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DAĞITIM YERLERİNE
Ülkemizde zirai mücadele amacıyla kullanılan bitki koruma ürünlerinin üretimi,
ruhsatlandırılması, piyasaya arzı ve kontrolü, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan ilgili mevzuatlara göre yapılmaktadır. Bitki koruma
ürünlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili iş ve işlemler, 09.11.2017 tarih ve 30235 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya
Arzı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılmaktadır.
Bu çerçevede, ülkemizde antepfıstığı, çeltik, patates, buğday, karpuz, mısır, turunçgiller,
nar, nohut, şekerpancarı, yerfıstığında 17 etmene karşı 3 farklı formülasyonda (SC,EC ve SE)
ruhsatlı bulunan ve yaygın olarak kullanılan Propiconazole (C15H17Cl2N3O2) aktif maddesinin
kullanımı 540/2011 sayılı AB Yönetmeliğine göre yeniden değerlendirme sürecine girmiş, firması
tarafından sunulan yeni bilgi ve belgeler AB komisyonu tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan
değerlendirme sonucunda 28 Kasım 2018'de yayınlanan 2018/1865 EC sayılı direktif ile
Propiconazole aktif maddesinin yeniden onaylanmama ve AB' nde kullanımı uygun görülen aktif
madde listesi Ek 1'den çıkarılma kararı yayınlanmıştır.
Söz konusu aktif maddenin AB'de aktif madde listesinden çıkarılma nedenleri, özellikle
toksikolojik, eko-toksikolojik ve kalıntı konularında risk değerlendirmesinde veri eksikliği
nedeniyle olup, maruziyet, risk değerlendirmesinin tam olarak yapılamaması ve bu konularda
propiconazole ve metabolitlerinin riskli bulunması nedeniyle Propiconazole aktif maddesinin
AB'nde onayı 31 Ocak 2019 tarihinde sona ermiştir.
Bu durum dikkate alınarak söz konusu aktif madde ile ilgili olarak Bakanlığımızca yapılan
değerlendirmeler çerçevesinde, 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem
Kanunu"nun 18 inci Maddesi 3 üncü fıkrası ile 09.11.2017 tarih ve 30235 sayılı "Bitki Koruma
Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik" 27 nci Maddesinin 1 inci
fıkrasının (a) bendine göre 07.08.2019 tarih ve E.2383944 sayılı O'lur ile;
a. Propiconazole aktif maddesi ve bu aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin ithalat
izinlerinin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sonlandırılması,
b. Propiconazole aktif maddesi ve bu aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin fiili
ithalatlarının ve ithal edilen aktif madde kullanılarak ülkemizde yapılacak imalatlarının 31
Aralık 2019 tarihine kadar gerçekleştirilmesi,
c.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: (0312) 287 33 60 Faks:

1/2

Bilgi için:Dr.Hatice EREN
Mühendis

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu

:81466379-320.04.02[320.04.02]E.2424156
:Propiconazole Aktif Maddesinin
İthalatının ve Kullanımının
Sonlandırılması Hakkında

09.08.2019

c. Propiconazole aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde bulunan
antepfıstığı, çeltik, patates, buğday, karpuz, mısır, nar, turunçgiller, nohut,
şekerpancarı, yerfıstığı tavsiyelerinin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle iptal edilmesi,
d. "Propiconazole" aktif maddesi ve bu aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin
ülkemizdeki kullanımının 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle tamamen sonlandırılması,
e. Birden fazla aktif madde karışımı olan ve içeriğinde Propiconazole aktif maddesi bulunan
bitki koruma ürünleri için de aynı hususların geçerli olması,
f. Propiconazole aktif maddesi ve bu aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin
ülkemizdeki kullanımının sonlandırıldığı tarih itibariyle piyasada kalan ürünlerin firmaları
tarafından toplatılması,
kararları alınmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Veli GÜLYAZ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
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81 İL MÜDÜRLÜĞÜ
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