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REACH Tüzüğü

REACH Tüzüğü AB'de üretilen ve AB pazarına ithal edilen kimyevi 

maddelerin kayıt, değerlendirme ve izin prosedürlerini yeniden 

belirlemektedir. Tüzük 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olup, yalnızca 

AB'de faaliyet gösteren kimyasal üreticiler ile ithalatçılarına değil, AB'ye 

kimyasal ürün ihraç eden ülkelerin firmalarına da ek maliyetler ve 

yükümlülükler getirmektedir. Dolayısı ile Türkiye'de REACH sürecinin 

nasıl yönetileceği Türk kimya sektörünün AB ile olan dış ticaretinde 

belirleyici olacaktır. REACH'in kapsamı sadece kimya sektörüyle sınırlı 

olmayıp, sektörün girdi sağladığı diğer sektörleri (tekstil, otomotiv, vb.) 

içerdiği için AB ile olan dış ticaret etkisi daha da önem kazanmaktadır.

REACH Tüzüğü, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda 1 ton'dan 

fazla kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların ürettikleri veya 

ithal ettikleri kimyasal maddeleri Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA)'na 

kaydettirmelerini gerektirmektedir. Tüzük, AB'ye yılda 1 ton ve üzeri 

kimyasal madde ihraç eden Türk firmalarının da ihraç ettikleri ürün 

içeriğindeki tüm kimyasalları madde bazında AKA'ya kayıt ettirmelerini 

zorunlu kılmaktadır. 

AB pazarına ihraç edilmekte olan maddelerin ihracına devam 

edilebilmesi için ön kayıt yaptırılması gerekmektedir. Ön kayıt işlemini 

takiben, kayıt işlemleri için ihraç edilmekte olan malların tonajı ve risklilik 

derecelerine göre farklı süreler belirlenmiştir. REACH takvimi ve 

belirlenen süreler aşağıda özetlenmektedir. Henüz AB pazarına girmemiş 

olan yeni bir kimyasal maddenin ihracatı da ancak kayıt işleminin 

yapılmasıyla mümkün olabilecektir. 
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Proje’nin Genel Amacı

“REACH Tüzüğü'nün Türkiye Kimya Sanayiine Ekonomik Etkisinin 

Değerlendirilmesi Projesi” (ERCIT) AB'nin hibe desteği alınarak 17 

Haziran 2008 tarihinde imzalanmıştır. 

 

Proje'nin ana amacı, Türk kimya sektörünün REACH'e uyumlu hale 

getirilmesine katkıda bulunmak, Türkiye'de kimyasalların üretiminin ve 

dış ticaretinin bu süreçten en az maliyetle ve rekabetçiliğini koruyarak 

çıkmasını sağlamaktır. Bu amaçla Proje kapsamında, REACH'in 

öngördüğü farklı maliyetlerin değerlendirileceği bir araştırma yapılacak 

ve şirketlerimiz nesnel analizlerle bilgilendirilecektir. Proje'de, farklı firma 

tiplerine özel REACH'e uyum stratejilerinin oluşturulması ve bu 

stratejilerin maliyetlerinin değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Bu analizlerin yapılabilmesi için, kimya sektörüne ilişkin bir envanter 

ve tedarik zinciri çalışması gerekmektedir. Proje kapsamında, kimya 

tedarik zinciriyle ilgili bilgiler toplanarak değerlendirilecektir. Bu 

incelemeler sonucunda, sektörün hem AB hem de küresel kimya değer 

zincirindeki konumu belirlenerek, rekabetçiliğine ilişkin göstergeler 

geliştirilmesine olanak sağlanacaktır. 
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Proje Lideri

TEPAV
www.tepav.org.tr

Proje Ortakları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
www.metu.edu.tr 

İktisadi Kalkınma Vakfı 
www.ikv.org.tr

Hull Üniversitesi
www.hull.ac.uk

Kaunas Teknik Üniversitesi
www.ktu.lt 

Proje İştirakçileri

T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
www.dtm.gov.tr 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
www.tobb.org.tr 
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