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Sanayileşme ile hayvansal üretimin entansifleşmesinin bir sonucu olarak hayvansal 
yan-ürünlerin değerlendirilmesi önem kazanmıştır. Birçok son ürüne işlenebilen yan-
ürünler kesimhanelerin karlılığını artırırken atık sorununa da çözüm getirmiştir. 
Ancak 90’lı yıllardan itibaren gıda ve yem kaynaklı hayvan hastalıkları ile ilgili 
yaşanan krizlerin sıklığı artmıştır. Tüketicinin pazar üzerindeki etkisinin önem 
kazandığı bu dönemde yaşanan bu krizlere bir çözüm olarak Avrupa Birliği gıda 
güvenliğinin artırılmasına yönelik bir dizi önlem almıştır. Hayvansal Yan-Ürünler 
Direktifi 1774/2002 de bu kapsamda çıkarılan yönetmeliklerden biridir. Yönetmelik 
temel olarak risk durumlarına göre hayvansal yan-ürünlerin gruplandırılmasını 
(kategorizasyon) ve bu gruplandırmaya göre muamele edilmesini düzenlemektedir. 
Yan-ürünlerin gruplarına göre muamelesi ve bertaraf edilmesi ile ilgili sert kurallar 
oluşturulmuştur. Buna ek olarak 999/2001 düzenlemesi ile TSE mücadelesi 
kapsamında gıda üretimine yönelik yetiştirilen hayvanların beslenmesinde hayvansal 
protein kullanımı yasaklanmıştır. Yan-ürünlerin muamelesi ile ilgili kısıtlamaların ve 
yem yasağının Avrupa Birliği’nde önemli ekonomik etkileri olmuştur. Türkiye’de 
AB’de uygulanan anlamda hayvansal yan-ürünlerin risk durumuna göre 
değerlendirilmesi uygulaması bulunmamaktadır. Hayvansal yan-ürünlerin 
yönetmeliğe uygun şekilde muamele ve bertaraf edilebilmesi için önemli altyapı 
yatırımlarına ihtiyaç vardır. Gıda güvenliği üyelik müzakerelerinde önemli 
konulardan biri olduğu ve yan-ürünler konusu hayvansal ürün ticaretimiz için de bir 
sorun oluşturabileceği için konuyla ilgili uyum çalışmalarına önem verilmesi 
gerekmektedir. 
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Livestock production getting more intensive as a result of industrilization, made 
treatment of animal by-products more important. By-product which can be further 
processed to many end products increased the profitability of slaughterhouses and 
gave a solution to waste disposal problem. However after 90’s food and feed borne 
disease crisis get more frequent. During this period, in which the importance of the 
consumer also increased, European Union prepared a series of measures to increase 
food security. Animal By-Products Directive 1774/2002 is one of these measures 
prepared in this scope. Directive requires categorisation of animal by-products 
according to their risk status and treatment of by-products according to this 
categorisation. Strict rules are included in the directive about treatment of by-
products according to their categories. In addition, by regulation 999/2001 which was 
preapared in terms of struggle with TSE, it is banned to use animal proteins in feeds 
of the animals which were produced for human consumption. Both treatment of by-
products according to directive and feed ban have serious economic impacts in 
European Union. Türkiye does not have an implementation like EU does, for 
categorisation of by-products according to their risk status. Major infrastructure 
investment is needed to comply with the requirements of the directive for treatment 
and disposal of animal by-products. Since food security is one of the important topics 
in negotiations and by-products may cause problem for Turkish animal products 
trade, it is needed to give effort on harmonization of animal by-products legislation.  
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KISALTMALAR DİZİNİ 

 
HYÜ Hayvansal Yan Ürünler(hayvanların insan tüketimine sunulmayan 

kısımları) 
 
BSE Bovine Spongiform Encephalopathy(Sığırların Süngerimsi Beyin 

Hastalığı/ Deli Dana) merkezi sinir sisteminde ve beyinde 
anormal prion proteinlerinin oluşması sonucu meydana gelen 
TSE(transmissible spongiform encephalopathy- 
geçirilebilen/nakledilebilen süngerimsi beyin hastalığı) hastalık 
grubunun üyesi olan bir hastalıktır.  

 
Kategori 1 HYÜ Yönetmeliğinin 4. maddesinde yüksek riskli hayvansal yan 

ürünler olarak adlandırılan maddeler(Örn. TSE ile enfekte 
hayvanlar) 

 
Kategori 2 HYÜ Yönetmeliğinin 5. maddesine göre orta derecede risk 

taşıyan hayvansal yan-ürünler(çiftlikte ölen hayvanlar gibi 
Kategori 1 yada Kategori 3’e dahil edilemeyen hayvansal yan-
ürünler). 

 
Kategori 3 HYÜ Yönetmeliğinin 6. maddesinde düşük riskli yada risk 

taşımayan ürünler olarak tanımlanan maddeler (insan tüketimine 
uygun hayvanlardan elde edilen güvenli hayvansal yan ürünler) 

 
Komitoloji Komisyon temsilcisi tarafından idare edilen ve üye ülkelerin 

temsilcilerinden oluşan bir mevzuat komitesi tarafından, 
Komisyon tarafından alınacak önlemlerin onaylanmasını içeren 
yasama prosedürü.  

 
EFSA Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi: Komisyon, Avrupa 

Parlamentosu ve Üye ülkelere risk değerlendirmesi ve risk analizi 
ile ilgili bilimsel tavsiyelerde bulunan ve destek veren bağımsız 
Avrupa kurumu.  

 
FVO Grange(İrlanda)’ da bulunan, Üye ülkeler ve üçüncü ülkelerde 

Birlik gıda güvenliği mevzuatının uygulanması ve kontrolünden 
sorumlu, Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’nün 
(DG SANCO) F müdürlüğü- Gıda ve Veteriner bürosu.  

 
TSE                             transmissible spongiform encephalopathy-  

geçirilebilen/nakledilebilen süngerimsi beyin hastalığı : BSE, 
Kronik Tükenme Hastalığı, Skrapi ve Creutzfeldt-Jakob 
Hastalığı’nı içeren hastalıklar ailesi.  

 
EBÜAŞ                     Et ve Balık Ürünleri AŞ 
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1. GİRİŞ  
 
 
Hayvansal yan-ürünler direk gıda olarak tüketimin dışında, insan faydası için işlenen ve 

tüketilen hayvansal ürünlerdir. İnsan tüketimine uygun olmayan hayvansal yan-

ürünlerin kullanımı insanoğlunun ilk tarım faaliyetlerinden öncesine dayanmaktadır. 

Tarım öncesi dönemde avlanan hayvanların boynuz, tırnak, deri, kıl, kuyruk, deri ve 

kemikleri çeşitli aletler, silah, barınak ve kıyafet yapımında kullanılmıştır. Tarımla 

birlikte hayvansal yan-ürünlerden elde edilen ürün çeşiti de artmıştır. Sanayileşme ile 

hayvansal üretim de entansifleştiği için hayvansal yan-ürünlerin değerlendirilmesi atık 

sorunu açısından da önem kazanmıştır. Üretimin entansifleşmesinin neticesi olarak 

yaygınlaşan ve sıklaşan hayvan hastalıklarının sonucunda hükümetler hayvansal üretim 

konusunda olduğu gibi yan-ürünlerin işlenmesi ve kullanılması konusunda da 

kısıtlamalar getirmektedir. Bu kısıtlamalarda etkili olan diğer faktörler tüketicinin 

üretimi yönlendirme gücünün artması ve gıda talebini etkileyen faktörlere gıda 

güvenliği ve izlenebilirlik gibi etkenlerin de eklenmesidir. Bu amaçla Avrupa 

Birliği’nin hazırladığı 1774/2002 sayılı Direktifin hayvansal yan ürünlerin işlenmesini 

ve kullanımını kısıtlayacak önemli kuralları bulunmaktadır. Bu çalışma yönetmeliğin 

hazırlanmasında etkili faktörleri, işleyişini, sonuçlarını ortaya koymayı ve ülkemizde 

hayvansal yan-ürünler ile ilgili uygulamaları karşılaştırarak Avrupa Birliği 

düzenlemesinin Türkiye’deki uygulanabilirliğini tespit etmeyi amaçlamaktadır.  

 
 
1.1 Hayvansal Yan-Ürünlerin Kullanımı  

 
 
Hayvansal yan-ürünlerin işlenmesi ve başka ürünlere dönüştürülmesinde muazzam 

ekonomik faydalar mevcuttur. Çoğu durumda son ürünün fiyatı yan-ürünün fiyatının on 

- onbeş katına kadar çıkmaktadır. Her yan üründen üç ila altı tane farklı değer 

üretilebilmektedir (Scaria, 1989). Hayvan parçalarının rendering sürecinde işlenmesi 

2000 yıl öncesine kadar belgelenmektedir. Bu dönemde renderingin amacının sabun ve 

mum üretimi için hayvansal yağ elde etmek olduğu bildirilmektedir. Don yağının en 

yaygın kullanımı sabun üretimi olmuştur. On dokuzuncu yüzyılda Sanayi Devrimi tarım 

sektöründe de dönüşüme neden olmuştur. Entansif hayvansal üretimin gelişmesi 

atıkların bertaraf edilmesi sorununu ortaya çıkarmıştır. Rendering bu soruna cazip bir 
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çözüm haline gelmiştir. Yirminci yüzyılın başlarında işleme süreçleri yağ ve suyu daha 

sonra gübre olarak kullanılacak proteinlerden ayırmaktaydı. Renderingde işlenen yan 

ürünlerden elde edilen proteinler bağ kurmaya hazır kimyasal işlevleri nedeni ile 

yapışkan üretiminde kullanılmıştır. Hayvansal kökenli yapışkanlar 1800’lerin başından 

beri kullanılmaktadır ve 1948 yılında 70 milyon kilogram tüketim ile (günümüz petrol 

türevi yapışkan tüketiminin yaklaşık %2’si) tepe noktasına ulaşmıştır (Grummer, 1992).   

 
 
Çizelge 1.1 Yağ ve Yağ Asitlerinin Endüstriyel Kullanımı 

 

Patlayıcılar Makyaj Boyalar 
Eyer sabunu Çözücüler Endüstriyel yağlar ve yağlayıcılar 
Kimyasallar Kauçuk ürünleri Oleo margarin ve katı yağlar 
Pastel boya İnsektisitler  Zemin cilası 
Kozmetik  Parafin Herbisit 
Seramik Bulaşık ve el sabunu İlaçlar 
Antifriz Mink yağı Krem ve Losyonlar  
Tıraş kremi Saç şekillendirici Biyo-parçalanabilir deterjan 
Porselen tabak Tabaklama için donyağı Şeker çözeltilerini süzmek için kömür 
Kaynak: Kaliforniya Gıda ve Tarım Bakanlığı, www.cdfa.ca.gov/ahfss/mpi/by_products.mtm. 
 

 

Gelişmiş ülkelerde yüksek işçilik maliyetlerinden dolayı hemen bütün yan-ürün işleme 

sanayi yüksek oranda mekanize olmuştur. Ancak gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle 

kırsal kesimlerde koşullar çok farklıdır ve bu eğilimi görmek zordur. Öncelikle bu 

ülkelerde mezbahalar çok daha küçüktür. Bunun bir sonucu olarak bir tesiste toplanan 

işlenecek yan-ürün miktarı da sınırlı olmaktadır ve çoğunlukla yüksek sermaye yatırımı 

gerektiren mekanizasyona olanak vermemektedir. Minimum mekanizasyon ile çalışan 

bir kesimhanede günde 10 sığır veya 50 koyun/keçi kesiminden oluşan yan-ürünlerin 

işlenmesi için üç işçi çalıştırılması gerekmektedir. Bir yılda 300 çalışma günü olduğu 

kabulü ile yıllık 3 milyon sığır veya 15 milyon koyun/keçi kesimi, sadece hayvansal 

yan-ürünlerin işlenmesi için  3000 kişiye istihdam sağlayacaktır (Scaria, 1989).  
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Türkiye’de Kırmızı et sanayi içerisinde yer alan çok sayıda kuruluş aşağıda verilen 

başlıklar altında incelenebilmektedir (DPT, 2001). 

 

1- Belediye mezbaha ve kombinaları 

2- Özel sektöre ait mezbaha ve kombinalar 

3- Et ve Balık Ürünleri AŞ’ne (EBÜAŞ) ait kombinalar 

4- Et mamulleri üreten özel sektör tesisleri 

 
 

Belediye mezbahaları 1930 yılında yayımlanan 1580 sayılı Belediye Kanununun 15. 

maddesinin 40. bendinde yer alan “Kanuna tevfikan fenni ve sıhhi mezbaha ve 

teferruatından madut olan barsakhane ve saire yapmak ve işlemek” hükmü kapsamında 

belediyelerce kurulmaktadır. Bu kapsamda kurulan mezbahaların büyük bir kısmı 

oldukça düşük kesim kapasitesine sahip olup, sadece bulunduğu ilçenin et ihtiyacını 

karşılamak üzere kurulmuştur (Aral, 2007). 

 
 
Bu tür mezbahalar genellikle bir kesim salonu ve soğuk hava deposundan oluşmakta bir 

kısmında ise soğuk hava deposu bulunmamaktadır. Yine bu kesim işletmelerinde 

hayvan bekletme padokları, sakatat odası vb. bölümler, atık su arıtma tesisleri, kesim 

için gerekli alet ve ekipmanlar konusunda büyük noksanlar bulunmaktadır (Aral, 2007).   

 
 

Belediye mezbahaları içerisinde, şartları iyi olarak değerlendirilebilecek olanların sayısı 

oldukça azdır. Ancak sayısı az olmakla birlikte kesim kapasitesi yüksek, teknik ve 

hijyenik şartları iyi olan belediye mezbaha ve kombinaları da bulunmakta olup bunlar 

özellikle İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Balıkesir gibi illerde kurulu bulunmaktadır 

(Aral, 2007). 

 
 

Yine belediye mezbahalarının önemli bir kısmında ekonomik imkansızlıklar ve kadro 

gerekçe gösterilerek Veteriner Hekim istihdamı yapılmamakta, kesilen hayvanlar ve 

bunlardan elde edilen ürünlerin sağlık kontrolü yapılmadan tüketime sunulmaktadır. 

Ayrıca bu tür mezbahalarda konu ile ilgili hemen hiç eğitim almamış ve yetersiz sayıda 

personel görev yapmaktadır (DPT, 2001). 
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Türkiye’de mevcut bulunan, K.Baş ve B.Baş hayvan kesimi gerçekleştiren ve toplam 

sayısı 2006 yılı itibariyle 630 adet olan mezbaha ve kombina içerisinde %76,83’lük 

oranla (484 adet) en büyük pay belediyeler bünyesinde faaliyet gösteren mezbahalara ait 

bulunmaktadır. Belediye mezbahaları içinde, 417 adet ile %86,16’lık payı bulunan, 

teknik ve hijyenik yönden yetersiz ve düşük kesim kapasitesine sahip 3. sınıf 

mezbahalar ise ilk sırada yer almaktadır (Aral, 2007).  

 

Mezbaha ve kombinaların yılda 250 gün çalıştığı, B.Baş hayvan kesimlerinde ortalama 

180 kg, K.Baş’ta 20 kg karkas ortalaması kabul edildiğinde, 2001 yılı itibariyle 

belediye, özel sektör ve EBÜAŞ’a ait mezbaha ve kombinalarda, sırasıyla 715.140, 

520.290, 135.000 ton/yıl olmak üzere toplam 1.370.430 ton/yıl B.Baş hayvan eti; 

265.850, 314.315 ve 110.000 ton/yıl olmak üzere toplam 690.165 ton/yıl K.Baş hayvan 

eti üretim kapasitesi bulunmuştur (DPT, 2001). 

 

Et sanayi işletmelerinde teorik ve pratik kesim kapasitesinden %75 oranında 

faydalanma başarı olarak nitelendirilebilse de işletmenin karlılığı bakımından yeterli 

olduğunu söylemek doğru bulunmamaktadır (Aral, 1971). 

 

Ülkemizde 1998 yılında toplam B.Baş kırmızı et üretimi 298.000 ton, toplam K.Baş 

kırmızı et üretimi ise 110.000 ton olarak gerçekleşmiş olup, belirtilen yıl itibariyle 

kapasite kullanımı B.Baş’ta % 20.8, K.Baş’ta ise % 15 olarak belirlenmiştir. 1998 

yılındaki kayıtlı et üretimimizin %60’ı Belediye mezbaha ve kombinalarında, %32’si 

özel sektör mezbaha ve kombinalarında ve %8’i ise EBÜAŞ’ne ait kombinalarda 

yapılmıştır (DPT, 2001).  

 

Et sanayi işletmelerinde, özellikle mevsimsel şartlara bağlı olarak, yıl boyu hayvan 

arzının gerçekleşmemesi, kesimlerin haftada birkaç gün yapılması gibi sebeplerle oluşan 

atıl kapasiteler birim ürün başına sabit masrafların payını artırmakta ve rantabl bir 

çalışmanın önünde engel teşkil etmektedir (Sakarya, 1987).  

 
 

Et sanayi işletmelerinin dağınık olması ve düşük kapasite kullanım oranı, bu 

işletmelerde hayvansal yan ürünlerin işlenmesi ile ilgili yatırımları da ekonomik 
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olmaktan çıkarmaktadır. Yan ürünlerin işlenmesi için gerekli altyapının kurulu olduğu 

tesislerde bile hammadde girişinin süreklilik göstermemesi gibi nedenlerden dolayı bu 

ürünler işletme içerisinde işlenmemektedir. Kırmızı et üretiminden kaynaklanan yan 

ürünlerin işlenmesi büyük oranda bu konuda ihtisaslaşmış 5 firma tarafından 

yapılmaktadır.  

 
 
Türkiye’de kanatlı eti üretimi Marmara, Ege ve Kuzey İç Anadolu  bölgelerinde 

yoğunlaşmıştır. Bunun temel nedenlerinden biri olan tüketim merkezlerine yakınlık 

önemlidir. Nüfus yoğunlunun ve gelir düzeyinin diğer bölgelere göre yüksek olduğu bu 

kısımların iklim şartları da kanatlı hayvan yetiştiriciliğini daha karlı hale getirmektedir. 

Bu bölgelerde turizmin gelişmiş olması, ulaşım ve nakliye imkanlarının daha iyi olması 

da üretimin yoğunlaşmasına neden olarak gösterilebilir. 

 
 
Türkiye’de kanatlı eti üretiminin önemli bir kısmı entegrasyonlar tarafından 

yapılmaktadır. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar birliğine (BESD-BİR) üye 23 

entegrasyonun her birinin bünyesinde çalışan bir yada birden fazla kanatlı kesimhanesi 

bulunmaktadır. 2007 yılı rakamlarına göre kanatlı entegrasyonlarına bağlı bu 

kesimhaneler %80 kapasite kullanım oranı ile çalışmıştır. Kanatlı eti üretiminden oluşan 

tüy, kan ve karkasın insan tüketimi için kullanılmayan kısımları, büyük oranda 

rendering tesislerinde kanatlı unu üretimi için kullanılmaktadır. Kanatlı 

kesimhanelerinin hemen hepsi yan ürünlerin kanatlı ununa dönüştürülebileceği bu tesise 

sahiptir. Kimi işletmeler ise kendi bünyelerinde bulunup da rendering tesisi mevcut 

olmayan kesimhanelerinin yan ürünlerini kamyonlarla merkezlerine nakil ederek burada 

yine kendi rendering tesislerinde işlemektedir. Rendering tesislerinden çıkan tavuk unu 

hayvan yemlerinde kullanılan önemli ve değerli bir protein kaynağıdır.  

 
 
1.2 Hayvansal Yan-Ürünler Direktifinin Hazırlanmasının Nedenleri 

 
 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 1774/2002 sayılı düzenlemesi insan tüketimine 

yönelik olmayan hayvansal yan-ürünlerin toplanması, saklanması, muamele edilmesi, 

işlenmesi, kullanımı ve bertaraf edilmesi ile ilgili sağlık kurallarını belirlemektedir. 
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Yem yolu ile aktarıldıkları düşünülen dioksin, şap, ve BSE gibi gıda krizlerine neden 

olan ajanlardan korunmak amacı ile hazırlanmıştır. 

 
 
1.2.1 Dioksin Krizi  
 
 
Dioksin doğada çok zor parçalanan yüzlerce kimyasala verilen genel bir isimdir. 

Dioksinler kimyasal süreçlerin yan-ürünü olarak oluşmaktadırlar.  Bazıları volkan 

patlamaları ve orman yangınları gibi doğal nedenlerle oluşmaktadır; dioksinler doğal 

ortamda da bulunabilirler (Örn. toprakta, suda ve havada). Kazara meydana gelen ve 

kontrolsüz yangınlar ya da gömme çukurları da dioksin seviyelerini yükseltmektedir. 

Egzoz emisyonları ile selüloz ve kağıt beyazlatma, yakma, çelik ve kimyasal üretimi 

gibi süreçler de dioksin salınmasına neden olmakta ve çevreyi kirletmektedir 

(Anonymous 2001).  

 
 
Vücuda giren dioksinler vücut dokularında toplanmakta sonrasında kanser ve başka 

sağlık sorunları riski oluşturmaktadır. Besin zincirinde yukarı çıkıldıkça dokulardaki 

birikim çoğalmaktadır (WHO 1999).  

 
 
Belçika dioksin krizi Ocak 1999’da başlamış, hızla ulusal sınırları aşmış ve ticaret 

üzerine ciddi etkileri olmuştur. Kriz, hayvan yeminde kullanılan 60-80 ton yağın 

yaklaşık 1 gr kanser oluşturan yağ ve 40-50 kg PCB ile kontamine olmasıyla meydana 

gelmiştir (van Larebeke et al. 2001).  

 
 
Mayıs 1999 sonlarında Belçika hükümeti krizi ilan ettikten hemen sonra, medya 

kontaminasyonun motor yağı ya da başka bir endüstriyel yağın kaza ile bir hayvansal 

yağ karışımı içerisinde kullanılması sonucu oluştuğunu öne sürmüştür. Ancak Belçika 

hükümeti kontaminasyonun kaynağı ya da nasıl oluştuğu ile ilgili resmi bir açıklama 

yapmamıştır. (Lok and Powell 2000). 
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1.2.2 Şap Krizi 
 
 

Hollanda 2001 yılında çiftlik hayvanlarında şap salgını yaşamış, 200.000’i aşılandıktan 

sonra 270.000 hayvan itlaf edilmiştir. Birleşik Krallıkta benzer bir salgının ekonomik ve 

sosyal etkileri geniş olarak incelenmiş ancak psikolojik etkileri üzerine yeterli çalışma 

yapılmamıştır (Hannay and Jones 2002). 

 
Hastalık Danimarka hayvan varlığını direk olarak etkilememiş ve Danimarka Merkezi 

Veteriner Ofisi ivedilikle geniş çapta koruma önlemlerini almış olmasına rağmen 

Danimarka domuz eti ihracatı 2001 yılındaki krizden ciddi anlamda etkilenmiştir 

(Mortensen 2002).  

 
 
Birleşik krallıkta Şubat 2001’de başlayan şap salgını halk sağlığı sorunlarının yanında, 

büyük miktarda ihracat yasağı ve toplu itlaflara yol açmıştır.  Ülkede beslenen koyun ve 

kuzu sayısı 2001 yılı içerisinde %30 düşmüştür. Dana eti üretimi %8, domuz eti üretimi 

de %16 gerilemiştir. İthalat yurt içi üretimdeki düşüşe cevap veremediği için kuzu eti 

arzı yıl içerisinde %14 düşmüştür (Anonymous 2002a).  

 
 
1.2.3 BSE Krizi  
 
 
BSE ölümcül sinir dejenerasyonuna neden olan ve ilk kez 1986 da tanımlanmış bir 

hayvan hastalığıdır. Hastalık Amerika Birleşik Devletlerinin (Haziran 2005) de içinde 

bulunduğu 26 farklı ülkede sığırlarda teşhis edilmiştir. BSE’den sorumlu olduğu 

düşünülen ajan belirli dokularda özellikle BSE ile enfekte olmuş hayvanların beyninde 

ve merkezi sinir sisteminde bulunan yapısı bozulmuş bir proteindir. Enfekte bir 

hayvanın kalıntılarından üretilmiş yemleri yiyerek sığırlar BSE ile temas etmektedir. 

Bilim adamları insanlarda ender olarak görülmekle birlikte ölümcül olan  variant 

Creutzfeldt-Jacob hastalığının (vCJD) yapısı bozulmuş proteinle enfekte sığır etlerinin 

tüketilmesi sonucu oluştuğuna inanmaktadır. Her iki hastalığın da tespitinin mümkün 

olmadığı uzun bir inkubasyon dönemi vardır (sığırlarda 2-8 yıl, insanlarda 30 yıl) 

(Anonymous 2005).  
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Birleşik Krallıkta ilk vCJD vakası 1996’da uzmanlar tarafından bildirilmiştir. Uzmanlar 

hastaların BSE ile enfekte sığırların merkezi sinir sistemi ile kontamine olmuş etlerini 

yiyerek temas ettiklerini düşünmektedirler. Kasım 2001’e gelindiğinde 100’ü ölümle 

sonuçlanan 112 vCJD vakası bildirilmiş ve bunların hemen hepsi Birleşik Krallıktan 

çıkmıştır (Anonymous 2002).  

 
 
Birleşik Krallık Hükümetinin 1996’da vCJD ile enfekte etler arasında bir bağlantı 

olduğunu teyit etmesi üzerine kıvılcımlanan BSE krizinde bir yıl içerisinde Birleşik 

Krallık dana eti tüketimi %20 düşmüş, ihracat yasaklanmış ve yurt içinde üretilen dana 

eti miktarı %29 gerilemiştir. Tüketiciler dana etinden vazgeçip koyun, domuz ve kanatlı 

etine yöneldikleri için en büyük düşüş burgerler ve kıyma tüketiminde yaşanmıştır. Kriz 

hayvancılık sektöründe belirgin yeniden yapılanmalara neden olmuş ve güvenilirlikle 

izlenebilirliğe talebi artırmıştır. (Anonymous 1998).  

 
 

 
 

Şekil 1.1. BSE’nin Tarihsel Seyri 
a
Sadece ithal edilen sığırlarda bulunan BSE.  

Kaynak: Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü 
 
 
Iowa, Ames’te USDA Tarımsal Araştırma Servisinde bilim adamları tarafından scrapie 

bulaşıcılığının rendering sürecinde hayatta kalamayacağı ve et-kemik unu ile hayvansal 

yağların yemlerde kullanılması yoluyla sığırlara nakledilemeyeceği hipotezi 

araştırılmıştır. Yeni doğan buzağılar scrapie ile enfekte koyunların çiğ beyni, et-kemik 
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unu veya yağları ile beslendikten sonra bir ila sekiz yıl arasında değişen süreler ile 

belirtiler, lezyonlar, BSE ya da scrapie prionları açısından gözlenmişlerdir. Deneme 

süresi boyunca maksimum miktarda et-kemik unu ve hayvansal yağ ile beslenen 

buzağılarda herhangi klinik bir belirti görülmemiş, transmissble spongiform 

encephalopathy ile ilgili bir lezyon tespit edilememiştir. Ek olarak, spinal kord ve beyin 

bölümleri incelendiğinde prion proteinlerinin varlığı tespit edilememiştir (Cutlip et al. 

2001).   

 
 
1.2.4 Yem Kaynaklı Diğer Önemli Hastalıklar  
 
 
1.2.4.1 Salmonella  
 
 
Boyer ve arkadaşları (1958) hayvanlarda ve insanlarda tespit edilen bazı serotiplerin 

yem hammaddeleri ve hayvan yemlerinden izole edilebileceğini bulmuşlardır. Başka bir 

çalışmada Watkins ve ark. (1959) hayvan yemlerinde kullanılan 200 hayvansal yan 

üründen 37’sinde ( % 18,5) 28 farklı sertotip bulmuştur. Pomeroy ve ark. (1961) 

kapsamlı bir çalışmasında farklı Amerikan eyaletlerinden toplanan ve hayvan 

yemlerinde kullanılan 980 hayvansal yan ürün örneğinden 175’inde (%18) 43 farklı 

türde Salmonella izole etmişlerdir.     

 
 
Amerika Birleşik Devletlerinde hayvan ve insan sağlığı açısından Salmonella üzerine 

yapılan bir çalışmada insan ve hayvanlardan en sık izole edilen tür olan Salmonella 

typhimurium’un naklinde yemlerin öneminin düşük olduğu öne sürülmüştür. Gene de 

çalışmada işlenmiş bir çok hayvansal yan üründe Salmonella türleri tespit edildiği ancak 

hayvan yemlerinde kullanılan bitkisel kaynaklı proteinli hammaddelerde de bunların 

bulunduğu bildirilmiştir (Anonymous. 1969).   

 
 
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Hollanda ve İsrail’de 1969 ve 1970 

yıllarında S. agona bir halk sağlığı sorunu olmuştur. Araştırmacılar Peru kaynaklı balık 

ununun bir ülkede kullanılmaya başlanılmasının ardından S. agona’nın önce hayvanlar 

sonra da insanlarda görülmeye başlandığını tespit etmişlerdir (Clark et al. 1973). 
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Eylül 1990’da FDA Veteriner Hekimlik Merkezi (VHM)  hazır hayvan yemlerinde ve 

yem hammaddelerinde sıfır Salmonella kontaminasyonu hedefini açıklamıştır. Sıfır 

tolerans tartışmalı bir konu olsa da, kontaminasyonun sınırlandırılması için birlikte 

hazırlanmış bir program felsefesi VHM’nin açık bir mesajıdır ve koruyucu kontrollerin 

gerçekleştirilebilmesi için üretim sürecinde HACCP prensipleri uygulanması gerektiği 

tavsiye edilmiştir (Franco1999). 

 
 
Crump ve ark. (2002) bir çalışmasında kontamine olmuş hayvan yemlerinin gıda için 

üretilen hayvanlarda enfeksiyon ve kolonizasyonuna neden olduğunu ve bunun da 

insanların hastalanmasına neden olabileceği bildirilmiştir (Crump ve ark. 2002). 

 
 
Renderingde üretilen hayvansal protein unlarının pişiriciden (cooker) çıktıkları anda 

Salmonella, diğer bakteri türleri, küfler ve virüslerden ari olduğuna dair bir çok veri 

mevcuttur. Bu durum, ürün tekrar kontaminasyonu ve işlenmesinden sonra mikrobiyal 

çoğalmayı engelleyecek şekilde muamele edilirse korunabilmektedir. Yeniden 

kontaminasyonun engellenmesi için en yerinde önlem nem kontrolüdür. Pişirilmiş ürüne 

kaza ile kontamine (Salmonella) materyal bulaşacak bile olsa ürün nemli değilse 

çoğalma gerçekleşmemektedir (Anonymous 1997).    

 
 
Bütün yem hammaddelerinin Salmonella ile kontamine olabileceği kabulüne karşın, 

tanımlanan 2300 Salmonella serotipinden sadece bir kaçı hayvanlarda ve insanlarda 

klinik belirtilerle ilişkilidir. İlaveten, Salmonella organizmaları ne fiziksel ne de 

kimyasal ajanlara direnç sahibi değildirler ve 55ºC sıcaklığa bir saat ya da 60ºC 

sıcaklığa 15-20 dakika maruz kaldıklarında ölmektedirler (Franco 1999). 

 
 
Troutt ve arkadaşlarının (2001) saha denemeleri çalışmasında farklı Amerikan 

eyaletlerindeki 17 rendering işletmesinde işleme bandına giren hammaddelerinin bol 

miktarda Salmonella türleri, Listeria monocytogenes, Camplobacter jejuni ve 

Clostridium perfringens gibi bir çok gıda patojeni ile enfekte olduğu tespit edilmiştir. 
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Yapılan başka bir araştırmada farklı Amerikan eyaletlerindeki 9 rendering tesisinin 

çıkışından alınan numunelerde aynı gıda patojenleri grubundan herhangi biri izole 

edilememiştir. Bu durum rendering işlemindeki uygun zaman-ısı muamelesinin halk 

sağlığı için önem arz eden bu geniş gıda patojen grubunu inaktive ettiğine işaret 

etmektedir.   

 
 
1.2.4.2 Virüsler     
 
 
Virüsler bağımsız yaşam yetenekleri olmayan ancak bir konağın (bitki ya da hayvan) 

hücresine girdiklerinde, metabolizma yavaşlamasına ya da çoğaldıkça hücre ölümüne 

neden olarak üreyen enfeksiyöz organizmalardır. Virüsler önemli hastalık taşıyıcıları 

olduklarından, rendering sürecinin ısı ve zaman özelliklerinin evcil hayvanlarda 

hastalığa yol açan bütün virüsleri inaktive edeceği tahmin edilse bile rendering 

endüstrisi açısından virüslerin inaktivasyonunun değerlendirilmesi gerekli görülmüştür. 

Amerika Birleşik Devletlerinde yılda yaklaşık 100 milyon domuz kesildiği için Yağ ve 

Protein Araştırma Vakfı (FPRF), önemli bir domuz hastalığı olan pseudorabies 

virüsünün (PRV) direncinin bir prototip olarak değerlendirilmesinin ve ara rendering 

ürünleri ile et-kemik ununda varlığının araştırılmasının iyi bir örnek oluşturacağını 

düşünmüştür. Bulgular ek-kemik ununun işleme süreci basamaklarının sert koşullarında 

PRV’nin hayatta kalma şansının çok düşük olduğunu ya da hiç olmadığını 

göstermektedir (Pirtle 1999) .  
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2. YÖNETMELİĞİN İÇERİĞİ 
 
 
 
Hayvansal Yan-Ürünler yönetmeliği geçmişte krizlere cevaben hazırlanmış birçok 

Birlik mevzuatını yenileyip basitleştirerek Hayvansal Yan-Ürünler sektörüne tek bir 

yasal çerçeve oluşturmuştur. Risk temel alınarak üç hayvansal yan ürün kategorisi 

konsepti sunulmaktadır. Bu kategorilerdeki yan-ürünlerin özel onaylanmış tesislerde 

aksamalara mahal vermeksizin işlenmesi, kullanılması ve bertaraf edilmesini 

gerektirmektedir. İzin verilen işletmeler uygun olduğunda standartlara bağlı kalarak son 

ürünün halk ve hayvan sağlığına risk oluşturmasını engelleyecek şekilde çalışmalıdırlar. 

İşletmenin düzenlemeye uygun çalışmadığı durumlarda, yetkili otorite işletmeye HYÜ 

yada işlenmiş ürünlerinin akışının durdurulmasını sağlamalı veya işletmecinin düzeltici 

önlemler aldığından emin olmalıdır. Yönetmelik HYÜ için yakma fırınları ve ikincil 

yakma fırınlarını çıkış olarak göstermekte, bazı kategorilerdeki materyalin 

kompostlanmasına ve biyogaz üretiminde kullanılmasına izin vermektedir. Bilimsel bir 

görüşü takip eden alternatif çıkış yollarına da müsaade edilmesi için imkan tanımakta ve 

Üye Ülkelerin bazı hayvansal yan ürünlerin avcı kuşlara, leşçil kuşlara ve hayvanat 

bahçesindeki hayvanlara verilmesi gibi istisnalar uygulamalarını mümkün kılmaktadır. 

Hayvansal Yan-Ürünlerin toplanması, muamelesi ve kullanımı ile ilgili olarak, risk 

durumlarına göre dikkatli ayrım gerektiren kayıtların tutulmasını sağlamakta ve 

izlenebilirlik şartlarını sertleştirmektedir (Anonymous 2005b).   

 
 
Birliğin bilimsel danışma organı, Bilimsel İdare Komitesi’nin yerini alan, Avrupa Gıda 

Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2002 yılından beri HYÜ’lerin güvenliği ile ilgili hayvan 

yemlerini de içeren birkaç fikir benimsemiştir. Bu bilimsel görüşlerin ana sonucu 

olarak, sağlık kontrolleri sonucu insan tüketimi için uygun olmadıkları belirlenen 

hayvanlardan elde edilen yan ürünlerin yem zincirine girmemelerinin gerektiğine; 

uygun şekilde muamele edilip patojenlerin muhtemel yayılımını engelleyecek gerekli ön 

işlemlerden sonra bertaraf edilmelerinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu görüşler 

temelinde, yönetmelik çiftlik hayvanları ya da ev hayvanlarının beslenmesinde 

kullanılacak materyallerin çeşitlerini sınırlamaktadır. Ölen hayvanların ve atılan 

hayvansal ürünlerin yem zinciri ile geri dönüşümünü yasaklamaktadır. Sadece insan 
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tüketimi için uygun oldukları ilan edilen hayvanlardan elde edilen hammaddelerin yem 

üretiminde kullanılmasına izin verilmektedir. Böylece sadece Kategori 3 materyaller (ya 

da insan tüketimi için uygun materyaller) uygun işlemlerden geçirildikten sonra bu 

amaç için 999/2001 sayılı TSE düzenlemesinin izin verdiği yerlerde 

kullanılabilmektedir. Ayrıca tür içi geri dönüşümü (kanibalizm) ve mutfak artıklarının 

hayvan beslemede kullanımını da yasaklamaktadır. Bu prensip Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi tarafından şiddetle desteklenmektedir ve üye ülkelerin AB çapında yaşanan 

yem kaynaklı krizler sonucunda destekleyebileceği minimum standarttır (Anonymous 

2005b). 

 
 
2.1 Direktifin (EC) No1774/2002 Kapsamı 
 
 
Bu Yönetmelik hayvansal yan-ürünlerin toplanması, taşınması, saklanması, muamelesi, 

işlenmesi, kullanılması ya da bertaraf edilmesi ile ilgili bu ürünlerin hayvan ve halk 

sağlığı riski oluşturmasını engellemeyi amaçlayan hayvan sağlığı ve halk sağlığı 

kurallarını ortaya koymaktadır. Hayvansal yan-ürünlerin ve bunlardan elde edilen 

ürünlerin pazara sunumu, nakliyesi ve bazı özel durumlarda ihracatı bu yönetmelik 

kapsamındadır. Yönetmeliğin kapsamında olmayan ürünler şöyle sıralanabilir: 

 
 

- Kesim ve saklama işleminin yapıldığı tesislerin yanında sadece tüketiciye 

yerinde direk arz amacı ile kurulmuş perakende dükkânları veya bu satış 

noktasının yanındaki tesislerden gelen ev hayvanlarının işlenmemiş mamaları.  

- Üretildiği çiftlikte öz tüketim için kullanılan ya da atılan sütler. 

- Av hatırası hazırlamak için kullanılacak vahşi hayvan vücut ve parçaları ile 

ticari amaçlarla tutulan balıkların haricinde, hayvanlara ya da insanlara bulaşma 

riski olan bir hastalık şüphesi bulunmayan, vahşi hayvanların vücut ve parçaları. 

- Ulusal mevzuata uygun olarak üretim yerinde çiftçi ve ailesi için gıda üretmek 

üzere kesilmiş hayvanlardan elde edilen işlenmemiş ev hayvanı mamaları. 

- Uluslar arası taşımacılık araçlarından gelenler, hayvan besleme için kullanılması 

amaçlananlar ile kompostlama veya biyogaz tesislerinde kullanılması 

amaçlananlar dışındaki mutfak artıkları. 

- Yetiştirme amaçları ile kullanılacak ova, embriyo ve semen. 
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- Hava ya da deniz yolu ile geçiş yapan hayvansal yan ürünler. 

 
 
Bu yönetmelik bazı hastalıkların kontrolü ve eradikasyonuna yönelik veteriner 

mevzuatını etkilememelidir.  

 
 
Yönetmeliğin eklerinde (Ek 7 ve Ek 8) belirtilmemiş ürünlerin ithalatı ve pazara 

sunumunda üye ülkeler 1999/468/EC Kararın uygulanmasına kadar ulusal kuralları 

uygulayabilirler. Ancak Komisyonu ivedilikle bu seçeneğin kullanıldığından haberdar 

etmelidirler (Anonymous 2005b). 

 
 
2.2 Hayvansal Yan Ürünlerin Kategorizasyonu  
 
 
Hayvansal yan-ürünler Yönetmeliğinin önemli unsurlarından biri kategorizasyondur. 

Bulaşma riski durumlarına göre hayvansal yan-ürünler bu sistemde gruplara 

ayrılmaktadır. Gruplara ayrılan ürünler için daha sonra farklı toplama, taşıma, bertaraf 

etme, işleme, kullanma ve ara depolama kuralları belirlenmektedir.  

 
 
2.2.1 Kategori 1 materyal  
 
 
Kategori 1 Materyaller aşağıdaki hayvansal yan-ürünlerden ya da bunları içeren 

herhangi bir materyalden oluşmalıdır: 

 
- (EC) No999/2001 kapsamında TSE ile enfekte olduklarından şüphelenilen ya da 

TSE varlığı resmi olarak onaylanmış hayvanlardan, 

- TSE eradikasyonu kapsamında öldürülen hayvanlardan, 

- Özellikle hayvanat bahçesindeki hayvanlar ve ev hayvanlarının da dahil olduğu, 

vahşi hayvanlar ve çiftlik hayvanları dışındaki hayvanlardan, 

- Deneysel ve diğer bilimsel amaçlarla kullanılan hayvanların korunmasına dair 

üye ülkelerin mevzuatlarının yaklaştırılması amaçlı 24 Kasım 1986 tarihli 

Konsey Direktifinde 86/609/EEC  tanımlanan deney hayvanlarından 

kaynaklanan yan-ürünler (OJ L 358, 18.12.1986, p.1.), 
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- Hayvanlara ve insanlara bulaşabilecek hastalıklarla enfekte olduklarından 

şüphelenilen vahşi hayvanlardan elde edilen deri ve post da dahil bütün vücut 

parçaları; 

- Spesifik risk materyali ve, 

- Bertaraf edilme anında, spesifik risk materyali çıkarılmamış hayvanların bütün 

vücutları; 

-  Direktif 96/22/EC ile yasaklanmış maddelerin uygulandığı hayvanlardan elde 

edilen ürünler, 

- Eğer topluluk mevzuatında veya bulunmaması durumda ulusal mevzuatta izin 

verilen miktarları aşıyorsa çevre kirletici maddeler ya da birlik mevzuatı ile 

izleme altına alınan diğer maddeler (OJ L 125, 23.5.1996) ihtiva eden hayvansal 

kökenli ürünler, 

- Kategori 1 işleme tesislerinin ve spesifik risk materyalinin çıkarıldığı tesislerin 

suları arıtılırken toplanan; sıyırma materyali, çökeltiler, gres ve yağ karışımları, 

bu tesislerin direnlerinden toplanan çamurlar da dahil olmak üzere spesifik risk 

materyali ihtiva edebilecek bütün maddeler, 

- Uluslar arası taşımacılıktan kaynaklanan mutfak artıkları, 

- Kategori 1 işleme tesisine yönlendirilmiş bir madde içeren, Kategori 2 ve 

Kategori 3 materyaller ya da bunların karışımları (Anonymous 2002c). 

 
Usule aykırı bir gecikme olmaksızın tanımlanan, toplanan ve taşınan Kategori 1 

materyaller aşağıdaki muamelelere tabi tutulmalıdır: 

 
- Atık gibi direkt olarak yönetmeliğe uygun şekilde onaylanmış (Madde 12) bir 

yakma fırınında yakılmalıdır, 

- Yönetmeliğe uygun şekilde onaylanmış (Madde 13) bir tesiste uygun bulunan 

işleme yöntemlerinden biri ile, yetkili otorite talep ettiğinde son ürün mümkünse 

kalıcı olarak koku ile işaretlenerek yöntem 1 ile işlendikten sonra, son olarak 

yönetmeliğe uygun şekilde onaylanmış (Madde12) bir yakma fırını ya da ikincil 

yakma fırınında atık olarak yakılmalıdır, 

- TSE şüpheli materyalin dışındaki materyaller Yönetmeliğe uygun şekilde 

onaylanmış (Madde 13) bir tesiste uygun bulunan işleme yöntemlerinden biri ile, 

yetkili otorite talep ettiğinde son ürün mümkünse kalıcı olarak koku ile 
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işaretlenerek yöntem 1 ile işlendikten sonra, son olarak 26 Nisan 1999 tarihli 

Atıkların Gömülmesi Üzerine Konsey Direktifi’ne 1999/31/EC uygun şekilde 

gömülmelidir,  

- Uluslar arası taşımacılıktan kaynaklanan mutfak artıkları Direktif 1999/31/EC’e 

göre onaylanmış bir tesiste gömülmelidir.  

- Bilimsel gelişmeler ışığında, uygun bilimsel komiteye danışıldıktan sonra, 

Madde33(2) de bahsedilen prosedürlere uygun olarak onaylanmış yöntemlerin 

dışında bir yöntemle muamele edilebilirler. Bu yöntemler yukarıda bahsedilen 

yöntemleri tamamlayabilir ya da yerine geçebilirler (Anonymous 2002c).  

 
Kategori 1 Materyalin ara işlenmesi ve depolanması sadece yönetmeliğe uygun (Madde 

10) şekilde onaylanmış Kategori 1 ara tesislerinde gerçekleştirilebilir. Kategori 1 

Materyallerin bu yönetmeliğe uygun durumların (Madde 33(2)) dışında ithalatı ve 

ihracatı yapılmamalıdır. Ancak spesifik risk materyallerin ithalat ve ihracatı ancak (EC) 

No999/2001 düzenlemesine uygun durumlarda yapılabilir (Anonymous 2002c).  

 
 
2.2.2 Kategori 2 materyal  
 
 
Kategori 2 Materyaller aşağıdaki hayvansal yan-ürünlerden ya da bunları içeren 

herhangi bir materyalden oluşmalıdır: 

 
- Yaş gübre ya da sindirim kanalı içeriği; 

- Kategori 1 dışında kalan kesimhanelerden, Kategori 2 işleme tesislerinden gelen 

atık sular arıtılırken toplanan sıyırma materyali, çökeltiler, gres ve yağ 

karışımları ile bu tesislerin direnlerinden toplanan çamurlar da dahil bütün 

hayvansal maddeler; 

- Eğer bu kalıntılar topluluk mevzuatında izin verilen düzeyleri aşıyorsa, Direktif 

96/23/EC’de belirtilen kontaminantlar ve veteriner ilaç kalıntıları içeren bütün 

hayvansal kökenli ürünler; 

- Geri gönderilmeyen ya da Birlik mevzuatlarında belirtilen kısıtlamalarla 

ithalatlarına sonradan izin verilmeyen, üçüncü ülkelerden ithal edilmiş ancak 

Birlik mevzuatında belirtilen incelemelerde ithalatları için gerekli veteriner 

koşullarını karşılayamamış Kategori 1 dışındaki hayvansal kökenli maddeler; 
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- Salgın hastalıkların eradikasyonu amacı ile öldürülen hayvanlar da dahil olmak 

üzere, insan tüketimi haricinde kesilmiş Kategori 1 kapsamı dışındaki hayvanlar 

ya da parçaları; 

- Kategori 2 işleme tesislerine yöneltilmiş herhangi bir maddeyi içeren Kategori 2 

ve Kategori 3 materyallerinin karışımları; 

- Kategori 1 ve Kategori 3 dışında kalan hayvansal yan-ürünler (Anonymous 

2002c).  

 
 
Usule aykırı bir gecikme olmaksızın tanımlanan, toplanan ve taşınan Kategori 2 

materyaller aşağıdaki muamelelere tabi tutulmalıdır: 

 
 

- Atık gibi direkt olarak yönetmeliğe uygun şekilde onaylanmış (Madde 12) bir 

yakma fırınında yakılmalıdır, 

- Yönetmeliğe uygun şekilde onaylanmış (Madde 13) bir tesiste uygun bulunan 

işleme yöntemlerinden biri ile, yetkili otorite talep ettiğinde son ürün mümkünse 

kalıcı olarak koku ile işaretlenerek yöntem 1 ile işlenmeli ve  

o Son olarak yönetmeliğe uygun şekilde onaylanmış (Madde12) bir yakma 

fırını ya da ikincil yakma fırınında atık olarak yakılmalıdır ya da, 

o Rendering yağları, yönetmeliğe uygun şekilde onaylanmış (Madde 14) 

bir oleo-kimyasal Kategori 2 işleme tesisinde kozmetik, farmosötik ve 

tıbbi araçların dışında kalan teknik ürünlere, organik gübrelere veya 

toprak ıslah edicilere dönüştürülmek üzere ileri işlenerek yağ türevlerine 

dönüştürülmelidir.  

- Yönetmeliğe uygun şekilde onaylanmış (Madde 13) bir tesiste, teknik olarak 

mümkünse son ürün kalıcı olarak koku ile işaretlenecek şekilde yöntem 1 ile 

işlenmeli ve;  

o Proteinli bir madde oluşması durumunda, uygun bilimsel komiteye 

danışıldıktan sonra, yönetmelikte belirtilen (Madde 33(2)) prosedürlere 

uyulduktan ve kısıtlayıcı bir kural varsa karşılandıktan sonra organik 

gübre ya da toprak ıslah edici olarak kullanılmalıdır. 

o Yönetmeliğe uygun şekilde onaylanmış (Madde 15) bir kompostlama 

tesisi ya da biyogaz tesisinde dönüştürülmelidir.  
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o Direktif 1999/31/EC’ye uygun olarak atık gibi gömülmelidir; 

- Balık türevi ürünler yönetmelikte belirtilen (Madde 33(2)) prosedüre uygun 

olarak kompostlanmalı ya da muhafaza edilmelidir.  

- Yetkili otorite bunların bulaşıcı bir hastalık riski taşımadıklarını düşünüyorsa 

yaş gübre, sindirim kanalından ayrılmış sindirim kanalı içeriği,süt ve kolostrum : 

o İşleme tabi tutulmadan yönetmeliğe uygun şekilde (Madde 15) 

onaylanmış bir kompostlama ya da biyogaz tesisinde hammadde olarak 

kullanılabilir veya yönetmeliğe uygun şekilde (Madde 18) teknik bir 

tesiste muamele edilebilir, 

o Bu yönetmeliğe uygun olarak toprağa uygulanabilir veya 

o Yönetmelikte bahsedilen prosedürlerde (Madde 33(2)) verilen kurallara 

uyularak bir biyogaz işletmesinde dönüştürülebilir ya da 

kompostlanabilir. 

- İnsan ya da hayvanlara bulaşabilecek bir hastalık şüphesi bulunmayan yaban 

hayvanlarının tüm gövdeleri ya da parçaları, yönetmelikle (Madde 18) bu amaç 

için onaylanmış teknik bir tesiste av hatırasına dönüştürülebilir veya 

- Uygun bilim komitesine danışıldıktan sonra yönetmelikte bahsedilen (Madde 

33(2)) prosedürün kurallarına uyularak başka araçlar ya da yöntemler kullanarak 

bertaraf edilebilir. Bu yöntemler yukarıda alt paragraflarda bahsedilen 

yöntemleri destekleyebilir ya da yerine geçebilirler (Anonymous 2002c).  

 
Yaş gübre dışındaki Kategori 2 Materyallerin ara muamelesi ya da saklanması yalnızca 

yönetmelikle (Madde 10) onaylanan Kategori 2 ara tesislerinde yapılmalıdır. Kategori 2 

Materyallerin bu yönetmeliğe uygun durumların (Madde 33(2)) dışında pazara sunumu 

ve ihracatı yapılmamalıdır. 

 
 
2.2.3 Kategori 3 materyal  
 
 
Kategori 3 Materyaller aşağıdaki hayvansal yan-ürünlerden ya da bunları içeren 

herhangi bir materyalden oluşmalıdır: 
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- Birlik mevzuatına göre insan tüketimine uygun olan ancak ticari nedenlerle 

insan tüketimine sunulmayan hayvan parçaları; 

- Birlik mevzuatına göre insan tüketimine uygun karkaslardan elde edilmiş, 

insanlara ya da hayvanlara bulaşabilecek bir hastalık belirtisi göstermemiş ancak 

insan tüketimine uygun bulunmayarak geri çevrilmiş hayvan parçaları; 

- Ante-mortem muayeneden sonra Birlik mevzuatına göre insan tüketimi için 

uygun bulunmuş ve kesimhanede kesilmiş hayvanlardan elde edilen deri ve 

postlar, boynuz ve tırnaklar, domuz kılı ve tüyler;  

- Ante-mortem muayeneden sonra Birlik mevzuatına göre insan tüketimi için 

uygun bulunmuş, ruminant dışındaki hayvanlardan elde edilen kan; 

- Yağı alınmış kemikler de dahil olmak üzere insan tüketimine yönelik üretimden 

çıkan hayvansal yan ürünler; 

- Üretim hatası, paketleme hatası ya da hayvanlara veya insanlara risk 

oluşturmayacak başka ticari kusurlar nedeni ile artık insan tüketimine 

yönlendirilmeyen mutfak artıkları dışındaki hayvansal kökenli eski gıda 

maddeleri ya da hayvansal kökenli madde içeren gıda maddeleri; 

- Bu ürün aracılığı ile hayvanlar ya da insanlara bulaşma riski olan bir hastalık 

belirtisi göstermeyen hayvanlardan elde edilmiş çiğ süt; 

- Balık unu üretimi için açık denizlerde avlanmış balıklar ve deniz memelileri 

dışındaki deniz hayvanları; 

- İnsan tüketimi için balık ürünleri işleyen işletmelerden gelen taze balık yan-

ürünleri; 

- Bu ürünler aracılığı ile hayvanlar ya da insanlara bulaşma riski olan bir hastalık 

belirtisi göstermemiş hayvanlardan elde edilen kabuklar, kuluçkahane yan-

ürünleri ve kırılmış yumurta yan-ürünleri; 

- Bu ürünler aracılığı ile hayvanlar ya da insanlara bulaşma riski olan bir hastalık 

belirtisi göstermemiş hayvanlardan elde edilen kan, deri ve post, boynuz ve 

tırnak, tüy, yün, kıl ve kürk; 

- Uluslar arası taşımacılıktan kaynaklananların dışındaki mutfak artıkları 

(Anonymous 2002c). 
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Usule aykırı bir gecikme olmaksızın tanımlanan, toplanan ve taşınan Kategori 3 

materyaller aşağıdaki muamelelere tabi tutulmalıdır : 

 
 

- Atık gibi direkt olarak yönetmeliğe uygun şekilde onaylanmış (Madde 12) bir 

yakma fırınında yakılmalıdır; 

- Yönetmeliğe uygun şekilde onaylanmış (Madde 13) bir tesiste uygun bulunan 

işleme yöntemlerinden biri ile, teknik olarak mümkünse kalıcı bir koku ile 

işaretlenerek bir atık gibi Direktif 1999/31/EC’ye uygun olarak onaylanmış bir 

tesiste gömülmeli veya bu yönetmeliğe (1774/2002/EC, Madde 12) uygun olarak 

onaylanmış bir yakma fırını ya da ikincil yakma fırınında yakılmalıdır; 

- Yönetmeliğe uygun (Madde 17) olarak onaylanmış bir tesiste işlenmelidir; 

- Yönetmeliğe uygun (Madde 18) olarak onaylanmış bir teknik tesiste 

dönüştürülmelidir; 

- Yönetmeliğe uygun (Madde 18) olarak onaylanmış bir tesiste ev hayvanları 

maması için hammadde olarak kullanılmalıdır; 

- Yönetmeliğe uygun (Madde 15) olarak onaylanmış bir biyogaz ya da 

kompostlama tesisinde dönüştürülmelidir; 

- Uluslar arası taşımacılıktan kaynaklananların dışındaki mutfak artıkları 

yönetmelikte belirtilen (Madde 33(2)) prosedürlere uygun olarak ya da böyle bir 

kanun hazırlanmış ise ulusal mevzuata uygun olarak bir biyogaz tesisinde 

dönüştürülmeli ya da kompostlanmalıdır.  

- Balık kaynaklı ürünler yönetmelikte (Madde 33(2)) belirtilen prosedürlere 

uygun olarak toplanmalı ya da kompostlanmalıdır; veya 

- Uygun bilim komitesine danışıldıktan sonra yönetmelikte bahsedilen (Madde 

33(2)) prosedürün kurallarına uyularak başka araçlar ya da yöntemler kullanarak 

bertaraf edilebilir. Bu yöntemler yukarıda alt paragraflarda bahsedilen 

yöntemleri destekleyebilir ya da yerine geçebilirler (Anonymous 2002c).  

 
 
Yaş gübre dışındaki Kategori 3 Materyallerin ara muamelesi ya da saklanması yalnızca 

yönetmelikle (Madde 10) onaylanan Kategori 3 ara tesislerinde yapılmalıdır. 
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2.3 Direktif 2000/76/EC’nin Uygulanmadığı Yakma Fırınları Ve İkincil Yakma  
      Fırınları İçin Koşullar 
 
 
2.3.1 Genel koşullar  
 
 
Yakma fırınları ve ikincil yakma fırınları bu Yönetmeliğin koşullarını tam anlamı ile 

yerine getirecek şekilde tasarlanmalı, donatılmalı ve işletilmelidir. Aşağıdaki hijyen 

koşulları sağlanmalıdır :  

 
 

- Hayvansal yan-ürünler gelişlerini takiben ivedilikle bertaraf edilmelidir. Bertaraf 

edilene kadar uygun şekilde saklanmalıdırlar.  

- İşlenmemiş ürünlerin taşınmasında kullanılan konteynırlar, hazneler ve araçlar 

bu iş için tahsis edilmiş bir alanda temizlenerek, atık suların saklanması 

sırasında muamele edildiğinden emin olunmalıdır. 

- Sistemik olarak kuşlar, kemirgenler, böcekler ve diğer zararlılara karşı korunma 

önlemleri alınmalıdır. Bu amaçla belgelenmiş bir haşere kontrol programı 

uygulanmalıdır.  

- Tesisin bütün bölümleri için temizleme prosedürleri belirlenmiş ve belgelenmiş 

olmalıdır. Temizleme için uygun ekipman ve temizlik malzemeleri 

sağlanmalıdır.  

- Hijyen kontrolü çevre ve ekipmanın düzenli incelenmesini de içermelidir. 

İnceleme programı ve sonuçları belgelenip en az iki yıl saklanmalıdır.  

 
 
Yakma fırını ve ikincil yakma fırınları işletmecileri hayvansal yan-ürünlerin hayvan ve 

insan sağlığına bir risk oluşturmasını engellemek ya da mümkün olduğunca 

sınırlandırmak için gerekli bütün tedbirleri almalıdır (Anonymous 2002c).  

 
 
2.3.2 İşletme Koşulları  
 
 
Yakma fırınları ve ikincil yakma fırınları işlemden kaynaklanan gazın en zor koşullarda 

bile kontrollü ve homojen şekilde çıkmasını, sıcaklığın yanma odasının iç duvarında ya 
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da yetkili otorite tarafından belirlenen diğer temsili noktasında iki saniye süre ile 850 ºC 

ölçülmesini sağlayacak şekilde tasarlanmalı, donatılmalı, inşa edilmeli ve işletilmelidir.  

 
 
Yüksek kapasiteli yakma fırınlarının her hattı en az bir yedek yakıcı ile donatılmalıdır. 

Bu yakıcılar son yakma havası enjeksiyonundan sonra yanma gazlarının sıcaklığı 850 

ºC altına düştüğünde otomatik olarak devreye girmelidir. Aynı zamanda başlama ve 

bitirme işlemleri sırasında sıcaklığın 850 ºC ulaşmasını garanti etmek için ve yanma 

odasında yanmamış madde kaldığında  kullanılmalıdırlar.  

 
 
Yüksek kapasiteli yakma fırınları ve ikincil yakma fırınları aşağıdaki koşullarda 

hayvansal yan-ürün gelişini engelleyecek bir otomatik sistem bulundurmalı ve 

kullanmalıdırlar : 

 
 

- Başlangıçta, 850 ºC sıcaklığa ulaşılana kadar; ve  

- 850 ºC sıcaklığın sağlanamadığı her durumda. 

 
 
Uygulanabildiği durumlarda hayvansal yan-ürünler el değmeden direk ocağa 

yerleştirilmelidir (Anonymous 2002c). 

 
 
2.3.3 Su deşarjı  
 
 
Hayvansal yan-ürünlerin saklandığı ilgili alanlar da dahil olmak üzere yakma fırınları ve 

ikincil yakma fırınlarının bulunduğu alanlar, ilgili Birlik Mevzuatının kurallarına uygun 

olarak izin verilmeden ya da kazara; kirletici maddelerin toprağa, yüzey sularına ve yer 

altı sularına karışmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır. İlaveten yakma fırını 

binası alanından gelecek kontamine yağmur sularının ya da su baskınları ve yangınla 

mücadeleden kaynaklanacak suların tutulması için saklama kapasitesi sağlanmalıdır. 

Saklama kapasitesi atık suların gerektiğinde deşarj edilmelerinden önce test edilip 

muamele görmesini garanti etmeye yeterli olmalıdır (Anonymous 2002c).  
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2.3.4 Çökeltiler  
 
 
Bu bölümde bahsedilen çökeltiler yakma fırını ve ikincil yakma fırını tesisinde yakma, 

ikincil yakma süreçlerinde, atık su arıtmasında ve diğer işlemlerde oluşan herhangi sıvı 

ya da katı madde anlamına gelmektedir. Bunlara dip külü, cüruf, uçan küller ve kazan 

tozu da dahildir. Yakma fırını ve ikincil yakma fırınının işletilmesinden kaynaklanan 

çökeltilerin miktarları ve zararları en düşük seviyede tutulmalıdır. Çökeltiler mümkünse 

tesisin içerisinde ya da ilgili Birlik mevzuatına uyularak tesisin dışında geri 

dönüştürülmelidir. Toz halindeki katı çökeltilerin nakliyesi ve ara işlenmesi sırasında 

doğaya dağılmanın (uçuşmanın) engellenmesi gerekmektedir (örneğin kapalı 

konteynırlarla) (Anonymous 2002c). 

 
 
2.3.5 Sıcaklık ölçümü   
 
 
Yakma ve ikincil yakma süreçleri ile ilgili koşulların ve değişkenlerin izlenmesi için 

teknikler kullanılmalıdır. Yüksek kapasiteli yakma fırınları ve ikincil yakma fırınları 

sıcaklık ölçüm cihazlarını bulundurmalı ve kullanmalıdır. Yetkili otorite tarafından 

hazırlanan onay ya da buna iliştirilmiş koşullar sıcaklık ölçüm cihazı ile ilgili koşulları 

ortaya koymalıdır. Herhangi bir otomatik izleme cihazının uygun şekilde kurulup ve 

işlevini yerine getirdiği kontrol edilmeli ve yıllık tarama testine tabi tutulmalıdır. 

Referans yöntemler ile paralel ölçümler yapılarak en az her üç yılda bir kalibrasyon 

yapılmalıdır.  

 
Sıcaklık ölçümleri kaydedilmeli ve yetkili otoritenin bu Yönetmelikte izin verilen 

işletme koşulları ile uyumu, otoritenin kendi kararlaştıracağı prosedürlere uygun olarak, 

karşılaştırmasına imkân verecek şekilde sunulmalıdır (Anonymous 2002c).  

 
 
2.3.6 Anormal işletme  
 
 
Bozulma ya da anormal çalışma koşulları meydana geldiğinde, işletmeci normal çalışma 

koşullarına dönülene kadar mümkün olan en kısa sürede çalışmaları durdurmalı ya da 

yavaşlatmalıdır. 
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2.3.7 Kategori 1 Spesifik Risk Materyallerinin Yakılması  
 
 
Düşük kapasiteli yakma fırınları iyi direne edilmiş sağlam zeminlere yerleştirilmelidir. 

Hayvansal yan-ürünlerin yakılmayı beklediği ya da hayvansal yan-ürünlerin 

yakılmasından meydana gelen küllerin bulunduğu düşük kapasiteli yakma fırınlarına 

çiftlik hayvanlarının girmesi engellenmelidir. Düşük kapasiteli yakma fırını bir 

hayvancılık işletmesinde bulunuyor ise: 

 
 

- Yakma faaliyetleri ile çiftlik hayvanları ve bunların yemleri ile altlıkları fiziksel 

olarak, gerekiyorsa çit ile tamamen ayrılmalıdır.  

- Ekipman sadece yakma fırınına tahsis edilmeli, çiftlikte başka bir faaliyette 

kullanılmamalıdır.  

- Burada çalışanlar çiftlik hayvanlarına ya da yemlerine temas etmeden önce 

ayakkabılarını ve dış giyimlerini değiştirmelidirler. 

 
 
Hayvansal yan-ürünlerin ve küllerin muhafaza edildiği yer etiketlenmeli, üzeri örtülmeli 

ve su sızdırmaz olmalıdır. Fırını çalıştıran kişi hayvansal yan-ürünlerin tamamen küle 

dönüşene kadar yakıldığından emin olmalıdır. Küller Direktif 1999/31/EC’ye uygun 

olarak bir gömme çukuruna gömülmelidir. Tamamen yakılmayan hayvansal yan-ürünler 

gömme çukurlarına gömülmemeli, yeniden yakılmalı ya da bu yönetmeliğe uygun 

şekilde bertaraf edilmelidir. Düşük kapasiteli yakma fırınları bir art yakıcı ile 

donatılmalıdır. İşletmeci yakılan hayvansal yan ürünlerin miktarları, kategori ve türleri 

ile yakma tarihinin kaydını tutmalıdır. Yetkili otorite düşük kapasiteli yakma fırınlarını 

onaylamadan önce bir kez incelemeli ve yılda en az bir kez Yönetmeliğe uygunluğunu 

kontrol etmelidir (Anonymous 2002c).  
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2.4 Kategori 1, 2, ve 3 Materyallerin İşlenmesi İçin Genel Hijyen Koşulları  
 
 
 
2.4.1 Kategori 1, 2, ve 3 materyalleri işleyen tesislerin onaylanması için genel   
         koşullar 
 
 
Binalar ve tesisler en az aşağıdaki koşulları yerine getirmelidirler: 
 
 

- Tamamen ayrı bir binada olmadıkları zaman hayvansal yan-ürünlerin işlendiği 

binalar kesimhaneler ile aynı yerde bulunmamalıdır. Ancak aşağıdaki koşulların 

sağlanması şartı ile ayrı bir işleme tesisi taşıyıcı bir sistem ile aynı alanda bir 

kesimhaneye bağlanabilir: 

 
o Kesimhane ve işleme tesisi için ayrı girişler, kabul yerleri, ekipman, çıkış 

ve personel olması; ve     

o İşlenen hayvansal yan-ürünlerin aynı tesisten geliyor olması. 

 
Yetkili olmayanların ya da hayvanların işleme tesisine girme imkanı olmaması 

gerekir. 

 
- İşleme tesisinin yeterli derecede ayrılmış temiz ve kirli bölümleri olmalıdır. Kirli 

bölümün hayvansal yan-ürünlerin kabulü için kapalı bir bölümü olmalıdır ve 

kolayca temizlenip dezenfekte edilebilecek şekilde inşa edilmelidir. Zeminler 

sıvıların direne edilmesini sağlayacak şekilde döşenmelidir. İşleme tesisinin 

personel için yeterince tuvaleti, soyunma odası ve lavabosu olmalıdır; 

- İşleme tesisinin hayvansal yan-ürünlerin işlenmesine yetecek kapasitede sıcak su 

ve buhar üretme olanağı olmalıdır; 

- Kirli bölümün eğer uygunsa hayvansal yan-ürünlerin boyutunu küçültecek ve 

parçalanmış hayvansal yan-ürünleri işleme birimine yükleyecek ekipmanı 

olmalıdır;     

- Hayvansal yan-ürünlerin işlendiği bütün tesisler aşağıdaki hijyen koşullarına 

uygun hareket etmelidirler. Isıl muamele gerekiyorsa bütün işletmelerde şunlar 

sağlanmalıdır:  
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o Zamana karşı sıcaklığın izlenmesi için ölçme cihazları, kritik noktalarda 

basınç ölçerler; 

o Bu ölçümlerin sürekli olarak kaydını tutmak için kayıt cihazları; ve 

o Yetersiz ısıtmanın önüne geçilmesi için uygun güvenlik sistemi. 

 
- Son ürünün gelen hayvansal yan-ürünlerle sonradan tekrar bulaşmanı 

engellemek için gelen maddelerin işlenmek için indirildiği yer ile, işleme ve 

işlenmiş ürünün saklanması için ayrılan yer arasında kesin bir ayrım olmalıdır.  

 
İşleme tesisinin hayvansal yan-ürünlerin getirildiği konteynırlar ve hazneler ile gemiler 

dışındaki araçların yıkanıp dezenfekte edilebileceği uygun tesislere sahip olması 

gerekmektedir. İşleme tesisinin kirli bölümünden ayrılırken araçların tekerleklerinin 

yıkanması için uygun teçhizat bulunmalıdır. Her işleme tesisinin Yetkili Otoritenin 

koşullarına uygun bir atık su bertaraf etme sistemi bulunmalıdır. İşleme tesisinin ya 

kendi laboratuarı olmalı ya da dışarıdaki laboratuarların hizmetinden faydalanmalıdır. 

Laboratuar Yetkili Otorite tarafından onaylanmış ve gerekli analizleri yapacak 

ekipmanla donanmış olmalıdır (Anonymous 2002c).  

 
 
2.4.2 Genel hijyen koşulları 
 
 
Hayvansal yan-ürünler gelişlerinden sonra mümkün olduğunca kısa sürede işlenmelidir. 

İşlenene kadar uygun şekilde saklanmalıdırlar. İşlenmemiş materyalin taşındığı 

konteynırlar, hazneler ve araçlar bu iş için tahsis edilen bir alanda temizlenmelidir. Bu 

alan işlenmiş ürünlerin kontaminasyonu riskini engelleyecek şekilde tasarlanmış ve 

yerleştirilmiş olmalıdır.  

 
 
Kirli bölümde çalışan kişiler iş kıyafetlerini ve ayakkabılarını değiştirmeden ya da 

dezenfekte etmeden temiz bölüme geçmemelidir. Ekipman ve aletler kirli bölümden 

temiz bölüme öncesinde dezenfekte edilmeden geçirilmemelidir. Bölümler arası 

hareketlerin kontrol edilmesi ve ayak banyoları ile tekerlek banyolarının uygun şekilde 

kullanılabilmesi için personel hareketleri prosedürünün belirlenmesi gerekmektedir 

(Anonymous 2002c).  
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Kirli bölümden gelen atık sular mümkün olduğu derecede hiç patojen kalmayacak 

şekilde muamele edilmelidir. Yönetmelikte (Madde 33(2)) belirtilen prosedürlere 

uyularak işleme tesislerinden gelen atık sular için spesifik kuralların belirlenmesi 

gerekmektedir.  

 
 
Sistematik olarak kuşlara, kemirgenlere, böcekler ve diğer haşerelere karşı korunma 

önlemleri alınmalıdır. Bu amaçla belgelenmiş bir haşere mücadelesi kontrol programı 

kullanılmalıdır. Tesisin her bölümü için temizleme prosedürleri belirlenmeli ve 

belgelenmelidir. Temizlik için uygun donanım ve temizlik malzemesi sağlanmalıdır. 

Hijyen kontrolüne donanım ve çevrenin düzenli incelenmesi de dahil edilmelidir. 

İnceleme programı ve sonuçları belgelenmeli, en az iki yıl süre ile saklanmalıdır. Tesis 

ve donanım gerektiğinde onarılarak iyi durumda tutulmalı, düzenli aralıklarla ölçüm 

aletleri kalibre edilmelidir.  İşleme tesisinde işlenmiş ürünler tekrar kontaminasyonu 

imkânsızlaştıracak şekilde muamele edilip saklanmalıdır (Anonymous 2002c). 

 
 
2.4.3 İşleme yöntemleri  
 
 
 
2.4.3.1 Yöntem 1 
 
 
Küçültme  
 
 
İşlenecek hayvansal yan-ürünlerin parçacık büyüklükleri 50 milimetreden büyükse, 

uygun ekipman kullanılarak küçültme sonrasında 50 milimetreden büyük parçacık 

kalmayacak şekilde küçültülmelidir. Aletlerin etkinliği günlük olarak kontrol edilmeli 

ve koşullar kaydedilmelidir. Eğer kontroller 50 milimetreden büyük parçacıkların 

varlığını ortaya çıkarıyorsa, işleme durdurulmalı ve gerekli onarımlar yapılmadan tekrar 

başlanmamalıdır.  
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Zaman, sıcaklık ve basınç 
 
 
Hayvansal yan-ürünler küçültüldükten sonra kesintisiz 20 dakika boyunca iç kısım 

sıcaklığı 133 ºC’nin altına inmeyecek ve yanma odası buharla doyurularak basınç en az 

3 bar’a getirilecek şekilde muamele edilmelidir; ısıtma işlemi tek proses olarak ya da 

sterilizasyon aşamasının ön veya arka prosesi olarak ta uygulanabilir. Isıtma işlemi 

partiler şeklinde ya da kesintisiz (continuous) sistemle yapılabilir (Anonymous 2002c).  

 
 
2.4.3.2 Yöntem 2  
 
 
Küçültme  
 
 
 İşlenecek hayvansal yan-ürünlerin parçacık büyüklükleri 150 milimetreden büyükse, 

uygun ekipman kullanılarak küçültme sonrasında 150 milimetreden büyük parçacık 

kalmayacak şekilde küçültülmelidir. Aletlerin etkinliği günlük olarak kontrol edilmeli 

ve koşullar kaydedilmelidir. Eğer kontroller 150 milimetreden büyük parçacıkların 

varlığını ortaya çıkarıyorsa, işleme durdurulmalı ve gerekli onarımlar yapılmadan tekrar 

başlanmamalıdır (Anonymous 2002c). 

 
 
Zaman, sıcaklık ve basınç 
 
 
Hayvansal yan-ürünler küçültüldükten sonra iç sıcaklıkları en az 125 dakika 100 ºC’nin 

altına inmeyecek şekilde, en az 120 dakika 110 ºC’nin altına inmeyecek şekilde ve en az 

50 dakika 120 ºC’nin altına inmeyecek şekilde muamele edilmelidir. İşleme partiler 

şeklinde yapılmalıdır. Hayvansal yan-ürünler zaman ve sıcaklık gereklilikleri aynı 

zamanda yerine getirilecek şekilde pişirilmelidir (Anonymous 2002c)  .  
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2.4.3.3 Yöntem 3  
 
 
Küçültme  
 
 
İşlenecek hayvansal yan-ürünlerin parçacık büyüklükleri 30 milimetreden büyükse, 

uygun ekipman kullanılarak küçültme sonrasında 30 milimetreden büyük parçacık 

kalmayacak şekilde küçültülmelidir. Aletlerin etkinliği günlük olarak kontrol edilmeli 

ve koşullar kaydedilmelidir. Eğer kontroller 30 milimetreden büyük parçacıkların 

varlığını ortaya çıkarıyorsa, işleme durdurulmalı ve gerekli onarımlar yapılmadan tekrar 

başlanmamalıdır (Anonymous 2002c).  

 
 
Zaman, sıcaklık ve basınç  
 
 
Hayvansal yan-ürünler küçültüldükten sonra iç sıcaklıkları en az 95 dakika 100 ºC’nin 

altına inmeyecek şekilde, en az 55 dakika 110 ºC’nin altına inmeyecek şekilde ya da en 

az 13 dakika 120 ºC’nin altına inmeyecek şekilde muamele edilmelidir. İşleme partiler 

halinde ya da kesintisiz (continuous) sistemle yapılmalıdır. Hayvansal yan-ürünler 

zaman ve sıcaklık gereklilikleri aynı zamanda yerine getirilecek şekilde pişirilmelidir 

(Anonymous 2002c).  

 
 
2.4.3.4 Yöntem 4  
 
 
Küçültme  
 
 
İşlenecek hayvansal yan-ürünlerin parçacık büyüklükleri 30 milimetreden büyükse, 

uygun ekipman kullanılarak küçültme sonrasında 30 milimetreden büyük parçacık 

kalmayacak şekilde küçültülmelidir. Aletlerin etkinliği günlük olarak kontrol edilmeli 

ve koşullar kaydedilmelidir. Eğer kontroller 30 milimetreden büyük parçacıkların 

varlığını ortaya çıkarıyorsa, işleme durdurulmalı ve gerekli onarımlar yapılmadan tekrar 

başlanmamalıdır (Anonymous 2002c).  
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Zaman, sıcaklık ve basınç  
 
 
Hayvansal yan-ürünler küçültüldükten sonra iç sıcaklıkları en az 16 dakika 100 ºC’nin 

altına inmeyecek şekilde, en az 13 dakika 110 ºC’nin altına inmeyecek şekilde, en az 

sekiz dakika 120 ºC’nin altına inmeyecek şekilde ya da en az üç dakika 130 ºC’nin 

altına inmeyecek şekilde muamele edilmelidir. İşleme partiler şeklinde ya da kesintisiz 

(continuous) sistemle yapılmalıdır. Hayvansal yan-ürünler zaman ve sıcaklık 

gereklilikleri aynı zamanda yerine getirilecek şekilde pişirilmelidir (Anonymous 

2002c).  

 
 
2.4.3.5 Yöntem 5  
 
 
Küçültme 
 
 
İşlenecek hayvansal yan-ürünlerin parçacık büyüklükleri 20 milimetreden büyükse, 

uygun ekipman kullanılarak küçültme sonrasında 20 milimetreden büyük parçacık 

kalmayacak şekilde küçültülmelidir. Aletlerin etkinliği günlük olarak kontrol edilmeli 

ve koşullar kaydedilmelidir. Eğer kontroller 20 milimetreden büyük parçacıkların 

varlığını ortaya çıkarıyorsa, işleme durdurulmalı ve gerekli onarımlar yapılmadan tekrar 

başlanmamalıdır (Anonymous 2002c).  

 
 
Zaman, sıcaklık ve basınç  
 
 
Hayvansal yan-ürünler küçültüldükten sonra koagule olana kadar ısıtılalı sonra da 

proteinli materyalden su ve yağın ayrılması için preslenmelidir. Daha sonra proteinli 

materyal en az 120 dakika iç sıcaklığı 80 ºC altına inmeyecek şekilde ya da en az 60 

dakika iç sıcaklığı 100 ºC altına inmeyecek şekilde muamele edilmelidir. İşleme partiler 

şeklinde  ya da kesintisiz (continuous) sistemle yapılabilir. Hayvansal yan-ürünler 

zaman ve sıcaklık gereklilikleri aynı zamanda yerine getirilecek şekilde pişirilmelidir 

(Anonymous 2002c). 
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2.5 Kategori 1 ve 2 Materyalin İşlenmesi İçin Özel Gereklilikler  
 
 
Genel gerekliliklere ek olarak aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır 
 
 
2.5.1 Arazi   
 
 
Kategori 1 ve 2 işleme tesislerinin hazırlıkları hammaddenin kabulünden son işlenmiş 

ürünün sevkıyatına kadar Kategori 1 ve Kategori 2 materyallerin toptan ayrılmasını 

garantilemelidir. Ancak Yetkili otorite bulaşıcı bir hastalık salgını olduğunda ya da 

Kategori 1 işleme tesislerinin kapasitelerinin yetersiz kalmasına neden olacak 

beklenmeyen bir durum meydana geldiğinde, geçici olarak bir Kategori 2 işleme 

tesisinin Kategori 1 materyallerin işlenmesinde kullanılmasına izin verebilir. Yetkili 

otorite Kategori 2 işleme tesisinin tekrar eski işlevine dönmesinden önce tesisi tekrar 

onaylaması gerekmektedir (Anonymous 2002c). 

 
 
2.5.2 İşleme standartları  
 
 
Yukarıda bahsedilen her işleme yöntemi için işleme sırasında uygulanan ısıl işlemin 

niteliğini belirleyen kritik kontrol noktaları tespit edilmelidir. Kritik kontrol noktaları 

şunları içermelidir: 

 
- Hammadde parçacık büyüklüğü; 

- Isıl işlem sırasında ulaşılan sıcaklık; 

- Hammaddeye uygulanan basınç; ve 

- Isıl işlemin süresi ya da sürekli(continious) sistemin besleme oranı. 

 
Uygulanabilir her kritik kontrol noktası için minimum işleme standartları 

belirlenmelidir. Her kritik kontrol noktası için minimum işleme değerlerinin 

uygulandığını göstermek amacı ile kayıtlar en az iki yıl saklanmalıdır. İşleme 

koşullarının sürekli izlenebilmesi için tam anlamı ile kalibre edilmiş ölçerler/kayıt 

cihazları kullanılmalıdır. Ölçüm cihazları/kayıt cihazlarının kalibrasyonlarının hangi 



 32 

tarihlerde yapıldığının kayıtları gösterilmek üzere saklanmalıdır. Belirtilen ısıl işleme 

maruz kalmamış olma ihtimali olan materyaller (örn. Başlangıçta çıkışı yapılan 

materyaller ya da pişiriciden sızanlar) tekrar ısıl işleme sokulmalı ya da toplanıp 

tekrardan işlenmelidir (Anonymous 2002c).  

 
 
Hayvansal yan-ürünler aşağıdaki işleme standartlarına uygun olarak işlenmelidir. 
 

- Yöntem 1 biyogaz ya da kompostlama tesislerine gönderilecek ya da organik 

gübre veya toprak ıslah edici olarak kullanılmak istenen Kategori 2 materyale 

(yaş gübre, sindirim kanalından ayrılmış sindirim kanalı içeriği, süt ve kolostrum 

dışındaki) uygulanmalıdır. Gömme çukuruna gönderilecek Kategori 1 ve 

Kategori 2 materyaller için de kullanılabilir. 

- Birinciden beşinciye kadar olan yöntemlerden biri; çıkan proteinin yakma fırını 

ya da ikincil yakma fırınına gönderileceği Kategori 2 materyal; Renderingde 

çıkan yağın Kategori 2 oleokimyasal işleme tesisine gönderileceği Kategori 2 

materyal; Yakma fırınına ya da ikincil yakma fırınına yönlendirilen Kategori 1 

ve Kategori 2 materyaller (Anonymous 2002c).  

 
 
2.5.3 İşlenmiş ürünler   
 
 
Biyogaz ve kompostlama tesislerine yollanan sıvı ürünler haricinde Kategori 1 ve 

Kategori 2 materyallerden elde edilen işlenmiş ürünler, teknik olarak mümkünse koku 

ile, yetkili otorite tarafından onaylanmış bir sistem kullanılarak kalıcı olarak 

işaretlenmelidir. Bu türden bir işaretleme ile ilgili detaylı kurallar Yönetmelikte (Madde 

33(2)) ilgili prosedürde verilmektedir.  

 
 
Biyogaz, kompostlama ya da gömme çukurlarına gönderilecek işlenmiş ürünlerden 

direk olarak ısıl işlemden sonra alınan örnekler ısıya dirençli patojen bakteri 

(Clostridium perfiringens ürünün 1 gramında bulunmamalıdır) sporlarından ari 

olmalıdır (Anonymous 2002c).  
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2.6 Biyogaz ve Kompostlama Tesislerinin Onaylanması İçin Özel Koşullar  
 
 
 
2.6.1 Arazi  
 
 
Biyogaz tesisinin çiftlik hayvanlarının tutulduğu bir araziye yerleştirildiği durumlarda, 

tesis hayvanların barındırıldığı alana yeterli uzaklığa yerleştirilmelidir. Her koşulda 

tesisle hayvanlar, yemleri ile altlıkları  arasında gerekiyorsa bir çit ile fiziksel bir ayrım 

yapılmalıdır. Biyogaz tesisinde aşağıdakiler bulunmalıdır:  

 
- By-pass edilmesi mümkün olmayan bir pastörizasyon/hijyenizasyon birimi 

o Zamana karşı sıcaklığı gözleyecek aygıtları bulunmalıdır. 

o Bu gözlemlerin sonuçlarını sürekli olarak kaydedecek bir kayıt cihazı 

olmalıdır. 

o Yetersiz ısıtmanın önlenmesi için bir güvenlik sistemi olmalıdır.  

 
- Biyogaz tesisini terk etmeden önce araçları ve konteynırları yıkayıp dezenfekte 

edecek yeterli tesis. Sadece yöntem 1 ile işlenen hayvansal yan-ürünlerin 

dönüştürüldüğü biyogaz tesislerinde bir pastörizasyon/hijyenizasyon birimi 

bulunması zorunlu değildir. Ek olarak, sadece başka bir yerde 

pastörizasyon/hijyenizasyon görmüş Kategori 3 materyalleri işleyen tesislerde 

bu ünitelerin bulundurulması zorunlu değildir (Anonymous 2002c).  

 
 
Kompostlama tesisinin çiftlik hayvanlarının tutulduğu bir araziye yerleştirildiği 

durumlarda, tesis hayvanların barındırıldığı alana yeterli uzaklığa yerleştirilmelidir. Her 

koşulda tesisle hayvanlar, yemleri ile altlıkları arasında gerekiyorsa bir çit ile fiziksel bir 

ayrım yapılmalıdır. Kompostlama tesisinde aşağıdakiler bulunmalıdır:  

 
- By-pass edilmesi mümkün olmayan bir kompostlama reaktörü 

o Zamana karşı sıcaklığı gözleyecek aygıtları bulunmalıdır. 

o Bu gözlemlerin sonuçlarını sürekli olarak kaydedecek bir kayıt cihazı 

olmalıdır. 

o Yetersiz ısıtmanın önlenmesi için bir güvenlik sistemi olmalıdır.  
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- Kompostlama tesisini terk etmeden önce araçları ve konteynırları yıkayıp 

dezenfekte edecek yeterli tesis. 

- Ancak aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri durumda farklı türden 

kompostlama tesislerine de izin verilebilir: 

o Haşerelerin tesise ulaşımı engellenmelidir. 

o Sisteme giren bütün materyalin istenilen sürede istenilen sıcaklığa 

ulaştığının garanti edilmesi gerekmektedir. Uygunsa bu değişkenler 

sürekli izlenmelidir.  

o Bu yönetmeliğin diğer bütün koşullarına uygun olmalıdırlar (Anonymous 

2002c).  

 
Her biyogaz ya da kompostlama tesisinin kendi laboratuarı olmalı veya dışarıdan bir 

laboratuarı kullanmalıdır. Laboratuar gerekli analizleri yapabilecek şekilde donanıma 

sahip olmalı ve yetkili otorite tarafından onaylanmalıdır.  

 
 
2.6.2 Hijyen koşulları  
 
 
Sadece aşağıdaki hayvansal yan-ürünler biyogaz ya da kompostlama tesisinde 

dönüştürülebilirler: 

 
 

- Kategori 2 tesisinde işleme yöntemi olarak yöntem 1 kullanıldığında, Kategori 2 

materyaller; 

- Yaş gübre, sindirim kanalından ayrılmış sindirim kanalı içeriği, süt ve 

kolostrum; ile 

- Kategori 3 materyaller. 

 
Yukarıda bahsedilen hayvansal yan-ürünler varışlarından sonra mümkün olduğunca kısa 

sürede dönüştürülmelidir. Muamele edilene kadar uygun şekilde saklanmalıdırlar. 

İşlenmemiş ürünlerin taşınması için kullanılan konteynırlar, hazneler ve araçlar bu iş 

için ayrılmış bir yerde temizlenmelidir. Bu yer işlenmiş ürünlerin kontaminasyonu 

riskini önleyecek şekilde yerleştirilmeli ve tasarlanmalıdır. Sistemli olarak kuşlar, 

kemirgenler, böcekler ve diğer haşereye karşı korunma önlemleri alınmalıdır. Bu 
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amaçla belgelenen bir haşere kontrol programı kullanılmalıdır. Tesisin her parçası için 

temizlik prosedürü tespit edilip belgelenmelidir. Temizlik için uygun araç ve temizlik 

malzemesi sağlanmalıdır. Hijyen kontrolü çevre ve ekipmanın düzenli olarak 

incelenmesini de içermelidir. İnceleme programları ve sonuçları belgelenmelidir. Aletler 

ve donanım tamir edilerek iyi durumda kalmalı, ölçüm cihazları düzenli aralıklarla 

kalibre edilmelidir. Sindirim kalıntıları tesislerde tekrar kontaminasyonu engelleyecek 

şekilde muamele edilmeli ya da saklanmalıdır (Anonymous 2002c).  

 
 
2.6.3 İşleme standartları  
 
 
Pastörizasyon/hijyenizasyon birimi bulunan bir biyogaz tesisinde hammadde olarak 

kullanılan Kategori 3 materyaller aşağıdaki minimum koşullara tabi tutulmalıdır: 

 
- Birime girmeden önce maksimum parçacık büyüklüğü 12 mm olmalıdır; 

- Birimdeki bütün materyalin minimum sıcaklığı 70 ºC olmalıdır ve 

- Birimde kesintisiz olarak minimum 60 dak. kalmalıdır.  

 
  
Kompostlama tesisinde hammadde olarak kullanılan Kategori 3 materyaller aşağıdaki 

minimum koşullara tabi tutulmalıdır: 

 
- Kompostlama reaktörüne girmeden önce maksimum parçacık büyüklüğü 12 mm 

olmalıdır; 

- Reaktördeki materyallerin tümünün minimum sıcaklığı 70 ºC olmalıdır; 

- Reaktörde bütün materyallerin (70 ºC’de) geçirdiği süre en az 60 dak. olmalıdır. 

 
 
Ancak bir biyogaz tesisinde hayvansal yan-ürün olarak sadece uluslar arası 

taşımacılıktan kaynaklananların dışındaki mutfak artıkları kullanıldığında yetkili otorite 

patojen organizmaların parçalanacağı garanti edilmek şartı ile yukarıda bahsedilenlerin 

dışında bazı özel koşulların kullanılmasına onay verebilir. Bu koşullar mutfak artıkları 

yaş gübre, sindirim kanalından ayrılmış sindirim içeriği, süt ve kolostrum ile 

karıştırıldığında da (bu karışıma mutfak artığına yapılan muamelenin yapılması koşulu 

ile) kullanılabilir (Anonymous 2002c).   
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Bir biyogaz ya da kompostlama tesisinde işlenen hayvansal yan-ürünler sadece yaş 

gübre, sindirim kanalından ayrılmış sindirim kanalı içeriği, süt ve kolostrumdan 

oluştuğunda yetkili otorite aşağıdaki koşullar sağlanmak şartı ile yukarıda bahsedilen 

şartların dışında şartlar kabul edilmesini onaylayabilir: 

 
- Bu materyallerin ciddi bir bulaşıcı hastalık yayma riskleri olduğu 

düşünülmüyorsa; 

- Kalıntı ve kompostun muamele edilmemiş materyal olduğunu düşünüyorsa 

(Anonymous 2002c).  

 
 
2.6.4 Sindirim kalıntıları ve kompost 
 
 
Biyogaz ya da kompostlama tesisinin depolarından sindirim kalıntıları ya da kompostlar 

toplanırken veya toplandıktan sonra alınan örnekler aşağıdaki standartlara uymalıdır: 

 
Salmonella : 25gr.’a kadar var olmamalıdır. n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 

Enterobacteriaceae : 1 gr.’da n = 5, c = 2, m = 10, M = 300  

 
n = test edilecek numune sayısı 

m = bakteri sayısının eşik değeri; bütün numunelerdeki bakteri sayısı ‘m’ yi 

geçmediğinde sonuç tatmin edici sayılır.  

M = maksimum bakteri sayısının değeri; bir ya da birden fazla örnekte bakteri sayısı 

M’ye eşit ya da fazla ise sonuç tatmin edici kabul edilmez. 

c = bakteri sayısı m ile M arasında olan numune sayısı, diğer örneklerin bakteri sayısı m 

yada daha düşükse örnek halen kabul edilebilir sayılır (Anonymous 2002c).     
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3. YÖNETMELİĞİN UYGULANIŞI  
 
 
 
3.1 Yönetmeliğin Uygulanışı ile İlgili İlerleme 
 
 
Üye ülkeler genel olarak HYÜ yönetmeliğinin uygulanmasında önemli aşama kat 

ettiklerini ifade etmektedirler. Yönetmeliğin prensipleri geniş bir destek bulmaktadır ve 

yukarıda ana hatları verilen kontroller çoğu durumda yeterli olmaktadır. Özellikle 

HYÜ’ler için çıkış yollarının sayısının artması ve geri dönüşüme gönderilebilecek 

materyal miktarının artırılması potansiyeli memnuniyetle karşılanmaktadır. Risk 

materyalleri de dahil olmak üzere HYÜ’lerin büyük çoğunluğu yönetmeliğe uygun 

olarak muamele edilmekte ve izin verilen çıkış yollarına yönlendirilmektedir. Bu durum 

Komisyonun Gıda ve Veteriner Ofisi(FVO) tarafından üye ülkelerde 2004-2005 

yıllarında yürütülen incelemelerle de onaylanmıştır. Halen kat edilmesi gereken 

aşamalar olmasına rağmen, HYÜ’lere olan ilginin gıda ve yem zincirlerinin 

bütünlüğünün korunmasına yardım ettiği düşünülmekte (HYÜ’lerin yasadışı kullanımı 

riskinin azaltılması yolu ile) ve bütün aşamalarda HYÜ’lerin muamelesi ve işlenmesi ile 

ilgili standarları geliştirdiği bildirilmektedir. Yönetmeliğin uygulanması HYÜ’lerin 

insanlara ya da hayvanlara patojen bulaşması veya yayılmasına neden olma ihtimalini 

minimize ettiği gibi; gıda güvenliği, çevreye uygulama, TSE ve diğer hastalık kontrol 

önlemlerini tamamlayıcı rol de üstlenmiştir. HYÜ ile çevre ve gıda güvenliği 

mevzuatları arasındaki ilişkiyi açıklamak için bir rehber hazırlanarak uyumlu bir 

uygulama oluşturulması sağlanmıştır (Anonymous 2005b).  

 
 
3.2 Yönetmeliğin Uygulanışı ile İlgili Sorunlar  
 
 
Yönetmelik çok geniş çaplıdır. Bazı materyaller için kontroller getirmekte ve diğer 

bazıları için kontrolleri artırmakta, aynı zamanda kontrolü altında yeni çıkış yolları 

sunmaktadır. Ancak bazı alanlarda sorunlar yaşanmaktadır. Bunlardan bazıları geçiş 

önlemleri hazırlanırken belirlenmiş, ilgili sektörün ayak uydurması için zaman 

tanınmıştır. Ancak diğer sorunlar orijinal müzakereler sırasında HYÜ’lerin çeşitli 

kullanım alanlarının hepsinin belirlenmemiş olmasından kaynaklanmıştır. Bu 
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kullanımlardan bazıları için yönetmeliğin bütün kontrollerinin uygulanması orantısız 

olabilecektir ve üye ülkeler daha uygun bir kontrol düzeyi oluşturulması gerektiğini 

ifade etmişlerdir (Anonymous 2005b). 

 
 
3.3 Yönetmeliğe Uyumun Garanti Edilmesi İçin Üye Ülkeler Tarafından Alınan  
      Önlemler  
 
 
3.3.1 Üye Ülkeler tarafından yönetmeliğe uyum için alınan önlemler 
 
 
Birlik yasaları ile belirlenmeyen yetki alanlarına göre ya da yönetmelikle ulusal 

kurallara bağlanan alanlarda, yönetmelikle tam uyumu sağlamak için üye ülkeler 

değişen derecelerde bir dizi önlem almıştır. Alınan önlemler genel olarak şu şekilde 

tanımlanabilir: 

 
 

- Yönetmeliğin uygulanmasında ve yürürlüğe koyulmasında yer alan ilgili 

otoritelerin yetki alanlarının belirlenmesi için alınan önlemler; 

- Genel uygulama önlemleri; 

- Sektörel uygulama önlemleri; 

- Cezaları belirleyen önlemler; 

- Rehber (Anonymous 2005b). 

 
 
3.3.2 Madde 23(2) ve 24 altında Üye Ülkeler Tarafından Kabul Edilen  
         Derogasyonlar 
 
 

- Üye Ülkeler Madde23(2) altında hayvanat bahçesi hayvanlarının, sirk 

hayvanlarının, kürk hayvanlarının, sürüngenlerin, hayvanat bahçesi ve sirk 

dışındaki yırtıcı kuşların,  etleri insan tüketimine yönelik olmayan diğer vahşi 

hayvanların, köpek çiftliklerindeki köpeklerin ve olta yemi kurtçuklarının 

beslenmesi ile ilgili olarak derogasyon sağlamışlardır.  

- Üye Ülkeler ayrıca Yönetmeliğin 24.Maddesinde özel durumlarda ve koşullarda 

yakma ve gömme ile ilgili olarak da derogasyon tanımışlardır (ölen ev 
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hayvanları, uzak bölgeler ya da salgın hayvan hastalıkları durumlarında) 

(Anonymous 2005b). 

 

3.3.3 FVO Raporuna Yansıyan Şekli İle, Üye Ülkeler tarafından Yönetmeliğe  
         Uyum Amacı ile Alınan Önlemlerle İlgili Genel Durum 
 
 
FVO tarafından Nisan 2005’te iç kullanım amacı ile eski üye 13 Ülkede yapılan 

incelemelerle ilgili geçici bir rapor yayınlanmıştır. Bu görevin amacı HYÜ 

yönetmeliğine etkinlik sağlamak için uygulanan önlemlerin değerlendirilmesidir.  

 
Baştan sona, rapor bütün Üye Ülkelerde HYÜ’lerin çoğunluğunun HYÜ Yönetmeliğine 

uygun şekilde muamele edilmesi için uygun önlemlerin alındığını ve gerekli altyapının 

oluşturulduğunu bildirmektedir. Ancak bütün üye ülkelerde HYÜ’lerin uygun alanlarda 

kullanılana, ayrılana veya bertaraf edilene kadar izin verilen zincirler içerisinde hareket 

etmesinin sağlanması için daha fazlası gerekmektedir.  

 
Özellikle resmi kontrollerin etkinliğinin artırılması ve/veya bir örnekliğin sağlanması 

için; yeterli personel sağlanmasının, bu işte yer alan yetkili otoritelerin 

sorumluluklarının açıkça tanımlanmasının ve dağıtılmasının, daha fazla rehberlik ve 

eğitim sağlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir (Anonymous 2005b).  

 
 
3.4 Üye Ülkeler Tarafından Dile Getirilip Rehberlik veya Komitoloji İle  
      Halihazırda Çözüme Kavuşan Ana Sorunlar 
 
 
Çoğu Üye Ülkede bertaraf etme altyapısı zaten uygun şekilde geliştirilmiş idi ve bu 

ülkeler kolaylıkla yeni gereklilikleri 1 Mayıs 2003’te yerine getirmişlerdir. Ancak bazı 

üye ülkeler bu son tarihe uyabilecek durumda değildiler. Bu nedenle, uygun ve kabul 

edilebilir olduğunda, Yönetmeliğin 32.Maddesi önlemlerin geçici olarak gevşetilmesine 

olanak tanımaktadır. Bu az gelişmiş endüstri sektörlerine ya da uygulama zamanı ile 

ilgili özel sorunları olanlara gerekli tesisleri kurma zamanı vermek için kullanılmıştır.  

 
Aynı zamanda, Komisyon çeşitli maddeler için olduğu gibi Ekler ile genel ve özel 

derogasyonları da gözden geçiren kalıcı uygulama önlemleri hazırlamıştır (Anonymous 

2005b). 
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3.5 Halen Rehberlik veya Komitoloji ile Çözülebilecek Olan ya da İkincil Karar  
      Alma Prosedürleri ile Çözülebilecek Olan Sorunlar 
 
 
 
3.5.1 Halen rehberlik veya komitoloji ile çözülebilecek olan sorunlar 
 
 
Üye ülkeler tarafından dile getirilen sorunların çoğunluğu komitoloji ile çözülebilir, 

veya halen yayınlanmış olan mevcut rehberlerin güncellenmesi ile netliğe 

kavuşturulabilir. Ana sorunlar aşağıda sıralanmıştır (Anonymous 2005b).  

 
 
3.5.1.1 HYÜ tanımları halen kapsama alınmamıştır  
 
 
Yönetmeliğin uygulanmasında uyum sağlanması için bazı HYÜ’in tanımlarının 

netleştirilmesi gerekmektedir. Buna bir örnek ‘eski gıdalar’ tanımının kapsamı 

hayvansal ürün ya da bunları içeren, ancak çeşitli nedenlerle artık insan tüketimine 

yönlendirilmeyen ürünlerdir (Anonymous 2005b). 

 
 
3.5.1.2 HYÜ’e uygulanabilecek AB veteriner ve atık mevzuatının netleştirilmesi  
 
 
Üye Ülkeler ve İşletmeciler HYÜ’ye Birlik Veteriner (Sağlık ve Tüketicinin Korunması 

Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki) ve Atık (Çevre Genel Müdürlüğü sorumluluğu 

altındaki) Mevzuatının aynı zamanda uygulanmasından sonuçlanacak herhangi gereksiz 

bir sorunun ya da eşleşmelerin engellenmesinin önemli olduğunu düşünmektedir. İki 

kontrol grubu arasındaki ilişkiyi netleştirmeyi amaçlayan bir rehber yayınlanmıştır. 

Ancak yasaların daha netleştirilmesine ihtiyaç vardır. Komisyon 1774/2002 ve 30 

Haziran 2003 tarihli COM(2003) 379 259/93 sayılı atık nakliyesi ile ilgili mevzuat 

arasındaki ilişkiyi netleştirmeyi amaçlayan bir teklif hazırlamıştır  (Anonymous 2005b). 
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3.5.1.3 Teknik Ürünler 
 
 
Kozmetik, Tıbbi Ürünler ve Tıbbi Aletler 
 
HYÜ Yönetmeliği kozmetik ürünler, tıbbi ürünler, tıbbi araçlar veya in-vitro teşhis 

araçları gibi son ürünlere uygulanmamaktadır. Ancak HYÜ Yönetmeliğinin bazıları son 

ürünleri üretirken hayvansal ya da hayvansal yan ürün kaynaklı işlenmiş 

muhteviyat/başlangıç malzemesi ve maddeler kullanan bu sektörler üzerine önemli bir 

mevzuat etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden, Yönetmeliğin uygulanmasının 

basitleştirilmesini sağlayacak daha tamamlanmış ve tatmin edici ve onu risklere daha 

hazır hale getirecek bir çözüm ikincil karar alma prosedürü yolu ile değişiklikler 

gerektirmektedir (Anonymous 2005b). 

 
Bazı Üye Ülkeler ve AB İşletmecileri pazara sunulmaları veya AB’de son kullanıcıya 

ulaşmak amcıyla sadece küçük bazı işlemlerden (örn. karıştırma, paketleme yada 

etiketleme) geçirilmeleri yeterli olan bazı Kategori 3 başlangıç malzemelerinin 

ithalatına yönelik yönetmeliğin gereklilikleri ile ilgili endişelerini dile getirmiştir. Buna 

bir örnek tıbbi aletler yapımında kullanılan ‘ara ürünler’ dir. Bunların ithalatı ile ilgili 

özel ithalat koşullarını belirleyen bir taslak öneri sunulmuştur (Anonymous 2005b).  

 
İlaveten, bu ürünlerin çoğu durumda çok özel koşullarda kullanıldığı göz önünde 

bulundurularak, bu ürünlerin ithalatına izin verilen üçüncü ülkeler listesinin gözden 

geçirilmesi teklif edilmiştir (Anonymous 2005b).  

 
Diğer Teknik Ürünler  
 
İşlendikten sonra artık risk oluşturmayan, örneğin gübre üretiminde kullanılan yağ 

türevleri gibi ürünler Yönetmeliğin kapsamından çıkarılabilir ya da yukarıda olduğu 

gibi sınırlı kontrol koşullarına tabi olabilir.  

 
Tür içi geri dönüşümü (kanibalizm) yasaklamak için uygulama kuralları 
 
Tür içi geri dönüşümü yasaklamak için uygulama kuralları sadece balıklar için 

oluşturulmuştur, çünkü çiftlik hayvanlarının yemlerinde balık unu dışındaki işlenmiş 

hayvansal proteinlerin kullanımı BSE yem yasağı (EC 999/2001 Numaralı 

Yönetmeliğin 7.Maddesi) ile yasaklanmıştır. Yem maddeleri içerisinde ruminant 
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proteinlerinin tespit edilmesine (BSE yem yasağının gözden geçirilmesinde ana 

koşullardan biridir) yönelik özel yöntemlerin geliştirilmesinde önemli aşama kat 

edilmiştir (Anonymous 2005b).  

 
 
3.5.2 Sadece İkincil Karar Alma Prosedürü ile Çözülebilecek Sorunlar  
 
 
 
3.5.2.1 Yönetmeliğin kapsamının netleştirilmesi ve Madde 1’in değiştirilmesi  
 
 
Yönetmeliğin çapı geniştir. İşlenmiş ya da son ürünler için uygulanabilir şartlar her 

zaman net olmayabilmektedir. Böylece bu anlamda bir netleştirme gerekmektedir.  

 
Artık risk oluşturmayacakları şekilde işlenen bazı işlenmiş ürünler Yönetmeliğin 

kapsamından çıkarılabilir ya da daha düşük seviyede kontrollere tabi tutulabilirler. 

Örneğin kozmetiklerin, tıbbi araçların ya da tıbbi ürünlerin üretimi için kullanılan 

işlenmiş hammaddeler ‘hayvansal yan-ürün’ olarak dikkate alınmamaktadır. Dahası, 

HYÜ Yönetmeliği açıkça kozmetik ürünler, tıbbi ürünler, tıbbi aletler ve in vitro tanı 

ürünleri gibi son ürünlere uygulanmamaktadır (Anonymous 2005b). 

 
Hastalığa yakalandıklarına dair şüphe bulunmayan vahşi hayvanlardan elde edilen HYÜ 

için, Yönetmeliğin amaçlarına uygun olarak, herhangi bir işletmede üretilen insan 

tüketimine yönelik memelilerin ya da kuşların işlenmesinde kullanılan HYÜ’nün 

Yönetmelik kapsamında olup olmadığı daha net hale getirilmelidir. Deniz kabukluları 

veya diğer deniz hayvanlarının Yönetmelik kapsamına girip girmedikleri daha iyi ifade 

edilmelidir (Anonymous 2005b).  

 
 
3.5.2.2 Madde 4, 5 ve 6’nın yenilenmesi : netleştirme ve yeni ürünlerin dahil  
            edilmesi ihtiyacı 
 
 
Maddelerin sınıflandırılması kapsamında, yeni bir maddenin farklı kayıtlar altında 

sınıflandırılması durumunda koşulların uygulanabilirliğinin netleştirilmesi amacı ile 

gözden geçirme çalışması yapılabilir. İlaveten, şu anda uygun şekilde 

sınıflandırılamayan diğer ürünleri farklı kategorilere dahil etmenin mümkün olup 
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olmadığının tespiti gereklidir. Bu kapsamda, çok düşük risk içeren Kategori 2 HYÜ’nün 

(vahşi kuşların beslenmesinde, ev hayvanları mamalarında kullanılan kurtçuklar, 

böcekler, böcek larvaları ve omurgasızlar ya da ölü arılar gibi kozmetik, tıbbi ürün ve 

tıbbi araç üretiminde kullanılan maddeler) sınıflandırılması gözden geçirilmelidir. Bu 

tür maddeler Kategori 3’te sınıflandırılabilirler (Anonymous 2005b).  

 
 
3.5.2.3 Madde 17 ve 18’in yenilenmesi : bazı tesislerin ilave olarak HYÜ  
            Yönetmeliği altında onaylanmasından muaf tutulması 
 
 
Halen gıda ya da diğer Birlik mevzuatı altında onaylanmış bazı tesislerin HYÜ 

Yönetmeliğinin gereklerini de yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu tür tesisler için 

(örneğin iç yağ, yumurta ve jelâtin tesisleri) Yönetmeliğin 17.Maddesi onay 

gerektirmektedir. Bu tesislerin yönetmelik altında ilgili otoritelerce tekrar 

onaylanmasına gerek olmamalıdır. Ayrıca tıbbi aletler, kozmetik ve tıbbi ürünler gibi 

son ürünler üreten işletmeler tamamen HYÜ Yönetmeliğinin onay zorunluluğundan 

çıkarılmalıdır (Anonymous 2005b).  

 
 
İşlenmiş hayvansal protein (PAP) kullanan teknik işletmeler ve ev hayvanları için mama 

üreten işletmeler için Yönetmeliğin 18.Maddesi onay gerektirdiğinden; halen Birliğin 

HYÜ Yönetmeliği gerekliliklerini yerine getirdiklerinin onaylandığı ve PAP’ların halk 

ve hayvan sağlığına yönelik bir risk oluşturmadıkları dikkate alınarak, artık yetkili 

otorite tarafından HYÜ Yönetmeliği kapsamında yeniden onaylanmalarına gerek 

kalmamalıdır (Anonymous 2005b). 

 
 
Ayrıca, teknik ürünler için kullanılan birçok ürün kontrollü laboratuarlarda, 

üniversitelerde, araştırma ve hastane laboratuarlarında veya tıbbi alet, kozmetik ve 

eczacılık işletmelerinin kendi içlerinde üretilmektedir. Bu tür işletmeler için mevcut 

yönetmelikte olduğu şekilde onay gerekli ya da uygun değildir (Anonymous 2005b). 
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3.6 HYÜ Yönetmeliği’ne Uyumun Sağlanması İçin Üye Ülkeler Tarafından Alınan  
      Önlemlerle İlgili Bilgiler 
 
 
 
3.6.1 Belçika 
 
 
Belçika Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ve uygulanmasında görev alacak her otoritenin 

yetkilerinin tanımlamak için bir mukavele hazırlamıştır. Yönetmelik kapsamında 

Belçika’da 6 farklı otoriteye sorumluluk düşmektedir (Anonymous 2005b). 

 
 
3.6.2 Çek Cumhuriyeti 
  
 
1 Mayıs 2004’te üyelikten itibaren Yönetmelik Çek Cumhuriyeti’nde yürürlüğe 

girmiştir. Bu yönetmeliğe 295/2003 sayılı kararda atıfta bulunulmuştur; Veteriner 

hizmetleri ile ilgili bir tashih hazırlanmıştır ve burada 1774/2002 sayılı Yönetmeliğin  

yürürlüğe girişine dair bir atıfta bulunulmuştur (Anonymous 2005b).  

 
 
3.6.3 Danimarka 
 
 
HYÜ Yönetmeliği’nin etkinleştirilmesi için 2003 yılından beri birkaç emir, idari not ve  

genelge yayınlanmıştır. HYÜ kurallarının çiğnenmesini cezalandırmaya yönelik, HYÜ  

konusunda yetkili otoriteyi de tanımlayan 19 Mayıs 2003 tarihli ve 355 numaralı bir  

emir çıkarılmıştır (Anonymous 2005b).  

 
 
3.6.4 Almanya  
 
 
İnsan tüketimine sunulmayan HYÜ işlenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik Birlik  

hükümlerinin uygulanmasını kabul eden bir yasa kabul edilmiştir (Gesetz zur  

urchfuhrung gemeinschaftlicher Vorschriften uber die Verarbeitung und Beseitigung  

von nicht fur den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten vom 25  

januar 2004) (Anonymous 2005b). 
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3.6.5 Estonya 
 
  
HYÜ işlenmesi ile ilgili genel kurallar Bulaşıcı Hayvan Hastalıklarının Kontrolü 

yasasında belirlenmiştir. Tarım Bakanlığı’nın 52/2004 sayılı “HYÜ tesislerinin 

onaylanması prosedürü” başlıklı yönetmeliği onay evraklarının hazırlanması ile ilgili 

prosedürü ortaya koymaktadır. Estonya (ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi) 2004/467/EC 

Komisyon kararı ile 1.5.2004 ve 31.12.2004 arasında HYÜ’in yakılmasına izin veren 

bir derogasyon almıştır (Anonymous 2005b).  

 
 
3.6.6 Yunanistan 
 
  
2003’te son halini almış olan Başkanlık kararnamesinin Hükümetin Resmi Gazetesinde 

yayımını beklemeye alarak, hayvansal yan ürünlerle ilgili faaliyetlerde bulunan 

üreticiler, işletmeler ve faaliyetlerin HYÜ Yönetmeliğinin tüm gereklerini yerine 

getirme talebinden dolayı 1993 tarihli 243 numaralı Başkanlık kararnamesine bağlı 

müeyyideler, onay ve denetlemelerle yetkili otoriteleri görevlidir (Anonymous 2005b).     

 
 
3.6.7 İspanya 
 
  
21 Kasım 2003 tarihli ve 1429/2003 sayılı Kraliyet kararnamesi Yönetmeliğin 

uygulanması için gerekli ayarlamaları yapmaktadır. Kararname özellikle, İspanyol yasal 

düzenlemelerine özgü çeşitli devlet kurumlarının sorumluluklarının belirlenmesine 

atıfta bulunmaktadır (Anonymous 2005b). 

 
 
3.6.8 Fransa 
 
  
Fransa tarafından alınan önlemler dört gruba ayrılabilir: ulusal düzeydeki yaygın 

uygulama önlemleri; bazı sektörler için özel uygulama önlemleri; derogasyonlar 

sağlayan Madde 23(2) ye uygun olarak alınan önlemler; farklı ulusal metinlerde 

belirlenen idari ve cezai müeyyideler (Anonymous 2005b).  
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3.6.9 İrlanda 
 
  
Yönetmeliğe etkinlik kazandıran İrlanda ulusal uygulama kuralları Avrupa Birliği 

(HYÜ) Mevzuatı – Yasal Enstrümanlar da 2003, 248 belirlenmiştir (Anonymous 

2005b).   

 
 
3.6.10 İtalya 
 
  
Ulusal alanda Yönetmeliğin bir örnek ve doğru uygulanmasını sağlamak için Sağlık 

Bakanlığı uygulama rehberleri yayınlamıştır. Bu çalışma Bölgesel Yönetimler, Otonom 

Eyaletler, Çevre Bakanlığı ile Tarım ve Orman Politikaları Bakanlığı işbirliği ile 

yapılmıştır. İlave olarak HYÜ sağlık kuralları ile ilgili müeyyideler ve önlemlere dair 

No63 17 Mart 2005 tarihli kararname yayınlanmıştır (Anonymous 2005b). 

 
 
3.6.11 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 
 
  
Yönetmelik ulusal mevzuata, Veteriner Sektörü Yasası 2004 No149(1)’ nda bulunan 

AB Mevzuatının uygulanması ile aktarılmıştır. Güney Kıbrıs R.K. (ve Estonya) 

2004/467/EC sayılı Komisyon kararı ile 1.5.2004’ten 31.12.2004’e kadar HYÜ’nün 

yakılmasına izin verilmesi derogasyonu sağlanmıştır. Güney Kıbrıs R.K. bu 

derogasyonu 31 Ekim 2005’e kadar uzattırmıştır (Anonymous 2005b).  

 
 
3.6.12 Letonya 
 
  
Üyelik anından itibaren Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Genel kurallar Veteriner 

Hekimlik Kanunu’nda (1 Temmuz 2001) belirlenmiştir. 

  
  
İdari Cürüm Yasası ve Ceza Yasası’nda bu kuralların yerine getirilememesi durumunda 

sorumluluklar ortaya koyulmuştur.  
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Yönetmeliğin direkt olarak uygulanamayan kuralları, Bakanlar Kurulu’nun 20 Temmuz 

2004 tarih ve No 606 sayılı  İnsan Tüketimine Uygun Olmayan HYÜ zincirinin hijyen 

ve veteriner kuralları yönetmeliklerine aktarılmıştır (Anonymous 2005b).  

 
 
3.6.13 Litvanya 
 
  
Yönetmelik Litvanya Mevzuatına, Devlet Gıda ve Veteriner Servisi Direktörü’nün 23 

Ekim 2003-NoB1-996 sayılı emri ile aktarılmıştır. 1 Mayıs 2004’ten itibaren, ilgili 

ulusal koşullara (18 Eylül 2003, No.1180 Önerme) uygun olarak bütün EC 

düzenlemeleri ulusal mevzuata dahil edilmiştir (Anonymous 2005b).   

 
 
3.6.14 Lüksemburg 
 
  
Uygulama koşulları ağırlıklı olarak yetkinin paylaştırılması ile ilgilidir. Yakma 

fırınlarında yada gömme ile bertaraf edilebilecek maddelerin kategorileri ile ilgili birkaç  

ulusal düzenleme uygulamaya koyulmuştur. Nakil, tanımlanma ve bertaraf edilme ile 

ilgili bir dizi genelge ve yönerge de yayımlanmıştır (Anonymous 2005b).  

 
 
3.6.15 Macaristan 
 
  
Üyelik tarihinden itibaren yönetmelik uygulanabilirdir. Yönetmeliği güçlendirmek için 

2005 sonunda yayınlanan taslak mevcut Bakanlık kararının yerine geçmiştir 

(Anonymous 2005b).  

 
 
3.6.16 Malta 
 
  
Malta ulusal resmi gazetesinde 18 Ocak 2005 tarihinde HYÜ Yönetmeliğinin 

uygulanması için taslak bir düzenleme hazırlayarak 4 hafta süre ile tartışmaya açmıştır. 

Atıklarla ilgili taslak ulusal mevzuat Kasım 2004’te danışmaya sunulmuştur. Bu 
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mevzuatta HYÜ nakliyeleri için bir kayıt sistemi oluşturulmakta ve yerine getirmeleri 

gereken koşullar belirlenmektedir (Anonymous 2005b).  

 
 
3.6.17 Hollanda 
 
  
Ulusal kurallar özel bir ulusal yönetmelik içerisinde belirlenmiştir: “AB insan 

tüketimine sunulmayan HYÜ yönetmeliğinin uygulanması” ve “HYÜ ticareti ve 

denetlenmesi yönetmeliği” 9 Eylül 2003’ten beri yürürlüktedir (Anonymous 2005b).  

 
 
3.6.18 Avusturya 
 
  
Yönetmeliğin Avrupa Resmi Gazetesinde yayınlanmasından sonra, Yönetmelik ve ilgili 

geçiş önlemleri ile uygulama kararları ilgili otoritelere ve Avusturya’daki endüstriye 

resmi kararlar, resmi veteriner bültenindeki (AVN) ilanlar aracılığı ile önerideki 

kuralların direkt olarak uygulanabileceği belirtilerek duyurulmuştur. 

 
1 Ocak 2004’te yürürlüğe giren hayvansal maddeler yasası (Tiermaterialiengesetz) bu 

konudaki eski ulusal düzenlemeleri kaldırarak onay prosedürleri, yetkili otoritelerin 

kontrol sorumlulukları, HYÜ/çiftlikte ölen hayvanların sahiplerinin/üreticilerinin 

HYÜ’i onaylanmış tesislere teslim etmeleri zorunlulukları ile ilgilenmektedir.  

  
İlaveten, tamamlayıcı mevzuat gıda işletmelerinin HYÜ’nü uygun şekilde toplama, 

saklama ve teslim etmelerini zorunlu kılmaktadır (Anonymous 2005b).  

 
3.6.19 Polonya 
 
  
HYÜ Yönetmeliği ve ilgili geçiş önlemleri, üyelik tarihinden itibaren Polonya’da 

bağlayıcıdır ve direk olarak uygulanabilirdir. 11 Mart 2004 tarihli hayvan sağlığının 

korunması ve hayvanların bulaşıcı hastalıklarının kontrolü yasası HYÜ ile çalışan 

tesislerin resmi makamlarca onaylanmasını ve denetlenmesini sağlamaktadır. Dahası,  

yasa veteriner gereksinimlerine uymayan işletme idarecilerine cezai yaptırım 

uygulanmasını öngörmektedir (Anonymous 2005b).  
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3.6.20 Portekiz 
 
  
Portekiz aşağıdaki yasal metinleri yayınlamıştır: çiftliklerde ölen hayvanların 

toplanması için bir sistem tanımlayan 9 Mayıs 2003, 8137 sayılı rapor. Bütün 

kesimhane, parçalama tesisi, kuluçkahane ve yumurta ürünleri endüstrisi 

işletmecilerinin Kategori 2 ve Kategori 3  HYÜ’nün bertaraf edilmesine yönelik bir plan 

hazırlamasını zorunlu kılan 7 Ekim 2003 tarihli ve 244/2003 sayılı kanun hükmünde 

kararname. Kesimhane ve parçalama tesislerinde  Kategori 1, 2, ve 3 HYÜ’nün 

sınıflandırılması, ayrılması, işaretlenmesi, tartılması, damgalanması ve uygun 

olduğunda sevkıyatı ile ilgili çeşitli yetkili otoritelerin yetkilerini tanımlayan 26 Nisan 

2005 tarihli ve 9134/2005 sayılı rapor (Anonymous 2005b).  

 
 
3.6.21 Slovenya 
 
  
Yönetmelik üyelik gününde Slovenya yasal düzenlemelerine göre uygulamaya girmiştir. 

Müeyyidelerin kabulü ve hizmetlerin yetkinliği Veteriner Uygulamaları Yasası, 

Çevrenin Korunması Yasası vb. gibi sektörel yasalarla idare edilmektedir. 2004 yılında 

özellikle yetkilerin yeniden dağıtımı ve kamu hizmetlerinin koşulları ile ilgili birkaç 

uygulama kuralı kabul edilmiştir (Anonymous 2005b).  

 
 
3.6.22 Slovak Cumhuriyeti  
 
 
Yönetmelik olduğu gibi uygulanmıştır (Anonymous 2005b).  
 
 
3.6.23 Finlandiya 
 
  
Finlandiya Yönetmeliğin uygulanması için bir dizi önlem almıştır: (EC) 1774/2002’yi 

etkinleştirmek için Ulusal Yasalar oluşturulmuş, yönetmeliğin netleştirilmesi için 

uygulama kılavuzları yayınlanmış, Finlandiya’nın farklı yerlerinde otoriteler, 

işletmeciler ve tarım sektöründe çalışan insanlara eğitim verilmiştir (Anonymous 

2005b).  
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3.6.24 İsveç 
 
  
İsveç düzenlemelerinin HYÜ Yönetmeliğine uyumunu sağlamak için  1 Ekim 2003’te  

bir düzenleme yapılmıştır. Müeyyideleri mümkün kılacak ulusal uygulama kuralları  

İsveç’in (1992:1683) sayılı yasasında, İsveç düzeninde HYÜ ile ilgili konularda yetkili  

otorite (1998/134) sayılı yasada belirlenmiştir. Her ikisi de 1 Ocak 2004’te yürürlüğe 

girmiştir (Anonymous 2005b).  

 
 
3.6.25 Birleşik Krallık  
 
  
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da dört yönetmelik oluşturulmuştur. Bu 

Yönetmelikler Birleşik Krallığın farklı bölgelerinde Yönetmeliğin uygulanması ve 

idaresini sağlamaktadır (Anonymous 2005b).  

 
 
3.7 Madde 23(2) ve 24 Altında Üye Ülkelere Tanınan Derogasyonlar 
 
 
Yönetmeliğin Madde 23(2)’si Üye Ülkelerin insanlara ya da hayvanlara bulaşma 

tehlikesi olan bir hastalıktan şüphelenilmeyen hayvanlardan elde edilmiş Kategori 2 

materyalleri ve Kategori 3 materyalleri hayvanat bahçesi hayvanlarının, sirk 

hayvanlarının, kürk hayvanlarının, sirk ve hayvanat bahçesi dışındaki sürüngenler ve 

yırtıcı kuşların, etleri insan tüketiminde kullanılmayacak vahşi hayvanların, köpek 

çiftliklerindeki köpeklerin ve balık yemi olarak kullanılacak kurtların beslenmesinde 

kullanılmasına müsaade etmesini mümkün kılmaktadır. 

 
 
16 Üye Ülke derogasyonu sağlamış ve/veya ulusal mevzuatları içerisinde Madde 

23(2)’de tanınan derogasyonların sağlanmasını mümkün kılacak düzenlemeleri 

yapmışlardır. Bunlar: Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, ispanya, Fransa, İrlanda, 

İtalya, Letonya, Macaristan, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, İsveç ve 

Birleşik Krallık’tır (Anonymous 2005b).  
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Yönetmeliğin 24. Maddesinde Üye Ülkelerin özel koşullarda ve durumlarda (ölen ev 

hayvanları, uzak bölgeler ve hastalık salgınları durumunda) HYÜ’nün yakma ya da 

gömme yolu ile bertaraf edilmesini mümkün kılan derogasyonlar kullanmaya karar 

vermesini mümkün kılmaktadır.  

 
 
17 Üye Ülke derogasyonu sağlamış ve/veya ulusal mevzuatları içerisinde Madde 

23(2)’de tanınan derogasyonların sağlanmasını mümkün kılacak düzenlemeleri 

yapmışlardır. Bunlar: Belçika, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, 

İspanya, İrlanda, İtalya, Letonya, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Slovenya, 

Finlandiya, İsveç ve Birleşik Krallık’tır (Anonymous 2005b).  

 
 
3.8 Komitoloji ya da Güdüm ile Çözülmüş Üye Ülkeler Tarafından Dile Getirilen  
      Ana Sorunlar 
 
 
 
3.8.1 Üye Ülkeler ve Üçüncü Ülkeler için geçiş önlemleri 
  
 
Üye ülkelerden geçiş önlemleri için uygun isteklerde bulunmaları için, endüstrinin yerel 

koşullarını araştırmaları ve istendiğinde Yönetmeliğin endüstri üzerine olması 

muhtemel etkilerini değerlendirmeleri istenmiştir. İlgilenen üye ülkeler isteklerini 

sunmuş, ve aşağıdaki geçiş önlemleri kabul edilmiştir.  

 
 
3.8.1.1 Üye Ülkeler için geçiş önlemleri 
 
 

- Mutfak artıklarının hayvan beslemede(domuzların sıvı beslenmesi) kullanılması 

(Avusturya ve Almanya) Komisyon Kararı 2003/320/EC (Bitiş 

tarihi:31/10/2006) 

- Kullanılmış pişirme yağının hayvan beslemede kullanılması (İrlanda ve Birleşik 

Krallık) Komisyon Kararı 2003/320/EC (Bitiş tarihi: 31/10/2004) 

- Kategori 1, 2, 3 materyalleri işleyen tesisler arasında toptan ayrım (Finlandiya 

ve Fransa). Komisyon Kararı 2003/325/EC (Fransa için bitiş tarihi:30/04/2004, 

Finlandiya için bitiş tarihi: 31/10/2005) 
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- Oleo-kimyasal tesislerin ayrımı (Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, 

İsveç ve Birleşik Krallık) Komisyon Kararı 2003/326/EC. (Bitiş 

tarihi:31/10/2005) 

- Ara işletmelerin ayrımı (Fransa ve İtalya) Komisyon Kararı2003/323/EC (Bitiş 

tarihi:30/04/2004) 

- Düşük Kapasiteli yakma fırınları/ikincil fırınlar (Finlandiya ve Birleşik Krallık) 

Komisyon Kararı 2003/327/EC (Bitiş tarihi:31/12/2004). 

- Yaş gübre işleme standartları(Belçika, Fransa, Finlandiya ve Hollanda). 

Komisyon Kararı 2005/14/EC ile değiştirilen Komisyon Kararı 2003/329/EC 

(Bitiş tarihi:31/12/2005, EFSA’dan bilimsel görüş beklenmektedir.) 

- Kompostlama standartları (bütün Üye Ülkeler için). Komisyon düzenlemesi 

(EC) No809/2003, (EC) No12/2005 Komisyon Kararı ile değiştirilmiştir. (Bitiş 

tarihi:31/12/2005, EFSA’dan bilimsel görüş beklenmektedir.) 

- Biyogaz standartları (bütün üye ülkeler için) Komisyon düzenlemesi (EC) 

No810/2003, (EC) No12/2005 Komisyon Kararı ile değiştirilmiştir. (Bitiş 

tarihi:31/12/2005, EFSA’dan bilimsel görüş beklenmektedir.) 

- Memeli hayvan kanının işlenmesi için standartlar (Almanya, İtalya, İspanya ve 

Birleşik Krallık). Komisyon Kararı 2003/321/EC (Bitiş tarihi:31/12/2004). 

- Atık suların toplanması (Avusturya, Danimarka, Fransa, Finlandiya, İtalya, 

İrlanda, Portekiz, İspanya, İsveç, Estonya ve Macaristan) Komisyon Kararı 

2003/334/EC ve Komisyon Kararı 2004/468/EC (Bitiş tarihi:30/04/2005) 

- Hayvansal yan ürünlerin başka bir alanda yakılmasının mümkün kılınması 

(Estonya ve Güney Kıbrıs R.K. : endüstrinin Yönetmeliğin gereklerini yerine 

getirmesine izin vermek için fazladan zaman tanımak adına geçiş önlemlerinin 

son kez uzatılması 1.11.2005’e kadar olmuştur). Komisyon Kararı 2004/467/EC 

(Bitiş tarihi:01/01/2005) ve Komisyon Kararı 2005/62/EC (Güney Kıbrıs Rum 

Kesimi) 

- Letonya’da Kategori 1 ve 2 işleme tesislerinin ayrımı ile geçiş listesinde olan 

HYÜ işletmelerinin listeye dahil edilmesi. Komisyon Kararı 2004/464/EC ve 

Komisyon Kararı 2004/467/EC (Bitiş tarihi:31/12/2004) 

- Eski gıda maddelerinin toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi. Komisyon 

düzenlemesi 813/2003/EC (Bitiş tarihi:31/12/2005) (Anonymous 2005b).  
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3.8.1.2 Üçüncü Ülkeler İçin Geçiş Önlemleri  
 
 
Yönetmeliğin ithalat koşullarını uygulamayı erteleyen üçüncü ülkelere yeni kurallara 

uyum sağlamaları için ve Komisyona Yönetmeliğin Ek7 ve Ek8’i ile Ek10’undaki 

sağlık sertifikası modelindeki kuralları güncellemesi için zaman tanımak üzere genel 

geçiş önlemleri tanınmıştır.  

 
 
İlave olarak, aşağıdaki geçiş önlemleri alınmıştır: 

 

- Japonya ve A.B.D’den Hollanda, Fransa ve Birleşik Krallığa AB’de resim filmi 

üretmek üzere omurgalı kemiklerinden yapılmış jelatin ithalatı (Komisyon 

Kararı 407/2004: yeni bilimsel tavsiyeler ışığında gözden geçirilmek üzere) 

- Teknik amaçlarla Kategori 1 ve 2 olarak tanımlanmış bazı hayvansal kökenli 

maddelerin ithalatı ve pazara sunumu (bütün üçüncü ülkeler için) (Komisyon 

Düzenlemesi 878/2004/EC: yeni bilimsel tavsiyeler ışığında gözden geçirilmek 

üzere) 

- Kategori 1, 2, ve 3 ara tesisler ile Kategori 1, 2, ve 3 işleme tesislerinin ayrımı 

(Avustralya, Kanada, Çin ve A.B.D) (Komisyon Düzenlemesi 780/2004/EC – 

Bitiş tarihi: 31/10/2005) (Anonymous 2005b). 

 

 

 

3.8.2 Direktif (EC) No 1774/2002 Yerine Geçen Komisyon Düzenlemeleri  
 
 
Yönetmeliğin Eklerinin yerine geçen beş Komisyon Düzenlemesi hazırlanmıştır.  

 

- Madde12(3) yerine geçen (EC) No808/2003 sayılı Komisyon düzenlemesi 

spesifik risk materyalleri ile hayvan gövdelerinin bilimsel idari komite 

kararlarına uygun olarak düşük kapasiteli yakma fırınlarında yakılmasına izin 

vermekte ve Maddelerde kullanılan kelimelere bağlı olarak Eklere bazı diğer 

teknik yenilemeler getirmektedir.  
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- (EC) No668/2004 ve No416/2005 sayılı düzenlemeler ekleri maddelerin 

metinleri ile uyumlu hale getirmek için bazı teknik yenilemeler yapmış, sağlık 

sertifikalarının modelini güncellemiş ve yem maddesi, kedi köpek maması, 

köpek çiğneme kemiği ile bazı teknik ürünlerin üretiminde kullanılabilecek kimi 

ürünlerin ithalatında kullanılacak yeni modeller sunmuştur. Üçüncü ülkeler 

listesi buna uygun olarak yenilenmiştir.  

- (EC) No92/2005 sayılı düzenleme biyogaz dönüşümü ve rendering yağları ile 

ilgili olarak yönetmeliği yenilemiştir.  

- (EC) No93/2005 sayılı düzenleme Yönetmeliğin Ek2 ve Ek5’ini yenilemiştir 

(Anonymous 2005b).  

 
 

3.8.3 Direktif (EC) No1774/2002’yi Uygulamak İçin Alınan Önlemler 

 
 
Çeşitli maddelerin uygulanması için önlemler alınmıştır. Aşağıdaki uygulama kuralları 

hazırlanmıştır: 

 

- Süt, süt bazlı ürünler ve süt türevi ürünlerin kullanımı (EC) No79/2005). 

Düzenleme, gıda standartlarında üretilen ve mevcut bilimsel  süt ürünlerinin 

direk olarak çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılmasına izin 

vermektedir.  

- HYÜ’nün kullanım yada bertaraf edilme amaçları ( (EC) No92/2005). 

Düzenleme HYÜ’i beş başka alternatif yöntem ile bertaraf etme imkanı 

sunmaktadır.  

- Balık kökenli HYÜ’nün işlenmesi ve HYÜ nakliyesi için ticari bir doküman 

((EC) No93/2005). Düzenleme balık kökenli HYÜ’nün işlenmesi için özel bir 

yöntem ortaya koymakta ve HYÜ nakliyeleri için uyumlu bir ticari nakliye 

belgesi sunmaktadır (Anonymous 2005b).  
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3.8.4 Sağlanan Kalıcı ve Geçici Derogasyonlar 
 
 
Aşağıdaki Derogasyonlar sağlanmıştır: 
 

- Balıkların aynı türden hayvanların gövde ya da parçalarından elde edilen 

işlenmiş proteinlerle beslenmesi (Temel yönetmeliğin Madde 22(2)’si) ile 

alakalı olarak balığın tür içi geri dönüşüm yasağına derogasyonu. Ek olarak, 

endüstrinin balıkların aynı türden hayvanların gövde ya da parçalarından elde 

edilen işlenmiş proteinlerle beslenmesiyle ilgili yeni koşullara ayak 

uydurabilmesi için yeterli zaman sağlanması amacı ile geçici ayarlamalar 

yapılması gerekmiştir ((EC) No811/2003). 

- Temel düzenlemenin Madde 24(1)’ine uygun olarak yakma ve gömme 

işlemlerinin nasıl yapılmasının gerektiğinin detaylı koşulları ((EC) 

No811/2003). 

 
 
3.8.5 Üye Ülkelerin Talepleri Üzerine Tanınan Özel Derogasyonlar 
 
 
Aşağıdaki hayvanların sürekli beslenmesi ile ilgili olarak alınan geçiş önlemleri 

alınmıştır: 

 
- Kürk hayvanlarının aynı türden hayvanların gövde veya parçalarından elde 

edilen işlenmiş proteinleri ile beslenmesi (Finlandiya, Estonya). Komisyon 

Kararı 2003/324/EC. 

- Tehlike altında olan ya da korunan leş yiyici kuş türlerinin spesifik risk 

materyali içeren ölü geviş getirenlerle beslenmesi (Madde 23(2)) (İtalya, Fransa, 

İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs R.K.). Komisyon Kararı 

2004/455/EC ile değiştirilen Komisyon Kararı 2003/322/EC (Anonymous 

2005b). 
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4. YEM YASAĞI (FEED BAN) 

 
 
Ağustos 1994’ten beri 94/381/EC sayılı Komisyon kararı ile memeli hayvanlardan elde 

edilen proteinlerin ruminant yemlerinde kullanımı bütün Avrupa Birliğinde 

yasaklamıştır. 1 Nisan 1997 de gıda üretimi amacı ile yetiştirilen hayvanların 

yemlerinde kullanılacaksa, memeli hayvanların yan ürünlerinin et kemik unu üretiminde 

basınç ile pişirilmesine karar verilmiştir. Basınçla pişirme BSE ajanı ile enfeksiyon 

riskini azaltmak için en fazla 50 mm parça büyüklüğüne sahip yan ürünlerin 3 bar 

basınç altında 133 o C sıcaklıkta 20 dakika pişirilmesi anlamına gelmektedir. 19 

Temmuz 1999 tarihli Konsey kararı ile Et-Kemik unu ve hayvansal yağ üretimindeki 

kısıtlamalar artırılmıştır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyin 22 Mayıs 2001 tarihli ve 

999/2001 sayılı kanunu BSE (Bovine Spongiform Encephalopatie) gibi bazı TSE 

(Transmissable Spongiform Encephalopatie) türlerinin eradikasyonu, kontrolü ve 

bunlardan korunmak için gerekli kuralları belirlemektedir. Bu kanunun 7.maddesi 

hayvanların beslenmesi ile ilgili önlemleri içermekte ve memeli hayvan proteinlerinin 

ruminant beslenmesinde kullanımını yasaklamaktadır. 2000 yılının sonundan beri, 

2001/9/EC sayılı Komisyon kararı ile uygulanan ve 2002/248/EC sayılı Komisyon 

kararı ile düzeltilen, 2000/766/EC sayılı Konsey kararı’nın ikinci maddesi geçiş önlemi 

olarak uygulanmaktadır. Bu madde yem yasağını gıda üretimi amacı ile beslenen 

hayvanlara memeli, kuş ve balıklardan elde edilen proteinlerin verilmesine kadar 

genişletmektedir. 

 
 
Ruminant dışı hayvanlardan elde edilen jelatin, süt ve süt ürünleri ile yumurta ve 

yumurta ürünleri bu yasak dışında bırakılmıştır. Ek bir derogasyon olarak 2001/9/EC 

sayılı Komisyon kararındaki sert koşullara uymaları şartı ile balık unu, dikalsiyum 

fosfat ve hidrolize proteinlerin ruminant dışı hayvanların (kanatlı, domuz ve balık) 

beslenmesinde kullanımına izin verilmiştir. Mevcut genişletilmiş yasağın 

uygulanmasına ruminantların beslenmesi ile kısıtlı olan önceki yasağın 

uygulanmasındaki yetersizlikler neden olmuştur. Özellikle ruminant yemleri ile 

hayvansal protein içeren diğer türlerin yemleri arasında sıklıkla çapraz kontaminasyon 

gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu vakalar Gıda ve Veteriner Ofisi tarafından yapılan 
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incelemeler ve 1994’ten sonra uygulanan Birlik çapındaki yem yasağından sonra doğan 

hayvanlarda BSE görülmesi sonucu ortaya çıkmıştır (Anonymous 2006). 

 
 
4.1 Muhtemel Gelişmeler   
 
 
İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayan Hayvansal Yan Ürünlerine dair yönetmelik, insan 

tüketimine uygun olmayan materyallerin toplanması, taşınması, saklanması, işlenmesi, 

kullanılması veya bertaraf edilmesi ile insan tüketimi için uygun hayvanlardan elde 

edilen yem maddeleri üretimi üzerine katı kurallar koymaktadır. İlaveten kanibalizmi 

engellemek amacı ile tür içi geri dönüşüm yasaklanmıştır. Bu tür yasakların, yem 

maddelerinde türe spesifik hayvan proteinlerinin varlığını engelleyecek araçlarla 

desteklenmesi gerekmektedir. Bu kanunlar uygun şekilde uygulandıktan sonra mevcut 

genişletilmiş yem yasağı üzerinde yeniden düşünme ve tüketicinin güvenliğini riske 

atmadan daha seçici bir yenisi ile değiştirme şansı olacaktır. Bu tür bir seçici yem 

yasağının mevcut geniş yem yasağının istenmeyen etkilerini en azından kısmen ortadan 

kaldırabileceği düşünülmektedir. Böyle bir kararı vermek için 2009 yılına kadar 

taramalara devam edilecektir  (Anonymous 2005c) 

 
 
4.1.1 Çevre Üzerine Etkileri 

 
 

Kalıcı topyekün bir yasak Avrupa Birliğinde yılda üretilen 14,547 milyon ton hayvansal 

yan-ürünün imha edilmesini gerektirecektir. Yönetmelik çevre üzerine etkilerini 

azaltabilecek bazı alternatif yok etme yöntemleri sunsa da gömme ile birlikte yakma en 

çok kullanılacak bertaraf yöntemi olacak ve çevreye etkileri engellenemeyecektir. 

 
 
4.1.2 Avrupa Birliğine Ekonomik Etkileri 
 
 
Genişletilmiş yem yasağının ekonomik etkileri şöyledir: 

 
- Renderin işletmelerinin gelirleri azalacaktır. Yan-ürünlerin satışından elde edilen 

toplam gelir yıllık 1.5 milyar €’yu bulmaktadır. 
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- Yan-ürünleri diğer yem hammaddeleri ile ikame etmenin yıllık bedelinin 0.7 

milyar €’yu bulacağı tahmin edilmektedir. 

- Üçüncü ülkelerden ikame için muhtemelen GDO içeren proteinli bitkilerin 

ithalatı artacaktır. 

- Hayvansal yan-ürünlerin  imha etme maliyetinin yıllık 3 milyar €’yu 

bulabileceği düşünülmektedir (Anonymous 2006).  
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5. TÜRKİYE’DEKİ DURUM  

 
 
 
5.1 Mevzuat Karşılaştırması  

 
 
Tarama sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye arasında yapılan Hayvansal Yan-Ürünler 

ile ilgili mevzuat karşılaştırmasıaşağıdaki gibidir (Anonim 2006). 

 
 
5.1.1 Kadavraların toplanmasında Türkiye’deki mevcut durum 
 
 
Kadavraların toplanması için özel bir organizasyon bulunmamaktadır. 3285 sayılı 

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin (HSZY) 38 inci maddesine göre; ölen 

hayvanların uygun bir şekilde nakledilerek, hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan 

uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek  şekilde en az iki metre derinliğindeki çukurlara 

kireçlenerek gömülmeleri veya yakılmaları mahalli idari makamlar tarafından temin 

olunur (Anonim 2006).  

 
 
5.1.2 Kategori 1 (risk materyalleri), Kategori 2, Kategori 3 için uygulanan işlemler 
 

Kategori 1 materyaller için uygulanan işlemler: 

 

- Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE) tespit edilen hayvanlar ile pet 

hayvanları, hayvanat bahçeleri, sirk ve deney hayvanları: (1774 sayılı 

Tüzük/4.1-a (i), (ii), (iii), (iv))  

 

o HSZY’nin 124 üncü maddesine göre; bir hayvanda Bovine Spongiform 

Encephalopathy (BSE) tespit edilmesi halinde, hayvanların itlaf edilmesi 

ve takibende kadavranın yakılması gerekmektedir. Aynı Yönetmeliğin 

123 üncü maddesine göre scrapie tespit edilen hayvanların imha edilmesi 

gereklidir.  
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o Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar, hayvan 

hastaneleri, veteriner muayenehaneleri ile hayvanat bahçelerinde 

araştırma, tanı, tedavi ya da hastalıkların önlenmesi amacıyla yapılan 

faaliyetlerden kaynaklanan atıklar, 22.07.2005 tarihli ve 25883 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

hükümlerine  tabidir.  Yönetmeliğin 13 üncü  maddesine göre diğer 

atıklardan ayrı toplanır, 25 ve 27 inci maddelerine göre ayrı taşınır, 33-

40 ıncı maddelerine göre bertaraf edilir. 

o Bu atıklar  her iki yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile 

“DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar 

içine konularak, konteyner ve geçici atık depolarında depolanır. Atığın 

oranına bağlı olarak belirlenen sıklıkta belediye tarafından içi paslanmaz 

çelik kaplı üzerinde aynı amblem ve ibarenin bulunduğu özel araçlar ile 

bertaraf tesisine taşınır. Bu atıkların bertarafında; yakma, düzenli 

depolama ve sterilizasyon yöntemleri uygulanır.  

o Yakma ve sterilizasyon tesislerinin sayısının sınırlı olması nedeniyle 

yaygın olarak kullanılan bertaraf yöntemi depolamadır. Depolamada, 

1999/31/EC sayılı Düzenli Depolama Direktifi ve 1991/689 sayılı 

Tehlikeli Atık Direktifi ile uyumlu olarak hazırlanan 14.03.2005 tarihli 

ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen teknik kriterler uygulanır.Bu 

yöntemde depo tabanı mineral sızdırmazlık tabakası (kil) ve plastik 

geçirimsizlik tabakası (HDPE) kullanılarak geçirimsiz hale getirilir. 

Geçirimsizlik katsayısı (permeabilitesi) k═1x10-9 m/s' den büyük 

olamaz. Oluşacak sızıntı suyu drenaj sistemi ile toplanır ve arıtılır. 

Atıklar sıkıştırılmadan doldurulur. Dolgu işlemleri sırasında günlük 

olarak atıkların üstü önce kireç, sonra da en az 30 cm. toprak ile örtülür. 

Dolgu işlemi tamamlandıktan sonra, deponun üstü kil ve HDPE ile 

kapatılarak sızdırmaz hale getirilir ve en az 0,5 metre toprak ile kapatılır” 

(Anonim 2006).   
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- Belirlenen (Spesifik) Risk Materyali (1774 sayılı Tüzük/4.1-b) 
 

o Risk materyalinin belirlenmesi ve bunlara yapılacak işlem konusunda bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle bu maddeler özel işlem 

görmemektedir (Anonim 2006). 

 
- İzin verilmemiş madde uygulanmış hayvanlardan elde edilen ürünler ile çevresel 

bulaşan ve diğer maddelerin kalıntılarını içeren hayvansal kökenli ürünler (1774 

sayılı Tüzük/4.1-c) 

 
o 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 18 inci 

maddesi ve 30.03.2006 tarih ve 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda 

ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi, 

Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmeliğin 14/b 

maddesine göre; bu tür hayvan yan ürünleri ilgili mercinin gözetiminde usulüne 

uygun olarak işyeri tarafından imha edilir. İşyeri tarafından imhası 

gerçekleştirilmeyen gıdanın imhası ilgili merci tarafından usulüne uygun olarak 

gerçekleştirilir(Anonim 2006). 

 

 

- Uluslar arası işleyen nakil araçlarının mutfak artıkları (1774 sayılı Tüzük/4.1-e) 
 

o Türkiye, limanlar ve havaalanlarından kaynaklanan atıkların boşaltılması ve 

zararsız hale getirilmesi ile ilgili olarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün, 25.04.1973 

tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ne taraf bir 

ülkedir.   

o Halen, havaalanlarında, uluslararası işleyen uçaklardan kaynaklı mutfak atıkları, 

14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katı Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği kapsamında evsel atık niteliğinde değerlendirilmekte 

olup, bu atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı, 5393 sayılı Belediyeler ve 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu uyarınca, Belediyeler tarafından 

yapılmaktadır. 

o Uluslararası çalışan gemilerden kaynaklı mutfak atıkları, 26.12.2004 tarihli 

“Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca, 



 62 

Liman Yöneticileri tarafından Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış Atık 

Kabul Tesislerinde toplanmakta, belediyelerin katı atık işleme veya düzenli 

depolama tesislerine taşınıp bertaraf edilmesi sağlanmaktadır(Anonim 2006). 

 
 
Kategorı 2 materyaller için uygulanan işlemler :  
 
 
- Yaş gübre, bağırsak içeriği (1774 sayılı Tüzük/5.1-a) 
 

o Küçük işletmelerdeki gübreler ahır dışında biriktirilmekte ve daha sonra tarımsal 

amaçlı olarak kullanılmaktadır.  

 
o Hayvansal gübrelerin işlenmesi yolu ile organik gübre üretimi; 04.05.2004 tarih 

ve 25452 numaralı “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, 

Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin 

Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmeliği” 

esaslarına göre yapılmaktadır.  

 
o Yüksek kapasiteli büyükbaş çiftliklerinde; gübre kanallarında yüzdürülerek 

havuzlara taşınan gübreler, havuzun üzerinde bulunan separatörler yardımı ile 

sıvı kısımlarından ayrılmakta ve olgunlaştırma platformlarında O2 li ortamda 

olgunlaşmaları sağlanmaktadır. O2 li ortamda 1,5-2 ay havalandırılan gübrelerde 

organik azotun uçması engellenmektedir. Bu süre sonunda nemi %20’nin altına 

düşürülen gübre analizleri yapıldıktan sonra kullanıma hazırlanmaktadır. 

 
o Kümes hayvanları gübrelerinin işlenmesinde ise; kanatlı kümeslerinden gelen 

gübreler üzeri şeffaf kapaklarla kapanarak güneş alması sağlanan havuzlarda O2 

li ortamda olgunlaştırılmakta, ısısı yükseltilmekte ve 70 günlük karıştırma ve 

olgunlaşma sürecinin sonucunda nemi %16’ya kadar düşürüldükten sonra 

kullanıma sunulmaktadır. 

 
o Hastalık çıkan yerlerdeki gübreler, HSZY’nin 52 nci maddesine göre; 

dezenfekte edilir veya yakılır (Anonim 2006). 

 
 
- Atık sulardan toplanan hayvansal materyaller (1774 sayılı Tüzük/5.1-b)   
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o Bu materyalleri içeren atık suların arıtımından kaynaklanan çamur (eğer 

stabilize edilmişse), toprak iyileştirici olarak kullanılacaksa; 31.05.2005 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Toprak Kirliliği Yönetmeliği”nin 10. maddesinde 

belirtilen analizlerden sonra, uygun bulunması durumunda bu amaçla 

kullanılmaktadır (Anonim 2006).  

 
o Tarımda kullanılmayacak ise,  Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre 

analizinin yapılarak tehlikeli atık özelliği taşıyıp taşımadığı araştırılır. Tehlikeli 

atık değilse belediyelerce  Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre evsel katı 

atık düzenli depolama tesislerinde depolanarak bertaraf edilir. Tehlikeli özellik 

taşıyor ise Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara göre 

bertaraf edilir (Anonim 2006). 

 
 
- Veteriner ilaç kalıntılarını mevzuatla belirlenen değerlerden yüksek oranda içeren 

hayvansal kökenli ürünler (1774 sayılı Tüzük/5.1-a) 

 
o Bu ürünler bu bölümün 1.3 maddesinde belirtilen mevzuat hükümlerine tabidir 

(Anonim 2006). 
 
 
- İthalat şartlarını karşılamayan hayvansal kökenli ürünler (1774 sayılı Tüzük/5.1-d) 
 

o 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun (HSZK) 6 ve 7 inci maddesi 

ile HSZY’nin 10, ve 18 inci maddelerine göre; gümrük kapılarına veteriner 

sağlık raporu olmadan getirilen veya özellikleri belgelerindekine uymayan 

hayvan maddeleri redolunur.  

 
o Veteriner sağlık raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmayan hayvan 

maddeleri karantinaya alınır. Yapılan laboratuar muayenesinde uygun 

bulunanların ithaline izin verilir,  uygun bulunmayanlar imha olunur (Anonim 

2006). 
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- Salgın bir hastalığı eradike etmek için ölen ve öldürülen hayvanlar (1774 sayılı 
Tüzük/5.1-e) 

 
o HSZK’nun 18 inci ve HSZY’nin  38, 50 ve 51 inci  maddesi göre;  hastalık 

çıkan yerdeki ölen ve öldürülen hayvanlar gömülür, yakılır veya kimyevi 

maddelerle imha edilir. Türkiyede yaygın olarak gömme işlemi 

uygulanmaktadır. Gömme yerlerinin su, yol veya meskenlerden uzak mahallerde 

olması gerekir. Belediyeler ve köy ihtiyar heyetleri kendi bölgeleri içinde 

yukarıdaki şartlara haiz hayvan gömme mahalleri göstermeye mecburdur. 

 
o 05.01.2005 tarih ve 25691 sayılı Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin 

Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliği’nin 7, 8 ve 9 uncu 

maddelerine göre 1 inci sınıf mezbahalarda yakma ünitelerinin, 2 nci sınıf 

mezbahalarda ise yakma veya bu tür atıklar için özel depolama ünitelerinin 

bulunması zorunludur. Yakma ünitesi mezbaha alanı içinde ancak kesim bölgesi 

dışında bir yere kurulur. Bu ünitenin; imha edilecek hayvan, karkas ve iç 

organların imhasına sebep olan mikroorganizmaları ortadan kaldıracak yakma 

derecesine haiz olması gereklidir (Anonim 2006). 

 
 
Kategorı 3 materyaller için uygulanan işlemler: 
 
 
- Yem üretiminde kullanılabilecek hayvan yan ürünleri (1774 sayılı Tüzük/6.1-a, b, c, d, 

k) 

 
o Bu tür yan ürünler, 05.08.1974 tarih ve 14967 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Yem Yönetmeliği’nin “Kökeni Hayvansal Olan Yemleri İmal Eden 

İşletmelerin Tabi Olacakları Asgari Teknik ve Sağlık Koşulları”  taşıyan 

Rendering tesislerinde işlem görmektedir.   

 
o İşleme tabi tutulacak hammaddeler, eğer büyük parça halinde iseler, ısı işleminin 

etkin olabilmesi için, 5 cm i geçmeyecek büyüklükte parçalanmakta, en az 135 

C’de 3 Atmosfer basıncında, minimum  20 dakika süre ile pişirilmektedir. 
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o İşlenen et kemik unları  kümes hayvanları, pet hayvanları ve su ürünleri 

yemlerinde kullanılmaktadır (Anonim 2006). 

 
 
- Hayvansal kökenli tarihi geçmiş ürünler (1774 sayılı Tüzük/6.1-f) 
 

o Raf ömrünü doldurmuş gıda maddeleri bu bölümün 1.3 üncü maddesinde 

belirtilen mevzuat hükümlerine tabidir (Anonim 2006).  

 
 
- İnsan ve hayvanlara geçecek herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen hayvanlardan 

gelen çig süt (1774 sayılı Tüzük/6.1-g) 

 
o Bu bölümün 1.3 üncü maddesinde belirtilen mevzuat hükümlerine tabidir 

(Anonim 2006).  
 
 

- Deniz memelileri hariç balık unu üretme amaçlı olarak açıkdenizde yakalanan balık ve 

diğer deniz hayvanları (1774 sayılı Tüzük/6.1-h) 

 
o Bu ürünler rendering tesislerinde değerlendirilmektedir (Anonim 2006). 

 
 
- İnsan tüketimi için balık üreten fabrikalardaki taze balık yan ürünleri (1774 sayılı 

Tüzük/6.1-i) 

 
o Bu ürünler rendering tesislerinde değerlendirilmektedir (Anonim 2006). 

 
 
- İnsan ve hayvanlara geçen herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen hayvanlardan 

gelen yumurta kabuğu, kuluçkahane yan ürünü ve kırık yumurtalar (1774 sayılı 

Tüzük/6.1-j) 

 
o Bu yan ürünler rendering tesislerinde değerlendirilmekte, bu şekilde 

değerlendirilmeyenler çöpe atılmakta veya gömülmektedir (Anonim 2006). 
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- Mutfak atıkları (1774 sayılı Tüzük/6.1-l) 
 

o Tüm mutfak atıkları, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 

değerlendirilmekte, 5393 sayılı Belediyeler ve 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyeleri Kanunu uyarınca, Belediyeler tarafından düzenli olarak 

toplanmakta, taşınmakta ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun 

olarak inşa edilen katı atık depolama sahalarında bertaraf edilmektedir (Anonim 

2006). 

 
 
5.1.3 Finansman şekli 
 
 

o Tıbbi Atık üreticileri; ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf 

edilmesi için bu işlemleri yürüten kuruluşa ücret ödemekle yükümlüdürler. 

Ücret miktarı Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenmektedir.  

 

o Bu bölümün 2.3 üncü maddesinde belirtilen mevzuat hükümleri gereği imha 

edilen ürünlerin  imhası ile ilgili tüm masraflar işyeri tarafından karşılanır. 

 

o Mezbahalarda yakılan yan ürünlerin masrafları mezbahalar tarafından 

karşılanmaktadır. 

 

o Veteriner sağlık raporu olmadan getirilen ve reddi mümkün olmadığı için 

analizleri yapılan hayvansal kökenli ürünlerin analizleri tamamlanıncaya kadar 

ki depolama masrafları mal sahibine aittir.  

 

o Rendering tesisleri hayvan yan ürünlerini toplamakta ve işlemektedir. Bu amaçla 

mezbaha sahibinden para alınmamaktadır (Anonim 2006). 
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 5.1.4  Uzak alanlar için kurallar 
 

o Özel kurallar bulunmamaktadır (Anonim 2006). 
  
 
 

5.1.5 Belirli problemler 
 

o Ölüm sebebi belli olmayan kadavralar ile hastalıktan ölen yada öldürülen 

hayvanların yakılarak imhası için bir toplama organizasyonu ve yakma 

tesislerinin bulunmaması, 

o Rendering tesisi ham maddelerinin, toplanmasına yönelik ülke genelinde düzenli 

bir organizasyonun bulunmaması, 

o İnsan tüketimine sunulması uygun olmayan gıdaların imhası için yeterli 

tesislerin bulunmaması (Anonim 2006). 

 

5.2 Yem Yasağı ile İlgili Türkiye’de Durum  

 

Türkiye’de TSE (Transmissable Spongiform Encephalopaty) ile ilgili belirlenmiş bir 

spesifik risk materyali tanımlaması yada AB’deki gibi hayvansal ürünlerin 

gruplandırılması işlemi uygulanmamaktadır. 1996’da çıkarılan yasa ile ruminant 

yemlerinde ruminant et-kemik unu kullanımı yasaklanmıştır. Hayvansal yan ürünler, 

05.08.1974 tarih ve 14967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yem Yönetmeliği’nin 

“Kökeni Hayvansal Olan Yemleri İmal Eden İşletmelerin Tabi olacakları Asgari Teknik 

ve Sağlık Koşulları” taşıyan rendering tesislerinde işlem görmektedir.  
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6. HAYVANSAL YAN-ÜRÜNLER DİREKTİFİNİN TÜRKİYE’DE 

UYGULANABİLİRLİĞİ  

 

Avrupa Birliği’nin bu konudaki hassasiyeti ve ülkemizde uygulamadaki bazı 

eksikliklerden dolayı, gıda güvenliğinin AB üyeliği sürecinde Türkiye’nin en fazla çaba 

sarf etmesi gereken konulardan biri olacağı dile getirilmektedir. Konu ile ilgili uyum; 

gerek kanatlı sektörünün Avrupa Birliğine ihracatın yollarını araması, gerekse Avrupa 

Birliği’nin yapılan anlaşmalar uyarınca Türkiye’ye kırmızı et satma girişimlerine Türk 

tarafının BSE’yi öne sürerek cevap veriyor olması nedeni ile önemlidir. Rendering 

ürünlerinin Türkiye’de yılda yaklaşık 90 milyon dolar katma değer sağladığı tahmin 

edilmektedir. Ayrıca et-kemik unu kullanımının tamamen yasaklanması durumunda 

yemlerde bunun yerine kullanılabilecek DCP (Dicalciumphosphate), soya küspesi, 

metiyonin, lizin vb. gibi katkıların yurt dışından ithali için 80 milyon dolar harcanacağı 

hesaplanmaktadır. Kanatlı entegrasyonlarında ve rendering tesislerinde işlenen 

hayvansal yan-ürünlerin ülkemiz şartlarında gömme yöntemi ile bertarafının maliyeti ve 

çevre üzerine etkileri de dikkate alınmalıdır. Halihazırda yem maliyetleri Dünya 

standartlarından yüksek olduğu için rekabetçi özelliğini yitirdiği düşünülen Türk 

hayvancılık sektörü için, öz kaynaklarından olan rendering ürünlerinin ithal kaynaklı 

ikamelerle değiştirilmesi rekabet gücünün daha da düşmesine neden olabilir. 

Yönetmelikte kuralları belirlenen hayvansal yan-ürünlerin bertaraf edilmesi ile ilgili 

ülkemizde kurulu bir alt yapı mevcut değildir. Yönetmeliğin bu kısmının uygulanması 

için önemli yatırımlar yapılması gerekmektedir (Örn. Yakma fırınları, ara işleme 

tesisleri, biyogaz ve kompostlama gibi alternatif değerlendirme tesisleri vb.).  Kırmızı et 

sanayinin büyük kısmının düşük kapasiteli belediye mezbahalarından oluşması ve 

bunların coğrafi olarak dağınık olması bu sektörde yönetmeliğin uygulanmasına yönelik 

yatırımları zorlaştırmaktadır. Bu nedenle gıda tesislerinin AB mevzuatına uyum 

kapasitesinin değerlendirilmesi çalışmalarında, düşük kapasiteli ve uyum sorunu 

yaşayan tesislerin uyumla ilgili altyapı yatırımlarında yaratması muhtemel sorunların 

göz önünde bulundurulmasında fayda vardır. Kanatlı eti üretimi belirli bölgelerde 

yoğunlaştığı ve çoğunlukla entegrasyonlar tarafından yapıldığı için yan ürünlerin 

değerlendirilmesine yönelik yatırım yapılması bu alt sektör için nispeten daha kolaydır. 

2008 yılında hazırlanan Taslak IPARD programı kapsamında et ve et ürünlerinin 
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işlenmesi ve pazarlanması başlığı altında uygun yatırımlar arasında “Çevre korumasının 

geliştirilmesi; işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için donanım ve 

tesisler; atıkların arıtılması ve imha edilmesi: et işleme tesisleri için kesimhanelerdeki 

atık su ve yağ toplama tesisleri” de sayılmaktadır. Ancak Taslak IPARD programında 

kırmızı et işleme tesislerine yapılan yatırımların destekleniceği iller Afyonkarahisar, 

Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, 

Erzurum, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Mardin, Muş, Samsun, 

Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Yozgat’tır. Kanatlı eti işleme tesislerine yapılacak 

yatırımların destekleneceği iller ise Afyonkarahisar, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 

Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Nevşehir ve Uşak’tır. Bu iller arasında kırmızı et ve 

kanatlı eti üretiminin yoğunlaştığı bazı iller sayılmamıştır.  IPARD kapsamında destek 

alınabilecek illerde hayvansal yan ürünlerin işlenmesi ile ilgili yatırımlar için proje 

hazırlanarak AB kaynaklarından faydalanılmasına çalışılabilir. IPARD desteklerinin 

kapsamı dışında kalan iller için ise ulusal kaynaklara ihtiyaç duyulması muhtemeldir. 

Uyum için öncelikle risk materyallerinin tanımlanması ve yan-ürünlerin 

kategorizasyonunun yapılması gerekmektedir.  
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EKLER 

 
EK 1 

 
 

Yürürlükten Kalkan ve (EC) No 1774/2002 İle Yerdeğiştiren Mevzuatın Listesi 
 
 

1. Üçüncü ülkelerden insan tüketimi dışında amaçlarla taze et ithalatı koşulları ile 

ilgili olarak 22 Aralık 1998 tarihli Komisyon Kararı 89/18/EEC, OJ 8,11.1.1989, 

p.17. 

 

2. Hayvansal ve balık kökenli yem maddelerinde patojenlerin engellenmesi ve 

hayvansal atıkların bertaraf edilmesi, işlenmesi ve pazara girişleri ile ilgili 

veterinere kurallarını ortaya koyan 27 Kasım 1990 tarihli Konsey Direktifi 

90/667/EEC, OJ 363, 27.12.1990, p.51. 

 
 
3. Komisyon Kararı 79/542/EEC de belirlenen listede bulunmayan bazı üçüncü 

ülkelerden gelen farmosötik endüstrisi için bazı hammaddelerin ithalatı için 

uymaları gereken koşulları ortaya koyan 28 Şubat 1992 tarihli Komisyon Kararı 

92/187/EEC, OJ L 87, 2.4.1992, p.20. 

 
4. Komisyon Kararı 79/542/EEC de belirlenen listede bulunan bazı üçüncü 

ülkelerden gelen farmosötik endüstrisi için bazı hammaddelerin ithalatı için 

uymaları gereken koşulları ortaya koyan 3 Mart 1992 tarihli Komisyon Kararı 

92/183/EEC, OJ L 87, 2.4.1992, p.20. 

 
 
5. Üçüncü ülkelerden tektırnaklı serumu ithalatı için veteriner sertifikasyon ve 

hayvan sağlığı koşullarını ortaya koyan 1 Mart 1994 tarihli Komisyon Kararı, OJ 

L 62, 5.3.1994, p.41. 

 
6. 97/199/EC Kararı ile değiştirilen düşük riskli hayvansal maddeler içeren bazı ev 

hayvanları mamaları ve ev hayvanları için bazı pişmemiş yenilebilir ürünlerin 
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ithalatı için veteriner sertifikasyon ve hayvan sağlığı kurallarını ortaya koyan 27 

Nisan 1994 tarihli Komisyon Kararı 94/309/EC; OJ L 137, 1.6.1994, p.62. 

 
 
7. Bu proteini hayvan tüketimi için bulunduran işlenmiş hayvansal protein içeren 

ürünlerin üçüncü ülkelerden ithalatı için veteriner sertifikasyonu ve hayvan 

sağlığı kurallarını ortaya koyan 27 Nisan 1994 tarihli Komisyon Kararı 

94/344/EC, OJ L 154, 21.6.1994, p.45. 

 
8. Üçüncü ülkelerden domuz kılı ithalatı için veteriner sertifikasyonu ve hayvan 

sağlığı kurallarını belirleyen 10 Haziran 1994 tarihli Komisyon Kararı 

94/344/EC, OJ L 180, 14.7.1994, p.40. 

 
 
9. En son 97/197/EC Kararı ile değiştirilen, üçüncü ülkelerden insan ya da hayvan 

tüketimi dışında ileri işleme için ithal edilen (bunların unları haricinde) kemik, 

kemik ürünleri, boynuz, boynuz ürünleri, tırnak ve tırnak ürünleri için veteriner 

sertifikasyonu ve hayvan sağlığı kurallarını belirleyen 14 Haziran 1994 tarihli 

94/446/EC Komisyon Kararı, OJ L 183, 19.7.1994, p.46. 

 
10. Arıcılıkta kullanılmak üzere üçüncü ülkelerden arıcılık ürünleri ithal edilmesine 

dair kuralları belirleyen 20 Aralık 1994 tarihli ve Komisyon Kararı 94/860/EC, 

OJ L 352, 31.12.1994, p.69. 

 
 
11. 96/106/EC Kararı ile değiştirilen, insan tüketimine yönelik olmayan süt ve süt 

temelli ürünlerin üçüncü ülkelerden ithalatında veteriner sertifikasyon ve hayvan 

sağlığı koşullarını belirleyen 27 Temmuz 1995 tarihli Komisyon Kararı 

95/341/EC, OJ L 24, 31.1.1996, p.34. 

 
12. Birleşik Krallık ve İrlanda da bazı hayvan gruplarına belirli tip atıkların yem 

maddesi olarak pazarlanmak üzere muamelesinde veteriner ve hayvan sağlığı 

kurallarını belirleyen Komisyon Kararı 95/348/EC, OJ L  200, 24.8.1995, p.42.  
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13. Tam bir deri yüzülme işlemi geçirmemiş toynaklı hayvanlar ve av kuşlarının 

üçüncü ülkelerden ithalatı İle ilgili hayvan sağlığı kuralları,sertifikasyon ve 

resmi deklarasyon gerekliliklerini belirleyen Komisyon Kararı 96/500/EC, OJ L 

203, 13.8.1996, p.13. 

 
14. Toynaklı hayvanların postları ve derilerinin üçüncü ülkelerden ithalatı için 

hayvan sağlığı kuralları, sertifikasyon ya da resmi deklarasyon kurallarını 

belirleyen 29 Kasım 1996 tarihli Komisyon Kararı 97/168/EC, OJ L 

67,7.3.1997, p.19. 

 
 
15. Karar 94/344/EC yerine geçen ve alternatif ısıl işlemler kullanılarak işlenmiş 

hayvansal proteinlerin üçüncü ülkelerden ithalatında hayvan sağlığı ve veteriner 

sertifikasyon kurallarını belirleyen 25 Mart 1997 tarihli Komisyon Kararı 

97/198/EC, OJ L 084, 26.03.1997, p.36. 

 
16. Belli tipte memeli atıklarının ticareti ile ilgili bazı korunma önlemlerine dair 21 

Aralık 1997 tarihli Komisyon Kararı 97/735/EC, OJ L 294, 28.10.1997, p.7. 

 
 
17. Bazı hayvansal atıkların TSE’ye karşı korumak amacı ile işlenmesi üzerine 

uygulanan önlemlere dair 19 Temmuz 1999 tarihli Komisyon Kararı 99/534/EC, 

OJ L 204, 4.8.1999, p.37. 

 
18. 27 Aralık 2002 tarihli bazı hayvansal yan-ürünlerin hayvan yeminde kullanımını 

yasaklayan Komisyon Kararı 2001/25/EC, OJ L 6, 11.1.2001, p.16. 

 
 
19. Yüksek risk taşıyan maddelerin ısıl muamelesi için alternatif sistemlerin 

onaylanmasına dair 17 Kasım 1992 tarihli Komisyon Kararı 92/562/EC, OJ L 

359, 9.12.1992, p.23.  
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