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SAĞLIK BAKANLIĞI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

.
Sayı : E-19020089-120.99
Konu : UV-C Işınları İle Dezenfeksiyon

207-233 nm (FAR UVC)

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

İlgi : 24/03/2021 tarihli ve 19020089-105.99-99-1371 sayılı Makam Oluru.

Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği doğrultusunda Ultraviyole-C (UVC) ışınları
kullanılarak yapılacak ortam, hava, yüzey dezenfeksiyonu hakkındaki ilgi makam oluru ile alınan
kararlara ilave olarak 207-233nm dalga boyunda ışama yapan FAR UVC lamba içeren ürünlere ilişkin
aşağıda yer alan kararların alınması zarureti oluşmuştur.

FAR UVC 207-233nm dalga boyunda ışıma yapan lambalar ve cihazlar ile ilgili klinik veya
uzun süreli çalışma bulunmadığı, yapılan bilimsel çalışmaların az olduğu, insanların bulunduğu ortamda
sürekli kullanıldığında insan sağlığı üzerine olabilecek direkt etkisinin ve ikincil etkilerin net olarak
bilinmediği, bu nedenle insan maruziyeti beklendiği yerlerde yaygın uygulamayı desteklemek için halen
yeterli kanıt bulunmadığı, ancak Far UVC ye sürekli maruz kalınan ortamlarda bulunan veya çalışan
kişilerin uygun koruyucu giysi ve ekipman kullanması kaydıyla bu ürünlerin Aktif Madde İçermeyen
Biyosidal Ürünler Tebliği kapsamında değerlendirilmesi için;

1)Kişisel koruyucu kullanılmadan doğrudan insan bulunan ortamda kullanılması ön görülerek
müracaat eden Far UVC içeren ürünlerin yukarıda yazılan gerekçelerle insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkileri olma ihtimaline ilişkin tereddütleri giderecek verilere halen ulaşılamadığından şu aşamada
izinlendirilmesinin uygun olmayacağı,

2) Far UVC içeren ürünlerin UVC içeren cihazlara ilişkin daha önceden alınan karar ve Makam
Olurlarına ilave olarak doğrudan insan bulunan ortamlarda kullanılmasının insan vücudunu koruyacak
kişisel koruyucu donanımlarla mümkün olabileceği, ancak kullanacak kişisel koruyucu donanımların
geçirgenliğine ilişkin testlerin izinlendirilirken sunulması gerektiği ve bu koruyucu donanımlar ile
ürünün bir ambalaj içerisinde ayrılmaz bir bütünmüş gibi piyasaya arz edilmesi ve bunun başvuruda
taahhüt edilmesi kaydıyla izinlendirilebileceği, bununla birlikte ürünlerin günde maksimum sekiz saat
kullanılabileceği ve ortamda bulunacak kişilere ve çalışacak personele ürünlerin riskleri ve kişisel
koruyucu donanım kullanmaları gerekliliği yönünde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin mutlaka
verilmesinin sağlanması, kişisel koruyucu donanımların değiştirilmesine ihtiyaç olması halinde izin
alınırken test edilen kişisel koruyucu donanımların aynısı ile değiştirilmesi gerektiğinin ürün etiket ve
ambalajlarında belirtilerek kullanıcıların bu hususta uyarılmasının sağlanması kaydıyla,
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Biyosidal Ürünler ve Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Bilim Danışma Kurulunun
tavsiye kararları doğrultusunda biyosidal ürünler veya aktif madde içermeyen biyosidal ürünler
kapsamında izinlendirme, ruhsatlandırma, bildirim kaydı, kontrolleri ve denetimine ilişkin iş ve
işlemlerin yukarıda belirtilen esaslara göre yürütülmesi hususunu;

Tensiplerinize arz ederim.

Tuncay ÖZER
Daire Başkanı

Uygun görüşle arz ederim.
Uzm.Dr.Bekir KESKİNKILIÇ

Genel Müdür Yardımcısı

O L U R
Doç. Dr. Fatih KARA

Genel Müdür
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