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Laboratuvarlarının Yetki İptali

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

28/01/2019 tarihinde E.519 sayılı Olur ile yürürlüğe giren Biyosidal Ürün Analizleri Ve Yetki
Verilen Laboratuvarlar Hakkında Talimat’ın Geçiş Hükümleri 24. Maddesi’ne göre:

(1) Söz konusu Talimatın yayımından önce yetki verilen laboratuvarlardan bu talimatın
yayımlandığı tarih itibarı ile akreditasyon sürecini başlatmış olanların yetkilerinin bir yıl uzatılacağı,

(2) Talimatın yayımından önce yetki verilen laboratuvarlardan bu talimatın yayımlandığı tarih
itibarı ile çeşitli parametrelerde akreditasyon sürecini tamamlamış olmakla birlikte daha önceden
yetkilendirildikleri parametrelerde akreditasyon sürecini başlatmış ancak bu Talimatın yayımlandığı
tarih itibarı ile akreditasyon süreci tamamlanmamış olanların yetkileri, akredite oldukları parametreler
için akreditasyon süresi sonuna kadar, diğer parametreler için bir yıl uzatılacağı,

(3) Talimatın yayımlandığı tarihten bir yıl sonra, bu Talimatın yayımından önce yetki verilmiş
laboratuvarların yetkilerinin, akredite olmadıkları parametreler için uzatılmayacağı hükümleri yer
almaktadır.

Yukarıda bahsedilen şartları karşılamayan ve ekte yer alan listede adı ve yetkilendirilme
kapsamı belirtilen analiz laboratuvarlarının yetkileri iptal edilmiştir. Akreditasyona tabi olmayan
hayvansal deneyler (rodentisit etkinlik testleri ve deri irritasyon testi) için yetki verilmiş olan
laboratuvarların yetkisi devam edecek olup bu laboratuvarlar ekteki listede "kısmi yetkili" olarak
belirtilmiştir. Yetkisi iptal edilen laratuvarlarda bugüne kadar yapılan ve devam eden analizlerin kabul
edilmesi, yazımızın tebliğ edildiği tarih itibari ile iptal edilen yetkilerine dair yeni analizlerin
yapılmaması hususlarını;
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