20Yasaklanmas%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik.pdf


 
 
 
 
 
 
 

 

KADMİYUM 

Kadmiyum  harhangi bir üretimde tamamen kaçınılması gereken ağır metallerden biridir. 

Kadmiyum, akışkan özelliklerini iyileştirmek amacıyla pek çok lehim malzemeleri ve hatta 

alaşımlarda kullanıldığından, eski (ucuz, miras kalan vs.) lehim malzemelerine ve hatta 

bilinmeyen metallere dikkat etmelisiniz. Onları arıtma işlemine tabi tutun. Lehimdeki 

kadmiyum akciğerlerde ödeme neden olur. 

Kadmiyum oksitleri zehirlidir 

Kadmiyum oksit dumanlarının insan üzerinde olası kanserojen etkileri olduğu 

bilinmektedir. Kadmiyum dumanı ve tozları “son derece zehirlidir ve hem akut hem de 

kronik akciğer rahatsızlığına ve böbrek hastalığına yol açar. 

Organ Fonksiyonlarının bozulmasına neden olur 

Düşük dozlara uzun süre maruz kalınması ise amfizeme, böbrek ve karaciğer hastalıklarına, 

kansızlığa ve kemiklerin bozulmasına neden olabilir ve bazı kişilerde prostat ve diğer 

kanser türlerine yol açabilir. Bunun dışında, kadmiyumlu lehim malzemeleri kullanan 

kişilerin bazı kimyasalların kokusunu alma yeteneğini kaybettiğine dair kanıtlar da vardır  

Ani Ölümlere Neden olur 

Kadmiyum, bir akut rahatsızlıklarda ise ani ölümlere neden olabilir. Yaşanmış 

deneyimlerden birinde anlatıldığı üzere, bir köprü çalışanı kadmiyum kaplamalı cıvatalar 

kestiği sırada aniden hayatını kaybetmiştir.  

Cinsel Fonksiyon bozukluğu 

Mücevher işçilerin kadmiyuma maruz kalması da yüksek tansiyon, artan kalp hastalıkları 

ve kalp hastalığı kaynaklı ölüm ile de ilişkilendirilmektedir. Bütün kadmiyum bileşenlerin 

son derece zehirli olduğu varsayılmalıdır. Ayrıca bu madde üreme üzerinde olumsuz 

etkilere sahiptir . 

Kadmiyum Kansere neden olur 

Kadmiyum güçlü bir kanserojen maddedir ve bu tür maddeler ile ilgili kural şöyledir: 

Hiçbir maruziyet seviyesi güvenli değildir. Kanserojen maddelerin gerçek anlamda güvenli 

olarak değerlendirilen maruziyet seviyeleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla, hiçbir 

kadmiyum içerikli malzemenin mağazanızda bulunmasına izin verilmemelidir. 

Malzemelerinize ilişkin malzeme güvenlik bilgi formlarının sayfalarını talep edin ve eski bir 

cevahirci kulübü üyesinden birkaç yıl önce almış olduğunuz lehim sacını veya telini çöpe 

atmayı en iyi çözüm olarak görürün. Kadmiyum vücutta birikir ve tekrar tekrar maruz 

kalmanız durumunda bu madde 30 yıllık bir yarılanma ömrü sayesinde çok çabuk akut 

zehirli seviyelere ulaşabilir. Depolanan kadmiyumun yaklaşık üçte biri böbreklerde kalır. 

  


