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Ülkemiz; hayvan hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü ülkelerle düşük oranda görüldüğü 

ülkeler arasında, hayvan hastalıkları açısından riskli bir konumda yer almaktadır. Bulaşıcı ve salgın 

hayvan hastalıklarının ülkeler arasında hızla yayılabilmesi sebebiyle salgın hayvan hastalıklarının 

önlenmesinde hayvan hareketlerinin kontrol edilmesi büyük önem arz etmektedir. 

 Ülkemizdeki hayvancılığın genellikle küçük ölçekli aile işletmelerinden oluşması, yayla ve 

göçebe hayatının varlığı ve kurban dönemlerinde yurtiçi hayvan hareketlerinde görülen yoğunluk 

hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmaktadır.  

Hayvan hareketlerinin kontrol altına alınmasında, hayvanların ve işletmelerin kayıt altına 

alınması, hayvan pazarlarının ve mezbahaların ruhsatlandırılması önem arz etmektedir. Hayvan 

pazarları, her bölgeden hayvanın bir araya geldiği ve hastalık bulaşma riskinin en üst düzeyde 

olduğu yerlerdir. Bu nedenle hayvan pazarlarında, Veteriner Sağlık Raporu olmayan ve 

pasaportları bulunmayan hayvanların alınıp satılmalarının; mezbaha ve kombinalarda ise bu 

hayvanların kesimlerinin engellenmesi amacıyla buralardaki denetim ve kontrollerin arttırılması 

gerekmektedir.  

Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik hayvanların doğumundan 

ölümüne kadar izlenebilmesi amacıyla, yetiştiriciler tarafından hayvanların doğum, nakil, kesim ve 

ölümlerine ilişkin bilgilerin zamanında ve doğru olarak Đl/Đlçe Müdürlüklerine bildirilmesi, Đl/Đlçe 

Müdürlüklerince de bu bilgilerin ilgili veri tabanlarında güncellenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 

yetiştiricilerimizin hayvanlarına ait bildirimleri zamanında yapmaları konusunda bilgilendirilmesi 

için eğitim ve yayım çalışmalarına önem verilmelidir. 

Türkvet veri tabanında yer alan Bakanlığımızdan ruhsatlı hayvan pazar ve borsaları ile 

kombina ve mezbahalara ait bilgiler güncellenmelidir. Büyükbaş hayvanlar alım, satım veya kesim 

amacıyla söz konusu işletmelere veri tabanından nakil işlemi gerçekleştirildikten sonra sevk 
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edilmelidir.  

 

Uygun şartlarda yapılmayan nakiller hayvanlarda yaralanmalara, ölümlere ve et kalitesinin 

düşmesine sebep olarak ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Hayvan sevkleri sırasında hayvan 

refahı göz önünde bulundurulmalı, hayvanların sevk edilecekleri yerlere sağlıklı, güvenli ve eziyet 

edilmeden varabilmelerini temin etmek amacıyla gerekli şartlar sağlanmalıdır.  

Yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarını naklederken, pazara götürürken, mezbahada 

kestirirken veya Bakanlığımız desteklemeleri ile hizmetlerinden yararlanırken mağdur olmamaları 

için hayvanlarını zamanında küpeletmeleri ve hayvanlarına gerekli aşıları zamanında yaptırmaları 

konusunda mutlaka duyurular yapılmalıdır.  

Bu çerçevede, yurtiçi canlı hayvan ve hayvan maddesi nakillerinin kontrolü, kaçak ve 

belgesiz sevklerin önlenmesi yönünden 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 

Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerinin uygulanmasına ek olarak aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması 

uygun görülmüştür. 

 
A. HASTALIK ÇIKIŞINDA CANLI HAYVAN VE HAYVAN MADDELERĐNĐN 

SEVKLERĐNE ĐLĐŞKĐN ALINACAK KARANTĐNA TEDBĐRLERĐ 

 
1.  Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun kurulması 

Hayvan sağlığının korunması amacıyla hastalıkla mücadele, hayvan hareketlerinin kontrolü 

ile hayvan maddelerinin sevkine dair tedbirleri tespit etmek ve uygulamaya koymak üzere il/ilçe ve 

köylerde Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları kurulacaktır. Hastalıkla ilgili alınan kararlar ilgili 

Đl/Đlçe Müdürlüğüne duyurulacaktır. Hastalığın cinsi ve boyutuna göre alınan kararlar mücadele 

talimatına ilave olarak canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin bölgeye girişlerini kısıtlayıcı türde 

geniş kapsamlı ise tüm illere bildirilecektir. 

 
2.  Kordon altında hareket 

2.1. Hayvan sahipleri nezdinde müşahedeye alınan kordon ve tecrit yerlerinden hastalıklı, 

hastalıktan veya bulaşmadan şüpheli hayvanlar ile bunların maddelerinin ve bulaşmaya vasıta 

olabilecek eşya ve yemlerinin çıkarılmasına ilgili mevzuata uygun olarak izin verilmeyecektir.  

2.2. Ancak kordon altından veya tecrit yerlerinden kesilmek üzere hayvanların çıkarılması 

gerektiği hallerde ilgili hayvan sağlık zabıtası komisyonunun uygun görmesiyle nakil kararı 

verilebilir. Nakline karar verilen hayvanlar kordon altından veya tecrit edildikleri yerlerden kapalı 

ve dışarı ile teması olmayan vasıtalara yüklenerek nakledilecek, hayvanlar kesim yerine varıncaya 

kadar bulundukları vasıtalardan indirilmeyecek, indirildikten sonra da bu hayvanları taşıyan araçlar 

mutlaka temizlenip dezenfekte edilecektir. Kesim yerine getirilen hayvanların en kısa sürede 

kesimleri sağlanacaktır. Kesilen hayvanların derileri dezenfekte edilecek, imha edilmesi gereken 

organları imha edilecektir. Kesim yapılan yerlerde ancak temizlik ve dezenfeksiyon yapıldıktan 



sonra başka hayvanların kesimine müsaade edilecektir. 

 

 

2.3.    Nakline karar verilen hayvanların çıktıkları yerlerdeki yem artıkları ile gübreler bir 

yerde toplanarak imha edilecek, kullanılabilecek eşyalar dezenfekte edilerek sahiplerine verilecek, 

ahırlar ve çevreleri mutlaka temizlenip dezenfekte edilecektir. 

2.4. Kordon altındaki yerler veya tecrit mahallerine, çıkan hastalığa hassas hayvanların 

girişine izin verilmeyecektir.  

2.5. Kordon altında bulunan yerlerdeki mezbaha ve kombinalara kesilmek üzere 

kontrollü olarak getirilen hayvanların kesimlerine izin verilecek, kesilmeyen hayvanların ise 

kordon dışına çıkışına müsaade edilmeyecektir.  

 
B. MENŞE ŞAHADETNAMESĐNĐN DÜZENLENMESĐ ĐLE ĐLGĐLĐ HUSUSLAR 

 
1.   Menşe şahadetnamesinin basımı ve teslimi 

Menşe şahadetnamesi, 16.12.1987 tarih ve 19666 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Köy 

ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy ve Mahalle Muhtarları ve Đhtiyar 

Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak ile Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının ve 

Paylarının Ödenme Biçimi Hakkında Yönetmelikte belirtilen örneğe göre, Đl Müdürlüğü Döner 

Sermayeleri tarafından dip koçanlı, cilt ve seri numaralı, kendinden karbonlu olarak aslı beyaz ve 

tırtıllı, koçanı renkli ve tırtılsız olarak bastırılacaktır. Buralardan temin edilen menşe 

şahadetnameleri, Đl/Đlçe Müdürlüklerince Belediyelere ve Köy Muhtarlıklarına zimmetle teslim 

edilecek, menşe şahadetnamelerinin koçanları yine zimmetle teslim alınarak denetime hazır 

bekletilecektir. Đl Müdürlüğü Döner Sermayeleri tarafından bastırılan menşe şahadetnamesi 

koçanının satış bedeli, Bakanlığımız Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı tarafından her yılın 

Ocak ayında belirlenmektedir. 

 
2.  Menşe şahadetnamesinin düzenlenmesi 

2.1. Menşe şahadetnameleri ilgili Köy Muhtarlığı veya Belediye Başkanlığınca tanzim 

edilip aslı ilgiliye verilecek, sureti ise menşe şahadetnamesi kayıt defterine işlendikten sonra 

düzenleyenlerce muhafaza edilecek, biten koçanlar Đl/Đlçe Müdürlüklerince kontrol edilip zimmetle 

teslim alınacak ve sonra yenileri yine zimmetle verilecektir. Alınan dip koçanlar ise Đl/Đlçe 

Müdürlüklerince muhafaza edilecektir. 

2.2. Menşe şahadetnamelerinde çizinti, silinti, kazıntı, karalama ve değişiklik olmayacak, 

ancak sehven yapılan yanlışlıklar her iki nüsha üzerinde de düzenleyen tarafından üzeri tek bir 

çizgi ile çizilip gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra mühürlenerek imzalanacaktır.    

2.3. Aynı şahsa veya firmaya ait birden fazla araçla aynı gün aynı işletmeden çıkan, aynı 

yere gidecek hayvan ve hayvan maddeleri için bir menşe şahadetnamesinin alınması yeterli 



olacaktır. Nakil araçlarının plaka numaraları ile hayvan sahibi ile götürenin T.C. kimlik numaraları 

menşe şahadetnamesine yazılacaktır. 

 

 

2.4. Aynı ilçe sınırları içerisinde farklı yerlere gidecek hayvanlar için ayrı ayrı menşe 

şahadetnamesi düzenlenecektir. 

2.5. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında; Büyükşehir Belediyelerinin 

sınırları genişlediğinden bu sınırlar içinde kalan köylerin mahalle statüsü kazanması nedeniyle söz 

konusu mahallelerden sevk edilecek hayvan ve hayvan maddeleri için bağlı bulundukları Belediye 

Başkanlıkları tarafından menşe şahadetnamesi düzenlenecektir. Büyükşehirlerde mücavir alan 

içindeki ilçeler arası hayvan ve hayvan maddesi sevklerinde menşe şahadetnamesi bulundurulması 

yeterli olacaktır. 

2.6. Küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış sığır cinsi hayvanlar için menşe 

şahadetnamesi düzenlenmeyecektir. Kayıt altına alınmış sığır cinsi hayvanların pasaportları kontrol 

edilerek kulak küpe numaraları menşe şahadetnamesine yazılacak, gerekirse ek bir liste halinde 

başka bir kâğıda yazılacak, imzalanıp mühürlenerek menşe şahadetnamesine eklenecektir. 

2.7. Belediye Başkanlıkları ve Köy Muhtarlıkları kendi yerleşim yerlerindeki hayvan 

varlığına dâhil olmayan hayvanlar için menşe şahadetnamesi düzenlemeyecektir. 

 
C. TEMĐZLĐK VE DEZENFEKSĐYON UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ HUSUSLAR 

 
1.   Dezenfeksiyon uygulanacak yerler 

1.1. Bulaşıcı hayvan hastalığı çıktığında hastalığı söndürmek veya bulaşıcı hastalıklardan 

korunmak için; hayvan ve hayvan maddelerini, kadavraları ve gübreleri nakleden her türlü nakil 

araçları ile mezbaha, kombina ve kesim yerleri, hayvan pazar ve borsaları, panayırlar ve gümrük 

muayene yerlerinin veteriner hekim kontrolünde temizlenip uygun dezenfektanlarla dezenfekte 

edilmesi mecburidir. Ayrıca hasta hayvanlarla temasta bulunanlar ile hayvan bakıcılarının temizlik 

ve dezenfeksiyonu da sağlanacaktır. 

1.2. Salgın ve bulaşıcı hastalık riski bulunan ülkelerden, yurda giriş yapan canlı hayvan ve 

hayvansal ürün taşıyan kara taşıtları ile yurtiçinde hayvan ve hayvan maddesi taşıyan tüm nakil 

araçları dezenfeksiyona tabi tutulacaktır. 

 
2.  Temizlik ve dezenfeksiyon uygulanması  

2.1. Yurtiçinde hayvan ve hayvan maddesi taşıyan tüm nakil araçları yüklenmeden evvel 

temizlenip dezenfekte edilecektir. Söz konusu nakil araçları boşaltıldıktan sonra da temizlik ve 

dezenfeksiyona tabi tutulacaktır. Hastalık etkenlerinin yayılmasını engellemek amacıyla, hayvan 

pazar ve borsaları ile panayırlar hayvanların dağılmasından, gümrük muayene yerleri muayene 

bittikten, mezbaha, kombina ve kesimhaneler ise günlük çalışma bitiminden sonra temizlenip 



dezenfekte edilecektir. Temizlik ve dezenfeksiyon yapılmadan bu yerlere hayvanların girmesine 

müsaade edilmeyecektir. 

2.2. Mezbaha ve kombinalar ile kesimhane tesislerinin bekleme yerleri ile temizlik ve 

dezenfeksiyonuna ilaveten nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır. 

 

2.3. Dezenfeksiyon, ayrıca salgın ve bulaşıcı hastalık riski bulunan ülkelerden yurda giriş 

yapan canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan kara taşıtlarına uygulanacaktır. Bu amaçla, gümrük 

giriş kapılarında bulunan Tahaffuzhane ve Gümrük Veteriner Müdürlüklerinde otomatik pulverize 

dezenfeksiyon sistemiyle, diğer giriş kapılarında ve yurtiçinde ise seyyar pulverizatörler ile 

dezenfeksiyon yapılmaktadır. 

2.4. Hayvan ve hayvan maddeleri taşıyan tüm nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu 

için Đl/Đlçe Müdürlüklerinde sabit dezenfeksiyon sistemleri kurulacak, sabit dezenfeksiyon 

sistemleri bulunmayan yerlerde seyyar pulverizatörlerle dezenfeksiyon yapılacaktır. 

2.5. Araç dezenfeksiyonunda kullanılacak dezenfektan maddelerin temini ve dezenfeksiyon 

yapacak elemanların görevlendirilmesi Đl/Đlçe Müdürlüklerince yapılacaktır. 

2.6. Temizlik işlemi için tazyikli su sistemlerinin kurulması ve gerektiğinde belediye itfaiye 

teşkilatlarının temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına katılması amacıyla belediye ve borsa 

yetkilileri ile işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. 

 
3.  Dezenfeksiyon ücreti ve dezenfeksiyon belgesinin düzenlenmesi 

3.1. Dezenfeksiyon resmi veteriner hekim gözetiminde yapılacak ve dezenfeksiyon 

işleminden sonra araç sahibine dezenfeksiyon belgesi (EK-1) verilecektir. 

3.2. Dezenfeksiyon belgesi Đl Müdürlüğü Döner Sermayeleri tarafından dip koçanlı, cilt ve 

seri numaralı olarak bastırılacaktır. Veteriner hekim tarafından 1 (bir) asıl ve 1 (bir) suret olarak 

doldurulacak, aslı yetiştiricilere verilecek, sureti ise düzenleyenlerce muhafaza edilecektir. 

3.3. Sorumlu yönetici (veteriner hekim) istihdam eden işletmelerden çıkan araçlar için 

düzenlenen dezenfeksiyon belgesine itibar edilecek, bu belge hükümet veteriner hekimi tarafından 

onaylanacak ve belirli aralıklarla dezenfeksiyon işlemlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol 

edilecektir. 

3.4. Đl Müdürlüklerinin Döner Sermaye makbuzları kullanılarak her yıl Bakanlıkça 

belirlenen dezenfeksiyon ücreti, salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığı riski bulunan ülkelerden yurda 

giriş yapan canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçlar ile yurtiçinde canlı hayvan ve hayvan 

maddesi taşıyan araçlardan alınacaktır. Alınan dezenfeksiyon ücretinin; hayvan sağlığı 

hizmetlerinde kullanılmak üzere dezenfeksiyon sistemlerinin bakımı ve tamiri, mobil 

dezenfeksiyon makinesi alınması, dezenfektan madde alımı ve dezenfeksiyon işlerinde çalıştırılan 

geçici işçi ücretlerinin karşılanmasında kullanılacaktır.  

3.5. Dezenfeksiyon işleminden beklenen yarar tamamen kurumsal olup, diğer kurum ve 

kuruluşlar tarafından kar amacı güdülerek menfaat karşılığı dezenfeksiyon yapılmayacaktır. 



 

 

 

 

 

D. YURTĐÇĐ VETERĐNER SAĞLIK RAPORLARININ DÜZENLENMESĐ ĐLE 

ĐLGĐLĐ HUSUSLAR 

  
1.   Muayene yeri ve zamanı 

1.1. Sevk edilecek hayvan ve hayvan maddelerinin görevli hükümet veteriner hekimi 

tarafından muayene ve kontrolü yapılacaktır. Muayene ve kontroller Đl/Đlçe Müdürlüğü’nün 

bünyesinde ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünün sorumluluğunda tespit edilen muayene 

yerlerinde yapılacaktır. Muayene ve kontrol yerlerinin düzenlenmesinden Đl/Đlçe Müdürlükleri 

sorumlu olacaktır. 

1.2. Hayvan ve hayvan maddeleri sevklerinin daha sağlıklı olarak yapılması için sevklerin 

mümkün olduğunca mesai saatleri içerisinde, gün ışığında ve her yılbaşında toplanan Hayvan 

Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından belirlenen yerlerde yapılması sağlanacak ve aksaklıklara 

meydan verilmeyecektir. 

 
2.  Veteriner Sağlık Raporu düzenleme yetkisi 

2.1. Veteriner sağlık raporları illerde, Hayvan Sağlığı Şube Müdürleri ve bu şubede görevli 

veteriner hekimler ile ilçelerde, veteriner hekim olan Đlçe Müdürleri ve Đlçe Müdürlüklerinde 

görevli veteriner hekimler ile Personel Genel Müdürlüğü tarafından 4-B statüsünde Đl ve Đlçe 

Müdürlüklerine atanan veteriner hekimler (Köy ve Beldelere atananlar hariç) tarafından 

düzenlenecektir. Bununla ilgili olarak 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği’nin 

veteriner sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin 74 üncü maddesinde belirtilen hükümlere riayet 

edilecektir.      

2.2. Veteriner hekim bulunmadığı hallerde sevk işlemleri; o yerdeki veteriner sağlık 

teknisyeni veya teknikeri tarafından menşe şahadetnamesine sığır cinsi hayvanların kulak küpe 

numaraları ve pasaportları kontrol edilip hayvanlara yapılan aşıların tarih ve özellikleri yazılıp 

imzalandıktan sonra, en yakın Đl/Đlçe Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim tarafından veteriner 

sağlık raporuna çevrilmesiyle yapılacaktır. 

 
3.  Veteriner Sağlık Raporunun düzenlenmesi ile ilgili genel hükümler 

3.1. Hayvan ve hayvan maddesi nakillerinde, muayene ve kontrolden geçirilerek nakli 

uygun görülen hayvan ve hayvan maddeleri için görevli hükümet veteriner hekimi tarafından 

Bakanlıkça bastırılıp dağıtılan soğuk damgalı ve kendinden karbonlu Hayvan Sevklerine Mahsus 

Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu (EK-2), Kanatlı Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner 



Sağlık Raporu (EK-4)  ve Yurtiçi Hayvan Maddelerinin Sevkine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu 

(EK-3) düzenlenecektir. 

3.2. Sevk raporlarına sevk sahibinin adı, soyadı, T.C. numarası ve açık adresiyle birlikte 

sevk edilen hayvan ve hayvan maddelerinin nevi ve miktarı, çıktığı ve gideceği yerin açık adresi 

yazılacak, nakil araçlarının plakaları ve araç sürücüsünün ismi raporlarda belirtilecektir. 

Muayeneyi yapan veteriner hekimin adı, soyadı ve memuriyet sicil numarası yazıldıktan sonra  

 

imzalanıp, noksansız ve okunaklı olarak resmi mühürle mühürlenecektir. 4-B statüsünde Đl ve Đlçe 

Müdürlüklerine atanan veteriner hekimler sicil numarası yoksa T.C. kimlik numarasını yazacaktır. 

3.3. Veteriner sağlık raporu düzenleyen veteriner hekimlerce hayvan ve hayvan 

maddelerinin muayene ve kontrolleri titizlikle yapılacaktır. Menşe şahadetnamesi düzgün tanzim 

edilmeyen, orijini belli olmayan, ülkemizin morfolojik ırk özelliklerini taşımayan hayvanlar için 

rapor düzenlenmeyecektir. 

3.4. Sevk raporları düzenlenirken köy, ilçe ve il hayvan mevcutları göz önünde 

bulundurulacaktır. Hayvan Sağlığı Şube Müdürleri/Đlçe Müdürleri Đl/Đlçelerinden yapılan 

sevklerde; köy ve mahallelerdeki hayvan mevcudu ile sevk yapılan hayvan sayısını kontrol edecek 

mevcuttan fazla olan sevkler titizlikle incelenecektir.  

3.5. Aynı tarihte, aynı şahıs veya firmaya ait birden fazla araçla, aynı yere sevk edilecek 

hayvanlar için tek veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. 

3.6. Hayvan ve hayvan maddelerinin naklinde tanzim edilen veteriner sağlık raporlarının 

kayıt ve takibi amacıyla, “Yurtiçi Hayvan Sevk Formu’’ ve “Yurtiçi Hayvan Maddesi Sevk 

Formu’’ şeklinde bilgisayar ortamında doldurulan formlar yıl sonunda çıktı alınarak illerde Hayvan 

Sağlığı Şube Müdürü, ilçelerde Đlçe Müdürü tarafından tasdik edilip, denetim için dosyalarında 

muhafaza edilecektir.  

3.7. Đl/Đlçe Müdürlüklerince hayvan ve hayvan maddeleri hareketlerinin kontrolüne ilişkin 

tedbirler arttırılacak, yol kontrolleri konusunda ilgili kolluk kuvvetleri ile koordinasyon 

sağlanacak, belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan veya hayvan maddeleri 

nakleden şahıslar hakkında 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanuna göre yasal işlem 

yapılacaktır. 

3.8. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı 

Kanunla değişik 47.maddesi gereğince menşesiz ve veteriner sağlık raporsuz hayvan ve hayvan 

maddesi sevki yapan hayvan sahipleri ile araç sahiplerine uygulanacak olan ceza olurları EK-9’a 

uygun olarak düzenlenecektir. 

3.9. 3285 sayılı HSZ Kanununun 4. maddesinde belirtilen ihbarı mecburi hayvan 

hastalıklarından birine yakalandığı tespit edilen veya hükümet veteriner hekiminin onayına 

istinaden zorunlu kesime sevk edilecek hayvanlar için düzenlenecek Yurtiçi Veteriner Sağlık 

Raporunun; Sevk Sebebi hanesine “……. nedeniyle mecburi kesim” ibaresi, Hayvanların 



Gideceği Yer ve Adresi hanesine ise “mezbaha/kombinanın açık adresi” yazılacak ve raporun 

alt bölümünde yer alan “3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4. maddesinde 

belirtilen ihbarı mecburi hastalıklara ait tedbirler bulunmadığından ve yapılan klinik 

muayenelerinde sağlıklı bulunduklarından…” bölümü çizilerek iptal edilecektir. 

 

 

 

 
 
3.10. Yurtiçi hayvan ve hayvan maddesi sevklerinde Veteriner Sağlık Raporu 

düzenlenirken aşağıdaki birimler kullanılacaktır:  

Canlı hayvan “Adet” (Büyükbaş, küçükbaş, balık ve arı dışındaki hayvanlar); Canlı 

büyükbaş, küçükbaş hayvan “Baş”; Balık “Kg”; Arı “Kovan”; Et “Kg”, Karkas “Adet” + “Kg” 

(Her ikisi de belirtilecektir.); Süt “Lt”; Yumurta “Adet” (Paket ve koli kapasitesi belirtilecektir.); 

Bal “Kg”; Deri “Kg”; Yün “Kg”; Yapağı “Kg”; Tiftik “Kg”; Bağırsak “Kg+Bandil” (Varsa birlikte 

belirtilecektir.); Sakatat “Kg”; Tırnak “Kg”; Boynuz “Kg”; Kan-sıvı “Lt”; Kan-unu “Kg”; Kemik 

ve kemik unu “Kg”; Gübre “Kg”.  

3.11. Büyükşehirlerde hayvan ve hayvan maddesi sevklerinde, Büyükşehir Belediye 

mücavir alanının tek bir sınır olarak kabul edilerek merkez ilçeler arasındaki sevkler ilçe idari 

sınırı gibi değerlendirilerek veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir. 

       
4.  Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevki 

4.1. Küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış sığır cinsi hayvanlar için veteriner sağlık 

raporu düzenlenmeyecektir. Kayıt altına alınmış sığır cinsi hayvanlara ait pasaportlar, hayvanlarla 

beraber bulundurulacaktır. Kulak küpe numaraları veteriner sağlık raporuna yazılacak veya gereği 

durumunda imzalı ve mühürlü şekilde başka bir kâğıda listelenerek bu rapora eklenecektir. Söz 

konusu listenin bir sureti de dip koçanda muhafaza edilecektir.     

4.2. Aynı tarihte, aynı şahıs veya firmaya ait birden fazla araçla aynı yere sevk edilecek 

hayvanlar için tek veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Sığır cinsi hayvanların kulak küpe 

numaraları veteriner sağlık raporuna yazılacak, gereği durumunda imzalı ve mühürlü olarak başka 

bir kâğıda listelenerek bu rapora eklenecektir. Bu listede hangi hayvanların hangi plakalı araçta 

olduğu açıkça belirtilecektir.  

Veteriner sağlık raporu ve hayvanların kulak küpe listesi fotokopi ile çoğaltılarak hükümet 

veteriner hekimi tarafından “Aslının Aynıdır” ibaresi konularak kaşe ile onaylanacak, onaylanan 

rapor fotokopilerinden ve listeden birer adedi hayvanları taşıyan nakil araçlarına verilecektir.  

4.3. Küçükbaş hayvanlar kısa sürede bozulmayacak ve silinmeyecek renkli bir boya ile 

sacrum üzeri işaretlenecek, kullanılan işaretler veteriner sağlık raporunda belirtilecektir.      

    
5.  Arı, balık, yarış atı ve kanatlı hayvan sevki 



5.1. Arı ve balıkların yurtiçi nakillerinde veteriner sağlık raporu düzenleyen veteriner 

hekimlerce muayene ve kontroller yapılacak, uygun bulunmaları durumunda menşe 

şahadetnamesine istinaden veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. 

5.2. Bakanlık veri tabanına kayıtlı işletme tescil belgesi bulunan gezginci arıcılar, her yılın 

ilk hareketinde arılarını başka il ve ilçelere sevk ederken, menşe şahadetnamesi alarak veteriner 

sağlık raporu düzenlenmesi için Đl/Đlçe Müdürlüklerine başvuracaktır. Aynı yıl içinde 31 Aralık 

tarihine kadar yapacakları hareketler için, bir önceki sağlık raporu ibraz edilecek gerekli sağlık 

muayene ve kontrollerinin yapılmasından sonra yeni veteriner sağlık raporu düzenlenecek olup 

yeniden menşe şahadetnamesi istenmeyecektir.  

 
5.3. Arı ve bal sevklerinde veteriner sağlık raporu düzenlenirken aktif arılı kovanların ve 

arıcıların Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olması koşulu aranacaktır. Arı yetiştiricileri birlik üyesi 

olmasalar dahi kovanlara Arı Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen plakalar uygulanarak AKS’ye 

kayıt edilmesi sağlanacaktır. 

Bal sevklerinde nakli yapanın toptancı olması halinde ise balın nereden temin edildiğine 

dair belgelerin ibraz edilmesi şartı aranacaktır. 

5.3. Bakanlık veri tabanına kayıtlı, işletme tescil belgesi bulunan pedigrili/pasaportlu yarış 

atlarının hareketlerinde menşe şahadetnamesi aranmayacak olup il/ilçeler arası sevklerde 

pedigri/pasaport kontrol edildikten sonra veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. 

5.4. Yarış ve atlı spor gibi sportif amaçla yetiştirilen pedigrili/pasaportlu atların dışındaki 

at, katır ve eşekler için veteriner sağlık raporu düzenlenirken; ruam taramasından geçirilmiş, söz 

konusu hastalık yönünden menfi bulunarak “Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi” verilmiş at ve 

katırlar ile klinik muayeneye tabi tutularak sağlıklı bulunan eşeklerin sevklerine müsaade 

edilecektir. 

5.5. Tek araçla kuluçkahaneden çıkan ve birden fazla yere sevk edilecek kanatlı hayvanlar 

için gideceği yerler ve adresleri raporda belirtilmek suretiyle tek veteriner sağlık raporu 

düzenlenecektir. Veteriner sağlık raporu, gideceği kümes sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılarak 

hükümet veteriner hekimi tarafından “Aslının Aynıdır” ibaresi konularak kaşe ile onaylanacak, 

gideceği her bir kümes için çoğaltılan fotokopiler kümesteki ilgililere teslim edilecektir. Raporun 

aslı ise en son varılan yerin kümesteki ilgililerine teslim edilecektir. 

      
6.  Göçer ve kurbanlık hayvan sevki 

6.1. Sürek-göçer hayvan hareketlerinde 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 

Yönetmeliği’nde belirtilen süre uygulanacaktır. Mera ve yaylalara hareket edecek olan sürülerin 

takip edecekleri güzergâh ve yollar Đl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararları ile 

belirlenecektir. 

6.2. Kurbanlık için sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için her yıl Bakanlıklar 

arası Kurban Hizmetleri Komisyonunca yayımlanan Kurban Hizmetleri Tebliği doğrultusunda 



işlem yapılacaktır. 

 
7.  Hayvan maddesi sevki 

7.1. Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış özel ve resmi mezbaha, kombina ve 

kesimhanelerden başka il ve ilçelere sevk edilecek hayvan maddeleri için işletmenin sorumlu 

veteriner hekimi tarafından tanzim edilen “Sorumlu Veteriner Hekimce Düzenlenen Hayvan 

Maddelerine Ait Kesim Raporu” (EK-5), hükümet veteriner hekimi tarafından gerekli kontroller 

yapıldıktan sonra veteriner sağlık raporuna çevrilecektir. Menşe şahadetnamesi istenmeyecektir. 

Büyükşehirlerde mücavir alan içindeki ilçeler arası hayvan maddesi sevklerinde “Sorumlu 

Veteriner Hekimce Düzenlenen Hayvan Maddelerine Ait Kesim Raporu” bulundurulması yeterli 

olacaktır. Đl/Đlçe Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, sorumlu veteriner hekimce düzenlenen 
raporlar titizlikle kontrol edilecektir. 

7.2. Yurtdışından ithal edildikten sonra yeniden ihraç edilecek hayvan maddeleri için, 

işletmenin sorumlu veteriner hekimince düzenlenen “Đthal Edildikten Sonra Đhraç Edilecek Hayvan  

Maddeleri Đçin Sorumlu Veteriner Hekimce Düzenlenecek Rapor” (EK-6), hükümet veteriner 

hekimi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra veteriner sağlık raporuna çevrilecektir. 

Menşe şahadetnamesi istenmeyecektir. 

7.3. Kırmızı ve beyaz et mezbaha ve kombinalarından, veteriner sağlık raporu ile başka il/ 

ilçelerdeki ruhsatlı soğuk hava deposuna nakledilen etlerin, buradan başka il/ilçelere sevklerinde 

sorumlu yönetici veteriner hekim ise düzenleyeceği “Soğuk Hava Deposu Veteriner Hekimince 

Düzenlenen Etlere Ait Rapor” (EK-7), hükümet veteriner hekimi tarafından gerekli kontroller 

yapıldıktan sonra veteriner sağlık raporuna çevrilecektir. Sorumlu yönetici diğer meslek 

guruplarından ise, söz konusu rapor düzenlenmeyecek olup menşe şahadetnamesine istinaden 

veteriner sağlık raporu düzenlenecektir.  

Bakanlığımızdan ruhsat almış kırmızı et veya beyaz et parçalama tesislerinde parçalanmış, 

işlenmiş ve 5179 sayılı Kanuna göre ambalajlanmış ve etiketlenmiş etlerin;  buradan başka 

il/ilçelere sevkinde “Sorumlu Veteriner Hekimce Düzenlenen Hayvan Maddelerine Ait Kesim 

Raporu” (EK-5) veya ruhsatlı soğuk hava deposuna nakledilip buradan başka il/ilçelere sevkinde 

“Soğuk Hava Deposu Veteriner Hekimince Düzenlenen Etlere Ait Rapor” (EK-7) yeterli olacaktır. 

AB’ne ihracat yapan Asorti bağırsak tesislerinde, yurtiçinden temin edilen hammaddenin 

geriye izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla, mezbahalardan bağırsaklar sevk edilirken, mezbaha 

sorumlu veteriner hekimi tarafından düzenlenen raporda (EK- 5) bağırsakların ileum kısmının 

ayrılıp ayrılmadığı mutlaka belirtilecektir. 

7.4. Tek araçla birden fazla yere sevk edilecek hayvan maddeleri için gideceği yerler ve 

adresleri raporda belirtilmek suretiyle tek veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. Veteriner sağlık 

raporu gideceği yer sayısı kadar fotokopi ile çoğaltılarak hükümet veteriner hekimi tarafından 

“Aslının Aynıdır” ibaresi konularak kaşe ile onaylanacak, gideceği her bir yer için çoğaltılan 

fotokopiler o yerlerdeki ilgililere, raporun aslı ise en son varılan yerdeki ilgiliye teslim edilecektir. 



7.5. Mahallinde tüketilmesi ve işlenmesi mümkün olmayan sakatat, deri, bağırsak gibi 

hayvan maddelerinin diğer il/ilçelere sevki için 3285 sayılı H.S.Z. Yönetmeliği’nin 67. maddesine 

göre veteriner sağlık raporu düzenlenecektir. 

7.6. Kombina ve mezbahalarda günlük kesim kapasitelerinin üzerinde hayvan kesilmesi 

halinde burada üretilen et, sakatat ve yan ürünlerinin sevkine izin verilmeyecektir. 

7.7. Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarından ruhsat almamış mezbaha ve kombinalardan et, 

sakatat, bağırsak vb. hayvan maddesi nakli için başvuran kişi ve kuruluşlara veteriner sağlık raporu 

düzenlenmeyecektir.  

7.8. Birincil üretim kapsamına giren ve doğal yapısında değişiklik olmayan süzme bal 

veteriner sağlık raporu ile nakledilecek olup; bu balın Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve 

Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki 5179  

 

sayılı Kanun kapsamında çalışma izni ve gıda sicil kaydı yapılmış işletmelerde paketlenip 

etiketlenmesi durumunda ise veteriner sağlık raporsuz olarak nakledilecektir. 

   
E. HAYVAN SEVKLERĐNE GETĐRĐLEN KISITLAMALAR 

 
1.   Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevki 

Trakya bölgesinde görülen şap hastalığının kontrol edilmesi ve yayılmasının önlenmesi 

amacıyla; Anadolu Đllerinden Trakya bölgesindeki ruhsatlı mezbaha ve kombinalara kesim amacı 

dışında sığır, koyun ve keçilerin sevkine izin verilmeyecektir.  

 
2.   Kanatlı hayvan sevki 

2.1. Ekonomik ömrünü tamamlamış çıkma diye tabir edilen tavukların (60 haftalık ve 

üzeri) kesimhane,    kombina veya rendering dışındaki yerlere sevklerine izin verilmeyecektir.               

2.2. Çıkma tavukların mezbahaya sevkinde, hayvan sahibi/firma tarafından ilgili 

kesimhanede kesileceğine dair onaylı belgenin ibraz edilmesinden sonra veteriner sağlık raporu 

düzenlenecektir. 

2.3. Aynı hayvan sahibi/firmanın daha sonraki bir tarihte yine çıkma tavuklarını 

kesimhaneye sevk talebinde ise;  önceki sevkte çıkma tavuklarını mezbahada kestirdiğine dair 

kesimhane tarafından düzenlenen belgenin ibrazından sonra veteriner sağlık raporu 

düzenlenecektir. Bu belge veteriner sağlık raporunun dip koçanına eklenecektir. 

2.4. Kesimhane tarafından düzenlenecek bu belgelerin ibraz edilmemesi halinde ise 

veteriner sağlık raporu düzenlemeyerek çıkma tavukların kesimhaneye sevklerine izin 

verilmeyecektir. 

2.5. Çıkma tavukları sevk eden Đl/Đlçe Müdürlüğünce kesimhanenin bulunduğu Đl/Đlçe 

Müdürlüğü bilgilendirilecek, söz konusu çıkma tavukların kesilip kesilmediği bilgisi ise sevki 

yapan Đl/Đlçe Müdürlüğüne yazılı ya da elektronik olarak bildirilecektir. 



 
F.   HAYVAN SEVKLERĐNDE AŞILAMA ĐLE ĐLGĐLĐ HUSUSLAR  

 
1.  Şap aşısı 

1.1. Sevk edilecek çift tırnaklı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların şap hastalığına karşı 

aşılanmış olmaları gerekmektedir. Sevk raporunun ilgili bölümüne aşının tatbik tarihi, seri 

numarası ile yapılan aşılamaya ilişkin olarak düzenlenen makbuzların tarih ve  seri numaraları 

yazılacaktır. 2 aylıktan küçük, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapılmaz, bunların 2 

aylıktan küçük olduğu sevk raporunda belirtilecektir.  

1.2. 4 aylıktan küçük küçükbaş hayvanların mezbahaya sevkinde, hayvan sahibi/firma 

tarafından ilgili mezbahada kesileceğine dair onaylı belgenin ibraz edilmesinden sonra veteriner 

sağlık raporu düzenlenecektir. Kesime gönderilmesi şartıyla 4 aylıktan küçük, küçükbaş 

hayvanlara şap aşısı yapılmaz, bunların 4 aylıktan küçük olduğu sevk raporunda belirtilir. Ancak 

Anadolu’dan 

 

Trakya Bölgesine kesim için gönderilecek tüm hayvanlarda şap aşısının yapılmış olması 

gerekmektedir. 

1.3. Sevk edilecek çift tırnaklı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar sevklerinden en fazla 6 ay 

önce şap hastalığına karşı aşılanmış olmalıdır. Şap aşısı olmayan çift tırnaklı büyükbaş ve 

küçükbaş hayvanlara ise aşı yapılarak, aşı tatbik tarihinden sonraki 15’nci günden itibaren 

sevklerine izin verilecektir. 

              
2.  PPR aşısı 

Anadolu illerinden Trakya Bölgesindeki ruhsatlı mezbaha ve kombinalara kesim amacı ile 

sevk edilecek olan küçükbaş hayvanlara, PPR aşısı yapılması zorunludur. Sevk edilecek küçükbaş 

hayvanlara daha önce PPR aşısı yapılmamış ise aşı yapıldıktan 15 gün sonra sevkine izin 

verilecektir. Aksi halde sevklerine izin verilmeyecektir. 

       
3.  Aşılama bildirimi 

Aşılamalarını zamanında bildirmeyen serbest veteriner hekimlerin düzenlemiş olduğu 

aşılama makbuzları hayvan sevklerinde dikkate alınmayacaktır.  

 
G.  HAYVAN PAZAR VE BORSALARININ DENETĐM VE KONTROLÜ 

1.   Pazar ve borsaya girişte aranacak belgeler 

1.1. Hayvan pazar ve borsaları ile panayırlara satış amacıyla getirilen hayvanların; merkez 

ilçe veya ilçe içi hareketlerinde menşe şahadetnamesi, ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise 

veteriner sağlık raporları, sığır cinsi hayvanlar için hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportları 

aranacak, hayvanların sağlık muayene ve kontrolleri yapılacak, sadece belgeleri tam ve sağlıklı 

hayvanların bu tür hayvan satış yerlerine girişlerine müsaade edilecektir. 



1.2. Hayvan pazar ve borsalarına girişlerine izin verilen hayvanların beraberinde bulunan 

belgeler sorumlu veteriner hekim tarafından yetiştiricilerden teslim alınacak, çıkış yapan 

hayvanların menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu haricindeki belgeler yetiştiricilere 

teslim edilecek, bu belgelerin kaybolmaması için gerekli tedbirler alınarak kontrolleri yapılacaktır. 

1.3. Menşe şahadetnamesi/veteriner sağlık raporu ile hayvan pazarı/borsasına gelen 

hayvanların satılmaması durumunda; geldikleri yere geri dönüşlerinde görevli veteriner hekim 

tarafından geldikleri menşe şahadetnamesi/veteriner sağlık raporunun arkasına gideceği yerin açık 

adresi ve işletme numarası yazılıp onaylanacaktır.  

Bazı illerde kullanımına devam edildiği anlaşılan “Hayvan Pazar ve Borsalarında Sorumlu 

Veteriner Hekim Tarafından Düzenlenen Rapor” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
2.  Dezenfeksiyon uygulanması 

Hayvan pazar ve borsalarında bulunan konaklama tesislerinin temizlik ve dezenfeksiyonları 

planlı bir şekilde yaptırılacak, bu konuda ilgililer bilgilendirilecek; dezenfeksiyon işlemlerinde 

Đl/Đlçe Müdürlüklerinde bulunan pulverizatörler ile işletme sahiplerine yardımcı olunacaktır.    

   

3.  Ruhsat işlemleri 

3.1. Hayvan Pazar ve Borsalarının 15.09.2000 tarih ve 24171 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılması ve Denetleme Usul ve esasları Hakkındaki 

Tebliğ (2000/34) esaslarına göre ruhsatlandırılacaktır. 

3.2. Hayvan pazar ve borsalarında bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasının 

engellenmesi ve hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp-satılmalarını temin etmek amacıyla 

ruhsatsız olan hayvan pazarlarının ruhsatlandırılması konusunda ilgililer uyarılacaktır.  

3.3. Ruhsat başvurusunda bulunan borsa niteliği taşıyan hayvan pazarlarına ait bilgi ve 

belgeler eksiksiz olarak Bakanlığa gönderilecektir. 

3.4. Ruhsatlandırılan hayvan pazarlarına ait ruhsat örneği ve ruhsat formu Bakanlığımıza 

gönderilecektir. 

 
4.  Denetim ve kontrol 

4.1. Hayvan pazar ve borsaları ile panayırlar hükümet veteriner hekimlerince sürekli 

kontrol ve denetim altında bulundurulacak, buralarda görevlendirilecek veteriner hekimlere ait 

nöbet listesi hazırlanarak ilgililere bildirilecek, gerekli kontrollerin yapılması sağlanacaktır. Nöbet 

listeleri söz konusu hayvan pazar ve borsaları ile panayırlardaki panolara asılacak, bu listeler her 

ay düzenli olarak Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüklerinde/Đlçe Müdürlüklerinde dosyalanarak 

denetime hazır bulundurulup Bakanlığa gönderilmeyecektir. 

4.2. Hayvan pazar ve borsalarının denetimleri muntazam olarak yapılacak, satışı yapılan 

sığır cinsi hayvanların pasaportlarının Đl/Đlçe Müdürlüklerine teslim edilecek kısımlarının ulaştırılıp 

ulaştırılmadığı kontrol edilecektir. 



4.3. Đl, ilçe, belde ve köylerde hayvan pazar ve borsa ile panayır dışındaki yerlerde hayvan 

alım ve satımları yasaklanacak, kurbanlık hayvan alım satım yerlerinin sayısı mümkün olduğunca 

asgari düzeyde tutulacak, denetim ve kontrolleri yapılacaktır. 

4.4. Köy tavuğu ile ekonomik ömrünü tamamlamış çıkma diye tabir edilen tavukların 

hayvan pazarlarında, açıkta ve semt pazarlarında satışına müsaade edilmeyecektir. 

4.5. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı 

Kanunla değişik 47.maddesi gereğince hayvan park, pazar ve panayırlarından başka yerlerde 

hayvan satanlara uygulanacak olan ceza olurları EK-9’a uygun olarak düzenlenecektir. 

       
H. MEZBAHA VE KOMBĐNALARIN DENETĐM VE KONTROLÜ 
 
1.   Mezbaha ve kombinaya girişte aranacak belgeler 

Resmi veya özel tüm mezbaha ve kombinalara kesim amacıyla getirilen tüm hayvanların 

sağlık muayene ve kontrolleri yapılacak, merkez ilçe veya ilçe içi kesimlerde menşe 

şahadetnamesi, diğer il veya ilçelerden getirilen hayvanların kesimlerinde ise veteriner sağlık 

raporları ayrıca sığır cinsi hayvanlar için mutlaka hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportları 

aranacaktır. 

      

2.  Denetim ve kontroller  

2.1. Resmi veya özel tüm mezbaha ve kombinalara getirilen hayvanların menşe 

şahadetnamesi, veteriner sağlık raporu, sığır cinsi hayvanların kulak küpesi ve pasaportlarının 

kontrolü yapılacaktır. 

2.2. Hayvan Sağlığı ve Kontrol Şube Müdürlükleri tarafından mezbaha ve kombinalarda 

yapılan denetim ve kontrollerde kesilen büyükbaş hayvanların sayısı ile bu hayvanlara ait küpe 

sayısının uyumlu olması kontrol edilecektir. 

2.3. Kulak küpesi ve pasaportları mevcut olup da kesimi yapılan sığır cinsi hayvanlara ait 

pasaportlar, kesimi takiben en geç 1 ay içerisinde mezbaha ve kombinaların yerleşik bulundukları 

yerin Đl/Đlçe Müdürlüklerine gönderilecek, kesilen hayvanlara ait kulak küpeleri aylık olarak 

mezbaha veya kombinaların bulunduğu Đl/Đlçe Müdürlüğünde görevli hükümet veteriner hekimi 

gözetiminde tutanak tutularak imha edilecektir. Ayrıca bu tutanaklar muhafaza edilecektir.  

2.4.Kesilen büyükbaş hayvanların Türkvet’ten düşümü aynı gün içinde 

mezbaha/kombinanın sorumlu veteriner hekimi tarafından yapılacaktır. Etlere ait kesim raporu 

üzerine “Türkvetten Düşümü Yapılmıştır” kaşesi vurulacaktır. Đl/Đlçe Müdürlükleri bu konunun 

takipçisi olacaktır. Mezbaha ve kombinalarda kesimi yapılan büyükbaş hayvanların Türkvet bilgi 

sisteminden düşümleri yapılmadan bu hayvanlara ait karkaslara veteriner sağlık raporu 

düzenlenmeyecektir.  

2.5. Kulak küpesiz ve pasaportsuz hayvanların mezbaha ve kombinalarda kesilmemesi 

hususunda ilgililer bilgilendirilecektir.       



2.6. Veteriner sağlık raporu veya menşe şahadetnamesi bulunmayan hayvanların 

kesimlerine müsaade edilmeyecek, bu tür hayvanları kesime getirenler ve kesimini yapan 

işletmeler hakkında 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 23/01/2008 tarihli ve 5728 

sayılı Kanunla değişik 47. maddesine göre işlem yapılacaktır. 

2.7. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı 

Kanunla değişik 47.maddesi gereğince menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu olmayan 

hayvanların kesiminin yapıldığı mezbaha, kombina ve kesim yerlerinin sahiplerine uygulanacak 

olan ceza olurları EK- 9’a uygun olarak düzenlenecektir. 

2.8. Kulak küpesi ve pasaportu bulunmayan sığır cinsi hayvanların kesimlerine müsaade 

edilmeyecek, bu tür hayvanları kesime getirenler ve kesimini yapan işletmeler hakkında 

yürürlükteki Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği’nin ilgili 

hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 

 

 

 

 

 

 
I. HAYVAN NAKĐL ARAÇLARI, HAYVANLARIN YÜKLENMESĐ, TAŞINMASI 

VE BOŞALTILMASI ĐLE ĐLGĐLĐ HUSUSLAR 

  
1.    Hayvan nakil araçları 

1.1. Nakil araçları hayvanların güvenli bir biçimde nakledilmelerini sağlayacak şekilde 

olmalıdır. 

1.2. Hayvan nakleden araç ve konteynırlara dışarıdan görülecek şekilde, hayvan 

nakledildiğini belirten levhalar asılacaktır. 

1.3. Nakil araçlarının üzerleri hava şartlarına uygun ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak 

şekilde kapatılacak, kapakları sağlam ve hayvanların atlama ve kaçmalarını engelleyecek şekilde 

olacaktır. 

1.4. Nakil araçlarında hayvanların hacimlerine ve planlanan yolculuğa uygun yeterli alan ve 

yükseklik olması sağlanacaktır. 

 
2.    Hayvanların yüklenmesi ve boşaltılması 

2.1. Hayvan nakil araçlarının yükleme yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonu 

yapılacaktır. 

2.2. Aracın taban döşemeleri üzerine en az 2 cm. kalınlığında yataklık, sap, saman veya 

talaş vs. maddeler serilecektir. 

2.3. Nakil araçlarına normalden fazla hayvan yüklenmeyecek, değişik türlerden hayvan 



yüklenmesi durumunda araçlar içinde ayrı bölmeler oluşturulacaktır. 

2.4. Hayvanların uygun rampalarla, yaralanmalarına sebep olmayacak ve gereksiz yere acı 

ve ıstırap çekmeyecek şekilde yüklenmeleri, taşınmaları ve boşaltılmaları sağlanacaktır. 

 
3.   Hayvanların taşınması 

3.1. Zorunlu kesimler dışında fiziksel ve sağlık şartları uygun olmayan hayvanların 

sevklerine müsaade edilmeyecektir. 

3.2. Küpelenmemiş, kayıt altına alınmamış ve pasaportsuz sığır cinsi hayvanların 

sevklerine müsaade edilmeyecektir. 

3.3. Hayvanların nakliyesinin uzun sürmesi durumunda (8 saatten fazla), uygun aralıklarla 

hayvanlara yem-su verilmesi ile dinlendirilmesi konularında nakliyeci ve hayvan sahibine bilgi 

verilecektir. 

3.4. Nakliyecilerin nakil araçlarında yem-su yönünden tedarikli olup olmadıkları ve yeteri 

miktarda urgan, yular vs. ile ilk yardım çantası bulundurup bulundurmadıkları kontrol edilecektir. 

 

3.5. Nakil araçlarına yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden 

olabilecek şekilde aşırı olarak yüklenmiş hayvanlar ile hasta hayvanların bulunduğunun tespit 

edilmesi durumunda, bu tür hayvanları taşıyan araçlara veteriner sağlık raporu 

düzenlenmeyecektir. 

 
J. SINIRLARDAN KAÇAK HAYVAN GĐRĐŞLERĐNE KARŞI ALINACAK 

TEDBĐRLER 

1. Ülkemizin çok uzun kara sınırları bulunması nedeniyle, zaman zaman komşu ülkelerden 

kaçak hayvan giriş ve çıkışlarının olabileceği, bu hayvanların yurtiçinde pazarlanabileceği ve pek 

çok bulaşıcı veya salgın hayvan hastalığının bu yolla ülkemize bulaşabileceği göz önünde 

bulundurularak, özellikle sınırlarda bulunan Đl/Đlçe Müdürlükleri dikkatli davranacak ve görev 

bölgelerindeki sınırlarda kontrol amacıyla diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlayacaktır. 

 2. Özellikle sınır illerimizde, ülkemiz hayvanlarının morfolojik ırk özelliklerini taşımayan 

hayvanlara küpeleme işlemi yapılmayacak, veteriner sağlık raporu kesinlikle düzenlemeyecek ve 

bu hayvanların sevkine müsaade etmeyecektir.  

 3. Đl, ilçe, belde ve köylerde bulunan hayvan alım-satım yerleri ile kesim yerlerinin 

kontrollerinde buralara sevk edilen sığır cinsi hayvanların küpelerinin ve pasaportlarının olup 

olmadıkları araştırılacak, hayvanların belgelerindeki özelliklere uyup uymadıkları kontrol 

edilecektir.    

4. Yabancı menşeli kaçak hayvan sevklerinin önlenmesi amacıyla, yol güzergâhlarında 

kolluk kuvvetleriyle de gerekli koordinasyon sağlanarak kontroller sıklaştırılacak, yakalanan kaçak 

hayvanlar, bunların sahipleri ve bunları taşıyanlar hakkında 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 

Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 



5. Komşu ülkelerde canlı hayvan ve et fiyatlarının artmasına paralel olarak ülkemizden 

bahsi geçen ülkelere canlı hayvan çıkışları olabileceğinden kaçak hayvan hareketleri konusunda 

sınırlarda gerekli tedbirler alınacaktır. 

 
K- SIĞIR CĐNSĐ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĐLĐ, ĐZLENMESĐ VE   

TÜRKVET 

Hayvan Kimlik Sistemi; hayvan hastalıklarının ve hareketlerinin etkin olarak kontrolünün 

sağlanması, hayvancılık desteklemeleri, sağlık ve istatistik ile ilgili kayıtlar ve Bakanlığımızın 

hayvancılık politikalarının belirlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. 

Bu sebeple işletme tipi ve hayvan kayıtlarının (kulak küpe no, yaş, ırk vb.) Türkvet’e  

doğru girilmesine özen gösterilmesi, ölüm/kesim ve nakil işlemlerinin  Türkvet’te zamanında 

yapılması gerekmektedir.  

Yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarını naklederken, hayvan pazarına götürürken, mezbahada 

kestirirken veya Bakanlığımız desteklemeleri ile hizmetlerinden yararlanırken mağdur olmamaları 

için, Hayvan Kimlik Sistemi hakkında afiş ve broşürlerin bastırılması, bu broşürlerde 

yetiştiricinin işletmesinde doğan, zorunlu hallerde kesilen ve hayvanların hareket bilgilerini Đl/Đlçe 

Müdürlüklerine zamanında bildirmesi ve güncelleme çalışmalarının yapılması gerektiği 

hususlarının belirtilerek, konu hakkında bütün belediye başkanlıkları ve köy muhtarlıklarına resmi 

yazı ile mutlaka duyurular yapılması gerekmektedir. Ayrıca  yetiştiricilerimizin hayvanlarına ait 

bildirimleri zamanında yapmaları konusunda bilgilendirilmesi için eğitim ve yayım çalışmalarına  

 

 

önem verilmelidir. 

Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik hayvanların doğumundan 

ölümüne kadar izlenebilmesi amacıyla Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Türkvet’teki bilgilerin 

güncel olması gerekmektedir.  

Bu sebeple Türkvet’te güncelleme çalışmaları düzenli olarak yapılmalı, Bakanlığa 

bildirilen mevcut hayvan sayısı ile Türkvet’e kayıtlı hayvan sayısının aynı olmasına özen 

gösterilmelidir. Türkvet’in güncel olması için işletme ziyaretlerinde güncel hayvan bilgileri 

alınmalı ve mutlaka Türkvet’te güncellenme yapılmalıdır.  

Mezbaha/kombinada kesilen hayvanların veritabanından düşümleri yapılmalı, söz konusu 

yerlerde denetim ve kontroller arttırılmalı, kesilen hayvanların düşümlerinin yapılıp yapılmadığı 

kontrol edilmelidir.  

07.09.2009 tarihinde devreye alınan yeni Türkvet’te kişi kaydı, hayvancılık işletmelerinin 

kaydı, sığır cinsi hayvanların küpelenmesi, kaydı, güncellemeler ve uygulamalarda dikkat edilmesi 

gereken hususlar sırası ile aşağıda açıklanmaktadır. 

 
1.  Türkvet’e giriş 



Türkvet’e giriş (www.turkvet.gov.tr)  adresinden yapılacaktır.  

Türkvet’e verilerin en kısa sürede girilmesi, yetiştiricilerin işlemlerinin seri bir şekilde 

yapılarak gecikmelere meydan verilmemesi ve mağduriyetlerin önlenmesi için Đl Müdürlükleri 

tarafından Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüklerine ayrı bir internet ADSL hattı tahsis edilecektir.  

 
2.  Kişi kaydı 

 

 

Türkvet’e kişi kaydı, menüdeki “Kişi/Kurum/Kuruluş” başlığı altındaki “Kişi Bilgisi 

Arama” sayfasında   düğmesi ile açılan “Kimlik Bilgileri” sayfasından yapılacaktır.    

 Kişi kaydı yapılırken; 

2.1. Đlinizde bulunan işletmelerin kontrol ve ziyaretleri sırasında, T.C. Kimlik Numarası 

bulunmayan kayıtlı yetiştiricilerin bu bilgileri alınarak, tamamlanacaktır. 

2.2. Yetiştiricinin, ölmesi veya hayvancılık faaliyetine son vermesi, sehven birden fazla 

kayıt edilmesi durumunda mükerrer kayıtlar, kimlik bilgileri sayfasında  düğmesi ile 

pasif yapılacaktır. 

   
3.Đşletme kaydı 

Đşletme kayıtlarında işletme tipi bilgileri girilirken doğru bilgilerin girilmesine özen 

gösterilerek, sadece büyükbaş hayvanı ve sürüsü bulunan işletmeler büyükbaş işletmesi, içinde 

farklı hayvanlardan oluşan sürüleri bulunan işletmeler karma işletme olarak kayıt 

edilecektir. 



Şahsa ait hayvancılık işletmesi kaydı, menüdeki “Kişi/Kurum/Kuruluş” başlığı altındaki 

“Đşletme Bilgisi Arama” sayfasında    düğmesi ile açılan “Đşletme Bilgileri” 

sayfasından yapılacaktır. Hayvancılık işletmesi kayıtlarında; 

3.1. Đşletmelerin sürüsü içinde hayvan bulunmaması durumunda, sistem tarafından 

otomatik olarak pasif yapılmaktadır. 

3.2. Đçinde farklı türlerde hayvan bulunan hayvancılık işletmelerinin, işletme tipi (arıcılık, 

koyunculuk gibi) karma olarak seçilecektir. Her bir hayvancılık türü için ayrı ayrı işletme 

numarası verilmeyecek, tek bir işletme numarası verilecek ve bunlar sürü olarak bu işletmeye 

kayıt edilecektir. 

3.3. Đşletme devrinde yeni işletme sahibi muhtardan onaylı alım satım belgesi ile bağlı 

bulunduğu Đl/Đlçe Müdürlüğüne müracaat edecek ve işletmeyi devir alacaktır. Đşletme sahibinin 

ölmesi durumunda, yeni işletme sahibi veraset ilamı ile birlikte Đl/Đlçe Müdürlüğüne müracaat 

edecek ve işletmeyi devir alacaktır.  

  
4.Kuruluş kaydı 

Hayvancılık işletmesi faaliyetini tüzel kişilik ya da kamu kuruluşu olarak yapanlar, 

Türkvet’te kuruluş olarak kayıt edilecektir. Türkvet’e kuruluş kaydı, menüdeki 

“Kişi/Kurum/Kuruluş” başlığı altındaki “Kuruluş Bilgisi Arama” sayfasında   

düğmesi ile açılan “Kuruluş Bilgileri” sayfasından yapılacaktır. Kuruluş kaydı yapılırken; 

 

 

 

 

 



 

 
Kuruluş adı, kuruluş tipi ve vergi no alanları mutlaka doldurulacak, kayıtlı olan bu tip 

kuruluş işletmelerinin eksik olan alanları tamamlanacaktır.  

 
5.Sürü Kaydı 

Sürü kayıtlarında sürü tipi bilgileri girilirken, doğru bilgilerin girilmesine özen 

gösterilecektir. Sürü kaydı, menüdeki “STS” başlığı altındaki “Sürü Bilgileri Arama” sayfasında  

  düğmesi ile açılan “Sürü Bilgileri” sayfasından yapılacaktır.  

 
 6. Hayvan kaydı 

Hayvan kaydı yapılırken, hayvanın doğum tarihi, ırkı, cinsiyeti ve anne kulak küpe no 

bilgilerinin doğru olarak kayıt edilmesine özen gösterilecektir.  

Hayvan kaydı, menüdeki “STS” başlığı altındaki “Büyükbaş Hayvanlar” bölümündeki 

“Hayvan Arama” sayfasında    düğmesi ile açılan “Hayvan Bilgileri” sayfasından 

yapılacaktır. Hayvan kaydı yapılırken, 

6.1.  “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği” 

hükümlerine titizlikle uyulacak, sığır cinsi hayvanlarla ilgili olarak hazırlanacak hayvan sigorta 

poliçelerinde, sığır cinsi hayvanlara yönelik olarak hayvan sağlığı ve hayvancılıkla ilgili olarak 

laboratuar için numune alma ve gönderme formlarında, laboratuar analizleri ile ilgili belgelerde, 

teşhis ve analiz raporlarında, menşe şahadetnamelerinde, yurtiçi hayvan sevkleri için düzenlenenler  



 

dahil hayvancılıkla ilgili her türlü veteriner sağlık raporlarında, hayvan alış ve satışları ile ilgili 

proforma fatura veya faturalarda, her türlü hayvan sertifikalarında, hayvanlardan elde edilen 

hayvancılıkla veya hayvan maddeleri ile ilgili tanzim edilecek her türlü belgelerde kulak küpe 

numaraları mutlaka belirtilecektir. 

6.2. 0-6 aylık hayvanların ilk kaydında sehven yapılan kayıt hataları, kullanıcı tarafından 

aynı gün içinde düzeltilebilecektir. Bu zaman aralığında düzeltilmeyen kayıt hataları, kullanıcı 

tarafından, EK-10’daki karar ile yazılı olarak il sistem sorumlusuna bildirilecek ve uygun 

görülmesi halinde il sistem sorumlusu tarafından düzeltilecektir. 

6.3. 6 aydan büyük küpeli ya da küpesiz hayvanların Genel Müdürlük tarafından Türkvet’e 

kayıt edilmesi e-posta veya resmi yazı ile talep edilmeyecektir. 

 
7. Hayvan Kayıt Bilgilerinin Türkvet’te Düzeltilmesi  

7.1. Hayvanların sehven kaydedilen bilgilerinin düzeltilmesi için komisyon üyelerince 

hayvanların morfolojik muayenesinden sonra “Sığır Cinsi Hayvan Bilgilerindeki Değişiklikle Đlgili 

Đl/Đlçe Komisyon Kararı” (EK-10 ) düzenlenecektir. 

Bu komisyon için Đlçelerde Kaymakamlıktan, Đlde Valilikten “KOMĐSYON OLURU” 

alınacak ve komisyon üyeleri en az üç üyeden (yedek üyeler hariç) oluşacaktır. 

Hayvanların doğum tarihi kaydı değişikliği, Đlçe Müdürlüğünde düzenlenen komisyon 

kararına Đl Müdürlüğüne gönderilecek ve il sistem sorumlusu tarafından yapılacaktır. 

Hayvanların bilgileri düzeltildikten sonra, hayvan bilgileri kayıt ekranının açıklama 

bölümüne örneğin “…/…/2010 tarih ve Komisyon Karar No: Đl/Đlçe adı 2010/1’lu Komisyon 

Kararına göre hayvan bilgileri/yaş düzeltilmesi yapılmıştır.” ibaresi yazılacaktır.  

Her yıla ait Komisyon Oluru ve Komisyon Kararları dosya halinde Đl/Đlçe Müdürlüğünde 

saklanacaktır.  

 
8. Đthal edilen hayvanların kaydı 

Đthal hayvan kaydı, menüdeki “STS” başlığı altındaki “Đthal/Đhraç Hayvanlar” bölümündeki 

“Đthal Hayvanlar” sayfasında “Đthal Hayvan Arama” sayfasında   düğmesi ile açılan 

“Hayvan Bilgileri” sayfasından yapılacaktır. Đthal hayvan kaydı yapılırken, 

8.1. Avrupa Birliği Üye Ülkelerinden ithal edilen sığır cinsi hayvanlar orijinal kulak 

küpelerini muhafaza edecekler ve orijinal bireysel tanımlama numaraları ile Türkvet’e 

kaydedilecektir.  

8.2. Avrupa Birliği Üye Ülkeleri dışındaki ülkelerden sığır cinsi hayvanların ithalatında 

eğer hayvanlar ihracatçı ülke tarafından tanımlanmış iseler, ihracatçı ülke tarafından yapılan 

orijinal tanımlama numarası ile birlikte, varış işletmesinde yeniden takılan kulak küpe numarası ile 

Türkvet’e kaydedilecektir. Karantina süresi bitiminde herhangi bir hastalık yok ise “Önceki küpe 



no” bilgisine varsa ithal edildiği ülkenin kulak küpe numarası yazılacak, geldiği işletmede TR ile 

başlayan yeni takılan küpe numarası ise “Küpe no” bilgisine yazılacaktır.  

 

 

 
Türkvet’te tüm yaştaki ithal hayvanların kayıtları yapılabilecektir. 

 
9.  Türkvet’te küpe alımı ve dağıtımı 

Đl sistem sorumlusu Türkvet’te küpe alımı ve dağıtımı yapacaktır. Bu işlem için menüdeki 

“STS” başlığı altındaki “Kulak Küpesi” bölümündeki “Küpe Alımı Arama” sayfasında 

  düğmesi ile açılan “Hayvan Küpesi Alım Bilgileri” sayfasından yapılacaktır.   

Küpe alımı yapılırken; 

9.1. Küpe alımı 

Hayvan Küpesi Alım Bilgileri sayfasındaki  “Başlangıç küpe no” alanındaki otomatik 

olarak gelen küpe numarası yeni sipariş edilecek olan numaradır. Đhalesi yapılan küpelerin, il 

sistem sorumlusu tarafından alımı yapılabilen başlangıç küpe numarası bu sayfadan kontrol 

edilerek, numaranın yanlış olması durumunda Genel Müdürlüğe bilgi verilerek düzeltilmesi 

sağlanacaktır. 

Küpe sayısı yazıldığında kulak küpesi aralığı bitiş değeri otomatik olarak yazılmaktadır. 

   düğmesi onaylandığında Türkvet’te küpe alımı yapılmış olur. 

 



 

 

 

 

 

 

9.2.Küpe dağıtımı 

 

 

Türkvet’te alımı yapılan küpelerin dağıtımı “Küpe Tahsis (Đl)” ve “Küpe Tahsis (Đlçe)” 

ekranlarından yapılacaktır. Đl ya da ilçeye tahsis edilen küpelerin kullanıcılara tahsisi 

yapılmadan, Türkvet’e kaydı yapılmayacaktır. 

Đl sistem sorumlusu tarafından il ve ilçede küpe işlemleri için bir kişi görevlendirilecektir. 

Đlde görevlendirilen Türkvet’te küpe dağıtımı sorumlusuna “Đl küpe işlemleri” kullanıcı rolü,  



ilçede görevlendirilen küpe dağıtımı sorumlusuna “Đlçe küpe işlemleri” kullanıcı rolü verilerek, 

bu kişilerin il ya da ilçe kullanıcılarına Türkvet’te küpe dağıtımı yapması sağlanacaktır.  

9.3. Küpe iadesi ve kişinin başka ile tayini 

Emekli olan ya da tayini çıkan kullanıcının, Türkvet’te üzerinde bulunan küpeleri “Küpe 

iadesi” ekranından il ya da ilçeye iade etmesi gerekmektedir.  

 
9.4. Kayıp/Çalıntı/Zayi olan küpelerin kaydı  

Đl ya da Đlçe Müdürlüklerinde kayıp/çalıntı/zayi olan küpelerin kaydı bu ekranlara 

yapılacaktır.  

 
9.5. Hayvandan düşen küpeler  

Đl yada Đlçe Müdürlükleri tarafından kulak küpesi düşen hayvanların küpe numaraları 

“Hayvandan Düşen Küpeler” bölümünde “Düşen Kulak Küpesi Arama”   düğmesi 

ile açılan “Küpe Kayıp Bilgileri” sayfasından yapılacaktır. 

 

 
Düşen küpelerin kulak küpesi firmasına siparişi yapılmadan önce, menüdeki “Raporlar” 

bölümündeki “Listeler”, “Düşen Küpe Sipariş Listesi” den rapor alınacak ve kulak küpesi 

firmasına “Kulaktan Düşen Küpe Raporu”  resmi yazı ile gönderilerek, düşen küpelerin yeniden 

basılması istenecektir. 

 



 

 
10. Serbest veteriner hekimler ve tüm hayvancılık birlikleriyle küpeleme 

sözleşmesi yapılması 

Đl Müdürlüğü, uygun görmesi halinde Bakanlığımızdan ruhsatlı serbest veteriner hekimler 

ve birliklerle her yıl sözleşme yaparak, hayvanların küpeleme ve kayıt işlemlerini yaptırabilecektir. 

Bunun için; 

10.1. Bakanlığımızdan ruhsat almış serbest veteriner hekimler ve birlik küpeleme ve kayıt 

için Đl Müdürlüğüne yazılı müracaat edecektir. 

10.2. Serbest veteriner hekim ve birliklerin Đl Müdürlüğüne müracaatları en kısa sürede 

işleme alınacaktır. 

10.3. Serbest veteriner hekimlerin  Bakanlığımızdan muayenehane/poliklinik ruhsatı ve 

internete bağlanabilen bilgisayar sistemi olacaktır. 

10.4. Serbest veteriner hekimler  küpeleri bağlı bulunduğu Đl/Đlçe Müdürlüğünden temin 

edecektir. Birliliklere Đl Müdürlüğü tarafından kulak küpesi numarası tahsisi yapılabilecektir. 

10.5. Serbest veteriner hekim ve birlikler sözleşme yaptığı Đl/Đlçe Müdürlüğünün idari 

sınırları içinde küpeleme uygulaması yapacaktır. 

10.6. Đl Müdürlükleri tarafından sözleşme yapılan serbest veteriner hekim ile birliklere 

Türkvet’te işlem yapma yetkisi için şifre tahsis edilecek ve  Türkvet’e hayvan kaydı yapılması 

hakkında eğitim verilecektir. 

10.7. Bağlı bulunduğu Đl/Đlçe sınırlarında küpeleme yaptıkları ve Türkvet’e kaydettikleri 

hayvanlar için  doldurdukları “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi 

Yönetmeliği” nin 6 no’lu ekinde bulunan  sığır cinsi hayvan tanımlanması formundaki bilgileri, her 

ayın başında aylık bildirim formuna (EK-11) doldurulacaktır.  Serbest veteriner hekimler küpeleme 

yaptığı hayvanların Türkvet’ten alınacak olan  “Küpeleme Raporu” ve formlar ile beraber, 

birlikler ise formları bağlı bulunduğu Đl/Đlçe Müdürlüğüne teslim edecek ve küpe uyguladıkları 

hayvanların pasaportlarını talep edeceklerdir. 



 

 

10.8. Đl/Đlçe Müdürlüğü tarafından bu hayvanlara ait pasaportlar serbest veteriner hekim ve 

birliklere 7 gün içinde teslim edilecek, tutanakla teslim edilen pasaportlarda 7 gün içinde 

yetiştiricilere teslim edilecektir. 

10.9. Küpeleme ücreti (küpe+uygulama ücreti) Đl Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve bu 

sözleşmede belirtilecektir. 

10.10. Her yılın son günü sözleşmeleri biten serbest veteriner hekimlerin ve birliklerin 

kullanıcı şifreleri pasif yapılacak, sözleşmelerini yenilemeleri durumunda şifreleri 

aktifleştirilecektir. 

10.11. Yönetmelikte belirtilen özelliklere göre küpe uygulamayan, kendisine tahsis edilen  

küpeleri başkasına devreden, sözleşmelerinde belirttikleri ücret dışında herhangi bir ek ücret alan 

ve Đl Müdürlüğünce yapılan sözleşme hükümlerine uymayanlar öncelikle resmi yazı ile uyarılacak, 

ikinci kez uyulmaması durumunda sözleşmeleri Đl Müdürlüğünün belirleyeceği süreye kadar, bir 

tutanakla iptal edilecektir.  

10.12. Herhangi bir süistimale meydan vermemek için Đl/Đlçe Müdürlüğü serbest veteriner 

hekimler ile Birliklerin taktığı küpeleri işletme ziyaretlerinde risk analizi bazında kontrollerini 

yapacaklardır. 

10.13. Đl Müdürlüğü serbest veteriner hekimler ile Birliklerin küpe ve küpe uygulamalarının 

yönetmeliğe uygun olup olmadığını kontrol edeceklerdir. 

 

11.    Uygulamada küpe alımı, dağıtımı, küpe uygulaması ve  ücreti 

Bakanlığımızca denetlenen kulak küpesi firmalarının listesi Genel Müdürlüğümüz web 

adresinde (www.kkgm.gov.tr) Birim Faaliyetleri sayfasında yer almaktadır. Firmalardan kulak 

küpe alımlarının ve dağıtımlarının mutlaka Turkvet üzerinden de yapılması gerekmektedir. 



 

 

Kulak küpesi alımlarında küpelerin TS 7808’e göre testlerinin yapıldığına ilişkin belgelerin 

talep edilmesi ve gerektiği durumlarda söz konusu testlerin örnekleme yoluyla tekrar yaptırılması, 

küpe kalitesi ve düşümlerinin önlenmesi açısından da önemlidir. Küpelerde düşme, rakamlarda 

silinme ve yönetmelik şartlarına uygunluğunun kontrolü için, gerektiği durumlarda her partiden 

numune alınarak küpenin dayanıklılık testlerinin yapılması sağlanacaktır. 

11.1. Đl Müdürlükleri tarafından alımı ve dağıtımı yapılan küpelerin, hangi tarihte hangi 

firmadan, hangi numara aralığının alındığı, alınan küpelerin veya küpe numara aralığının kimlere 

(Đlçe Müdürlükleri, birlikler, serbest veteriner hekimler, vb.) hangi tarihte tahsis edildiğine ilişkin 

kayıtlar düzenli olarak dosyada muhafaza edilecektir. 

11.2. Kulakları delik olan hayvanlara yeni numaralı kulak küpesi takılmayacak ve bu 

hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeyecektir. Bu hayvanlara yetiştiricilerin Đl/Đlçe 

Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatı üzerine, kulak küpesi veya küpelerinin yerine aynı özgün 

tanımlama numarasını içeren yenisi veya yenileri takıldıktan sonra veteriner sağlık raporu 

düzenlenecektir. 

11.3. Sığır cinsi hayvanın kulak küpelerinden birinin ya da ikisinin düşmesi veya 

üzerlerindeki bilgilerin silinmesi durumunda, yetiştiricilerin Đl/Đlçe Müdürlüğüne dilekçe ile 

müracaatı üzerine, düşen yada silinen kulak küpesi veya küpelerinin yerine aynı özgün tanımlama 

numarasını içeren yenisi veya yenileri takılacaktır. 

11.4. Birliklere tahsis edilen kulak küpe numaraları için birlikler tarafından yapılacak olan 

küpe alımlarının, Yönetmelik, uygulama talimatı ve her yıl yayınlanan Hayvan Hareketleri 

Kontrolü Genelgesindeki küpe ile ilgili şartlara uygunluğu Đl Müdürlükleri tarafından kontrol  

edilecektir.  



11.5. Hayvanların düşen kulak küpelerinin yerine yenisinin takılması için serbest veteriner 

hekimler ve birlikler, düşen küpelerin numaraları için firmaya sipariş vereceği yazıyı Đl/Đlçe 

Müdürlüğüne bildirecektir. Đl/Đlçe Müdürlükleri tarafından “Küpe numaralarının basılmasında 

sakınca yoktur” ibaresi konularak  onaylanan yazıya istinaden kulak küpesi firması tarafından 

küpelerin basımı yapılacak ve küpenin değiştirilmesi sağlanacaktır.  

11.6. Küpe firmaları serbest veteriner hekimlere ve birliklere, 11.5’ te bahsedilen onaylı 

yazı olmadan küpe basmaması, yetiştiricilere ve 3. şahıslara elden küpe vermemesi konusunda 

uyarılacaktır. Bu husus küpe  ihalesi şartnamesinde belirtilecektir. 

11.7. Serbest veteriner hekimlerin ve birliklerin 3. şahıslara elden küpe verip vermedikleri, 

küpe  uygulaması ile kayıtlarının kontrolüne yönelik sahada denetimler yapılacaktır. Yapılan 

denetimlerde kayıt sistemine uymadıklarının tespit edilmesi halinde uyarılacak, gerekirse 

sözleşmeleri iptal edilecektir. 

11.8. Bakanlığımız tarafından sığır ve mandalar için belirlenen aşı tatbik ücreti kadar, çift 

kulak küpesi tatbikinden tek uygulama ücreti alınacaktır. Uygulanan küpelerin ücretleri ilgili 

makbuza kayıt edilecektir. 

 

11.9. 4-B kadrosundaki veteriner hekimler ve ziraat mühendisleri, kulak küpesi takabilecek 

ve takılan kulak küpe ücretlerini ilgili makbuza kayıt edecektir. 

11.10.  Serbest veteriner hekimler ve birliklerin hayvanlara takacağı küpeler ile uygulama 

ücretinin miktarı, çevre illerin küpeleme fiyatları da göz önüne alınarak Đl Müdürlüğü tarafından 

belirlenerek, ortalama bir fiyat olacak ve sözleşmelerinde bu miktar belirtilecektir. 

11.11. Hayvancılık işletmesi bulunan resmi kurum ve kuruluşların kendi hayvanlarını 

küpeleme ve kayıtlarını kendileri tarafından yapılmasını talep etmeleri halinde, küpe tahsisi 

yapılacak ve Türkvet’te şifre verilecek, kullanıcılara “kullanıcı kaydı” sayfasında işletmesi tahsis 

edilecektir. Söz konusu resmi kurum ve kuruluşlarla küpeleme sözleşmesi yapılmayacaktır. 

   
12.  Pasaport düzenlenmesi 

12.1. Đl/Đlçe Müdürlüğü, serbest veteriner hekimler veya birlikler tarafından küpelenen 

hayvanlar, küpeleme tarihinden itibaren 7 gün içinde Türkvet’e kaydedilecektir. 

12.2. Đl/Đlçe Müdürlüğü tarafından küpesi takılan ve Türkvet’e kaydedilen hayvanların 

pasaportları 14 gün içinde düzenlenecek ve yetiştiricinin bu pasaportları alması sağlanacaktır. 

Serbest veteriner hekimlere ya da birliklere küpe uygulayıp kaydettikleri hayvanların pasaportları, 

yetiştiriciye teslim edilmek üzere imza karşılığında resmi tutanak ile verilecektir. 

12.3. Pasaportlarda Đl/Đlçe Müdürlüklerinin mührü ve yetkilinin imzası olacaktır. Đl/Đlçe 

Müdürlüğünün adı, resmi mühür ve yetkilinin imzası olmayan pasaportların resmi olarak 

geçerliliği bulunmamaktadır. 

12.4. Hayvan kayıt, sevk, kesim ve düşüm işlemlerinin doğru ve hızlı bir şekilde 

yapılabilmesi ve kullanıcı hatalarının minimum seviyede tutulması için hayvan pasaportlarının 



üzerinde bulunan barkotları okutmak üzere Hayvan Sağlığı Şube Müdürlükleri ve Đlçe 

Müdürlüklerine yeterli sayıda barkot okuyucu sistemleri Đl Döner Sermayeleri veya diğer 

kaynaklardan temin edilecektir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Hayvan hareketleri 

Türkvet’te hayvan hareketleri kaydı, menüdeki “STS” başlığı altındaki “Hareketler” 

sayfasında   düğmesi ile açılan “Hayvan Hareket Bilgisi Arama” sayfasından 

yapılacaktır. Hareket kaydı yapılırken; 

 

 

 



13.1. Đl/Đlçeden başka il/ilçelere nakli yapılacak sığır cinsi hayvanlara veteriner sağlık 

raporu düzenlemeden önce Türkkvet’ten hayvanların pasaportları alınacak, varsa kontrol edilecek 

ve Türkvet’te hayvanların gideceği işletmenin işletme numarası seçilerek varış işletmesine nakli 

yapılacaktır.  

13.2. Sevk edilecek hayvanlara veteriner sağlık raporu düzenlendikten sonra, “Türkvet’te  

nakilleri yapılmıştır.” ibaresi mutlaka yazılacak ve pasaportlarıyla beraber yetiştiriciye teslim 

edilecektir. 

13.3. Küpe takılmış ancak veritabanına kaydedilmeyen hayvanlar için veteriner sağlık 

raporu düzenlenmeyecektir. 

13.4. Sevklerde her hayvanın pasaportu (çıktığı işletme numarasının bulunduğu) veteriner 

sağlık raporu ile beraber olacak, varış işletmesinde ise hayvanın yeni pasaportu hayvanın 

işletmesinin bağlı bulunduğu Đl/Đlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir. 

13.5. Kesim amacıyla ruhsatlı mezbaha/kombina işletmelerine sevk edilen 

hayvanların nakli Türkvet’te yapılacaktır. 

13.6. Satış amacıyla ruhsatlı hayvan pazarlarına sevk edilen hayvanların nakli 

Türkvet’te yapılacaktır. 

 

 

13.7. Genel Müdürlükten Đl Müdürlüğünüze gönderilen ilgili yazı ve mailler ivedilikle Đlçe 

Müdürlüklerine bildirilecektir. Hayvan Sağlığı Şube Müdürleri ve Đlçe Müdürlerinin 

sorumluluğunda Đl/Đlçe ……….@kkgm.gov.tr uzantılı resmi e-posta adresi aktif olarak 

kullanılacak ve günlük olarak kontrol edilecektir. Resmi e-posta şifresi bilinmeyen ilçeler için il 

sistem sorumlusu tarafından didemb@kkgm.gov.tr adresine mail gönderilerek şifre talep 

edilecektir. 

 
14. Đşletme ve işletmedeki hayvanların güncelleme işlemleri 

14.1 Đllerin Bakanlığa bildirdiği hayvan mevcutları ile Türkvet’te kayıtlı hayvan mevcutları 

arasındaki farkın giderilmesi için kesilen, ölen veya nakilleri yapılan hayvanların mutlaka düzenli 

bir şekilde Türkvet’te düşümlerinin yapılarak Türkvet’teki hayvan sayısı bilgilerinin 

güncelleştirilmesi sağlanacaktır. Đl Müdürlüğü Bakanlığa bildirilen hayvan mevcutları ile 

aşılama kampanyaları veya işletme ziyaretleri sırasında Türkvet’te güncellenen hayvan 

mevcutlarını her yılın haziran ve aralık ayı son iş gününe kadar  Genel Müdürlüğe resmi yazı ile 

bildirecektir. 

14.2. Güncelleme çalışmaları için birlik ve serbest veteriner hekimlere aşağıdaki işlemler 

için bilgi ve eğitim verilecektir. 

 Türkvet’te Raporlar/Listeler bölümündeki “Đşletmedeki Hayvan Listesi Raporu” 

küpelemeyi  yapan serbest veteriner hekimler, birlik personeli ve Đl/Đlçe Müdürlüğünde çalışan 

küpe uygulayıcıları  tarafından alınacaktır. Đşletmede bulunan ve bulunmayan hayvanlar, alınan 



bu rapordaki hayvanların işletmede var-yok sütunu (Đşletmede bulunan hayvanlar var “+” 

olarak, işletmede bulunmayan hayvanlar yok “-“ olarak işaretlenecektir). Đşletmede olmayan 

hayvanların yanına ölüm, kesim veya nakil bilgisi yazılacak, yetiştiriciye imzalatılacaktır. Eğer 

hayvanın akıbeti yetiştirici tarafından bilinmiyor ise, hayvan bilgileri ekranından 

 düğmesi ile hayvan bilinmiyor durumuna getirilecektir. 

 

 

Serbest veteriner hekimler ve birlik personeli tarafından rapordaki düzenleyen kısmı, 

raporu düzenleyen kişi tarafından imzalanacak ve Đl/Đlçe Müdürlüklerine 4 gün içinde teslim 

edilecektir. Bu raporların Đl/Đlçe Müdürlüklerine teslim edilmesinden sonra, işletmelerdeki 

hayvanların Türkvet’te 3 gün içinde Đl/Đlçe Müdürlükleri tarafından güncellemeleri 

yapılacaktır.  

Bu rapor köy muhtarlarına da verilebilecektir. Yetiştiricilerden işletmede bulunan ve 

bulunmayan, yeni gelen hayvan bilgilerini güncellemeleri ve imzalamaları, muhtarlarında bu 

raporu onaylaması istenecektir. Raporda imzası bulunan yetiştiricilerin işletmelerindeki güncel 

hayvan bilgileri  Đl/Đlçe Müdürlükleri tarafından Türkvet’te güncellenecektir.  

Đşletmeye yeni gelen hayvanların pasaportları 14 gün içinde düzenlenerek, yetiştiricilerin 

pasaportları alması sağlanacaktır. 

14.3. Đl/Đlçe Müdürlükleri tarafından yapılan işletme ziyareti, aşılama ve suni tohumlama 

uygulamaları esnasında da güncelleme çalışmaları mutlaka yapılacaktır. 

14.4. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği’nin 56. ve 

62. maddeleri gereği il düzeyinde kontrolleri yapılan sığır cinsi hayvancılık işletmelerine ilişkin 

yıllık bir rapor hazırlanarak her yıl 1 Nisan tarihine kadar Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 

gönderilecektir. 

  
15. Hayvan pazarları / borsaları ve mezbaha / kombina işletmeleri 



Bakanlığımızdan ruhsatlı et ve et ürünleri üretim tesisleri ve hayvan pazar/borsaları ile bu 

işletmelerin Türkvet’teki listeleri uyumlu olacaktır. 

Kontrol şubesi tarafından Bakanlığımızdan ruhsat almış et ve et üretim tesislerinin 

Türkvet’e kayıt edilebilmesi için, il sistem sorumlusu tarafından Kontrol Şubesindeki bir kişiye 

“Kontrol Şube” rolü verilecektir. Kontrol şube rolünde sadece; kişi kaydı, işletme ve kuruluş 

kaydı yetkisi bulunmaktadır.  

15.1. Bakanlığımızdan ruhsatlı et ve et ürünleri üretim tesisleri ile hayvan pazar/ 

borsalarına bilgisayar sistemi kurulması ve işletme yetkililerine Türkvet hakkında eğitim verilerek 

şifre alması sağlanacaktır. 

15.2. Hayvan pazar ve borsalarından çıkış yapan hayvanların ilçe içindeki işletmelere 

nakilleri hayvan pazarı yöneticisi tarafından yapılacaktır. 

15.3. Hayvan pazarı ve borsalarına satış amacıyla; Đl/Đlçe Müdürlüklerine ise sevk amacıyla 

getirilen ve kulak küpesi olmayan hayvanlara, bu yerlerde kulak küpesi takılmayacaktır. 

15.4. Et ve et ürünleri üretim tesisleri, veteriner sağlık raporu/menşe şahadetnamesi ile 

getirilen hayvan sayılarıyla kesilen hayvan sayıları karşılaştırılacaktır. Belgelerdeki sığır cinsi 

hayvan sayısı ile kesilen hayvanlara ait pasaport ya da kulak küpesi sayısının uyumlu olması 

gerekmektedir. 

15.5. Et ve et ürünleri üretim tesislerinde kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpelerinin 

imhası, Yönetmeliğin uygulama talimatına göre mutlaka yapılacaktır. Đmha tutanakları dosya 

halinde tesis ve Đl/Đlçe Müdürlüğünce muhafaza edilecektir. 

 

15.6. Mezbaha sorumlu yöneticileri tesisin bulunduğu ilçe içindeki işletmelerden kendisine 

tahsisli et ve et ürünleri üretim tesisleri işletmesine gönder tuşu ile hayvan nakil edebilecektir. 

 
16. Türkvet’te işletmede hayvanın ölüm ve kesim nedeniyle kaydının silinmesi 

Türkvet’te işletmede hayvan ölüm/kesim kaydı, menüdeki “STS” başlığı altındaki 

“Kesim/Düşüm”,”Hayvan Düşümü” sayfasında   düğmesi ile açılan “Düşümü 

Yapılmış Hayvan Bilgisi Arama” sayfasından yapılacaktır.  

 



 

 
17. Türkvet’te Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinde Sehven Kesilen Hayvanın 

Canlandırılması, Türkvette Tesis Bünyesinde Görünen Ancak Tesise Getirilmemiş 

Hayvanların Gerçekte Bulundukları Đşletmeye Gönderilmesi 

 
17.1. Đl/Đlçenin hayvancılık işletmesinde canlı olarak tutanakla tespit edilen 

hayvan/hayvanlar, Türkvet’te aynı Đl/Đlçenin et ve et ürünleri üretim tesislerinde kesilmiş ise, 

Đl/Đlçe Müdürlüğü tarafından et ve et ürünleri üretim tesisine EK-12’deki tutanak gönderilecektir. 

Bu tutanakla sorumlu veteriner hekim hayvan/hayvanların tesiste kesildiğini (Bu hayvanların 

pasaport ve nakil belgesinin fotokopisi ekte gönderilecektir.) veya sehven Türkvet’te kesildiğini 

Đl/Đlçe Müdürlüğüne en kısa sürede bildirecektir.  

Et ve et ürünleri üretim tesisinde Türkvet’te sehven kesilen hayvan/hayvanlar il sistem 

sorumlusu tarafından canlandırılacaktır. 

Đşletme tespit tutanağı ve et ve et ürünleri üretim tesisinden gelen tutanağa tarih ve 2010/1 

gibi sayı verilerek “Sehven Kesim” dosyasında muhafaza edilecektir. 

 

 

 

17.2. Đl/Đlçenin hayvancılık işletmesinde canlı olarak tutanakla tespit edilen 

hayvan/hayvanlar, Türkvet’te farklı Đl/Đlçenin et ve et ürünleri üretim tesislerinde kesilmiş ise, 

canlandırma talebi Đl Müdürlüğü tarafından diğer Đl Müdürlüğüne, hayvan/hayvanların işletmede 

bulunduğunu belirten “Canlandırma Talep Formu”nu EK-13 faks ya da resmi yazı ile 

gönderecektir. 

Bu talep formuna istinaden, Đl Müdürlüğü tarafından et ve et ürünleri üretim tesisine EK-12 

deki tutanak gönderilecektir. Bu tutanakla sorumlu veteriner hekim hayvan/hayvanların tesiste 



kesildiğini (Bu hayvanların pasaport ve nakil belgesinin fotokopisi ekte gönderilecektir.) veya 

sehven Türkvet’te kesildiğini Đl/Đlçe Müdürlüğüne en kısa sürede bildirecektir.  

Et ve et ürünleri üretim tesisinde Türkvet’te sehven kesilen hayvan/hayvanlar il sistem 

sorumlusu tarafından Türkvet’te canlandırılacaktır. Canlandırılan hayvanların bilgisi resmi yazı ya 

da faks ile talep eden Đl Müdürlüğüne bildirilecektir. 

Canlandırma Talep Formuna tarih ve 2010/1 gibi sayı verilerek “Sehven Kesim” 

dosyasında muhafaza edilecektir. 

17.3. Et ve et ürünleri üretim tesisine Türkvet’ ten sevki yapılmış ancak gerçekte bu tesise 

bir hafta geçmesine rağmen getirilmemiş hayvan/hayvanlar için tesis sorumlu yöneticisi tarafından 

EK-12 düzenlenerek Đl/Đlçe Müdürlüğüne bildirilecektir. EK-12 formuyla bildirilen bu 

hayvan/hayvanlar, Đl Sistem Sorumlusu tarafından 1 hafta içinde et ve et ürünleri üretim tesisinden 

gerçekte bulundukları işletmeye Türkvet üzerinden nakilleri yapılacaktır. 

 
18. Kaçak Olarak Ülkemize Giren ve Yakalanan, Kaçak Hayvanların Küpelenmesi ve 

Kaydı 

18.1. Sınırın herhangi bir yerinden ülkemize sokulan ve yakalanan kaçak hayvanlara, 

Cumhuriyet Savcılığından gelen resmi yazıya istinaden 21 günlük karantina süresi öncesinde 

Đl/Đlçe Müdürlükleri tarafından kulak küpeleri takılacaktır. Đl/Đlçe Müdürlüğü tarafından küpe 

takılan hayvanların bilgileri (küpe no, yediemin işletme no, yediemin işletmesine geliş tarihi, 

küpeleyen kişi, küpenin tahsisli olduğu kişi, küpeleme tarihi, doğum tarihi, ırkı, cinsiyeti ve 

karantina tarihi) ve Cumhuriyet Savcılığının yazısı hayvanların kaydının yapılması için Genel 

Müdürlüğümüze gönderilecektir. Söz konusu kaçak hayvanların Türkvet’e kaydı Genel Müdürlük 

tarafından yapılacaktır. Karantina süresi sonunda hastalık taşıyan kaçak hayvanların itlaf edilmesi 

durumunda Đl/Đlçe Müdürlükleri tarafından Türkvet’te düşümlerinin yapılması sağlanacaktır. 

19. Đl sistem sorumlusunun kullanıcı listesini güncellemesi ve kullanıcı rolü verirken 

dikkat edeceği hususlar 

19.1. Đl sistem sorumlusu Đl/Đlçede Türkvet’te veri girişi yapan kullanıcılara, serbest 

veteriner hekimlere, birlik personeline, TĐGEM personeline, hayvan pazarı/borsası ile et ve et 

üretim tesisleri sorumlu yöneticilerine şifre vereceklerdir.  

 

 

 

19.2. Resmi kurum ve kuruluşlar Türkvet’te Đl genelindeki bilgileri görme yetkisini resmi 

yazı ile talep etmeleri ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi halinde, 

buradaki kişilere il görüntüleme rolü verilecek ve bu resmi yazı Türkvet dosyasında 

saklanacaktır. 

19.3. Kullanıcı bilgileri sayfasında kişilerin durum, unvan ve çalıştığı birim bilgileri 

güncellenecektir. 



 

19.4. Kullanıcı rolleri verirken kişilere, 

Görevi ve Yeri: ___   Kullanıcı Rolleri :_______ 

Hayvan Sağlığı Şubesi  Hayvan Sağlığı  Şb Personeli 

Kontrol Şubesi   Kontrol Şubesi Personeli 

Destekleme Şubesi   Destekleme Şubesi Personeli 

Đl Küpe Dağıtımı   Hayvan Sağlığı Şb Personeli+ Đl Küpe Đşlemleri 

Đlçe Müdürlüğü   Đlçe personeli 

Đlçe Küpe Dağıtımı   Đlçe personeli + Đlçe Küpe Đşlemleri 

Birlik     Birlik personeli 

Serbest Veteriner Hekim             Serbest Veteriner Hekim +Veteriner Hekim Küpeleme            

                                                            +Veteriner Hekim Aşılama 

TĐGEM               TĐGEM Personeli 

Hayvan Pazar/Borsası  Hayvan Pazarı Yöneticisi (Đşletmesi tahsis edilecek.) 

Et ve Et Ürünleri Tesisi  Kesimhane Yöneticisi (Đşletmesi tahsis edilecek.) 

Resmi Kurum/Kuruluş  Đl GörüntülemeRolleri verilecektir. 

 

19.5. Kullanıcı listesi her ayın başında düzenli olarak il sistem sorumlusu tarafından 

sistemden kontrol edilecek, Đl/Đlçe Müdürlüğünden ayrılan ya da diğer kurumlarda kullanıcısı 

değişen kişilerin güncellemelerini Türkvet’ten yapacaktır. 

 

 

19.6. Kullanıcının başka bir Đl Müdürlüğüne tayinin çıkması durumunda, üzerine tahsisli 

küpeleri Đl/Đlçe Müdürlüğüne Türkvet üzerinden iade ettikten sonra il sistem sorumlusu tarafından 

kullanıcı rolleri alınarak pasif yapılacaktır. Kullanıcı yeni tayin olduğu Đl Müdürlüğüne Turkvet 

üzerinden nakledilirken il sistem sorumlusu tarafından üzerine tahsisli küpe olup olmadığı kontrol 



edilecek, tahsisli küpe olması durumunda yeni Đl Müdürlüğüne nakli yapılmayacaktır. Kullanıcı, 

üzerindeki tahsisli küpeleri ayrılmış olduğu Đl Müdürlüğüne Türkvet üzerinden iade ettikten sonra 

Türkvet il sistem sorumlusu tarafından nakli yapılacaktır. 

19.7. Hayvan Sağlığı Şube Müdürleri tüm kullanıcıların Türkvet’e hatalı veya zamanında 

veri girişi yapmadıklarının tespiti ve gerek görüldüğü diğer durumlarda ilgililerin şifrelerini iptal 

edebilecektir. 

 
20.  Türkvet dosyası 

Đl Müdürlüğünde il sistem sorumlusu tarafından Türkvet dosyası hazırlanacaktır. Bu 

dosyada; 

20.1. Türkvet’ten her yılın ocak ve temmuz  ayı başında alınacak güncel Đl Aktif Kullanıcı  

Listesi,  

20.2. Serbest veteriner hekimler ve birlikle yapılan küpeleme sözleşmeleri, 

20.3. Đl genelinde ruhsatlı hayvan pazar/borsası ile et ve et ürünleri tesisi işletmelerinin 

Türkvet’ten alınan listesi, (Yeni bir et ve et ürünleri tesisi ya da hayvan pazar/borsasının 

açılması/kapanması durumunda bu liste Türkvet’ten güncel olarak tekrar alınacak ve eskisi ile 

değiştirilecektir). 

20.4. Mezbahalarda kesimi yapılan hayvanların küpe numarasının bulunduğu aylık liste ve 

aylık imha edilen küpelerin imha tutanakları, 

20.5. Genel Müdürlüğe haziran ve aralık ayı son günü gönderilecek olan güncel hayvan 

sayılarının listesi bulunacaktır. 

 
21. Türkvet yardım masası 

Türkvet’te Kişi/Kurum/Kuruluş ve STS hakkındaki sorunlarla ilgili olarak Türkvet yardım 

masası kurulmuş olup, aşağıdaki elektronik posta adresine ya da telefonlara iletebilecektir.  

e- posta: turkvet@kkgm.gov.tr 

Telefon :   KKGM Santral: (0 312) 417 41 76 / 0081-0083 / (0 312) 419 65 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. CETVELLER  



Cetveller Genel Müdürlüğe yazı veya e-posta ile gönderilmeyecek ve en geç takip eden 

ayın 5’ine kadar Türkvet’e kaydedilecektir. Bilgilerin hatalı girilmesi durumunda girilen bilgiler 

güncellenebilecektir. 

Cetvellerin kaydı, Türkvet “STS” menüsü başlığı altındaki “Cetvelller” bölümünden 

seçilerek yapılacaktır. 

 

 

 
  1.1.  Cetveller bölümündeki; 

-Hayvan Hareketleri Cetveli, 

-Hayvan Maddeleri Hareketleri Cetvelleri, 

-Belgesiz/Kaçak Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sevk Cetveli, 

-Canlı Hayvan-Et Fiyatları Cetveli, 

-Hayvan Pazarları Kontrol Cetveli, 

-Mezbaha-Kombina Sevk Kontrol Cetveli 

-Belediye, Özel ve Resmi Kesim Yerlerinde Kesilen Hayvan Miktarları Cetveli, 

başlıklı cetvellere o aya ait bilgi girişleri düzenli olarak yapılacaktır. 

 
1.2.Hayvan Hareketleri Cetveli: Sığır ve manda sevkleri de Türkvet’e işlenecektir. Đlgili 

ayda cetvel girişi yapmayacak olan Đl/ilçe Müdürlükleri Cetvel giriş sayfasında “Gittiği Đl” kısmına 

kendi illerini, “Gittiği Đlçe” kısmına ise o ilin Merkez Đlçesini seçerek 0 (sıfır) olarak gireceklerdir. 

Hatalı girilen bilgiler tekrar güncellenebilecektir. 

 
 
 
 
1.3.Hayvan Maddeleri Sevk Cetveli:  Birim, yumurta kayıtlarında adet, diğer ürünlerde 



ise kg olarak girilecektir. Đlgili ayda cetvel girişi yapmayacak olan Đl/ilçe Müdürlükleri cetvel giriş 

sayfasında “Gittiği Đl” kısmına kendi illerini, “Gittiği Đlçe” kısmına ise o ilin Merkez Đlçesini 

seçerek 0 (sıfır) olarak gireceklerdir. Hatalı girilen bilgiler tekrar güncellenebilecektir. 

 

1.4.Belgesiz/Kaçak Hayvan Sevk Cetveli: Bu cetvel aylık olarak girilmeyecek olup, 

cetvel sayfasına ay sonu beklenmeden, kesilen her idari cezanın Mülki Amirce onaylanmasından 

sonra işlenecektir. Eğer bir cezada birden fazla hayvan veya hayvan maddesi sahibi varsa üst 

kısımdaki  düğmesi ile bu şahıslar ayrı ayrı işlenecek, ceza ile ilgili tüm kişiler ve 

bilgiler işlendikten sonra alt kısımdaki  düğmesi ile ilgili ceza sayfaya eklenecektir.  

Hayvan sahibi kısmına isim yazılınca kişinin T.C.No’su zorunlu hale gelecektir. Hatalı girilen 

bilgiler tekrar güncellenebilecektir. 

 
1.5.Hayvan Pazarı Cetveli: Cetvel Đl/Đlçe kullanıcıları tarafından, hayvan pazarı 

sorumlusunun il ve ilçelere göndermiş olduğu cetvele göre Türkvet’e işlenecektir. Đlçede ruhsatlı 

hayvan pazarı yoksa Đl/Đlçe Müdürlükleri cetvel girişi yapmayacaktır. Türkvet’e cetveli girecek 

olan kişi kullanıcı kaydından kendisi ile hayvan pazarı işletmesi ile ilişkilendirmelidir. Hatalı 

girilen bilgiler tekrar güncellenebilecektir. 

 
1.6.Mezbaha/Kombina Sevk-Kontrol Cetveli: Cetvel Đl/Đlçe kullanıcıları tarafından 

MEZBAHA/KOMBĐNA sorumlusunun il ve ilçelere göndermiş olduğu cetvele göre Türkvet’e 

işlenecektir. Đlçede ruhsatlı mezbaha/kombina yoksa Đl/Đlçe Müdürlükleri cetvel girişi 

yapmayacaktır. Türkvet’e cetveli girecek olan kişi kullanıcı kaydından kendisi ile 

mezbaha/kombina işletme işletmesi ile ilişkilendirmelidir. Hatalı girilen bilgiler tekrar 

güncellenebilecektir. 

 
1.7. Canlı Hayvan-Et Fiyatları Cetveli: Bu cetvel sadece Türkvet Đl Sistem Sorumluları 

tarafından Türkvet’e işlenebilecektir. Tüm fiyatlar cetvele TL cinsinden işlenecektir. Bu cetvelde 

veriler 0 (sıfır) olarak girilmeyecektir. 

Ayrıca canlı hayvan-et fiyatları cetvelinin Türkvet’te ayrı bir cetvel olarak hazırlanması, 

2009 yılının başlangıç kısımlarındaki cetvel bilgilerinin hatalı aktarılması, bazı illerimizin eksik, 

hatalı, 0 (sıfır) veya fiyatları eski TL cinsinden (milyon) girmeleri gibi sebeplerden dolayı 

Türkvet’te  canlı hayvan ve et fiyatları ile ilgili net bilgi alınamamaktadır. 

Manda/malak kesimi olmayan iller, cetvele manda/malak bilgilerini inek bilgisi ile aynı 

fiyat girecektir. 

Bu sebeplerden dolayı 2009 yılına ait tüm Canlı Hayvan-Et Fiyatları Cetveli’nin, tüm 

illerimizde aynı bilgilerin TL cinsinden tekrar Türkvet’te güncellenecektir. 

 

 



1.8. Belediye, Özel ve Resmi Kesim Yerlerinde Kesilen Hayvan Miktarları Cetveli: Bu 

cetvel Mezbaha Yöneticisi tarafından Türkvet’e işlenecektir. Mezbaha/kombinada kesilmiş olan 

büyükbaş hayvanların miktarı Sistem tarafından otomatik olarak cetvel ekranına aktarılacaktır. 

Üçer aylık dönemler halinde düzenlenen ilgili cetvel Genel Müdürlüğümüze gönderilmeyecektir. 

1.9. Đl Müdürlüğü kendilerine bağlı Đlçe Müdürlüklerinin cetvel veri girişlerini; 

Raporlar/Cetvel Raporları/Cetvel Girişi Yapmayan Đlçeler Raporundan düzenli olarak kontrol 

edecektir. Ayrıca Đl/ilçe Müdürlükleri Raporlar/Cetvel Raporları menüsünden herhangi bir ay/yıla 

ait cetveli raporlayabileceklerdir. 

 

 

 
M. ĐDARĐ PARA CEZALARI  

  
1. Belgesiz hayvan ve hayvan maddesi naklinden dolayı 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve 

Zabıtası Kanunu’nun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla değişik 47. maddesine göre 

verilecek idari para ceza miktarları (EK-8)’da belirtilmiştir. 

 
N. EĞĐTĐM, YAYIM, BĐLGĐLENDĐRME VE KOORDĐNASYON   

 
1. Hayvan hareketlerinin kontrolünde istenen hedefe ulaşılabilmesi yönünden sürdürülen 

çalışmaları gündemde tutmak için bu yönde yapılan ve yapılacak çalışmalar periyodik bir bültenle 

mahalli radyo, televizyon ve gazeteler vasıtasıyla kamuoyuna ulaştırılacaktır. 

2. Hayvan yetiştiricileri, kasap, celep ve hayvan taşımacılığı ile uğraşan kişiler ile resmi ve 

özel kombina ve mezbaha çalışanları, hayvan pazarı ve borsası yetkilileri hayvan hareketlerinin 

kontrolü, hastalık mücadele ve karantina çalışmaları ile ilgili mevzuatlar konusunda eğitilecektir. 

 



 

5. Bütün işletme sahipleri karantina tedbirleri konusunda aydınlatılacak, özellikle büyük 

işletmelerin çiftliklerinde mutlaka bir karantina bölümü yaptırmaları ve işletmelere yeni getirilen 

hayvanların sürüye katılmalarından önce ayrı bir bölümde tutularak gerekli temizlik ve 

dezenfeksiyonun yapılmasından sonra sürüye katılmaları sağlanacaktır. Özellikle besi 

işletmelerinde hayvanların kesime sevklerinden sonra ahırların ve işletme sahasının dezenfekte 

edilmesi konusunda hayvan yetiştiricileri eğitilecektir. 

6. Jandarma ve Emniyet Teşkilatları ile ilgili diğer kuruluşlara belgesiz ve kaçak hayvan 

hareketleri konusunda eğitim verilecek, söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve gerekli 

koordinasyon sağlanacaktır. 

7. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve Đzlenmesi Yönetmeliği’nin 

uygulanmasına yönelik olarak hayvan yetiştiricileri, kasaplar, celepler, hayvan taşımacılığı ile 

uğraşan kişiler, kombina veya mezbaha sahipleri, hayvan pazarları ile borsa yetkilileri ve ilgili tüm 

diğer şahıslara eğitim verilecek, görsel ve yazılı basın yoluyla gerekli duyurular yapılarak konu ile 

ilgili olarak broşür ve yetiştirici mektupları hazırlanıp yetiştiricilere ulaştırılacaktır. Özellikle 

doğum, ölüm, kesim ile işletmeye giren ve çıkan hayvanlara ilişkin bilgilerin zamanında bildirimi 

konusunda yetiştiricilere eğitim verilecektir. 

8. Belediye başkanları ile köy muhtarlarına, kendi yerleşim yerlerindeki hayvan varlığına 

dâhil olmayan hayvanlar için menşe şahadetnamesi düzenlenmemesi ve menşe şahadetnamesine 

nakil araçlarının plaka numaralarının yazılması konularında eğitim verilecektir. 

9. Đl Müdürlüklerimizde hayvan hareketleri ve Türkvet Sistemine ilişkin ilgili tüm 

personele hizmet içi eğitim çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca Đl Müdürlüklerimizce talep edilmesi 

halinde eğitim vermek üzere Genel Müdürlüğümüzce personel görevlendirilmesi yapılacaktır. 

10. Türkvet Sisteminin kullanılmasına yönelik; serbest veteriner hekimlere, birliklere 

kombina/mezbaha ile hayvan pazar/borsa yetkililerine eğitim verilecektir. 

 
 
O.CANLI HAYVAN VE HAYVAN MADDELERĐNĐN ĐHRACATI, ĐTHALATI VE 

TRANSĐT GEÇĐŞ UYGULAMALARI 

 
Damızlık harici atlar ve Bombus arıları ile ev ve süs hayvanlarının ithalatında Kontrol 

Belgesi düzenleme ve Atların Geçici Đthalat, Đhracat ve Kesin Đhracatında Belge Düzenlemeye 

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Edirne, Hatay, Đstanbul, Đzmir, Kırklareli, Kilis, Mersin, 

Şırnak, Tekirdağ Đl Müdürlükleri yetkilendirilmiştir. Buna ilişkin takip edilmesi gereken 

prosedürleri belirleyen talimatın güncellenmiş hali EK-14’te verilmiştir. Hayvan maddelerinin 

ihracatı, geri ithalatı ve transit geçişlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve tek bir uygulamanın 

yürütülmesi amacıyla düzenlenen talimat EK-15’te verilmiştir.  

 



 

 
Đhracatlarda, 2008/2 sayılı “Hayvan ve Hayvansal Ürünler Đçin Sağlık Sertifikası 

Düzenlenmesine Đlişkin Genelge”ye göre sağlık sertifikalarının düzenlenmesi ve ithalatçı ülkenin 

talepleri doğrultusunda gerekli analizlerin yapılması gerekmektedir. 

Đthal/ihraç edilen ve ülkemizden transit geçen canlı hayvan ve hayvan maddelerinin güncel 

takibinin yapılabilmesi için, ithalat/ihracat ve transit geçişlere ilişkin verilerin, eksiksiz ve tam 

olarak, zamanında Veteriner Bilgi Sistemi’nin Đthalat/Đhracat bölümüne girilmesi gerekmektedir. 

Ürüne ait (ürün/kg, adet v.b.) bilgilerin sisteme girişinde, genelgenin D.3.10. maddesindeki 

hususlar dikkate alınacaktır. 

Veri tabanına, canlı hayvan ve hayvan maddelerinin Đthalat, Transit, Geri Đthalat, Đhracat ve 

Đhracat Sağlık Sertifikası girişleri ve onaylanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar 

aşağıda açıklanmıştır. 

 
Đthalat, Transit, Geri Đthalat, Đhracat ve Đhracat Sağlık Sertifikası girişi ve 

onaylanması 

 
Veri Tabanına Giriş 

Turkvet-Veteriner bilgi sistemi ana sayfa menüsünde bulunan ithalat/ihracat bölümünden 

sisteme giriş yapılacaktır. Đthalat, ihracat ve transit işlemlerine ilişkin veriler sisteme girileceğinden 

ayrıca ithalat, ihracat ve transit cetvelleri Genel Müdürlüğümüze gönderilmeyecek, sistemden 

aylık rapor alınarak bir dosyada muhafaza edilecektir. 

 



 

 

 

1. Transit Girişi: Yabancı bir ülkeden gelip ülkemiz topraklarını kullanarak başka bir 

ülkeye ya da serbest bölgeye gidecek olan veya serbest bölgelerden bir başka ülkeye gidecek olan 

canlı hayvan ve hayvan maddelerine ilişkin bilgiler, ülkemize giriş gümrüğündeki yetkili veteriner 

hekim tarafından doldurulacaktır. Canlı hayvan ve hayvansal ürün sevkiyatlarının, ülkemizi en kısa 

sürede terk etmesi sağlanması amacıyla iç gümrüklere transitleri yapılmayacaktır.  

 

“Yasaklı Ülkeler ve Maddeler Listesini Görmek Đçin Tıklayınız” bağlantısı kullanılarak, 

listeden ülkemiz topraklarına girmesi riskli ürünlerin transit geçiş talimatı da dikkate alınarak 

kontrolü yapılacaktır.  

 

2. Transit Onaylama: Giriş gümrüğündeki veteriner hekim tarafından yapılmış transit 

girişinin onayı, çıkış gümrüğündeki (ya da serbest bölgeye girişte) veteriner hekim tarafından 

verilecektir.  

Çıkış gümrüğündeki veteriner hekim, giriş gümrüğünden bulunduğu gümrüğe yapılan 

sevkiyatları sistem üzerinden düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Çıkış yapmayan araçlar 

için yerel gümrük idaresinden bilgi alınacak ve konu hakkında Genel Müdürlüğümüze bilgi 

verilecektir. 

 
3. Đthalat Girişi: Fiili ithalatı ülkemizde gerçekleşecek olan canlı hayvan ve hayvan 



maddelerine ilişkin bilgiler, ülkemize ilk giriş gümrüğündeki yetkili veteriner hekim tarafından 

doldurulacaktır. 

“Yasaklı Ülkeler ve Maddeler Listesini Görmek Đçin Tıklayınız” bağlantısı kullanılarak, 

listeden ülkemiz topraklarına girmesi riskli ürünlerin kontrolü yapılacaktır.  

 
4. Đthalat Onaylama: Đthalatı yapılacak ürünün ilk giriş gümrüğündeki veteriner hekim 

tarafından yapılmış ithalat girişinin onayı, fiili ithalatının yapılacağı ilin gümrüğündeki yetkili 

veteriner hekim tarafından verilecektir. Şayet fiili ithalatın yapılacağı il aynı zamanda sevkiyatın 

ülkemize ilk giriş gümrüğünün bulunduğu il ise ithalat onayını da aynı il verecektir. 

 
5. Sağlık Sertifikası Bilgileri: Đhraç edilecek canlı hayvan ve hayvansal ürünlere ait detaylı 

bilgiler, ürünlerin ihracat işlemlerinin yapılacağı ihracata yetkili ildeki yetkili veteriner hekim 

tarafından girilecektir. 2008/2 sayılı “Hayvan ve Hayvansal Ürünler Đçin Sağlık Sertifikası 

Düzenlenmesine Đlişkin Genelge” hükümleri doğrultusunda, ihraç edilecek ülke, ilgili veteriner 

sağlık sertifikası ve sevkiyat uyumuna dikkat edilecektir. 

 
6. Đhracat Girişi: Sevkiyata ait gümrük işlerinin tamamlandığı ve ihracat için sağlık 

sertifikası bilgilerinin girişinin yapıldığı ihracata yetkili ildeki yetkili veteriner hekim tarafından 

doldurulacaktır. 

 

 
7. Geri Đthalat Girişi: Ülkemizden ihraç edilen sevkiyatın, ihracat yapıldığı ülke ve/veya 

transit geçtiği ülke tarafından reddedilmesi durumda, sevkiyata ait bilgiler ülkemize geri dönüşte, 

ilk giriş yaptığı gümrüğün bulunduğu ildeki yetkili veteriner hekim tarafından doldurulacaktır. 

 “Yasaklı Ülkeler ve Maddeler Listesini Görmek Đçin Tıklayınız” bağlantısı kullanılarak 

listeden, ülkemiz topraklarına girmesi riskli ürünlerin geri ithalat talimatı da dikkate alınarak 

kontrolü yapılacaktır.  

 
8. Geri Đthalat Onaylama: Geri ithalatı yapılacak ürünün ilk giriş gümrüğündeki veteriner 

hekim tarafından yapılmış geri ithalat girişinin onayı, fiili geri ithalatının yapılacağı ilin 

gümrüğündeki yetkili veteriner hekim tarafından verilecektir. Şayet fiili geri ithalatın yapılacağı il 

aynı zamanda sevkiyatın ülkemize ilk giriş gümrüğünün bulunduğu il ise geri ithalat onayını da 

aynı il verecektir. 

 
 
P.        SERBEST VETERĐNER HEKĐMLĐK HĐZMETLERĐ 

 

  1. Veteriner Hekimlerin açmış oldukları muayenehane, poliklinikler, hayvan hastaneleri ile 

ev ve süs hayvanı satış yerlerine ait bilgilerle ilgili olarak, Đl Müdürlükleri tarafından, 

(http:www.turkvet.gov.tr) adresindeki, “KURUM” oturumunda yer alan “KURULUŞLAR” ve 



kuruluşlar içersinde yer alan “KURULUŞ TĐPĐ (Klinik, poliklinik, hayvan hastanesi, ev ve süs 

hayvanları)” ekran bilgileri kısmından veri girişi yapılacaktır. Kuruluş tipleri ile ilgili raporlar 

“RAPORLAR” oturumundan “LĐSTELER” kısmından açıklamalı olarak, “ĐSTATĐSTĐKĐ 

RAPORLAR” kısmından sayısal olarak rapor alınabilir. 

  Veri girişlerinde, yanında kırmızı yıldız bulunan sütunların mutlaka doldurulması 

gerekmektedir. Daha önce veri girişi yapılmış veteriner hekimlere ait eksik bilgilerin de en kısa 

zamanda tamamlanması ve güncellemelerin titizlikle yapılması gerekmektedir.  

  Genel Müdürlüğümüzce, illerde ruhsatlı muayenehanesi ve polikliniği olan veteriner 

hekimlere ait bilgilerin takibinin buradan yapılacak olduğu, bunun dışında Genel Müdürlüğümüze 

ayrıca Bilgi Formu gönderilmemesi gerektiği 21.12.2004 tarihli ve 61 nolu tamim ile bildirilmişti 

Ancak bazı illerin halen, ruhsat verilmesi, ruhsat iptali ve adres değişikliğine ait bilgileri 

göndermeye devam ettiği tespit edilmiş olup, ilgili tamim hükümlerine titizlikle uyulması 

gerekmektedir.  

 
2. Daha önce Đl Müdürlükleri tarafından 3 ayda bir gönderilen “Klinik Muayene ve Tedavi 

Cetveli”  gönderilmeyecek olup, Đl Müdürlükleri bünyesinde muhafaza edilecektir. 

 
 
 
 
 
 
3. Ruhsatlandırılmış olan muayenehane, poliklinik, ev ve süs hayvanı satış, barınma ve 

eğitim yerlerine ilişkin denetim ve eğitimleri gösteren “YILLIK DENETĐM/EĞĐTĐM FORMU” 

her yıl Aralık ayının sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmeye devam edilecektir. 

 
4. Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinde 2 Nisan 2006 tarihinde 

değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle; denetim sayıları bire düşürülmüştür ve denetimlerde 

bulunan aksaklıkların devam etmesi halinde idari para cezaları getirilmiştir. 4.5.2006 tarihinde 

Yönetmelik Değişikliği Uygulama Talimatı Đllere gönderilmiştir. 

    Muayenehane ve Polikliniklerin denetimleri, Bölge Veteriner Hekimler Odası 

Yönetim Kurulu Üyesi ya da Yönetim Kurulunun görevlendireceği odaya kayıtlı bir temsilci 

beraberinde yapılmalıdır. Ancak, ilçe denetimlerinde görevlendirilecek oda temsilcisi, aynı ilçede 

görevli veya çalışanlardan olmamalıdır. Veteriner Hekimler Odasına bildirildiği halde Bölge 

Veteriner Hekimler Odasından katılım olmaması halinde, bu durumun bir yazı ile Genel 

Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.  

 
5. Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinin 8. maddesinde kimlerin 

veteriner polikliniği açabileceği açıkça belirtilmiştir.  Buna göre, aynı maddenin (a) bendinde “bir 

araya gelmiş veteriner hekimlerin”,  (b) bendinde ise ortaklarının tümü veteriner hekim olan 



şirketlerin, poliklinik açabileceği belirtilmiş olup, poliklinik ruhsatı verilmesi için tüzel kişiliğe 

haiz ticaret şirketi kurma zorunluluğunun bulunmadığı, devlet memuru olan veteriner hekimlerin 

gerek ticaret şirketi niteliğinde ve gerekse adi ortaklık niteliğinde olan polikliniklerde 

çalışamayacakları, 19.12.2008 tarihli ve 2307 sayılı yazımızla Đl Müdürlüklerine bildirilmiştir.  

 
6. Veteriner hekimlerin muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanelerinde kullandıkları  

röntgen cihazları ile ilgili olarak (cihazın ışın yayma gücüne bakılmaksızın) Türkiye Atom Enerjisi 

Kurumundan lisans almalarının zorunlu olduğu, lisans almayanların muayenehane ve 

polikliniklerinde röntgen cihazı kullanılmasına izin verilmemesi gerektiği 25.12.2008 tarihli ve 

2352 sayılı yazımızla bildirilmiş olup, muayenehane, poliklinik ve hayvan hastanesi 

denetimlerinde bu konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 
7. Ev ve süs hayvanlarının sağlıklı ortamlarda alınıp satılmaları, barındırılmaları ve 

eğitilmelerini temin etmek, hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek, hayvanlardan hayvanlara 

ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara mani olmak amacıyla, ev ve süs hayvanları satış, 

barınma ve eğitim yerlerinin düzenli olarak ve etkin bir şekilde denetimleri yapılmalıdır.  

 
 
 
 
 
 
 
8. Ev ve süs hayvanı satış yerleriyle ilgili gönderilmiş olan 21.03.2006 tarihli ve 17 nolu 

tamim ile ev ve süs hayvanı satış yerlerinde, Yönetmeliğe uygun olmayan hususların tespiti 

halinde ve ruhsatsız çalışan satış yerleri ile ilgili yapılması gereken işlemler açık bir şekilde 

belirtilmiş olup tamime titizlikle uyulması gerekmektedir.   

 
9. Ev ve süs hayvanı satış yerleri ile ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 

kapsamında çıkarılan 12 Mayıs 2006 tarihli Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama 

Yönetmeliği hükümlerine göre, ev ve süs hayvanı satışı yapacak kişilerin Mahalli Đdareler 

tarafından düzenlenecek kurslara katılarak sertifika almaları gerekmektedir.  

 
10. Bakanlığımızdan ruhsat almadan internet üzerinden ev ve süs hayvanı satışı yapılan 

yerlerle ilgili olarak; insan, hayvan ve çevre sağlığı bakımından risk teşkil eden bu tür canlıların 

internet üzerinden satışının yapılamayacağı, yapanlar hakkında 3285 sayılı Kanunun 44. ve devamı 

maddelerinde düzenlenen cezai yaptırımların uygulanmasını teminen Cumhuriyet Savcılığına suç 

duyurusunda bulunulması, işyerinin tespit edilmesi durumunda Yönetmelik gereği işyerinin 

kapatılmasına karar verilerek faaliyetten men edilmesi ve sorumlular hakkında idari para cezasının 

uygulanması gerekmektedir. 

 



11. Ziraat Odaları, Tüketici Kooperatifleri, Tarımsal amaçlı her türlü kooperatifler ile Islah 

Amaçlı Yetiştirici Birlikleri gibi birlik ve kooperatiflerin, mevzuat hükümleri gereği, hayvan 

sağlığına yönelik klinik tedavi, teşhis hizmeti vermek istemeleri durumunda, bünyelerinde çalışan 

veteriner hekimler aracılığı ile bu hizmetleri vermeleri mümkün olmayıp, ruhsatlı muayenehane 

veya polikliniği olan veteriner hekimlerle sözleşme yapmaları ya da Hayvan Hastanesi açarak 

hayvan sağlığına yönelik klinik tedavi ve teşhis hizmetlerini verebilirler. Bu konuda, Genel 

Müdürlüğümüz tarafından gönderilmiş olan,  02.12.2004 tarihli ve 54 ve 23.11.2006 tarihli ve 59 

numaralı Tamimlere göre hareket edilmesi gerekmektedir.  

 
12. Veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni ve Meslek Yüksekokullarının, 

“Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı” programından mezun olmuş sağlık teknikerleri tarafından, 

hayvan sağlığı amaçlı olarak açılacak “Hayvan Sağlığı Kabinleri” ile ilgili Yönetmelik 8 Mart 

2007 tarihli ve 26456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 

Yönetmeliğe ait uygulama talimatı 4.4.2007 tarihli ve 013365 sayılı yazımızla Đl Müdürlüklerine 

gönderilmiştir. Hayvan Sağlığı Kabini açmak isteyen veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık 

teknisyeni ve sağlık teknikerlerinin, söz konusu Yönetmelik ve talimata uygun olarak 

ruhsatlandırılması, denetim ve kontrollerinin titizlikle yapılması gerekmektedir. Ruhsat verilmiş 

hayvan sağlığı kabinleri talimat ekindeki form ile Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. 

  
 
 
 
 
13. Yabancı memleketlerde yüksek veteriner okul veya fakültelerinden diplomalı olup da 

ülkemizde mesleğini serbest olarak icra etmek isteyen veteriner hekimler, diplomalarının 

denkliğini Yüksek Öğretim Kurumuna onaylatmaları gerekmektedir. 

 

14. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların barındırılacağı hayvan bakımevlerinin 

çalışma usul ve esaslarını düzenleme yetkisinin kanunla Çevre ve Orman akanlığına verildiği, adı 

geçen Bakanlık tarafından bu yetkiye istinaden çıkartılan yönetmelikle Geçici Bakımevlerinin 

Çalışma Usul ve Esaslarının düzenlendiği, söz konusu yönetmelikte mobil kısırlaştırma 

ünitelerinin Geçici Bakımevleri kapsamında değerlendirildiği ve bunların kurulmasına izin verme 

yetkisinin Đl Çevre ve Orman Müdürlüklerine verildiği anlaşıldığından, Kanun ve Yönetmelik 

kapsamında yapılan işlemlerde yetki tecavüzü bulunmadığı, ancak mobil kısırlaştırma ünitelerinin 

vereceği hizmetler sadece sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanlarla sınırlı olduğundan, bunun 

dışında hizmet verildiğinin tespiti halinde Çevre ve Orman Bakanlığına bildirimde bulunularak 

sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasının sağlanması gerektiği Hukuk Müşavirliğince mütalaa 

edilmektedir. 

Ancak, Hayvan sağlığı ile ilgili konularda, teşhis, tedavi, koruma tedbirleri, her nevi        



veterinerlik hizmetleri, hayvan hastaneleri şartları ile ilgili tüm hususlarda şartları belirlemek, izin 

vermek, faaliyetlerini denetlemek ve kontrol etmek Genel Müdürlüğümüz görev ve yetkisi 

arasındadır. 

Ayrıca, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin Đcrasına, Türk Veteriner Hekimleri 

Birliği Đle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği Đşlere Dair Kanunun 17. Maddesine göre, 

meslek icrası yapan veteriner hekimlerin çalıştıkları bölgedeki Veteriner Hekimler Odasına kayıtlı 

olmaları gerekmektedir. Bölge Veteriner Hekimler Odasına kayıtlı olmayan veteriner hekimlerin o 

bölgede meslek icrası yapmaları Kanunen yasaktır. Bunun dışında 6343 sayılı Kanunun 8.inci 

Maddesi hükmüne göre; veteriner hekimler hayvan sağlığına yönelik muayene, teşhis ve tedavi 

yapabilmek için muayenehane veya poliklinik açmakla yükümlü olup, yine aynı Kanunun 8.inci 

Maddesine dayanarak çıkarılmış olan “Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği” 

Yasaklar bölümü Madde 25 de belirtildiği üzere veteriner hekimler faaliyet göstereceği Đlin Đl 

Tarım Müdürlüğünden muayenehane veya poliklinik ruhsatı almak zorundadırlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. SON HÜKÜMLER 

1. Bu Genelge ile yurtiçi hayvan ve hayvan maddelerinin hareketlerine ilişkin 2009/11 

sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 

            2. 2010 yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesinde belirtilen karantina tedbirleri, 

dezenfeksiyon uygulamaları, hayvan kimliklendirme ve sevkleri, pazar ve mezbaha denetimleri 

gibi konuların görevliler tarafından aksatılmadan titizlikle yürütülmesi, daha etkin kontrol ve 

denetimin uygulanması için Genelgenin, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi; Đl/Đlçe 

Müdürlüklerindeki ilgili tüm personele imza karşılığında duyurularak, gerekli 

koordinasyonun sağlanması ve uygulamanın Genelge hükümleri doğrultusunda yapılmasını 

önemle arz/rica ederim. 

 

 

 

Doç. Dr. Muzaffer AYDEMĐR 
                                                                                                   Bakan a. 



                                                                                                 Genel Müdür 
 

EKLER:   Rapor ve Talimat (26 sayfa)  

 

DAĞITIM: 

Gereği:                                                           Bilgi:    

81 Đl Valiliğine (Đl Müdürlükleri)  Đçişleri Bakanlığına 

Đdari ve Mali Đşler Dai. Bşk.na                      Teftiş Kurulu Başkanlığına                                         

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Hukuk Müşavirliğine 

TEDGEM     Strateji Geliştirme Başkanlığına 

TAGEM     Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne 

TĐGEM     Yüksek Komiserler Kurulu Başkanlığına 

TÜGEM     Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığına  

      Türk Veteriner Hekimleri Birliği 

      Merkez Konseyi Başkanlığına 

      Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Fed. Bşk.na 

      Genel Kurmay TSK Sağlık K.lığı 

      TOBB 

      TZOB       

BESD-BĐR 

      SETBĐR 

      ET-BĐR 

      Türkiye Kasaplar Federasyonu 

 

…/…/2010     Şb. Md. V. : M.DĐRĐ 

…/…/2010     Şb. Md. V. : Đ.ASLAN 

…/…/2010     Şb. Md.   : K. YILMAZ 

…/…/2010     Şb. Md. V. : H. DEMĐRTAŞ 

…/…/2010     Şb. Md. V. : C.G. GÜMÜŞTEPE 

 

…/…/2010     Dai. Bşk. : H.H. AŞKAROĞLU 

…/…/2010     Dai. Bşk. : Dr. A.TORUN 

…/…/2010     Dai. Bşk. : Dr. S.YURTALAN 

 

…/…/2010     Gn. Md. Yrd. : B.OKAY 
 

 

 

 



            EK-1 

T.C. 

TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI 

KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

DEZENFEKSĐYON BELGESĐ 

 

BelgeninVerildiği  

Đl:  

Đlçe:  

Cilt No:  

Sayfa No: 

Dezenfekte edilen araç / işletme sahibinin Adı Soyadı   

Dezenfekte edilen araç plaka / işletme no’su   

Aracın/Đşletmenin cinsi  

Dezenfekte edilen işletmenin adresi    

Nakil edilecek hayvan/hayvan maddesinin cinsi-adet/kg                    

Nakil aracının gideceği yer   

Dezenfeksiyon öncesi yapılan ön temizlik tarihi    

Dezenfeksiyonun yapıldığı tarih ve yer   

Hedef mikroorganizmalar    

Kullanılan kimyasalın adı ve kullanma dilüsyonu   

Dezenfektan uygulanan yerin uygulama süresince ısısı   

Dezenfektan uygulanma süresi    

Dezenfektan uygulaması yapan personelin/gözlemcinin Adı 

Soyadı 

  

3285 Sayılı H.S.Z. Kanunu ve Yönetmeliği ile Dezenfeksiyon Talimat esaslarına göre 

yukarıda cins  ve numarası belirtilen araç/işletme dezenfekte edilmiştir.  

 

Hükümet /SorumluVeteriner Hekimi  

Adı Soyadı, Sicil No./Diploma No. 

Tarih, Kaşe, Đmza 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 T.C.                                                                           

                                                       TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI                                            EK-2 

                                                 Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

 

HAYVAN SEVKLERĐNE MAHSUS 

YURTĐÇĐ VETERĐNER SAĞLIK RAPORU 

 

Raporun Verildiği 

Đl                          : 

Đlçe                      : 

Cilt No          : 

 

Sayfa No      : 

Hayvan Sahibinin 

Adı, Soyadı, Adresi 

 

T.C.Kimlik No / Vergi No  

Hayvanların Çıktığı 

Yer ve Adresi 

Cinsi ve Adedi  

( Rakam ve yazıyla ) 

 

Kulak Küpesi No veya Özel Đşareti                                 

Muayene Yeri ve Tarihi  

Yapılan Aşı ve Testin Seri No’ su 

Tatbik Tarihi 

Aşılama ve Serumlama Makbuzunun 

Tarih ve Seri Numarası 

 

Sevk Sebebi  

Nakil Aracının 

Cinsi ve Plaka No’ su 

 

Sürücünün Adı-Soyadı 

ve Adresi 

 

Hayvanların Gideceği  

Yer ve Adresi 

 

Menşe Şahadetnamesinin 

Verildiği Yer ve Tarihi 

 

Nakil Aracının Dezenfekte 

Edildiği Yer ve Tarihi 

 

Yukarda cinsi ve adedi belirtilen………………………………………………………………’ın. 

çıktıkları yerde 3285 sayılı H.S.Z. Kanununun 4. Maddesinde belirtilen ihbari mecburi hastalıklara 

ait tedbirler bulunmadığından ve yapılan klinik muayenelerinde sağlıklı bulunduklarından 

sevklerine RAPORDAKĐ GĐDECEĞĐ YERE KADAR  müsaade edilmiştir. 

         ......./......./......... 

                           Resmi Mühür                                                             Hükümet Veteriner Hekimi  

                                                                                                                               (Adı Soyadı, Sicil No. Đmza)            

            



                                                                            T.C.                                                                                           EK-3 

                                                TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI 

                                                Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

YURTĐÇĐ HAYVAN MADDELERĐNĐN SEVKĐNE MAHSUS 

                                                             VETERĐNER SAĞLIK RAPORU 

Raporun Verildiği 

Đl                          : 

Đlçe                      : 

Cilt No          : 

  

Sayfa  Seri A 

 

Hayvan Maddesi Sahibinin  

Adı, Soyadı, Adresi 

 

T.C.Kimlik No / Vergi No  

Gideceği  

Yer ve Adresi 

 

Maddenin Cinsi ve Ambalajı  

Adedi ve Ağırlığı  

(Rakam ve Yazıyla) 

 

Markası veya Özel Đşareti  

Muayene Yeri ve Tarihi -Sorumlu 

Vet. Hekimce Düz. Rap. Tarihi ve 

Seri Nosu 

 

Faturayı Veren 

Tarih ve No.su 

 

Nakil Aracının  

Cinsi ve Plaka No’su 

 

Sürücünün Adı – Soyadı  

ve Adresi 

 

Menşe Şah.Verildiği Yer ve Tarihi  

Nakil Aracının Dezenfekte 

Edildiği Yer ve Tarihi 

 

(….)1.Yukarıda   cins  ve miktarı gösterilen……...................’ın  kontrol altındaki  sağlıklı hayvanlardan  kesilip  elde   edildiğini,  

(.…)2.Yukarıda cins ve miktarı  gösterilen.….....................’ın sağlık kurallarına uygun olarak  kontrol altındaki sağlıklı  hayvanlardan  

elde edildiğini,insan gıdası olarak tüketilmesinde sakınca olmadığını,  

(....)3.Yukarıda  cins  ve miktarı gösterilen ...….……..….......’ın resmi kombina/mezbahalarda kontrol altındaki, etleri insan tüketimi 

için kesilen sağlıklı hayvanlardan  elde edildiğini, insan gıdası olarak tüketilmesinde  sakınca olmadığını, sevk konusu ürünlerin 

çıktıkları yer ve civarında  3285 sayılı H.S.Z. Kanunu ve Yönetmeliğine tabi bir hastalığın bulunmadığını,Bu raporda yazılı bilgilerin 

doğruluğunu GĐDECEĞĐ YERE KADAR  müsaade verildiğini  Onaylarım. . 

                                                                                                                                                               ......./......./......... 

          Resmi Mühür                                                                                                                                      Hükümet Veteriner Hekimi  

                                                                                                                                                                   (Adı Soyadı, Sicil No. Đmza)    

 
                                                                       



            EK-4                                                         
                         

 
T.C. 

TARIM ve KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI 
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

KANATLI HAYVAN SEVKLERĐNE MAHSUS 
 YURTĐÇĐ VETERĐNER SAĞLIK RAPORU 

 Raporun Verildiği 
 Đl  :                     
 Đlçe :                     

Cilt No         : 
 
Sayfa No      : 

 I.1. Hayvan Sahibinin 
 Adı- Soyadı                     : 
 TC. Kimlik No/Vergi No: 
 Adres                            : 
 

I.2. Hayvanların Çıktığı Yer ve Adresi:……………... 
…………………………………………………………..     
                                                                                                                                       
Đşletme No      :                                                                                                                            
Çalışma Đzin No  :                                                                                                                                           

 I.3. Hayvanların Gideceği Yer ve Adresi: 
 
 
 
 � Đşletme No         :                                  � Kesimhane/Kombina                    � Rendering               � Diğer (belirtiniz)………. 
   Çalışma Đzin No :                                      Ruhsat No:                              Ruhsat No:                                         
I.4. Muayene Yeri ve Tarihi: 
 

I.5. Sevk Edilen Kanatlı Hayvanların 
I.5.1.Türü                                      I.5.2. Kategorisi                 1.5.3. Yaş Aralığı (hafta)      I.5.4. Miktarı  (Rakam ve Yazıyla)                                              
    � Tavuk                       � Damızlık             ……………….            Kanatlı Sayısı (Toplam):……….. 
    � Hindi                       � Etlik                     ……………….            ………………………………….. 
    � Ördek                    � Yumurtacı                              ……………….            …………………………………..                                                        
    � Kaz                       � Çıkma Yumurtacı                  . ………………            Kafes/Kutu Sayısı:……………...                                              
    � Diğer (belirtiniz)……….            � Diğer (belirtiniz)……….      ………………..            ………………………………….    
I.6. Aşı Bilgileri 
I.6.1.Aşı Adı                                                                   I.6.2.Aşı Seri No                                                  I.6.3.Aşı Tarihi                         
………………………………………                             . ………………………………..                          ……………………………. 
                  
I.7. Nakil Yolu                � Karayolu                        � Havayolu    
                                         � Demiryolu                      � Denizyolu    
 
 Karayolu için: 
 Araç Cinsi-Plaka No : 
 Sürücünün Adı-Soyadı : 
 TC. Kimlik No : 
 Adresi : 
 

I.8. Menşe Şahadetnamesinin Verildiği Yer ve Tarih 
 
 
 
 
I.9. Nakil Aracının Dezenfekte Edildiği Yer ve Tarih           
 

 
 
 

  II. SAĞLIK BĐLGĐLERĐ 
II.1    Raporda türü ve miktarı belirtilen kanatlı hayvanların çıktıkları yerde, 3285 sayılı HSZ Kanunu’nun 4. maddesinde     

belirtilen ihbari mecburi hastalıklara ait tedbirler bulunmamaktadır. 
II.2.   Kanatlı hayvanların çıktıkları işletme ve etrafındaki 10 km yarıçapında, en az 30 gündür Avian Influenza ve Newcastle         

hastalığı görülmemiştir. Ayrıca kanatlılarda bu hastalıklara ait  klinik belirti ve hastalık şüphesi bulunmamaktadır. 
II.3.   Kanatlı hayvanların bugün klinik muayeneleri yapılmış olup; muayene sonucu sağlıklı bulunduklarından     SEVKLERĐNE    

RAPORDAKĐ GĐDECEĞĐ YERE KADAR müsaade edilmiştir.  
III.    Đlave Bilgiler 
III.1. Nakil aracı dezenfekte edilmiştir. 
III.2. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince kanatlılar tür ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda  taşınmaktadır. 
IV.    Onay 
          Hükümet veteriner hekimi olarak bu raporda yazılı bilgilerin doğruluğunu onaylarım. 

 
                                                                                                                                               ......./......./......... 

                              Resmi Mühür                                                   
                                                                                                                                    Hükümet Veteriner Hekimi 
                                                                                                                              (Adı Soyadı, Sicil No, Đmza)                                                                                                                                  
                                                                                                                                                       
                                                                    
  

             
Not:Veteriner sağlık raporunun, kanatlı hayvanların gideceği yere kadar nakil aracında bulundurulması  zorunludur. 

                                                                                                                                                                              



                                                                                                                                 

 EK-5 

 SORUMLU VETERĐNER HEKĐMCE  

      DÜZENLENEN HAYVAN MADDELERĐNE AĐT KESĐM RAPORU 

 

Raporun Verildiği Đşletmenin: 

Adı Adresi 

Bakanlık Ruhsat No  

 

 Cilt No: 

 

Seri No: 

Hayvan Maddesi Sahibinin  

Adı, Soyadı ve Adresi 

 

T.C.Kimlik No / Vergi No  

Gideceği Yer ve Adresi 

 

 

Maddenin Cinsi ve Ambalajı 

 

 

Adedi ve Ağırlığı  

(Rakam ve Yazıyla) 

Markası veya Özel Đşareti 

 

 

Hayvan Maddesinin Elde Edildiği 

Sığır Cinsi Hayvan Kulak Küpe No 

  

 

Muayene Tarihi  

Nakil Aracının Cinsi ve Plaka No   

Sürücünün Adı Soyadı Adresi  

Menşe Şahadetnamesinin Verildiği 

Yer ve Tarih, Cilt ve  Seri No 

 

 

Yukarıda cins ve miktarı gösterilen hayvan maddesinin(……………………), sağlık 

kurallarına uygun olarak kontrolüm altında  sağlıklı  ……………………………...’dan 

kesilip elde edildiğini ve hastalık etkeni taşımadığını, insan gıdası olarak tüketilecek 

hayvan maddelerinin tüketilmesinde bir sakınca olmadığını, çıktıkları yer ve civarında 

3285 sayılı Hayvan sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na tabi bir hastalığın bulunmadığını ve bu 

raporun tarafımdan düzenlendiğini beyan ederim. 

                                                                                      ...../....../...... 

     Sorumlu Veteriner Hekimin  

                                    Adı Soyadı: 

                                      Diploma No: 

                                                                                        Đmza: 

 

 



EK- 6                     

          ĐTHAL EDĐLDĐKTEN SONRA ĐHRAÇ EDĐLECEK HAYVAN MADDELERĐ ĐÇĐN  

SORUMLU VETERĐNER HEKĐMCE DÜZENLENECEK RAPOR 

Raporun Verildiği Đşletmenin: 

Adı Adresi 

Bakanlık Ruhsat No  

 

 Cilt No: 

Seri No: 

Đhracatçının Adı, Soyadı ve Adresi  

T.C.Kimlik No / Vergi No  

 Hayvan Maddesinin Geldiği Ülke 

(Orijin Ülke) 

 

 

Veteriner Sağlık Sertifika Tarih ve No’su 

 

 

Maddenin Cinsi ve Ambalajı  

Adedi ve Ağırlığı  

( Rakam ve Yazıyla ) 

Markası veya Özel Đşareti 

 

 

Muayene Tarihi  

Nakil Aracının Cinsi ve  

Plaka No  

  

 

Sürücünün Adı Soyadı Adresi 

 

 

Gideceği Ülke ve Adresi  

Đthal edildikten  sonra  ihraç edilecek, yukarıda cins ve miktarı yazılı hayvan maddesinin 

(………………………..) işletmemizde sağlık kurallarına uygun olarak kontrolüm altında 

depolandığını/işlendiğini, hastalık etkeni taşımadığını, 3285 sayılı Hayvan sağlığı ve 

Zabıtası Kanunu’na tabi bir hastalığın bulunmadığını ve bu raporun tarafımdan 

düzenlendiğini beyan ederim. 

*Not: …. tarihli ve …. sayılı Gümrük Beyannamesi ve …. tarihli ve …. sayılı Dahilde 

Đşleme Đzni kapsamında ithal edilen …. adet/bandil orijinal bağırsaklar denetimimde asorti 

olarak işlenmiştir. Bu mallardan …. adeti/bandili ….. tarihli ve ….. sayılı fatura ile 

……………’a ihraç edilecektir. 

                                                                                    ...../....../...... 

                Sorumlu Veteriner Hekimin  

                                     Adı Soyadı: 

                                       Diploma No: 

                          Đmza 

  * Sadece bağırsak sevkinde doldurulacaktır.                                                                                                     



EK-7 

SOĞUK HAVA DEPOSU SORUMLU VETERĐNER HEKĐMĐNCE  

      DÜZENLENEN ETLERE AĐT RAPOR 

 

Raporun Verildiği Đşletmenin: 

Adı Adresi 

Bakanlık Ruhsat No  

 

 Cilt No: 

 

Seri No: 

Hayvan Maddesi Sahibinin  

Adı, Soyadı ve Adresi 

 

T.C.Kimlik No / Vergi No  

Gideceği Yer ve Adresi 

 

 

Maddenin Cinsi ve Ambalajı 

 

 

Adedi ve Ağırlığı  

(Rakam ve Yazıyla) 

Markası veya Özel Đşareti 

 

Etlerin Geldiği Mezbaha/Kombina   

Ad ve Ad ve Adresi 

  

 

Muayene Tarihi 

 

 

Nakil Aracının Cinsi ve  

Plaka No  

 

 

Sürücünün Adı Soyadı Adresi    

Veteriner Sağlık Raporunun Verildiği 

Yer ve Tarih, Cilt ve  Seri No 

 

 

 

Yukarıda cins ve miktarı gösterilen etlerin; işletmemizde kontrolüm altında depolandığını, 

insan gıdası olarak tüketilmesinde bir sakınca olmadığını ve hastalık etkeni taşımadığını, 3285 

sayılı Hayvan sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na tabi bir hastalığın bulunmadığını ve bu raporun 

tarafımdan düzenlendiğini beyan ederim. 

                                                                                      ...../....../..... 

             Sorumlu Veteriner Hekimin  

                                                  Adı Soyadı: 

                                                   Diploma No: 

                                           Đmza:           

 

 

 



EK-8 

 

 

ĐDARĐ PARA CEZALARI 

 

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 

23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla değişik 47. 

maddesinin 

 

 
2010 Yılı 

 

a) fıkrasına göre; hayvan park, pazar ve panayırlarından başka 

yerlerde hayvan satanlara, 

 

 

286 TL 

 

 b) fıkrasına göre; menşesiz ve veteriner sağlık raporsuz olup 

menşei ile menşeinde salgın hastalık olmadığı tespit edilen 

hayvanları nakleden hayvan sahiplerine, 

 

 

858 TL 

 

 

c) fıkrasına göre; menşei tespit edilemeyen veya menşeinde 

salgın hastalık tespit edilen hayvanlardan karantina sonucu 

hastalıksız olduğu anlaşılan hayvanların sahiplerine, 

 

 

1144 TL 

 

 

d) fıkrasına göre; veteriner sağlık raporsuz sevk edildikleri ve 

menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılan hayvan maddesi 

sahibine, 

 

 

572 TL 

 

 

e) fıkrasına göre; menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık 

raporu olmayan hayvanların kesiminin yapıldığı mezbaha, 

kombina ve kesim yerlerinin sahiplerine, 

 

5723  TL 

 

 

f) fıkrasına göre; menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık 

raporu olmayan hayvan ve hayvan maddelerini taşıyan nakil 

vasıtası sahiplerine, 

 

 

572-5723 TL 

 



            EK -9 
T.C 

……. VALĐLĐĞĐ / KAYMAKAMLIĞI 
(Tarım İl / İlçe Müdürlüğü) 

Sayı :                                                    ...../…/2010 
Konu : İdari Para Cezası                                                                                                                         

ĐDARĐ PARA CEZASI UYGULANAN ŞAHSIN 

KĐMLĐK BĐLGĐLERĐ 

Adı Soyadı  

T.C. Kimlik No  

Baba Adı  

Doğum Yeri-Tarihi  

Nüfusa Kayıtlı Olduğu 

Đl  

Đlçe  

Belge Türü Kimlik      Ehliyet                  Diğer   
 

Plaka No-Ehliyet Ruhsat No  

Đkametgah Adresi  

 
Yukarıda açık kimliği yazılı ……………………………………. hakkında 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 5728 sayılı Kanunla  

değişik 47.maddesinin ………. fıkrası gereğince …………………………..TL(yazıyla) idari para cezasıyla cezalandırılmasını olurlarınıza arz ederim.  
 

          …………………….. 
                (Hazırlayan) 
Uygun görüşle arz ederim 
         ...../../2010 
    …………………. 
            (Sunan)  

OLUR 
..../../ 2010 

…………………….. 
(Onaylayan) 

ĐDARĐ PARA CEZASINA ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 

Miktarı (rakamla) ……………..TL 

Ödeneceği Yer ……………….. Defterdarlık / Mal Müdürlüğü 

Son Ödeme Tarihi Tebliğ tarihinden itibaren en geç 30(otuz) gün içerisinde 

(*) ĐDARĐ PARA CEZASININ  YASAL DAYANAĞI  

3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla değişik 47.maddesinin aşağıda belirtilen fıkraları gereğince; 

a) Fıkrası; Hayvan  park, pazar  ve panayırlarından başka yerlerde hayvan satanlara  

b) Fıkrası; Menşesiz ve veteriner sağlık raporsuz olup menşeinde salgın hastalık olmadığı tespit edilen hayvanları nakleden hayvan sahiplerine 

c) Fıkrası; Menşei tespit edilemeyen veya menşeinde salgın hastalık tespit edilen hayvanlardan karantina sonucu hastalıksız olduğu anlaşılan hayvanların 

sahiplerine 

d) Fıkrası; Veteriner sağlık raporsuz sevk edildikleri ve menşeinde hastalık bulunmadığı anlaşılan hayvan maddesi sahiplerine 

e) Fıkrası; Menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu olmayan hayvanların kesiminin yapıldığı mezbaha, kombina ve kesim yerlerinin sahiplerine 

f)Fıkrası; Menşe şahadetnamesi veya veteriner sağlık raporu olmayan hayvan ve hayvan maddelerini  taşıyan nakil vasıtası sahiplerine 

Not: (*) Bu hükümler dışında kalan cezalarda cezanın yasal dayanağına göre yeniden doldurulacaktır. 

KESĐLEN ĐDARĐ PARA CEZASINA 

Đtiraz Merci ……………………….Sulh Ceza Mahkemesi 

Son Đtiraz Tarihi Tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde 

Kararın tebliği tarihinden itibaren 15(onbeş) gün içinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.  Đdari para cezasının, tebliğ  tarihinden itibaren 15 (onbeş) 

gün içinde peşin ödenmesi halinde 1/4 oranında peşin ödeme indirimi uygulanır. Belirlenen süreler içerisinde ödenmeyen cezaların kesinleşmesi halinde takip ve 

tahsil işlemleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yerine getirilecektir. 
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            EK-10 

SIĞIR CĐNSĐ HAYVAN BĐLGĐLERĐNDEKĐ DEĞĐŞĐKLĐKLE ĐLGĐLĐ ĐL/ĐLÇE KOMĐSYON KARARI 

 

DEĞĐŞĐKLĐK TALEP EDEN BĐRĐM 

Hayvan Sahibi  

  

          Damızlık Birliği  

 

Adı : 

Serbest Veteriner Hekim  

      

Adı Soyadı :  

         Diğer 

 

 Adı: 

Değişiklik Talep Yazısı/Dilekçesi Tarih ve Kayıt No’su:    

Muayene Yeri   :   

HAYVAN SAHĐBĐNE AĐT BĐLGĐLER 

Adı Soyadı  Baba adı   

T.C.Kimlik No  Anne Adı   

Đşletme No  Tel No  

Adresi  

HAYVANA AĐT BĐLGĐLER 

Küpe Numarası     :    

 

 

Mevcut Kayıt 

Irkı Doğum Tarihi Cinsiyeti Küpeleme 

Tarihi 

Sisteme Kayıt 

Tarihi 

Küpeleyici 

      

Olması Gereken 

Kayıt 

      

Komisyon  Kararı  .   

 

Yukarıda detayları belirtilen hayvan komisyonumuz tarafından muayene edilmiş durum ve yaş tespiti yapılmıştır. 

Türkvet ‘te gerekli düzeltmenin yapılmasını arz ederiz.     …./…../…..   

…….. ……………………                     …….. ……………………                    …….. …………………… 

    Veteriner Hekim                                    …..………………….                     …..………………….   

   Komisyon Başkanı                           Üye     Üye  

 ……………… Küpe no’lu  hayvana ait teşvik bilgilerinin Đlçe Müdürlüğümüzde kaydı yoktur.  …../…../….. 

 

………………….. 

    Hay.Sağ.Şb.Md/ Đlçe Müdürü 

TEŞVĐK BĐLGĐLERĐ 

Teşvik Durumu                 ALDI (     )        ALMADI (     ) 

Teşvik Đsmi   

Teşvik Tarihi   

Teşvik Geri Ödeme Bilgileri Makbuz No   

Tarihi   
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ET VE ET ÜRÜNLERĐ TESĐSĐNDEKĐ BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ĐÇĐN 
TESPĐT TUTANAĞI 

 
 
Et ve Et Ürünleri Üretim Tesisinin 
Adı  : 
Đşletme No : 
Adresi  : 
Tel / Fax No : 

 
 

TARIM ĐL/ĐLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE 
                                                    ……………………….. 
 
Kesimi Yapılan/Sehven Türkvette Kesimi Yapılan/Türkvetten sevki yapılan ancak tesise 
götürülmeyen Büyükbaş Hayvanların Bilgileri 
 
         

Sıra 
No Kulak Küpe No 

      a) Kesildi  

b) Sehven Türkvet’te Kesildi    

c) Türkvet’ten sevki yapılmış 

ancak tesise gelmedi 

 
       Nakile Esas Belgenin  

(Menşe-i Şahadetnamesi / Sağlık Raporu) 

Tarih 
Cilt /Seri 

No 
Verildiği Yer 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
  
 Yukarıda belirtilen büyükbaş hayvanların tarafımca belge kontrolleri yapılmış olup, kesildiğine,  
sehven Türkvette kesildiğine veya Türkvetten sevki yapılmış ancak tesise gelmediğine dair bilgiler 
verilmiştir.  
Bilgilerinize arz ederim. …/…/2010 
 
 
            Đmza 
                  Adı Soyadı: 
         Tesis Sorumlu Veteriner Hekimi 
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FAX FORMU (ĐSTEK ĐÇĐN) 
……………ĐL TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE 

 
ET VE ET ÜRÜNLERĐ TESĐSĐNDE KESĐLEN BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR ĐÇĐN CANLANDIRMA 

ĐSTEK FORMU 
 
Canlandırma Đsteyen Đl/Đlçe Müdürlüğü   : 
Telefon-Fax-E-posta                                 : 
Nakil Yapılacak Đşletme No                     : 
Đşletme Sahibinin Adı Soyadı                   : 
Adresi                                                       : 
 
Canlandırılması Đstenen Büyükbaş Hayvanların Kulak Küpe Numaraları:  
 
 1-TR……………..      6-TR……………..             11-TR……………    16-TR……………                  
 2-TR …………….      7-TR……………..             12-TR……………    17-TR……………           
 3-TR……………..      8-TR……………..             13-TR……………    18-TR…………… 
 4-TR……………..      9-TR……………..             14-TR……………    19-TR……………                
 5-TR……………..     10-TR……………..            15-TR……………    20-TR……………                         
          
 Yukarıda numaraları belirtilen büyükbaş hayvanlar Türkvet’te Đliniz/Đlçeniz 
TR……………………….. numaralı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesisinde ÖLÜ gözükmesine rağmen 
…./…./2010 tarihinde Đlimiz/Đlçemiz TR…………………….…….nolu işletmede CANLI olarak tespit 
edilmiştir. Türkvet’te yukarıda belirtilen büyükbaş hayvanların canlandırılarak ilgili işletmeye nakil/ 
bilinmiyor yapılmasını arz ederim.   …../…../2010 
 
Düzenleyennin         Tasdik Olunur 
Adı Soyadı   :                                                                …………………………… 
Ünvanı         :          Hay.Sağ.Şb.Müd./Đlçe Müdürü 
Sicil No        : 

MAĐL FORMU (CEVAP ĐÇĐN) 
 

……………ĐL/ĐLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNE 
 

Đlgi: …../…../2010 tarihli faks. 
Canlandırılan Büyükbaş Hayvanların Küpe Numaraları: 
 1-TR……………..      6-TR……………..             11-TR……………    16-TR……………                  
 2-TR …………….      7-TR……………..             12-TR……………    17-TR……………           
 3-TR……………..      8-TR……………..             13-TR……………    18-TR…………… 
 4-TR……………..      9-TR……………..             14-TR……………    19-TR……………                
 5-TR……………..     10-TR……………..            15-TR……………    20-TR……………                         
                  
 …../…../2010 tarihinde Đlimiz/Đlçemiz TR………………………..numaralı Et ve Et Ürünleri 
Üretim Tesisinde yapılan araştırma (menşe-i şahadetnamesi/sağlık raporu ve pasaportu) sonucu; 
numaraları yazılı hayvanlar işletmede sehven kesilmiş olup ilgideki talebiniz üzerine 
CANLANDIRILARAK Đliniz/Đlçeniz TR……………………… işletmesine nakil/bilinmiyor 
yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim.…../…../2010 
      
     Düzenleyenin     
       Adı Soyadı   :                                                                
     Ünvanı         :           
     Sicil No        


