
İİTHALAT/THALAT/İİHRACATHRACAT  
ŞİŞİRKETRKETİİ  YYÖÖNNÜÜYLEYLE  

REACH REACH 
UYGULAMASIUYGULAMASI



ŞİŞİRKET SUNUMURKET SUNUMU
MASSO businessMASSO business,, aağığırlrlııklklıı olarak, olarak, ççeeşşitli itli 
sektsektöörlerde kullanrlerde kullanıılmak lmak üüzere kimyevi zere kimyevi 
maddelerin maddelerin İİTHALATI THALATI üüzerinde zerinde 
odaklaodaklaşşmaktadmaktadıırr..
ŞŞirketimizin merkezi BARSELONAirketimizin merkezi BARSELONA’’DADIR ve DADIR ve 
AvrupaAvrupa’’da 4 farklda 4 farklıı üülkede daha lkede daha şşubelerimiz ubelerimiz 
bulunmaktadbulunmaktadıır : FRANSA, POLONYA, r : FRANSA, POLONYA, ÇÇEK EK 
CUMHURCUMHURİİYETYETİİ, MACAR, MACARİİSTAN. AyrSTAN. Ayrııca ca ÇÇİİN, N, 
HHİİNDNDİİSTAN VE DUBASTAN VE DUBAİİ’’de olmak de olmak üüzere 3 zere 3 
temsilcilitemsilciliğğimiz daha bulunmaktadimiz daha bulunmaktadıırr..
ÇÇooğğunluunluğğu Avrupa du Avrupa dışıışında olan saynda olan sayııssıı 100100’ü’ün n 
üüststüünde farklnde farklıı üülkeler ile lkeler ile ççalalışışmaktaymaktayıızz..



BARSELONA

39.000 m2

Depo
Formülasyon tesisi
Ar+Ge
Kalite Kontrol

ÜRETİM

www.cqmasso.com

http://www.cqmasso.com/


TARRAGONA

20.000 m2 

DAĞITIM için

Lojistik

www.cqmasso.com

http://www.cqmasso.com/


CASTELLON 
(Seramik

 
Bölümü)

19.700 m2 

22.000 Ton depo 
kapasitesi

Lojistik

www.cqmasso.com

http://www.cqmasso.com/


YERYERİİMMİİZ NERDEZ NERDE??



KOSMETİK

Aktif maddeler
Estetik modifiyeciler
Yumuşatıcılar
Emülgatörler
Film Yapıcılar
Nemlendiriciler

 Koruyucular
Çözündürücü
Surfaktanlar
Kıvam arttırıcılar

www.cqm.es/fcrmpou@cqm.es 

http://www.cqm.es/fcr


ÇEVRE SAĞLIĞI & TEMİZLİK

ÇEVRE SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ.

Şehirlerde zararlı
 

kontrolü
 

için biyositler: böcek 
ilaçları, kemirgen öldürücü, dezenfektan, kapan 
ve uygulama

 
ekipmanı.

EV İÇİ
 

KULLANIMI, SANAYİ
 

VE KURUMSAL TEMİZLİK 
İÇİN FORMÜLE EDİLMİŞ

 
ÜRÜNLER VE AKTİF KATKI 

MADDELERİ

Temizlik maddeleri, antikoksidan, optik 
parlaklaştırıcılar

 
, reolojik değiştirici

 
, ev 

kullanımı
 

için biyositler,  toplu piyasa ürünleri

www.massoambiental.com
 www.massoconsumo.com

http://www.massoambiental.com/
http://www.massoconsumo.com/


TARIMSAL KİMYEVİLER

Comercial Química Massó, S.A. 
‘nın tarım bölümü

 
İtalyan ve 

İspanyol ve Portekiz piyasaları
 için geniş

 
kapsamlı

 
hasat koruma 

ürünlerinin satışını
 

ve 
pazarlamasını

 
yapmaktadır.

Bu ürünlerin çoğu yabancı
 ülkelerden gelmektedir, 

bunlardan bazıları
 

uluslar arası
 anlamda en önemli hasat 

koruma sektörü
 

şirketleri 
arasında yer almaktadır

www.massoagro.com
 www.massogarden.comE_mail: 

http://www.massoagro.com/
http://www.massogarden.com/


www.cqm.es/fcr

Gıda katkı
 

maddeleri, diyet ve fonksiyonel gıdalar.

•Probiyotikler & Prebiyotikler
•Peptidler
•Lesitin
•Baharatlar
•Et ürünleri için fonksiyonel  içerikler
•Çeşniler ve dekoratif otlar
•Tatlandırıcılar
• Esansiyel yağ ve kokular için hassas kimyeviler
•Gibberellin Asit
•Tanenler ve meşe özsuyu
• Enzimler
•Omega-3 ve

 

6 yağ
 

asitleri
•Bitkisel ekstratlar
•Stabilizör

 

(Guar ve
 

Xanthan sakızı, Sodyum Aljinat…)
•Tatlandırıcılar

 

(sakarin)
•Süt proteinleri

FOOD

E_mail: www.cqmasso.com/food

http://www.cqmasso.com/food


POLYMERS

POLİPROPİLEN
•Modifiye edilmiş

 
teknik PP alaşımdan oluşan Polipropilen. 

•Selüloz asetat
 

, Polisülfon,…
•Antistatik, masterbatch’ler. 
•EVOH
•Yapışkanlar
•PVC aditifler

 
MBS, akrilik ve işlem yardımcıları) 

•Temizlik bileşikleri
 

(Dyna-purge ®)

ELASTOMERLER
•KAUÇUK Polikloropren ,
Epiklorohidrin, Poliakrilik,
Klorürleşmiş

 
polietilen,

Florelastomerler,…

plastics@cqm.es

elastomers@cqm.es
www.cqmasso.com

http://www.cqm.es/pag/grupo3/plastico.htm
mailto:plastics@cqm.es
mailto:elastomers@cqm.es
http://www.cqmasso.com/


POLIÜRETANLAR 

& KAPLAMALAR

coating_pu@cqm.e www.cqmasso.com

POLIÜRETAN
•TDI Polyester ve Polieter
•MDI Polyester ve Polieter
•MOCA
•KATKI MADDELERI…
KAPLAMALAR

• DEMIR OKSITLER
· REÇiNELER (hidrokarbon,alkil,poliuretanlar, epoksi.)
· SANAYI BIYOSIDLER 
· KATRAN BILESENLERI 
· YAĞ ASİTLERİ
· ETIL SILIKAT
· STABILIZATORLER
·· TITANYUM OKSIT (Rutile)
· ORGANIK PEROKSITLER
· Çözücü olarak laktat esterler

http://www.cqm.es/pag/grupo3/recubrimientos.htm
mailto:coating_pu@cqm.es
http://www.cqmasso.com/


•
 

Seramik üreticiler
 

için ham maddeler ve özel 
maddeler:

•KİL
•KALSİNE EDİLMİŞ

 
ALÜMİNLER

•KAOLIN
•KORONDUM
• VANADİYUM (PENTOKSIT , AMONIYUM METAVANDAT)
•ZIRKONIM OKSITLER
•ISIYA DAYANIKLI URUNLER
•SERAMIK RULOLAR  
•Katkı

 
maddeleri üretimi

( küme çözücü, sabitleştirci, yapışkanlar) 
•CiLALAR

CERAMICS

www.massoaditivos.comE_mail: ceramic@cqm.es   

http://www.cqm.es/pag/grupo4/ceramica.htm
http://www.massoaditivos.com/


•Kaplama kaolin
•Demir oksit
•Dolgu maddeleri, kaplama için talk
•Köpük giderici ve gaz giderici
•Murekkep giderici urunler  
•Seramik susuzlaştırma

 

unsurları
•Plastik susuzlaştırma

 

unsurları
•Pigmentler
•Yag & grese dayanıklı

 

maddeler
• Floro kimyasallar
• TiO2

TEKSTİL

•Boya maddeleri 
• Her tür lif

 
için yardımcı

 
maddeler

KAGIT & TEKSTIL

KAĞIT

paper@cqm.es

textil@cqm.es
www.cqmasso.com

http://www.cqm.es/pag/grupo4/papel.htm
mailto:paper@cqm.es
mailto:textil@cqm.es
http://www.cqmasso.com/


ELEKTRONIKLER  & NDT &

BENZIN KATKI MADDELERI

www.cqmasso.com

ELEKTRONİKLER
 PCB’sFR4, FR2, CEM1 low Dk lamineler..

 Fotoploter film, lehim maskesi, microetches, 
lehim ve film sıyırıcı, HAL tozları, vb. için 
temel üretim maddeleri…

NDT (Tahribatsiz muayene)
Röntgen filmleri
Radyografik ler 
Ranforsator
Sıvı

 
penetrantlar 

Manyetik partikuller

BENZİN
 

KATKI MADDELERİ

http://www.cqmasso.com/


Canada

USA

Brazil

Australia

Japan

China

India

RUSIA

Kenia

ISRAEL



GGİİRRİŞİŞ
REACH uygulamasREACH uygulamasıınnıı anlatmadan anlatmadan öönce nce 
tedarik zincirinde bulunan batedarik zincirinde bulunan başş aktaktöörler rler 
hakkhakkıında knda kıısa bir desa bir değğerlendirme yapacaerlendirme yapacağğıım.m.

SonrasSonrasıında REACHnda REACH’’in 1 Aralin 1 Aralıık 08 sonrask 08 sonrasıı
(REACH (REACH TTüüzzüüğğüünnüünn birinci dbirinci döönemi sona nemi sona 
erdierdiğğinde ) inde ) üüretilmiretilmişş ve ithal edilen yeni bir ve ithal edilen yeni bir 
üürrüün/madde in/madde iççin nasin nasııl uygulandl uygulandıığğıınnıı konusuna konusuna 
odaklaodaklanacanacağığım.m.



ROLLERROLLERİİ
 

TANIMLAMAK :TANIMLAMAK :
 BABAŞŞ

 
AKTAKTööRLERRLER

B=AB B=AB ÜÜreticisireticisi

A=KullanA=Kullanııccıı
 

& ithalatc& ithalatcıı
 

& ihracatc& ihracatcıı

SB1SB1

SB2SB2

PC1PC1

P3P3

AVRUPA BIRLIGIAVRUPA BIRLIGI

SC2SC2

C=AB C=AB 
ddışıışı

 
üüreticiretici

DU=Alt kullanDU=Alt kullanııccıı

SC1SC1

PC1PC1 SC2SC2



BBİİRRİİNCNCİİ
 

ADIM :MADDE  ADIM :MADDE  
TANIMLAMATANIMLAMA

Şu anda en önemli adım eğer ithal edilmişlerse bütün 
maddelerin ve müstahzarların bir listesini çıkartmak ve 
bileşenleri tanımlamaktır  
Her kimyevi madde icin bilinmesi gereken önemli 
veriler: 

Kimyasal adı (IUPAC ve diğerleri)
CAS numarası
EINECS numarası (Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal 
Maddeler Envanteri)

(AB envanterinde yer alan maddeler FAZ İÇİ
 

Maddeler olarak 
bilinmektedir ve kayıt için uzatılmış

 
ek süreden 

faydalanabilirler, yıllık oranda üretilen veya ithal edilen toplam 
miktara bağlı

 
olarak)



İİKKİİNCNCİİ  ADIMADIM: : MADDE MADDE 
DEDEĞĞERLENDERLENDİİRMESRMESİİ

Madde hakkMadde hakkıında bnda büüttüün bilgilere n bilgilere 
sahip olduktan sonra madde ile sahip olduktan sonra madde ile 
nasnasııl il işşlem yaplem yapıılacalacağığınnıı
dedeğğerlendirebiliriz. erlendirebiliriz. 
Bu verilere dayanarak 3 farklBu verilere dayanarak 3 farklıı
seseççeneeneğğe sahibize sahibiz::



MADDE DURUMUMADDE DURUMU
MADDE DEMADDE DEĞĞERLENDERLENDİİRMESRMESİİ

FAZ DIŞI 
MADDE

MUAF
MADDE

KAYIT

FAZ İÇİ
 MADDE

GEÇ
 

ÖN-KAYIT

EINECS 
VAR

EINECS YOK



MUAFMUAFİİYETLERYETLER
İİnsan veya hayvanlar insan veya hayvanlar iççin kullanin kullanıılan lan 
ilailaççlarlar
GGııdalar idalar iççin gin gııda katkda katkıı maddelerimaddeleri
GGııdalarda tatlanddalarda tatlandıırrııccıılarlar
Yemlerde katkYemlerde katkıı maddelerimaddeleri
Bitki koruma ve biyosidal Bitki koruma ve biyosidal üürrüünler inler iççin in 
maddelermaddeler..
PolimerlerPolimerler(*)(*)
EKEK IV & VIV & V



POLPOLİİMERLERMERLER

POLPOLİİMERLERMERLERİİN EINECS N EINECS 
NUMARASI YOKTURNUMARASI YOKTUR
POLPOLİİMERLER MUAF MERLER MUAF 
TUTULMUTUTULMUŞŞTURTUR
ANCAK, MONOMERLERANCAK, MONOMERLERİİN N ÖÖN N 
KAYDIKAYDI//KAYDI YAPILMALIDIRKAYDI YAPILMALIDIR
İİTHAL EDTHAL EDİİLEN POLLEN POLİİMERLERE NE MERLERE NE 
OLUROLUR??



İİTHAL POLTHAL POLİİMERLERMERLER
AVRUPALI AVRUPALI 
ÜÜRETRETİİCCİİLERLER
EEĞĞERER
ppololiimerizamerizasysyon on 
iişşlemilemi öön kaydn kaydıı
yapyapıılmlmışış veya baveya başşka ka 
AvrupalAvrupalıı şşirketler irketler 
taraftarafıından kayndan kayııt t 
yapyapıılmlmışış monomerler monomerler 
ile yapile yapııllıırsarsa,, O O 
ZAMANZAMAN
POPOLLİİMER MUAFTIRMER MUAFTIR

AB DIAB DIŞŞI I ÜÜRETRETİİCCİİLERLER
Monomerler ABMonomerler AB’’de de 
babaşşka aktka aktöörler rler 
taraftarafıından ndan öön kaydn kaydıı/ / 
kaydkaydıı yapyapıılmlmışış mmıı
((üüreticiretici)?)?
EVET ise,EVET ise,

POLPOLİİMER MUAFMER MUAF
HAYIRsaHAYIRsa

MONOMERMONOMERLERLER ((ssıınnıırlrlıı
olsun olmasolsun olmasıınn ) ) %%22’’yi yi 
gegeççerse kayderse kaydıı
yapyapıılmallmalııddıırr



EKEK  IV & VIV & V
BazBazıı maddeler REACH KAYDINDAN maddeler REACH KAYDINDAN 
muaf tutulurmuaf tutulur..
Bunlar CAS numaralarBunlar CAS numaralarıından EKndan EK IIVV’’te te 
bulunur, bulunur, ((ÖÖrnekrnek: : Sodyum glukonatSodyum glukonat , , 
bazbazıı yayağğ asitleriasitleri) ) veve bazbazıı kokoşşullar ullar 
altaltıında baznda bazıı maddeleri muaf tutmak maddeleri muaf tutmak 
iiççin kriterlerin yer aldin kriterlerin yer aldığıığı EKEK VV’’te.te.
((ÖÖrnerneğğin tehlikeli olmayan ve kimyevi in tehlikeli olmayan ve kimyevi 
olarak deolarak değğiişştirilmemitirilmemişş

 
dodoğğal al üürrüünlernler))



ÜÇÜÜÇÜNCNCÜÜ  ADIMADIM: : MMİİKTARKTAR
AB için üretilmiş /ithal edilmiş miktar 
çok önemlidir zira böylece gecikmeli 
ön kayıt için süre içerisinde olup 
olmadığına karar verilebilir.
Eğer aynı maddeleri üretip ithal 
ediyorsak o zaman toplam miktarı göz 
önünde bulundurmalıyız.
Eğer farklı amaçlar için üretiyorsak o 
zaman muaf uygulamalar için kilo 
miktarlarını düşmeliyiz.



GECGECİİKMELKMELİİ  ÖÖN KAYITN KAYIT
Madde.28 6) Ön-kayıt süresinin bitimi olan 1 Aralık 2008 tarihinden sonra ön-kayıt ve kayıt gerektiren 

faz içi maddeleri, Avrupa Birliği'ndeki firmalara, madde olarak

 

ve/veya müstahzar içerisinde 
ve/veya eşyalarda salınımı

 

tasarlanan şekilde yıllık bir tondan fazla miktarda ilk kez

 

ihraç

 

edecek 
olan firmalar ilk ihraç

 

tarihinden itibaren 6 ay

 

içerisinde ve kayıt ettirecekleri miktarın dahil 
olduğu tonaj aralıklarına ait (Madde 23) son kayıt tarihinden 12 ay

 

öncesine kadar "geç

 

ön-kayıt 
(late pre-registration)" imkanından yararlanabileceklerdir.

31 Kasım
 

2009 31 MAYIS
 2012

31 MAYIS 
2017

≥1000 TN
CMR cat.1 ve

 
2

R50/53  ≥
 

100 TN

100-1000 TN 1-100 TN



ÖÖZETLERSEKZETLERSEK……..
TANIMLAMA

EINECS

SON TARİH
(ZAMANINDA)

ÖN KAYIT BAŞVURUSU

KAYIT BAŞVURUSU

EVET

HAYIR

HAYIR

EVET

MUAF
HAYIR

MUAF

HAYIR

EVET

HAYIR

FAALIYET GEREKTİRMEZ

Kayıt işlemi 
B&B tarafından 
bu konferans 

sonunda 
anlatılacaktır.



ÖÖN KAYIT SONRASIN KAYIT SONRASI
Ön kayıt işlemi yapıldıktan sonra (kolay ve masrafsız), 
şirket SIEF’in parçası olacaktır (Madde Bilgi Değişim 
Forumu) , aynı maddenin farklı
üreticileri/ithalatçılarının bulunduğu bir veri tabanı.

Lideri tanımlamalıyız , üye sayısını incelemeleyiz ve 
maddenin özelliklerinin birbirini tuttuğunu ve dolyısıyla 
aynı madde olup olmadığını kontrol etmeliyiz (saflık, 
kirlenme vesaire...)

Ancak diğer şirketlerin de aynı maddeyle ilgilerini, bu 
maddeden ne kadar ürettiklerini ve piyasaya 
sunduklarını ve hangi verilere sahip olduklarını
belirlemek için bir ön değerlendirme geliştirilebilir. Veri 
paylaşmak için ön kayıt yapılan maddeleri tanımla ve 
başka şirketlerle bağlantı kur.

BU NOKTADA KAYIT İŞLEMİNE 
BAŞLANABİLİR!!



MEVCUT DURUMMEVCUT DURUM
ŞŞu anda REACH uygulamaya girmeden u anda REACH uygulamaya girmeden öönce nce üüretilen retilen 
ve/veya ithal edilen ve/veya ithal edilen üürrüünler/maddeler ile nler/maddeler ile 
ilgilenmekteyiz ilgilenmekteyiz ((son tarihson tarih 2013 & 2018)2013 & 2018)

ÇÇooğğu durumlarda tedariku durumlarda tedarikççilerimiz kendileri REACHilerimiz kendileri REACH’’i i 
uyum sauyum sağğlamlamışışlardlardıır:r:

OR (OR (Tek TemsilciTek Temsilci)) dandanışışmanlmanlıık k şşirketiyleirketiyle
Tek Temsilci olarak ABTek Temsilci olarak AB’’deki kendi ofisleriyledeki kendi ofisleriyle

DiDiğğer durumlarda tek bir Der durumlarda tek bir DİİSTRSTRİİBBÜÜTTÖÖR Tek Temsilci R Tek Temsilci 
olarak yer almaktadolarak yer almaktadıırr. (Masso . (Masso bu rolbu rolüü bazbazıı AB dAB dışıışı
üüreticiler ireticiler iççin yerine getirmektedirin yerine getirmektedir))



SONUSONUÇÇ  OLARAKOLARAK……

REACH REACH ZOR BZOR BİİR TR TÜÜZZÜÜKTKTÜÜRR

....……AMA B&BAMA B&B, MASSO , MASSO VE BVE BİİRRÇÇOK OK 
BABAŞŞKA KA ŞİŞİRKET GRKET GİİBBİİLERLERİİ

 
AB AB 

DIDIŞŞINDAN GELEN INDAN GELEN ÜÜRETRETİİCCİİLERE LERE 
YARDIMA HAZIRLARDIRYARDIMA HAZIRLARDIR..



TETEŞŞEKKEKKÜÜR R 
EDEREDERİİZ!Z!
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