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REACH, kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören bir 
Avrupa Birliği(AB) çevre mevzua�dır.

Endüstriler, REACH tüzüğünün ge�rmiş olduğu gereksinimlerinin çok fazla 
olduğunu ve bu uyumun stratejik planlama gerek�rdiğini giderek daha fazla fark 
etmeye başlamış�r.

İnsan sağlığının ve çevrenin kimyasalların etkilerinden en üst düzeyde korun-
ması, kimyasallarla ilgili risk yöne�minden üre�cilerin ve ithalatçıların sorumlu 
kılınması, tehlikelerin değerlendirilmesinde seçimli yöntemlerin özendirilmesi 
gibi amaçlarla “Kimyasalların Tescillendirilmesi, Değerlendirilmesi, Ruhsat-
landırılması ve Kısıtlanması (REACH) düzenlemeleri yapılmış�r. 

REACH, üre�m sürecinde kullandığı çok çeşitli kimyasal maddeler nedeniyle, deri 
ve deri ürünleri sanayini yakından ilgilendirmektedir. 

Ürün ve mamüllerde toksik etkisi olan ve tespit edilmesi gereken kimyasallar için 
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye de Avrupa Birliği direk�flerine ve REACH 
tüzüğüne uygun hareket etmektedir. 

www.alkalab.com.tr

“Sürdürülebilir bir çevre için”
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AB ihracatçıları ürünlerinin ECHA (Avrupa Kimya Ajansı) 
nezdinde Yüksek Önem Arz Eden Maddeler Listesinde (SVCH) 
bulunan madde içermediğini kanıtlayan AB REACH Tüzüğüne 
Uygunluk Belgesi(REACH Compliance Cer�ficate) almaları 
zorunludur. Bu belge üründe ve malzemelerde kısıtlı/ yasaklı 
maddelerin bulunmadığı veya limi�ni aşmadığına ilişkin kanıt 
belgesidir.

REACH İnsan sağlığının ve çevrenin yüksek düzeyde korun-
masını sağlamayı, pazarlama, rekabet gücünü, yeniliği, AB'de 
kimyasalların �care�ni kolaylaş�rmak ve serbest dolaşımını 
teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

REACH Tüzüğü, Gıda dışı, yem veya ilaç olmayan neredeyse 
tüm �cari ürünleri kapsar.

Üre�m sürecinde artan pazar talebini karşılamak ve tehlikeli 
kimyasalların kullanımının kontrol al�nda tutulması ve/veya 
tüm üre�m süreçlerinde ortadan kaldırılması, yerine daha 
uygun kimyasalların ge�rilmesi, e�k ve sosyal açıdan sorumlu 
bir kurum olarak kabul edilmesini amaçlamaktadır. 

REACH Tüzüğü kapsamında yapılan testler ISO 17025 standart-
larına göre akredite laboratuvarlar tara�ndan tespit edilmesi 
gerekmektedir.

ALKA Laboratuvarları,  ürün ve malzemelerde REACH Tüzüğü 
EK XVII kısıtlı maddeler listesinde belir�len parametrelerin 
testlerinde hizmet vermektedir. 

ALKA Laboratuvarları, sektörde yer alan firmalara doğru, hızlı 
ve güvenilir analiz hizmetleri sunmaktadır. Reach Tüzüğü 
kapsamında yapılması gereken testler en son teknolojik cihaz 
ve ekipmanlar kullanılarak gerçekleş�rilmektedir.

ALKA Laboratuvarları, Ulusal ve uluslararası firmaların analiz 
ih�yaçlarının belirlenmesi, hızlı, doğru ve güvenilir analiz 
hizmetleri verilerek firmaların talep ve ih�yaçlarını karşılamak 
için farklı disiplinlerde uzman personelleri ile çalışmalarına 
devam etmektedir. Ayrıca sektörel alanda oluşan farklı talepler 
için araş�rma ve geliş�rme ekibi ile sürekli olarak laboratuvar 
faaliyetlerini genişletmeyi amaçlamış�r.

TUZLA Deri OSB Laboratuvarları / İSTANBUL  Tel: (0216) 446 91 22
Gebze Laboratuvarları /  KOCAELİ                     Tel: (0262) 721 41 41
www.alkalab.com.tr    alka@alkacevre.com.tr  / alka@alkalab.com.tr
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