
YEM YÖNETMELIGI
Yetki Kanunu 1734

Yayimlandigi R.Gazete 05.08.1974/14967
05.8.1974 tarihli ve 14967 sayili Resmi Gazetelerde Yayimlanmis olan ilk YEM YÖNETMELIGI ve EKLERI üzerinde yapilan degisiklikler Tarim ve Köyisleri Bakanligi’nin 08.11.1996 tarihli ve 2734 sayili yazisi 
üzerinde 1734 sayili Yem Kanunun 20.maddesine göre , Bakanlar Kurulu’nca 02.12.1996 tarihinde kararlastirilmis ve 15.5.1997 tarihli , 22990 sayili Resmi Gazetede yayinlanmistir.

YEM YÖNETMELIGI bu degisikliklere göre düzenlenerek asagidaki durumda sunulmaktadir. 

BÖLÜM : I
GENEL HÜKÜMLER

Kanuni Dayanak :
MADDE 1 – Bu Yönetmelik; 29.5.1973 gün ve 1734 sayili Yem Kanununun uygulama seklini göstermek ve kanunun çesitli maddeleriyle yönetmelige 
birakilan hususlari açiklamak üzere , Kanunun 20 nci maddesi uyarinca düzenlenmistir.
Amaç :
MADDE 2 – Bu Yönetmelik; hayvanlarin rasyonel bir sekilde beslenmelerini saglamak ve hayvansal üretimi gelistirmek üzere ticarete arz edilecek yemlerin 
hazirlanmasi , imali , ithali , ihraci , sürüm ve satislarinin belli esaslara baglanmasi ve yemlerin özelliklerine göre haiz olan olacaklari nitelikler ve ihtiva 
etmeleri gereken temel besin maddeleri cins ve miktarlarinin tespiti , bu yemlerin beyana ve tescile tabi tutulmalari ve benzeri hususlar gözönünde 
tutularak:
A)Yem imal eden kuruluslarin , dolayisiyla yem imali ve pazarlama faaliyetlerinin memleket ve çiftçi ihtiyaçlari dogrultusunda , sürekli olarak gelistirilmesini,
B)Yem imalathane ve fabrikalarinin tesis ve isletmeleri sirasinda vaki olabilecek teknik ve ekonomik yanilmalari , eksiklik ve aksakliklari giderme ve bu 
suretle hem imalatçilarin hem de çiftçi ve memleket çikarlarinin üstün düzeyde tutulmasini,
C) Yemlerin belli norm ve standartlara uygun , garantili olarak ve dengeli fiyatlarla , kolaylikla temin sartlarini , gerçeklestirecek hükümleri açik bir sekilde 
belirtmek amaci ile hazirlanmistir.
Kapsam :
MADDE 3 – Bu Yönetmelik; ticarete arz edilecek yemlerin :
1 – Tariflerini , siniflandirilmalarini , norm ve standartlarla ilgili islemlerini,
2 – Beyan , tescil , ruhsat ve kontrol islerini,
3 – Laboratuvarlarda muayene ve analiz islerini,
4 – Laboratuvar analiz metodlarini,
5 – Imal edildikleri isletmelerin tabi olacaklari asgari teknik ve saglik sartlarini,
6 – Depolama ve satisa arz etme yerlerinin ruhsat için tabi olacaklari sartlari,
7 – Imal ruhsatlari , satisa fiyatlari , ithal ve ihraç islemleri ile kanunda yer alan diger hükümleri ve Yem Tescil ve Kontrol Dairesinin kurulus seklini kapsar.

BÖLÜM : II
TARIFLER VE SINIFLANDIRMALAR

Tarifler :
MADDE 4 – Yem Kanununda ve bu Yönetmelikte geçen baslica deyim ve terimlerin anlamlari asagida gösterilmistir.
Bakanlik : Gida-Tarim ve Hayvancilik Bakanligini,
Daire : Yem Tescil ve Kontrol Isleri Dairesini,



Ekip : Ruhsata tabi yem imal eden isletmeler ve bunlarin depo ve satis yerlerinin mahallinde denetimi ve kontrolü için görevlendirilen yem konusunda 
egitim görmüs biri saglik hizmetleri sinifindan Veteriner Hekim,diger ikisi Teknik Hizmetler sinifindan Ziraat Mühendisi olmak üzere üç kisilik Kontrolörler 
Kurulunu ifade eder.
Yem : Madde ve enerji bakimindan hayvanin yasama ve verim ihtiyaçlarini karsilamak amaciyla belli sinir ve sartlarda yedirildigi zaman hayvan sagligina 
zararli olmayan,hayvanlardan tarafindan faydalanabilecek durumdaki organik ve inorganik maddeler veya bunlarin karisimlaridir.
Beyan : Ticarete arz edilecek yemlerde deger tayinine esas olan temel besin maddeleri oranlarinin ve form (1)’de bildirilen hususlarin yazili olarak 
belirtilmesidir.
Ruhsat : Ticarete arz edilmek için yem imal etmek üzere kurulan isletmelere asgari teknik ve saglik sartlarini haiz olmalari halinde Bakanlikça verilen yem 
imal belgesidir.
Tescil : Beyana tabi olan yemlerin ;ihtiva ettikleri her türlü maddelerin adlari,yemin ticari adi,çesidi,deger tayinine esas olacak temel besin maddeleri 
kapsami bakimindan norm veya standartlarina uygun olmalari halinde Bakanlikça ilgili kütüge kaydedilmesidir.
Kontrol : Yem imal eden isletmeler ile yem depolama ve satisa arz etme yerlerinin asgari teknik ve saglik sartlari yönünden denetimi ile yemlerin beyan ve 
tescile uygunluklarini tespit etmek için yapilan fiziksel,kimyasal ve gerektiginde biyolojik muayene ve analizlerdir.
Temel Besin Maddeleri : Yemlerin bilesiminde bulunan ve deger tayinine esas olan ham protein,ham yag,ham selüloz,azotsuz öz maddeler,kalsiyum,fosfor 
ve benzeri gibi mineraller,vitaminler ve benzeri besin maddeleridir.
Analiz : Beyana ve tescile tabi yemlerde Bakanligin görevlendirdigi laboratuvarlarda veya gösterecegi referans laboratuvarinda,Bakanlikça belirtilen 
metodlar çerçevesinde, uygulanan kimyasal,fiziksel ve biyolojik islemlerdir.
Referans Laboratuvari :1’nci analize itiraz vukuunda kesin sonucu verecek analizi yapan laboratuvardir.
Yem Örnegi (Numunesi) : Analiz için ilgili laboratuvara gönderilmek üzere Bakanligin görevli ve yetkili kildigi kimseler tarafindan 
depodan,fabrikadan,satis yerinden,tüketici ambarlarindan,usulüne göre alinarak bir ambalaj içine konulmus, agzi mühürlenmis ve durumu bir tutanakla 
Ev Hayvanlari : Kürkü için beslenen hayvanlar hariç,insanlar tarafindan normal olarak bakilan ve beslenen ancak tüketilmeyen türlere ait hayvanlardir.Bu 
hayvanlar özellikle; kedileri, köpekleri, kuslari, kemirgenleri, sürüngenleri, süs baliklari ile atlarini ve benzer hayvanlari kapsar.
Karma Yemler : Çesitli yem hammaddelerinin ve yemlerin norm veya standardina uygun sekilde karistirilmasi ile elde edilen yemler olup bu yemler 
asagida tanimlanan tüm yem gruplarini kapsar.
Ev Hayvanlari Yemleri : Ev hayvanlari için üretilen yemlerdir.
Tam Yemler : Bilesimleri itibariyla,hayvanlarin günlük beslenme ihtiyaçlarini tek basina karsilayan yemlerdir.
Tamamlayici Yemler : Belli maddeleri yüksek miktarlarda ihtiva etmekle birlikte bilesimlerinde dolayi,ancak diger yemlerle beraber kullanildiklarinda 
hayvanlarin günlük beslenmesi için yeterli olan yemlerin olusturdugu karisimlardir.
Özel Amaçli Yemler : Diger yemlerden veya ürün tiplerinden ayirt edici özellikte özel besleme amaçlari güden yemlerdir.Bu tür yemlerin beyaninin 
Bakanlik tarafindan kabul edilmesi için;sayfa 41’de verilen form: 1-G ve sayfa 43’de verilen form,üretici ve/veya ithalatçilar tarafindan 
düzenlenerek,Bakanligimiza basvurulacak Bakanligimizca kurulacak komisyonda belgeler incelendikten sonra islem yapilacaktir.
Fason Üretim : Ruhsatli yem fabrikalarinda,ticari olarak gerçek ve tüzel kisilerce norm veya standartlara uygun yem ürettirme seklidir.
Siniflandirma :
MADDE 5 - Yem Kanundaki siniflandirmaya göre Yönetmelik kapsamina alinan yem çesitleri asagida gösterilmistir.
I.Kökeni Bitkisel Olan Yemler :



Yas ve kuru olarak dogrudan dogruya kullanilmaya elverisli olan her nevi otlar ile ögütülmemis dane yemler,kök,yumru,meyve saman,silaj yemleri ve 
benzeri bitkisel yemlerdir.
Bunlarin gruplari ve adlari gösterilmistir.
1) Yesil Yemler :
Taze olarak,dogrudan dogruya veya parçalanarak hayvan beslenmesinde kullanilan asagida yazili bugdaygil,baklagil ve diger familyalara ait yesil yemler bu 
gruba girerler.
Bugday hasili – arpa hasili – çavdar hasili – yulaf hasili – dari hasili – misir hasili – kültürü yapilan diger bugdaygil yesil yem bitkileri – her türlü yonca – her 
türlü bakla
her türlü tirfil – yesil fig – yesil burçak – korunga(evliya otu) – yesil bezelye – yesil soya fasulyesi - ayçiçegi hasili – çayir otlari – yemlik lahana ve 
yapraklari – yemlik ebegümeci – havuç yapraklari – hayvan pancari yapraklari – seker pancari yapraklari – yer elmasi yapraklari – hardal bitki parçalari – 
deniz yosunlari vb yesil yemler.
2) Kuru Otlar :
Bugdaygil ve diger familyalara ait yesil yemlerin tabii yollarla kurutulmalariyla elde edilen ve dogrudan dogruya veya parçalanip kiyilarak hayvan 
beslenmesinde kullanilan sap ve yapraklardir.
3) Sun’i Kurutulmus Otlar :
Bugdaygil, baklagil ve diger familyalara ait degerli yesil yemlerin körpe halde biçilip,sicak hava akiminda kurutulmasiyla elde edilen yemlerdir.
Sun’i kurutulmus otlar;kilograminda 150 mg’in üzerinde karotin,180 gr’in üzerinde ham protein ve 250 gr’in altinda sellüloz ihtiva etmeleri halinde kesif yem 
sayilirlar.
4) Saman,Kavuz,Kilif ve Kavuzlari :
Kültüre alinan ve alinmayan bugdaygil,baklagil ve diger familyalara ait bitkilerin tohum ve meyveleri elde edilirken harmanda arta kalan asagida yazili 
saman,kavuz,kilif,kabuk vb kalintilardir.
Arpa samani – bugday samani ve kavuzu – çavdar samani ve kavuzu – yulaf samani ve kavuzu – dari samani ve kavuzu – misir samani ve koçani – çeltik 
samani ve kavuzu – gernik ve kaplica samanlari – kus yemi samani – her türlü bakla samani ve kilifi – bezelye samani ve kilifi – burçak,fig samanlari ve 
kilifi – fasulye ve börülce samanlari – mercimek samani ve kilifi – nohut samani – soya fasulyesi samani ve kilifi – üçgül ve yonca samanlari – yer fistigi 
samani – ayçiçegi samani ve tablasi – pamuk tohumu kabugu (çigit kabugu – kapçik) – keten samani ve kavuzu – kolza samani vb saman,kavuz,kilif ve 
kabuklar bu gruba girerler.
5) Sap ve Yapraklar :
Yesil yemlerin kurutulmus olan sap ve yapraklari bu gruba girerler.
6) Eksitilmis (silaj-silo) Yemler :
Yesil yemlerin ve suca zengin diger yemlerin uzun süre muhafazasini saglamak üzere, belirli sartlarda bir fermantasyon devresi geçirmeleri sonucu elde 
edilen asagida gösterilen yemlerdir.
Yonca silaji – misir silaji – (misir-baklagil silaji) – (çayir üçgülü-çimen silaji) – (fig-çavdar) silaji – (seker pancari-hayvan pancari)silaji – (fig-yulaf-çavdar) 
silaji vb silaj yemler bu gruba girerler.
7) Kök veya Yumru Yemler :
Yedek besin maddelerini köklerinde veya toprak alti dallarinda depo eden ve dogrudan dogruya veya parçalanarak hayvanlara yedirilen,suca zengin yemler 
ile insan yiyecegi özelligini kaybetmis asagida gösterilen kök ve yumrulardir.



Hayvan pancari – salgam – patates – tatli patates vb kök ve yumrulardir.
8) Dane Yemler ve Meyveler :
Dogrudan dogruya, kirilarak veya ögütüIerek hayvanlara yedirilen bugdaygiI, baklagil ye diger familyalara ait tohum dane ve meyveler ile insan yiyecegi 
olarak kullanilma özelliginde olmayan asagida gösterilen tohum, dane ye meyveler bu gruba girerler
Her türlü bugday, - arpa, - çavdar, - çeltik, - her türlü dari - kaplica, - misir, - yulaf,-yem bezelyesi, - burcak, - her türlü fig, - nohut (standart disi), - yer 
fistigi (standart disi), - apsir, - pamuk tohumu (çigit), - mese palamudu ve insan yiyecegi olarak kullanilmayan diger dane ve meyveler.
II- Kökeni Bitkisel Olan Sanayi Kalintilari
Bunlar : Bazi bitkisel Urünlerin islenmesi sirasinda elde olunan un, nisasta, bira, seker, bitkisel yag ve benzeri sanayinin kalintilari olarak ortaya çikan ve 
yem olarak kullanilabilen maddelerle ögütülmüs her türlü bitkisel yemlerdir.
1) Degirmencilik Kalintilari :
Bunlar: DegirmenIerde islenen danelerin eleme ye soyulmalarindan baslayarak un haline gelinceye kadar gecen safhalarda elde edilen asagida adlari yazili 
kalintilardir.
Bugday kepegi ve razmolu, - bonkalite, - bulgur kepegi, - yulaf ezmesi, - çavdar kepegi, - misir kepegi, - pirinc kepegi, - baklagil kepekieri vb ezme ye 
kepekler.
2) Nisastacilik Sanayi Kalintilari :
Nisastaca zengin ürünlerden nisasta elde edildikten sonra art kalan asagida adlari yazili kalintilar bu gruba girerler. Bunlar taze olarak veya kurututarak 
hayvanlara yedirilirler.
Bugday posasi, - bugday silempesi, - misir silempesi, - misir gluten yemi (misir grizi), - misir gluten unu (misir proteini), - misir özü (misir embriyosu) 
küspesi, - patates posasi, - patates silempesi vb nisastacilik kalintilari.
3) Fermantasyon Sanayii Kalintilari :
3.1 Biracilik Sanayii Kalintilari :
Biranin yapimi sirasinda elde olunan asagida adlari yazili kalintilardir. Malt çimi, -malt posasi, - bira mayasi, - serbetci otu posasi vb biracilik kalintilari.
3.2 AIkol Sanayii Kalintilari :
Alkol ye alkollü içkilerin elde edilmesi sirasinda artaa kalan, dogrudan, dogruya veya kurutularak hayvanlara yedirilen posalar bu gruba girerler.
Melas mayasi (ispirto mayasi) vb alkol sanayi kalintilari gibi.
3.3 Sarapçilik Sanayii Kalintilari :
Sarap imali sirasinda elde edilen asagida adlari yazili kalintilar bu gruba girerler. Üzüm cibresi, - sarap mayasi, - elma posasi vb posa cibreler gibi.
4) Seker Sanayii Kalintilari :
Seker pancari veya kamisindan seker üretillirken elde edilen kalintilardir.
seker pancari posasi veya talasi, ,-seker kamisi posasi veya talasi, - melasli seker pancari posasi, - melas vb seker sanayii kalintilari, bu gruba girerler.
5) Yag Sanayii Kalintilari :
Yagli tohumlardan yag elde edildikten sonra arta kalan asagida adlari yazili kalintilardir.
Ayçiçegi tohumu küspesi, - pamuk tohumu (cigit) küspesi, - hashas tohumu küspesi, - keten tohumu küspesi, - kendir tohumu küspesi, - soya fasulyesi 
küspesi, - susam tohumu kuspesi, - yerfistigii küspesi, - findik ve ceviz küspeleri, - aspir tohumu küspesi, -tütün tohumu küspesi, - kolza küspesi vb yag 
sanayii kalintilari gibi.
6) Diger Bitkisel Sanayii Kalintilari:



Marmelat, meyve suyu, salca vb mamuller elde edildikten sonra kalan kallntllardlr. Portakal ve turunçgil posalari, - elma posasi, - çilek posasi, - domates 
posasi vb diger bitkisel sanayii kalintilari bu gruba girerler.
III. Kökeni Hayvansal Olan Yemler:
Kadavralarin, hayvan organlarinin ve hayvansal ürünlerin özel surette kurutulmasi ve ögütütmesinden elde olunan et unu, et - kemik unu, - kemik unu, 
kadavra unu ve balik unu ile süt ye süt sanayii kalintitari, mezbaha kalintilari, deniz hayvanlarindan elde olunan vb yemlerdir.
1) Süt ve Süt Sanayii Kalintilari :
Yagli ve yagsiz (yavan) süt tozu, - yayik alti, - peynir suyu kalintilardir.
2) Mezbaha Kalintilari :
Kan unu, et unu, - et-kemik unu, - kemik unu, - karaciger unu, - kadavra unu, -yemlik et konserveleri, tavuk mezbaha kalinti unlari vb mezbaha kalintilari 
bu gruba girerler.
3) Deniz, Göl, Nehir Hayvanlarindan elde olunan yemler :
Her türlü balik unu, - her türtü balik yagi (insan tedavi ve beslenmelerinde kullanilan haric), - her türlü balik karaciger unu vb deniz hayvanlarindan elde 
edilen yemler.
IV.Mineral Yemler:
Yalniz yem sanayiinde ye hayvan beslenmesinde kullanilan belli basliIari asagida gösterilen kalsiyum, fosfor, sodyum gibi makro elementlerin ve demir, 
bakir, çinko gibi iz elementlerin tuzlari veya diger biIesikleri ile amonyum tuzlari ve benzeri maddeler veya bunlarin karisimlaridir.
Sentetik bir madde otan organik yapiti~taki üre de bu grupta yer almaktadir.

Sodyum klorür (yemek tuzu), - sodyum molibdat, - sodyum bikarbonat, - sodyum iyodür, - sodyum selenit, - sodyum selenat,-kalsiyum asetat, - kalsiyum 
asetoklorit, -kalsiyum klorit, - kalsiyum fumarat, - kalsiyum glikonat, - kalsiyum laktat, - kalsiyum sülfat (jips), - kirec tasi, - mermer tozu (kalsiyum 
karbonat), - kalsiyum, magnezyum fosfat, - mono di-tri kalsiyum fosfat, kalsiyum iyodat, - kalsiyum molibdat, - deniz hayvanlarinin kabuklari, - kemik 
kömürü, kemik külü, - magnezyum karbonat, -magnezyum sitrat, - magnezyum fumarat, - magjnezyum glikonat, - magnezyum Iaktat, magnezyum oksit, - 
magnezyum sülfat, - mono di-tri magnezyum fosfat, - demir-2 karbonat, - demir-2 fumarat, - demir sülfat, - kobalt asetat, - kobalt kiorit, kobalt nitrat,- 
kobalt sülfat, - bakir iyodür, bakir asetat, - bakir karbonat, bakir-2 oksit, - bakir sülfat(göz tasi), - potasyum iyodat, - mangan-2 karbonat, - mangan-2 
oksit, mangan-2 sülfat , -amonyum molibdat, - molibden oksit, - çinko karbonat, - çinko oksit, - çinko sülfat, - çinko asetat ,sentetik üre vb mineral yemler.
V. Yemlik Preparatlar :
Kimyasal analiz, sentez veya istihraç (extraction) yollari ile, fabrikasyon sekIinde elde edilen ve yemin degerini, organizmada degerIendiriimesini arttirmaya 
yardim edebilecek nitelikteki müstahzarlar ile antibiyotik hormon ve vitaminler gibi katki maddelerini ihtiva eden yemlerdir.
Hayvan hastalikiarinin tedavisi veya önlenmesi maksadi ile kullanilan sülfamit, antibiyotik, hormon ve vitaminler gibi ilaç ve benzeri maddeler bu grup 
disinda sayilirlar.
IV. Karma Yemler :
Bu yemler asagidaki sekilde siniflandirlir :
Kanatli ve diger kümes hayvanlarinin karma yemleri,
Küçükbas hayvanlarin karma yemleri,
Büyukbas hayvanlarin karma yemleri,
Laboratuvar hayvanlarinin karma yemleri,



Su ürünlerinin karma yemleri,
Kürk hayvanlarinin karma yemleri,
Ev hayvanlarinin karma yemleri ve diger hayvanlarin karma yemleri,
Bu yemlere; ekli 3 nolu listede isimleri bulunan maddeler katilamaz.
Bu bölümdeki siniflandirmaya dahil yem çesitIerinden, günün sartIarina, hayvan besleme bilimi ve teknoiojisindeki gelisme!ere gore bazilarini çikarmaya 
veya yenilerini eklemeye Bakanlik yetkilidir.

BOLÜM : III
BEYAN, TESCIL, RUHSAT VE KONTROL ISLERi

Beyan IsIemi ve SekIi :
MADDE 6 - Yönetmelige ekli 1 No.iu listede isimleri bulunan yemler beyana tabi yemlerdir. Bu yemlerin beyan islemleri asagidaki sekiIde yapiIir.
a)Bu yemleri satis için imal ve ithal eden gerçek ve tüzel kisiler yemlerin içinde bulunan deger tayinine esas olan maddelerin oranlarini Yönetmelik ekindeki 
Form (1) beyannamesine gore BakanIiga bildirmek ve beyanla Igili islemlerini satisa ve ithalata baslamadan önce tamamlamak zorundadirlar.
b) Beyana tabi yemlerin her birinin karsisinda o yemin deger tayinine esas olan maddelerinden hangi oran veya miktarlarda beyan edilecegi (x) isareti ile 
gösterilmistir.
c) Beyana tabi yemler için tanzim olunan Form (1) beyanname bir dilekçe ile BakanIiga teslim edilir. Beyannamelerin gizIilgi esastir.
d) Yemlerin beyaninda beyan edilecek maddeler ye diger özellikler hayvan besleme bilimi ve yem teknolojisindeki geIismeIer dikkate alinarak Bakanlikça 
belirlenen kriterlere gore degerlendiriIir.
Fason Uretim :
MADDE 7 - Fason üretimde üretimi yapan ile yaptiran gerçek veya tüzel kisiIer üretime basIamadan önce; karsiIikIi yapilacak sözIesme, ticaret sicili, norm 
veya standartlara uygun olarak tanzim edilecek beyan, tescil ye yem mevzuatinca gerekli görülen belgeleri Bakanliga teslim etmek zorundadirlar.
Sorumluluk mekanizmasi ve kanuni takiplerde sözlesmeye imza koyan her iki taraf da 47. madde geregi sorumlu tutulurlar.
Beyanda Belirtilecek Bilgiler :
MADDE 8 - Beyana tabi yemlerin ambalajli satislarinda; Ambaiaj üzerinde veya etiketinde, ambalajsiz satisIarda ise, 100 kg’dan fazla olan satisIar için 
satici tarafindan verilecek garanti belgesinde, asagida yazili bilgilerin bulunmasi zorunludur.
a) Imalatçi veya saticinin isim ve açik adresi,
b) Varsa firmanin amblemi ve telefon No.su,
c) Yemin adi ve imal tarihi,
d) Yemin 1 nolu listeye göre beyan edilen temel besin maddelerinin ayri ayri oranlari veya miktarlari,
e) Beyanin tarih veya No.su,
f) Ambalaj içindeki yemin net agirligi,
g) Kullanma ve muhafaza tarifnamesi,
h) Son kullanma tarihi veya üretim tarihiyle kullanma süresi,
i) Parti numarasi.
Etiket ve Belgeler :



MADDE 9 - Ev hayvanlari yemlerinin etiketleri hariç, etiket ve garanti belgelerinin boyutlari 8x15 cm’den kuçük olmamali, ambalaj üzerinde, etikette veya 
garanti belgesinde venilmesi gereken bilgilerin okunakli olarak, kolay anlasilir bir dille yazilmasi, kullanilan malzemenin mürekkebin yapistirici vb.nin sagliga 
zararli olmamasi zorunludur.
Etiket veya garanti belgelerinde tüketiciyi aldatici sekiIde; resmi, sekiI ve yazilar yer alamaz. Yemin muhtevasinda hayvan sagligi ve verimle ilgili kullanimi 
sinirlayici maddeler varsa bunu betirten uyarici veya egitici bilgilerin etiket ve garanti belgelerinde yer almasi zorunludur.
Yemin ambatai üzerinde “kg” olarak miktari rahatca görülebilecek büyüklükte yazilmali, etiket ambalaj üzerinde gözle rahatca görülebilecek sekilde 
yerIestiriImeIi ve üzerinde hiç bir düzeltme yapiImams olmalidir.
icarette konu olan yemlerin etiket, ambalaj vb belgeleri ile ilgili hususlarda degisikIikler yapmaya Bakanlik yetkilidir.
Tescil ile iigili beyan :
MADDE 10 - Yönetmelige ekli 2 No.lu listede adlari yazili olanlar :
a) Yemleri satis için imal eden ve özel isletme ve kurumlar ; yemlerin içinde bulunan ve deger tayinine esas olan temel besin maddelerinin oranlarini ve 
karisima giren yemlerin adlarini, en az en cok oranlari ile miktarlarini yahut en az en çok oranlari veya miktarlarini yemin ticaret adini ve nevini yönetmelik 
ekindeki Form (2) beyannameye göre Bakanliga bildirmek ve tescil ile iigili isiemlerini satisa geçmeden önce bitirmek zorundadirlar.
b) Tescile tabi yemlerden herbirinin karsisina o yemin deger tayinine esas olan temel besin maddeleri lie verilecek diger bilgilerden hangilerinin oranlari 
veya miktarlarinin biidiriIecegi (x) isareti ile gosterilmistir.
c) Tesciie tabi yemler için tanzim olunan (Form 2) beyanname kapali ve mühürlü bir zarf içerisinde ve bir belge mukabilnde Bakanliga teslim edilir veya 
iadeli taahhütlü olarak posta lie gönderiiir.
Bu beyannameler, görevli ve yetkili kilinan memurlarla , yemi imal edecek firmanin yetkilieri disinda, herkese gizlidir. Gizliligin saglanmasi için Bakanlikça 
gereken bütün tedbirler alinir.
Tescil IsIemi :
MADDE 11 - Dairece form 2 beyannamesi, ilgililer huzurunda ve gizlilik tedbirleri alinarak , açilir. Tescile tabi yemin beyani, yönetmelik ekindeki çesitli 
karma yemlerin normlarini gösteren tablolarla karsiiastirilir. Beyanin bu normlara uygun olmasi halinde beyan oiunan bilgiler, Dairedeki kütüge kaydedilir.
Tescile tabi yemin ilgli kütüge kaydedilmesi ile tescil islemi tamamlanmis sayilir ve keyfiyet taahhütlü bir mektupla imalatçiya duyurulur.
Beyanin (bilgilerin) normlara uymamasi halinde o yem tescil edilmez ve durum imaiatciya ayni sekiIde en kisa sürede duyurulur.
Liste ve Tablolarda Degisiklik :
MADDE 12 - Hayvan besleme biliminde, yem imal teknolojisinde , hammadde üretiminde ve benzeri konularda meydana gelen temel degisme ve 
gelismelere göre ekli listelerde degisklik yapmaya veya yeni listeier yayimlamaya Bakanlik yetkilidir.Bu degisiklikler ve bunlarin yürürlük tarihleri tebligIe 
Ambalaj ve Etiketler :
MADDE 13 - Tescile tabi yemler ambalajsiz olarak alinip satilamazlar.Her ambalajda ambalaj üzerinde veya etiketinde,
a) !malatci firmanin açik adresi, varsa telefon No.su ,amblemi ,
b) Yemin nevi ve tescil ettirilen ticari adi,
c) Tescilin tarih ve No.su,
d) 8’inci maddeye gore verlimesi zorunlu bilgilerden temel besin maddelerinin oranlari veya miktarlari ile karsima giren yemlerin ve katki maddelerinin 
e) Ambaiaj içindeki yemin net agirligi,
f) Yemin yedirilecegi hayvanlarin türü ve yasi,
g)Yemin imal tarihinin, açik, okunakli silinmeyecek ve ambalajdan ayrilmayacak bir sekilde yazilmasi zorunludur.



Ambalajsiz Satislar :
MADDE 14 - Ambalajsiz satislarda 8 ve 13’üncü maddelerde belirtilen bilgileri ihtiva eden garanti belgesini satici aliciya vermek , alici da saticidan almak 
mecburiyetindedir.Yukarida anilan durumlar haricinde ambalajsiz satis yapilamaz.Ambalajsiz satislarda nakil için kullanilan tüm araçlar yemin mühtevasini 
bozmayacak sekilde özel tertibatli olmalidir.Nakil için kullanilan vasitalarin tabi olacagi asgari teknik ve saglikk sartlarini Bakanlik belirler.
Ithal Edilecek Yemler :
MADDE 15 - Yabanci ülkelerinden ithal edilecek tescile ve beyana tabi yemler hakkinda Türkiye’de imal edilen yemlerin tescil ve beyanlari ile ilgili hükümler 
uygulanir.
Buniarin disindaki yemler hakkinda ise Bakanlikça belirlenen esaslar uygulanir.
Ruhsat Alma Zorunlugu :
MADDE 16 -Yem kanunu kapsamina giren ve bu yönetmeligin 5 inci maddesinde detayli sekilde gösterilen yemlerden ;
a) Kökeni hayvansal olan yemler,
b) Mineral yemler,
c) Yemlik preparatlar,
d) Karma yemler, siniflarina girenleri satis için imal edecek resmi ve özel isletme ve kurumlar , yem imalatina geçmeden önce Bakanliktan ruhsat ( Yem 
Imal Belgesi ) almak zorundadirlar.
Bas Vurma :
MADDE 17 - Isletme ve kurumlar ; satis için yem imalatina geçmeden önce yemin imal edildigi fabrika veya imalathanenin teknoiojik siraya göre tüm yapi 
ve tesis detaylarini gösterir projesini, vaziyet planini ve ilgili diger belgeleri bir dilekçeye ekleyerek ,
Bakanliktan ruhsat isteminde buiunurlar.
Ruhsat verilmesi için istemde bulunan isletme ve kurumlarin ham ve mamul madde depolari dahil her türlü yapi tesislerinin tamamlanmis ve yem imalatina 
hazir duruma getirilmis olmasi sarttir.
Yapilacak Incelemeler :
MADDE 18 - Ruhsat istemi lie ilgili dilekçenin Bakanliga intikalinden itibaren en geç 15 gün içinde Bakanlikça görevlendirilen ekip, gerekli incelemeleri 
yapmak amaciyla, mahalline gönderilir .
Ekip; Bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre, asgari teknik ye saglik sartIarinin mevcut olup oImadigini, isletmenin 1734 sayiIi Kanunun öngördügü kaliteli 
ye saglikli yem imali için gerekli tesislere ye donanimlara sahip bulunup bulunmadigini arastirir. Makinalarin düzgün çalsisip çalismadigini, sik ariza yapan 
mi’adli aksamin yedeklerinin mevcut olup olmadigini, su, elektrik ye buhar tesisatinin yeterIiligini, ham ye mamul madde depolarinin 
uygunlugunu,aspiratörleri, lüzumlu görülecek diger hususlari yerinde inceler. Ekip bu inceleme sonuclarini rapor halinde en gec onbes gün içinde Bakanliga 
sunar.
Belge Verilmesi (ruhsat) :
MADDE 19 - Satis için yem imal etmek üzere kurulan isletmelerin kurma iznine esas olmak sart ye vasiflarin yerine getirdigi anIasildigi takdirde (Yem lmal 
Belgesi) verilir.
Bu sartlarin devami süresinde verilen ruhsat geçerlidir. 1593 sayili Urnumi Hifzissihha kanunun saglik ye sosyal yardim bakanlgina verdigi yetkiler saklidir.
Eksikliklerin Bulunmasi Hali :
MADDE 20 - Ruhsat talebinde bulunan isletmelerin kontrolünde eksiklikler tespit edilmisse, bu eksikliklerin ikmali icin müracaat sahibine yeterli bir süre 
verilir ye sürenin sonunda kontrol ekibi tekrar görevlendirilir. Eksikliklerin tamamlandiginin ekip raporu ile tevsiki halinde ruhsat verilir.



Imal ve Kontrolleri :
MADDE 21 - Yem imal belgesi alan isIetmeIerin; Bakanlik ekipleri tarafindan yilda en az 2 defa ye belli edilmeyen tarihlerde kontrol edilmesi zorunludur. Bu 
kontrollerde alinan numunelerin analiz ücretleri ilgili fabrika ye isletme tarafindan karsilanir.
Fabrika ye isletmelerin kontrolünde, teknik ye saglik sartlari Bakanlikça belirlenecek olan ye isletme sahiplerinin sorumlu olacagi; yem üretim zincirinde 
tehikelerin ortaya çikabilecegi kritik noktalarin belirlenmesi ye bunlarin izlenmesiyle ilgili kontrol sistemlerinin olusturulmus olmasi aranir.
Ekipler yem imal depolama ye satis yerlerine; kontrol ye numune almak maksadiyla izinsiz girebilirler. Bu yemlerin sahip veya temsilcileri, kendilerinden 
istenilen bilgileri vermeye, yem ye yemlerle ilgili maddeleri göstermeye ye kontrolü saglayici tedbirleri almaya mecburdurlar. Özel ticari sirlar saklidir.
Bakanliktan ruhsat alan her yem fabrikasi yilda en az üç defadan az olmamak kaydiyla Bakanlik ekipleri denetiminde fabrikalarin ürettigi yemden alinacak 
yem numunelerini analiz ettirmek ve analiz sonuclarini il Müdürlüklerine ibraz etmek zorundadirlar.
Kontrol sirasinda her hangi bir engelleme ile karsilasan görevli ye yetkililer durumu bir tutanakla tespit eder ye geregi yapilmak üzere mahallin mülki 
amirine sunarak kendilerinden yardim isteginde bulunurlar. Ayrica bu durum Bakanliga da bildirilir.
Laboratuvar Kontrolleri :
MADDE 22 - Beyan ye tescile tabi yemlerin ticarete arz edlirken fiziksel, kimyasal, biyolojik muayene ye analizlere dayanan kontrolleri laboratuvarlarda 
Bakanlikça yaptirilir.
Bakanlik, laboratuvara gonderilen numunelerin hangi isIetmeye ait oldugunun gizli kalmasi için gerekli tedbirIeri alir.
Sikayet halleri ile imalatçisi tarafindan formüI degisikIigi bildirilen karma yemlerin muayeneleri laboratuvarlarda öncelik ye ivedilikle yapilir.
Ithal Sirasinda Kontrol :
MADDE 23 - Yem ithalati asagidaki hususlar dogruItusunda yapilir.
a) Yem ithal etmek isteyenler yemlerin beyan ye tescil islemIerini yaptirarak Bakanliktan izin almak zorundadirlar.
b) Yem ihal etmek isteyenler, beyan ye tescil beyannamelerinde belirttikleri bilgileri ihtiva eden anaIiz raporu, proforma fatura ye Bakanlikça istenilecek 
diger belgelerle müracaat ederler. Bakanlikça uygun bulunan müracaatlarin ithali için gerekIi izin verilir.
c) Gümrüge gelen yemler, bu Yönetmelik esaslarina göre, yetkililer tarafindan incelenir.
d) Gümrükte yemlerden usulüne göre numune alinarak laboratuvara sevkedilir. Numuneler, analiz ücretleri ithalatçiya ait olmak üzere laboratuvarlarda 
öncelikle muayene ye analize tabi tutulur ye durum bir raporla tespit edilir.
Bu tetkik, muayene ve analiz sonuclari belgelerde belirtilenlere ye yönetmelik hükümlerine uymasi halinde bu yemlerin gümrükten çikartilmasina ye usulüne 
göre satisina izin verilir.
Bakanlik ithalatla ilgili tüm hususlarda gerekli gördügü tedbirleri alir.
Ihraç Sirasinda Kontrol :
MADDE 24 -Yemlerin ye yemlik maddelerin ihracinda ihracatçi, BakanIgin istedigi belgelerle müracaat eder. Alici firmanin istekleri dogruItusunda, ücreti 
ilgili firmaya ait olmak üzere kontrol yapilir. Numunelerin kontrol sonuçlarini belirten raporlarin uygun bulunmasi halinde ilgili malin fiili ihracina izin verilir.
Bakanlik ihracaatla ilgili tüm hususlarda gerekli gördügü tedbirleri alir.
Kontrol Sonuçlarina Itiraz :
MADDE 25 - Kontrol için alinan yem numunelerinin muayene ye analiz sonuçlari numunenin alinmasindan itibaren en cok 30 gün içinde ilgililere yazili 
olarak bildirilir.



lmalatçi, ithalatçi, satici veya bunlarin kanuni temsilcileri muayene veya analiz sonuçlarina en geç 30 gün içinde itiraz edebilirler. Bu taktirde yeniden 
yapilacak muayene veya analiz BakanIigin belirleyecegi diger bir laboratuvarda yaptirilir. Bu laboratuvarlarin verecekleri ikinci muayene veya analiz 
sonuçlari en geç 30 gün içinde ilgililere bildirilir ve bu sonuçlara göre gereken islem yapilir.
Referans laboratuvarlarinda yaptirilacak muayene veya analizlerin ücreti itirazci tarafindan ödenir.

BÖLÜM: IV
LABORATUVAR MUAYENE VE ANALIZLERI

Numune Alma TekniGi ve Lüzumlu Materyal :
MADDE 26 - Yem Kanununa ve bu yönetmelik esaslarina göre yapilacak normal kontrollerde veya sikayet hallerinde laboratuvarlara gönderilmek üzere 
alinacak yem numuneleri Bakanligin yetkili ekip veya kontrolörleri veya görevlendirdigi kimseler tarafindan atanirlar. Bunlar numunenin alinis ve görderils 
usül ve esaslarindan sorumludurlar. Gümrüklerdeki kontroller de normal kontrol sayilir.
Alinacak numuneler karsiliginda herhangi bir bedel ödenmez.
Ambalajli satilmak zorunda olan yemlerden alinacak numuneler mutlak surette ambalaji açilmamis veya hasara ugramamis olanlardan alinirlar.
Numune alma teknikleri Bakanlikça hazirlanip yürürlüge konulacak ayri bir yönetmelikle belirtilir.
Alinacak Numune Miktarlari :
MADDE 27 - Yemlerden kontrol için alincak numunelerin en az miktarlari asagida gösterilmistir.
a)Kökeni bitkisel olan yemler : Beheri 0,5 kg’dan 4 adet,
b) Bitkisel sanayi kalintilari : Beheri 0,5 kg’dan 4 adet,
c)Kökeni hayvansal olan yemler : Beheri 0,5 kg’dan 4 adet.
d)Yemlik preparatlar
Saf :Beheri 50 g’dan 4 adet,
Karma :Beheri 0,5 kg’dan 4 adet,
e) Mineral yemler : Beheri 0,5 kg’dan 4 adet,
f) Karma yemler : Beheri 0,5 kg’dan 4 adet,
- Biyolojik muayeneyi gerektiren hallerde yedirme için yeteri kadar numune alinir.
Numune Ambalajlari :
MADDE 28 - Numuneler, yemin özelligine göre asagida yazili ambalaj nev’ilerinden birine konur ye üzerlerine “Bu Yem Örnegi Kontrol için Daire Tarafindan 
Alinmistir” ibaresi bulunan bir etiket yapistirilir.
a)Kavanoz (cam, plastik, seffaf veya renkli)
b)Bez torba,
c)Naylon torba,
d)Teneke kutu,
e)Mukavva kutu,
Yemlerin niteliklerine göre bu ambalaj nev’ilerinden hangilerine ve ne sekIinde konacagi 26 nci maddede sözü geçen yönetmelikle belirtlir.
Bir yemden 4 adet numune alinir ye bu numuneler ayni türden ambalajlara konulur.
Numune almak için Iüzumlu materyal Bakanlikça temin edilir.
Numunelerin BakanIiga Gönderilmesi :



MADDE 29 - Ambalajlar, iclerindeki yemin degistirilmesine imkan vermeyecek bir biçimde, kapatilip mühürlenir. Durum, örnegi ekli ve Dairece herbiri ücer 
nüsha olarak matbu ciltler halinde önceden hazirlanan tutanaga geçilir ve bu tutanak numuneyi alanlar, yemle ilgili sahislar (imalatci, ithalatci, satici veya 
alici ile varsa hazir buiunanlardan bir tanik) tarafindan imzalanir. Üç nüsha halindeki tutanaklarin (3 ncü nüshasi) dip koçanda kalir. Numunelerden bin 
tutanagin ikinci nüshasi ile birlikte ilgilisine mahallinde teslim edilir. Geriye kalan üç numune tutanagin birinci nüshasi ile birlikte ayri bir ambalaja konularak 
görevliler tarafindan en kisa zamanda daireye teslim edilir veya P.T.T. idaresi yolu ile gönderilir.
Numunelerin BakanIiga Gönderilmesi :
MADDE 30 - Daireye, gelen numunelere sifreli birer kod No.su yapistirir ve bunlardan birini bir yazi ile muayene ve analiz için ilgili laboratuvara gönderir. 
Diger numuneler tutanagi ile birlikte itiraz süresi sonuna kadar tanik numune olarak dairede muhafaza edilir. Yem numunelerinin, hangi imal isletmesine ait 
oldugu hususu analiz için görevli laboratuvardan gizli tutulur.
Alikonulan Numuneler :
MADDE 31 – Analiz sonuçlarina süresi içinde itiraz edilmedigi takdirde tanik numuneler Dairece uygun görülecek bir biçimde degerlendirilir veya imha edilir.
Analiz Metodlari :
MADDE 32 - Beyan ye tescile tabi yemlerin laboratuvar analiz metodlarinin;
a) Ilkeleri,
b)Araç ye gereçleri,
c)Çalisma teknikleri,
d)Hesap sekli,
Dünyada en çok kullanilan ve üikemiz sartlarina göre en geçerli bulunan metodlar gözönünde bulundurulmak suretiyle, Bakanlikça tespit olunur ye tebligler 
halinde ilgililere duyurulur.
Sözü edilen tebligler bu yönetmeligin yürürlüge girmesinden itibaren Resmi Gazete ile yayinlanmaya baslanir.
Gelisen bilim ye teknigin gereklerine göre analiz metodlarinda yapilacak degisiklikler, ilgili laboratuvarlara ye diger ilgililere Bakanlikça, en kisa sürede ayni 
usule göre duyuruiur.
Rapor Düzenlenmesi :
MADDE 33 - AnaIiz sonuçlari, analizi yapan laboratuvar tarafindan Bakanlikça hazirlanacak özel yönetmelikle belirtilecek sekil ye esaslara göre 
düzenlenecek raporla tespit edilir.

BÖLÜM : V
YEM IMAL EDEN ISLETMELERIN TABI OLACAGI

ASGARI TEKNIK VE SAGLIK SARTLARI
Kökeni Hayvansal Olan Yemleri Imal Eden IsIetmeIerin Asgari Teknik KosuIIari:
MADDE 34- Kökeni hayvansal olan yemleri imal eden isIetmeIerde asgari teknik kosullari bakimindan;
a) Parçalayici-Yikayici (Hasher-Washer),
b) Kemik kirici,
c) Kan toplama tanki veya üstü kapali kaplar,
d) Tasyici,
e) Pisirme kazani, (Rendering kazani),
f) Jet kondanse,



g) Sarniç kazani (Perkülatör),
h) Cendre (Pres)
I) Yag toplama dinlendirme tanki,
j) Kek kirici,
k) Ögütücü,
I) Emtia tasima arabalari (kapakli)
m) IsIetmeye enerji sagIayan makinalar,
n) Elek,
o)Yeteri kadar kova, gelberi, kürek, çuval tasima arabasi, tarti aleti, ambalaj malzemeleri, dikis makinasi veya çuval agizIarinin bagIanip kursunIanmasi için 
lüzümlu material, pülverizatör ve benzeri gibi ekipman ve makinalar bulunur.
Isletmenin projesinde üretecegi yem çesidine göre, yukarida belirtilen ekipman ye makinalardan Bakanlikça lüzum gösterilenlerin mutlak suretle 
bulundurulmasi zorunludur.
Kökeni Hayvansal Olan Yemleri imal Eden IsIetmeIerin Asgari Saglik KosuIIari :
MADDE 35 - Kökeni hayvansal olan yemleri imal eden isIetmeIer,hayvan sagIiginin emniyeti yönünden asagida belirtilen kosullara uyarlar :
a) ImaIat kapasitesine yeter büyüklük ve hacminde, üstü kapali, dis tesirlerden muhafazali, is akimina uygun, yeter bölmeli yapilarda, Etkombinasi veya 
mezbahalarin uygun ve müstakil bölümlerinde kurulurlar.
Bu isIetmeIerde, isçiIerin giyinme ye temizlenmeleri, hammaddenin depolanip hazirlanmasi, üretim ve mamül madde depolanmasi için gerekli bölümler 
bulunur.
b) Bu isIetmeIerin etrafi duvar tel örgüsü ve benzeri tesislerle çevrilerek ve giris çikislarda dezenfeksiyon için gerekli tertibat alinir.
c) Isyerinin zemini ve duvarlari fayans, mermer, mozayik, beton, dayanikli boya vb gibi kolayca temizlenebilir yapida olur. Çalisan personelin gerekli 
hallerde kullanmasi için isletmede antiseptik sivilar ihtiva eden kaplar bulundurulur.
Isyerinde isitma,aydinlatma, havalandirma, basinçli sicak ve soguk su tesisati bulundurulur.
d) Pisirme kazanlari haftada en az bir defa, isIetmede kullanilan diger bütün ekipman (motorlarhariç) her gün is bitimini müteakip yikanip temizlenir.
e) Hammaddeler, hayvan sagIigini bozucu çesitli mikoplarla buIasik oIabileceginden, hammadde dapolama va hazirlama bölümü ile diger bölümler ve 
özellikle mamul madde deposu arasinda mikroplarin tasinmasini önleyici tedbirler alinir.
f) Is yerinde kullanilan madeni araç, gereç ve makinalarin (motorlar hariç) paslanmaz celikten veya galvanizli sactan imal edilmis olmasi gerekir.
Her bölümde kullanilan araç ve gereçlerin üzerlerine hangi kisma ait olduklari yazilir.
g) Is yerinde çalisan personelin en az alti ayda bir saglik kontrolleri yaptirilir ve kontrol sonuçlari muhafaza edilir, is yerinde bir ecza dolabi bulundurulur.
Mineral Yemler ve Yemlik Preparatlar Imal Eden IsIetmelerin Asgari Teknik KosulIari :
MADDE 36 - Mineral yemler ye yemlik peparatlar imal eden isletmeler asagida belirtilen teknik kosullara uyarlar:
a) Isletme kapasitesine yeterli büyüklükteki bir binada veya ilac fabrikalarinin uygun bir yerinde kurulurlar.
b) Bu isletmIerde imal olunan mineral yem veya yemlik preparatin özelligine göre karistirma girecek dolgu ve katki maddeleri ile aktif maddelerin, özellik!e 
vitaminlerin, antibiyotiklerin, mineraller ve benzerlerinin bozulmadan ye aktivitelerini kaybetmeden muhafazasina elverisli hammadde depolama yerleri ile 
karistirma, gerektiginde karisimin depolanmasi, ambalajlama ve sevk için ayri bölümler bulunur.
c) Karistirma bölümünde; bir ön karistirici (premixer) ile isletmenin büyüklügüne göre degisik kapasitede bir veya daha fazla karistirici(mixer) ve mixer’den 
cikan karisimin el degmeden silolara sevk etme tesisati bulunur.



d) Ambalajlama bölümünde; hassas tarti aleti, mamulün özelligine uygun ambalaj malzemesi ile etiketleme ve ambalaj kapatma ekipmani bulunur ve 
karisim silolardan ambalajlara el degmeden doldurulur.
Ambalajlar, içindeki mamulün özelligini ve aktivitesini bozmayacak veya bozulmasini önleyecek nitelik tasir.
e) Yalama tasi seklinde kati olarak piyasaya sürülen mamuller için gerekli presleme ve firinlama donanimi, ayri bir yerde veya karistirma bölümünde 
bulunur.
Mineral Yem ve Yemlik Preparat Imal Eden IsIetmeIerin Asgari SagIik KosuIlari :
MADDE 37 - Mineral yem ve yemlik preparat imal eden isIetmelerde asagidaki saglik kosullarina uyulur
a) Isletmede çalisan isçilerin soyunmalari, temizlenmeleri ve isietmece verilecek temiz is elbiselerini giyinmeleri için gerekli bölümler isletme girisinde 
bulunurlar.
b) Isetmede toz ve tozlanmayi önleyici tertibat alinir ve çaIisan isçiIer her alii ayda bir genel sagIik kontrolünden geçirilir.
c) Isletmede kullanilan alet ve ekipman sik sik temizlenip dezenfekte edilir.
d) Isetmenin zemini ve duvarlari kolayca temizlenebilir, dayanikli bir malzeme ile kaplanir ve sik sik temizlenir.
Karma Yemleri Imal Eden Fabrika ve Isletmelerin Asgari Teknik KosuIIari:
MADDE 38 - Karma yem imal eden isletmeIerin tabi olacagi asgari teknik kosuIIar asagida gosterilmistir:
a) Bu fabrikalarda, isletmenin kapasitesine gore, yeterli miktar ve büyüklükte hammadde depolari bulundurulur.
b) Karma yem imalinde kullanilacak hammaddelerin toz, toprak, demir parcalari ve diger yabanci maddelerden temizlenmesi için gerekli temizleme düzeni 
bulunur.
c) Dane yemlerin kirilmasi veya ögütülmesi için çesitli çapta elekleri olan degirmen bulunur
d) Hammaddelerin karistiriImasi için uygun ve yeterli kapasitede demixer ile premix yapanlar için bir ön karistirici(premixer) bulundurulur.
e) Melas kullanimasi halide melaslama ünitesi ve pelet yem imal eden fabrikalarda peletleme ünitesi bulunur.
f) Ambaiajlama ünitesinde hazirIanmis karma yem, el degmeden ambalajlanip doidurulur, ambalajin sihhatli tartilmasi için yeteri miktarda ayarli tarti aleti 
bulundurulur ve ambaiaj agizlari dikis makinasi ile, küçük paket yemler de bir yapiskan ile kapatilir.
g) Mamul madde ve premixlerin depolanmasi için uygun niteIikte ve birbirinden ayri özel depolar bulunur.
h) Fabrikada melaslama ve peletleme üniteleri varsa, mutlaka melas tanklari ve peletleme için buhar kazani bulundurulur. Buhar kazani, üretilen pelet yem 
miktarina ve melaslamanin buhar ihtiyacina yeterli kapasitede olur.
I) Mamul yemlerin sevki için, mamul madde depolari çikisinda rampalar ve yükleme düzeni bulundurulur.
Karma Yemleri Imal Eden Fabrika ve IsIetmeIerin Asgari Saglik KosuIIari :
MADDE 39 - Karma yem imal eden isletmeIerin tabi olacagi asgari saglik kosullari :
a) Bu fabrikalarin etrafi, disardan tek ve çift tirnakli hayvanlar ile kümes hayvanlarinin giremeyecegi bir biçimde çevrili olacaktir. Ayrica fabrika sahasi 
dahilinde hiç bir hayvan yetistiriciligi yapilmayacaktir.
b) Fabrikaya giris çikislar belli kapilardan yapilacak, bu kapilarda (özellikle giris kapisinda) devamli suretle içinde dezenfektan sivi bulunan uygun beton 
çukurlar yapilacaktir.
c) Fabrikada çalisan isçiler ve ayni bölmede görevli memurlar, isIetmeye dezenfektan sivi ile islatilmis sünger ve benzeri paspas bulunan kapilardan 
girecektir.
d) IsciIerin soyunma, temizlenme ve giyinmeleri için yeterli büyüklükte bölmeler ve devamli akar su bulunacaktir. IsçiIer günlük elbise ve ayakkabilari bu 
bölümde terkedip temiz is kiyafetlerini giyeceklerdir.



e) Imalat bölümünde çalisan memurlar is ayakkabisi ve elbise üzerine temiz is gömlegini giyeceklerdir.
f) Isciler her alti ayda bir defa genel saglik kontrolünden geçirilecektir
g) IsIetme içinde tozlanmayi ve pis sularin etrafa yayilmasini önleyici tertibat alinacaktir.
h) Ham ve mamul madde depolari ile pramixlerin muhafaza edildigi bölmelerde ambar zararlilari ve özellikle farelerle devamli mücadele edilecektir. Bu 
mücadelede yemlerin zehirli maddelerle bulasmasina imkan verilmeyecek sekiIde tertibat alinacaktir.
I) Ham ve mamul madde depolari, nemsiz, serin ve havalandirilabilir (karsiIikli tel kafesli pencereleri olan) sert zeminli, üstü akmayan yerler olacaktir.
k) Premixlerin (kendi imalati veya satin alinan) muhafazasi için ayrilan odalar da ayni sekiIde nemsiz, serin ve havalandirilabilir olacaktir.
I) Isletmenin bütün bölümleri (makine ve cihazlar haric)kolayca dezenfekte edilebilir cinste olacak, geregince sik sik dezenfekte edilecektir.
m) Mamul madde ambalaji olarak kullanilan ambalajlar bir defa kullanildiktan sonra isletmeye geri alinmayacaktir.
n) Bir defa kullanilmis olan ambalaj kaplari fabrikalar tarafindan ikinci defa kullanilamaz ve fabrikada bulundurulamaz.
Ancak bunlarin saglam ve ikinci defa kullanilmaya elverisli durumda olanlarinin garantili bir sekilde dezenfekte edilmis olmasi halinde ikinci defa kullanimasi 
mümkündür. (1234 sayili hayvanlarin saglik zabitasi hakkinda kanun ve bu kanuna bagli nizamname hükümleri saklidir.)
Bu dezenfeksiyon islemi fabrikalarca yapilabilecegi gibi Bakanligin müsaadesi ile baska kuruluslarca da yapilabilir.
Bu bölümdeki saglik kosullari bakimindan, 1593 sayili umumi Hifzissihha Kanununun Saglik ve Sosyal Yardim Bakanligina ve 1475 sayili Kanunun Çalisma 
Bakanligina verdigi yetkiler saklidir.

BOLUM : IV
YEM DEPOLAMA VE SATISA ARZETME YERLERI

Tanim
MADDE 40 - 1734 sayili Yem Kanununun 1O’ncu maddesinin son paragrafinda yer alan yem depolama ve satisa arzetme yerleri deyiminden; sözü gecen 
kanunun 7 nci maddesinde belirtilen kökeni hayvansal olan yemler. mineral yemler, yemlik preparatlar ile karma yemler gruplarina dahil olan yemleri alip 
satma maksadiyla ruhsat verilmis olan yerler anlasilir.
Ruhsat KosuIIari :
MADDE 41 - Yem depolama ve satisa arzetme yerlerinin ruhsat alma bakimindan tabi oIacagi kosulIar asagida gösteriImistir.
a)Yem satis yerlerinin ; zemini sert, nemsiz, aydinlik, havalandirilabilir, gerektiginde kolaycdezenfekte edilebilir, çatisi, kapisi ve pencereleri saglam olur.
b)Yem depolama yerleri; satis yerinin hemen bitisiginde veya uzaginda olabilirler. Ancak, bu yerler hiç bir surette hayvan barinaklarinin ya da mezbanalarin 
bitisigiinde olamazlar. Bunun gibi, yemlerin satisa arzedildigi yerler de hayvan barinaklarinin ve mezbahalarin bitisiginde olamazlar.
c)Yem depolama yerleri, teknik ve sagIik sartlari bakimindan ; bu yönetmeligin V inci bölümünde yer alan karmayem imal eden isletmelerin mamul madde 
depolarinin özelliklerini tasirIar. Ancak bunlarin zeminleri mutlaka tahta izgara seklinde insa edilir.
d)Yem depolama yerlerinde izgaralar üzerine istif edilen çuvallar sirt sirta yapisik olmaz ve istif yuksekligi bes sirayi geçmez.
Kokulu olan yemlerin kokularinin birbirine sirayet etmemesi için gereken tertibat alinir.
e)Yem depolama ye satisa arzetme yerlerinde ; her nevi ehli ve vahsi hayvanlarla bunlarin yumurtalari, etleri, derileri ve sakatati bulundurulamaz.
f)Yem satis yerlerinde Yem Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen yemlerden baska hububat, degirmenciIik artikiari gibi maddelerle, yemlerle temas etseler 
dahi hayvan sagligina zararli olamayacak maddelerin satisina müsaade edilir.
Açik Satis SartIari :



MADDE 42 - Yem satis yerlerinde yemlerin orijinal ambalajlari içinde satilmalari esastir. Açik ambalajdan yapilan perakende satislarda ortaya çikacak 
aksakliklardan birinci derecede satici sorumludur. Ancak, yemin satis yerinde ayni yemin acilmamis ambalajindan alinacak numunenin analizinde ayni 
aksaklik tespit edilirse birinci derecede imalatçi sorumlu tutulur.
Acik ambalajli perakende satisIar için, satici, yemin adini, imalatcisini ve imal tarihini belli eden bir belgeyi alicinin istegi halinde vermek zorundadir.
Ruhsat Verilmesi :
MADDE 43 - Kanunun 7 inci maddesinde belirtilen yemlerin depolama ve satisa arz etme yerlerinin yukarida belirtilen kosulIara uydugu Bakanligin 
kontrolör veya ekipleri tarafindan yapilan kontroller sonucunda anIasiIdigi takdirde buralar için , durumuna gore, birlikte ve ayri ayri kullanma ruhsati 
verilir. Bu ruhsat belli sartlarin devami süresince geçerlidir.

BÖLÜM VII
TÜRLÜ HÜKÜMLER

Fiyat Tespiti .
MADDE 44 - Asagidaki hallerde ; beyan ve tescile tabi yemlerin toplam ve perakende satis fiyatlari , ilgili Bakanliklarin görüsleri alinmak suretiyle 
Bakanlikça tespit ve ilan olunur
a) Yemlerin maliyetine tesir eden faktörler muvacehesinde fiyatlarda anormal durumlar gorulmesi,
b) Hükümetin politikasi geregi olarak yem fiyatlarinin belli bir seviyede tutulmasinin zorunlu olmasi,
c) Ithal ve ihraç edilen yemlerin fiyatlannda anormallik görulmesi,
Fiyat tespitleri sirasinda satis için yem imal eden resmi ve özel isletme ve kurumlarin görüsIeri de bakanlikca alinabilir.
Fabrika Kurma Izni
MADDE 45 - Yem fabrikasi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kisiler kuracaklari fabrika ile ilgili musaadeyi Yem Kanununun 17 nci maddesi uyarinca almak 
zorundadirlar. Yem fabrikasi kurmak isteyen gercek ve tüzel kisiler, bu maksatla asagidaki belgelerle Bakanliga müracaat ederler;
a) Fabrika kurulacak arazinin vaziyet plani,
b) Arazinin imar durumu, (Organize sanayi bölgesi bulunan yerlerde yem fabrikalari öncelikle bu bölgede kurulur),
c) Fabrikanin yapi tesislerinin ihtiyaç programi,
d) Yerlesme plani,
e) Fizibilite etüdleriyle ilgili rapor.
Bakanlik, kurulacak fabrikanin kanunda ve bu yönetmelikte yer alan asgari teknik ve saglik sartlarini, üretilecek yemlerin çesitlerine gore, arz ve talep 
durumunu, inceleyerek gerekli karari verir.
Bu incelemeler sonucunda; eksik ve aksakliklar görülmesi halinde bunlar tamamlatilir. Tetkikler sonucunda uygun görülen isletmelere kurma izni verilir. Bu 
izni almaksizin fabrika kuranlara yem imal belgesi (Ruhsat) verilmez.
Imalden Vazgeçme
MADDE 46 - Bakanliga tescil ettirdikleri yemleri imalden veya ruhsat aldiklari halde yem imalinden vazgeçenler durumu engeç bir ay içerisinde yazili olarak 
Bakanliga bildirmekle yükümlüdürler. Bu takdirde tescil kaydi silinir ve Yem Imal Belgesi (Ruhsat) iptal edilir ve keyfiyet ilgiliye duyurulur.
Bu yükümlülüge riayet edilmediginin tespiti halinde de ayni islem yapilir.
Fabrika Yönetimi :
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MADDE 47 - Kökeni hayvansal olan yemleri üreten yem fabrikalari ve isletmeleri, mineral yem ve yemlik preparat üreten fabrika ve isletmeler ile 
Bakanlikça verilen ruhsata esas olan en az 5 ton-saat kapasiteli karma yem fabrikalari ve isletmenIeri ; bir Ziraat Mühendisi veya Veteriner Hekimi isietme 
sefi veya sorumlu müdür olarak istihdam etmek zorundadirlar.
Kapasitesi en az 20 tonlsaat olan karma yem fabrikalar gerek yetistiriciieri yem teknoiojisi ve hayvan besleme bilimindeki gelismelerden haberdar etmek, 
gerekse yetistiricinin tükettigi yemden dolayi meydana gelebilecek sorunlari yakindan takip etmek amaciyla saha elemani olarak bir ziraat mühendisi veya 
veteriner hekim istihdam etmek zorundadirlar.
Gerek üretim esnasindaki gerekse satistan önce veya sonraki beyana uygunluk konusundaki sorumluluk ve bu hususlara aykirilik durumundaki kanuni 
takiplerde sorumluluk müteselsilen isIetme sefi veya sorumlu müdür ile fabrika veya isietmenin sahipserine aittir.
Yürürlük :
MADDE 48 - Bu yönetmelik yayimi gününde yürürlüge girer.
Yürütme :
MADDE 49 - Bu yönetmelik hükümlerini - Tarim ve Köyisieri Bakani yürütür.

2 NO’LU LISTE
TESCILE TABI KARMA YEMLER



HCI’de 
cozunme
yen Kül X
Kalsiyum X
Fosfor X
Sodyum X
NaCI X
Metaboli
k Enerji X
Vitamin 
A X
Vitamin 
D3 X
Vitamin 
E X
Karmada
ki Yem 
Hammad
delerinin 
Oranlari X

D3 Vit.

(en az)

(IÜ/kg)

1
KUZU 
BASLANGIÇ 88 18 11 8 1 0,8-2,0 0,5 0,1-0,4 0,6 2800 5000 600 25

Kuzularin 1-
8. Hafta 
sonuna kadar 
beslenmesind
e kullanilir.

Temel Besin Maddeleri Karmada Bulunacak VITAMINLER

Sira No YEMIN ADI
Kuru Madde 
(en az) (%)

Ham 
Protein (en 

az)(%)

Ham 
Selüloz (en 

çok)(%)

Ham Kül 
(en çok) 

(%)

HCL’de 
Çözünmeye
n Kül (en 
çok %)

Kalsiyum 
(en az- en 
çok) (%)

Fosfor (en 
az) (%)

(x) Beyannamede belirtimesi gereken hususiar.
TESCILE TABI KARMA YEM NORMLARI

A Vit. (en 
az) (IÜ/kg)

E Vit. (en 
az)(mg/kg)

Hayvanin 
Yasi

Sodyum (en 
az- en çok) 

(%)
NaCl (en 
çok) (%)

Metabolik 
Enerji 

(kcal/kg) 
(en az)



2
KUZU 
BÜYÜTME 88 16 10 10 1 0,8-2,0 0,5 0,1-0,4 0,6 2500 6000 750 15

Kuzularin 9. 
Haftadan 
itibaren 
beslenmesind
e kullanilir

3 KUZU BESI 88 15 12 9 1 0,6-1,6 0,4 0,1-0,4 1 2800 7000 700 25

Besi amaçli 
kuzularin 7. 
Aya kadar 
beslenmesind
e kullanilir.

4 TOKLU BESI 88 12 12 9 1 0,6-1,6 0,4 0,1-0,4 1 2750 7000 700 25

Besiye alinan 
toklularda 7. 
aydan 
itibaren 12. 
Aya kadarki 
döneminde 
kullanilir.

5
BUZAGI 
BASLANGIÇ 88 18 12 8 1 1,0-2,0 0,5 0,1-0,4 0,6 2800 5000 600 25

Buzagilarin 
12. Hafta 
sonuna kadar 
beslenmesind
e kullanilir

6
BUZAGI 
BÜYÜTME 88 17 12 10 1 1,0-2,0 0,5 0,1-0,4 0,6 2600 5000 600 25

Buzagilarin 3. 
Aydan 
itibaren 6. 
Ayin sonuna 
kadar 
beslenmesind
e kullanilir.



7 SIGIR BESI 88 12 14 9 1 1,0-2,0 0,5 0,3-0,6 1 2500 5000 700 30

Besiye alinan 
dana ve 
tosunlarin 
beslenmesind
e kullanilir

8 KOYUN SÜT 88 13 14 9 1 0,6-1,2 0,4 0,3-0,6 1 2400 5000 800 30

Sagmal 
koyunlarin 
beslenmesind
e kullanilir.

9
SIGIR SÜT 
YEMI 88 16 14 9 1 0,8-1,5 0,5 0,2-0,4 1 2400 5000 1000 30

Sagmal 
ineklerin 
beslenmesind
e kullanilir.

KABUL 
EDILEBILI
R MIKTAR 
(En Çok)

(% 88 
Kurumadd
e esasina 

göre) 
(mg/kg)

- Suni 
kurutulmus 
yesil yem 
unlari

4 - Balik unu 60
Sira No. 

MADDE 
ADI

YEMIN 
ADISira No. MADE ADI

YEMIN 
ADI

KABUL 
EDILEBILI
R MIKTAR 
(En Çok) 
(% 88 

Kurumadd
e esasina 

göre) 
(mg/kg)

5 NITRIT 
(Sodyum 
Nitrit) 
olarak 
hesaplanmi

BEYANA VEYA TESCILE TABI YEM HAMMADDELERINDE VE KARMA YEMLERDE BULUNABILECEK ZARARLI MADDELERIN EN ÇOK MIKTARLARI 
LISTESI



- Fosfatlar, 
balik ve 
diger deniz 
hayvanlarin
dan elde 
edilen 
yemler

- Karma 
yemler

15

- Kuru 
pancar 
posasi
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- Diger 
yem 
hammaddel
eri
- Karma 
yemler

4

2

2

- Balik ve 
diger deniz 
hayvanlarin
dan elde 
edilen 
yemler

0,5 - Yem 
hammaddel
eri

0,05

- Diger 
yem 
hammaddel
eri

- Gevis 
getiren 
hayvanlarin 
karma 
yemleri 
(kuzu ve 
buzagi 
yemleri 
hariç)

0,05

1 ARSENIK

hesaplanmi
s

6 AFLATOKSI
N B1 



- Karma 
yemler

0,1 - Kümes 
kanatlilari 
karma 
yemleri 
(gençlerin 
yemleri 
hariç)

0,1 - Diger 
karma 
yemleri

0,02

0,01

- 
Hayvansal 
kökenli 
yemler

500 - Tapyoka 
(Manyok)

100

- Fosfatlar 2000 - Keten 
tohumu

250

- Diger 
yem 
hammaddel
eri

150 - Keten 
tohumu 
küspesi

350

- Süt 
hayvanlari 
karma 
yemleri

30 - Diger 
yem 
hammaddel
eri

50

- Civciv 
karma 
yemleri

- Civciv 
karma 
yemleri

10

- Diger 
kanatli 
karma 
yemleri

250 - Diger 
karma 
yemler

50

- Diger 
karma 
yemler

350

50

- Mineral 
yemler

30 - Pamuk 
tohumu 
küspesi

1200

7 HIDROSIYA
NIK ASIT

2 CIVA

8 SERBEST 
GOSSIPOL

3 FLOUR



- Mayalar 5 - Diger 
yem 
hammaddel
eri

20

- Suni 
kurutulmus 
yesil 
yemler

40 - Gevis 
getiren 
hayvanlarin 
karma 
yemleri

500

- Diger 
yem 
hammaddel
eri

10 - Kanatli 
karma 
yemleri 
(yumurta 
tavuk 
yemleri 
hariç)

- Karma 
yemler

5 - Tavsan 
karma 
yemleri

100

- Diger 
karma 
yemler

60

20

Yem 
Fabrikasi
nin Adi :

Yem 
Fabrikasi
nin 
Adresi ve 
Tel No. :

Form : 2

4 KURSUN

TESCILE TABI KARMA YEMLER IÇIN BEYANNAME
( Karma Yemler Için )



Isletme 
Sahibinin 
Adi-
Soyadi , 
Görevi :
Tescil 
Edilen 
Yemin 
Adi :

Kuru 
Madde (% en az)

: 
.................
..... Sodyum

(% en az – 
en çok)

: 
.................
.....

Ham 
Protein (% en az)

: 
.................
..... NaCl

(% en 
çok)

: 
.................
.....

Ham 
Selüloz

(% en 
çok)

: 
.................
.....

Metabolik 
Enerji

(kcal/kg 
en az)

: 
.................
.....

Ham Kül
(% en 
çok)

: 
.................
..... A Vitamini

(IU/kg en 
az)

: 
.................
.....

HCl’de 
çözünmey
en kül

(% en 
çok)

: 
.................
.....

D3 
Vitamini

(IU/kg en 
az)

: 
.................
.....

Kalsiyum
(% en az-
en çok)

: 
.................
..... E Vitamini

(mg/kg en 
az)

: 
.................
.....

Fosfor (en az)

: 
.................
.....

Karma Yemin Kapsayacagi Besin Maddeleri



Belirtilme
si Istege 
Bagli 
Besin 
Maddeleri
Madde 
Adi :

1. 
.................
.................
.................
................

.................

.................

.................

.................

......

2. 
.................
.................
.................
................

.................

.................

.................

.................

......

3. 
.................
.................
.................
................

.................

.................

.................

.................

......

4. 
.................
.................
.................
................

.................

.................

.................

.................

......

Birim/kg ( 
en az , en 
çok veya 
en az – 
en çok )



5. 
.................
.................
.................
................

.................

.................

.................

.................

......

6. 
.................
.................
.................
................

.................

.................

.................

.................

......

Karmada
ki Yem 

Hammad
deleri : En az % En Çok %

Adi-
Soyadi :

Adi-
Soyadi :

Görevi :
Meslegi-
Görevi :

Imzasi : Imzasi :
Firma 
Kasesi :

Yem Fabrikasinin 
Sahibinin

Yem Fabrikasinin 
Teknik 
Sorumlusunun

( Açiklama arka sayfadadir )

1-Bu beyannamede belirtilen limitlere uymak sartiyla daha iyi kalitede yem ürettigim takdirde kapsadigi besin degerlerini etiketinde belirtecegimizi ,
2-18.12.2002 tarih ve 24967 sayili Resmi Gazete’lerde yayimlanan yemlik preparat ve mineral yemlerin satis ve tescil islemlerinde gereken hususlar 
hakkindaki teblige uyacagimizi ,
3-05.09.1991 tarih ve 20.09.1991 tarihli Resmi Gazete’lerde yayimlanan karma yemlerde ve yem hammaddelerinde bulunabilecek zararli maddelerin en çok 
miktarlarini gösterir liste hakkindaki Tarim ve Köyisleri Bakanliginin tebligine uyacagimizi taahhüt ederiz.
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Yem 
Fabrikasi
nin Adi :

Form : 1-D
BEYANA TABI YEMLER IÇIN BEYANNAME

( Karma Yemler Için )



Yem 
Fabrikasi
nin 
Adresi ve 
Tel No. :
Isletme 
Sahibinin 
Adi-
Soyadi , 
Görevi :
Beyan 
Edilen 
Yemin 
Adi :

Su ( % 
en çok ) :
Ham 
Protein 
(% en az 
) :
Ham 
Selüloz ( 
% en çok 
) :
Ham Kül 
( % en 
çok ) :

1 No.lu Listeye 
bagli olarak 
beyan edilecek 
temel besin 
maddeleri ve 
diger özellikler :



HCl’de 
çözünme
yen kül ( 
% en çok 
) :

NaCl ( % 
en çok ) :

Metaboli
k Enerji ( 
en az 
kcal/kg ) :

Makro 
Elementle
r (%)

Amino 
Asitler 
(%)

Vitaminle
r (IU/kg, 
mg/kg)

Kalsiyum 
(en az–en 
çok) :................

Lysine (en 
az) :................

A Vit (en 
az) IU/kg :..............

Fosfor (en 
az) :................

Methionin
e (en az) :................

D3 Vit. (en 
az)IU/kg :..............

Sodyum 
(en az–en 
çok) :................

Sistin (en 
az) :................

B2 Vit. (en 
az) mg/kg :..............
B12 Vit (en 
az) 
mcg/kg :..............

E Vit (en 
az) mg/kg :..............

K3 Vit (en 
az) mg/kg :..............



Mangan 
(en az) :................
Çinko (en 
az) :................

:

:

Adi-
Soyadi :

Adi-
Soyadi :

Görevi :
Meslegi-
Görevi :

Imzasi : Imzasi :
Firma 
Kasesi :

Mikro Elementler 
(mg/kg)

Kullanma Tarifnamesi
Ambalaj çesidi ve 
yemin net Agirligi(kg)

Karmadaki maddelerin ayri ayri isim ve miktarlari :                Açiklama arka sayfadadir.

1-Bu beyannamede belirtilen limitlere uymak sartiyla daha iyi kalitede yem ürettigim takdirde kapsadigi besin degerlerini etiketinde belirtecegimizi ,
2-18.12.2002 tarih ve 24967 sayili Resmi Gazete’lerde yayimlanan yemlik preparat ve mineral yemlerin satis ve tescil islemlerinde gereken hususlar 
hakkindaki teblige uyacagimizi ,

Not: Beyana tabi büyükbas ve küçükbas hayvan yemlerinde mikro elementlerin , amino asitlerin ve B2,B12,K3 vitaminlerinin beyan edilmesi zorunlu degildir.

3-05.09.1991 tarih ve 20.09.1991 tarihli Resmi Gazete’lerde yayimlanan karma yemlerde ve yem hammaddelerinde bulunabilecek zararli maddelerin en çok 
miktarlarini gösterir liste hakkindaki Tarim ve Köyisleri Bakanliginin tebligine uyacagimizi taahhüt ederiz.
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Yem Fabrikasinin 
Sahibinin

Yem Fabrikasinin 
Teknik 
Sorumlusunun
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