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BİYOSİDAL ÜRÜNLER İÇİN ÖN BAŞVURU SÜRECİ 

 

 

 “Biyosidal ürünleri kullanmadan önce her zaman 

ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz” 

ETİKET NEDİR? 

Etiket bir ürünün diğer ürünlerden ayrışmasını veya özelliklerini ayırt 

edilebilir hale getirebilmenin en kapsamlı oluşturulma halidir. 

Etiketi günümüz dünyasında, aklınıza gelebilecek tüm üretici ve satıcı iş 

kolunda yapılacak işlerin sistematik biçimde işlemesini sağlayabilen 

yönlendirici notlar olarak ta tanımlanabilmektedir. 

“Bu bilgilendirme broşürü, biyosidal ürün, biyosidal ürünler konusunda yetkili 

otorite, biyosidal ürünlerin ön başvuru sürecinde dikkat edilecek hususlar ve 

etiketleme konusunda halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.” 

 

BİYOSİT  
VE  
BİYOSİDAL ÜRÜN 

 

Biyosit,  

kelime anlamı olarak 

biyolojik bir varlığı 

öldüren, canlı öldüren, 

canlıkıran demektir. 

Biyosidal ürünler, 

içerdikleri aktif madde ya 

da maddeler sayesinde 

zararlı olarak kabul edilen 

bakteri, virüs, mantar gibi 

mikroorganizmalar, 

hamam böceği, kene, 

karasinek, sivrisinek gibi 

böcekler, fare ve sıçan gibi 

kemirgenler üzerinde 

kimyasal veya biyolojik etki 

gösterirler.  

Bu sayede biyosidal ürünler 

zararlı organizmaların 

hareketlerini kısıtlayabilir, 

uzaklaştırabilir, zararsız 

kılabilir ya da yok 

edebilirler. 
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ÜRÜNÜN KİMLİĞİ OLARAK “ETİKET” 

Bir biyosidal ürünün tanıtılması amacıyla onaylı etiketindeki bilgilere ters 

düşecek şekilde yanlış yorum ve uygulamalara sebep olabilecek sözlü, 

yazılı ve görsel yayınlar yapılamaz. 

ETİKETLEME NEYE GÖRE YAPILIR? 

11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve 

Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında zararlı olarak kabul 

edilen biyosidal ürünlerin insan sağlığı ve çevre açısından 

değerlendirilmesi ile ilgili bilgilere etikette risk ve güvenlik ibareleri 

kısmında yer verilir. 

“Biyosidal ürünleri güvenli kullanınız.” 

BİYOSİDAL ÜRÜNÜN ETİKETLENEREK PİYASAYA 

SUNULMASI 

Bir biyosidal ürünün piyasaya arz edilebilmesi için Ek-XII’deki Ürün 

Etiket Örneğinde belirtilen niteliklere uygun etiket hazırlanması ve 

Bakanlıkça onaylanması kaydı ile piyasaya sunulur. 

 

 

“Bu bilgilendirme broşürü, biyosidal ürün, biyosidal ürünler konusunda yetkili 

otorite, biyosidal ürünlerin ön başvuru sürecinde dikkat edilecek hususlar ve 

etiketleme konusunda halkımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.” 

HALK SAĞLIĞI 
GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Biyosidal ürünlerin 

değerlendirilmesi, 

izinlendirilmesi ile piyasa 

gözetimi ve denetiminin 

yapılmasından  

T.C.  

Sağlık Bakanlığı  

Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü sorumludur. 

 

ÇEVRE SAĞLIĞI 
DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

Çevre Sağlığı Dairesi 

Başkanlığı,  

Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı olarak 

görev yapmakta ve Avrupa 

Birliği ile uyumlu olarak 

hazırlanan Biyosidal 

Ürünler Yönetmeliği 

hükümlerine göre biyosidal 

ürünler ile ilgili iş ve 

işlemleri yürütmektedir. 

 

 


