Dosya

Ambalaj ve REACH Ýliþkisi
Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneðinin 3 Eylül 2008 ve
Tepavýn 31 Ekim 2008 tarihlerinde düzenledikleri REACH
Seminerlerine sizler için katýldýk ve REACH kapsamýnda
Ambalaj Üreticilerine düþen sorumluluklar konusunda sizler
için bir deðerlendirme yaptýk.
Giriþ:
Avrupa Parlamentosu tarafýndan 18 Aralýk
2006 tarihinde kabul edilen ve 1 Haziran
2007de yürürlüðe giren REACH Tüzüðü AB
Resmi Gazetesinin 30 Aralýk 2006 tarih ve
L396 sayýlý nüshasýnda, son haliyle ise 29
Mayýs 2007 tarih ve L136 sayýlý nüshasýnda
yayýnlanmýþtýr.
REACH Nedir?
REACH, Avrupa Birliðinde kimyasal maddelere
iliþkin mevcut birçok mevzuatý tek bir çatý
altýnda toplayan AB tüzüðüdür. REACH,
(Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals) kelimelerinin baþ
harflerinden oluþur ve Kimyasallarýn Kaydý,
Deðerlendirilmesi, Ýzni ve Kýsýtlanmasý anlamýna
gelmektedir. Söz konusu tüzüðe göre, AB
üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yýlda bir
tondan fazla kimyasal madde üreten veya
ithal eden firmalarýn, söz konusu kimyasal
maddeleri, AB örgütlenmesi madde içinde yer
alan Avrupa Kimyasallar Ajansý (ECHA)
yönetimindeki merkezi bir veri tabanýna
kaydettirmeleri zorunlu bulunmaktadýr. Bu
sistem henüz ülkemiz iç piyasasý için bir
etkisi bulunmasa da ihracat, özellikle de AB
ekonomik bölgesine yapýlan dýþ satýmlar için
önem kazanmaktadýr. Çok da uzun bir süreç
olmayacaðýný varsaydýðýmýz AB üyeliðimizin
yürürlüðe girmesi ile bizim ülkemizdeki
üreticiler de REACH kapsamýnda tamamen
dâhil olacaktýr.
REACH sisteminde bahsi geçen 3 taným
vardýr. Bunlar madde, müstahzar ve eþyadýr.
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Madde
Müstahzar
Eþya

Substance
Preparation
Article

Madde: Doðal halde bulunan veya bir üretim
sonucu elde edilen, içindeki, kararlýlýðýný
saðlamak üzere kullanýlan katký maddeleri ile
üretim iþleminden kaynaklanan safsýzlýklar
dahil, fakat yine içindeki, kararlýlýðýný ve
yapýsýný etkilemeden uzaklaþtýrýlabilen
çözücüler hariç, kimyasal elementler ve
bunlarýn bileþikleri
Müstahzar: Bir veya daha fazla maddeden
oluþan karýþým veya çözelti. REACH altýnda
Müstahzarlarýn kaydý yapýlmaz! Ancak
müstahzarý oluþturan maddelerin yýlda bir
tondan fazla iþlem görüyor ise kaydý yapýlýr.
Eþya: Kimyasal yapýsýndan ziyade, üretim
esnasýnda verilen özel þekil, yüzey veya
tasarým tarafýndan iþlevi belirlenen nesne
(Kalem, Sandalye, Otomobil, Ambalajlar v.b.)
Kýsaca özetlemek gerekirse kimyasalýnýz
eðer madde tanýmýna giriyor ise kayýt
iþleminin kimin sorumluluðunda olduðuna
þöyle karar verebilirsiniz;
 Eðer bir madde Türkiyede üretilip ABye
ihraç ediliyor ise; Türk üreticisi kayýt
yaptýrmalýdýr.

 Üçüncü ülkeden alýnýp ABye ihraç ediliyor
ise; Üçüncü ülke firmasý eðer o bildirim
yapmayý kabul etmiyor ise Türk üreticisi
kayýt yaptýrmalýdýr.
 AB üye ülkesinden alýnýyor ve ABye ihraç
ediliyor ise; AB üreticisi kayýt yaptýrmalýdýr.
 Bazý olasýlýklar da söz konusu olabilir
örneðin;
 Üçüncü ülkeden alýnýp, Türkiyede üretilenle
karýþtýrýlýp ABye ihracat yapýlýyor ise; Üçüncü
ülke ve Türk Üretici sorumludur. (Eðer
Üçüncü Ülke kayýt etmiyor ise sorumluluk
Türk üreticiye aittir.)
 ABden alýnýp Türkiyede üretilenle karýþtýrýlýp
ABye ihracat yapýlýyor ise; AB ve Türk
üretici sorumludur. (Eðer AB kayýt etmiyor
ise sorumluluk Türk üreticiye aittir.)
 Üçüncü ülkeden alýnýp ABden alýnanla
karýþtýrýlýp ABye ihracat yapýlýyor ise;
Sorumluluk ilk olarak Üçüncü ülke ve
ABdeki üreticinindir. (Eðer ikisi de kayýt
yapmýyor ise sorumluluk yine Türk üreticiye
aittir.)
 Üçüncü ülkeden ve ABden alýnýp Türkiyede
üretilen ile karýþtýrýlan ve ABye ihracat
yapýlýyor ise; kayýt sorumluluðu Üçüncü
ülke ve AB üreticisine aittir. (Eðer iki üretici
de kayýt yapmýyor ise sorumluluk yine Türk
üreticiye aittir.)

Bu durumda Türkiyeden ABye yapýlacak
kimyevi madde ihracatýnda, ihracatçý
firmalarýmýzýn, REACH sisteminin gerektirdiði
þekilde, ihraç edecekleri ürünleri Avrupa

1 Haziran 2007

1 Haziran 2008

Kimyasallar Ajansýna (ECHA) kaydettirmeleri
gerekmektedir.
Þekil 1de REACH sistemi için önemli
tarihler verilmiþtir. Öncelikle 1 Aralýka kadar

1 Aralýk 2008

30 Kasým 2010

sisteme dâhil olan kimyasallarýn ön kaydýnýn
yapýlmasý gerektiðini unutmamalýyýz. Ön kayýt
bölümde yapýlacak iþlemler detaylý olarak
anlatýlmýþtýr.

31 Mayýs 2013

31 Mayýs 2018

ÖN KAYIT
(FAZ ÝÇÝ MADDELER)
Avupa
Kimyasallar
Ajansýnýn
Kurulmasý

1 ton/yýl CMR*
100 ton/yýl NR 50-53**
1000 ton/yýl
maddeler için son kayýt tarihi
100 ton/yýl maddeler için son kayýt tarihi
1-ton/yýl diðer maddeler için son kayýt tarihi

*CMR :
**NR 50-53

Kansorejen, mutajen, üreme için toksik. Kategori 1 ve 2 (Direktif 67/548 EEC)
: Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamýnda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

Þekil 1: REACH'te önemli tarihler

2.
REACH Uygulama
Aþamalarý

REACH; uygulamasý karýþýk görünen bir
sistemdir. Asýl amacý AB piyasalarýnda dolaþan
kimyasallarýn kayýt altýna alýnmasýdýr. Bu
nedenle sistemi incelerken kendi ürünlerimizin
bir envanterini çýkararak iþe baþlayabiliriz.
Sistemi anla , kimyasallarýn için gerekli
ön hazýrlýklarý yap , ayný ürün için kayýt
yaptýrmak isteyen firmalar ile görüþ
alýþveriþinde bulunmak için SIEFe kayýt ol
ve kayýt sürecini erteleyebilmek için muhakkak
1 Aralýk 2008e kadar Ön kaydýný yaptýr.
Kimyasalýn ismini girerek yükümlülüklerinizi öðrenebilmeniz için ECHA tarafýndan hazýrlanan online kýlavuz programa aþaðýdaki linkten ulaþabilirsiniz.
http://212.175.40.110:8080/navigator

3.REACH ve Ambalaj Sektörü
Ambalajlar REACH tüzüðü tanýmlarýna göre
eþyadýr. (REACH tüzüðü Article 3) Eþyalar
sisteme göre kayýttan muaftýr. Ancak bahsi
geçen Ambalajdan normal ve ön görülebilen
þartlarda bir madde salýnýmý söz konusu
(salýným için kokulu silgi örneði verilebilir)
ise bahsi geçen maddenin eþyadaki toplam
miktarý yýlda 1 tondan fazlaysa kayýt ettirilmesi
gerekmektedir. Ayrýca eþya içerisinde Yüksek
Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) ürün
içerisinde aðýrlýkça %0.1den fazla ise veya
yýllýk kullanýlan SVHC maddelerin toplam miktarý
1 tonu geçiyorsa ve maddenin ayný spesifik
kullanýmý için bir kaydý bulunmuyorsa ajansa
bildirim yapmasý gerekmektedir. Eþya içerisinde
Yüksek Önem Arz Eden Maddelerin (SVHC)
bildirimi 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren
en geç 6 ay içerisinde yapýlacaktýr. (Article

7-7) Tedarikçi eþyalarda mevcut bulunan aday
listesindeki maddelerin bilgisini alýcýlarýna
bildirmesi gerekir. Eðer tedarikçinizden bu
listede yer alan bir maddeyi alýyor iseniz,
öncelikle bu maddenin var ise ikame ürünü
ile deðiþtirmenizi önerebiliriz. (Detaylý bilgi
için; REACH tüzüðü Article 7 bölümünü
inceleyiniz.) REACH tüzüðünün tam metnine
bu adresten ulaþabilirsiniz.
(http://reach.jrc.it/docs/guidance_document
/articles_en.pdf )
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Dosya
AKA tarafýndan yayýnlanan SVHC listesinde þu maddeler bulunmaktadýr. Bu liste üzerinde güncelleme yapýlabileceði uyarýsýný da yapan yetkililer,
firmalarýn sürekli yeni listeleri izlemelerini tavsiye ediyor.
Kimyasal Madde Adý

CAS Numarasý

EC Numarasý

Antracene

120-12-7

204-371-1

4,4'Diaminodiphenylmethane

101-77-9

202-974-4

Dibutyl phthalate

84-74-2

201-557-4

Cyclododecane

294-62-2

206-33-9

Cobalt dichloride

7546-79-9

231-589-4

Diarsenic pentaoxide

1303-28-2

215-116-9

Diarsenic trioxide

1327-53-3

215-481-4

Soduim dichromate,dihydrate

7789-12-0

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene(musk xylene)

81-15-2

201-329-4

Bis (2-ethyl (hexyl)phthalate)(DEHP)

117-81-7

204-211-0

Hexabromocyclododecane(HBCDD)

25637-99-4

247-148-4

Alkanes, C10-13,chloro(Short Chaib Chlorinated Paraffins)

85535-84-8

247-476-5

Bis(tributyltin)oxide

56-35-9

200-268-0

Lead hydrogen arsenate

7784-40-9

232-064-2

Triethyl arsenate

15606-95-8

427-700-2

Benzyl Butyl phthalate

85-68-7

201-622-7

Eþyanýn içinde bulunan maddenin bildirimi
(kayýt) hangi durumlarda yapýlmalý?

þu þekildedir; (Detaylý bilgi için Eþyalar için
teknik rehberi inceleyiniz.)

Eþya içinde bulunan yukarýdaki listede bulunan
yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) ,
(REACH Tüzüðü, Annex XIV),
 Söz konusu madde yýllýk tüketici veya
ithalatçý baþýna bir tondan fazla miktarda
üretiliyor veya kullanýlýyor ise,
 Kimyasal madde aðýrlýkça söz konusu
üründe %0,1in üstünde bir deriþime
sahipse,
 Maddenin ayný spesifik kullaným alaný için
bir kaydý bulunmuyorsa kayýt ettirilmesi
gerekmektedir.

Plastik Ürünler

Buna raðmen ABde üretici veya ithalatçý
normal ve ön görülebilen þartlarda atýklar da
dâhil olmak üzere kullanýmlarý, insan ve çevre
maruziyetlerinin dýþýnda tutabiliyorsa üretici/
ithalatçý bu maddeler için bildirim yapmakla
yükümlü deðildir.
Guidance on Requirements for Substances in
Articles da bu konuda detaylý ve durumlara
yönelik açýklamalara yer verilmiþtir. (Linkler
bölümünde teknik rehbere ulaþabilirsiniz.)
Bazý durumlar için verilen örneklerden bazýlarý

24

Ambalaj Bülteni Kasým / Aralýk 2008

Doðal
Hammadde

Madde
(monomer)

Müstahzar
(polimer)

Ham petrol

Etilen

PE Peletleri

eþya

PE Folyo

eþya

PE Ambalaj

Rafineri

Polimerizasyon
katký
maddelerinin
eklenmesi

Film üfleme

Bir maddenin faz içi ya da faz dýþý (ön kayýt
iþlemine tabi ) olduðu nasýl anlaþýlýr?
1971- 1981 arasý AB pazarýnda bulunanlar
faz içi maddelerdir. Bunlar EINECS listesinde
yer alýr. EC numaralarý 400 ile baþlar ve ön
kayýt iþlemine tabidir. 1981 sonrasýnda AB
pazarýnda yer alanlar faz dýþý maddelerdir.
Bunlarda ELINCS listesinde yer alýr ve EC
numaralarý 200 ile baþlar. Bunlar için ECHAnýn
elinde bazý veriler bulunduðu için ön kayýt
yapýlmasý gerekmez. (EC numaralarýna
http://ecb.jrc.it/esis/ de yer almaktadýr.

Kesme
yapýþtýrma vb

Þekil 2: Hammaddeden plastik eþyalara genel geçiþ noktalarýnýn
gösterilmesi

Ön Kayýt Nasýl Yapýlacak?
1 Haziran 2008  1 Aralýk 2008 tarihleri
arasýnda faz-içi maddeler için gerçekleþtirilecek
olan Ön-Kayýt iþleminin tamamlanmasý
gerekmektedir. Faz-dýþý maddeler ise doðrudan
kayýt sürecine girecek maddelerdir.

Ön kayýt size ne kazandýrýr?
 Öncelikle ön kayýt,kayýt ettirmekte kararsýz
kaldýðýnýz veya da kayýt ettirmek zorunda
olduðunuz kimyasallarýn kesin kayýdý için
ek süre kazandýracaktýr.
 2018 yýlýna kadar REACH Sistemine kayýt
yapýlmasý gereken maddelerin, ön kaydý
yapýldýðý takdirde AB pazarýna satýþýna ara
verilmeden devam edilmesi mümkün
olacaktýr.

Dosya
 Ön-kayýt yapýldýktan sonra, ayný maddeler
için SIEF'ler (Substance Information
Exchange Forum-Madde Bilgi Paylaþým
Forumu) oluþturulacak. Ayný maddeyi kayýt
ettirenler verileri paylaþýp eðer Annex Ve
(test metotlarý) göre kaydý yapýlacak
kimyasallar için yapýlmasý gereken bir
testler belirlenmiþ ise birlikte hareket
ederek test maliyetlerini düþürebilecek.

Entegre Kaðýt Yapýmý

doðrama

aðaç (doðal hammade)

Bu aþamada ne yapmalýyýz?
Ön kayýt aþamasýna baþlamadan önce
 Aþaðýda verilen linklerden navigator online
kýlavuzu kullanarak maddeniz için ön bir
deðerlendirme yapabilirsiniz.
 REACH kapsamýnda ne üretip AB pazarýna
ne ihraç ettiðinizi belirleyin: Madde?
(substance), Müstahzar? (preparation),
Eþya? (article)
 Bir eþya ya da müstahzar içinde olsun
veya olmasýn, firmanýzca üretimi ve/veya
ihracatý yapýlan tüm kimyasal maddelerin
envanter listesini hazýrlayýn.
 Her bir kimyasal maddenin hâlihazýrdaki
ve gelecek yýllardaki ihracat tonajýný tespit
edin.
 Maddenizin kayýt edilmiþ olarak kabul edilip
edilmediðini kontrol edin!
 Maddeniz REACH tüzüðünde belirtildiði gibi
phase-in (mevcut kimyasallar) olarak mý
deðerlendiriliyor?
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talaþ

selüloz bir maddedir
(kayýt yok)

hamur
bir müstahzardýr

potansiyel madde / müstahzar giriþi

 Ön-kayýt yapýlmadýðýnda, maliyeti oldukça
yüksek olan kayýt süreci madde piyasaya
sürülmeden önce yapýlmak zorunda olacak.
 Tedarikçiniz eðer ön kayýt iþleminizi yaptýrdý
ise, ön kayýt numarasýný ve kayýt
yaptýracaðýna dair bir ön yazý ile birlikte
isteyebilir. Ve kayýt sürecinizde kendinizi
belli bir oranda garantiye almýþ olursunuz.
(Unutmadan söyleyelim ki, ön kaydý yaptýran
tedarikçi veya üretici istediði takdirde ön
kayýt numarasýný kimseyle paylaþmayabilir.
Böyle bir zorunluluk yoktur. Katýldýðýmýz
bir toplantýda dünyadaki büyük kimyasal
üreticilerinden bir firmanýn dünya üzerinde
mal satýþýný ve rakip firmalarýný görmek
adýna ön kayýt numaralarýný kimseyle
paylaþmayacaðýný duyurduðunu öðrenmiþ
bulunuyoruz.)

hamur
hazýrlama

hamurlaþtýrma

dönüþüm

son kaðýt ürünü
bir eþyadýr

muamele

muamele edilmiþ kaðýt
bir eþyadýr

kaðýt bir eþyadýr

oluþturma,
susuzlaþtýrma,
kurutma

Þekil 3: Aðaçtan kaðýt /karton ve kaðýt ürünlerine geçiþin gösterilmesi

 SVHC listesinde bulunan bir kimyasalý
kullanýyor musunuz?
 Eðer kayýt sürecine dâhil olan bir ürününüz
var ise, veya ürününüz için kayýt
yapýlmasýnýn gerekli olup olmadýðýna karar
veremiyorsanýz, AKAya danýþabilirsiniz.
Ancak AKA böyle bir þüphe ile baþvuran
firmalara þu öneride bulunuyor; maddeniz
için durum kesinleþinceye kadar kesin
kayýt için ek süre kazanabilmeniz için ön
kayýt yaptýrmanýzda fayda var.
AB üye ülkelerinde firmalar için ön kayýt
ücretsiz, bu öneride bu kriterin de önemli
olduðunu düþünüyoruz. Türkiye gibi AB üye
ülkeleri dýþýndaki diðer üyeler kayýt için ABye
yerleþik bir tek temsilci atamasý gerektiði
için deðiþen maliyetlerle karþýlaþacaklar.
Tek Temsilcilik Nedir?
AB dýþýnda yer alan ülkelerden (ülkemiz gibi)
üreticilerin ön kayýt baþvurusunda
bulunabilmeleri için AB içerisinde yerleþik bir
Tek Temsilci atamalarý gerekmektedir. Tek
temsilci firma ABde yerleþik olmak zorundadýr.
Nitelikli olmalý, ithalat miktarlarýný, alýcýlarýn
tüketim miktarlarýný ve GBF (Güvenlik Bilgi
Formu) bilgilerini güncel tutabilmeli ve
izleyebilmelidir. Tek temsilci; firma adýna bütün
bu bilgileri IUCLID 5 programý ile ajansa

iletecektir. (Tüccar/Distribütör tek temsilci
atayamaz.)
Tek Temsilci Firmanýn Görevleri Nelerdir?
Tek Temsilcinin Yükümlülükleri sadece kayýt
ile sýnýrlý deðildir.
 Ön-kayýt
 SIEF (Substance Information Exchange
Forum)lerde firmanýn temsil edilmesi
 Tedarik zinciri boyunca bilgi iletimi
 Eþyalardaki (SVHC) Yüksek Önem Arz Eden
Maddelerin bildirimi
 Sýnýflandýrma ve etiketlendirme
 Ýzin ve kýsýtlamalar sonucu doðabilecek
yükümlülükler
 Kimyasal Güvenlik Raporu Hazýrlanmasý
 Kayýt sonrasý dosya takibi, güncellenmesi
gibi görevleri de yerine getirecektir.
ÝKMÝB (Ýstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Ýhracatçýlarý Birliði) ve Ýstanbul Demir Çelik
Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDÇÝB) ortaklýðý ile bu
alanda hizmet vermek üzere REACH Global
Services adýnda bir tek temsilci firma
kurulmuþtur. Firma Helsinki, Brüksel ve
Yenibosnada yer alan ofisleri ile hizmet
vermeye baþlamýþtýr. [Ayrýntýlý bilgi için
(http://www.reach-gs.eu/)]

RGS  Belçika
Reach Global Services SA
Rond Point Schuman, 6 Box 5
B1040 Bruxelles Belgium
Tel: +322-234 77 78
Fax: +322234 79 11
E-mail: info@reach-gs. eu
RGS  Türkiye
Dýþ Ticaret Kompleksi - A Blok
Çobançeþme Mevkii, Sanayi Cad
34197 Yenibosna / Türkiye
Tel: 0212-454 09 93
Fax: 0212-454 00 99
RGS  Finlandiya
Reach Global Services SA
Luna House Mannerheimintie 12 B
FIN-00100 Helsinki / Finland
Tel: +358-9-251 63 69
Fax: +358-9-251 661 00
Tek temsilci firmalar madde sayýsýný ve kayýt
tarihini baz alarak bazý ön kayýt fiyatlarý
yayýnlamýþtýr. Sizlere bir fikir olmasý için
sayfanýn altýndaki þekilde bu rakamlarý
verebiliriz. (DTMnin bir araþtýrmasýdýr.)
Sizlere bu aþamada yardýmcý olabilecek bazý
linkler ve siteler
 Eþya içindeki madde tanýmlamasýna yönelik
teknik rehberin Türkçesi ve Ýngilizcesi(orjinali)
için aþaðýdaki linkleri kullanabilirsiniz:
http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Arti
cles_BOLUM%20I_TR.pdf

http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Arti
cles_BOLUM%20II_TR.pdf
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/ar
ticles_en.htm
http://www.reach-gs.eu/tr/03reach/soru.asp
 Kimyasalýn ismini girerek yükümlülüklerinizi
öðrenebilmeniz için hazýrlanan online kýlavuz
programa aþaðýdaki linkten ulaþabilirsiniz.
http://212.175.40.110:8080/navigator

Ön Kayýt iþlemi elektronik ortamda yapýlmakta
olup, doldurulmasý gereken bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr:
 Maddenin ismi IUPAC veya diðer uluslar
arasý kimyasal ismi, ticari ismi, genel ismi,
CAS ve EINECS numaralarý ve diðer tanýmlama
kodlarý
 Kayýt yaptýranýn adý ve adresi
 Temas edilecek kiþinin adý
 Tek temsilcinin adý ve adresi
 Öngörülen kayýt süresi ve tonaj aralýðý
 Maddenin Read-Across yaklaþýmý veya
(Q)SAR yöntemiyle deðerlendirilme durumu
Ayný madde için birden fazla firma baþvuru
yapýyor ise;
SIEF (Substance Information Exchange Forum)
olarak bilinmekte olan sistem firmalara þöyle
bir kolaylýk saðlýyor; ECHA üzerinden firmalar
ön kaydýný yaptýrdýklarý kimyasallar için 1
Ocak 2009 tarihinden itibaren ön kayýt
yaptýrmýþ diðer firmalarýn iletiþim bilgilerini
görüntüleyebilecektir. Bu firmalarla görüþ
alýþveriþinde bulunup hatta kayýt aþamasýnda

ortak kimyasallarý için müþterek bir baþvuru
yapabilecektir. Bu da her kimyasal için
hazýrlanmasý gereken dosya masrafýný
azaltacaðý gibi, bazý kimyasallarýn canlýlar
üzerinde yapýlmasý gereken deneylerinde de
daha fazla canlýnýn zarar görmesini
önleyecektir.
Geri Dönüþüm ile üretilen (Recycled) maddelerin
kaydý zorunlu mudur?
Çoðunlukla kayýt yaptýrmak gerekmese bile
bazý durumlar için kayýt zorunluluðu vardýr.
AB Üye ülkelerinde tek baþlarýna, preparat
içinde ya da eþyalarýn içeriðinde bulunan
maddeler kayýt altýna alýnmaktadýr. Geri
kazaným prosesi ile elde edilen madde eðer
önceden kayýt altýna alýnan madde ile ayný
ise kayýttan muaf tutulacaktýr. Re-process ile
maddelerini geri kazananlar, bir üretici olarak
düþünüldüklerinden maddelerini kayýt ettirmek
zorundadýr.
SDS (Safety Data Sheet)
REACH yönetmeliði kapsamýnda Güvenlik bilgi
formlarýnýn formatýnýn da deðiþeceðini biliyoruz.
Güvenlik Bilgi Formlarý hakkýndaki yazýmýzý
ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.

Kaynaklar:
http://echa.europa.eu/
http://reach.immib.org.tr/
http://www.reach-gs.eu/
www.immib.org.tr

2010
Madde Sayýsý
1
5
15
25
40
75

En Düþük
310
1548
4645
7742
12387
20864

En Yüksek
2048
5238
12063
18939
29826
55230

En Düþük
263
1313
3939
6566
10505
19335

2013
En Yüksek
2072
5136
8893
14163
22067
40510

2018
En Düþük
242
1210
3630
6050
9680
18149

En Yüksek
2018
5091
7773
10550
16235
29500

Tablo 1:Fiyatlar Euro üzerinden verilmiþtir.
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Dosya
Hazýrlayan: Ýlkay KIRAN, Çevre Uzman Yardýmcýsý

Güvenlik Bilgi Formu (GBF)

Güvenlik Bilgi Formlarý, Kimyasallarýn ve
ürünlerin kullanýmý sýrasýnda ve sonrasýnda
kullanýcýya bir kýlavuz olmasý amacýyla
hazýrlanan formlardýr. Daha önceleri sadece
tehlikeli kimyasallar için hazýrlanan güvenlik
bilgi formlarý AB müktesebatýna uyum
sürecinde üretim, inþaat ve ambalaj gibi diðer
tüm sektörlerde üretilen ürünler içinde
hazýrlanmasý mutlak gerekli bir form haline
gelmiþtir. Öyle ki GBFsi hazýrlanmayan bir
ürünün yurtiçi ve yurtdýþýna satýþý neredeyse
imkânsýz hale gelmiþtir.
Peki bu kadar önemli olan Güvenlik Bilgi Formu
nasýl hazýrlanýr?
Ýçeriðinde hangi bilgilerin olmasý gerekir?
Ülkemizde 24962 sayýlý R.G. ile 11 Mart 2002
tarihinde yürürlüðe giren Güvenlik Bilgi
Formlarýnýn Düzenlenmesine Ýliþkin Usul Ve
Esaslar Tebliðinde formda yer almasý gereken
bilgiler verilmiþtir.16 baþlýk altýnda düzenlenen
GBFlerde yer alan baþlýklar þunlardýr:
 Madde / Müstahzar ve Þirket / Ýþ Sahibinin
Tanýtýmý,
 Bileþimi / Ýçindekiler Hakkýnda Bilgi.
 Tehlikelerin Tanýtýmý,
 Ýlk yardým tedbirleri,
 Yangýnla Mücadele Tedbirleri,
 Kaza Sonucu Yayýlmaya Karþý Tedbirler,
 Kullanma ve Depolama,
 Maruz Kalma Kontrolleri / Kiþisel Korunma,
 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,
 Kararlýlýk ve Reaktivite,
 Toksikolojik Bilgi,
 Ekolojik Bilgi,
 Bertaraf Bilgileri,
 Taþýmacýlýk Bilgisi.
 Mevzuat Bilgisi.
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 Diðer Bilgiler,
MSDS (Material Safety Data Sheet) olarak da
bilinen Güvenlik Bilgi Formlarý, ürünün üreticisi
tarafýndan ürünün satýlacaðý ülkenin ana
dilinde hazýrlanýp, ürünle birlikte müþteriye
verilmesi zorunlu olan belgelerdir. Firmalar
yukarýda baþlýklarý sýrasýyla bulundurmak
kaydi ile kendi firmalarýna özel formlar
tasarlamakta özgürdürler. Müþteri ilerleyen
zamanlarda üreticiden bu formu tekrar tekrar
isteme hakkýna her zaman sahiptir. Üretici
ayrýca ürünün yapýsýnda oluþan bir deðiþiklik
olduðunda veya baþka bir nedenle formu
güncellediðinde en güncel halini 3 ay içerisinde
müþteriye ulaþtýrmak ile yükümlüdür.
Son günlerde güncel bir konu olan REACH
Yönetmeliðinin uygulanmaya baþlamasýyla
birlikte Güvenlik Bilgi Formlarýnýn da formatý
deðiþeceðini Ambalaj ve REACH iliþkisi
yazýmýzda belirtmiþtik. Nedir bu deðiþiklikler?
En önemli ayrýntý GBFlerde daha önce
hazýrlayan kiþi hakkýnda herhangi bir bilgi
bulunmamaktaydý. Yeni hazýrlanacak formalarda
ise hazýrlayýcýsýnýn ismi, yetki numarasý ve
acil durumlarda ulaþýlabilmesi için iletiþim
bilgilerinin de form üzerinde yer almasý zorunlu
koþul olacaktýr. Daha önce MSDS (Material
Safety Data Sheet) olarak belirtilen bu formun
ismi REACHe göre SDS (Safety Data Sheet)
olarak deðiþmiþtir. Türkçe kullanýmda ve bizim
mevzuatýmýzda Güvenlik Bilgi Formu olarak
kullanýlmaktadýr.
Herkes Güvenlik Bilgi Formu hazýrlayabilir mi?
Hayýr, Güvenlik Bilgi Formlarý tehlikeli
kimyasallarýn yönetimi konusuna hakim,
11/7/1993 tarih ve 21634 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren
"Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliði" ve baðlý
tebliðler ile özellikle bu tebliðin uygulanmasýna
yönelik, güncelleme eðitimi de dahil olmak
üzere, uygun eðitim almýþ kiþiler tarafýndan
düzenlenir. Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliði'nin
22. maddesi gereðince, Güvenlik Bilgi Formlarýný
hazýrlamakla yükümlü kýlýnan gerçek ve tüzel

kiþiler, Güvenlik Bilgi Formlarýný bu özelliklere
sahip kiþilere düzenlettirmek zorundadýr.
Ülkemizde kiþilere Güvenlik Bilgi Formu
Hazýrlayýcýsý yetkisi vermekle yetkili olan tek
kuruluþ Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)týr.
TSE tarafýndan belirlenmiþ eðitim ve iþ
deneyimi þartlarýný saðlayan ve 4 günlük bir
eðitim sonrasýnda yapýlacak sýnavda baþarýlý
olan adaylar 3 yýl boyunca bu yetkiyi
kullanmaya hak kazanýrlar.
Ambalaj Sanayicileri Derneðimizin misyonu
ve hizmet anlayýþý baðlamýnda derneðimiz
görevlilerinden Kimya Yüksek Mühendisi Ebru
Kocamanlar (Belge No: GBF0268) ve Çevre
Yüksek Mühendisi Ýlkay Kýranýn (Belge No:
GBF0267) anýlan eðitime katýlmalarý
saðlanmýþ, onlar da bu eðitimi baþarýyla
tamamlayarak TURKAK onaylý Güvenlik Bilgi
Formu Hazýrlayýcýsý sertifikasýný elde
etmiþlerdir.
Güvenlik Bilgi Formu Hazýrlama konusunda
daha ayrýntýlý bilgi için derneðimize tercihan
i l k a y k i r a n @ a m b a l a j . o r g .t r v e y a
ebruk@ambalaj.org.tr e-posta adreslerinin
herhangi birisinden ya da 0216 545 49 48
telefon veya 0216 545 49 47 faks ile de
ulaþabilirsiniz.

