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Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı elektonik posta adresine 04.10.2022 tarihinde ulaşan 

18624/05.10.2022 giriş sayılı yazınıza istinaden 

 

İlgi: Resmi konrollere ilişkin Avrupa Parlamentosu ile Konseyin 15 Mart 2017 tarihli (EU) 

2017/625 sayılı Regülasyonu gereğince laboratuvar kontrolünden geçmiş bitki ürünlerinin 

analiz sonuçlarına itiraz prosedürü hakkında bilgilendirme 

 

Sayın Ticaret Müşaviri, 

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı’nda 18624/05.10.2022 giriş sayısı ile kayıtlı yazınıza 

istinaden yetkim  dahilinde bulunan bilgileri aşağıda sunarım: 

Yetkili organlarca gerçekleştirilen kontrollerin sonuçları ve alınan kararlar ticari operatörler 

(business operators) tarafından haklı bulunmadığı durumlarda ikinci uzman görüşüne hak 

tanıyan genel şartlar, resmi kontrollere dair 15 Mart 2017 tarihli (EU) 2017/625 sayılı 

Regülasyonun 35. maddesi, Tarımsal Gıda Zinciri Yönetim Kanunu’nun 29 (1). maddesi ve 

Gıdalardan Numune Alımı ile Laboratuvar Konrtolünün Usul ve Esaslarına İlişkin 09 Ekim 

2020 tarihli 7 No’lu Yönetmelikle düzenlenmiştir. 

(EU) 2017/625 sayılı Regülasyon kapsamında yetkili organlarca resmi kontrole tabi olan 

gıdaların üretim, işleme ve dağıtım faaliyetlerini gerçekleştiren her operatörün yetkili 

organlarca alınan kararlara itiraz etme ve ikinci uzman görüşü talep etme hakkı bulunmaktadır. 

Gıdalardan numune alımına yönelik ulusal düzenlemeler gereğince ticari operatörün ikinci 

uzman görüş hakkını kullanabilmesi için analiz protokolünü teslim aldığı tarihten itibaren üç 

gün içerisinde Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı’na (doğrudan Bulgaristan Gıda Güvenliği 

Ajansı İcra Müdürüne veya faaliyetini yürüttüğü bölgenin Gıda Güvenliği Bölge Müdürüne) 

yazılı beyanda bulunması gerekmektedir. 

Gıda Güvenliği Ajansı İcra Müdürü ikinci uzman görüşü hazırlamak üzere uygun niteliklere 

sahip ve numuneleri alan görevlilerden farklı görevlilerden oluşan bir komisyon atamaktadır. 

İkinci uzman görüşünün oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen inceleme esnasında evrak 

kontrolü ile birlikte ön bildirim şartı ile numunelerin analizinin yapıldığı laboratuvarın kontrolü 

dahil olmak üzere numune alım ve analiz süreci kontrol edilmektedir.  Görüş, Bulgaristan Gıda 



Güvenliği Ajansı İcra Müdürüne, ticari operatöre ve komisyona verilmek üzere üç nüsha olarak 

düzenlenmektedir. Düzenlenen ikinci uzman görüşünün Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı İcra 

Müdürüne ve beyanda bulunmuş ticari operatöre ibraz süresi düzenleme tarihinden itibaren üç 

iş günüdür. 

Ticari operatör ikinci uzman görüşünü teslim aldıktan sonra üç iş günü içerisinde Bulgaristan 

Gıda Güvenliği Ajansı İcra Müdürü nezdinde itirazda bulunabilmektedir. İtiraz başvurusu 

tarihinden itibaren üç gün içerisinde Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı İcra Müdürü evrakları 

ve numune alım ve analiz sürecini yeniden kontrol edecek, uygun niteliklere sahip ve şu ana 

dek incelemede bulunmuş görevlilerden farklı görevlilerden oluşan yeni bir komisyon 

atamaktadır. 

Bu süreçte itiraza ilişkin koşulların aydınlatılması için Tarımsal Gıda Zinciri Yönetim 

Kanunu’nun 29. maddesi, 4. fıkrasında belirtilen şartlara uygun olarak Bulgaristan Gıda 

Güvenliği Ajansı İcra Müdürü tarafından belirlenen bir laboratuvarda ikinci laboratuvar 

analizinin gerektiğine kanaat getirilebilmektedir. İkinci uzman görüşü amaçlarına yönelik 

analizi yapacak laboratuvar; yetkili ulusal laboratuvar, farklı üye ülkenin yetkili laboratuvarı 

veya (EU) 2017/625 sayılı Regülasyonun 37. maddesi gereğince yetkili organ tarafından 

belirlenmiş bir diğer resmi laboratuvar olabilmektedir. Laboratuvar seçimi Bulgaristan Gıda 

Güvenliği Ajansı’nın kurum içi prosedürlerine uygun olarak yapılmaktadır. Genellikle bu 

laboratuvar ülke dışında yerleşiktir, bu itibarla gerekli iletişimin sağlanması ile numunenin 

gönderilmesine yönelik organizasyonun gerçekleştirilmesi için teknik zamana ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Analizin yapıldığı laboratuvarda saklanan şahit numune ikinci analizde incelenen numune 

olduğu için numune alımı esnasında alınan çift numune (analiz numunesi ve şahit numune) 

miktarının yeterli olması gerektiği önemli bir husustur. 

Gerçekleştirilen inceleme sonuçlarının yer aldığı uzman görüşü ile ikinci laboratuvar analiz 

sonuçları protokolü Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı İcra Müdürü tarafından onaylandıktan 

sonra ticari operatöre göndermektedir. Bu görüş nihai görüş olup, itiraz sürecine kapalıdır. 

İkinci uzman görüşü ile ilgili giderlerin tamamı başvuruda bulunan ticari operatör tarafından 

karşılanmaktadır. 

 

Saygılarımla, 

(imza, mühür) 

Dr. Hristo Vılçanov 

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı İcra Müdürü 

 


