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HHayvanlarda hastalayvanlarda hastalııklarklarıın san sağğaltaltıımmıı, , öönlenmesi ve konnlenmesi ve konttrolrolüü ile geliile gelişşmenin hmenin hıızz--

landlandıırrıılmaslmasıı amacamacııyla, doyla, doğğrudan veya yem ya da suya katrudan veya yem ya da suya katıılarak uygulanan ilalarak uygulanan ilaçç

veya diveya diğğer kimyasal maddelerin kullaner kimyasal maddelerin kullanıılmalarlmalarıınnıı takiben hayvantakiben hayvanıın doku ve n doku ve 

organlarorganlarıında biriken veya depolanan denda biriken veya depolanan değğiişşmemimemişş metabolimetabolittlerileri, par, parççalanma alanma 

üürrüünleri, serbest veya banleri, serbest veya bağğllıı haldeki ilahaldeki ilaçç ya da kimyasal madde miktarya da kimyasal madde miktarıı kalkalııntntıı

olarak tanolarak tanıımlanmlanıır.r.

KALINTIKALINTI
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Bir ilaBir ilaçç ya da maddenin etkisiz miktarya da maddenin etkisiz miktarıı terimi :terimi :

 Memelilerde zararlMemelilerde zararlıı bir etkiye yol abir etkiye yol aççmayanmayan,,

 Fizyolojik veya biyokimyasal olaylarFizyolojik veya biyokimyasal olaylarıın hn hıızzıınnıı ve sve seeyriyrinni ei ettkilemeyenkilemeyen veya   veya   

dedeğğiişştirmeyentirmeyen,,

 GeliGelişşme hme hıızzıı, organ ya da doku a, organ ya da doku ağığırlrlııklarklarıında denda değğiişşikliklere yol aikliklere yol aççmayan,mayan,

 HHüüccrelerderelerde enzimatikenzimatik etkinlik ve yapetkinlik ve yapııssal bozukluklara sebep olmayan al bozukluklara sebep olmayan 

miktarmiktarıınnıı ifade eder.ifade eder.

Etkisiz DEtkisiz Düüzey veya Miktarzey veya Miktar

BeBessinlerde kalinlerde kalııntntıı halinde bulunan bir ilahalinde bulunan bir ilaçç veya kimyasal maddenin, veya kimyasal maddenin, 

ttüüketicilerin saketicilerin sağğllığıığı üüzerinde hizerinde hiççbir olumsuz etkisi olmaksbir olumsuz etkisi olmaksıızzıın, yan, yaşşam boyunca am boyunca 

ggüünlnlüük k oolaraklarak alalıınabilecek miktarnabilecek miktarıınnıı ifade eder.ifade eder.

Bu miktarBu miktar,, iinsannsan ve hayvanlarda yapve hayvanlarda yapıılanlan uzun suzun süüreli yedirme reli yedirme 

denemelerinden elde edilen sonudenemelerinden elde edilen sonuççlara glara gööre hesaplanre hesaplanıır ve birimi mg/kg canlr ve birimi mg/kg canlıı

aağğıırlrlııkk/g/güün n ‘‘ ddüür.  Bu der.  Bu değğeerinrin insanlara uygulanmasinsanlara uygulanmasıında genel bir kural olarak nda genel bir kural olarak 

100 g100 güüven faktven faktöörrüü dikkate aldikkate alıınnıır.r.

Kabul Edilebilir GKabul Edilebilir Güünlnlüük Alk Alıımm
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Bir ilaBir ilaçç veya kimyasal maddeninveya kimyasal maddenin,, insan ya da hayvanlar tarafinsan ya da hayvanlar tarafıından ndan 

ttüüketiketillene kadar, besin veya yemlerde bulunmasene kadar, besin veya yemlerde bulunmasıınnaa izin verilen en fazla izin verilen en fazla 

miktarmiktarıı veya yoveya yoğğunluunluğğu olarak tanu olarak tanıımlanmlanıır. Birimir. Birimi aağığırlrlıık/kk/kııssıım esasm esasıına gna gööre re 

ppmppm, , ppbppb veya veya pptppt’’dirdir. . TToleransolerans ddüüzeyizeyi tipleri tipleri ::

 SSıınnıırlrlıı toleranstolerans

 İİhmal edilebilir toleranshmal edilebilir tolerans

 SSııffıır toleransr tolerans

 GeGeççici toleransici tolerans

Tolerans DTolerans Düüzeyizeyi

SSıınnıırlrlıı tolerans :tolerans :
Bir ilaBir ilaçç veya kimyasal maddenin besin ya da yemlerdeveya kimyasal maddenin besin ya da yemlerde bulunmasbulunmasıına izin na izin 

verilen verilen ööllçüçülebilir kallebilir kalııntntıı miktarmiktarııddıır.  Belirlenmesinde;r.  Belirlenmesinde;

 Fare ve sFare ve sııççanlarda yaanlarda yaşşam boyu yedirme denemeleriam boyu yedirme denemeleri

 KemKemiiricirici olmayan memeli tolmayan memeli tüürlerinde 6 ay veya daha uzun srlerinde 6 ay veya daha uzun süürelireli

 TeratojenikTeratojenik incelemeincelemeller de dahiler de dahil,, en az 3 nesil en az 3 nesil üüreme denemeleri yapreme denemeleri yapııllıır.r.

Herhangi  bir maddenin insanlar iHerhangi  bir maddenin insanlar iççin hazin hazıırlanan besinlerde bulunmasrlanan besinlerde bulunmasıına na 
izin verilecek sizin verilecek sıınnıırlrlıı tolerans dtolerans düüzeyinin, aynzeyinin, aynıı madde imadde iççin duyarlin duyarlıı deney deney 
hayvanlarhayvanlarıında nda ööllçüçülen delen değğere 100 gere 100 güüven faktven faktöörrüü uygulanuygulanıır. Maddenin r. Maddenin 
teratojenikteratojenik etkisi veya etki tehlikesi varsa 1000 getkisi veya etki tehlikesi varsa 1000 güüven faktven faktöörrüü uygulanuygulanıır. r. 
Etlerde 100 Etlerde 100 ppbppb, s, süütlerde 10 tlerde 10 ppbppb ve ve üüzerindeki kalzerindeki kalııntntıılar slar sıınnıırlrlıı toleranstoleransıı
ifade eder.ifade eder.
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İİhmal Edilehmal Edilebbiliilirr Tolerans :Tolerans :

Zehirlilik bakZehirlilik bakıımmıından ndan öönem tanem taşışımayan kalmayan kalııntntıı miktarmiktarıınnıı ifade eder. ifade eder. 

Uygulanan en Uygulanan en duduyyarlarlıı analiz yanaliz yööntemleriyle belirlenen en kntemleriyle belirlenen en küçüüçük kalk kalııntntıı miktarmiktarııddıır. r. 

SSııççan ve kan ve kööpeklerde yappeklerde yapıılan 90 glan 90 güünlnlüük yedirme denemeleri ile gerek duyulan k yedirme denemeleri ile gerek duyulan 

didiğğer zehirlilik dener zehirlilik deneemeleri dikkate almeleri dikkate alıınarak belirlenir. narak belirlenir. İİhmal edilebilir toleranshmal edilebilir toleransıın n 

hesaplanmashesaplanmasıında nda ggüüvven fakten faktöörrüü en az 2000 olmalen az 2000 olmalııddıır. Herhangi bir madde ir. Herhangi bir madde iççin in 

ihmal edilebilir ihmal edilebilir tolerantoleranss olarak kabul edilen toplam kalolarak kabul edilen toplam kalııntntıı miktarmiktarıınnıın n üüst sst sıınnıırrıı

ette 100 ette 100 ppbppb ve sve süütte 10 tte 10 ppbppb’’dirdir..

SSııffıır Tolerans :r Tolerans :

Bu son derece zehirli ve Bu son derece zehirli ve karsinojenikkarsinojenik eettkisikisi olan ilaolan ilaçç ya da ya da kimyasakimyasall

madde kalmadde kalııntntıılarlarıınnıın yem veya besin maddelerinde bulunmamasn yem veya besin maddelerinde bulunmamasıı gerektigerektiğğini ini 

ifade eder. ifade eder. KarsinojenikKarsinojenik etkisi veya etki tehlikesi olan bir madde kaletkisi veya etki tehlikesi olan bir madde kalııntntııssıınnıın n 

ininssan besinlerinde bulunmasan besinlerinde bulunmasıına izin verilmedina izin verilmediğği gibi, bu ti gibi, bu tüür maddelerin besin r maddelerin besin 

iiççin yetiin yetişştirilen hayvanlarda kullantirilen hayvanlarda kullanıılmaslmasıı da yasaktda yasaktıır.r.

GeGeççici Tolerans :ici Tolerans :
Tolerans belirlemekle yetkili kurumlar tarafTolerans belirlemekle yetkili kurumlar tarafıından, eldeki bilgilere ndan, eldeki bilgilere 

dayandayanıılarak, ilalarak, ilaçç veya veya kimyasakimyasall maddeler imaddeler iççin, belirli bir sin, belirli bir süürereyylele ssıınnıırlrlıı kalmak kalmak 

üüzerezere,, belirlenen ve elde edilecek yeni bilgilere gbelirlenen ve elde edilecek yeni bilgilere gööre dere değğiişşiklikler yapiklikler yapıılabilecek labilecek 

olan tolerans deolan tolerans değğerini ifaerini ifadde eder.e eder.
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KarsinojenikKarsinojenik etkisi veya eetkisi veya ettki tehlikesi bulunan maddelerin dki tehlikesi bulunan maddelerin dışıışında kalan nda kalan 

bilbileeşşikleriniklerin besinlerde bulunmasbesinlerde bulunmasıına izin verilen dna izin verilen düüzeyi (zeyi (tolerans dtolerans düüzeyi, zeyi, 

MRLMRL)), besin maddesinin t, besin maddesinin tüüketim veya besin faktketim veya besin faktöörrüü o maddenin o maddenin kkendisineendisine

en duyarlen duyarlıı hayvan thayvan tüürrüündeki etkisiz miktarndeki etkisiz miktarıı ve gve güüven ven ffaktaktöörrüü dikkate dikkate 

alalıınarak hesaplannarak hesaplanıır. Buradaki r. Buradaki hesaplamalhesaplamalaardarda 60 kg canl60 kg canlıı aağığırlrlığıığında ve nda ve 

ggüünde 1.5 kg katnde 1.5 kg katıı besin maddesi veya 1.5 litre sbesin maddesi veya 1.5 litre süüt tt tüüketen insan birim keten insan birim 

olaraolarakk alalıınnıır.r.

ToleransToleransıın Belirlenmesin Belirlenmesi

TTüüm toplum katmanlarm toplum katmanlarıına yna yöönelik koruyucu nelik koruyucu uygulamuygulamaalarlar oluoluşşturmak turmak 

iiççin Din DSSÖÖ ve GTve GTÖÖ ortak komitesi, 1989ortak komitesi, 1989 yyııllıında aldnda aldığıığı bir kararla hayvansal doku bir kararla hayvansal doku 

ve ve üürrüünlerin gnlerin güünlnlüük olarak tk olarak tüüketilebilir ketilebilir üüst sst sıınnıırlarrlarıınnıı şşu u şşekilde belirlenmiekilde belirlenmişştir:tir:

 Et (kas doku olarak) : 300 grEt (kas doku olarak) : 300 gr

 KaraciKaraciğğer : 100 grer : 100 gr

 BBööbrek : 50 grbrek : 50 gr

 YaYağğ doku : 50 grdoku : 50 gr

 Yumurta : Yumurta : 1100 gr00 gr

 SSüüt : 1.5 t : 1.5 ll
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Bu miktarlardan hareketle, ayrBu miktarlardan hareketle, ayrııca kas dokuyla karca kas dokuyla karşışılalaşşttıırrıılarak larak ççeeşşitli itli 
hayvan thayvan tüürlerinde yenilebilir dirlerinde yenilebilir diğğer organ ve dokularer organ ve dokularıın tn tüüketim faktketim faktöörleri rleri 
bulunmubulunmuşştur.tur. Buna gBuna gööre, et insanre, et insanıın gn güünlnlüük tk tüüketiminin 1/3ketiminin 1/3’ü’ü ololaarakrak
alalıınmaktadnmaktadıır. Birim olarak et dikkate alr. Birim olarak et dikkate alıındndığıığında, hayvan tnda, hayvan tüürlerine grlerine gööre elde re elde 
edilen edilen ççeeşşitli organ ve dokularitli organ ve dokularıın tn tüüketim faktketim faktöörleri de rleri de şşu u şşekildedir :ekildedir :

 SSığıığır ir iççin    in    : Et 1, karaci: Et 1, karaciğğer 2, ber 2, bööbrek 3, yabrek 3, yağğ doku 4doku 4

 Koyun iKoyun iççin in : E: Ett 1, karaci1, karaciğğer, ber, bööbrek ve yabrek ve yağğ doku 5doku 5

 KanatlKanatlıılar ilar iççin in : E: Ett 11, deri ve ya, deri ve yağğ doku 2, karacidoku 2, karaciğğer 3, ber 3, bööbrek 5brek 5

AnAnıılan tlan tüüketim veya ketim veya ççevrilme faktevrilme faktöörleri dikkate alrleri dikkate alıındndığıığında, herhangi bir nda, herhangi bir 
maddenin bmaddenin bööbrek, karacibrek, karaciğğer, deri ve er, deri ve yyaağğ dokudaki kaldokudaki kalııntntıılarlarıınna ilia ilişşkin kin 
tolerans dtolerans düüzeylerinin iskelet kaszeylerinin iskelet kasıındakinden daha yndakinden daha yüüksek dksek düüzeylere zeylere 
ayarlanabileceayarlanabileceğği gi göörrüünmektedir. Dinmektedir. Diğğer yandan, bebeklerin er yandan, bebeklerin 
beslenmesinde beslenmesinde öönemli bir yer nemli bir yer tutmtutmaassıı ve ayrve ayrııca bebeklerin ilaca bebeklerin ilaçç veya veya 
kimyasal maddelere yetikimyasal maddelere yetişşkinlerden kinlerden dahdahaa duyarlduyarlıı olmalarolmalarıı sebepleriyle; sebepleriyle; 
ssüütte bulunacak kaltte bulunacak kalııntntıılarlar ette belirlenmiette belirlenmişş olanlarolanlarıın n genellgenelliiklekle 1/101/10’’u u 
ddüüzeyine ayarlanzeyine ayarlanıır. Buna gr. Buna gööre herhangi bir maddenin etteki tolerans re herhangi bir maddenin etteki tolerans 
ddüüzeyi zeyi şşu u şşekilde hesaplanekilde hesaplanıır :r :

KGA, mg/kg x C.A.
Tolerans =

B.F. x 1.5 kg/gün (veya l/gün)

Etkisiz miktar x C.A.
Tolerans =

B.F. x G.F.x1.5 

veyaveya

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.



DSDSÖÖ ve GTve GTÖÖ karsinojenikkarsinojenik etkisi olmayan ilaetkisi olmayan ilaçç veya besin katkveya besin katkıı
maddeleri kalmaddeleri kalııntntıılarlarııylayla ilgili gilgili güüvenlik genivenlik genişşliliğğinin, en az iki memeli hayvan inin, en az iki memeli hayvan 
ttüürrüünde yapnde yapıılan yalan yaşşam boyu veya kronik yedirme denemelerinden elde am boyu veya kronik yedirme denemelerinden elde 
edilecek sonuedilecek sonuççlara glara gööre, en yre, en yüüksek etkisiz dksek etkisiz düüzeyinin genellikle 1/100zeyinin genellikle 1/100’ü’ü
olmasolmasıı gerektigerektiğğini kabul etmektedir. ini kabul etmektedir. BBunu sebebi, insanlarunu sebebi, insanlarıın en duyarln en duyarlıı
hayvan thayvan tüürrüüne gne gööre o maddeye 10 kez daha duyarlre o maddeye 10 kez daha duyarlıı olduklarolduklarıınnıı ve insanlar ve insanlar 
arasarasıında da nda da 110 kata varan oranda d0 kata varan oranda duuyarlyarlııllıık farkk farkıı bulunabilecebulunabileceğğidir. idir. 
(1/10 x 1/10 = 1/(1/10 x 1/10 = 1/1100) 00) 

Bu faktBu faktöör, r, teratojenikteratojenik etkisi bulunan maddeler ietkisi bulunan maddeler iççin sin sıınnıırlrlıı toleranstoleransıın n 
ggöözzöönnüünene alalıındndığıığı durumda en az 1000 ve ihmal edilebilir durumda en az 1000 ve ihmal edilebilir toletolerransansıın n 
ddikkateikkate aallıındndığıığı durumda ise en az 2000 olmaldurumda ise en az 2000 olmalııddıır.r.

GGüüven Faktven Faktöörrüü
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