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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 — Bu Tebliğ; 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Yem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan 3 No’lu listede
değişiklikler yapmak amacıyla hazırlanmış olup, karma yemlere katılması ve/veya hayvanlara
yedirilmesi yasak olan maddeler ile ilgili hususları kapsar.
Hukuki Dayanak
MADDE 2 — Bu Tebliğ, 7/7/1973 tarihli ve 14557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
1734 sayılı Yem Kanununa istinaden çıkarılan 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Yem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesine
dayanılarak ve AB’nin 2004/217/EC sayılı Komisyon kararına uygun olarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yasaklanan Maddeler
MADDE 3 — 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yem
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekinde yer alan 3 No’lu "Karma yemlere
katılması yasak olan maddeler" listesi bu Tebliğ ekinde bulunan EK-1 ve EK-2’ de belirtildiği gibi
değiştirilmiştir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 4 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1
Karma yemlere katılması yasak olan maddeler
1. Her türlü hormon ve hormon benzeri maddeler.
2. Kullanımına izin verilenler hariç, antibiyotik, antikoksidiyaller ve ilaç niteliğinde olan
diğer maddeler.
3. Sığır, koyun, keçi gibi geviş getiren (ruminant) hayvanların yemlerine hayvansal
proteinler (Et-kemik unu, kemik unu, kan unu ve diğer kan ürünleri, tavuk unu, balık unu, hidrolize
protein, vb. gibi) ile hayvansal orijinli organik DCP ve TCP’nin katılması yasaktır.
Aşağıdaki ürünler bu yasaklama kapsamı dışındadır:
-Süt ve süt ürünleri
-Yumurta ve yumurta ürünleri
- Jelatin (ruminant menşeyli olmayanlar ve sadece yem katkılarında kullanılanlar)
4. Gübre, idrar, sindirim sistemi (mide, barsak) içeriği.
5. Deri ve deri artıkları ile boynuzlar
6. Tohumluk olarak kullanılmak üzere ilaçlanmış tohumlar
7. Odun, talaş ve diğer odun artıkları
8. Her türlü kentsel veya endüstriyel atık sulardan elde edilen atıklar
9. Ev atıkları gibi kentsel atıklar
10. Restorant, yemekhane atıkları
11. Toz, aspirasyon kalıntıları ve sürpüntüler
12. Sap, kes, kavuz, kılçıklar ve kabuklu yemiş kabukları ve bunların öğütülmüşleri (ev
hayvanları hariç)
13. Meyve ve zeytin çekirdekleri ve bunların küspeleri.
14. Palamut ve pamuk tohumu kabukları
15. Mısır koçanı (yem katkılarda dolgu maddesi olarak kullanılabilir).
16. Sap ve samanlar
17. Hint hardalı, Sarı hardal, sarepta hardalı, çin hardalı, siyah hardal, ethopya hardalı ve
bunların küspeleri.
18. Hind yağı tohumu ve küspesi
19. Üzüm cibresi
20. Potasyumu alınmamış melas şilempesi (%3’den fazla "K" içeren şilempe)
21. Atık yağlar ve bu yağlardan elde edilen ürünler.

EK-2

Hayvanlara yedirilmesi yasak olan maddeler
1. Her türlü hormon ve hormon benzeri maddeler.
2. Kullanımına izin verilenler hariç, antibiyotik, antikoksidiyaller ve ilaç niteliğinde olan
diğer maddeler.
3. Sığır, koyun, keçi gibi geviş getiren (ruminant) hayvanlara, hayvansal proteinler (Etkemik unu, kemik unu, kan unu ve diğer kan ürünleri, tavuk unu, balık unu, hidrolize protein, vb. gibi)
ile bu proteinleri ihtiva eden yemlerin ve hayvansal orijinli organik DCP ve TCP’nin yedirilmesi
yasaktır.
Aşağıdaki ürünler bu yasaklama kapsamı dışındadır:
-Süt ve süt ürünleri
-Yumurta ve yumurta ürünleri
- Jelatin (ruminant menşeyli olmayanlar ve sadece yem katkılarında kullanılanlar)
4. Gübre, idrar, sindirim sistemi (mide, barsak) içeriği.
5. Tohumluk olarak kullanılmak üzere ilaçlanmış tohumlar
6. Ev atıkları gibi kentsel atıklar (süs hayvanları hariç)
7. Restorant, yemekhane atıkları ( süs hayvanları hariç)
8. Her türlü kentsel veya endüstriyel atık sulardan elde edilen atıklar
9. Hind yağı tohumu ve küspesi
10. Atık yağlar ve bu yağlardan elde edilen ürünler.

Resmi Gazete: 02.12.2005-26011
Karma Yemlere Katılması ve Hayvanlara YedirilmesiYasak Olan Maddeler
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Madde 1- 16.06.2005Tarih ve 25847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
konulan 2005/24No’lu “KarmaYemlere Katılması ve Hayvanlara Yedirilmesi Yasak Olan Maddeler
HakkındaTebliğ” in EK-1 Karma yemlere katılması yasak olan maddeler listesinin 5. incibendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5. Kesimhanelerde veterinerkontrolünde kesilen hayvanların deri ve deri artıkları ile tırnak
ve boynuzları(kedi kopek gibi ev hayvanları hariç)”
Yürürlük
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
MADDE 3- Bu Tebliğhükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür

