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GİRİŞ
Bu rehber doküman 25.11.2016 tarihli ve 29899 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de ‘tüketicinin
yüksek seviyede korunmasını sağlamak üzere bitkisel ve hayvansal orijinli gıdalarda pestisit
kalıntılarının maksimum limitlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemek’ amacıyla
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin
uygulanmasında birlikteliğin sağlanması için hazırlanmıştır.

TGK- Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicinin yüksek seviyede korunmasını
sağlamak üzere bitkisel ve hayvansal orijinli gıdalarda pestisit kalıntılarının maksimum
limitlerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.
Bu rehber doküman, özellikle resmi kontrollerde kontrol numunelerine ait analiz sonuçlarının
mevzuata göre değerlendirilmesi, ülkemizde üretilen ürünler ile ithal ürünler için uygulama
farklılıklarının nedenleri, mevzuatın doğru yorumlanması için bilinmesi gereken temel
tanımlar, analiz sonuçlarının raporlanması, işleme faktörlerinin kullanımı gibi konularda
kullanıcıya yardımcı olacak şekilde örnekler verilerek hazırlanmıştır. Bu doküman
kullanıcılar tarafından kodeks@tarim.gov.tr iletişim adresine iletilen talepler, görüşler,
öneriler doğrultusunda geliştirilecek ve güncellenecektir. Bu bildirimler değerlendirmede
yaşanan bir sorun, herhangi bir konuyu daha anlaşılır hale getirecek öneriler olabilir.

Bu rehber doküman bilgi amaçlı olup resmi bir belge olarak kullanılmaz.
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TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN
MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNİ
ETKİLEYEN MEVZUAT
Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğini (TGK-PKY)
yorumlayabilmek için bu Yönetmeliği etkileyen yürürlükteki diğer düzenlemeleri gereği
kadar bilmek gerekir. Bu nedenle rehberde aşağıda belirtilen mevzuat düzenlemeleri ve
yayınlara ilişkin de temel bilgiler verilmiştir.

İlgili Mevzuat ve Yayınlar
-

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü için Numune
Alma Metotları Tebliği
Gıda ve Yemde Pestisit Kalıntıları Analizi İçin Analitik Kalite Kontrol ve Metot
Validasyonu Prosedürleri Rehber Dokümanı
23/2/2005 Tarihli ve (At) 396/2005 Sayılı Bitkisel Ve Hayvansal Gıdalardaki
Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey
Tüzüğü

1. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN
HAKKINDA YÖNETMELİK

RUHSATLANDIRILMASI

Bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı
organizmalara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili usul ve
esaslar bu Yönetmelik ile belirlenmektedir. Yönetmelik TGK-PKY’ye etkileri bağlamında
incelendiğinde en önemli çıktısının TGK-PKY/Ek-2 listesinin bu Yönetmelik verileri
soncunda oluşturulmasıdır.
Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) bu Yönetmelikte; ‘kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve
bitkisel ürünleri zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini
önleyen, bitki besleme amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin
özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak
kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini
kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir
formülasyon halinde sunulan aktif madde ve preparatları’ olarak tanımlanmaktadır.
Pestisitlerde bu amaçla kullanılan bir kimyasal BKÜ’dür.
Bir BKÜ’nün ülkemizde zirai mücadelede kullanılabilmesi için bu Yönetmelik kapsamında
başvuru yapılması ve gereklilikleri sağlayarak ruhsatlandırılması gerekir. Türkiye’de
ruhsatlandırma ürün-pestisit bazında yapılmaktadır. Yani bir BKÜ hangi ürün için
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ruhsatlandırıldıysa yalnızca o üründe kullanılabilmektedir. Bir BKÜ etiketinde ruhsatlı olduğu
ürünler ve kullanım tavsiyeleri bulunmaktadır.
BKÜ’lerin ruhsatlandırılması için gerekli çalışma, belge ve bilgiler Yönetmelikçe
belirlenmiştir. Bu çalışmalardan bir tanesi de ‘kalıntı çalışmaları’dır. Kalıntı çalışması kısaca
BKÜ başvurusu yapan firma tarafından Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak deneme
alanlarında ilaçlama yapılarak ve son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süre (PHI)
optimize edilerek kalıntı değerlerinin elde edilmesidir. Elde edilen kalıntı sonuçları ile bir
maksimum kalıntı limiti (MRL) hesaplanmakta, aktif maddenin günlük alınabilir dozu (ADI),
akut referans dozu (ARfD) ve tüketici maruziyeti gibi kriterler gözönünde bulundurularak
MRL değerlendirilmektedir. Bu hesaplama ve değerlendirmeler sonucunda hesaplanan MRL
uygun bulunduğu takdirde BKÜ ruhsatlandırılmakta ve TGK-PKY’nin Ek-2’sine
yansıtılmaktadır.

Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin Etkisi
TGK PKY’ye göre Türkiye’de üretilmiş ürünlerde MRL olarak Ek-2’nin kullanılmasının
sebebi Ruhsatlandırma Yönetmeliği ile ülkemiz gereksinimlerine uygun olarak BKÜ’lerin
ruhsatlandırılmasıdır..
Ruhsatlandırma Yönetmeliği iletişim linki:
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14850&MevzuatIliski=0&so
urceXmlSearch=ruhsatland%C4%B1r
Yönetmelik
çerçevesinde
ruhsatlandırılan
BKÜ’lere
kolay
ulaşım
için
https://bku.tarim.gov.tr/ internet sitesi uygulaması hazırlanmıştır. Bu site özellikle TGKPKY yayımlandıktan sonra ruhsatlandırılan ve MRL belirlenen pestisitlerin sorgulanması için
önemlidir.

TGK- Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
Ek-1’de listelenmiş ürünler için uygulama esasları
MADDE 6
(6) Ek-2’de bulunmayan ancak bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlıkça
ruhsatlandırılan veya geçici tavsiyesi verilen aktif maddelerin resmî kontroller sonucunda
tespit edilmesi halinde, o ürün için Bakanlıkça onay aşamasında belirlenmiş MRL değerine
göre işlem yapılır.

2. TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA PESTİSİT KALINTILARININ
RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA METOTLARI TEBLİĞİ
Tebliğde gıdalarda bulunan pestisit kalıntılarının resmi kontrolü için gıdalardan numune alma
metotları belirlenmektedir. Resmi kontrollerde elde edilen analiz sonuçlarının
değerlendirilebilmesi için bu Tebliğe uygun numune alınması gerekir.
Tebliğde bir partiden alınması gereken birincil numune sayısı ve birincil numune büyüklükleri
tablolar halinde Tebliğ eklerinde belirlenmektedir. Tanımlar, uygulama esasları ile genel ve
özel hükümler belirtilmektedir.
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Tebliğin TGK-PKY için en önemli çıktılarından bir tanesi sonuçların yorumlanması
hükmüdür. Tebliğin 6 ıncı maddesinin ‘sonuçların yorumlanması’ başlıklı 9 uncu fıkrasına
göre bir pestisit için bulunan analitik sonucun yasal limitlere uygunluğunun
değerlendirilmesinde ölçüm belirsizliğinin kullanılması zorunludur. Değerlendirme ortalama
analitik sonuçtan ölçüm belirsizliğinin çıkarılmasıyla elde edilen değerin yasal limitle
karşılaştırılmasına göre yapılmalıdır.
× −𝑈 ≤ 𝑌𝑎𝑠𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 ise numune UYGUN,
× −𝑈 > 𝑌𝑎𝑠𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 ise numune UYGUN DEĞİL

Tebliğ Hükmü
MADDE 6
(9) Sonuçların Yorumlanması:
a) Analitik sonuçlar x+/-U olarak raporlanır. Burada x analitik sonucu, U ise genişletilmiş ölçüm
belirsizliğini ifade eder. Analitik sonucun yasal limitlere uygunluk değerlendirmesi, analiz
sonucundan ölçüm belirsizliğinin çıkarılmasıyla elde edilen sonuca göre yapılır.
b) Ölçüm belirsizliği hesaba katılarak elde edilen laboratuvar numunesi analiz sonucu, maksimum
limitlere uyuyorsa kabul edilir.
c) Ölçüm belirsizliği hesaba katılarak elde edilen laboratuvar numunesi analiz sonucu, maksimum
limitleri aşıyorsa reddedilir.

3. GIDA VE YEMDE PESTİSİT KALINTILARI ANALİZİ İÇİN
ANALİTİK KALİTE KONTROL VE METOT VALİDASYONU
PROSEDÜRLERİ REHBER DOKÜMANI
TGK-PKY’nin yorumlanabilmesi için önemli dokümanlardan birisi ise bu rehberdir. Avrupa
Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü (DG-SANTE) belgesiyle uyumlu
olan rehber, pestisit analizlerinin yapılabilirliğinin sağlanması için laboratuvarlar tarafından
kullanılan bir belge olsa da çıktıları itibariyle TGK-PKY için önemlidir. Rehbere bu açıdan
bakıldığında aşağıda belirtilen hususları dikkate almak ve uygulamak gereklidir.
3.1. Ölçüm Belirsizliğinde % 50’lik Belirlenmiş Ölçüm Belirsizliği
Rehber dokümanda belirtilen koşullar sağlandığında ölçüm belirsizliği analiz sonuçlarının
aritmetik ortalamasının yarısı olarak raporlanabilmektedir. Yasal limiti 1.0 mg/kg olan ve
analiz sonucu 2.2 mg/kg olarak bulunan bir pestisit için ölçüm belirsizliği 1.1 mg/kg olarak
raporlanabilir.
× −𝑈 ≤ 𝑌𝑎𝑠𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 ise numune UYGUN
× −𝑈 > 𝑌𝑎𝑠𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 ise numune UYGUN DEĞİL
kuralı gereği 2.2-1.1=1.1 yani × −𝑈 > 𝑌𝑎𝑠𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡 olduğu için numune UYGUN DEĞİL
olarak değerlendirilir. Ancak daha düşük veya daha yüksek ölçüm belirsizliklerinin de
olabileceği unutulmamalıdır.
Laboratuvarlar arasında uygulama birliğinin sağlanması açısından, kamu ve özel
laboratuvarlara 2015 yılında GKGM tarafından ‘pestisit analizi yapan tüm kamu
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laboratuvarları ve özel laboratuvarlar, kendi genişletilmiş belirsizlik değerlerinin % 50’nin
altında olduğunu göstermek kaydıyla; ölçüm sonucu raporlamada % 50 belirsizlik değerini
kullanacaktır. Genişletilmiş belirsizlik değeri % 50’nin üzerinde olan aktif maddeler,
hesaplanan bu yüksek (> % 50) ölçüm belirsizliği değeri ile raporlanmalıdır. Benzer şekilde
kalıntı tanımı birden fazla pestisiti içeren pestisitleri için hesaplanan toplam birleşik
genişletilmiş belirsizlik değerinin % 50’nin üzerinde çıkması durumunda, raporlamada
hesaplanan bu yüksek belirsizlik değeri kullanılmalıdır.’ talimatı gönderilmiş olup bu talimata
uygun hareket edilmelidir.

Rehber Dokümanın İlgili Bölümleri
E10 %50‟lik belirlenmiş ölçüm belirsizliği (%95‟lik güven düzeyine ve kapsama faktörü:2‟ye tekabül
etmektedir) EU yeterlilik testlerinden hesaplanmıştır. Genel olarak %50 değeri Avrupa
laboratuvarları arasındaki laboratuvarlar arası değişkenliği kapsamaktadır ve yaptırım kararlarında
(MRL-aşımları) düzenleyici makamlar tarafından kullanılması tavsiye edilmektedir. %50‟lik
belirlenmiş genişletilmiş ölçüm belirsizliğinin kullanılmasının ön koşulu, laboratuvarın kendine ait
hesaplanmış genişletilmiş ölçüm belirsizliği değerinin %50‟nın altında olduğunu kanıtlamasıdır. MRL
aşımının aynı zamanda akut referans dozunun aşıldığı bir durum olduğunda daha düşük güven
düzeyine sahip bir genişletilmiş ölçüm belirsizliği, önleyici tedbir olarak uygulanabilir.
E11 Eğer laboratuvarlar bazı durumlarda kabul edilemeyecek kadar yüksek tekrarlanabilirlik, veya
laboratuvar içi tekrar üretilebilirlik-RSDWR’leri (örneğin, çok düşük konsantrasyon düzeylerinde)
veya yeterlik testlerinde başarısız z-skorları elde ederlerse, buna bağlı olarak daha yüksek bir ölçüm
belirsizliği değerinin kullanılması göz önünde bulundurulması zorunludur. Tekli kalıntı metotları ile
elde edilen sonuçlar için, özellikle eğer stabil izotopik olarak etiketlenmiş iç standartlar kullanılıyor
ise, daha düşük genişletilmiş ölçüm belirsizliği, özellikle daha düşük laboratuvarlar arası
tekrarüretilebilirlik RSDR (˂%25) ile desteklendiği takdirde, doğrulanabilir.

3.2. Anlamlı Rakamlar, Verilerin Yuvarlanması ve Uygunluk Değerlendirmede Kullanımı
Bir sayıdaki anlamlı rakamlar, belirli rakamlar ile ilk belirsiz rakamdır.
-

-

Ondalıklı sayılarda virgülün yerini belirtmek için kullanılan sıfırlar anlamlı değildir.
Örneğin, 0.32 değerinin anlamlı rakam sayısı ikidir.
Ölçüm sonucunun bir parçası olan sıfırlar anlamlıdır. Örneğin; 0,0040201 sayısının
anlamlı rakam sayısı beştir.
40, 500 gibi rakamların bilimsel gösterimi 4x101 ve 5x102 olup bir anlamlı rakam
içerirler. Ancak bu değerler yasal limit olarak 40,0 ve 500,0 rakamları ise bilimsel
gösterimi 4,0x101 ve 5,0x102 olacağından bu rakamların anlamlı rakam sayısı ikidir.
Bir ölçümün sonucu istenilen anlamlı rakam sayısından daha çok rakam içerebilir.
Böyle bir durumda gereken anlamlı rakam sayısının bulunması için şunlar yapılır.
Kural 1: Terk edilen ilk anlamsız rakam 5’ten küçük ise korunan son rakam olduğu
gibi bırakılır, 5’ten büyük ise 1 artırılır:
1,2446

1,24

6,2563

6,26

Kural 2: Terk edilen ilk anlamsız rakam 5 ve korunan son anlamlı rakam tek ise, son
anlamlı rakam 1 artırılır. Terk edilen ilk anlamsız rakam 5 ve korunan son anlamlı
8
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rakam çift ise, değiştirilmez. Bilimsel olarak kural bu olmakla birlikte mevzuatın
yorumlanmasında her durumda korunan son anlamlı rakam olduğu gibi bırakılır.
87,35
76,25

87,3
76,2

Rehber dokümanda nihai sonuç hesaplandıktan sonra <10 mg/kg kalan sonuçlar iki anlamlı
sayıya, ≥10 mg/kg değerindeki sonuçlar üç anlamlı sayıya yuvarlanacağı belirtilmektedir.

Rehber Dokümanın İlgili Bölümleri
Verilerin yuvarlanması
E4 Pestisit kalıntılarına ilişkin sonuçların raporlanmasında tek biçimliliğin korunması önemlidir.
Genel olarak, RL’nin üstünde ve <10 mg/kg kalan sonuçlar iki anlamlı sayıya yuvarlanmalıdır. ≥10
mg/kg değerindeki sonuçlar üç anlamlı sayıya veya bir tam sayıya yuvarlanabilir. RL, <10 mg/kg'de
bir, ≥10 mg/kg'de ise iki anlamlı sayıya yuvarlanmalıdır. Yuvarlamaya ilişkin bu kurallar, raporlanan
verilerle ilişkilendirilen belirsizliği yansıtmayabilir. İstatistiksel analiz için (örneğin ölçüm
belirsizliğinin belirlenmesi) ve yeterlilik testleri için sonuçları raporlarken, ilave anlamlı sayılar
kaydedilebilir. Bazı durumlarda yuvarlama işlemi, kontrol veya izleme işleminin müşterisi/paydaşı
tarafından belirlenebilir veya onunla birlikte kararlaştırılabilir. Her durumda, sonuçların
yuvarlanması hiçbir zaman, MRL gibi yasal sınırın aşılmasına yönelik olarak alınan farklı bir karara
yol açmamalıdır. Bu nedenle, anlamlı sayılara yuvarlama işlemi, sonucun nihai olarak
hesaplanmasının ardından yapılmalıdır.

TGK-PKY eklerine bakıldığında yasal limitlerin çoğunlukla bir anlamlı rakam (örneğin 5,
0,01*, 20, 500, 0,5, 0,08) olarak verildiği görülecektir. Bu anlamlı rakam iki farklı şekilde
değerlendirilebilir. Örneğin 0,5 olarak verilen MRL değerinde 5 rakamı belirsizliğin olduğu
rakam olarak kabul edilebilir. Ya da 0,5 rakamından kastın aslında 0,50 olduğu kabul
edilebilir. Bu nokta oldukça önemli olup özellikle yasal limitlere yakın analiz sonuçlarının
değerlendirilmesinde farklı yorumlara sebep olabilir. Yine eklerde bazı değerlerin ise 1,5 gibi
iki anlamlı rakamla verildiği görülmektedir. Burada da aynı sorun bulunmaktadır. 5 rakamı mı
belirsiz rakam, yoksa buradan kasıt 1,50 midir? Bu sorunun cevabının verilmesi ve
tekdüzeliğin sağlanması gerekir. Değerlendirme ve raporlama bölümünde bu konuya açıklık
getirilmiştir.

DİKKAT (İHRACAT NUMUNELERİ İÇİN)
Ölçüm belirsizliğinin kullanılması, sonuçların yuvarlanması gibi kurallar; ülkemizde piyasaya
sürülecek yerli veya ithal ürünlere ülkemiz mevzuatına göre uygulanmaktadır. İhracat
numunelerinde ürünün geri dönmemesi, ihracatta sorun yaşanmaması için ihracatçılarımız
tarafından ihracata gidecek ürünlerde laboratuvarlarımızda kontrol analizi yaptırılabilmektedir.
İhracat numunelerinde ölçüm belirsizliği dikkate alınarak yapılacak değerlendirmelerde bazı
hususların dikkate alınması ve ihracatçının uyarılması çok büyük önem arz etmektedir. MRL veya
LOD değerlerini geçen ortalama analiz sonuçları ölçüm belirsizliği dikkate alındığında ülkemiz
mevzuatı açısından mevzuata uygun çıksa dahi karşı ülke analiz sonuçlarının değişebileceği ve
ölçüm belirsizliği ile ilgili uygulamalarda farklılıklar olabileceğinden dolayı ürününün risk taşıdığına
yönelik olarak ihracatçı mutlaka uyarılmalıdır. Örneğin 0,01* mg/kg LOD ve 0,5 mg/kg MRL limiti
olan iki pestisit için bir ihracat numunesinde yapılan analiz sonucunda sırasıyla 0,013 mg/kg ve 0,85
mg/kg değerleri bulundu ise % 50’lik ölçüm belirsizliği dikkate alındığında ihracat numunesi ülkemiz
9

06.06.2017

0
mevzuatı açısından UYGUN olarak değerlendirilir. Ancak bu analiz sonuçları için alıcı ülkede
problem yaşayabileceğine dair ürününün riskli olduğu yönünde ihracatçı uyarılmalıdır. Gerekçe
olarak ise alıcı ülkenin ölçüm belirsizliği uygulamasının farklı olabilmesi, analiz sonuçlarının özellikle
numune almaya göre değişebileceği açıklaması yapılabilir.

4. AVRUPA BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ
Avrupa Birliği ülkelerinde gıdalara uygulanacak pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri
‘23/2/2005 tarihli ve (AT) 396/2005 sayılı Bitkisel ve Hayvansal Gıdalardaki Pestisitlerin
Maksimum Kalıntı Limitleri Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü’nde
belirlenmektedir. TGK-PKY ‘Avrupa Birliği mevzuatına uyum’ kapsamında bu Tüzük
dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

TGK- Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında, 23/2/2005 tarihli ve (AT) 396/2005 sayılı
Bitkisel ve Hayvansal Gıdalardaki Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Hakkında Avrupa
Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınmıştır.

Bu Tüzüğün TGK-PKY’ye en önemli çıktısı ithal ürünler için uygulanacak MRL’lerin
belirlendiği TGK-PKY/Ek-3 listesinin bu tüzükle uyumlu olmasıdır. Tüzük ayrıca TGK-PKY
ve eklerinin oluşturulmasında dikkate alınmaktadır.

AB Mevzuatının Etkisi
TGK PKY’ye göre ithal ürünlerde MRL olarak Ek-3’ün kullanılmasının sebebi AB’ye uyum sürecidir.
Ayrıca üretim yerine göre farklı uygulama yalnızca ülkemizde değil başta AB olmak üzere
ruhsatlandırma sistemi olan tüm ülkelerde aynıdır. Ruhsatlandırma sistemi ile ülkelerde
uygulanacak MRL’ler ayrı, başka ülkelerin ürünleri değerlendirilirken ‘ithalat toleransı’ kapsamında
ayrı değerlendirilmektedir.
396/2005 sayılı AB Tüzüğü linki:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1480281465434&uri=CELEX:32005R0396
AB’de ruhsatlandırma sistemi ve MRL’lere ilişkin rehber dokümanların, arama motorlarının
bulunduğu EU Pesticides database linki:
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticidesdatabase/public/?event=pesticide.residue.selection&language=EN
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TÜRK GIDA KODEKSİ
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YÖNETMELİĞİ
Levent UYSAL

TANIMLAMALAR
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TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN
MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİ
TGK-PKY Ek-1’de listelenmiş ürünleri, bu ürünlerin işlenmesiyle elde edilen işlenmiş
gıdaları ve yine bu ürünlerin bileşen olarak kullanıldığı kompozit gıdaları kapsamaktadır.
Ayrıca Yönetmelik bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdalarına
bu gıdalar ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalacak şekilde uygulanır.
Yönetmelik, Ek-1’de yer alan ancak gıda dışında ürünlerin üretilmesi, bitki çoğaltım
materyali, aktif maddelerin ilgili mevzuat çerçevesinde onaylanması amacıyla kullanılan
ürünlere uygulanmaz.

TGK- Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Pestisit kalıntısı bulunabilen taze, işlenmiş veya kompozit gıdalarda kullanılan ve Ek-1’de
belirlenmiş bitkisel ve hayvansal ürünlere,
b) Ek-1’deki ürünlerden elde edilmiş işlenmiş gıdalara,
uygulanır.
(2) Bu Yönetmelik, bebek formülleri, devam formülleri, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları ile ilgili
mevzuat hükümleri saklı kalacak şekilde uygulanır.
(3) Bu Yönetmelik, Ek-1’de yer alan ancak gıda dışında ürünlerin üretilmesi, bitki çoğaltım materyali,
aktif maddelerin ilgili mevzuat çerçevesinde onaylanması amacıyla kullanılan ürünlere uygulanmaz.

Yönetmeliğin amacı gıdalarda bir risk parametresi olan pestisitlerin tüketici sağlığı açısından
kontrol altına alınmasıdır. Bu amaca uygun şekilde taze, işlenmiş ve kompozit gıdalar
arasında doğru önceliklendirme yapan bir kontrol stratejisi olması gerekliliği bilimsel
araştırmalarda görülmektedir. Örneğin MRL sınırlarını oldukça aşan miktarda MRL içeren
elmadan elde edilen elma suyunda pestisit kalıntısının tespit edilemediğini ortaya koyan
bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. Bu nedenle Ek-1’de listelenmiş ürünlere, işlenmiş gıda
veya kompozit gıdaya göre daha fazla ağırlık verilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Bilimsel çalışma sonucuna göre elma suyu işletmesinde son ürün olan elma suyundan daha
çok, hammadde olan elmanın pestisit yönünden denetlenmesi daha önemlidir.

1. ÖNEMLİ TANIMLAR
TGK-PKY’nin 4 üncü maddesinde tanımlar yapılmıştır. Yönetmeliğin doğru yorumlanması
için üç tanımın özellikle anlaşılması gerekmektedir.
1.1. Maksimum Kalıntı Limiti (MRL)
Bir üründe ruhsatlı bir pestisit için bulunmasına izin verilen maksimum limittir. Bir üründe
pestisit için MRL belirlenmiş olmasından;
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- O üründe pestisit için ruhsatlandırma yapıldığı,
- Ruhsatlandırma neticesinde elde edilen kalıntı değerlerine göre bir MRL hesaplandığı,
- Hesaplanan MRL değeri üzerinden risk değerlendirmesi yapıldığı,
anlaşılabilir.
1.2. Tespit limiti (LOD)
Bu tanım bu Yönetmelik kapsamında en çok karıştırılan konular arasında yer almaktadır. En
genel anlamda tespit limiti bir laboratuvarın bir analiti (ağır metal, mikotoksin, pestisit gibi)
mevcut imkânlarla belirleyebildiği en düşük değerdir.

TGK- Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
Tanımlar
MADDE 4 – (1) 5996 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlara ilave olarak ikinci fıkrada yer
alan tanımlar da geçerlidir.
(2) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif madde: Hastalıklar, zararlılar ve yabancı otlar ile diğer etmenler üzerine asıl biyolojik etkiyi
yapan maddeyi,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) İşleme faktörü: İşlenmiş üründeki pestisit kalıntı miktarının o işleme tabi tutulacak üründeki
kalıntı miktarına oranını,
ç) Maksimum Kalıntı Limiti (MRL-Maximum Residue Level): Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerde
yasal olarak bulunmasına izin verilen en yüksek pestisit kalıntı limitini,
d) Pestisit: Zirai mücadele uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal maddeyi,
e) Pestisit kalıntısı: Ek-1’de belirtilen ürünlerde bulunabilen zirai mücadele amaçlı kullanılan aktif
maddeleri, bunların metabolitlerini veya parçalanma veya reaksiyon ürünlerini,
f) Tespit limiti (LOD-Limit of Determination): Analitik olarak geçerli kılınmış metotlarla tespit edilen
ve değerlendirmeye esas en düşük kalıntı limitini,
ifade eder.

Tespit limiti laboratuvarlar tarafından validasyon çalışmaları esnasında bir seri analiz
yapılarak ve istatistiki hesaplamalarla belirlenmektedir. Bir üründe bir analitin hiç olmadığını
veya sıfır olduğunu söylemek bilimsel olarak doğru bir yaklaşım değildir. Belirlenmiş bir
tespit limitinin altında olduğu şeklinde ifade edilir.
Bir analit için tespit limiti laboratuvar olanaklarının farklılaşmasına göre her laboratuvar için
farklılık gösterebilmektedir. Laboratuvarlardaki tespit limitlerinden kaynaklanacak farklı
değerlendirmelerin önüne geçmek için TGK-PKY, uyum sağlanan AB mevzuatı ve
uluslararası uygulama olan Codex Alimenterius standardında LOD değerleri anlaşmalı olarak
mevzuatta belirlenmiştir. Yani değerlendirmeye esas LOD değerleri laboratuvar yetkisine
bırakılmamıştır.
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Örnek
Bir gıdada bir aktif madde için maksimum yasal limit 0,1 mg/kg iken iki laboratuvar tarafından
tabloda verildiği şekilde raporlanan analiz sonuçlarını yorumlayalım.

Laboratuvar-1
Laboratuvar-2

Analiz Sonucu (mg/kg)
Tespit edilemedi
Tespit edilemedi

Tespit Limiti (mg/kg)
0,01
0,2

Laboratuvar-1: Bu laboratuvar gıdada 0,01 mg/kg’ın üzerindeki seviyelerde aktif maddeyi tespit
edebildiğini, tespit edilemedi olarak verilen sonuçtan gıdada aktif maddenin 0,01 mg/kg’ın altında
olduğu anlaşılmaktadır. Yasal limit 0,1 mg/kg olduğu için gıda uygun olarak değerlendirilir.
Laboratuvar-2: Bu laboratuvar gıdada 0,2 mg/kg’ın üzerindeki seviyelerde aktif maddeyi tespit
edebildiğini, tespit edilemedi olarak verilen sonuçtan gıdada aktif maddenin 0,2 mg/kg’ın altında
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu laboratuvar gıdanın yasal limite uygunluğu noktasında cevap
verememektedir. Tespit limiti yasal limitin üzerinde olduğundan bu analizi yapması uygun
olmayacaktır.

Bir üründe pestisit için LOD belirlenmiş olmasından;
-

O üründe ihtiyaç duyulmadığı için ruhsatlandırma çalışması yapılmadığı, yani ruhsatlı
olmadığı,
Risk değerlendirmesi sonucunda üründe pestisitin kullanımının uygun olmadığı, yani
yasaklandığı,
Çeşitli gerekçelerle ruhsatının iptal edildiği,

anlaşılabilir.
Aslında LOD değerleri de bir çeşit MRL (LODMRL) olarak düşünülebilir. Bir üründe ölçüm
belirsizliği dikkate alınarak, belirlenmiş LOD değerinin üzerinde pestisit tespit edilmesi
halinde o ürün mevzuata uygun olmayan ürün olarak değerlendirilir.

TGK-PKY’de MRL’ler sayısal olarak, LOD değerleri sayısal değerlerin
sağına * veya (*) işareti konularak belirtilmektedir.
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Örnek MRL

Örnek LOD

Şekil 1- Örnek MRL ve LOD değerleri

1.3. İşleme faktörü
TGK-PKY’de işlenmiş ürünler için belirlenmiş kalıntı limitleri bulunmamaktadır.
Yönetmeliğin Ek-1’indeki ürünlerin işlenmesiyle elde edilen işlenmiş ürünlerin TGK-PKY’ye
göre değerlendirilebilmesi için bir bağlantıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı ruhsatlandırma
çalışmalarında ham ürün için kalıntı çalışmalarının yanı sıra işlenmiş ürünler içinde kalıntı
çalışmaları yapılmakta ve işlenmiş üründe bulunan kalıntı değeri ile işlenmemiş, ham ürün
için bulunan kalıntı değeri oranlanarak işleme faktörü (İf) elde edilmektedir.
𝑖ş𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑓𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü (İ𝑓) =

İş𝑙𝑒𝑛𝑚𝑖ş ü𝑟ü𝑛 𝑘𝑎𝑙𝚤𝑛𝑡𝚤 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤
ℎ𝑎𝑚 ü𝑟ü𝑛 𝑘𝑎𝑙𝚤𝑛𝑡𝚤 𝑚𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝚤

İşleme faktörleri ürün-pestisit bazında spesifik olarak belirlenmektedir. Bu faktörler
FAO/WHO Pestisit Kalıntıları Ortak Oluşumu (JMPR) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi
(EFSA) raporlarından, Hollanda Ulusal Kamu Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) ve
Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü(BfR) işleme faktörleri listelerinden, ülkesel
pestisit değerlendirme raporlarından ve diğer bilimsel yayınlardan bulunabilmektedir.
Yönetmeliğin ‘işleme faktörünün belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili esaslar’ başlıklı 8 inci
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maddesi gereği resmi kontrollerde kullanılacak işleme faktörleri listesi Bakanlık tarafından
hazırlanarak
http://www.tarim.gov.tr/Konu/1757/Pestisit_Kalinti_Limit_Degerlendirmesi_Isleme_Faktor
adresinde ‘İşleme Faktörleri Veritabanı’ olarak yayınlanmıştır.

TGK- Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
İşleme faktörünün belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili esaslar
MADDE 8 – (1) Ek-1’de yer alan ürünlerin işlenmesiyle elde edilen ürünlerin MRL’leri
değerlendirilirken uluslararası kabul görmüş metotlara göre yapılmış çalışmalar sonucunda
belirlenmiş işleme faktörleri kullanılır. Belirlenmiş işleme faktörleri bir liste halinde uygulama
birlikteliğinin sağlanması için “www.tarim.gov.tr/GKGM” resmî internet sitesinde yayımlanır ve
burada yayımlanmış işleme faktörleri kullanılır.
(2) İşleme faktörleri belirlenmemiş ürün ve pestisitler için Bakanlıktan görüş alınır.
(3) İşleme faktörü, işleme teknolojisine bağlı olarak her üründe, her bir aktif madde için ayrı olarak
belirlenir.
(4) Birinci fıkrada belirtilen haller dışında, işleme faktörünün belirlenmesine gerek duyulduğunda
Bakanlıkça;
a) İşlenmiş ürünün beslenmedeki önemi ve tüketim miktarı,
b) İşleme teknolojisine tabi tutulacak üründeki kalıntı miktarı,
c) Aktif maddenin veya ilgili metabolitlerinin fiziko-kimyasal özellikleri,
ç) Ürünün işlenmesi sonucunda toksik metabolitlerin oluşma ihtimali,
dikkate alınır.

Yayınlanmış listede bulunmayan işleme faktörlerinin belirlenmesi ile ilgili usul ve esaslar ile
diğer prosedürel işlemler listenin bulunduğu ‘İşleme Faktörleri Veritabanı’nda açıklanmıştır.

2. EKLER
TGK-PKY eklerinin açıklaması Yönetmeliğin ‘maksimum kalıntı limitleri’ başlıklı 5 inci
maddesinde net bir şekilde açıklanmıştır. Burada temel olarak aşağıdaki bilgileri tekrar etmek
faydalı olacaktır.
-

-

-

Ek-1 Bölüm B’de bulunan ürünler Ek-1 Bölüm A’da karşılık geldiği ürüne göre
değerlendirilir.
Eklerde yazılan dipnotlara dikkat edilmelidir.
Ürün adında tereddüt oluştuğunda bilimsel adla doğrulanmalıdır.
Ürünler Ek-1 Bölüm A’da belirtilen analiz edilecek kısımlara uygun analiz edilir.
Ayrıca ‘analiz edilecek kısım’ bölümü işleme faktörleri içinde önemlidir. Örneğin
700000 kategori kodlu ‘şerbetçi otu’ için bu bölümde ‘kurutulmuş, ayrıca peletleri ve
konsantre edilmemiş tozları dahil’ ifadesi bulunmaktadır. Bu durumda şerbetçi otunun
kurutulmuş, pelet ve toz hali için işleme faktörünün kullanılmayacağı, bunlar içinde
şerbetçi otu için belirlenmiş MRL’lerin geçerli olduğu anlaşılmalıdır.
Ülkemizde üretilmiş ürünlerde Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması
Hakkında
Yönetmelik
kapsamında
ruhsatlandırılmış
pestisitler
Ek-2’de
bulunmaktadır.
İthal edilen ürünlerin değerlendirilmesi Ek-3’e göre yapılacaktır.
Ülkemizde kullanımı sonlandırılmış olan yasaklı pestisitler Ek-4’te yer almaktadır.
Tüm ürünler için LOD belirlenmiş pestisitler Ek-5’te yer almaktadır.
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TGK- Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği
Maksimum kalıntı limitleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğe ait ekler aşağıda açıklanmıştır.
a) Bu Yönetmelikte yer alan bitkisel ve hayvansal ürünlere ait gruplar, alt gruplar, ürünler ve aynı
MRL’lerin uygulanacağı diğer ürünler ve tanımlamalar iki bölümden oluşan Ek-1’de yer almaktadır.
b) Ürünlere ait kod numaraları, MRL’nin uygulanacağı grup ve alt gruplar, bu gruplarda yer alan
temel ürünler, ürünlerin bilimsel adları ve ürünlerin MRL değerlendirmesine tabi tutulacak kısımları
Ek-1 Bölüm A’da, bu bölümdeki ürünlerle aynı MRL’lerin uygulanacağı diğer ürünler Ek-1 Bölüm
B’de tanımlanmıştır.
c) Bu Yönetmelik kapsamındaki pestisitlere ait MRL’ler Ek-2 ve Ek-3’te yer almaktadır.
ç) Türkiye’de, 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma
Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmış olan
pestisitlerin kabul edilebilir MRL’leri ile mezkûr Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereği geçici olarak en
fazla iki yıl süre ile geçerli olmak üzere tavsiyesi uygun görülen pestisitlerin kabul edilebilir MRL’leri
Ek-2’de yer almaktadır.
d) Ek-3, Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatında yer alan ürün gruplarındaki pestisitler için belirlenmiş
MRL’lere ait listeyi içerir.
e) Ek-3, üç bölümden oluşmaktadır ve aşağıdaki listeleri içerir:
1) Bölüm 1, Avrupa Birliği tarafından değerlendirilmesi tamamlanmış olan pestisitlerin ürün veya
ürün gruplarındaki MRL listesini.
2) İki alt bölümden oluşan Bölüm 2’nin; Bölüm 2A’sı Avrupa Birliği tarafından değerlendirmesi
devam eden pestisitlerin ürün veya ürün gruplarındaki MRL’lerine ait geçici listeyi, Bölüm 2B’si,
Avrupa Birliği tarafından değerlendirmesi devam eden pestisitlerin Bölüm 1’de yer almayan ürün
veya ürün gruplarındaki MRL’lerine ait geçici listeyi.
3) Bölüm 3, MRL belirlenmesine ihtiyaç duyulmayan pestisitlere ait listeyi.
f) Ek-4, Türkiye’de kullanımı sonlandırılmış olan yasaklı pestisitleri içerir.
g) Ek-5, farklı ürün grupları için değerlendirilmesi tamamlanmış bazı pestisitlere ait tespit limitlerini
içerir.

TGK-PKY’de ürünlerin kategori-grup-alt grup-temel ürün başlıkları altında sınıflandırılması
ve bunlara ait kodların iyi bilinmesi işleri kolaylaştıracaktır.









KATEGORİ (ANA GRUP): 0100000 ile 1000000 arasında olan ve 100000’nin tam
katları olan rakamlar kategoridir.
GRUP: Her bir kategorinin altında 10000’nin tam katları olan rakamlar gruptur.
Örneğin 100000 kategorisinin grupları 110000, 120000, 130000, 140000,
150000, 160000, 170000, 180000, 190000 dir.
ALT GRUP: Her bir kategori veya grubun altında 1000’nin tam katları olan rakamlar
alt gruplardır. Örneğin 150000 grubunun alt grupları 151000, 152000, 153000 ve
154000 dir. Her
grubun alt grubu olmayabilir. Ayrıca a), b), c) gibi
sıralanmaktadır.
TEMEL ÜRÜNLER: Kategori, grup veya alt grup altında 10’nun tam katları olan
spesifik ürünlerdir. Örneğin 154000 alt grubunun temel ürünleri 154010, 154020,
154030, ..., 154080, 154990 dır.
DİĞERLERİ: Kategori, grup veya alt gruba ait ve ‘diğerleri’ olarak ifade edilen,
…..990 olarak kodlandırılanlardır.
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TGK-PKY’nin MRL ve LOD içeren excel bazlı eklerinde bu değerler kategori-grup-alt gruptemel ürün sınıflandırılmasına uygun olarak belirtilmekte ve hücrelerin birçoğu boş
gözükmektedir. Bu durum hücrelerin boş olduğu anlamına gelmemektedir. Kategori hücresine
bir değer atanmış kategoriye ait grup-alt grup-temel ürün hücrelerinin boş olması kategoriye
ait değerin o kategoriye ait tüm grup-alt grup-temel ürün için geçerli olduğu anlamına gelir.
Yani bir ürün için hücre boş ise, sırasıyla o ürünün ait olduğu varsa alt grup, grup ve kategori
hücrelerine bakılır. İlk değerin görüldüğü yer ürün için de geçerlidir.
Aramite Pestisiti için 200000 kodlu ‘TAZE
VEYA DONDURULMUŞ SEBZELER’ kategori
hücresinde 0,01* LOD değeri
bulunmaktadır. Bu kategoriye ait tüm grupalt grup-temel ürünler için 0,01* LOD
değerinin kullanılacağı anlamına gelir.
Örneğin hücresi boş gözüken MANYOK için
atanmış değer 0,01* dır.

Azimsulfuron Pestisiti için 200000 kodlu ‘TAZE VEYA
DONDURULMUŞ SEBZELER’ kategori hücresi boş,
210000 kodlu ‘köklü ve yumrulu sebzeler’ grubu
hücresinde 0,01* LOD değeri bulunmaktadır. Bu
kategoriye ait gruplar için farklı değerlerin olduğunu
gösterir. 210000 kodlu ‘köklü ve yumrulu sebzeler’
grubuna ait tüm alt grup-temel ürünler için 0,01* LOD
değerinin kullanılacağı anlamına gelir.

KATEGORİ
GRUP

ALT
GRUP

TEMEL
ÜRÜN

Şekil 2- Kategori-grup-alt grup-temel ürün sınıflandırması ve hücrelerin yorumu.

Bir ürün için hücre boş ise, sırasıyla o ürünün ait olduğu varsa alt grup,
sonra sırasıyla grup ve kategori hücrelerine bakılır. İlk değerin görüldüğü
yerdeki değer ürün için de geçerlidir.
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BÖLÜM 3
Mehmet Ali ŞAHİN

UYGULAMA

Mehmet Ali ŞAHİN
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UYGULAMA
TGK-PKY’ye göre değerlendirme yapmak için iki temel kuralın akıldan çıkarılmaması
gerekir.
1. Ürünün üretildiği yere göre değerlendirme farklılık göstermektedir. Ülkemizde
üretilmiş ürünler ve ithal ürünler için farklı değerlendirme yapılmaktadır.
2. Değerlendirme sırasıyla MRL, LOD ve 0,01 mg/kg (varsayılan LOD) değerleri
aranarak yapılmaktadır.
DEĞERLENDİRME GENEL KURALI
MRL

LOD

0.01 (varsayılan LOD)

1. İthal Ürünlerde (Ek-1’de listelenmiş, ithal edilen veya piyasaya arz edilen
ithal ürünlerde)

Şekil 3- İthal ürünlerde değerlendirme akım şeması
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2. Ülkemizde Üretilen Bitkisel Ürünlerde (Ek-1’de listelenmiş)

Şekil 4- Ülkemizde üretilen bitkisel ürünlerde değerlendirme akım şeması

NOT: Ek-3’te LOD’un bulunması: Ürün ve pestisit için spesifik LOD var ise bu değer
kullanılır. Ürün ve pestisit için Ek-3’te MRL var ise o ürünün ait olduğu alt grup, grup veya
kategorideki diğer ürünler için belirlenmiş LOD değerlerine bakılır. Ortak bir LOD değeri var
ise ürün bu LOD değerine göre değerlendirilir. Farklı LOD değerleri var ise en küçük LOD
değerine göre değerlendirme yapılır.
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Ülkemizde üretilmiş MUZ
numunesinde bifenthrin için
değerlendirme yapılırken Ek-3’te
LOD araması aşamasında MRL
(0,1) olduğu görülür. Ancak MRL’i
kullanamayız. 163000 alt grubuna
ait diğer ürünler için 0,05* ortak
LOD olduğu görülür. Muz
numunesi 0,05* LOD değerine
göre değerlendirilir.

Ülkemizde üretilmiş NAR
numunesinde bifenthrin için
değerlendirme yapılırken Ek3’te LOD araması aşamasında
LOD olarak 0,05* değerinin
olduğu görülür. Bu değere
göre değerlendirme yapılır.

Şekil 5- Ek-3’te LOD’un bulunması

Levent UYSAL
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3. Sonradan Ruhsatlandırmanın (Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin 6 ıncı
fıkrası) Sorgulanması
İl Müdürlüklerindeki Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünden veya Bakanlıktan
bilgi alınmalıdır. Ancak aşağıdaki adımlar uygulanarak sonradan ruhsatlandırmaya
ulaşılıyorsa bilgi almaya gerek kalmayabilir. Bulunmadı ise bilgi alınması gerekir.
a) https://bku.tarim.gov.tr/ adresine giriş yapılır

b) Ek-1’deki Ürün adı
bu bölüme yazılır.

c) Kendiliğinden çıkan
bölümden ‘MRL Ürün: ………..’
sekmesi seçilir.
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ç) aynı alana aranan pestisit
doğru bir şekilde yazılır.

d) Kendiliğinden çıkan
bölümden ‘Aktif Madde Grup:
………..’ sekmesi seçilir.

d) Bul sekmesine tıklanır
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e) Tarih dikkate alınarak bir
sonuç bulunması ruhsatın
olduğu anlamına gelir.

DİKKAT: Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrasındaki ‘Ek-2’de bulunmayan ancak
bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlıkça ruhsatlandırılan veya geçici tavsiyesi
verilen aktif maddelerin resmî kontroller sonucunda tespit edilmesi halinde, o ürün için
Bakanlıkça onay aşamasında belirlenmiş MRL değerine göre işlem yapılır.’ ifadesinden
dolayı ülkemizde üretilmiş ürünler için bu arama işlemi yapılmalıdır. Ancak hükümde yer
alan Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra ifadesi açıklanmadığı taktirde eksik yorumlamaya
neden olabilir. Bir mevzuatın hazırlanıp Resmi Gazete’de yayımlanması bir süreç almaktadır.
Dolayısıyla mevzuat hazırlama ile mevzuatın yürürlüğe girmesi arasında olan bir değişiklik
(örneğin yeni ruhsat alınması) mevzuata yansıtıla bilmemektedir. Sonradan ruhsatlandırmada
aramanın Şubat 2016 tarihinden itibaren yapılması doğru olacaktır. Yönetmeliğin yayımı
tarihinden sonra ifadesi mevzuat hazırlama sürecini de kapsamaktadır.
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4. Ülkemizde üretilen hayvansal ürünlerde (Ek-1’de listelenmiş)

Şekil 6- Ülkemizde üretilen hayvansal ürünlerde değerlendirme akım şeması

5. Yasaklı Pestisitler
Ek-4’de listelenen pestisitler için Ek-3 ve Ek-5’de belirlenmiş bir LOD değeri varsa bu değere
göre, yok ise MRL olarak 0.01 mg/kg esas alınarak değerlendirme yapılır.

6. İşlenmiş Ürünler
İşlenmiş ürün analiz sonucu ve ürün-pestisit için belirlenmiş işleme faktörü kullanılarak Ek1’de listelenmiş ürün için hesaplama yapılır.
İş𝑙𝑒𝑛𝑚𝑖ş ü𝑟ü𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧 𝑠𝑜𝑛𝑢𝑐𝑢 (
𝐴=

𝑚𝑔
)
𝑘𝑔

İş𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑓𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü
A: Ek-1’de listelenmiş ürün için hesaplanan analiz sonucu
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Ek-1’de listelenmiş ürün için hesaplanan analiz sonucu ürünün üretildiği yere ve ürünün
türüne göre 3.3.1, 3.3.2 veya 3.3.3’teki değerlendirmelerden uygun olana göre yapılır.
Buradaki değerlendirmenin ‘UYGUN’ olması durumunda işlenmiş üründe ‘UYGUN’ olarak
değerlendirilir. Uygunsuzluk durumunda işlenmiş üründe ‘UYGUN DEĞİL’ olarak
değerlendirilir.
Burada aşağıdaki hususlara dikkat edilir.








İşlenmiş ürünün elde edildiği Ek-1’deki ürün için LOD belirlenmiş ve işlenmiş ürün
analiz sonucu LOD’un altında ise herhangi bir hesaplamaya gerek olmaksızın numune
UYGUN olarak değerlendirilir.
İşlenmiş ürünün elde edildiği Ek-1’deki ürün için LOD belirlenmiş ve işlenmiş ürün
analiz sonucu LOD’a eşit veya üzerinde ise;
 İşleme faktörü < 1 durumunda hesaplama yapılmaksızın işlenmiş ürün analiz
sonucu Ek-1’deki ürün için belirlenmiş LOD değerine göre değerlendirilir.
 İşleme faktörü ≥ 1 durumunda işlenmiş ürün analiz sonucu ve ürün-pestisit için
belirlenmiş işleme faktörü kullanılarak analiz sonucu Ek-1’de listelenmiş ürün için
hesaplanır. Hesaplanan değere göre değerlendirme yapılır.
İşlenmiş ürünün elde edildiği Ek-1’deki ürün için MRL belirlenmiş ise işlenmiş ürün
analiz sonucu ve ürün-pestisit için belirlenmiş işleme faktörü kullanılarak analiz
sonucu Ek-1’de listelenmiş ürün için hesaplanır. Hesaplanan değere göre
değerlendirme yapılır.
Ek-4’deki pestisitler için işleme faktörü kullanılmaz.

7. Metabolitler
Pestisitler ruhsatlandırma aşamasında izomerleri, tuzları, konjugeleri, esterleri ve metabolitleri
ile birlikte çalışmalar yapılmakta ve pestisitler bu ürünleri ile birlikte tanımlanmaktadır.
Bundan dolayı pestisitler tanımı içerisinde yer alan ürünlerle birlikte değerlendirilmektedir.
Ancak bazı durumlarda zirai mücadelede kullanılan iki ayrı pestisit birbirine
dönüşebilmektedir (metabolit). Resmi kontrollerde pestisit veya metabolite ait kalıntı tespit
edilebilmektedir. Örneğin birçok üründe ruhsatlı olan bupirimate aktif maddesi yasaklı listede
(Ek-4) yer alan ethirimol maddesine dönüşebilmektedir. Bu nedenle bupirimate ile ilgili MRL
belirlenirken, buna paralel olarak ethirimol içinde MRL belirlenmektedir. Resmi kontrollerde
metabolit olabilen pestisit kalıntıları değerlendirilirken dikkatli olunmalıdır. Metabolit tespit
edildiğinde metabolite dönüşen pestisitin ruhsatlı olup olmamasına göre değerlendirme
yapılmalıdır. Pestisit ruhsatlı ve MRL belirlenmişse metaboliti için belirlenmiş MRL’e göre
pestisit yasaklı olsa bile değerlendirme yapılır. Önemli olan metabolite dönüşebilen pestisitin
ruhsatlı olmasıdır. Bu rehberde metabolit olabilen pestisitlere ilişkin aşağıdaki Tablo 1’de
oluşturulup geliştirilecektir.
Tablo 1- Pestisitler ve metabolitleri

Sıra No
1

PESTİSİT
Bupirimate

METABOLİTİ
Ethirimol

Bupirimate ve ethirimol için örnek değerlendirmeye örnekler bölümünde bakılabilir.
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8. Kompozit gıdalar
Ek-1’de listelenmiş ürünlerin veya bu ürünlerin işlenmesiyle elde edilmiş işlenmiş gıdaların
bileşen olarak kullanıldığı kompozit gıdaların değerlendirilmesinde farklı yöntemler
kullanılabilir. Kullanılacak yöntem analiz güvenilirliğini sağlamalıdır.







Kompozit gıda bileşenlerini ayırt etmeye izin veriyorsa, bileşenler ayrılarak analize
alınabilir ve değerlendirme yapılabilir.
Gıda bileşenlerinin oranları kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Burada dikkat
edilmesi gereken konulardan bir tanesi de kalıntı tespit edilen pestisitlerin kaynağının
ortaya çıkarılmasıdır.
Birden fazla bileşenden gelebilecek pestisit kalıntılarında ilgili bileşenler için
belirlenmiş yasal limitler göz önünde bulundurulmalıdır.
Kompozit gıda içerisinde işlenmiş ürün kullanılması durumunda işleme faktörleri
dikkate alınmalıdır.
Meyve suyu veya püresi gibi işlenmiş ürünlerden suyun uzaklaştırılmasıyla elde edilen
konsantre ürünlerde tespit edilen pestisit kalıntıları, konsantrasyon oranı kullanılarak
meyve suyu veya püresi için hesaplanır, daha sonra işleme faktörü kullanılarak ürün
değerlendirilir.

Mehmet Ali ŞAHİN
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Levent UYSAL

DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA
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DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA
1. SONUÇLARIN HESAPLANMASI VE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ
Laboratuvar tarafından analiz edilen numunede, analiz metodundan elde edilen veriler,
numunenin seyrelme oranları gibi tüm faktörler dikkate alınarak ve analiz sonucu hesaplanana
kadar yuvarlama yapılmadan numune ham analiz sonucu hesaplanır. Yine herhangi bir
yuvarlama yapılmadan ham analiz sonucunun % 50’si alınarak ölçüm belirsizliği hesaplanır.
Ölçüm belirsizliği % 50’nin üzerinde olan aktif maddeler için, belirlenmiş olan bu yüksek %
ölçüm belirsizliği kullanılarak hesaplama yapılır. Yuvarlama yapılmadan analiz sonucundan
ölçüm belirsizliği çıkarılarak değerlendirmeye esas ham analiz sonucu bulunur.
Örnekler;
HAM ANALİZ
SONUCU
(mg/kg)
0,0442
4,528
11,456
10,72
1,254
151,78
10,58
3,243
3,1084

ÖLÇÜM
DEĞERLENDİRMEYE
BELİRSİZLİĞİ* ESAS HAM ANALİZ
(mg/kg)
SONUCU (mg/kg)
± 0,0221
0,0221
± 2,264
2,264
± 5,728
5,728
± 5,36
5,36
± 0,627
0,627
± 75,89
75,89
± 5,29
5,29
± 1,6215
1,6215
± 1,5542
1,5542

* % 50 Ölçüm Belirsizliği kullanılmıştır.

2. YUVARLAMA VE DEĞERLENDİRMEYE ESAS ANALİZ SONUCU
Yuvarlama işlemi laboratuvar tarafından değerlendirmeye esas ham analiz sonucu
hesaplandıktan sonra yapılır. Burada, değerlendirmeye esas ham analiz sonucu ˂ 10 mg/kg ise
iki anlamlı rakam, ≥ 10 mg/kg ise üç anlamlı rakam olacak şekilde yuvarlanarak
değerlendirmeye esas analiz sonucu bulunur. Yuvarlamada terk edilen rakamın 5 olması
durumunda her zaman korunan son anlamlı rakam olduğu gibi bırakılır.
Raporlama anlamlı rakamlara yuvarlanmış sonuçlar üzerinden yapılır. Genel raporlama
sisteminde ‘ölçüm sonucu ± ölçüm belirsizliği (mg/kg)’ şeklinde raporlama yapılmaktadır.
Rapor üzerinden değerlendirildiğinde, değerlendirmeye esas olan ve gıda denetçilerinin
dikkate alması gereken sonuç, analiz sonucundan ölçüm belirsizliği değerinin çıkarılması ile
elde edilen sonuçtur. Bu noktada, laboratuvarlar tarafından yapılan yuvarlama esnasında terk
edilen rakamlar ve terk edilen rakamın 5 olması durumunda korunan son anlamlı rakamın
olduğu gibi bırakılması nedeniyle oluşan belirsizlik sonucu, ölçüm sonucundan ölçüm
belirsizliğinin çıkarılması ile elde edilen sonucun kimi zaman değerlendirmeye esas analiz
sonucunu doğrulamaması durumu ile karşılaşılabilmektedir. Bunun önüne geçmek üzere
dikkat edilmesi gereken husus, laboratuvar tarafından ham analiz sonucunun anlamlı
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rakamlara yuvarlanması sırasında ölçüm belirsizliği değerinin değerlendirmeye esas analiz
sonucunu doğrulayacak şekilde yuvarlanmasıdır.
Bu husus, özellikle MRL değerlerine yakın raporlamalarda daha da önem kazanmaktadır.
Örneğin, MRL değerinin 0,01 mg/kg olduğu bir aktif madde için, ham analiz sonucunun
0,0208 mg/kg olduğu bir örnekte, ölçüm belirsizliği değeri 0,0104 mg/kg’dır. Dolayısıyla
değerlendirmeye esas ham analiz sonucu 0,0104 mg/kg olacaktır. Değerlendirmeye esas ham
analiz sonucu iki anlamlı rakama yuvarlandığında 0,010 mg/kg değerine ulaşılır ve sonuç
UYGUN olarak değerlendirilir. Ancak, raporlama yapılırken 0,021 ± 0,010 şeklinde
yuvarlama yapılırsa, değerlendirmeye esas analiz sonucu 0,011 mg/kg olur ve sonuç UYGUN
DEĞİL olarak yorumlanır. Oysa ki, ham analiz sonucu üzerinden yapılan değerlendirmeye
göre numune UYGUN’dur. Bu nedenle raporla yapılırken, ölçüm belirsizliği değerinin nihai
sonucu doğrulayacak şekilde yukarı yuvarlanarak, sonucun 0,021 ± 0,011 mg/kg olarak
raporlanması gerekir. Bu adıma raporlama düzeltmesi denilebilir. Burada değerlendirmeye
esas analiz sonucunu doğrulamak için ölçüm belirsizliği yukarı veya aşağı çekilebilir.
Buna göre, yukarıda verilen örneklerin raporlama şekilleri aşağıdaki gibi olmalıdır. Bu
örneklere bakıldığında, ölçüm belirsizliği değerlerinin değerlendirmeye esas analiz sonucunu
doğrulayacak şekilde yuvarlandığı görülmektedir.
Örnekler;
HAM ANALİZ
ÖLÇÜM
DEĞERLENDİRMEYE DEĞERLENDİRMEYE RAPORLAMA
SONUCU
BELİRSİZLİĞİ* ESAS HAM ANALİZ
ESAS ANALİZ
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
SONUCU (mg/kg)
SONUCU (mg/kg)
0,0442
± 0,0221
0,0221
0,022
0,044 ± 0,022
4,528
± 2,264
2,264
2,3
4,5 ± 2,2
11,456
± 5,728
5,728
5,7
11,4 ± 5,7
10,72
± 5,36
5,36
5,4
10,7 ± 5,3
1,254
± 0,627
0,627
0,63
1,2 ± 0,57
151,78
± 75,89
75,89
75,9
152 ± 76,1
10,58
± 5,29
5,29
5,3
10,6 ± 5,3
3,243
± 1,6215
1,6215
1,6
3,2 ± 1,6
3,1084
± 1,5542
1,5542
1,5
3,1 ± 1,6

Raporlamada değerlendirmeye esas analiz sonucu verilmeyecektir, ancak
mevzuata uygunluk değerlendirmesini bu değer üzerinden yapılacak
şekilde raporlama yapılmalıdır.
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ÖRNEK UYGULAMA VE DEĞERLENDİRMELER
1. İTHAL ÜRÜNLER
İthal edilmek istenen armut numunesinde yapılan analizlerde aşağıdaki ham analiz
sonuçlarına göre değerlendirmenin % 50’lik ölçüm belirsizliği yaklaşımı ile yapılması.
PESTİSİT
Carbendazim and benomyl (benomyl ve
carbendazim toplamı carbendazim cinsinden) (R)
Flazasulfuron
Bupirimate
Ethirimol
Ethalfluralin
Bendiocarb

HAM ANALİZ SONUCU (mg/kg)
0,429
0,0204
0,453
0,208
0,568
0,035

İthal ürünlerde değerlendirme akım şemasında (Şekil 3) belirtilen sorgulamalar yapılarak ürün
ve pestisitin değerlendirileceği Yönetmelik Eki ve bu eklerden yasal limitler (MRL veya
LOD) bulunur.
PESTİSİT
Carbendazim
and
benomyl
(benomyl ve carbendazim toplamı
carbendazim cinsinden) (R)
Flazasulfuron
Bupirimate
Ethirimol
Ethalfluralin
Bendiocarb

YÖNETMELİK EKİ

YASAL LİMİT (mg/kg)

Ek-3 Bölüm-1

0,2

Ek-3 Bölüm-1
Ek-3 Bölüm-2A
Ek-3 Bölüm-2A**
Ek-5
Yok (varsayılan LOD)

0,01*
0,2
0,1
0,01*
0,01*

* LOD

Ham analiz sonuçları üzerinden, ‘Değerlendirme ve Raporlama’ bölümünde belirtilen
açıklamalar dikkate alınarak hesaplamalar yapılarak raporlama yapılır.
PESTİSİT
Carbendazim and benomyl
(benomyl ve carbendazim
toplamı
carbendazim
cinsinden) (R)
Flazasulfuron
Bupirimate
Ethirimol
Ethalfluralin
Bendiocarb

YASAL DEĞERLENDİRMEYE
RAPORLAMA
LİMİT
ESAS ANALİZ
DEĞERLENDİRME
(mg/kg)
(mg/kg)
SONUCU* (mg/kg)
0,2

0,21

0,43 ± 0,22

Uygun değil

0,01*
0,2
0,1
0,01*
0,01*

0,010
0,23
0,10
0,28
0,017

0,020 ± 0,010
0,45 ± 0,22
0,21 ± 0,11
0,57 ± 0,29
0,035 ± 0,018

Uygun
Uygun değil
Uygun
Uygun değil
Uygun değil

* Değerlendirmeye esas analiz sonucu, ham analiz sonucundan % 50 ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra gerekli anlamlı
rakamlara yuvarlanarak hesaplanmıştır.

33

06.06.2017

0

2. TÜRKİYE’DE ÜRETİLMİŞ ÜRÜNLER
Not: Verilen örneklerde sonradan ruhsatlandırma alarak durumu ve değerlendirmesi değişen
olabilir.
Örnek 1
Türkiye’de üretilmiş armut ve şeftali numunelerinde yapılan analizlerde aşağıdaki ham analiz
sonuçlarına göre değerlendirmenin % 50’lik ölçüm belirsizliği yaklaşımı ile yapılması.
PESTİSİT
Carbendazim
and
benomyl
(benomyl ve carbendazim toplamı
carbendazim cinsinden) (R)
Flazasulfuron
Bupirimate
Ethirimol
Ethalfluralin
Bendiocarb
Acetamiprid
Prothoate
Thiabendazole (R)

ARMUT HAM ANALİZ
SONUCU (mg/kg)

ŞEFTALİ HAM ANALİZ
SONUCU (mg/kg)

0,429

0,856

0,0208
0,453
0,213
0,568
0,035
0,533
0,022
0,138

0,0251
0,254
0,105
0,023
0,018
1,55
0,019
0,156

Ülkemizde üretilmiş bitkisel ürünlerde değerlendirme akım şemasında (Şekil 4) belirtilen
sorgulamalar yapılarak ürün ve pestisitin değerlendirileceği Yönetmelik Eki ve bu eklerden
yasal limitler (MRL veya LOD) bulunur.
PESTİSİT
Carbendazim and benomyl
(benomyl ve carbendazim toplamı
carbendazim cinsinden) (R)
Flazasulfuron
Bupirimate
Ethirimol
Ethalfluralin
Bendiocarb
Acetamiprid
Prothoate
Thiabendazole (R)

DEĞERLENDİRMENİN
YAPILACAĞI
YÖNETMELİK EKİ
(Armut)

YASAL DEĞERLENDİRMENİN YASAL
LİMİT
YAPILACAĞI
LİMİT
(mg/kg) YÖNETMELİK EKİ (mg/kg)
(Armut)
(Şeftali)
(Şeftali)

Ek-2 (MRL)

0,2

Ek-2 (MRL)

0,2

Ek-3 Bölüm-1 (LOD)
Ek-3 Bölüm-2A (LOD)
Ek-4 (Yasaklı)
Ek-3 Bölüm-2A (LOD)
Ek-4 (Yasaklı)
Ek-5 (LOD)
Yok (varsayılan LOD)
Sonradan
Ruhsatlandırma var
Ek-3 Bölüm-1 (MRL)
Ek-4
(varsayılan LOD)
Ek-3 Bölüm-1 (LOD)

0,01*
0,05*

0,01*
0,3

0,01*

Ek-3 Bölüm-1 (LOD)
Ek-2 (MRL)
Ek-3 Bölüm-2A (MRL)
(1)
Ek-4 (Yasaklı)
Ek-5 (LOD)
Yok (varsayılan LOD)

0,8

Ek-2 (MRL)

0,8

0,05*
0,01*

0,01*
0,05*

0,05
0,01*
0,01*

Ek-4
(varsayılan LOD)
Ek-3 Bölüm-1 (LOD)

0,01*
0,05*

* LOD
(1) Normalde ethirimol Ek-4 listesindedir. Ancak bupirimate’nin metoboliti olarak ortaya çıkabilmektedir. Ülkemizde bupirimate
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şeftalide ruhsatlı olduğu için ethirimol değerlendirilirken MRL’e göre değerlendirilir.

Ham analiz sonuçları üzerinden, ‘Değerlendirme ve Raporlama’ bölümünde belirtilen
açıklamalar dikkate alınarak hesaplamalar yapılarak raporlama yapılır.
ARMUT
PESTİSİT

Carbendazim and
benomyl (benomyl
ve
carbendazim
toplamı
carbendazim
cinsinden) (R)
Flazasulfuron
Bupirimate
Ethirimol
Ethalfluralin
Bendiocarb
Acetamiprid
Prothoate
Thiabendazole (R)

YASAL DEĞERLENDİRMEYE RAPORLAMA DEĞERLENDİRME
LİMİT
ESAS ANALİZ
(mg/kg)
(mg/kg)
SONUCU* (mg/kg)

0,2

0,21

0,43 ± 0,22

Uygun değil

0,01*
0,3
0,05
0,01*
0,01*
0,8
0,01*
0,05*

0,010
0,23
0,11
0,28
0,017
0.27
0,011
0,069

0,021 ± 0,011
0,45 ± 0,22
0,21 ± 0,010
0,57 ± 0,29
0,035 ± 0,018
0,53 ± 0,26
0,022 ± 0,011
0,14 ± 0,071

Uygun
Uygun
Uygun değil
Uygun değil
Uygun değil
Uygun
Uygun değil
Uygun değil

* Değerlendirmeye esas analiz sonucu, ham analiz sonucundan % 50 ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra gerekli
anlamlı rakamlara yuvarlanarak hesaplanmıştır.

ŞEFTALİ
PESTİSİT

Carbendazim and
benomyl (benomyl
ve
carbendazim
toplamı
carbendazim
cinsinden) (R)
Flazasulfuron
Bupirimate
Ethirimol
Ethalfluralin
Bendiocarb
Acetamiprid
Prothoate
Thiabendazole (R)

YASAL DEĞERLENDİRMEYE RAPORLAMA DEĞERLENDİRME
LİMİT
ESAS ANALİZ
(mg/kg)
(mg/kg)
SONUCU* (mg/kg)

0,2

0,43

0,86 ± 0,43

Uygun değil

0,01*
0,05*
0,05*
0,01*
0,01*
0,8
0,01*
0,05*

0,012
0,13
0,052
0,011
0,0090
0,77
0,0095
0,078

0,025 ± 0,013
0,25 ± 0,12
0,10 ± 0,048
0,023 ± 0,012
0,018 ± 0,0090
1,6 ± 0,83
0,019 ± 0,0095
0,16 ± 0,082

Uygun değil
Uygun değil
Uygun değil
Uygun değil
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun değil

* Değerlendirmeye esas analiz sonucu, ham analiz sonucundan % 50 ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra gerekli
anlamlı rakamlara yuvarlanarak hesaplanmıştır.
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Örnek 2
Türkiye’de üretilmiş çeşitli numunelerde yapılan analizlerde aşağıdaki ham analiz sonuçlarına
göre değerlendirmenin % 50’lik ölçüm belirsizliği yaklaşımı ile yapılması.

PESTİSİT

Acephate
Kükürt
Cyflumetofen
Fluensulfone
Fludioxonil
Bifenthrin
Tritosulfuron
Thiophanatemethyl

SOĞAN
GÜL
SOYA
BİBER
ANASON PORTAKAL
ÇAY
HAM
HAM
FASULYESİ
HAM
HAM
HAM
HAM
ANALİZ ANALİZ
HAM
ANALİZ ANALİZ
ANALİZ
ANALİZ
SONUCU SONUCU
ANALİZ
SONUCU SONUCU
SONUCU
SONUCU
(mg/kg)
(mg/kg)
SONUCU
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)

0,0412
5,84
0,0210
0,0216
0,238
0,0963
22,863

0,109
----0,233
0,289
5,689
----0,046

0,0416
----0,236
0,101
----0,189
0,056

0,124
--------10,56
0,569
---------

0,405
----0,023
0,011
-------------

0,125
------------25,23
---------

0,062
----0,012
0,015
----0,148
-----

1,36

0,211

0,125

-----

-----

12,13

-----

Ülkemizde üretilmiş bitkisel ürünlerde değerlendirme akım şemasında (Şekil 4) belirtilen
sorgulamalar yapılarak ürün ve pestisitin değerlendirileceği Yönetmelik Eki ve bu eklerden
yasal limitler (MRL veya LOD) bulunur.

PESTİSİT
Acephate
Kükürt
Cyflumetofen
Fluensulfone
Fludioxonil
Bifenthrin
Tritosulfuron
Thiophanatemethyl

DEĞERLENDİRMENİN
YAPILACAĞI
YÖNETMELİK EKİ
(Soğan)
Ek-4 (Yasaklı)
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)

YASAL
LİMİT
(mg/kg)
(Soğan)
0,02*

DEĞERLENDİRMENİN
YAPILACAĞI
YÖNETMELİK EKİ
(Gül)
Ek-4 (Yasaklı)
Ek-3 Bölüm 2B (LOD)

YASAL
LİMİT
(mg/kg)
(Gül)
0,05*

Yok (varsayılan LOD)
Yok (varsayılan LOD)
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)
Ek-3 Bölüm 2A (LOD)

MRL
uygulanmaz
0,01*
0,01*
0,01*
0,05*
0,01*

Yok (varsayılan LOD)
Yok (varsayılan LOD)
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)
Ek-3 Bölüm 2B (LOD)
Ek-3 Bölüm 2A (LOD)

MRL
uygulanmaz
0,01*
0,01*
0,05*
0,1*
0,02*

Ek-3 Bölüm 1 (LOD)

0,1*

Ek-3 Bölüm 2B (LOD)

0,1*

Ek-2

Ek-2
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PESTİSİT

DEĞERLENDİRMENİN
YAPILACAĞI
YÖNETMELİK EKİ
(Soya Fasulyesi)

YASAL
LİMİT
(mg/kg)
(Soya
Fasulyesi)

DEĞERLENDİRMENİN
YAPILACAĞI
YÖNETMELİK EKİ
(Biber)

YASAL
LİMİT
(mg/kg)
(Biber)

Acephate

Ek-4 (Yasaklı)
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)

0,02*

Ek-4 (Yasaklı)
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)

0,01*

Kükürt

Ek-2

Cyflumetofen
Fluensulfone
Fludioxonil
Bifenthrin
Tritosulfuron
Thiophanate-methyl

Yok (varsayılan LOD)
Yok (varsayılan LOD)
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)
Ek-2
Ek-3 Bölüm 2A (LOD)
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)
DEĞERLENDİRMENİN
YAPILACAĞI
YÖNETMELİK EKİ
(Anason)
Ek-4 (Yasaklı)
Ek-3 Bölüm 2B (LOD)

PESTİSİT

Acephate
Kükürt

Ek-2

Cyflumetofen
Fluensulfone

Yok (varsayılan LOD)
Yok (varsayılan LOD)

Fludioxonil

Ek-3 Bölüm 1 (LOD)

Bifenthrin
Tritosulfuron
Thiophanate-methyl

Ek-3 Bölüm 2B (LOD)
Ek-3 Bölüm 2A (LOD)
Ek-3 Bölüm 2B (LOD)

PESTİSİT
Acephate
Kükürt
Cyflumetofen
Fluensulfone
Fludioxonil
Bifenthrin
Tritosulfuron

MRL
uygulanmaz
0,01*
0,01*
0,01*
0,1*
0,01*
0,1*

Ek-2
Yok (varsayılan LOD)
Yok (varsayılan LOD)
Ek-2
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)
Ek-3 Bölüm 2A (LOD)
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)

MRL
uygulanmaz
0,01*
0,01*
1
0,05*
0,01*
0,1*

YASAL DEĞERLENDİRMENİN YASAL
LİMİT
YAPILACAĞI
LİMİT
(mg/kg)
YÖNETMELİK EKİ
(mg/kg)
(Anason)
(Portakal)
(Portakal)
Ek-4 (Yasaklı)
0,2*
0,01*
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)
MRL
MRL
Ek-2
uygulanmaz
uygulanmaz
0,01*
Yok (varsayılan LOD)
0,01*
0,01*
Yok (varsayılan LOD)
0,01*
Sonradan
0,05*
Ruhsatlandırma var
10
Ek-3 Bölüm-1 (MRL)
0,1*
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)
0,05*
0,02*
Ek-3 Bölüm 2A (LOD)
0,01*
0,1*
Ek-2
6

DEĞERLENDİRMENİN
YAPILACAĞI
YÖNETMELİK EKİ
(Çay)
Ek-4 (Yasaklı)
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)
Ek-2
Yok (varsayılan LOD)
Yok (varsayılan LOD)
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)
Ek-3 Bölüm 1/2B (LOD)
Ek-3 Bölüm 2A (LOD)

YASAL LİMİT
(mg/kg)
(Çay)
0,05*
MRL uygulanmaz
0,01*
0,01*
0,05*
0,1*
0,02*
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Thiophanate-methyl

Ek-3 Bölüm 1 (LOD)

0,1*

Ham analiz sonuçları üzerinden, ‘Değerlendirme ve Raporlama’ bölümünde belirtilen
açıklamalar dikkate alınarak hesaplamalar yapılarak raporlama yapılır.
SOĞAN
DEĞERLENDİRMEYE
RAPORLAMA
PESTİSİT
ESAS ANALİZ
DEĞERLENDİRME
(mg/kg)
SONUCU* (mg/kg)
Acephate
0,02*
0,021
0,041 ± 0,020
Uygun değil
Kükürt
MRL uygulanmaz
2,9
5,8 ± 2,9
Uygun
Cyflumetofen
0,01*
0,010
0,021 ± 0,011
Uygun
Fluensulfone
0,01*
0,011
0,022 ± 0,011
Uygun değil
Fludioxonil
0,01*
0,12
0,24 ± 0,12
Uygun değil
Bifenthrin
0,05*
0,048
0,096 ± 0,048
Uygun
Tritosulfuron
0,01*
11,4
22,9 ± 11,5
Uygun değil
Thiophanate0,1*
0,68
1,4 ± 0,72
Uygun değil
methyl
YASAL LİMİT
(mg/kg)

* Değerlendirmeye esas analiz sonucu, ham analiz sonucundan % 50 ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra gerekli
anlamlı rakamlara yuvarlanarak hesaplanmıştır.

GÜL
DEĞERLENDİRMEYE
PESTİSİT
ESAS ANALİZ
SONUCU* (mg/kg)
Acephate
0,05*
0,054
Kükürt
MRL uygulanmaz
----Cyflumetofen
0,01*
0,12
Fluensulfone
0,01*
0,14
Fludioxonil
0,05*
2,8
Bifenthrin
0,1*
----Tritosulfuron
0,02*
0,023
Thiophanate0,1*
0,10
methyl
YASAL LİMİT
(mg/kg)

RAPORLAMA
(mg/kg)

DEĞERLENDİRME

0,11 ± 0,056
----0,23 ± 0,11
0,29 ± 0,15
5,7 ± 2,9
----0,046 ± 0,023

Uygun değil
-----Uygun değil
Uygun değil
Uygun değil
-----Uygun değil

0,21 ± 0,11

Uygun

* Değerlendirmeye esas analiz sonucu, ham analiz sonucundan % 50 ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra gerekli anlamlı
rakamlara yuvarlanarak hesaplanmıştır.

SOYA FASULYESİ
PESTİSİT
Acephate
Kükürt
Cyflumetofen
Fluensulfone
Fludioxonil
Bifenthrin
Tritosulfuron
Thiophanate-

DEĞERLENDİRMEYE
RAPORLAMA
ESAS ANALİZ
DEĞERLENDİRME
(mg/kg)
SONUCU* (mg/kg)
0,02*
0,021
0,042 ± 0,021
Uygun değil
MRL uygulanmaz
-------------0,01*
0,12
0,24 ± 0,12
Uygun değil
0,01*
0,050
0,10 ± 0,050
Uygun değil
0,01*
-------------0,1*
0,094
0,19 ± 0,096
Uygun
0,01*
0,028
0,056 ± 0,028
Uygun değil
0,1*
0,062
0,13 ± 0,068
Uygun
YASAL LİMİT
(mg/kg)
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methyl
* Değerlendirmeye esas analiz sonucu, ham analiz sonucundan % 50 ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra gerekli
anlamlı rakamlara yuvarlanarak hesaplanmıştır.

BİBER
DEĞERLENDİRMEYE
RAPORLAMA
ESAS ANALİZ
DEĞERLENDİRME
(mg/kg)
SONUCU* (mg/kg)
Acephate
0,01*
0,062
0,12 ± 0,058
Uygun değil
Kükürt
MRL uygulanmaz
------------Cyflumetofen
0,01*
------------Fluensulfone
0,01*
5,3
10,6 ± 5,3
Uygun değil
Fludioxonil
1
0,28
0,57 ± 0,29
Uygun
Bifenthrin
0,05*
------------Tritosulfuron
0,01*
------------Thiophanate0,1*
------------methyl
PESTİSİT

YASAL LİMİT
(mg/kg)

* Değerlendirmeye esas analiz sonucu, ham analiz sonucundan % 50 ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra gerekli
anlamlı rakamlara yuvarlanarak hesaplanmıştır.

ANASON
DEĞERLENDİRMEYE
RAPORLAMA
PESTİSİT
ESAS ANALİZ
DEĞERLENDİRME
(mg/kg)
SONUCU* (mg/kg)
Acephate
0,2*
0,20
0,40 ± 0,20
Uygun
Kükürt
MRL uygulanmaz
------------Cyflumetofen
0,01*
0,011
0,023 ± 0,012
Uygun değil
Fluensulfone
0,01*
0,0055
0,011 ± 0,0055
Uygun
Fludioxonil
0,05*
------------Bifenthrin
0,1*
------------Tritosulfuron
0,02*
------------Thiophanate0,1*
------------methyl
YASAL LİMİT
(mg/kg)

* Değerlendirmeye esas analiz sonucu, ham analiz sonucundan % 50 ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra gerekli
anlamlı rakamlara yuvarlanarak hesaplanmıştır.

PORTAKAL
DEĞERLENDİRMEYE
RAPORLAMA
PESTİSİT
ESAS ANALİZ
DEĞERLENDİRME
(mg/kg)
SONUCU* (mg/kg)
Acephate
0,01*
0,062
0,12 ± 0,058
Uygun değil
Kükürt
MRL uygulanmaz
------------Cyflumetofen
0,01*
------------Fluensulfone
0,01*
------------Fludioxonil
10
12,6
25,2 ± 12,6
Uygun değil
Bifenthrin
0,05*
------------Tritosulfuron
0,01*
------------Thiophanate6
6,1
12,1 ± 6,0
Uygun değil
methyl
YASAL LİMİT
(mg/kg)
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* Değerlendirmeye esas analiz sonucu, ham analiz sonucundan % 50 ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra gerekli
anlamlı rakamlara yuvarlanarak hesaplanmıştır.

ÇAY
DEĞERLENDİRMEYE
RAPORLAMA
PESTİSİT
ESAS ANALİZ
DEĞERLENDİRME
(mg/kg)
SONUCU* (mg/kg)
Acephate
0,05*
0,031
0,062 ± 0,031
Uygun
Kükürt
MRL uygulanmaz
------------Cyflumetofen
0,01*
0,0060
0,012 ± 0,0060
Uygun
Fluensulfone
0,01*
0,0075
0,015 ± 0,0075
Uygun
Fludioxonil
0,05*
------------Bifenthrin
0,1*
0,074
0,15 ± 0,076
Uygun
Tritosulfuron
0,02*
------------Thiophanate0,1*
------------methyl
YASAL LİMİT
(mg/kg)

* Değerlendirmeye esas analiz sonucu, ham analiz sonucundan % 50 ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra gerekli
anlamlı rakamlara yuvarlanarak hesaplanmıştır.

3. İŞLENMİŞ ÜRÜN
Ülkemizde üretilmiş ve kurutulmuş sofralık üzüm numunesinde yapılan analizlerde aşağıdaki
ham analiz sonuçlarına göre değerlendirmenin % 50’lik ölçüm belirsizliği yaklaşımı ile
yapılması.
PESTİSİT
Chlorpyrifos
Quinoxyfen
Cyprodinil
Azoxystrobin
Ethoprophos
Butralin
Ethephon

HAM ANALİZ SONUCU (mg/kg)
0,028
1,62
12,142
14,05
0,018
0,024
0,038

Kurutulmuş üzüm numunesi analiz sonuçları işleme faktörü kullanılarak sofralık üzüm için
kalıntı hesaplanıp değerlendirilecektir. Aynı zamanda analiz sonuçları ve sofralık üzüm için
belirlenmiş MRL veya LOD değerlerine göre işleme faktörü kullanılmadan değerlendirme
yapılabilecek durumlar da bulunmaktadır. İlk olarak sofralık üzüm için bitkisel ürünlerde
değerlendirme akım şemasında (Şekil 4) belirtilen sorgulamalar yapılarak ürün ve pestisitin
değerlendirileceği Yönetmelik Eki ve bu eklerden yasal limitler (MRL veya LOD) bulunur.
PESTİSİT
Chlorpyrifos
Quinoxyfen
Cyprodinil
Azoxystrobin
Ethoprophos
Butralin

YÖNETMELİK EKİ
Ek-3 Bölüm-1 (LOD)
Ek-2
Ek-2
Ek-2
Ek-2
Ek-4 (Yasaklı)

YASAL LİMİT (mg/kg)
0,01*
1
3
2
0,02*
0,01*
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Ek-5 (LOD)
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)

Ethephon

0,05*

* LOD

- Öncelikle işleme faktörüne ihtiyaç duyulmayan sonuçlar bulunarak değerlendirme yapılır.
Ethoprophos ve Ethephon için sofralık üzümde LOD belirlenmiş, kurutulmuş üzüm analiz
sonuçları ise işlenmemiş ürün için belirlenmiş LOD değerinin altındadır. Bu nedenle işleme
faktörü kullanılmadan bu sonuçlar mevzuata UYGUN olarak değerlendirilir.
- Butralin Ek-4 yasaklı listesinde olduğu için işleme faktörü kullanılmadan değerlendirme
yapılır.
- Chlorpyrifos için işlenmemiş ürün için LOD değeri kullanılmaktadır. Chlorpyrifos-sofralık
üzüm için işleme faktörü 0,21 olarak belirlenmiş olup 1’den küçüktür. Bu nedenle işleme
faktörü kullanılmadan kurutulmuş üzüm analiz sonucu işlenmemiş ürün için belirlenmiş LOD
değerine göre değerlendirilmelidir.
- Quinoxyfen, cyprodinil ve azoxystrobin için işleme faktörü kullanılarak değerlendirme
yapılır.
- İşleme faktörünün kullanıldığı durumlarda ham analiz sonuçları yuvarlanmadan işleme
faktörüne bölünerek işlenmemiş ürün için kalıntı hesaplanır. Hesaplanan analiz sonucunda
yuvarlama yapılır. Ölçüm belirsizliği yuvarlama yapılmadan çıkarılarak değerlendirmeye esas
analiz sonucu bulunur.
- İşlenmiş ürünlerin raporlanmasında, ölçüm sonucu olarak işlenmiş ürüne ait ölçüm sonuçları
verilir ve kullanılan işleme faktörü raporun değerlendirme (açıklama) kısmında not olarak
belirtilir. Değerlendirme işleme faktörü dikkate alınarak hesaplanan değerlendirmeye esas
analiz sonucu değeri üzerinden yapılır. Bu örnekte, raporun Değerlendirme (Açıklamalar)
kısmında, Quinoxyfen, Cyprodinil ve Azoxystrobin için kullanışlan işleme faktörlerinin
sırasıyla 0,66 , 2,0 ve 2,99 olduğu; Chlorpyrifos, Ethoprophos, Butralin ve Ethephon için ise
işleme faktörü kullanılmadığı belirtilir.

PESTİSİT

YASAL
LİMİT
(mg/kg)

Chlorpyrifos

0,01*

Quinoxyfen
Cyprodinil
Azoxystrobin
Ethoprophos
Butralin
Ethephon

1
3
2
0,02*
0,01*
0,05*

İF
Kullanılmadı
(<1)
0,66
2,0
2,99
Kullanılmaz
Kullanılmaz
Kullanılmaz

DEĞERLENDİRMEYE
ESAS ANALİZ
RAPORLAMA DEĞERLENDİRME
SONUCU* (mg/kg)
0,014

0,028 ± 0,014

Uygun değil

1,2 (0,81/0,66=1,2)
3,0 (6,1/2,0=3,0)
2,3 (7,0/2,99=2,3)
----0,012
-----

1,6 ± 0,79
12,1 ± 6,0
14,0 ± 7,0
0,018 ± 0,009
0,024 ± 0,012
0,038 ± 0,019

Uygun değil
Uygun
Uygun değil
Uygun
Uygun değil
Uygun

* Değerlendirmeye esas analiz sonucu, ham analiz sonucundan % 50 ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra gerekli anlamlı
rakamlara yuvarlanarak hesaplanmıştır.
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4. KONSANTRE ÜRÜN
Konsantre meyve suyundan hazırlanmış çilek nektarında başkaca bileşenlerden gelme ihtimali
olmayan aşağıdaki pestisitler bulunmuştur. Ölçüm belirsizliği olarak % 50 yaklaşımı alınarak
değerlendirmenin yapılması.
PESTİSİT
Bupirimate
Ethirimol
Imazalil
Fenazaquin
Etridiazole
Atrazine (F)
Thidiazuron

HAM ANALİZ SONUCU (mg/kg)
2,568
0,842
0,042
0,025
0,068
0,038
0,023

Burada öncelikle değerlendirmenin yapılacağı işlenmemiş ürünün (çilek) değerlendirileceği
ekler ve yasal limit bulunur.
PESTİSİT
Bupirimate
Ethirimol
Imazalil
Fenazaquin
Etridiazole
Atrazine (F)
Thidiazuron

YÖNETMELİK EKİ
Ek-2
Ek-3 Bölüm 2A (MRL)**
Ek-3 Bölüm 1 (LOD)
Ek-3 Bölüm 2A (LOD)
Ek-3 Bölüm 2A (LOD)
Ek-4
Ek-5 (LOD)
Ek-4
Varsayılan LOD

YASAL LİMİT (mg/kg)
2
0,2
0,05*
0,01*
0,05*
0,05*
0,01*

* LOD
** Bupirimate metaboliti. Bupirimate çilekte ruhsatlı olduğu için normalde yasaklı
listede (Ek-4) olduğu halde ethirimol bu bölümde MRL yönünden değerlendirilir.

Nektar analiz sonuçları incelendiğinde imazalil ve atrazine (ayrıca yasaklı) sonuçlarının
işlenmemiş ürün (çilek) için belirlenen yasal limitin LOD olması ve LOD’un altında olması
nedeniyle herhangi bir başka işleme gerek kalmaksızın nektar numunesi bu pestisitler
yönünden UYGUN olarak değerlendirilir.
Diğer pestisit sonuçlarının değerlendirilmesinden önce numune ile işlenmemiş ürün
arasındaki çevrim faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Nektarın içerisinde konsantre
meyve suyu oranı veya meyve suyu oranı nedir? Konsantre meyve suyu oranı verilmiş ise
konsantre ile meyve suyu arasındaki oran nedir? Meyve suyu için işleme faktörü belirlenmiş
mi? Bu sorulara cevap bulunması gerekir. Burada gıda etiketi üzerindeki bilgiler öncelikle
esas alınmak şartıyla, gıda işletmecisi beyanları, var ise mevzuatta verilen bilgiler kullanılarak
bu soruların cevapları bulunmalıdır.
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Bu örnek için etikette ürünün % 20’sinin konsantre meyve suyu olduğuna dair bilgi olduğunu,
gıda işletmecisinin ise konsantre ürün elde etmek için meyve suyundan % 75 suyun
uzaklaştırıldığının beyan ettiğini varsayalım. Bu ürünün pestisit için değerlendirilebilmesi için
öncelikle sonuçların meyve suyu için hesaplanması, daha sonra ise işleme faktörü kullanılarak
Ek-1’deki işlenmemiş ürün (çilek) için kalıntının hesaplanması gerekir.
𝐾𝑜𝑛𝑠𝑎𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑦𝑣𝑒 𝑠𝑢𝑦𝑢 𝑖ç𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑙𝚤𝑛𝑡𝚤 = 𝑁𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑢ç𝑙𝑎𝑟𝚤 𝑥 5
𝑀𝑒𝑦𝑣𝑒 𝑠𝑢𝑦𝑢 𝑖ç𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑙𝚤𝑛𝑡𝚤 =

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑎𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑦𝑣𝑒 𝑠𝑢𝑦𝑢 𝑖ç𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑙𝚤𝑛𝑡𝚤
4

=

𝑁𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑢ç𝑙𝑎𝑟𝚤 𝑥 5
4

𝑀𝑒𝑦𝑣𝑒 𝑠𝑢𝑦𝑢 𝑖ç𝑖𝑛 𝑘𝑎𝑙𝚤𝑛𝑡𝚤 = 𝑁𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑛𝑢ç𝑙𝑎𝑟𝚤 𝑥 1,25
PESTİSİT
Bupirimate
Ethirimol
Fenazaquin
Etridiazole
Thidiazuron

HAM ANALİZ SONUCU (mg/kg)
(meyve suyu için hesaplanan)
3,21
1,0525
0,03125
0,085
0,02875

.

Meyve suyu için hesaplanan pestisitlerden Thidiazuron yasaklı olduğu için işleme faktörü
kullanılmadan ve ölçüm belirsizliği hesaplanıp değerlendirmeye esas analiz sonucu
hesaplanarak değerlendirme yapılır. İşleme faktörlerinin bupirimate, ethirimol, fenazaquin,
etridiazole için sırasıyla 0,2 – 0,5 – 1,2 – 0,3 olduğunu varsayalım. Bu durumda etridiazole
için LOD belirlendiği ve işleme faktörü<1 olduğu için işleme faktörü kullanılmaz. Diğer
pestisitler için meyve suyu için hesaplanan sonuçlar yuvarlanmadan işleme faktörüne
bölünerek işlenmemiş ürün için kalıntı hesaplanır. Hesaplanan analiz sonucunda yuvarlama
yapılır. Ölçüm belirsizliği yuvarlama yapılmadan çıkarılarak değerlendirmeye esas analiz
sonucu bulunur.
Raporlamada, ölçüm sonucu olarak işlenmiş ürüne (konsantre meyve suyundan hazırlanmış
çilek nektarı) ait ölçüm sonuçları verilir ve hesaplamalarda kullanılan seyreltme ve işleme
faktörleri raporun değerlendirme (açıklama) kısmında not olarak belirtilir. Değerlendirme,
seyreltme ve işleme faktörleri dikkate alınarak hesaplanan değerlendirmeye esas analiz
sonucu değeri üzerinden yapılır. Bu örnekte, raporun Değerlendirme (Açıklamalar) kısmında,
nektardan meyve suyuna geçiş için 1,25 seyreltme faktörü kullanıldığı ve Bupirimate,
Ethirimol ve Fenazaquin için sırasıyla 0,2, 0,5 ve 1,2 işleme faktörü kullanıldığı belirtilir.
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PESTİSİT
Bupirimate
Ethirimol
Imazalil
Fenazaquin
Etridiazole
Atrazine (F)
Thidiazuron

YASAL
DEĞERLENDİRMEYE
LİMİT
İF
ESAS ANALİZ SONUCU* RAPORLAMA DEĞERLENDİRME
(mg/kg)
(mg/kg)
2
0,2
8,0 (3,21/0,2x0,5=8,0)
2,6 ± 1,3
Uygun değil
0,2
0,5
1,0 (1,0525/0,5x0,5=1,0)
0,84 ± 0,42
Uygun değil
0,05* Kullanılmadı
----0,042 ± 0,021
Uygun
0,01*
1,2
0,013(0,03125/1,2x0,5=0,013) 0,025 ± 0,012
Uygun değil
0,05*
Kullanılmaz
0,042 (0,085x0,5=0,042)
0,068 ± 0,034
Uygun
0,05* Kullanılmadı
0,038 ± 0,019
Uygun
0,01*
Kullanılmaz
0,014 (0,02875x0,5=0,014)
0,023 ± 0,012
Uygun değil

* Değerlendirmeye esas analiz sonucu, ham analiz sonucundan % 50 ölçüm belirsizliği çıkarıldıktan sonra gerekli anlamlı rakamlara
yuvarlanarak hesaplanmıştır.

Mehmet Ali ŞAHİN
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BÖLÜM 6

Levent UYSAL
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SORU CEVAP
Bu bölümde geri bildirimler sonucu Yönetmeliğin uygulanmasına yardımcı olabilecek
konular soru cevap şeklinde ilave edilecektir.
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