
REACH Kapsamında 
Kimyasal Maddelerin 

Kaydı

REACH TÜZÜK SEMİNERİ- MISIR



Kayıt
Avrupa Birliği’nde üretilen veya ihraç edilen 1 ton/yıl ve üzeri her kimyasal 
madde için teknik kayıt dosyası

 

Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) 
gönderilmelidir.

The information requirements for the registration dossier, on the hazards, 
use conditions and exposure  for chemicals, depends on the 
manufacture/import volume band (Annex VII to X of REACH) Kimyasalların 
kayıt dosyası, tehlikeleri, kullanım koşulları

 

ve maruziyeti için bilgi 
gereklilikleri, üretim/ithalat hacmi aralığına bağlı

 

olarak 
değişmektedir.(REACH Ek 7 ‘den Ek 10’a kadar)

Kimyasal bir maddenin tehlike bilgisi kayıt yapan her firma arasında 
oluşturulan SIEFler (Madde Bilgi Değişim Forumu) içerisinde paylaşılmalıdır.

Eğer bir firma başka bir firmanın elinde olan bilgiyi kullanırsa, bu bilginin 
sahibi olan firma  bilgiyi kullananlardan masrafını

 

karşılayabilecektir.



KAYIT

Yıllık 1 ton veya üzeri miktarlarda satılan İzole 
edilmiş taşınan ara madde ve diğer madde 
üreticileri, eğer muafiyet kapsamında değillerse 
herbir madde için kayıt dosyası sunmalıdırlar.

TAM KAYIT: Ara madde olmayan madde üreticileri 
istenilen tüm tonaj bilgileri bazında hazırlanmış
bir kayıt dosyası sunmalıdırlar.

İNDİRGENMİŞ KAYIT: Kayda tabi ara madde 
üreticileri maddenin üretimi boyunca geçirdiği 
devreleri içeren zorunlu bilgileri sundukları
takdirde indirgenmiş kayıt dosyası sunabilirler.



Zorunlu indirgenmiş bilgiler: 
Aramaddeler

OR (üreticinin tek temsilcisi) kimlik bilgileri.
Ara madde tanımlama ve sınıflandırma bilgileri.
Fiziko-kimyasal ve ara maddenin insan sağlığı ve 
çevreye olan mevcut tüm bilgiler sunulmalıdır.
Kısa genel kullanım talimatı.
Olağan üstü durumlar ve risk yönetim tedbirleriyle
ilgili bilgiler sunulmalıdır.

Not: AB kapsamına dahil olmayan üretici ürettiği 
aramaddenin indirgenmiş

 
kaydını

 
gerçekleştirmek 

için kullanıcının (AB dahilinde ya da haricinde) 
onayını

 
aldığını

 
göstermeli ve ayrıca maddenin 

üretimi ve kullanımının başka bir yerde katı
 kontrol kuralları

 
dahilinde tamamlanacağını

 garantilemelidir. 



Eğer maddenin yıllık toplam ihracat
miktarı 1000 tonun altında ise maddeyle 
ilgili doğal yapısından kaynaklanan 
bilgileri (fizikokimyasal, insan sağlığı ve 
çevreye olan etkileri) mevcut bilgilere 
indirgenir.

Maddenin katı kontrol kuralları altında 
kullanılması ve yıllık 1000 ton ya da üzeri 
miktarlarda ihraç edilmesi halinde, 
maddenin doğal yapısından kaynaklanan 
fizikokimyasal özellikleri ile ilgili 
bilgiler ve ek VII bilgileri tam olmalıdır.



Eğer üretici kullanımı ara madde olmayan bir 
maddeyi Avrupa’da satıyorsa ve maddenin 
kullanımının ve taşımasının katı kontrol kuralları
altında yapıldığını gösteremiyorsa, bu üreticinin 
tam kayıt kurallarına uygun bir dosya sunması
gerekir (‘standart’ kayıt dosyası).

Eğer üreticinin Avrupa’da sattığı madde hem ara 
madde hem de başka amaçlarla kullanılıyorsa iki 
tip kayda tâbi tutulur; biri ara madde kullanılan 
tonajıyla ilgili (kontrol ve güvenlik bilgilerini 
göstererek), diğeri ise kalan maddenin tonajıyla 
ilgili Standard kayıttır.

Örnek: üretim: 1.100 T/yıl
orta sınıf kullanım: 300 T/yıl
diğer kullanımlar: 800 T/ yıl

800 T/yıl için tam kayıt yapılırken, 300 T/yıl için 
indirgenmiş kayıt yapılır ve bu sayede 1000 T/yıl ve 
üzeri maddeler için yapılan karmaşık ve daha pahalı

 yolla kaydettirmek gerekmez.



KATI KONTROL ÖLÇÜLERİ:

Eğer orta sınıf bir madde Avrupa’da satılıyor ve ömrü 
boyunca katı

 
kontrol kuralları

 
altında kullanılıyor 

(Avrupa’ya girişinden itibaren), maddeyi kaydettiren kişi 
aşağıdaki bentlere uygun olduğunu göstermelidir:

Madde ömrü boyunca (taşıma, depolama, gösterim, 
analiz, ekip ya da kab koyma ve boşaltma, çökeltilerin 
yok edilmesi…;teknik yöntemlerle katı kontrol kurallarına 
tabi olmalıdır
Prosedürel İşlemler ve kontrol teknikleri, emisyonu 
minimuma indirgemek ve her türlü maruziyeti azaltmak 
üzere için uygulanmalıdır;
Madde yalnızca uzman ve yetkili personal tarafından 
kullanılmalı ya da işleme tâbi tutulmalıdır;
Temizlik ve bakım yapılması halinde, arındırma ve 
yıkama gibi özel işlemler sadece sistem açılmadan ve 
sisteme girilmeden önce yapılmalıdır;
Kaza yada çökelti oluşması halinde, işlemler ve 
teknolojik kontrol yöntemleri kullanılmalıdır.



IUCLID5 kayıt dosyası
 

hazırlamak için resmi formatla beraber 
gelen bir yazılımdır.

Bunun yanı
 

sıra IUCLID5 ile ön-kayıtlar, kullanım ile ilgili 
bildirimler, izin talebi ve sınıflandırma ve etiketleme bildirimleri 
vb. oluşturulabilinir.

Ücretsiz İndirmek için:      www.iuclid.eu

IUCLID: Uluslararası
 

Bütünleşik Kimyasal 
Bilgi Veri Bankası









Kullanım tanımları (I)

1) Sanayi kategorisi:

Maddenin kullanıldığı
 
sanayi 

sektörüne ait bilgiler.





2) Kullanım kategorisi:

Maddenin kullanımına dair teknik 
fonksiyonlara dair bilgiler.

Kullanım tanımı (II)





3. Uygulama şekli

Maddenin kullanıldığı
 

teknik/işleme dair bilgiler.

Kullanım tanımı (III)





4. Maddenin kullanıldığı
 

bir ürün kategorisi:

İstem dışı
 

salım–

İstem ile salım–

Kullanım tanımı (IV)







Risk=    Tehlike Maruziyet

TEDARİK ZİNCİRİNDE RİSK 
BİLGİSİ

Güvenlik bilgi formu, kullanım zincirinde bir bilgilendirme platformu olarak 
hizmet görecektir ve şunları

 

da kapsar:
- tespit edilen kullanımlar ve
- kullanım sırasında güvenli uygulama için önlemler.

Her bir alt-kullanıcı
 

tehlikeli madde içeren ürünlerin kişiler ve çevre 
üzerinde kullanım ve maruziyeten dolayı

 

oluşacak riskler konusunda bir 
sonraki kullanıcıyı

 

bilgilendirmelidir.

Tedarik zincirindeki alt- 
kullanıcı

 

tehlikeli madde 
içeren ürünlerin nasıl 
kullanılacağına dair 
üreticiden bilgi edinmelidir Sağlık için risk=   Toksiklik Maruziyet



HANGİ KULLANIMLAR KAPSAMA GİRER?

Operasyon Biriminin stratejik kararı

Hangi piyasalar/müşteriler/uygulamalar 
kapsama girmelidir?

Bu karar, ekonomik sebeplere dayanarak 
verilir ve ayrıca şunları

 
da göz önünde 

bulundurmalıdır: 

Ürünün değer zinciri ne şekilde kapsama 
girmektedir
Kapsama giren uygulamaların sayısı
(kullanım)



Bilginin hazırlanması

Ön görülen her uygulama için:
Ekonomik kriterlere uygun olarak öncelik tanıma
Ticari faaliyete tabi olan maddelerin miktarlarının belirlenmesi 
Maruziyete dair bilgileri paylaşmaya hazır olan, tipik 
uygulamaları olan müşterilerin tespit edilmesi.
Mümkünse, kullanım sınıfının tespit edilmesi

Ara madde, monomer
Sanayi kullanımı, profesyonel kuulanım, nihai tüketici

Kullanım ve maruziyet senaryolarının tanımlaması
Kayıt dosyasının değerlendirme işlemleri sırasında 
gerçekleştirilmelidir
Üretici Müşteri arasında diyalog

Hangi uygulamalar kapsama 
girer?



Uygulamalar neden önemlidir

Kayıt yapan şirketler, maddenin tespit edilen bütün 
kullanımları için  kişiler ve çevre için maruziyeti nasıl 
kontrol ettiklerini tanımlamaları gerekmektedir. 

Alt-kullanıcılar, belirtilen madde için kullanıcının 
maruziyet senaryoları tanımlanmamışsa ürünlerinde, 
bu maddeyi kullanmaları için yetkileri yoktur.



Risk Değerlendirmesi

Kim

Nerede

Nasıl

Miktar

Sıklık

Süre

Atık yönetimi

Önlemler

Nihai ürünü kim kullanıyor?
•Tüketici
•Profesyonel kullanıcı
•Sanayi
Kapalı

 

veya açık kullanım?
İç ve dış

 

?

Uygulama şekli?
Doğrudan veya doğrudan değil
Kullanılan ekipman  şekli
Kullanılan ürün miktarı?
<1kg
<5Kg
<50 kg
>50 kg

Kullanım sıklığı?
<1 kez/yıl
<1 vez/mes
<1 vez/semana
<1 vez/día
>1 vez/dia

Kullanım süresi?
<1saat
<2h
<4h
<8h
<16 h
<40 h
>40 h

Önlemler
•Sistemas de extracción o 
Ventilación.
•Evitar contacto directo
•Uso protección manos, cara, 
respiratoria, ...

Atık yöntemi
•Geri dönüşümün sağlanması,
•Uygun kullanım
•Tesis işlemi veya yetkili idare





Producto XX



Tedarik zinciri ve uygulamalar 
örneği

Pentanol

Çözelti

Ara

Teknik uygulama

Plastik madde Plastik sanayi
Kablo
Zemin
Oyuncak

...
Lamine

Havuz
Dolap
İnşaat

Yağmurluk

...

Use

1

Substance 
xyz

Formulation
3 

Formulation
2 

Formulation
1

Use 
8

Use 
7

Use 
6

Use 
5

Use 
4

Use 
3

Use 
2



Mazuriyet uygulamaları ve senaryoları:
 Öne çıkan konular

Proaktif 
iletişim

Sektör veya 
milli düzey

Sanayi için 
katma değer

Bilginin daha iyi 
korunması

 
Gizlilik

Karmaşıklığın 
Artması

•Kayıt için bilgiler Tedarik Zincirinde mümkün olduğunca bir önceki tedarik 
basamağında işlenmelidir.
•Alt-kullanıcıların kullanım şekilerini belirmede aktif katılımda bulunması

 gerekmektedir. 



REACH-IT







AKA bünyesindeki internet sitesi üzerinde yer alan 
REACH bölümünden Tüzük hakkında bilgi alabilirsiniz

Bunun yanısa internet sitesi üzerinden:
İthalatçıları ve tek temsilcileri yükümlülükleri ve bu 
yükümlülükleri yerine getirmek için yapmaları
gerekenler hakkında yol gösteren Navigator aracına
REACH hükümleri hakkında ayrıntılı kılavuza
REACH kullanımları için bilgi-İşlem araçları ve bu 
araçların kullanımına dair bilgilere ulaşılabilinir.

AKA’nın internet sitesine bakınız:
http://echa.europa.eu

Ayrıntılı
 

Bilgi

http://echa.europa.eu/


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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