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Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

ACELE
19.11.2021

: E-81466379-320.04.02-3463714

Konu : Bazı Bitki Koruma Ürünü Aktif
Maddelerinin Kullanımları Hk.
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DAĞITIM YERLERİNE
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Ülkemizde zirai mücadele amacıyla kullanılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması,
üretimi, ithalatı, piyasaya arzı ve kontrolü 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu" ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan ilgili mevzuata göre yürütülmektedir.

12

61

Söz konusu mevzuat çerçevesinde, Türkiye'de ilk kez ruhsatlandırılacak olan bitki koruma ürünü
aktif maddesinin Avrupa Birliği'nde veya G8 ülkelerinde ruhsatlı olması gerekmektedir. Ayrıca,
uluslararası kuruluşlarca insan ve çevre sağlığı ve benzeri konularda sakıncalı görülen aktif maddelerin
kullanımının sonlandırılması halinde, yine aynı mevzuat kapsamında bu aktif maddelerin ülkemizde de
kullanımları sonlandırılmaktadır.
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AB'de kullanımı sonlandırılan ancak ülkemizde ruhsatlı bulunan bazı bitki koruma ürünü aktif
maddeleri ile ilgili olarak, 2020 Aralık ayında yapılan değerlendirme sonucunda; Chlorpropham,
Chloridazon, Desmedipham, Dimethioate, Ethoprophos, Linuron, Oxadizaon, Imidacloprid,
Thiamethoxam ve Thiram olmak üzere 10 adet bitki koruma ürünü aktif maddesi ile ilgili olarak
kullanımı kısıtlama kararı alınmıştı.
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Ancak söz konusu aktif maddelere ilişkin Bakanlığımızca yeniden yapılan değerlendirmede;
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a. Chlorpropham ve Oxadiazon aktif maddelerine alternatif bitki koruma ürünlerinin
ruhsatlandırılmış olması,
b. Chloridazon, Desmedipham, Dimethoate, Ethoprophos ve Linuron aktif maddelerini içeren bitki
koruma ürünlerine alternatif ürünlerin bulunmaması, bu aktif maddelerin kullanımlarının
sonlandırılması halinde kontrol ettiği zararlı organizmalarla mücadelede ciddi sıkıntıların meydana
gelme riskinin olması,
c. Imidacloprid, Thiamethoxam ve Thiram aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin
kullanımlarının sonlandırılması halinde ülkemizin tohum ihtiyacının karşılanmasında sorunların
ortaya çıkacağı ve tohum ihracatının sekteye uğrama riskinin bulunması,
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gerekçeleri ile kullanımlarının kısıtlanması veya sonlandırılması konusunda; sektör temsilcileri ile gerek
yüz yüze gerekse video konferans ile yapılan toplantılarda büyük oranda mutabakat sağlanmıştır.
Buna göre; 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu"nun 18 inci
Maddesinin üçüncü fıkrası ve 09.11.2017 tarih ve 30235 sayılı "Bitki Koruma Ürünlerinin
Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik"in 18 inci Maddesinin birinci fıkrasının (l)
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bendi ile 27 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen hükümleri çerçevesinde
Bakanlığımızın 18.11.2021 tarih ve 3388307 sayılı Olur'u ile ;
1. Chlorpropham ve Oxadiazon aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin ithalat ve
imalatına izin verilmemesi ve 31Aralık 2022 tarihinde kullanımının tamamen sonlandırılması,
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2. Chloridazon, Dimethoate, Desmedipham, Ethoprophos ve Linuron aktif maddelerini içeren
bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak;
a. Chloridazon ve Desmedipham aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin, sadece
şekerpancarında,
b.Dimethoate aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin, antepfıstığı, badem, elma,
erik, glayöl, kavak, kayısı, şeftali ve zeytinde,
c. Ethoprophos aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin, sadece bağda,
d. Linuron aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin, anason, arpacık soğanı, havuç,
kimyon, nohut ve susamda,
kullanılmak üzere, ithalat ve imalatına izin verilmemesi şartıyla Haziran 2022 tarihinde yeniden
değerlendirilmesi suretiyle kullanımının, 31.12.2022 tarihine kadar devam etmesi,
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3. Imidacloprid aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak;
a.Seradaki tavsiye konularında kullanımını, 01 Haziran 2022 tarihinde sonlandırılması,
b.Tohum uygulamaları, fideleri bandırma yöntemi, Çimde Haziran böceği ve Palmiyede
Palmiye kırmızıböceğine karşı kullanımlarının, Haziran 2022 tarihinde yeniden değerlendirilmek
üzere 31Temmuz 2022 tarihine kadar devam etmesi,
c.Yapılacak tavsiye iptali nedeniyle etiketinde "Sera" dışında tavsiyesi bulunan bitki
koruma ürünü etiket örneklerinin onaylanmak üzere 30 Nisan 2022 tarihine kadar Genel
Müdürlüğümüze gönderilmesi,
d.Piyasaya arz edilmiş veya firma stoğunda bulunan bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde
Bakanlığımızdan onay alarak gerekli değişikliklerin 01 Haziran 2022 tarihine kadar yapılması,
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4. Thiamethoxam aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak;
a. Seradaki tavsiye konularında kullanımının 01 Haziran 2022 tarihinde sonlandırılması,
b. Sadece tohum uygulamalarının Haziran 2022 tarihinde yeniden değerlendirilmek üzere
31 Temmuz 2022 tarihine kadar devam etmesi
c.Yapılacak tavsiye iptali nedeniyle etiketinde "Sera" dışında tavsiyesi bulunan bitki
koruma ürünü etiket örneklerinin onaylanmak üzere 30 Nisan 2022 tarihine kadar Genel
Müdürlüğümüze gönderilmesi,
d.Piyasaya arz edilmiş veya firma stoğunda bulunan bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde
Bakanlığımızdan onay alarak gerekli değişikliklerin 01 Haziran 2022 tarihine kadar yapılması,
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5. Thiram aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin; sadece tohum uygulamalarının
Haziran 2022 tarihinde yeniden değerlendirilmek üzere 31 Temmuz 2022tarihine kadar devam etmesi,
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6. Chloridazon, Desmedipham, Dimethoate, Ethoprophos, Linuron, Imidacloprid, Thiamethoxam
veThiram aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünleri ile ilgili olarak; ruhsat geçerlilik süresi hariç
olmak üzere ruhsata esas başvuruların kabul edilmemesi, ruhsata esas işlemleri devam edenlerin ise hangi
aşamada olursa olsun durdurulması,
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7. Ruhsat geçerlilik süresinin uzatılması (Temdit) amacıyla yapılan deneme bildirimlerine esas
kurulacak denemelerde, Chloridazon, Desmedipham, Dimethoate, Ethoprophos, Linuron, Imidacloprid,
Thiamethoxam ve Thiram aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde sadece
kullanımına izin verilen tavsiyeler dikkate alınarak yapılmış olan biyolojik etkinlik denemelerinin kabul
edilmesi,
8. Kullanımı sonlandırılan bitki koruma ürünlerinin kullanım sonlandırılma tarihinden sonra en
geç 1 (bir) ay içerisinde firmasınca piyasadan toplatılması,
konularında karar alınmıştır.
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Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Dr. Yunus BAYRAM
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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Bitki Koruma Ürünleri Firmalar (Yeni)a
Tarım İlaçları Sanayici İthalatçı Ve Temsilcileri
Derneğine
19 Mayıs Mh İnönü Cd Çelik Sk Kapı No: 8 Daire
No: 1 KADIKÖY / İSTANBUL
ZİMİD Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneğine
Menekşe 2. Sk. 25/3 Kızılay-06420 ANKARA
Bitki Koruma Ürünleri İmalat Ve İthalatçıları
Derneğine
Cemalpaşa Mah. 63005 Sk. Gonca Apartmanı Kapı
No: 19 Daire No: 06 SEYHAN / ADANA
BİYOLOJİK ve BİYOTEKNİK MÜCADELE
ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİ ve TEDARİKÇİLERİ
DERNEĞİNE
Güzeloba Mah. Havaalanı Cad. 102/A
MURATPAŞA / ANTALYA
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Dağıtım:
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