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 Sayın Üyemiz, 
 
 İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 11.12.2014/9304 sayılı yazıları aşağıya çıkarılmıştır. 
 
 “Bilindi ği üzere, bor ürünlerinden “Sodium peroxometaborate” ve “Sodium perborate” 
maddeleri REACH kapsamında yüksek risk arz eden ürünlere ilişkin aday listeye eklenmiş buna 
ilaveten hali hazırda Aday Listede bulunan ülkemiz ihracatı için önem arz eden bor türevlerinden 
borik asit, disodyum tetraborat, diboron trioksit ve tetraboron disodyum heptaoksit maddeleri de, 
Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından Avrupa Komisyonu’na İzne Tabi Maddeler Listesine 
eklenmesi için Avrupa komisyonuna tavsiye edilen maddeler arasında yer almaktadır. 
 
 Konuya ilişkin, Avrupa Komisyonu’nun uygulamasında, maddeler önce yüksek risk arz eden 
ürünlere ilişkin aday listeye alınmakta, gelişmelere göre de sonraki aşamalarda izne bağlı maddeler 
listesine ve son olarak da yasaklı mallar listesine dahil edilmesi sürecini kapsamakta olup, konu gerek 
Bakanlığımız gerekse AB Nezdinde Daimi Temsilciliğimiz kanalıyla yakından takip edilmektedir. 
 
 Öte yandan, Yüksek Risk Arz Eden Ürünlere İlişkin Aday Listeye dahil edilen sodyum 
peroksometaborat ile sodyum perborat ile  İzne Tabi Maddeler Listesi’ne ilave edilmesi öngörülen 4 
madde hususunda bilgi vermek,  Avrupa Komisyonu ve AKA ile paylaşılmasının yararlı olacağı 
düşünülen çevre, sağlık ve ekonomi açısından muhtemel etkiler hususunda görüş almak ve  ortak bir 
yol haritasını belirlemek üzere, 11.11.2014 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ Maden), Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Kozmetik ve 
Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği,  İMMİB ile Bakanlığımız EAD, Ürün Güvenliği ve Denetimi 
ile Avrupa Birliği Genel Müdürlükleri temsilcilerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir. 
 
 Söz konusu toplantıya istinaden, anılan Komisyon’un söz konusu uygulamalarından anılan 
maddeleri üreten veya hammadde olarak kullanarak üretim yapan sektörlerimizin etkilenme 
olasılıklarının tespiti ve hangi sektörlerimizin ne düzeyde etkileneceğinin bilinmesine ihtiyaç 
duyulmakta olup, bu kapsamda başta kozmetik, sabun ve deterjan sektörleri olmak üzere (cam elyaf, 
seramik, cam hariç)    bor türevlerini  doğrudan üreten ve ihraç eden firma/kuruluşlar ile bor 
türevlerini kullanarak üretim/ihracat yapan sektörlere yönelik olarak aşağıda belirtilen sorulara,  
tarafınızca da ilave edilmesinde yarar görülen soruların da ilave edilmesi suretiyle bir anket 
düzenlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.”   
 

Bu kapsamda, ek’te yer alan anketin firmanız tarafından doldurularak 8 Ocak 2014 tarihine 
kadar burcuakbudak@akib.org.tr  adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim. 

 
 

Ümit SARI 
Genel Sekreter Yrd. 

Ek: Anket Formu  
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Firma Adı  
 

Anketi Dolduranın Adı Soyadı 
 

Anketi Dolduranın İletişim Bilgileri 
Telefon: 

E-posta:  

Firmanın sektörü nedir? 
 

Firmanın ürettiği ürünler nedir? 
 

İçinde söz konusu bor türevlerinin yer aldığı 
ürünler nelerdir? 

 

Söz konusu bor türevleri bulunan ürünlerinde 
borun kullanım oranı nedir? 
Hangi bor türevleri kullanılıyor? 

 

Söz konusu bor türevi bulunan ürünlerinin 
ihracat değerleri nedir? 
Firmanın ihracatındaki payı nedir? 

 

Söz konusu bor türevlerine alternatif 
olabilecek ürünler hakkında bilginiz var mı? 

 

Söz konusu bor türevleri yerine hangi 
alternatif ürünler kullanılabilir? 
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