
Teblig 
Karma Yemlere Katilmasi ve Hayvanlara Yedirilmesi Yasak Olan Maddeler Hakkinda Teblig (Teblig No: 2005/24) 

Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: 

              BIRINCI BÖLÜM

              Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

    Amaç ve Kapsam

    MADDE 1- Bu Teblig; 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan Yem Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ekinde
yer alan 3 No'lu listede degisiklikler yapmak amaciyla hazirlanmis olup, karma
yemlere katilmasi ve/veya hayvanlara yedirilmesi yasak olan maddeler ile
ilgili hususlari kapsar.

    Hukuki Dayanak

    MADDE 2- Bu Teblig, 7/7/1973 tarihli ve 14557 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan 1734 sayili Yem Kanununa istinaden çikarilan 15/5/1997 tarihli ve
22990 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Yem Yönetmeliginde Degisiklik
Yapilmasina Dair Yönetmeligin 12 nci maddesine dayanilarak ve AB'nin
2004/217/EC sayili Komisyon kararina uygun olarak hazirlanmistir.

              IKINCI BÖLÜM

              Yasaklanan Maddeler

    MADDE 3- 15/5/1997 tarihli ve 22990 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Yem
Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ekinde yer alan 3 No'lu
"Karma yemlere katilmasi yasak olan maddeler" listesi bu Teblig ekinde bulunan
EK-1 ve EK-2' de belirtildigi gibi degistirilmistir.

              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

              Yürürlük ve Yürütme

    Yürürlük

    MADDE 4- Bu Teblig yayimi tarihinde yürürlüge girer.

    Yürütme

    MADDE 5- Bu Teblig hükümlerini Tarim ve Köyisleri Bakani yürütür.

              EK-1

              Karma yemlere katilmasi yasak olan maddeler

    1. Her türlü hormon ve hormon benzeri maddeler.

    2. Kullanimina izin verilenler hariç, antibiyotik, antikoksidiyaller ve
ilaç niteliginde olan diger maddeler.



    3. Sigir, koyun, keçi gibi gevis getiren (ruminant) hayvanlarin yemlerine
hayvansal proteinler (Et-kemik unu, kemik unu, kan unu ve diger kan ürünleri,
tavuk unu, balik unu, hidrolize protein, vb. gibi) ile hayvansal organik DCP
ve TCP'nin katilmasi yasaktir.

    Asagidaki ürünler bu yasaklama kapsami disindadir:

    -Süt ve süt ürünleri

    -Yumurta ve yumurta ürünleri

    - Jelatin (ruminant menseyli olmayanlar ve sadece yem katkilarinda
kullanilanlar)

    4. Gübre, idrar, sindirim sistemi (mide, barsak) içerigi.

    5. Deri ve deri artiklari ile boynuzlar

    6. Tohumluk olarak kullanilmak üzere ilaçlanmis tohumlar

    7. Odun, talas ve diger odun artiklari

    8. Her türlü kentsel veya endüstriyel atik sulardan elde edilen atiklar

    9. Ev atiklari gibi kentsel atiklar

    10. Restorant, yemekhane atiklari

    11. Toz, aspirasyon kalintilari ve sürpüntüler

    12. Sap, kes, kavuz, kilçiklar ve kabuklu yemis kabuklari ve bunlarin
ögütülmüsleri (ev hayvanlari hariç)

    13. Meyve ve zeytin çekirdekleri ve bunlarin küspeleri.

    14. Palamut ve pamuk tohumu kabuklari

    15. Misir koçani (yem katkilarda dolgu maddesi olarak kullanilabilir).

    16. Sap ve samanlar

    17. Hint hardali, Sari hardal, sarepta hardali, çin hardali, siyah hardal,
ethopya hardali ve bunlarin küspeleri.

    18. Hind yagi tohumu ve küspesi

    19. Üzüm cibresi

    20. Potasyumu alinmamis melas silempesi (%3'den fazla "K" içeren silempe)

    21. Atik yaglar ve bu yaglardan elde edilen ürünler.

              EK-2



              Hayvanlara yedirilmesi yasak olan maddeler

    1. Her türlü hormon ve hormon benzeri maddeler.

    2. Kullanimina izin verilenler hariç, antibiyotik, antikoksidiyaller ve
ilaç niteliginde olan diger maddeler.

    3. Sigir, koyun, keçi gibi gevis getiren (ruminant) hayvanlara, hayvansal
proteinler (Et-kemik unu, kemik unu, kan unu ve diger kan ürünleri, tavuk unu,
balik unu, hidrolize protein, vb. gibi) ile bu proteinleri ihtiva eden
yemlerin ve hayvansal orijinli organik DCP ve TCP'nin yedirilmesi yasaktir.

    Asagidaki ürünler bu yasaklama kapsami disindadir:

    - Süt ve süt ürünleri

    - Yumurta ve yumurta ürünleri

    - Jelatin (ruminant menseyli olmayanlar ve sadece yem katkilarinda
kullanilanlar)

    4. Gübre, idrar, sindirim sistemi (mide, barsak) içerigi.

    5. Tohumluk olarak kullanilmak üzere ilaçlanmis tohumlar

    6. Ev atiklari gibi kentsel atiklar (süs hayvanlari hariç)

    7. Restorant, yemekhane atiklari (süs hayvanlari hariç)

    8. Her türlü kentsel veya endüstriyel atik sulardan elde edilen atiklar

    9. Hind yagi tohumu ve küspesi

    10. Atik yaglar ve bu yaglardan elde edilen ürünler.


