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ÖNKAYIT
Kimler önkayıt yaptırabilir?

* AB dahilindeki üreticiler
* AB dahilindeki ithalatçılar
* AB haricinde şirketler adına Tek Temsilciler.

Nelerin önkaydı
 

yapılabilir?
* Sadece “faz-içi” maddeler (EINECS numarası

 
olanlar)

Not:
1.- Gerekirse maddenin muaf olup olmadığına bakın(yiyecek 

yapımında kullanılan maddeler, ilaçlar ya da REACH 
tarafından muaf tutulan maddeler. İlaç yada besin 
yapımında kullanılan ara maddeler)

2.- Eğer maddenin EINECS numarası
 

yoksa direk 
kaydedilmelidir. (AB’de üretilmiş

 
ancak piyasaya 

sürülmemiş
 

olanlar hariç)
3.- Önkayıt REACH IT ya da IUCLID5 (ECHA bilgi platformu) 

aracılığıyla gerçekleştirilir ve ücretsizdir.



1 Haziran ile 1 Aralık 2008 arası
 

üreticiler ve ithalatçılar mevcut 
maddeleri (faz-içi maddeleri) Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA’ya) 
ön-kayıt yapma hakkına sahiplerdi. Ön-kayıt yapanlar aşamalı

 
kayıt 

tarihlerinden yararlanabilme hakkını
 

elde ettiler.

AB’deki ithalatçı
 

veya sizin Tek Temsilciniz ön-kayıt yaptırmadıysa, 
AB pazarına madde sunabilmesi için ilk önce maddesinin kaydını

 yaptırmak zorundadır.

Ön-kaydı
 

yapılmamış
 

AB’ye 1 Aralık 2008’den sonra ilk defa 
sunulacak faz-içi maddeler de aşamalı

 
kayıt tarihlerinden 

faydalanabilirler. Bunun için,  AB’ye ilk ithalat tarihinden 6 ay sonrası
 ila ilgili son kayıt tarihinden 12 ay öncesine kadar, ön-kayıt için 

gerekli bilgilerin sağlanması
 

gereklidir. 

LATER PRE-REGISTER



Önkayıt işlemi tamamlanmış
 

maddeler , uzatılmış
 

kayıt 
tarihlerinden yararlanabilirler.

Avrupa’da, yılda 1 tonun üzerinde satılmakta olan faz-dışı
 

maddelerin 
“kaçak” satılma durumuna gelmemeleri için, bir an önce kaydının 
yapılması

 
gerekmektedir. Avrupa’daki mevzuatla uyum sağlamadıkları

 için pazardan men edilebilir ve bu tür maddeleri kullanan şirketler 
cezalandırılabilirler.



SIEF: Önkayıt getirileri

Önkaydın bir sonucu olarak; kaydı
gerçekleştiren şirket (veya Tek Temsilci) 
SIEF olarak adlandırdığımız bir veri 
tabanına yerleştirilir. Bu işlem sayesinde 
bilgi alışverişi ve maddenin kayıt işlemi 
kolaylaşır.

Bu veri tabanında, aynı maddeyle 
kaydedilmiş tüm şirketler yer alır ve giriş
hakkı sadece bu şirketlere aittir.

Önkaydı yapılmış herbir madde için bir 
SIEF bulunacaktır.





SIEF’IN AMACI
Kayıt dosyasının bilgi paylaşımıyla 
eşzamanlı geliştirilmesi (bir madde, bir 
dosya).

Özellikle, omurgalı hayvanlarla yapılan 
testlerin mükerrer yapılmaması için bilgi 
paylaşımı yapılacaktır.

Aralık 2010 tarihinden önce, herkesçe 
üzerinde anlaşılan bir sınıflandırma ve 
etiketlemeye karar verilmesi 
gerekmektedir.





KONSORSİYUM

SIEF katılımcıları, daha verimli bir 
işbirliği için konsorsiyum adı
verilen bir gruba katılabilirler. Bu 
stratejik bir karardır.

Bir konsorsiyuma katılım gönüllü
olup genelde belli bir ücret 
karşılığı gerçekleştirilir.

SIEFS



ARA MADDELER

Eğer bir madde, kimyasal sentezle, bir diğerine 
dönüştürülmüşse, bu madde, ara madde olarak kabul edilir. 
Eğer bir madde bir üründe ya da başka sebeplerle yapılmış
bir ürün için direk olarak kullanılmışsa, bu madde ara
madde sayılmaz ve normal kayıt işlemlerine tâbidir.

Bazı kontrol ve karantina ölçütlerine uyulduğu takdirde 
REACH’ın ara madde için kayıt şartları, ara madde olmayan 
bir madde için öngördüğü kayıt şartlarına nazaran daha 
hafiftir.

Sonuç:
Sentez sürecinin sonunda oluşan bir madde (ham madde ya 
da ara madde) REACH tarafından ara madde olarak kabul 
edilebilir.
Ürün ya da bir karışımda kullanılan bir madde (ham madde, 
başka bir maddeye dönüşmediği takdirde ara madde 
değildir.



Avrupa’da AB kapsamında olmayan bir 
şirket tarafından pazarlanacak ara
maddeler, ‘izole edilmiş taşınabilir ara 
maddeler’ olarak sınıflandırılırlar.
Bunun anlamı; bir sentez işlemi sonucu 
başka bir maddeye dönüşmüş, bir yerde 
üretilmiş (mesela, AB dışındaki bir 
şirket tarafından) ve başka bir yere 
nakledilen (mesela, AB kapsamında bir 
şirkete) maddedir.
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