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Çerçeve

� REACH nedir?

� REACH neden önemlidir?

� REACH’in getirdiği ilave maliyetler

� REACH’e uyumda nelere dikkat edilmeli� REACH’e uyumda nelere dikkat edilmeli

� Ön-Kayıt

� Ön-Kayıt yükümlülüğü kimler için vardır?

� Firmalar nasıl ön kayıt yaptırabilir?

� 1 Aralık 2008’e kadar ön-kayıt yaptırmamış firmalar 
ihracata devam etmek için ne yapabilir?
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REACH nedir? 
� REACH, AB’de üretilen ve AB pazarına ithal edilen kimyasal ürünler için,

� kayıt
� değerlendirme
� izin
� kısıtlama

prosedürlerini yeniden belirlemektedir.
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Tüzüğün 
yürürlüğe 

girmesi

AKA'nın 
operasyonel 
hale gelişi

Ön kayıt süreci

1 - 100 ton

> 1000 ton,                                                      
>100 ton R50-53, >1 ton KMÜT

100 - 1000 ton

R50/53: Suda yaşayan canlılar için toksik maddeler

KMÜT     : Kansorejen, mutojen ve üreme için toksik maddeler
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Ön kayıt ve kayıt nedir?
� Ön kayıt nedir?

� 1 Haziran 2008 – 1 Aralık 2008 tarihleri arasında ön kayıt yaptıran firmalar

• Kayıt için tanınan geçiş sürelerinden yararlanabilirler

• SIEF’lere girerek veri-bilgi, test maliyetlerini azaltabilirler

� SIEF nedir?

�Madde Bilgileri Değişim Forumu�Madde Bilgileri Değişim Forumu

�Özellikle omurgalı hayvanlar üzerinde yapılan gereksiz testlerin azaltılması 
amaçlanmaktadır

�Maliyet paylaşımı ve ortak test yaptırılmasına fırsat vermektedir

� Kayıt nedir?

�1 Aralık 2008’den sonra AB’de üretilen ve AB’ye ithal edilen kimyasal 
maddelerin Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA)’na kayıtlı olması gerekmektedir

�Maddelerin özellikleriyle ilgili mevcut bilgilerin AKA’ya bildirimini 

�Mevcut olmayan bilgilerin ise testler aracılığıyla ortaya çıkarılmasını 

gerekli kılmaktadır
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REACH kapsamında nelerin kaydı yapılacak?

� REACH, kimyasal ürünlere madde bazında kayıt 
yükümlülüğü getirmektedir

� Kayıt ettirilmesi zorunlu maddeler
�Kimyasal maddeler�Kimyasal maddeler

�Müstahzarlar içindeki kimyasallar

�Eşyalar içerisindeki salınımı tasarlanan kimyasallar

� Ayrıca, eşyalar içerisindeki Yüksek Önem Arz Eden 
Maddeler (SVHC) bildirime tabidir
�Bildirim süreci 2011 yılında başlayacaktır

�AKA tarafından 30 Haziran 2008’de açıklanan 16 
maddelik liste, belirli periyotlarla güncellenecektir
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SVHC Listesi
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SVHC Listesi
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Kayda tabi olmayan maddeler
� Radyoaktif Maddeler
� Özel Denetim Altındaki Maddeler

�Özel Mevzuatlar Tarafından Belirlenen Serbest Bölge ve 
Depolarda Tutulan Maddeler ve/veya Başka Bir Özel Prosedür 
Tarafından Belirlenmiş Alanlara Yerleştirilmiş Maddeler 
(Taşıma Prosedürü, Geçici Depolama Yerleri).

�Özel Otoritelerin Denetimi Altında Tutulan Maddeler�Özel Otoritelerin Denetimi Altında Tutulan Maddeler
�Depolama Esnasında Herhangi bir İşleme Maruz Kalmayan 

Maddeler. 

� Milli Savunma ve Ulusal Amaçlar için Kullanılan Maddeler
� Atık Maddeler
� Yalıtılamamış Ara Maddeler: Sentez sırasında 

müstahzardan çıkarılamayan maddeler
� REACH’e Denk Başka Bir Yasal Düzenlemeye Tabi Olan 

Kimyasallar
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Kayıttan Muaf Maddeler

� Gıda Ürünleri

� İlaç Ürünleri

� Geri Dönüşümü Yapılabilen Maddeler

� Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Alanlarında � Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Alanlarında 
Kullanılan ve Kullanımı Yıllık 1 Tonu Geçmeyen 
Maddeler
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Kimler kayıt yaptırabilir?

� AB dışı üreticiler, AB’ye ihraç ettikleri ürünleriyle 
ilgili ön-kayıt ve kayıt işlemlerini doğrudan 
kendileri yaptıramazlar

�Ön-kayıt ve kayıt işlemlerini ancak ithalatçıları ya da �Ön-kayıt ve kayıt işlemlerini ancak ithalatçıları ya da 
tek temsilcileri aracılığıyla yürütebilirler

� Tek temsilci atama hakkı sadece AB dışı 
üreticilere tanınmıştır

�Dağıtımcı firmalar tek temsilci atayamazlar 
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REACH Neden Önemlidir?

� REACH sadece Türk kimya sektörünün ihracatını etkilemiyor

� Kimyasalları ara girdi olarak kullanan sektörlerin ihracatı da 
etkilenecek

� Yalnızca ihracat sorunu da değil� Yalnızca ihracat sorunu da değil
�İthalata etkisi

• AB ülkelerinden yapılan ithalat
• AB dışı ülkelerden yapılan ithalat

�Olası fiyat artışları

� Diğer yükümlülükler

�Kullanılan kimyasalların REACH’e uygun olup olmadığını araştırmak

�Tedarik zinciri ilişkilerini raporlamak

�İkame ve yenilikçilik araştırmaları yapmak
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REACH Neden Önemlidir?

� Kimya sektörüne ilişkin bir tedarik zinciri çalışması 

REACH’in etkilerinin araştırılması için çok önemli

�Hangi sektörler kimya ürünlerini ara girdi olarak 

kullanıyor

�Bu ara girdiler yurt içinden mi, yurt dışından mı, yurt 

dışındansa AB üyesi bir ülkeden mi, yoksa AB dışı 

ülkelerden mi temin ediliyor
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REACH Kimyasal Ara Girdi Kullanan Sektörler İçin 
de Çok Önemli 
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Kaynak: TÜİK Girdi Çıktı Matrisi 2002
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REACH Neden Önemlidir?

� Sektörlerin dolaylı olarak kullandığı kimyasal ara 
girdi hesaba katıldığında durum daha da netleşiyor
�Kimyasal ara girdi kullanan sektörlerin üretim artışı  

kimya sektörünün üretimini tetikliyor

� Küresel kriz ve artan likidite sıkıntısı, duruma daha 
dikkatli ve nesnel bakılmasını gerektiriyor.

� REACH şirketlere ilave mali külfet getiriyor.

� REACH’in ilave maliyetleri
�Doğrudan

�Dolaylı
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Kimyasal Ara Girdi Kullanan Sektörlerin Üretim Artışı 
Kimya Sektörü Üretimini Ayrıca Arttırıyor
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da Dolaysız Girdi Talebi Yoluyla Kimya Sektöründe Tetiklediği 

Üretim Artışı 
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Kaynak: TÜİK Girdi Çıktı Matrisi 2002
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REACH’in doğrudan maliyetleri

� Tek temsilci maliyetleri

� Firmaların AB’de kendi tek temsilci ya da 
ithalatçılarını kurmaya karar vermeleri 
durumunda AB’de iş kurma ve işletme durumunda AB’de iş kurma ve işletme 
maliyetleri

� Kayıt dosyasında veri ve bilgilerin 
hazırlanmasıyla ilgili maliyetler (test, veri 
paylaşımı, kayıt dosyasının hazırlanması vb.)

� AKA’ya ödenecek madde kayıt ücretleri
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REACH’in dolaylı maliyetleri
� İnsan Kaynakları Maliyeti:

� Prosedürlerin takibi ve koordinasyonun 

sağlanması içinsağlanması için

� AB’deki ithalatçıların pozisyonlarının 

güçlenmesi 

� Artan bağımlılık nedeniyle azalan pazarlık gücü

� Ön kayıt ve kayıt için gerekli finansman maliyeti
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REACH’in dolaylı maliyetleri 
� İthal ara girdi kayıt işlem maliyetleri

� AKA’ya kaydı yaptırılmamış ara girdi kullanılması 

durumunda

� Kayıtlı ithal girdinin artan satış fiyatları� Kayıtlı ithal girdinin artan satış fiyatları

� REACH maliyetlerinin ürünlerin fiyatına yansıması 

durumunda

� Farklı madde kullanımı ikame maliyeti

� Ar-Ge maliyetleri

� Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçi değişimi, riskli maddelerin 

ikameleriyle ilgili araştırma-geliştirme maliyetleri
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REACH’e uyumda nelere dikkat edilmeli?

� Şirket Büyüklüğü, Yönetim Yapısı, Finansman Olanakları
�REACH’e uyum için farklı alternatif setleri

• AB’de yerleşik ithalatçı veya tek temsilci kurmak
• SIEF’lerde aktif olarak yer almak
• Ürettiği riskli maddeleri ikame etmek üzere AR-GE faaliyeti yürütmek

�

•

� Üretilen/Kullanılan Madde Sayısı ve Miktarı
�Doğrudan maliyetler
�Envanter oluşturulması
�Kayıt için geçiş süreleri

� İhracat Kompozisyonu
�İhracat envanteri ve ihracatın nereye yapıldığı
�AB’ye yapılan ihracattan elde edilen gelir ile REACH’e ilişkin 

maliyetleri arasındaki ödünleşim (trade-off)
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REACH’e uyumda nelere dikkat edilmeli?

� AB’de Yerleşik İthalatçılarla (Müşterilerle) İlişkiler
�Tek temsilci-yerleşik ithalatçı seçimi

� İthalat Kompozisyonu ve Tedarikçilerin REACH ile 
İlgili Pozisyonu

İthalatın nereden yapıldığı�İthalatın nereden yapıldığı
�İthal girdinin kayıtlı olup olmadığı

� Maddelerin Risk Sınıflaması
�Kayıt için geçiş süreleri
�İkame maliyetleri

� Maddelerin Formülasyonu ve Veri Güvenilirliği
�Kendi ithalatçılarını/tek temsilciliklerini açma maliyetleri
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Ön-Kayıt

�Ön-kaydı yapılacak maddeler 
nelerdir?

�Kimler ön-kayıt yaptırabilir?�Kimler ön-kayıt yaptırabilir?

�Ön-kayıtta verilecek bilgiler 
nelerdir? 
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Ön-kaydı yapılacak maddeler nelerdir?

� Ön-kaydı yapılacak maddeler:

�AB’de yılda 1 ton veya üzerinde üretimi yapılan

�AB dışı ülkelerden AB’ye yılda 1 tonun üzerinde 
ihracatı yapılanihracatı yapılan

• Faz-içi kimyasal maddeler

• Müstahzar içerisindeki faz-içi kimyasallar

• Eşya içerisindeki salınımı tasarlanan kimyasallar



Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma VakfıÖn-Kayıt Bilgilendirme Toplantısı,31 Ekim2008 Slide 23

Kimler ön-kayıt yaptırabilir?
� Ön-kayıt yetkisine sahip gerçek ve tüzel kişiler;

�AB’de yerleşik

• Faz-içi maddeleri kendi başlarına ya da preparatların 
içerisinde yılda 1 tondan fazla olmak kaydıyla üreten ya da 
ithal eden, ithal eden, 

• Eşya içerisindeki miktarı yılda 1 ton ya da daha fazla olmak 
koşuluyla, normal ve öngörülebilir kullanım şartlarında 
salınımı tasarlanan maddeleri içeren eşyalar üreten ve ya 
ithalatını yapan 

gerçek veya tüzel kişiler,

�AB’ye yılda 1 tonun üzerinde ihracat yapan AB dışı 
üreticilerin “tek temsilci”leri
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Ön-kayıtta verilecek bilgiler nelerdir?
� Maddenin ismi 

�IUPAC terminolojisindeki ismi ya da diğer uluslar arası kimyasal ismi
�Diğer isimleri (bilinen ismi, kısaltması ve ticari ismi)
�EINECS numarası (mevcut ve uygun ise)
�CAS ismi ve CAS numarası (mevcut ise)
�Diğer kimlik kodları (mevcut ise)

� Ön-kayıt yaptıran firmanın adı, adresi ve sorumlu kişinin adı.� Ön-kayıt yaptıran firmanın adı, adresi ve sorumlu kişinin adı.
�Ön-kayıt yaptıran firmanın bir üçüncü şahıs temsilcisi ataması 

durumunda bu temsilcinin adı ve adresi.

� Ön görülen kayıt tarihi ve tonaj bandı
� Test gerekleri açısından, mevcut bilgilerin ilgili olduğu diğer 

maddelerin isimleri
� Ön-kayıt yaptıranlar isteğe bağlı olarak, SIEF öncesi 

toplantılarda yürütücü olarak rol oynamak isteyip 
istemediklerini belirtebilirler
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ÖN-KAYIT SÜRECİNİN AŞAMALARI

� Ön-kayıt yükümlülüğü kimler için var?

�Kimyasal Madde Üreticileri

�Müstahzar Üreticileri

Eşya Üreticileri�Eşya Üreticileri

� Kimyasal madde:
�Kimyasal madde tutarlılığını etkileyen ve yapılarını değiştiren 

solventler hariç ve tutarlılığın korunması ile süreçten elde 
edilen bozulmayı engellemek için gerekli olan katkı kimyasal 
maddeleri de dahil olmak üzere, herhangi bir üretim 
sürecinden elde edilen ya da doğal hallerindeki kimyasal 
maddeler ve bileşikleri.
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Ön-kayıt yükümlülüğü
 
 
 
 
 
 
 
 

Kimyasal Madde* Üreticileri 
 

Kimyasal madde girdi envanterinizi oluşturun 

 
 

 

Tedarikçisi olduğunuz 
firmalardan biri ürününüzü, 
AB’ye ihraç ettiği ürünlerde 

kullanıyor mu? 

Đhraç edilen miktar 
1 yılda 1 tonun 
üzerinde mi? 

AB’ye ihracatın devam edebilmesi için 
ürününüzün ön-kaydının yaptırılması 

gerekir. 

EVET 

EVET 

EVET 

HAYIR HAYIR 

HAYIR 

Ürününüzü AB’ye 
ihraç ediyor 
musunuz? 

REACH ön-kayıt 
yükümlülüğünüz 
bulunmamaktadır. 
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Ön-Kayıt Yükümlülüğü
Kimyasal Madde Üreticileri

1. Kimyasal girdi envanteri oluşturulmalı.

2. Ürün AB pazarına ihraç ediliyor veya başka bir 
ürün içerisinde kullanılarak AB pazarına ürün içerisinde kullanılarak AB pazarına 
giriyorsa:

�AB’ye ihraç edilen kimyasal madde miktarının yıllık 1 
tonun üzerinde olup olmadığı kontrol edilmeli.

�1 tonun üzerinde ise, maddenin ön kaydının 
yaptırılması gerekmektedir.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ürününüzü 
/ürünlerinizi başka 
bir firma AB’ye 
ihraç ediyor mu? 

AB’ye ihraç edilen ürünün içinde 
miktarı yılda 1 tonu geçen kimyasal 

madde/maddeler var mı? 

EVET 

HAYIR 

HAYIR 

HAYIR 
Ürününüzü/ürünlerinizi 

AB’ye ihraç ediyor 
musunuz? 

EVET 

REACH ön-kayıt 
yükümlülüğünüz 
bulunmamaktadır. 

Müstahzar* Üreticileri  
 

Kimyasal madde girdi envanterinizi 
oluşturun. 

 

madde/maddeler var mı? 

Söz konusu kimyasal madde/maddelerin 
ön-kaydı tedarikçiniz tarafından yapılmış 

mı? 

EVET 

EVET 
Tedarikçinizden, yapılmış olan 

ön-kayıt numarasını alarak AB’ye 
ihracatınıza devam edebilirsiniz. 

AB’ye ihracatın devam etmesi için 
söz konusu madde/maddelerin ön 

kaydının yaptırılması gerekir. 

HAYIR 

Söz konusu kimyasal madde/maddelerin ön-kaydını yaptırmış, başka bir tedarikçiden 
mal alma seçeneğini araştırın. Tedarikçinizi değiştirebiliyor musunuz? 

HAYIR 

EVET 
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Ön-Kayıt Yükümlülüğü
Müstahzar Üreticileri 

� Müstahzar: İki veya daha fazla kimyasal 
maddeden oluşan karışım veya solüsyon

1. Kimyasal girdi envanteri oluşturulmalı1. Kimyasal girdi envanteri oluşturulmalı

2. Ürün AB pazarına ihraç ediliyorsa (üretici firma 
veya satın alan firma tarafından)

� Ürünün içinde miktarı yılda 1 tonu geçen kimyasal 
madde/maddeler var mı kontrol edilmeli.

� Varsa, tedarikçilerin (yerli ve yabancı) maddeleri ön 
kayıt yaptırıp yaptırmadığı öğrenilmeli
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Ön-Kayıt Yükümlülüğü
Müstahzar Üreticileri 

3. Kaydettirilmediyse, girdinin ön kayıt yaptırmış 
tedarikçilerden sağlanıp sağlanamayacağı 
araştırılmalıaraştırılmalı

� Yapılmış olan ön-kayıt numarasını alınmalı

4. Aksi takdirde maddenin ön-kaydının 
yaptırılması gerekmekte
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Ön-Kayıt Yükümlülüğü
Eşya Üreticileri 
� Eşya:

�Üretim sırasında kimyasal yapısına oranla daha geniş 
anlamda işlevinin belirlemek üzere özel bir şekil, anlamda işlevinin belirlemek üzere özel bir şekil, 
yüzey ve tasarım verilen bir nesne. 

� Salınımı Tasarlanan Maddeler:

�Eşyaya özelliğini veren ve eşyanın belli bir 
fonksiyonunu yerine getirmesini sağlayan salınımı 
yapan maddelerdir (örn. Parfümlü çorap)



 
 

 
 
 

 

Ü r ün ü nü z /ü rü n lerin iz,  
b aşk a  f ir m a  ür ü n ü  

içer isin d e  y a d a k en d i  
b aş ın a A B ’y e ih ra ç 

ed il i y o r m u ? 

Ü rü n ü n ü z/ ü rü n ler i n iz  i çer i si n d e 
s a lı n ım ı  tas ar l an an  m a d d e* *  v ar  m ı? 

EV E T  

E V E T  

H A Y IR  

H A Y IR  

H A Y IR  

E V E T 

Ü rü n ü n ü zü / ü rü n ler in i z i  
A B ’y e  ih raç ed iy o r  

m u s u n u z? 

R E A C H  ö n-k a yı t 
yü k ü m lü lüğü n ü z  

b u l u n m am ak ta d ır . 

E şy a *  Ü r et ic ile r i  
 

K i m y as al  m ad d e  g ird i e n v an te r in iz i o luş tu ru n  

E V E T  

E V E T 

T e da r ikç in izd e n,  ya p ılm ış  o la n 
ö n- ka y ıt nu m a ra sını  a la r a k 
AB ’y e  ihr a c a tınız a  de va m  

ed e bil i rsi n iz . 

A B ’y e  ih raç e d ile n  ü rü n  iç i n d ek i 
s al ın ım ı t asa r lan a n  m ad d e n in  m i k tar ı  

y ıl d a 1  to n u n  ü z er in d e  m i?  

H A Y IR  

S ö z  k o n u su  k i m y as al m ad d e/ m ad d e ler i n  
k i m y as al m ad d e ü re tic is i ta raf ın d a n  ö n -

k a y d ı y ap ı lm ış m ı? 

E V ET  

H A Y IR  

S ö z k o n u su k im y asal  m a d d e/m ad d e le rin  ö n - k ay d ın ı  y a ptı r m ış , b aşk a  b i r ted a rik çid en  m a l  a lm a  
seç en eğ ini  ar aş t ır ın . T ed a rik çin izi  d eğ i şt i re b i li y o r m u su n u z?  

E V E T  

H A Y I R  

A B’ y e ihra ca tın  d ev a m  et m es i  iç in , sö z ko n usu  
m a d de /m a dd eler in  ö n ka y d ının y a p tı rı lm a s ı  

g er ek ir . 
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Ön-Kayıt Yükümlülüğü 
Eşya Üreticileri
1. Kimyasal girdi envanteri oluşturulmalı

2. Ürün AB pazarına ihraç ediliyorsa

� Salınımı tasarlanan maddeler ivedilikle belirlenmeli� Salınımı tasarlanan maddeler ivedilikle belirlenmeli

� Salınımı tasarlanan maddelerin yılda 1 tonu aşıp 
aşmadığı incelenmeli

3. Limitler aşılıyorsa, tedarikçilerin (yerli ve 
yabancı) maddeleri ön kayıt yaptırıp 
yaptırmadığı öğrenilmeli
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Ön-Kayıt Yükümlülüğü 
Eşya Üreticileri
4. Kaydettirilmediyse, girdinin ön kayıt yaptırmış 

tedarikçilerden sağlanıp sağlanamayacağı 
araştırılmalıaraştırılmalı

� Yapılmış olan ön-kayıt numarasını alınmalı

5. Aksi takdirde maddenin ön-kaydının 
yaptırılması gerekmekte
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Firmalar Nasıl Ön-Kayıt Yaptırabilir?

I. AB’de mevcut bir tek temsilci kullanarak ön-
kayıt yaptırmak

II. AB’de yerleşik ithalatçınız kanalıyla ön-kayıt 
yaptırmakyaptırmak

III. AB’de kendi kurduğunuz yerleşik tek temsilci ya 
da ithalatçı kanalıyla ön-kayıt yaptırmak



Nasıl ön-kayıt yaptıracaksınız? 

AB’de mevcut bir 
tek temsilci 
kullanarak 

AB’de yerleşik 
ithalatçınız 
kanalıyla 

AB’de kendi 
kurdu ğunuz yerleşik 

tek temsilci ya da 
ithalatçı aracılığıyla 

Temasta olduğunuz Đthalatçınız/Đthalatçı- Farklı AB ülkelerinde 

 

Temasta olduğunuz 
tek temsilcilerin 
arasından; 
 
- Kimyasallar 

konusunda 
yetkin 

 
- Finansal olarak 

güvenilir 
 
tek temsilcileri 
belirleyin. 
 
Belirlenen tek 
temsilcilerin hizmet 
kapsamını ve 
maliyetlerini 
karşılaştırın. 

Đthalatçınız/Đthalatçı-
larınız ile uzun 
dönemli işbirliğiniz 
varsa ön-kayıt 
işlemlerinizi 
ithalatçınıza 
yaptırabilirsiniz.  
 
Dikkat:  Bu seçenek 
düşük maliyetli 
olmakla birlikte 
ithalatçınıza 
bağımlılığınızı 
arttıracaktır.  

Farklı AB ülkelerinde 
� Đş kurma 
� Yıllık faaliyet 

giderleri 
� Vergi vb. 

yükümlülükler 
değişiklik 
göstermektedir. 
 
Bu maliyetler 
karşılaştırılarak tek 
temsilci ya da 
ithalatçı kurma kararı 
verilmelidir. 
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I. AB’de mevcut bir tek temsilci 
kullanarak ön-kayıt yaptırmak

� Tek Temsilciler arasında hizmet ve maliyet 
karşılaştırması yapmak zor

1. Tek temsilcilerin sundukları hizmetlerin kapsamı 1. Tek temsilcilerin sundukları hizmetlerin kapsamı 
oldukça farklı, talep ettikleri fiyatlar da farklı

2. Aynı hizmet için talep ettikleri ücretler de son 
derece değişken
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Ön-kayıt Sürecine Yönelik Hizmetler
� Ön-kaydı yapılacak maddelere ilişkin bilgilerin 

AKA’ya bildirilmesi
�madde başına fiyatlandırma, 

�madde sayısına göre farklı fiyat aralıkları�madde sayısına göre farklı fiyat aralıkları

� AB nezdinde hukuki temsil --Uzun Vadeli 
Düşünülmeli--
�Ön-kayıt sürecinden itibaren

• Bir defalık sözleşme ücreti

• Yıllık hukuki temsil ücreti

�Ön-kayıt sonrası
• kayıt sürecinde de firma ile kurulan hukuki ilişkinin devam 

edeceği varsayımıyla, ön-kayıt sonrası dönemde yıllık
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Ön-Kayıt Sonrası Sürece Yönelik 
Hizmetler

� Güvenlik Bilgi Formu (SDS) Hazırlanması ve 
Güncellenmesi

�� Ürün Bilgi Değişimi (SIEF) Forumları

� Kayıt Dosyasının Hazırlanması

� Maddelerin Sınıflandırılması, Etiketlenmesi, İzin 
ve Kısıtlamaya İlişkin Hizmetler
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Tek Temsilci Nasıl Seçilecek?

� Teklif alınan tek temsilcilerin 

� kimyasal yetkinlikleri ve 

� finansal güvenilirlikleri

kontrol edilmelikontrol edilmeli

� Ön-kaydı yaptırılacak maddelerin sayısı ve kesin 
kayıt tarihleri belirlenmeli

� Madde sayısı ve kayıt yılına göre tek temsilci 
maliyetlerinin yıllık eşdeğer maliyetlerini 
(YEDM) hesaplanmalı 



Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma VakfıÖn-Kayıt Bilgilendirme Toplantısı,31 Ekim2008 Slide 41

Tek Temsilci Nasıl Seçilecek?

� Yıllık Eş Değer Maliyet:

�Tek temsilci karşılaştırmalarında, kayıt tarihine kadar 
geçen sürede:

• “Yapılacak harcamalar bu süre boyunca yıllık sabit • “Yapılacak harcamalar bu süre boyunca yıllık sabit 
ödemeler şeklinde yapılsaydı, bu yıllık sabit ödemeler ne 
olurdu?”

• Yapılan hesaplamalarda paranın fırsat maliyetini de göz 
önüne alınır (iskonto oranı) 

� Hesaplanan YEDM’ler örnek vaka sunulan 
değerler ile karşılaştırılmalı 
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Maliyetlerin Değerlendirilmesi
Örnek Vaka: 

� Çeşitli tek temsilcilerle görüşüldü

� Tek temsilcilerden alınan teklifler aynı kimyasal � Tek temsilcilerden alınan teklifler aynı kimyasal 
ve finansal yetkinliğe sahip dört tek temsilciye 
indirgendi

� Tekliflerin maliyetleri YEDM olarak hesaplandı
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Maliyetlerin Değerlendirilmesi

En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek

1 310€           2,048€       263€           2,027€       242€           2,018€       

5 1,548€       5,238€       1,313€       5,136€       1,210€       5,091€       

15 4,645€       11,681€     3,939€       8,893€       3,630€       7,773€       

25 7,742€       18,939€     6,566€       14,163€     6,050€       10,550€     

M
ad

d
e 

Sa
yı

sı

YEDM
2010 2013 2018

25 7,742€       18,939€     6,566€       14,163€     6,050€       10,550€     

40 12,387€     29,826€     10,505€     22,067€     9,680€       16,235€     

75 20,864€     55,230€     19,335€     40,510€     18,149€     29,500€     

M
ad

d
e 

Sa
yı

sı

� firmaların sadece ön-kayıt ile ilgili yükümlülüklerini 
tamamlayacakları varsayıldı

→ SIEF maliyetleri, veri paylaşımı, kayıt dosyasının 
hazırlanması, test maliyetleri vb. hesaba katılmadı
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Tek Temsilci Nasıl Seçilecek?

1. Örnek vakada sunulan tablo ile 
karşılaştırıldığında gerekiyorsa ilave teklif 
alınmalı

2. Madde sayısı ve kayıt tarihine göre en düşük 2. Madde sayısı ve kayıt tarihine göre en düşük 
teklif veren tek temsilci maliyeti ile ürünün yıllık 
kârını karşılaştırılarak ön-kayıt kararı verilebilir. 

3. Seçtiğiniz tek temsilci ile yapacağınız 
sözleşmede haklarınızın saklı kalması için 
gerekli maddelerin eklenmiş olmasına dikkat 
ediniz
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Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

� 2013 ve 2018’de kayıt olacak firmaların REACH 
sistemi ile ilgili belirsizliklerin azalmasını 
bekleyecekleri öngörülmüştür.

� 2010 yılında kayıt olacak firmaların için zaman � 2010 yılında kayıt olacak firmaların için zaman 
kısıtlı

�Hesaplanan YEDM’ye ek olarak kayıt sürecine ilişkin 
diğer maliyetleri de hesaba katmaları gerekir

• SIEF, veri paylaşımı, kayıt dosyasının hazırlanması, test 
maliyetleri, kayıt maliyetleri v.b.
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Tek Temsilci Seçimi

1. Teklif alınan tek temsilcilerin kimyasal yetkinliklerini ve finansal 
güvenilirliklerini kontrol ediniz.

2. Ön-kaydı yaptırılacak maddelerin sayısını ve kesin kayıt tarihlerini 
belirleyiniz.

3. Madde sayısı ve kayıt yılına göre tek temsilci maliyetlerini 3. Madde sayısı ve kayıt yılına göre tek temsilci maliyetlerini 
karşılaştırmak için yıllık eşdeğer maliyetlerini (YEDM) hesaplayınız. 

4. Aldığınız teklifler ile hesapladığınız YEDM’leri örnek tablodaki 
değerler ile karşılaştırınız. Gerekiyorsa ilave teklif alınız. 

5. Madde sayısı ve kayıt tarihine göre en düşük teklif veren tek temsilci 
maliyeti ile AB’ye satılan ürünün (madde/müstahzar/eşya) yıllık 
kârını karşılaştırarak ön-kayıt kararınızı verebilirsiniz. 

6. Seçtiğiniz tek temsilci ile yapacağınız sözleşmede haklarınızın saklı 
kalması için gerekli maddelerin eklenmiş olmasına dikkat ediniz
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II. AB’de yerleşik ithalatçı kanalıyla 
ön-kayıt yaptırmak:

� İthalatçınız/İthalatçılarınız ile uzun dönemli 
işbirliğiniz varsa ön-kayıt işlemlerinizi işbirliğiniz varsa ön-kayıt işlemlerinizi 
ithalatçınıza yaptırabilirsiniz. 

� Bu seçenek düşük maliyetli olmakla birlikte 
ithalatçınıza bağımlılığınızı arttıracaktır. 
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III. AB’de kurulacak yerleşik tek temsilci 
ya da ithalatçı kanalıyla ön-kayıt 
yaptırmak: 

� Farklı AB ülkelerinde

�İş kurma�İş kurma

�Yıllık faaliyet giderleri

�Vergi vb. yükümlülükler

değişiklik göstermektedir.

� Bu maliyetler karşılaştırılarak tek temsilci ya da 
ithalatçı kurma kararı verilmelidir.
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Farklı AB ülkelerinde farklı iş kurma 
maliyetleri



1 Aralık 2008’e kadar ön-kaydınızı 

yaptıramadıysanız ne olacak? 

Geç ön-kayıt 

yaptırabilirsiniz 

Kayıtlı ithalatçılar aracılığıyla 

ihracat yapabilirsiniz 

Doğrudan kayıt 

yaptırabilirsiniz 

Ürününüzü AB’ye ilk İhraç ettiğiniz Ürününüzü AB’ye ilk 

defa ihraç 

edecekseniz veya 

AB’ye yaptığınız 

ihracat miktarı 1 

Aralık 2008’den 

sonra 1 tonu 

geçerse geç ön-kayıt 

hakkına sahipsiniz. 

İhraç ettiğiniz 

ürününü ön-kaydını 

yaptırmış, AB’de 

yerleşik ithalatçılar 

üzerinden 

ihracatınıza devam 

edebilirsiniz. 

Ön kayıt sonrasında 

uzatılmış kayıt 

sürelerinden 

faydalanamayacağınız 

için AKA’ya doğrudan 

kayıt yaptırmanız 

gerekmektedir. 
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1 Aralık 2008’e kadar ön-kayıt 
yaptırmamış firmalar, ihracata devam 
edebilmek için:
1. Geç ön-kayıt yaptırmak

� Ürününüzü AB’ye ilk defa ihraç edecekseniz veya� Ürününüzü AB’ye ilk defa ihraç edecekseniz veya

� AB’ye yaptığınız ihracat miktarı 1 Aralık 2008’den 
sonra 1 tonu geçerse 

geç ön-kayıt hakkına sahipsiniz

2. Kayıtlı ithalatçılar aracılığıyla ihracata devam 
etmek

3. Doğrudan kayıt yaptırmak
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Sonuç:

� REACH, Türkiye gibi AB dışı ülkelerdeki şirketlere 
ilave maliyetler getirmektedir. 

� Ön-kayıt ve kayıt süreçlerinin bütünsel ve şirkete 
özel değerlendirilmelerini gerekir.özel değerlendirilmelerini gerekir.

� ERCIT projesinin ilerleyen safhalarında 

�Saha çalışmaları gerçekleştirilecek, 

�REACH’in ülke ekonomisine etkileri ve 

�Şirketlerimizin kayıt sürecini en düşük maliyetlerle 
tamamlayabilmeleri için izlemeleri gereken stratejiler 
incelenecektir
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Teşekkürler…

www.tepav.org.tr

www.tepav.org.tr/reach


