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GİRİŞ:

REACH, maddelerin ve kimyevi preparatların kaydını, 
değerlendirmesini, yetkilendirmeyi ve kısıtlamalarını
düzenlemektedir
REACH, 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe girmesine 
rağmen gerekliliklerin 1 Haziran 2008 tarihinden 
itibaren yerine getirilmesi gerekmektedir.
REACH’in hedefi, AB Pazarı’nda insan sağlığı ve 
çevrenin yüksek seviyede korunmasını sağlamaktır. 
REACH, kimyasal maddelere karşı tüketicinin güvenini 
yükseltecektir.



REACH,Tüzükte muaf tutulanlar hariç, 
‘yeni’ ve ‘mevcut’ maddeleri 
kapsamaktadır.

REACH, yalnızca kimyasal madde, ürün ve eşya 
üreticileri/ithalatçılarını

 
değil tedarik zinciri boyunca bu maddeleri 

kullanan bütün kullanıcıları
 

etkilenmektedir.



Kayıt

Tüzükte belirtilen “muaf maddeler” hariç,1 ton ve 
üzeri miktarda üretilen veya ithal edilen bütün 
kimyevi maddeler kayıt edilmelidir.

REACH, üreticilere ve tedarikçilere kullandıkları
maddelerin bütün özelliklerini çok yakından 
tanımalarını ve kullanımdan dolayı, insan ve çevre 
için doğabilecek riskleri sürekli kontrol altında 
tutmalarını ön görmektedir. Bunun için REACH’ e 
göre, üretici veya ithalatcı’ nın, 1 Haziran 2008 
tarihinden itibaren, maddenin  tonaj miktarı ve 
karekteristik özelliği dikkate alınarak hazırlanmış
olan kayıt dosyası sunması gerekmektedir.

Kimyasalın  kendi halinde veya müstahzar içerisinde 
bulunması, üretim/ithalat miktarı ve  tehlike 
seviyesinin farklı olması gibi durumlarda değişik 
uygulamaları gündeme getirmektedir. 



Değerlendirme

Avrupa Kimyasallar Ajansı:

Teslim edilen kayıt formlarını değerlendirir:

‘Yüksek önem arz eden madde’ olarak tanımlanan 
bütün dosyaları
Bireysel olarak teslim edilen bütün dosyalar
Toplu olarak sunulan dosyaların %5’i



İzin:

Yüksek önem arz eden maddeler [kanserojen, mutajen, üremeye 
toksik (CMR), kalıcı

 
ve biyobirikimli toksik (TPB),  çok kalıcı

 
ve çok 

biyobirikimli (mPmB)]ve benzer seviyede önem arz maddelerin 
üretilmesi, ithal edilmesi veya kullanılması

 
izne tabidir. 

İzne Tabi Maddeler Listesi, Tüzüğün 2009  Kasım ayında 
yayımlanacak olan XIV. ekinde yer alacaktır. 



Kısıtlama

AB’de insan sağlığı
 

ve çevre için risk teşkil eden 
kimyasal maddelerin üretimini, piyasaya arzını

 ve kullanımını
 

düzenleyen bir mekanizmadır.
Kısıtlamaya tabi maddelerin yer aldığı

 
ek XVII 

de kendi halinde veya müstahzar içerisinde 
bulunan maddeler, kısıtlama koşullarını

 
yerine 

getirmedikçe AB içerisinde üretilemez, piyasaya 
arz edilemez veya kullanılamaz



Maddeler: doğal halde bulunan veya proses sonucu 
elde edilen kimyasal element ve bunların 
bileşenleridir.

Müstahzar: iki veya ikiden fazla maddeyi içeren 
karışım veya solüsyonlardır (örneğin: deterjanlar, 
kozmetiklar, mürekkep…

Eşya: Kimyasal yapısından ziyade, üretim esnasında 
verilen özel şekil, yüzey veya tasarımı

 
tarafından 

işlevi belirlenen nesne (örnek: örtü, tükenmez 
kalem, nemlendiricili traş

 
makineleri, …...)

ÖNEMLİ
 

TANIMLAR



Roller
Maddenin üreticisi/ ithalatçısı
Karışımın üreticisi/ ithalatçısı
Eşyanın üreticisi/ ithalatçısı
Alt kullanıcı : İmalatçı veya ithalatçı dışında,kimyasal 
maddeyi kendi halinde veya müstahzar içerisinde 
endüstriyel veya profesyonel uygulamalarda kullanan, 
AB de yerleşik gerçek veya tüzel kişilik 
Distribütör: Kimyasal maddeyi kendi halinde veya 
müstahzar içerisinde üçüncü şahıslar için yalnızca 
depolayan veya piyasaya arz eden, AB de yerleşik 
gerçek veya tüzel kişilik



1 Haziran 2008’dan 1 Aralık 2008’e kadar: faz içi 
maddeler için ön kayıt tarihiydi.

1 Ocak 2009 tarihinde Ajans ön kaydı yapılmış
maddelerin listesini yayınlamıştır

Ön kayıt yaptırmayan firmalar aşamalı geçiş
döneminden faydalanamaz.

YALNIZCA FAZ İÇİ
 

MADDELER !!!!!

MADDELERİN ÖN KAYDI



Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri’nde yer 

almaktadırlar (EINECS).

“Artık Polimer Olmayan Maddeler Listesi” nde yer 
alırlar

REACH yürürlüğe girmeden 15 sene önce üretilmiş ama 
piyasaya sunulmamış kimyevi madde (yerinde izole 
maddeler veya ihraç maddeler) 

FAZ İÇİ MADDELER



Faz Dışı
 

Maddeler

01.06.2007
12 ay

1.06.2008

18 ay (01.12.2008) 3,5 yıl

01.10.2010

6 yıl

01.06.2013

11 yıl

01.06.2018

A
jansın başlam

ası

Ö
n kayıt

●

 

+1.000 ton
●

 

CMRs +1 ton
●

 

PBT/vPvB (R50-53)
+100 ton

100 – 1.000
ton

1 – 100 ton

30.000 madde

2.700 madde

4.300 madde

23.000 madde

TAKVİM
Yürürlüğe girme: 1 Haziran 2007



Ön kayıt sonuçları

REACH.IT platformu üzerinden ön kayıt dosyasının 1 
Haziran 2008 tarihinden itibaren gönderilmesi.

Ön kaydı yapanların tümü madde bilgi değişim 
forumu (SIEF) faydalanıcısı olacaklardır

Toplu olarak madde kayıt dosyalarının hazırlanması.



Şayet Firma  Aralık 2008 
tarihine kadar maddenin ön 
kaydını

 
yaptırmamışsa, 

maddenin kaydını
 

yaptırana 
kadar AB’ ye ihracat yapamaz.



Bilgi alışveriş
 

forumları
 

ve konsorsiyumlar

Ön kayıt döneminin bitiminden sonra aynı
 

maddenin 
üreticileri ve/veya ithalatçıları

 
arasında kayıt 

işlemlerini toplu olarak koordine etmek için SIEF’ler 
oluşturulacaktır. 
Bu nedenle  uygulamada verimin arttırılabilmesi  için 
her şirketin kendi  stratejisini belirlenmesi 
gerekmektedir. İletişimler ve bilgi talepleri 
başlayacaktır. 



Karışım olmayanlar kayıt edilir, sadece 
maddeler
Üretici veya ithalatçı kaydı yapar (her 

madde ve her tüzel kişilik için)
ECHA Avrupa Ajansına kayıt yapılır
Kayıt dosyası maddenin tedarik zinciri    

boyunca olan  kullanımını içermeli 

FAZ DIŞI MADDELERİN KAYDI

Ön kayıttan faydalanamayan üreticiler/ ithalatçılar, ( 1 T/sene) Ajans’a bir 
kayıt başvurusunu sunmalılar. 

Faz dışı
 

maddeler için kayıt dönemi 1 Haziran 2008 tarihinde 
başlamıştır.



TEDARİK ZİNCİRİ

Depolama

Üretim

Tekrar 
paketleme

Nihai 
Kullanıcı

Taşıma

Formülasyon Tüketici 



Teşekkürler

Pedro Guerra                           Regional Activity Centre
B&B Asesores                               for Cleaner Production
C/Ganduxer 5-15, L. 5              Mediterranean Action Plan
08021 Barcelona (Spain)           Dr. Roux, 80; 08017 Barcelona
Tel. 932414118                        Tel. +34 93 553 87 90 
bb@bbasesores.com http://www.cprac.org

mailto:bb@bbasesores.com
http://www.cprac.org/
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