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Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu Toplantı Kararları

KARAR NO:1

Ön izne tabii Tarım ilaçları için, ithalatçıların kurul
mukayyitliğine 2 hafta önceden gelen ürünler, aktif
maddeleri ve miktarları ile ilgili yazılı bildirim
yapılmasına karar verilmiştir( 01.03.2012).

KARAR NO:2

Reçeteli satış için çalışmaların başlatılmasına karar
verilmiştir(01.03.2012).

KARAR NO:5

Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de pozitif listede(her
ikisi birlikte) olan tüm aktif maddelerin ülkemizde
ruhsat almasına karar verilmiştir. Ancak AB(+)
Türkiye(-) veya tam tersi durumda olması durumunda,
aktif madde ruhsatlı listeye giremeyecektir(26.3.2012)

KARAR NO:13

Jenerik Biyosidal Ürünlerin AB‘deki üretimi, 1 Ocak
2013
tarihi
itibariyle
durdurulmuştur.
Kurulumuz,Yasaklanan ürünlerle ilgili olarak şu
karara varmıştır. Direktifte üretimi ve kullanımı
durdurulan ürünlerin, Avrupa Birliği Ek 1listesine
girene dek, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle KKTC’ye
ithalinin durdurulmasına karar verilmiştir. Ülke
içindeki kullanım süresinin ise 1 0cak 2014 tarihinde
sonlanmasına karar verilmiştir. 9.11.2012 tarihinde
yapılan kurul toplantısından itibaren yapılan yeni

müracaatlarda, 2013 sonuna kadar bitecek miktarlarda
ürünlerin girişine izin verilmesine karar verilmiştir(
09.11.2013).

31.01.2013 (2013 YILININ İLK TOPLANTISI)
KARAR NO: 3

Kurulun, Firmalar ve şahıslar dışında aldığı genel
kararlar her hafta Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı sitesinde yayınlanacaktır(31.01.2013)

KARAR NO:4

Türkiye’den gelen biyosidal (Halk Sağlığı ilaçları)
ürünler için 1 Haziran 2013-31 Aralık 2013 tarihleri
arasında erişim mektubu istenmesine, 31 Aralık 2013
tarihinden sonra Türkiye’de bu sisteme geçileceği için
Erişim mektubu istenmemesine karar verilmiştir.

Kararın alındığı tarihten (31.01.2013) itibaren Türkiye
ve AB dışından gelen SON ÜRÜNLER için erişim
mektubu
istenecektir.
31.01.2013
tarihinden
01.04.2013 tarihine kadarki 2 aylık sürede firmalar
belirli miktarlarda (15 gün önceden yazılı olarak
bildirilmek şartıyla) mal getirebilecektir. Ayrıca
gelecek olan ürünler AB pozitif listesinde olmalıdır.
Firmalara erişim mektubu almaları için verilen bu 2
aylık süre 1 Haziran 2013 ‘de son bulacaktır; ayrıca
tüm firmalardan erişim mektubu istenmesine karar
verilmiştir.

KARAR NO: 8

Kurulun geçmiş yıllarda yasak listeye aldığı Bitki Gelişim
Düzenleyicileri(Hormonlar) ve Bazı Bitki Koruma Ürünleri
ile ilgili gelen başvurular değerlendirilmiş, Başvurusu yapılan
aktif maddelerin teknik talimatlara alınıp alınmayacağının
Tarımsal İlaçlar Denetleme kurulu mukayyidi ve Tarım
Dairesi Müdürlüğü tarafından araştırılarak, birer yazı ile
kurulumuza bildirilmesine, ilgili ürünler eğer teknik
talimatlara alınmayacaksa ayrıntılı gerekçelerine orjinal
belgelerin de eklenerek, ayrıca bir yazı ile Kurulumuza
bildirilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO: 9

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne, Kurulumuz Mukayyidi
tarafından bir yazı yazılarak, Ruhsatlı Tarım İlacı Satış
yerlerinin listesini Kurul Mukayyitliğine iletmelerine karar
verilmiştir.

KARAR NO: 10

Tarımsal İlaç Satış Yeri Başvurularında, Bölge memurlarının
uygunluk raporuna ek olarak, İlgili Belediye’nin İşyeri
uygunluk (ilaç satış yeri yanına gıda işletmeleri vb.
açılmaması) raporunun eklenmesine karar verilmiştir.

