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Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 
 Amaç 
 Madde 1 — Bu Yönetmeligin amaci; gida güvenligini saglayarak tüketici sagliginin korunmasini 
temin etmek için, canli hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve bunlarin kalintilarinin 
izlenmesi ile ilgili usul ve esaslari belirlemektir. 
 Kapsam 
 Madde 2 — Bu Yönetmelik; canli hayvan ve hayvansal birincil ürünlerde belirli maddeler ve 
bunlarin kalintilarinin aranmasi, ilgili kurum, kurulus ve kisilerin sorumluluklari ve Yönetmelik 
hükümlerine uyulmamasi durumunda yapilacak islemleri kapsar. 
 Dayanak 
 Madde 3 — Bu Yönetmelik, Tarim ve Köyisleri Bakanliginin Kurulus ve Görevleri Hakkindaki 
7/8/1991 tarihli ve 441 sayili Kanun Hükmünde Kararname, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayili Hayvan 
Sagligi ve Zabitasi Kanunu, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Degistirilerek Kabulü Hakkindaki Kanun, 
22/03/1971 tarihli ve 1380 sayili Su Ürünleri Kanunu, 29/5/1973 tarihli ve 1734 sayili Yem Kanunu ve 
1262 sayili Ispençiyari ve Tibbi Müstahzarlar Kanununa dayanarak hazirlanmistir.  
 Bu Yönetmelik, "canli hayvanlar ve hayvansal ürünlerde belirli maddeler ve onlarin kalintilarinin 
izlenmesi için alinacak önlemlere, 85/358/EEC ve 86/469/EEC sayili Direktifler ile 89/187/EEC ve 
91/664/EEC sayili Kararlarin iptaline dair 26 Nisan 1996 tarih ve 96/23/EC sayili AB Direktifine uygun 
olarak hazirlanmistir".  
 Tanimlar 
 Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;  
 a) Bakanlik: Tarim ve Köyisleri Bakanligi’ni, 
 b) Kullanimina müsaade edilmeyen madde veya ürünler: Ilgili mevzuatina göre hayvanlarda 
kullanimi yasaklanan maddeler veya ürünleri,  
 c) Izin verilmeyen uygulama: Kullanimina müsaade edilmeyen maddeler veya ürünlerin 
kullanimi veya izin verilen madde veya ürünlerin ilgili mevzuatinda belirtilen amaç ve kosullar haricinde 
kullanimini, 
 d) Kalinti: Hayvansal kökenli birincil ürünlere geçen ve halk sagligina zararli olabilecek 
farmakolojik tesire sahip maddelerin, onlarin metabolitlerinin veya diger maddelerin kalintisini, 
 e) Yetkili makam: Bakanligin, bu Yönetmelik hükümlerini uygulamakla görevlendirecegi merkezi 
ve yerel kuruluslarini, 
 f) Yetkili merkezi makam: Bakanligin bu Yönetmeligi uygulamakla görevlendirdigi Genel 
Müdürlügünü, 
 g) Yetkili yerel makam: Bakanlik il müdürlüklerini, 
 h) Resmî numune: Ek: I no lu listede yer alan maddeler veya kalintilari analiz etmek üzere 
yetkili makamca alinmis, üzerinde numunenin alindigi hayvan türü, numunenin miktari, toplama 
metodu, numunenin içerigi hayvanin cinsiyeti ve hayvan veya hayvansal kökenli birincil ürünlerin 
orijinine iliskin bilgilerin bulundugu numuneyi,  
 i) Yetkili lâboratuvar: Kalintilarin varligini belirlemek için resmî bir numuneyi analiz etmek üzere 
Bakanlikça yetkilendirilmis lâboratuvari, 
 j) Referans lâboratuvar: Bu Yönetmelik kapsamindaki analiz metot ve standartlarinin 
belirlenmesi, lâboratuvarlara yerlestirilmesi, kontrol edilmesi ve gerek duyuldugunda yetkili 
lâboratuvarlar tarafindan yapilan analizlerin dogrulanmasindan sorumlu olmak üzere Bakanlik 
tarafindan görevlendirilen lâboratuvarlari,  
 k) Hayvan: Sigir, koyun, keçi, domuz, tektirnakli, ari, kanatli, su kültürü hayvanlari ile tavsan ve 
yabanî  av hayvanlarini,  
 l) Hayvan grubu: Ayni türde, ayni yasta, ayni isletmede, ayni zamanda ve ayni sartlar altinda 
yetistirilen hayvanlarin bir grubunu, 
 m) Hayvansal birincil ürün: Hayvanlardan dogrudan elde edilen et, süt, yumurta, bal gibi 
islenmemis ürünleri, 
 n) Beta agonist: Bir beta adrenoceptor agonistini, 
 ifade eder. 



IKINCI BÖLÜM 
Belirli Maddeler ve Bunlarin Kalintilarinin Tespiti için Uygulanacak  

Kalinti Izleme Plani  
 Kalinti izleme plani kapsaminda izlenecek maddeler 
 Madde 5 — Canli hayvanlar, bunlarin diskilari ve vücut sivilari, dokulari, hayvansal kökenli 
birincil ürünler, hayvan yemleri ve içme sularinda Ek: I nolu listede yer alan maddeler ve kalintilarin 
varligini tespit etmek amaci ile hayvanlar ve hayvansal kökenli birincil ürünlerin üretim süreci bu 
bölümde yer alan hükümlere uygun olarak izlenecektir. 
 Yetkili merkezi makamin sorumluluklari 
 Madde 6 — Yetkili merkezi makam;   
 a) Gerekli denetimlerin yürütülmesini saglamak üzere 7 nci maddede belirtilen plânlarin 
hazirlanmasindan, 
 b) Kalintilarin izlenmesinden sorumlu Bakanlik kuruluslarinin   faaliyetlerinin koordinasyonu ile 
bu koordinasyonun, madde veya ürünlerin yetistirme çiftliklerindeki hileli kullanimini önlemek için 
çalisan birimleri de kapsayacak genislikte olmasinin saglanmasindan, 
 c) Bu bölümde yer alan tedbirlerin yürütülmesinde kullanilan yöntemler ve elde edilen sonuçlarin 
degerlendirilmesi için gerekli verilerin toplanmasindan,  
 d) Yürütülen herhangi bir arastirmanin sonuçlari da dâhil olmak üzere, (c) bendinde belirtilen 
veriler ve sonuçlar ile 7 nci maddeye göre hazirlanan ve 10 uncu maddeye göre degisiklik yapilan yillik 
plânlarin her yil en geç 31 Mart tarihine kadar tüm ilgili yerlere gönderilmesinden,  
 sorumludur. 
 Kalinti izleme planinin hazirlanmasi ve çerçevesi  
 Madde 7 — Yetkili merkezi makam,  ulusal önlemleri ve  önceki yillardaki uygulamalarin 
sonuçlarina göre güncellestirilmis plâni hazirlar ve ilgili yerlere sunar. 
 Bu plân;  
 a) Ek: II’ye uygun olarak, hayvan türlerine göre madde ve kalinti gruplarinin belirlenmesini temin 
edecektir. 
 b) Özellikle asagida belirtilenlerin varligini tespit için önlemleri belirleyecektir: 
 1) Hayvanlarda, hayvanlarin içme sularinda ve hayvanlarin yetistirildigi veya muhafaza edildigi 
bütün yerlerde, bu maddenin (a) bendinde belirtilen maddeleri, 
 2) Canli hayvanlarda, onlarin diskilarinda ve vücut sivilarinda ve hayvan dokularinda et, süt, 
yumurta ve bal gibi hayvansal birincil ürünlerde bu maddenin (a) bendinde belirtilen maddelerin 
kalintilarini. 
 c) Ek: III ve IV’de belirtilen numune alma kurallarina ve seviyelerine uygun olacaktir. 
 Kalinti izleme planinindaki örnekleme seviyesi ve sikligi  
 Madde 8 — Plân, Ek: IV’de yer alan örnekleme seviyeleri ve sikliklari ile uyumlu olmalidir. 
Bununla birlikte  hazirlanan plânda; plânin genel etkinligini arttirdiginin açikça belirlenmesi ve Ek:I’de 
yer alan maddelerin  kalintilari veya  izin verilmeyen uygulama durumlarinin belirlenmesi yetenegini 
azaltmamas i kosuluyla   farklilik olabilir.  
 Kalinti izleme planinda yer alacak hususlar 
 Madde 9 — Plan, ülke kosullari dikkate alinarak hazirlanacak ve asagidakileri kapsayacaktir: 
 a) Ek: I’de listelenen maddelerin kullanimi, özellikle bu maddelerin yasaklanmasi, izin verilmesi, 
dagitimi, pazarda yer almasi ve  piyasa denetimlerine dair kurallari içeren mevzuat, 
 b)  Plânlarin uygulanmasi ile ilgili kurum ve kuruluslarin alt yapisi, özellikle yasal durumu  ve 
kapasitesi ile ilgili detaylar, 
 c) Numune isleme kapasitelerine iliskin detaylarin da yer aldigi yetkilendirilmis lâboratuvarlarin 
listesi, 
 d) Maksimum kalinti seviyelerinin belirlenmedigi durumlarda, izin verilen bir ürün için 
belirlenecek ulusal tolerans seviyesi,  
 e) Aranacak maddelerin listesi, analiz metodlari, bulgularin yorumlanmasi için standartlar ve Ek: 
I’de listelenen maddelerin varliginin tespiti hâlinde, alinacak numune sayisi, bu sayinin verilme 
nedenleri, 
 f) Ek: IV’de yer alan örnekleme seviyelerine ve sikliklarina uygun olarak, önceki yillarda kesilmis 
ilgili türdeki hayvanlarin sayilarina göre alinacak resmî numune sayisi, 
 g) Resmî numunelerin alimini belirleyen kurallarin detaylari ve resmî numunelerin tasimasi  
gereken hususlarla ilgili kurallari, 



 h) Kalintilarin saptandigi hayvan ve ürünlerle ilgili olarak yetkili makam tarafindan belirlenen 
önlemlerin türü. 
 Kalinti izleme planlarinda degisiklik yapilmasi  
 Madde 10 — 7 nci maddenin birinci fikrasi uyarinca hazirlanan plânda  18 ve 19 uncu maddeler 
çerçevesinde yürütülen ulusal tarama veya arastirma sonuçlari neticesindeki durum degisiklikleri, 
dikkate alinarak yetkili merkezi makam tarafindan degisiklik yapilabilir.  
 Yetkili merkezi makam her alti ayda bir, uygulama sonuçlarini ilgili kuruluslara ve kamuya  
açiklar. 

IKINCI KISIM  
Özel Hükümler 

BIRINCI BÖLÜM 
Isletmecilerin Kendi Kontrolleri ve Sorumluluklari 

 Isletmeciler tarafindan güvence altina alinacak kosullar 
 Madde 11 — Güvence altina alinacak kosullar:  
 a) Hayvanlarini pazara arz eden herhangi bir çiftlik ve bu tür hayvanlarin ticareti ile ugrasan özel 
veya tüzel kisi, Bakanlik tarafindan önceden kayit edilmis olmalidir.   
 b) Hayvansal  birincil ürünlerin baslangiç islemesinin yapilmasi ile görevli is sahipleri veya kisiler 
özellikle kendi kontrollerini yürütmeyi içeren tüm önlemleri asagida belirtilen hususlar çerçevesinde 
alirlar: 
 1) Dogrudan veya bir araci vasitasiyla dagitilan hayvanlarin üreticisi bu hayvanlarda kullanilan 
maddelerin, atim süresinin gözlemlendigini garanti edecektir. 
 2)  Isletmeye getirilen çiftlik hayvani veya ürün konusunda asagidakilerden emin olmalidirlar. 
 aa) Izin verilmis olan maksimum limitleri asan miktarda kalinti seviyelerini içermemesi,  
 ab)Yasaklanmis maddeler veya ürünlere iliskin  herhangi bir belirti içermemesi, 
 c-1) Bu maddenin (a) ve (b) bendlerinde belirtilen üreticiler veya kisiler ancak asagida 
belirtilenleri saglamak kosulu ile pazara arzda bulunabilirler: 
 aa) Kullanimina müsaade edilmeyen madde ve ürünlerin hayvanlara tatbik edilmedigi veya 
hayvanlarin izin verilmeyen uygulamaya tâbi tutulmadigi,  
 ab) Izin verilen ürünlerin veya maddelerin hayvanlara tatbiki durumunda bu madde ve ürünler 
için belirlenen atim sürelerinin gözlemlendigi,  
 ac)  (aa) ve (ab)’de anilmis olan hayvanlardan elde edilen ürünler, 
 c-2) Üretici disindaki bir gerçek veya tüzel kisi tarafindan hayvanin ilk isleme tesisine getirildigi 
durumlarda bu bendin 1 numarali maddesinde belirtilen zorunluluklardan hayvani tesise sunan kisi 
sorumludur. 
 d) Ürünlerin pazarda yer almasini düzenleyen yönetmeliklerde belirtilen kurallara ön sartsiz  
uyularak bu maddenin (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen hususlari uygulama amaci ile asagida 
belirtilen hususlarin yerine getirilmesi saglanmalidir.  
 1) Üretim zincirinde yer alan farkli safhalar için mevzuatinda belirlenen kalite izleme 
prensiplerinin yerine getirilmesi. 
 2) Ticarî marka veya etiketler için spesifikasyonlara dâhil edilecek oto-kontrol önlemleri ile 
güçlendirilmesi. 
 Çiftlikte tutulacak kayitlar 
 Madde 12 — Izlenen çiftliklerin veteriner hekimlerinin görev tanimi ve sorumluluklari, bu 
Yönetmelikte belirtilmis olan yetistirme kosullari ve uygulama sekillerinin izlenmesine kadar genisletilir.  
 Bu çerçevede, veteriner hekimler; çiftlikte reçete ile verilen veya uygulanan herhangi bir islemin 
tarih ve özelligini, muameleye tâbi tutulan hayvanlarin kimligi ve atim süresinin uygunlugunu 
kaydedecektir.  
 Yetistirici varsa veteriner tibbî ürünlerin kullanimi ile ilgili mevzuatta öngörülmüs olan kayitlari da 
kapsayan uygulama isleminin tarihini ve özelligini kayit edecektir. Yetistirici, 5 yillik süre ile atim 
süresinin gözlemlendigini gösteren kayitlari ve ispat etmek için reçeteleri muhafaza edecektir.  
 Bakanligin ve özellikle de mezbahanin resmî veteriner hekiminin talebi halinde yetistirici ve 
veteriner hekim, bu Yönetmelige uygun olarak çiftlikle ilgili her türlü bilgiyi saglarlar. 

IKINCI BÖLÜM 



Resmî Kontrol Önlemleri 
 Yetkili makamca yapilacak kontrollerin kapsami 
 Madde 13 — 7 nci maddede belirtilen izleme plânlarinin tatbiki ile baglantili olarak yürütülen 
kontroller veya diger mevzuatta öngörülen kontrolle ilgili yükümlülükler sakli kalmak kaydiyla, yetkili 
makam asagida belirtilen sekilde   tesadüfi kontroller yapabilir: 
 a) Ek: I, Grup A’daki maddelerin islenmesi, depolanmasi, nakliyesi, satis veya kazançlari ile ilgili 
tüm asamalarda,  
 b) Hayvan yemlerinin üretim veya dagitim zincirinde herhangi bir noktada, 
 c) Bu Yönetmeligin kapsadigi hayvanlarin ve hayvansal kökenli ham maddelerin üretim zinciri 
boyunca. 
 Birinci fikra kapsaminda yapilacak olan kontroller, kullanimina müsaade edilmeyen madde veya 
ürünlerin özellikle hayvanlarda besi veya izin verilmeyen uygulama amaçli kullaniminin tespiti amaci 
ile yapilir.  
 Birinci fikrada belirtilmis olan herhangi bir kontrolden pozitif bir sonuç bulunmasi  ve 
sahtecilikten süphe edildigi durumlarda 18, 19, 20 ve 21 inci maddeler  ile üçüncü bölümde öngörülen 
önlemler uygulanir. 
 Mezbaha veya su kültürü hayvanlarin ve balikçilik ürünlerinin ilk satisinda öngörülen kontroller, 
mense veya ayrilis çiftliginin, 11 inci maddenin (d) bendinde belirtildigi gibi bir kalite izleme sistemine 
veya epidemiyolojik izleme agina sahip olmasi dikkate alinarak azaltilabilir.  
 Kontroller esnasindaki yükümlülük 
 Madde 14 — Bu Yönetmelikte öngörülmüs olan kontroller, önceden bildirime gerek kalmaksizin 
yetkili makamlarca yürütülür.  
 Mal sahibi, hayvanlarin elden çikarilmasi ile yetkilendirilen kisi veya onlarin temsilcisi, kesim 
öncesi denetim islemlerini kolaylastirmada ve özellikle resmî veteriner hekime veya yetki verilen 
görevliye, gerekli herhangi bir uygulama kararinda, yardim etmekle yükümlüdür. 
 Yetkili makamca yapilacak kontroller 
 Madde 15 — Yetkili makam: 
 a) Izin verilmeyen uygulamadan süphe edildigi durumda, mal sahibi veya hayvanlardan sorumlu 
olan sahis veya çiftlikten sorumlu olan veteriner hekimden tatbik edilen islemin niteligini belirleyici 
herhangi bir dökümani temin etmesini talep eder. 
 b) Bu sorusturmanin izin verilmeyen uygulamayi dogrulamasi, kullanimina müsaade edilmeyen 
madde veya ürünlerin kullanilmis olmasi halleri ile onlarin kullanildigina veya kullanilmakta olduguna 
dair belirtilerin varligi durumunda asagidaki uygulamalari yapar. 
 1) Özellikle bu tür kullanimlarin ve hayvan vücuduna verilip  verilmediginin tespiti açisindan 
mense veya ayrilis çiftliklerindeki hayvanlarda resmî örneklemeyi de ihtiva edebilen mahallinde  
kontrolleri yapar. 
 2) Idarî olarak bu tür çiftlikler ile iliskili isletmeleri de içerecek sekilde hayvanlarin yetistirildigi, 
muhafaza edildigi veya beslendigi çiftliklerde veya hayvanlarin mense veya ayrilis çiftliklerinde 
kullanimi yasak veya  izin verilmeyen madde veya ürünlerin kullaniminin ortaya çikarilmasi için 
kontroller yapar. Bu amaç için, içme sularindan ve yem maddelerinden resmî numuneler alir. 
 3) Mense veya ayrilis çiftliklerinde hayvanlarin yem maddelerinde yada onlarin içme sularinda 
veya su kültürü hayvanlarinin yakalandiklari suda,  mahallinde  kontrolleri yapar. 
 4) 13 üncü maddenin birinci fikrasinin (a) bendinde öngörülmüs olan kontrolleri yapar. 
 5) Kullanimina müsaade edilmeyen madde veya ürünlerin yada muamele edilen hayvanlarin 
mensesini belirlemek  için gereken kontrolleri yapar. 
 c) Maksimum kalinti seviyelerinin belirlenmedigi durumlarda, belirlenmis olan tolerans  
seviyelerinin asilmasi hâlinde söz konusu bulguya uygun görülen herhangi bir önlem veya arastirmayi 
yürütür. 
 Ulusal referans laboratuvarlarinin belirlenmesi ve sorumluluklari 
 Madde 16 — Bakanlik her bir kalinti veya kalinti grubu için bir ulusal referans lâboratuvari 
belirler. Bir kalinti veya kalinti grubu için  birden fazla ulusal referans lâboratuvarina yetki verilmez. 
Belirlenmis lâboratuvarlarin listesi, ilgili birimlere yazili olarak bildirilir.  
 Ulusal Referans Lâboratuvarlarinin sorumluluklari asagida belirtilmistir:  
 a) Her bir kalinti veya kalinti grubu için analiz metodlari ve standartlarinin koordinasyonu 
suretiyle kalinti analizinden sorumlu diger ulusal lâboratuvarlarin çalismalarinin koordinasyonu 
saglamak.  
 b) Kalinti izlenme plâninin organizasyonunda yetkili makama yardim etmek. 
 c) Belirlenen bir kalinti veya kalinti grubu için karsilastirmali testlerin periyodik olarak 
organizasyonu yapmak. 



 d) Ulusal lâboratuvarlarin belirlenen limitleri takip etmesini saglamak. 
 e) Elde edilen her türlü bilginin dagitimini yapmak. 
 f) Ulusal ve uluslararasi kuruluslar veya laboratuvarlar tarafindan organize edilen ileri egitim 
kurslarina personelin katilimini önermek.   
 Yetkili laboratuvarlar 
 Madde 17 — Yetkili lâboratuvarlarda yapilan analizlerde: 
 a) Yetkili lâboratuvarlarda incelenmek üzere  resmî numuneler, Ek: III ve IV’e uygun olarak 
alinir. Resmî numune almanin detayli kurallari ve resmî numunelerin analizi için kullanilacak rutin ve 
referans analiz metotlari, uluslararasi kurallara uygun olarak belirlenir. 
 Eti veya ürünleri insan tüketimine sunulacak bir türe yönelik kullanilacak veteriner tibbî ürünün 
pazarda yer almasi amaciyla her ruhsat verilisinde, Bakanlik, kalintilarin analizinde kullanilan 
metodlari  ulusal referans lâboratuvarlarina ve ilgili tüm taraflara gönderir. 
 b) Ek:I Grup A da yer alan maddeler için, referans metot yerine rutin bir metodun uygulanmasini 
takiben kaydedilen tüm pozitif bulgularin dogrulugu, bu maddenin (a) bendine uygun olarak, belirtilen 
referans metodlarini kullanan  onaylanmis bir lâbotaruvar tarafindan teyid  edilmelidir. 
 Bütün maddeler için, analiz sonuçlarina itiraz durumunda bu sonuçlarin, söz konusu madde 
veya kalinti için 16 nci maddenin birinci fikrasina göre belirlenen ulusal referans lâboratuvari 
tarafindan dogrulama analizi yapilacak ve tüm masraflar davaci tarafindan karsilanacaktir.  
 c) Resmî bir numunenin incelenmesi, izin verilmeyen uygulamayi ortaya çikarirsa, Üçüncü 
Bölümde belirtilenlere ilâve olarak, 18, 19, 20 ve 21 inci maddeler uygulanir. 
 Inceleme neticesinde, izin verilen maddelerin kalintilarinin veya bulasanlarin varliginin  
belirlenen düzeyleri astiginin tespiti durumlarinda 20 ve 21 inci maddeler uygulanir. 
 Söz konusu incelemenin, Türkiye disi menseli hayvan ve ürünleri kapsadigi durumda, Bakanlik 
mense ülkenin yetkili makamini alinmasini talep ettigi önlemleri de belirterek bilgilendirir. Mense ülke 
yetkili makamindan 18 inci maddenin (b) bendi, 19, 20 ve 21 inci maddeler ve Üçüncü Bölümdeki 
kistaslari mense veya sevkiyatin ait oldugu çiftlige veya tesise uygulanmasi talep edilebilir.  
 Pozitif numuneler 
 Madde 18 — 17 nci maddede açiklandigi sekilde pozitif sonuçlar elde edildigi durumda asagida 
belirtilen hükümler uygulanir. 
 a) Yetkili makam, gecikme olmaksizin hayvani ve ayrilis veya mense çiftligi tanimlamak için 
gerekli olan tüm bilgileri ve incelemenin ve sonucunun tüm detaylarini temin eder. Türkiye’de yürütülen 
kontroller eger bir veya daha fazla  ülkede bir arastirma veya diger bir önlem  ihtiyacini ortaya 
çikariyor ise, Bakanlik ilgili taraflari  bilgilendirir. Bir arastirma veya diger önlemin  gerekli görüldügü 
durumda alinacak önlemler ilgili devletlerle varilan mutabakat çerçevesinde  yürütülür. 
 b) Yetkili makam kalintilarin var olus nedenlerini belirlemek için, mense veya ayrilis çiftligindeki 
bir arastirma ile izin verilmeyen uygulamanin tespiti durumunda; üretim, isleme, depolama, nakliye, 
idare, dagitim veya satis asamasinda ilgili maddelerin veya ürünlerin kaynagini veya kaynaklarini 
bulmaya yönelik detayli arastirmalari yürütür. 
 c) Numunelerin alindigi hayvanlar tanimlanir ve kontrol sonuçlari elde edilinceye kadar, 
hayvanlar hiçbir durumda çiftlikten ayrilmaz. 
 Izin verilmeyen uygulamanin tespiti 
 Madde 19 — 15 inci maddenin (b) bendinde belirtilen arastirmalar neticesinde izin verilmeyen 
uygulamanin tespiti hâlinde yetkili makam, hayvanlari resmî kontrol altina alir.  Yetkili makam, ilgili tüm 
hayvanlarin resmî bir isaret ve kimlik tasimasi ve ilk basamak olarak resmî örneklerin uluslar arasi 
kabul gören bilimsel bazda istatistikî olarak temsil edecek sayida alinmasini temin edecektir. 
 Maksimum kalinti limitlerinin asilmasi  
 Madde 20 — Maksimum kalinti limitlerinin asildiginin tespiti durumunda; 
 a) Izin verilen maddelerin veya ürünlerin kalintilarinin maksimum kalinti limitlerini astigina dair 
delil olmasi durumunda, yetkili makam, bu limitlerin niçin asildigina dair karar vermek için mense veya 
ayrilisin yapildigi çiftlikte bir arastirma yürütür. 
 Bu arastirmanin sonuçlari ile uyumlu olarak, yetkili makam belirli bir dönem için ilgili çiftlikten 
hayvanlarin ayrilmasini veya ilgili çiftlik veya tesisten ürünlerin ayrilmasini yasaklamayi da içeren halk 
sagligini koruyucu bütün gerekli önlemleri alir.  
 b) Maksimum kalinti limitlerinin tekrarlanan ihlâlleri durumunda, çiftçi tarafindan hayvanlarin 
pazara arzi veya bir çiftçi veya bir isleme tesisi tarafindan ürünlerin pazara arzinda, söz konusu 
çiftlikte ve/veya tesiste hayvanlar ve ürünler hakkindaki yogunlastirilmis kontroller yetkili makam 
tarafindan en az 6 aylik bir dönem yürütülür ve örneklerin analiz sonuçlari karara baglanincaya kadar 
ürün ve karkaslara el konulur. 



 Maksimum kalinti limitlerinin asildigini gösteren herhangi bir sonuçta, ilgili karkaslarin veya 
ürünlerin insan tüketimine uygun olmadigi beyan edilecektir.  
 Masraflarin karsilanmasi  
 Madde 21 — 18 inci maddede belirtilen arastirma ve kontrollerin masraflari, hayvanlarin sahibi 
veya onlardan sorumlu olan kisi tarafindan karsilanacaktir.  
 Arastirmanin süpheyi dogruladigi durumda, 19 ve 20 nci maddelere göre yürütülen analizlerin 
masrafi, hayvanlarin sahibi veya onlardan sorumlu olan kisi tarafindan karsilanacaktir.  
 Adlî ve idarî cezalari sakli kalmak kaydiyla,  pozitif sonuç vermis olan hayvanlarin veya 25 inci 
maddeye göre pozitif olarak kabul edilen hayvanlarin imha masrafi, herhangi bir tazminat veya bedel 
ödemeksizin hayvanlarin sahibi veya onlardan sorumlu olan kisi tarafindan karsilanacaktir.  
 Ihracat yapilan ülkeleri bilgilendirme  
 Madde 22 — Ihracaat yapilan bir ülke, Türkiye’de bu Yönetmeligin öngördügü kontrollerin  
yürütülmedigini  veya  durduruldugunu,  Türkiye’nin  yetkili makamina bildirirse, 18 inci maddenin (b) 
bendine uygun olarak yürütülen bir arastirmayi takiben yetkili makam gerekli tüm önlemleri alir ve 
ticaret yapilan ülkenin yetkili  makamina bunlarin nedenlerini mümkün olan en kisa sürede bildirir.  
 Avrupa Birligi tarafindan yapilacak kontroller 
 Madde 23 — Avrupa Komisyonu’nun veteriner uzmanlari, 96/23/EC sayili direktifin bir örnek 
uygulanmasini temin etmek için gerekli görüldügü durumlarda ve yetkili makam ile isbirligi içerisinde, 
plânlari ve bu plânlarin uygulanmasinin yerinde kontrolünü yaparak sistemin çalismasini dogrular. 
 Yetkili makam, uzmanlara görevlerini yürütmeleri için gerekli olan tüm imkânlari saglar. 
 Yetkili makam, kontrol sonuçlarini dikkate alarak gerekli önlemleri alir ve Avrupa Komisyonu’nu 
alinan önlemler hakkinda bilgilendirir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
Ihlâl Hâlinde Alinacak Tedbirler 

 Kullanimina müsaade edilmeyen maddelerin tespiti 
 Madde 24 — Kullanimina müsaade edilmeyen madde ve ürünler veya Ek: I Grup A ve Grup B 
(1) ve (2)’sinde listelenen ürünlerin yetkisiz kisilerin uhdesinde oldugu tespit edildiginde suçlulara 
yüklenen cezalar sakli kalmak sart i ile kullanimina müsaade edilmeyen madde veya ürünler yetkili 
makam tarafindan uygun tedbirler alinincaya kadar resmî kontrol altinda bulunmalidir.  
 Izin verilmeyen uygulamanin tespiti 
 Madde 25 — Izin verilmeyen uygulamanin tespiti durumunda yetkili makamca asagidaki 
islemler yapilir.  
 a) 19 uncu maddede belirtildigi gibi hayvanlarin resmî muhafaza altinda bulundugu sürede söz 
konusu çiftlikteki hayvanlar resmî kontrolün haricinde orijin çiftlikten ayrilamaz veya hayvanlar el 
degistiremez. Yetkili makam, tespit edilen madde ve maddelerin yapisina göre önleyici tedbirleri alir. 
 b) 19 uncu maddeye uygun olarak yapilan örneklemeden sonra, izin verilmeyen uygulama tespit 
edilirse, pozitif bulunan hayvanlar bulundugu yerde veya önceden belirlenmis mezbahada kesilmek 
üzere  beraberinde veteriner sertifikasi ile kesime gönderilir. Kesilen hayvanlar yüksek risk isleme 
fabrikasina gönderilir. 
 Bu islemlere ilâve olarak kontrollerin yürütüldügü ve süphe edilen çiftliklerde bulunan hayvan 
gruplarinin tamamindan ücreti çiftlik sahibi tarafindan karsilanmak üzere numune alinir.  
 c) Bununla birlikte, 19 uncu maddeye uygun olarak temsilî örnekleme ile alinan  numunelerin 
yarisi veya daha fazlasi eger pozitif ise, çiftçi, süphe edilen çiftlikteki bütün hayvanlarin kontrol 
edilmesi veya bu hayvanlarin kesimi arasinda bir seçim yapmak zorunda birakilir.  
 d) En az 12 ay veya daha fazla bir süre ile ayni mal sahibine ait olan çiftlik/çiftlikler söz konusu 
kalintilar için daha siki kontrollere tâbi tutulur. Isletmenin organize bir oto-kontrol sistemini 
yerlestirmesi durumunda bu süre azaltilabilir.  
 e)  Tespit edilen  ihlâlin durumuna göre, 13 üncü maddenin (a) bendinde belirtilenlere ilâveten 
çiftlik veya tesise tedarik saglayan isletmeler söz konusu maddenin menseini tespit için, kontrole tâbi 
tutulur. Ayni uygulama, mense ve ayrilis çiftlikleri ile bu çiftlikle ayni hayvan ve hayvan yemi tedarik 
zincirindeki tüm tesis ve çiftliklere uygulanir. 
 Mezbahalarda yapilacak kontroller ve alinacak önlemler 
 Madde 26 — Mezbahadaki resmî veteriner hekim tarafindan; 
 a) Eger veteriner hekim ilgili hayvanlarin izin verilmeyen bir uygulamaya tâbi tutuldugundan 
veya bu hayvanlara kullanimina müsaade edilmeyen madde veya ürün verildiginden süphe ederse 
veya buna dair deliller bulursa: 
 1) Bu tür hayvanlarin mezbahaya getirilen diger hayvan gruplarindan ayri olarak kesilmesi için 
düzenlemeler yapilir.  



 2) Karkaslar ve sakatata el konulmali ve söz konusu maddeleri tespit etmek için gerekli bütün 
örnekleme islemleri yürütülür. 
 3) Eger pozitif sonuç elde edilir ise, hiçbir muafiyet veya tazminata konu olmaksizin et ve 
sakatat yüksek risk isleme tesisine gönderilir. Bu durumda, 22 ve 25 inci maddeler uygulanir. 
 b) Eger ilgili hayvanlarin izin verilen bir uygulamaya tâbi tutuldugu fakat atim süresine 
uyulmadigina dair süphe veya delil var ise, kalinti miktarinin izin verilen seviyeyi asmadigindan emin 
oluncaya kadar hayvanin kesimi ertelenmelidir. Bu süre hiçbir durumda söz konusu maddeler için 
Bakanlikça belirlenen atim süresi periyodundan daha az olamaz. 
 Bununla birlikte, acil bir durumda veya hayvanlarin saglik durumunun gerektirmesi hâlinde veya 
mezbahanin alt yapi veya ekipman durumu kesimin ertelenmesine uygun degilse, hayvanlar bu 
sürenin sona ermesinden önce kesilebilir. Mezbahanin resmî veteriner hekimi tarafindan yürütülen 
resmî kontroller sonuçlanincaya kadar, et ve sakatata el konulur. Sadece müsade edilen seviyeyi 
geçmeyen miktarda kalinti içeren et ve sakatat insan tüketimine sunulur.  
 c)  Mevzuatta izin verilen seviyeleri asan miktarda kalinti ihtiva eden karkas ve ürünlerin, insan 
tüketimine elverisli olmadigi beyan edilir.  
 Isletmelerin ruhsat ve onaylarinin askiya alinmasi veya iptali 
 Madde 27 — Suçla ilgili cezalar  sakli kalmak kaydiyla, isletmenin; kullanimina müsaade 
edilmeyen madde veya ürünleri kullandiginin, bulundurdugunun veya ürettiginin tespit edilmesi 
durumunda, tesis ile ilgili her türlü ruhsat veya resmî onay, tesisin daha siki kontrollere tâbi tutulacagi 
bir dönem süresince askiya alinir.  
 Mevzuata  aykiri davranisin tekrari hâlinde, bu tür ruhsatlar veya onaylar iptal edilir.  
 Cezalarin uygulanmasi  
 Madde 28 — Suçla ilgili olarak ilgili Kanunlarinda öngörülen para cezalari veya meslekî 
kuruluslarca verilen cezalar sakli kalmak kaydiyla yasaklanan madde ve ürünlerin muamelesi ve 
nakledilmesinden veya izin verilen madde veya ürünlerin mevcut yasalarda belirtilen amaçlarin disinda 
baska amaç için  uygulanmasindan sorumlu kisilere karsi uygun idarî önlemler alinir. 
 Engellemeler durumunda yapilacak islemler 
 Madde 29 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapilan kontrol ve arastirmalar ve ulusal kalinti 
izleme plâninin uygulanmasi için gerekli örnekleme ve denetim esnasinda mezbaha personeli ve 
mezbaha sorumlusu veya özel isletme durumunda  mezbaha sahibi veya sahipleri, hayvanlarin 
sahipleri veya onlara bakmakla yükümlü kisiler tarafindan herhangi bir engelleme ve yetkili makam ile 
isbirliginde bir uyumsuzluk olmasi durumunda, yetkili makam tarafindan uygun adlî ve idarî islem 
yapilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ithalât 

 Ithalat için bilgilendirme 
 Madde 30 — Bakanlik, ithalâtçilari bu Yönetmeligin kapsadigi hayvan ve hayvansal ürünler için  
hangi ülkelerden ithalat yapabilecekleri  konusunda bilgilendirir. 
 Bakanlik,  ithal edilen hayvan ve hayvansal ürünlerde yürütülen kalinti kontrol sonuçlarini her yil 
rapor haline getirir. 
 Sinir kontrolleri 
 Madde 31 — Sinirda yapilan kontroller,  ithal edilen ayni sürüdeki hayvanlarda  kullanimina 
müsaade edilmeyen madde veya ürünlerin kullanimi veya ayni tesisden gelen ürünlerin bir kismi veya 
tamaminda bu madde ve ürünlerin varligini ortaya çikarirsa  Bakanlik  bu hayvan veya ürünler ile ilgili 
olarak asagidaki önlemleri alir: 
 a) Söz konusu mal partisi ve kullanilan ürün konusunda mense ülke yetkili makami  
bilgilendirilir.  
 b) Bakanlikça, ayni orijinden gelen tüm hayvan sürüleri ve ürünlerde daha siki kontrol yapilir. 
Özellikle ayni kaynaktan gelen daha sonraki 10 parti sinir kontrol noktalarinda tutularak denetim 
masraflarina karsilik olarak bir depozito alinmak suretiyle temsilî numuneler alinarak kalinti kontrolü 
yapilir.  
 Bu tür kontrollerin, kullanimina müsaade edilmeyen madde veya ürünleri veya  bunlarin  
kalintilarinin varligini göstermesi durumunda: 
 a) Ilgili parti veya partinin bir kismi, partinin reddinin nedenleri açikca belgelenerek, masraflar 
mali gönderene veya onun acentesine ait olmak üzere mense ülkeye geri gönderilir.  



 b) Tespit edilen ihlâllerin özelligine ve bu tür ihlâlle iliskili riske bagli olarak   mevzuatla 
belirlenen diger amaçlar için kullanilip kullanilmayacagi veya imha etmek üzere söz konusu partinin 
geriye gönderilip gönderilmeyecegi karari hiç bir ödeme yapilmaksizin mal sahibine birakilir.  
 Ithal edilen hayvansal ürünlerin, sinir kontrol noktasindaki kontrolleri maksimum kalinti 
limitlerinin asildigini ortaya çikarir ise, birinci fikranin (b) bendinde  belirtilen kontroller yapilir.  
 Bakanlik kontrol sonuçlari hakkinda ilgili ülkenin yetkili makamina bilgi verir. 

BESINCI BÖLÜM 
Cezaî Islemler 

 Ihlal halinde uygulanacak cezai islemler 
 Madde 32 — Bu Yönetmeligin ihlâli hâlinde 3285 sayili Hayvan Sagligi ve Zabitasi Kanunu, 
5179 sayili Gidalarin Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Degistirilerek Kabulü Hakkindaki Kanun, 1380 sayili Su Ürünleri Kanunu, 1734 sayili Yem Kanunu ve 
1262 sayili Ispençiyari ve Tibbi Müstahzarlar Kanununa göre islem yapilir.  

ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

 Geciçi Madde 1 — 25 inci maddenin (b) bendine göre kesilen hayvanlar ile 26 nci maddenin (a) 
bendine göre yapilacak inceleme neticesinde pozitif sonuç tespit edilen et ve sakatatin gönderilecegi 
yüksek risk isleme tesislerine iliskin kurallar yeniden belirlenir.  
 Yürürlük 
 Madde 33 — Bu Yönetmelik  yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
 Yürütme 
 Madde 34 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarim ve Köyisleri Bakani yürütür. 

EK I 
 

GRUP A – Anabolik etkiye sahip maddeler ve kullanimina müsaade edilmeyen maddeler  
(1) Stilbenler, stilben türevleri ve bunlarin tuzlari ve esterleri  
(2) Antitroid ajanlari 
(3) Steroidler  
(4) Zeranol içeren Resorsilik asit laktonlari  
(5) Betaagonistler  
(6) "Gidalarda hiç bir seviyede bulunmamasi gereken, maximum seviye tespit edilmeyecek 
farmakolojik olarak aktif maddeler". 
GRUP B – Veteriner ilâçlari (1) ve bulasanlar 
(1) Sulphonomidler ve kinilonlar da içeren antibakteriyal maddeler,  
(2) Diger veteriner ilâçlari  
(a) Antihelmintikler  
(b) Nitroimidazolleri de içeren antikoksidiyaller,  
(c) Karbamatlar and piretroidler  
(d) Sedatifler  
(e) Stereoid olmayan ates düsürücü ilâçlar  
(f) Diger farmakolojik aktif maddeler  
(3) Diger maddeler ve çevresel bulasanlar 
(a) PcBs de içeren organoklorin bilesikleri  
(b) Organofosfor bilesikleri  
(c) Kimyasal elementler  
(d) Mikotoksinler  
(e) Boyalar  
(f) Digerleri 
(1) Veteriner hekimligi alaninda kullanilabilen ruhsatsiz maddeleri de içeren. 
 

EK:  II 
 

Hayvan Türleri ve Hayvansal Birincil Ürünlerde  
Aranilacak Madde Gruplari  ve Kalintilar 

 
Hayvan tipi, Sigir, Koyun / Kanatlilar Su kültürü Süt Yumurtalar Tavsan eti ve Bal 
yem maddesi Keçi, Domuz tek  hayvanlar   yabanî av 
 veya tirnakli     havyanlari ve 
hayvansal hayvanlar,     çiftlik av 
ürün madde      hayvanlari 
 gruplari  
 A 1 X X X   x  



 2 X X    x  
 3 X X X   x  
 4 X X    x  
 5 X X    x  
 6 X X X X X X  
 B 1 X X X X X X X 
 2a X X X X  x  
 b X X   x x  
 c X X    x x 
 d X       
 e X X  x  x  
 f        
 3a X X X x x x x 
 b X   x   x 
 c X X X X  x x 
 d X X X X    
 e   X     
 f     

EK: III 
 

ÖRNEKLEME STRATEJISI 
 
 1) Kalinti kontrol plâni, çiftliklerde, mezbahalarda, mandiralarda, balik isleme fabrikalarinda ve 
yumurta toplama ve paketleme istasyonlarindaki hayvansal  birincil ürünlerdeki kalintilarin  nedenlerini 
arastirmayi ve açiga çikarmayi amaçlar. 
 Resmî numuneler Ek:IV ’e uygun olarak alinmalidir.  
 Resmî numuneler nereden alinirsa alinsin, örnekleme beklenmedik, ansizin ve belirli bir 
zamanla ve haftanin belirli bir günü ile sinirlandirilmadan yapilmalidir. Yetkili makam, kontrollerde 
ansizin vaki olan unsurun sürekli olarak kontrol altinda oldugunu temin etmek için bütün gerekli 
tedbirleri almalidir. 
 2) A Grubu maddeler için, izleme ruhsatlandirilmis maddelerin izin verilmeyen uygulamasini ve 
kullanimina müsaade edilmeyen maddelerin kullanimini tespit etmeyi amaçlamalidir. Bu tür numune 
almanin etkinligi Ek:IV ün ilgili bölümüne göre yogunlastirilir.  
 Numuneler, cinsiyet, yas, tür, besi sistemi ile geçmise ait bütün bilgi ve bu gruptaki maddelerin 
yanlis ve kötü kullanimina dair bütün kanitlar dikkate alinarak belirlenmelidir. Bakanlik bu kriterlere 
dair detaylari ayrica belirler.  
 3) B Grup maddeler için izleme, maksimum kalinti limitleri ile ilgili mevzuatta belirlenen veteriner 
tibbî ürünlerin ve pestisitlerin kalintilari ile çevresel bulasanlarin varliginin izlenmesini kontrol etmeyi 
amaçlamalidir.  
 

EK:IV 
 

ÖRNEKLEME SEVIYELERI VE SIKLIGI 
 
 Bu ekin amaci, örnek alinacak hayvanlarin asgari sayisini belirlemektir. Her bir örnek, bir veya 
daha fazla maddenin varligini belirlemek için analiz edilebilir. 
 

BÖLÜM 1 
 

Sigir,  koyun,  keçi,  domuz ve tek tirnakli hayvanlar 
 
 1) Sigir türü hayvanlar 
 Tüm madde ve kalintilar için her yil kontrol edilecek hayvanlarin asgarî sayisi bir önceki yil 
kesimi yapilan sigir türü hayvanlarin en az % 0.4’üne denk olmalidir.  
 Alinan numunelerin gruplara dagilimi asagidaki gibi olacaktir.  
 Ek: I Grup A: % 0.25’lik kisim asagidaki gibi ayrilir:  
 - Numunelerin yarisi isletmedeki canli hayvanlardan alinacaktir. Grup A(5) maddelerinin 
arastirilmasi için alinacak numunelerin % 25’ i yem , içme suyu gibi numunelerden alinabilir.  
 - Örneklerin yarisi mezbahadan alinacaktir.  



 Ek:I Grup A’daki her bir alt grup, Grup A için toplanan numunelerin toplam sayisinin asgari %5’i 
kullanilarak her yil kontrol edilmelidir. 
 Numune dagilimindaki denge yetkili makamin daha önceki yillarda elde ettigi sonuçlar ve 
deneyimlerine göre belirlenecektir.  
 Ek: I Grup B: %0.15’lik kisim; 
 Numunelerin %30’u Grup B (1) maddeleri için kontrol edilmelidir. 
 Numunelerin %30’u Grup B (2) maddeleri için kontrol edilmelidir. 
 Numunelerin %10’u Grup B (3) maddeleri için kontrol edilmelidir. 
 Denge ülkenin durumuna göre belirlenecektir. 
 2) Koyun ve keçiler 
 Tüm madde ve kalintilar için her yil kontrol edilecek hayvanlarin asgarî sayisi bir önceki yil üç 
ayin üzerinde kesimi yapilan koyun ve keçilerin en azindan %0.05’ine denk olmalidir. Numune sayisi 
100 hayvandan az olamaz.  
 Alinan numunelerin gruplara dagilimi asagidaki gibi olacaktir. 
 Ek:I Grup A: % 0, 01, bu sayi 20 hayvandan az olamaz. 
 Ek:I Grup A’daki her bir alt grup, Grup A için toplanan numunelerin  asgari, %5’i kullanilarak her 
yil kontrol edilmelidir. 
 Numune dagilimindaki denge yetkili makamin daha önceki yillarda elde ettigi sonuçlar ve 
deneyimlerine göre belirlenecektir. 
 Ek:I Grup B:  % 0, 04, bu sayi  80 hayvandan az olamaz. 
 Her bir alt grup için sigir türü hayvanlarda yapilan dagilim dikkate alinmalidir. Denge ülkenin 
durumuna göre belirlenecektir. 
 3) Domuz türü hayvanlar 
 Tüm madde ve kalintilar için her yil kontrol edilecek hayvanlarin asgarî sayisi, bir önceki yil 
kesimi yapilan domuzlarin en azindan % 0.05’ine denk olmalidir. Alinan numunelerin gruplara dagilimi 
asagidaki gibi olacaktir. 
 Ek:I Grup A: %0, 02 
 Hayvanlarin örneklemesinin mezbahanede yapildigi durumda, içme suyu, yem, diski veya diger 
uygun numuneler çiftlikten alinmalidir. Bu durumda, yillik olarak gidilmesi gereken çiftliklerin sayisi, bir 
önceki yil kesilen her 100.000 domuz için en azindan bir çiftlik olacak sekilde belirlenmelidir bu sayi 10 
çiftlikten az olamaz. 
 Ek:I Grup A’daki her bir alt grup, Grup A için toplanacak numunelerin asgarî %5’i kullanilarak 
her yil kontrol edilmelidir. 
 Numune dagilimindaki denge yetkili makamin daha önceki yillarda elde ettigi sonuçlar ve 
deneyimlerine göre belirlenecektir. 
 Ek:I Grup B: % 0, 03, bu sayi 60 domuzdan az olamaz. 
 Her bir alt grup için sigir türü hayvanlarda yapilan dagilim dikkate alinmalidir. Denge ülkenin 
durumuna göre belirlenecektir. 
 4) Tek tirnakli hayvanlar 
 Numunelerin sayisi, yetkili makam tarafindan tespit edilen problemlere göre belirlenecektir.  
 

BÖLÜM 2 
 

Broiler, tavuk, hindi ve diger kümes hayvanlari 
 
 Numuneler kullanilan analitik metodun durumuna bagli olarak bir veya daha fazla hayvandan 
olusur.  
 Her kanatli hayvan türü için  yillik asgarî numune sayisi her 200 tonluk et üretimine için 1 
numune olacak sekilde alinacaktir.  
 Eger türün yillik üretimi 5000 tonun üzerinde ise , her bir grup madde için asgari 100 numune 
alinacaktir.  
 Alinan numunelerin gruplara dagilimi asagidaki gibi olacaktir.  
 Ek:I Grup A: Toplam numunenin % 50 si  
 Bu numunelerin 1/5’i çiftlikten alinmalidir. 
 Ek:I Grup A’daki her bir alt grup, Grup A için toplanan toplam numune sayisinin asgari %5’i 
kullanilarak her yil kontrol edilmelidir. 
 Numune dagilimindaki denge yetkili makamin daha önceki yillarda elde ettigi sonuçlar ve 
deneyimlerine göre belirlenecektir. 
 Ek:I Grup B: Toplam numunenin % 50 si, 



 Numunelerin %30’u Grup B (1) maddeleri için kontrol edilmelidir. 
 Numunelerin %30’u Grup B (2) maddeleri için kontrol edilmelidir. 
 Numunelerin %10’u Grup B (3) maddeleri için kontrol edilmelidir. 
 Denge ülkenin durumuna göre belirlenecektir. 
 

BÖLÜM 3 
Süt 

 
 1) Inek Sütü 
 A-Numune alma sartlari: 
 - Resmî numuneler yetkili  makam tarafindan daima numune sütün elde edildigi mense çiftlige 
geri dönük izleme yapilmasini saglayacak sekilde alinacaktir.  
 - Numuneler asagida belirtilen yerlerden alinacaktir:  
 a) Süt çiftliklerindeki toplama tanklarindan, 
 b) Süt tesislerinde tankerler bosaltilmadan önce. 
 -Ek:I Grup B3 (a), (b) ve (c)’de belirtilen maddeler veya kalintilar için mense çiftligi bulmak 
amaciyla yukarida belirtilen izleme prensipleri gerekirse sürekli uygulanmaz. 
 - Numuneler sadece çig sütten alinacaktir. 
 Numune miktari kullanilan analitik metoda bagli olacaktir.  
 B-Numune alma seviyesi ve sikligi: 
 En az 300 adet olmak üzere yillik süt üretiminin her bir 15000 tonu için bir numune alinmasi ile 
yillik numune sayisi belirlenir.  
 Asagida belirlenen dagilima uyulacaktir:  
 - Numunelerin %70’i veteriner ilâçlarin kalintilari için arastirilir. Bu durumda her bir numune en 
az dört farkli bilesik için ve Ek:I’de belirtilen grup A(6), B(1), B(2/a), ve B(2/e) arasindan en az üç grup 
olacak sekilde test edilecektir. 
 - Numunelerin %15’i Ek:I’de belirtilen grup B(3)’de verilmis olan kalintilar için test edilecektir. 
 - Numunelerin %15’i ülkenin gerçeklerine bagli olarak test edilecektir. 
 2) Koyun, keçi, manda gibi diger türlerin sütleri  
 Bu sütlere ait numune sayisi üretim miktari ve tespit edilen sorunlara göre belirlenir. Bu sütlere 
ait alinacak numuneler, numune alma planinda inek sütü numunelerine ilâve olarak dahil edilecektir. 
 - Toplam numune sayisinin %50’si Ek:I’de belirtilen grup B1 ve B2’de yer alan maddeler için 
test edilecektir. 
 - Toplam numune sayisinin %40’i Ek:I’de belirtilen grup B3(a) ve (c)’de yer alan maddeler için 
test edilecektir. 
 Toplam numune sayisinin %10’u ülkenin gerçeklerine bagli olarak test edilecektir.  

BÖLÜM 4 
Bal 

 
 A- Numune alma sartlari: 
 Numune miktari kullanilan analitik metoda bagli olacaktir.  
 Numuneler üretim zincirinin herhangi bir noktasindan orijinal üreticiye dogru geri izlemeyi 
saglayacak sekilde alinacaktir.  
 B-Numune alma seviyesi ve sikligi: 
 Numune sayisi, ülke üretiminin ilk 3000 tonu için en az 10 numune bu sayiya ilâve olarak her 
300 ton üretim için 1 numune olacak sekilde hesaplanacaktir. 
 

BÖLÜM 5 
Su kültür ürünleri 

 
 1) Yüzgeçli balik  çiftlik ürünleri 
 Örnekleme analitik metodun gereklilikleri ve söz konusu baligin büyüklügüne göre bir veya daha 
fazla baliktan olusur.  
 Yetkili makam, çiftlikte üretilen baligin miktarina (ton olarak) bagli olarak, asagida verilen asgarî 
örnekleme seviyesi ve sikligini dikkate almalidir.  
 Her yil toplanmasi gereken numuneler asgarî sayisi, yillik üretimin her 100 tonu için en azindan 
1 olmalidir.  



 Analiz için arastirilan bilesimler ve seçilen numuneler, bu maddelerin olasi kullanimlarina göre 
seçilmelidir.  
 Asagidaki dagilim benimsenmelidir:  
 Ek:I Grup A: toplam numunelerin 1/3’ü: 
 Bütün numuneler çiftlik seviyesinde, tüketim için pazarda yer almaya hazir olan balik da dahil 
olmak üzere, yetistiriciligin bütün safhalarindaki baliktan olusmalidir(1). 
 Ek:I Grup B: toplam numunelerin 2/3’ü: 
 Örnekleme asagida belirtilen sekilde yürütülmelidir. 
 a) Tercihen çiftlikte, tüketim için pazarda yer almaya hazir olan baliktan, 
 b) Isleme fabrikasinda veya toptanci seviyesinde, pozitif sonucun çikmasi durumunda, çiftlik 
menseine kadar dönebilme imkani saglayan taze baliktan. 
 Bütün durumlarda, çiftlik düzeyinde alinan numuneler, kayitli üretim alanlarinin asgarî 
%10’undan alinmalidir.  
 2) Diger su ürünleri 
 Yetkili makam, veterinerlik ilâç ve kimyasallarinin diger su kültür ürünlerine uygulandigina 
inanmalarina dair gerekçeleri varsa, veya çevresel bulasikliktan süpheleniliyorsa, bu durumda, bu 
türler, yüzgeçli balik çiftlik ürünlerinden alinan numunelere ilâve olarak, üretimleriyle orantili bir sekilde 
örnekleme plânina dahil edilmelidir. 
 
 
————————— 
(1) örnekleme kosullarinin özellikle zor oldugu deniz kültüründe, numuneler balik yerine yemden 
alinabilir. 
 


