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Madde halinde, karışım içinde veya eşya içinde ülkemiz piyasasında bulunacak olan
kimyasalların insan sağlığına ve çevreye zararlarının değerlendirilmesi, kaydı, izni ve kısıtlanmasına
ilişkin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, 23/06/2017
tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde Bakanlığımız, biyosidal ürünler için
ilgili kurum olarak tanımlanmış ve 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında sadece biyosidal ürünlerde
kullanılmak üzere üretilen ya da ithal edilen, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamındaki aktif
maddelerin kayıt edilmiş ve biyosidal bir üründe kullanılmak üzere imali ya da ithali için kaydı
tamamlanmış kabul edileceği belirtilmiştir.
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 17 nci ve 29 uncu maddesine göre biyosidal ürünlerin
içeriğinde bulunan aktif maddelerin değerlendirilip biyosidal ürünlerde kullanımına ilişkin onaylama ya
da onaylamama kararını vermede Bakanlığımız yetkili ve görevlidir ancak, yakın zamana kadar aktif
madde kayıt başvurusunda bulunulmadığından Bakanlığımızda bu yönde bir çalışma yürütülmemiş ve
Avrupa Kimyasallar Ajansınca (AKA) yayımlanan ve Avrupa Birliği (AB) piyasasında
bulundurulmasına izin verilen aktif maddelere ilişkin listeler takip edilmiştir.
Halihazırda Bakanlığımıza ulaştırılmış kimyasal ve biyolojik aktif madde kayıt başvuruları
bulunduğundan, söz konusu başvuruların değerlendirilerek biyosidal ürünlerde kullanımına ilişkin
onaylama ya da onaylamama kararının verilmesi gerekmektedir.
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bakanlık,
biyosidal ürünlerin ve aktif maddeler ile biyosidal ürünlerin içeriğindeki diğer maddelerin
değerlendirmelerini aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde 19 uncu maddeye göre yapar. Ancak ürün
tipine göre özel uzmanlık gerektiren konularda, değerlendirmelere yardımcı olmak ve Bakanlığa görüş
bildirmek amacıyla, üniversiteler veya diğer kurum ve kuruluşlarda görevli konu ile ilgili personeli
görevlendirebilbilir" hükmüne binaen ekte unvan, isim ve görev yeri listelenenlerin Biyosidal Aktif
Madde Kaydı Bilim Kurulu olarak görevlendirilmesi hususunda;
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