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SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sayı : 19020089/020
Konu : Biyosidal Ürünlerin Ruhsat

Süresinin Uzatımı

KURUM BAŞKANLIĞINA

Biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılmasına ilişkin iş ve işlemler Biyosidal Ürünler
Yönetmeliği’ne göre yürütülmektedir. Söz konusu yönetmeliğe göre 31.12.2014 tarihinde
ruhsat geçerlilik süreleri dolan biyosidal ürünlerin 12.05.2014 tarihli ve 2014.5716.1867.020
sayılı Makam Oluru’na istinaden; aktif maddeleri Liste-A’da olanlar aynı yönetmeliğin 9 uncu
maddesinin 1 inci fıkrasının b bendine göre 6 yıl, aktif maddeleri Liste-I de olanlara aynı
maddenin 1 inci fıkrasının a bendine göre de 10 yıl süreli ruhsat verilmesi gerekmektedir.

Ürün sayısının çok fazla olması, yetkilendirilmiş laboratuvarlara kapasitelerinin çok
üstünde başvuruların olması ve etkinlik testlerinin yapılabilmesi için gerekli doğal popülasyon
mevsiminin uygun olmaması nedenleriyle 21.10.2014 tarihli ve 2014.5716.6154 sayılı
Olur’la, üretici ve ithalatçı firmaların istenilen analizleri yaptırabilmesi ve Biyosidal Ürünler
Yönetmeliği’nin Ek-VI’sında yer alan “Biyosidal Ürün Dosyalarının Değerlendirilmesi için
Ortak Prensipler” kapsamında yapılacak değerlendirmelere yönelik bilgi ve belgelerin
hazırlanabilmesi için ruhsat geçerlilik süreleri 31.12.2015 tarihinde kadar uzatılarak bu süre
bitimine kadar da ilgili gerekliliklerin Başkanlığımıza sunulması istenmiştir.

Ancak ürün sayısının çok fazla olması nedeniyle laboratuvarlarda yığılma olması ve
etkinlik testlerinin yapılabilmesi için gerekli doğal popülasyon mevsimi uygun olmadığından
ruhsat geçerlilik süresi 31.12.2015 tarihinde dolan ve bu tarihe kadar ruhsat süresinin
uzatımına ilişkin Kurumumuza başvuru yapılan ürünler haklarında herhangi bir kısıtlama veya
yasaklama bulunmaması halinde Biyosidal Ürün Ruhsatnamelerinin Başkanlığımızca
onaylanarak 31.08.2016 tarihine kadar uzatılması hususlarında;

Tensiplerini arz ederim.
Dr. Hüseyin İLTER

Çevre Sağlığı Daire Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.
.../.../2015

Dr. Kamil TÜRKMEN
Başkan Yardımcısı

O L U R
.../.../2015

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Kurum Başkanı

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b30092a6-f57b-4741-b715-deec52c36736 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



__________________________________________________________________________________________
Sağlık Mah. Adnan Saygun 2 Cad. No:55 E Blok 3. Kat 06100 Çankaya-ANKARA
http://cevresagligi.thsk.saglik.gov.tr İrtibat: Çev. Müh. H.Deniz 0 312 565 5218
.
.

.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b30092a6-f57b-4741-b715-deec52c36736 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.


