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Sayın Üyemiz, 
 

İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 14.10.2014/120007012 sayılı yazıları aşağıya 
çıkarılmıştır. 
 

“Avrupa  Kimyasallar Ajansı (AKA)’nın 1 Eylül 2014 tarihinde internet sayfasında 
yayımlanan bir haberde, REACH Tüzüğü kapsamında İzne Tabi Maddeler Listesi’ne (EK 
XIV) yeni maddeler eklenmesini teminen AKA tarafından hazırlanan taslak tavsiye kararı için 
30 Kasım 2014 tarihine kadar kamuoyu danışma süreci başlatıldığı ifade edilerek, yeni 
maddelerin İzne Tabi Maddeler Listesine eklenmesinin toplum, ekonomi, sağlık ve çevre 
açısından muhtemel etkilerinin belirlenmesi amacıyla kamuoyu sürecinde ilgililerin 
görüşlerinin alınması için Avrupa Komisyonu tarafından bir çağrı yapıldığı belirtilmektedir. 

 
Bilindiği üzere, REACH Tüzüğü kapsamında yüksek risk arz eden maddeler (SVHC) 

açısından bir aday liste oluşturulmakta, aday listedeki maddeler öncelendirilerek İzne Tabi 
Maddeler Listesine eklenmekte, İzne Tabi Maddeler Listesinde yer alan maddeler ise 
kullanım izni alan firmalar ve kayıtlı kullanıcılar haricinde AB pazarında kullanılamamakta 
ve  bu nedenle bu liste kapsamındaki eşyanın AB’ye ihracatında sıkıntılar yaşanmaktadır.  
 

Bu çerçevede, Aday Listede bulunan ülkemiz ihracatı için önem arz eden bor 
türevlerinden borik asit, disodyum tetraborat, diboron trioksit v e tetraboron disodyum 
heptaoksit (Boric acid; Disodium tetraborate, anhydrous; Diboron trioxide; Tetraboron 
disodium heptaoxide, hydrate) maddelerinin AKA tarafından Avrupa Komisyonu’na İzne 
Tabi Maddeler Listesine eklenmesi için tavsiye edilen maddeler arasında bulunduğu 
öğrenilmiştir. 

 
Ayrıca,  28/08/2014 tarihli ve 120006126 sayılı yazımızda da belirtildiği üzere, bor 

ürünlerinden “Sodium peroxometaborate” ve “Sodium perborate” maddeleri REACH 
kapsamında yüksek risk arz eden ürünlere ilişkin aday listeye eklenmiş olup, REACH 
mevzuatı kapsamındaki AB uygulamaları değişmediği takdirde bu iki maddenin AKA’nın 
ileriki gözden geçirmelerinde kısıtlamalar listesine ilave edilmesinin de gündeme gelmesine 
muhtemel gözüyle bakılmaktadır.   
 

Bu kapsamda, tavsiye edilen maddelerin İzne Tabi Maddeler Listesine eklenip 
eklenmemesi hususunda kamuoyu danışma sürecinde paydaşlardan edinilen bilgilerin etkili 
olacağı göz önünde bulundurulduğunda, ülkemiz için önem arz eden söz konusu maddelerin 
İzne Tabi Maddeler Listesine eklenmesinin gerek toplum, ekonomi, sağlık ve çevre açısından 
muhtemel etkileri gerekse ikame mal bulma açısından ülkemiz ve AB sanayicilerinin 
karşılaşacakları sıkıntılar değerlendirilerek Avrupa Komisyonu ve AKA ile paylaşılması 
önem arz etmektedir.” 
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Bu kapsamda, söz konusu bor türevlerinin İzne Tabi Maddeler Listesine 

eklenmesinin yukarıda belirtilen hususlardaki muhtemel etkileri ile ikame mal bulma 
açısından ülkemiz ve AB sanayicilerinin karşılaşacakları sıkıntılara ili şkin olarak 
Avrupa Komisyonu ve AKA ile paylaşılmasında yarar görülen hususların, anılan 
maddeleri hammadde olarak kullanan ihracatçı firmalarımızın görüşleri 05 Kasım 2014 
tarihine kadar  Genel Sekreterliğimiz burcuakbudak@akib.org.tr adresine iletmesi hususunda 
gereğini rica ederim. 

 
                      Ümit SARI 

  Genel Sekreter Yrd.  
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