
 
 
 
 
KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK ISLETMELERININ ÇALISMA VE SAGLIK KONTROL 
YÖNETMELIGI 
Yetki Kanunu 3285, 441, 6343, 7472 
Yayimlandigi R.Gazete 18 Haziran 2004, 25496 

BIRINCI BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanimlar 

  

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci; kanatli hayvanlara ait kuluçkahaneler ve 
damizlik isletmelerinin teknik, hijyenik ve saglikli sartlarda kurulmalarini saglamak, 
isletmenin atik ve artiklarinin çevre ve toplum sagligina zarar vermesini önlemek, 
biyogüvenlik tedbirlerinin alinmasini temin etmek, kanatli hayvan hastaliklarinin 
yayilmasini engellemek, bu tür isletmelerin yer seçim, kurulus ve çalisma izinlerini 
vermek, Bakanlikça belirlenen hastaliklardan ari olan kuluçkahane ve damizlik 
isletmelerini sertifikalandirmaktir. 

  

Kapsam 

Madde 2- Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kisiler ile kamu kurum ve kuruluslar 
tarafindan kurulmus veya kurulacak olan kuluçkahaneler ve damizlik isletmelerinin 
sahip olmasi gerekli teknik, hijyenik ve saglik sartlari ile bu yerlerin yer seçim, 
kurulma ve çalisma izinleri ile saglik sertifikalarinin verilmesi ve bu Yönetmelik 
hükümlerine uyulmamasi durumunda uygulanacak islemleri kapsar. 

  

Hukuki Dayanak 

Madde 3- Bu Yönetmelik, 3285 sayili Hayvan Sagligi ve Zabitasi Kanununa, 
441 sayili Tarim ve Köyisleri Bakanliginin Kurulus ve Görevleri Hakkinda Kanun 
Hükmünde Kararnameye, 6343 sayili Veteriner Hekimligi Mesleginin Icrasina, Türk 
Veteriner Hekimleri Birligi ile Odalarinin Tesekkül Tarzina ve Görecegi Islere Dair 
Kanuna dayanilarak hazirlanmistir. 

  

Tanimlar 

Madde 4-Yönetmelikte geçen; 



Bakanlik: Tarim ve Köyisleri Bakanligini, 

Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlügünü, 

Enstitü Müdürlügü: Illerin bagli bulunduklari Veteriner Kontrol ve Arastirma 
Enstitüsü Müdürlükleri, Veteriner Merkez Kontrol ve Arastirma Enstitüsü Müdürlügü 
ile Manisa Tavuk Hastaliklari Arastirma ve Asi Üretim Enstitüsü Müdürlügünü, 

Il Müdürlügü: Tarim ve Köyisleri Bakanligina bagli il müdürlüklerini, 

Ilçe Müdürlügü: Tarim ve Köyisleri Bakanligi il müdürlüklerine bagli ilçe 
müdürlüklerini, 

Komisyon: Kuluçkahane ve damizlik isletmesinin bulundugu ilin bagli oldugu 
enstitü müdürlügünden 2 (iki) veteriner hekim ile kuluçkahane ve damizlik 
isletmesinin bulundugu il hayvan sagligi müdürlügü ve/veya ilçe müdürlüklerinden 
görevlendirilen 1 (bir) veteriner hekimin katilimiyla olusan çalisma grubunu, 

Kuluçkahane: Damizlik ve ticari amaçla kanatli yavrularini çikaran isletmelerini, 

Kuluçkalik Yumurta: Damizlik ve ticari amaçli kuluçkalik özellige sahip 
yumurtalari, 

Damizlik isletmesi: Ticari amaçla kurulmus, damizlik ve ticari kanatli hayvan ve 
kuluçkalik yumurta üreten isletmeleri, 

Damizlik Kanatli: Yumurta veya et üretiminde kullanilacak kanatli yavrularinin 
üretimi için gelistirilmis sürüyü olusturan hayvanlari, 

Teknik Müdür: Bu Yönetmelik kapsamindaki isyerlerinin, bu Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak faaliyet göstermesinden isverenle sorumlu olan veteriner 
hekimi veya zooteknisti, 

Sorumlu Veteriner Hekim: Bu Yönetmelik kapsamindaki isyerlerinin, bu 
Yönetmelik hükümlerine uygun olarak saglikli üretim göstermesinden isverenle 
birlikte sorumlu olan veteriner hekimini, 

Teknik Personel: Bu tür isletmelerde çalisacak olan sorumlu yönetici disindaki 
veteriner hekimleri ve zooteknistlerini, 

Teknisyen: Bu tür isletmelerde çalisacak olan veteriner saglik teknisyenleri ile 
veteriner saglik teknikerlerini, 

Kurulus Izni: Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda 
kuluçkahane ve damizlik isletmelerinin kurulmasi için verilen izin belgesini, 

Çalisma Izni: Kurulus izni verilmis ve uygun görülen projelerine göre yapilmis 
kuluçkahane ve damizlik isletmelerinin faaliyete geçmesi için verilen izin belgesini, 



Saglik Sertifikasi: Analizleri sonucunda kuluçkahane ve/veya damizlik 
isletmelerin hastaliktan ari olanlarina verilen sertifikayi 

 ifade eder. 

  

  

IKINCI BÖLÜM 

Kuluçkahane ve Damizlik Isletmelerinin Yer, Bölümleri ve Asgari Sartlar 

  

Kuluçkahanenin Yeri ve Bölümleri 

Madde 5- Kuluçkahanelerin; her türlü hayvan isletmelerine, tüm hayvan kesim 
ve et isleme yerlerine, pazar yerlerine, yumurta depolarina, et depolarina, yem 
fabrikalarina, yem ve hayvansal orijinli yem ham maddesi üreten isletmelere, hastalik 
etkenlerinin bulasmasina sebep olabilecek benzeri tesislere ve iskan sahalarina 
uygun uzaklikta izole bir yerde kurulmasi sarttir. 

Kuluçkahanelerde asagidaki bölümler bulunmalidir. 

a) Kuluçkahane girisinde; motorlu araç veya diger nakil araçlarinin giris ve 
çikislarinda dezenfeksiyonunu saglamak amaciyla araçlarin içinden geçirilebilecegi 
dezenfektan havuzlari ile alet ve ekipmanlarin dezenfeksiyonunun yapilabilecegi 
uygun bir sistem, 

b) Kuluçkahanenin ilk girisinde bay ve bayanlar için ayri ayri duslarin ve 
tuvaletlerin oldugu, giysilerini degistirebilecekleri giyinme dolaplarinin bulundugu 
uygun bir bölüm, 

c) Idari kisim ve bürolar, 

d) Yumurta kabul, seçim ve tasnif ölümü, 

e) Yumurta deposu, 

f) Gelisim makinalari odasi, 

g) Çikim makinalari odasi, 

h) Kanatli yavru seleksiyon, asilama, cinsiyet ayrimi ve kutulama bölümleri, 

i) Ekipman ve malzeme temizleme, dezenfeksiyon bölümü, 

j) Malzeme odasi ve depo, 



k) Jeneratör, 

l) Devekusu kuluçkahanesinde, ana odasi, kuluçka yavru tasnif bölümünden 
sonra yavru gelistirme bölümü, 

m) Yakma firini veya özel imha çukuru, 

Kuluçkahaneler kolayca yikanabilir ve dezenfekte edebilir sekilde insa 
edilmelidir. Isletmeler, çamasir odasi, transfer odasi ve sterilizatör bulundurabilir. 

  

Kuluçkahane Bölümlerindeki Gerekli Asgari Teknik ve Hijyenik Sartlar 

Madde 6- Çalisma izni verilmesi için kuluçkahanelerde asagidaki asgari teknik 
ve hijyenik sartlarin bulunmasi zorunludur: 

1) Isletmenin ve kuluçkahane binasinin girisinde el ve ayaklarin 
dezenfeksiyonunu saglayacak ekipman bulundurulmasi zorunludur. 

2) Kuluçkahanenin çevresi, en az 1.5 metre yüksekliginde duvar veya tel örgü 
ile çevrilecektir. 

3) Kuluçkahane bina ve çevre zemini betonlanacak, isletme ara yollari beton 
veya buna benzer malzemeyle kaplanacaktir. 

4) Kuluçkahanelerde mevcut olan oda ve koridorlarda zemin, su geçirmez, 
kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapilacaktir. 

5) Kuluçkahane içindeki atik suyun; izgarali bir kanal veya bir boru sistemi ile 
tahliyesi saglanacaktir. Kanallar temizlik ve dezenfeksiyona uygun, yuvarlak sekilli, 
yeterli derinlik ve büyüklükte, kanal kapak ve/veya izgaralari kolay çikabilen özellikte 
ve kati artiklarin tutulmasi için bölümler arasindaki kanal baglantilarinda özel 
tertibatlara sahip yapida olacaktir. Artik ve kirli sularin çevre kirliligine sebep 
olmayacak sekilde kanalizasyon veya bir foseptige baglanmasi zorunludur. 

6) Duvarlar; tabandan tavana kadar açik renkli, yikanabilir ve dezenfekte 
edilebilir, saglam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile kaplanacaktir. 

7) Duvarlarin birbiri ile birlesen kisimlari ve duvar-zemin baglantisi pislik 
tutmayacak yapida olacaktir. 

8) Kapi ve pencere çerçeveleri dayanikli paslanmaz materyalden yapilacaktir. 
Eger ahsap ise bütün yüzeyleri düzgün ve su geçirmez bir materyal ile kaplanacaktir. 
Açilabilen dis pencerelerin tamami sinek, hasere ve kemiricilerin içeri girmesini 
engelleyecek sekilde pencere teli ile kaplanacaktir. Kapi ve pencereler yeteri 
büyüklükte olacaktir. 

9) Havalandirma ve buhar tahliyesini saglayacak uygun bir sistem olacaktir. 
Kuluçkahanenin en az iki penceresine; iç-dis hava alisverisini kesintisiz olarak 



yapabilecek, havadaki virus, bakteri, polen, toz gibi aski maddeleri kendi bünyesinde 
tutabilecek sentetik filtreli sistemler kullanilacaktir. 

10) Tavan, düzgün ve kolay temizlenebilir yapida olacaktir. 

11) Isletmenin banyo ve tuvaletinde mevcut olan lavabolarda sivi temizlik 
malzemesi ve dezenfektan gibi gerekli sihhi malzeme bulundurulacaktir. 

12) Çöplerin ve atiklarin konulmasi için su geçirmez, paslanmaz, kolay 
temizlenir ve dezenfekte edilebilir nitelikte tasinabilecek ekipmanlar 
bulundurulacaktir. 

13) Olusan atik ve artiklarin hijyenik sartlara uygun bir sekilde çevre ve toplum 
sagligina zarar vermeden ilgili mevzuat hükümlerine göre izale, bertaraf ve tahliyesi 
yapilacaktir. 

14) Kuluçkahanelerde çalisan personelin kullanimina mahsus, düzgün, su 
geçirmez, yikanabilir duvar ve zemine sahip yeterli büyüklükte oda veya odalar 
bulunacaktir. Bu odalarda en fazla bes isçi için bir lavabo, dus ve tuvalet ve her isçi 
için elbiselerini koyabilecegi bir dolap bulunacaktir. Tuvaletler, dogrudan çalisma 
bölümlerine açilmayacaktir. 

15) Kuluçka amaciyla kullanilacak yumurtalar dezenfekte edilmis tablalara 
yerlestirilecektir. Yumurtalarin konulacagi depolarin, uygun isi ve nem oranlari 
saglanacaktir. 

16) Çalisma yerleri ile temizlik yapilan bütün bölümlerinde devamli içilebilir 
nitelikte yeterli basinçta sicak ve soguk su imkani ile yeterli sayida musluk 
bulunacaktir. Buralardaki lavabolarda sivi temizlik malzemesi ve dezenfektan gibi 
gerekli sihhi malzeme bulundurulacaktir. 

17) Kuluçkahanelerde kullanilacak sular; kaynagindan itibaren steril ve yabanci 
maddelerden arindirilmis olacak, aski maddeleri ile klor gibi maddeleri ihtiva 
etmeyecektir. Bunu saglayacak bir sistem yapilacaktir. 

18) Kuluçkahanelerde saklanmasi gereken ekipman, alet ve malzemeler 
malzeme odasi veya depo içinde bulundurulacaktir. 

19) Saglikli kanatli yavru üretimi için kuluçkahanede normal çalisma yerleri ile 
embriyonun gelistigi ve civcivin çiktigi hassas bölümlerin ayrilmasi, hassas bölüme 
geçecek personelin de gerekli hijyenik tedbirleri alip usulüne uygun giyinmesi 
zorunludur. 

20) Kuluçka artiklari, isletme içerisinde yakma firininda, yakma firini yoksa özel 
bir çukura gömülerek veya varsa rendering tesisinde imha edilecektir. Isletme, 
artiklarini bagli bulundugu belediye çöplügüne götürecekse; isletme ile Belediye 
Baskanligi arasinda bu konu ile ilgili olarak yapilmis olan sözlesmenin bulunmasi 
sarttir. Bu durumda artiklarin usulüne uygun bir sekilde bekletilmeksizin ilgili çöplüge 
götürülerek isletmeden uzaklastirilmasi sarttir. Kuluçka artiklarini tasimada kullanilan 



ekipman her kullanimdan sonra usulüne uygun bir sekilde temizlenecek ve 
dezenfekte edilecektir. 

21) Isletme girisinde el ve ayaklarin dezenfeksiyonunun yapilabilecegi, 
ekipman, alet ve malzemelerin temizlenip dezenfekte edilebilecegi uygun bir yer ve 
yeterli imkanlar bulundurulacaktir. 

22) Kuluçka amaci ile sadece temiz yumurtalar kullanilacaktir. Kullanilan 
yumurtalar tablalara yerlestirilmeden önce tercihen 24 saat içinde veya mümkün olan 
en erken zamanda sanitize edilecektir. 

23) Kanatli yavru nakillerinde dezenfekte edilmis plastik kasalar veya hiç 
kullanilmamis özel kutular kullanilacaktir. 

24) Kuluçka makineleri her çikimdan sonra dezenfekte edilecektir. 

25) Kuluçkahane isletmeleri, isletmenin girisine tabela bulundurarak o yerin 
hangi amaçla kullanildigini ve kime ait oldugunu göstermek zorundadir. 

26) Personelin tek kullanimlik elbise, bone, maske ve galos kullanmalari 
zorunludur. 

27) Isletmeler, yangin ve patlamalar için gerekli önlemleri almak zorundadir. 

  

Damizlik Isletmelerinin Yeri ve Bölümleri 

Madde 7- Damizlik isletmelerinin; her tür lü hayvan isletmelerine, tüm hayvan 
kesim ve et isleme yerlerine, pazar yerlerine, yumurta depolarina, et depolarina, yem 
fabrikalarina, yem ve hayvansal orijinli yem ham maddesi üreten isletmelere, hastalik 
etkenlerinin bulasmasina sebep olabilecek benzeri tesislere ve iskan sahalarina 
uygun uzaklikta izole bir yerde kurulmasi sarttir. 

Damizlik isletmelerinde asagidaki bölümlerin bulunmasi zorunludur. 

a) Damizlik isletmeleri girisinde; motorlu araç veya diger nakil araçlarinin giris 
ve çikislarinda dezenfeksiyonunu saglamak amaciyla araçlarin içinden 
geçirilebilecegi dezenfektan havuzlari ile alet ve ekipmanlarin dezenfeksiyonunun 
yapilabilecegi uygun bir sistem, 

b) Damizlik isletmelerinin ilk girisinde bay ve bayanlar için ayri ayri dus 
yapabilecekleri, giysilerini degistirebilecekleri giyinme dolaplari ve tuvalet bulunan 
uygun bir bölüm, 

c) Idari kisim ve bürolar, 

d) Kümesler, 

e) Yem depolari veya yem silolari, 



f) Yumurta odasi, 

g) Malzeme odasi, 

h) Dezenfeksiyonu kolayca mümkün olan varsa otopsi odasi, 

i) Yakma firini veya özel imha çukuru. 

Devekusu damizlik isletmelerinde, yetistirme zorunlu olarak açik ortamda 
yapilmaktadir. Bu nedenle kapali sistem kümeslerdeki sartlar aranmaz. Uygun 
malzemeden ve uygun yükseklikte padoklar bulundurulur. 

Damizlik Isletmelerinin Bölümlerindeki Gerekli Asgari Teknik ve Hijyenik Sartlar 

  

Madde 8- Çalisma izni verilmesi için damizlik isletmelerinde asagidaki asgari 
teknik ve hijyenik sartlarin bulunmasi zorunludur: 

1) Isletmeler kümeslerin girisinde el ve ayaklarin dezenfeksiyonunu saglayacak 
ekipman bulundurulmasi zorunludur. 

2) Damizlik isletmelerin çevresi, en az 1.5 metre yüksekliginde duvar veya tel 
örgü ile çevrilecektir. 

3) Kümeslerin bina ve çevre zemini betonlanacak, isletme ara yollari beton 
veya buna benzer malzemeyle kaplanacaktir. 

4) Damizlik isletmelerinin bosaltilmasindan sonra yapilacak olan temizlik 
esnasinda olusacak olan atik suyun; izgarali bir kanal veya borulu bir sistem ile 
tahliyesi saglanacaktir. Kanallar, temizlik ve dezenfeksiyona uygun, yuvarlak sekilli, 
yeterli derinlik ve büyüklükte, kanal kapak ve/veya izgaralari kolay çikabilen özellikte 
ve kati artiklarin tutulmasi için bölümler arasindaki kanal baglantilarinda özel 
tertibatlara sahip yapida olacaktir. Artik ve kirli sularin çevre kirliligine sebep 
olmayacak sekilde kanalizasyon veya bir foseptige baglanmasi zorunludur. 

5) Damizlik isletmelerinde mevcut olan kümes, oda ve koridorlarda zemin, su 
geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden usulüne uygun bir 
sekilde yapilacaktir. 

6) Duvarlar; tabandan tavana kadar açik renkli, düzgün sivali ve dezenfekte 
edilebilir, saglam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile kaplanacaktir. 

7) Duvarlarin birbiri ile birlesen kisimlari ve duvar-zemin baglantisi pislik 
tutmayacak yapida olacaktir. 

8) Kapi ve pencere çerçeveleri dayanikli paslanmaz materyalden yapilacaktir. 
Eger ahsap veya demir ise bütün yüzeyleri düzgün ve su geçirmez bir materyal ile 
kaplanacaktir. Açilabilen dis pencerelerin tamami sinek, hasere ve kemiricilerin içeri 



girmesini engelleyecek sekilde pencere teli ile kaplanacaktir. Kapi ve pencereler 
yeteri büyüklükte olacaktir. 

9) Havalandirma ve buhar tahliyesini saglayacak uygun bir sistem ve yeterli 
isiklandirma olacaktir. Kümese ait en az iki pencereye; iç-dis hava alisverisini 
kesintisiz olarak yapabilecek, havadaki virus, bakteri, polen, toz gibi aski maddeleri 
kendi bünyesinde tutabilecek sentetik filtreli sistemler kullanilacaktir. 

10) Tavan düzgün ve kolay temizlenebilir yapida olacaktir. 

11) Çalisma yerleri ile temizlik yapilan bütün bölümlerinde devamli içilebilir 
nitelikte yeterli basinçta sicak ve soguk su imkani ile yeterli sayida musluk 
bulunacaktir. Buralardaki lavabolarda sivi temizlik malzemesi ve dezenfektan gibi 
gerekli sihhi malzeme bulundurulacaktir. 

12) Kümeslerde kullanilacak sular; kaynagindan itibaren steril ve yabanci 
maddelerden arindirilmis olacak, aski maddeleri ile klor gibi maddeleri ihtiva 
etmeyecektir. Bunu saglayacak bir sistem yapilacaktir. 

13) Çöplerin ve atiklarin konulmasi için su geçirmez, paslanmaz, kolay 
temizlenir ve dezenfekte edilebilir nitelikte tasinabilecek ekipmanlar 
bulundurulacaktir. 

14) Olusan atik ve artiklarin hijyenik sartlara uygun bir sekilde çevre ve toplum 
sagligina zarar vermeden ilgili mevzuat hükümlerine göre izale , bertaraf ve tahliyesi 
yapilacaktir. 

15) Damizlik isletmelerinde çalisan personelin kullanimina mahsus, düzgün, su 
geçirmez, yikanabilir duvar zemine sahip yeterli büyüklükte oda veya odalar 
bulunacaktir. Grand parent isletmelerde en fazla 5 (bes) isçi için bir lavabo, dus ve 
tuvalet ve her isçi için elbiselerini koyabilecegi bir dolap; parent stock isletmelerde ise 
7 (Yedi) isçiye bir lavabo, dus, tuvalet ve her isçi için elbiselerini koyabilecegi bir 
dolap bulunacaktir. Tuvaletler, dogrudan çalisma bölümlerine açilmayacaktir. 

16) Isletme artiklari isletme içerisinde yakma firininda, yakma firini yoksa özel 
bir çukura gömülerek veya varsa sirketin kesimhanesindeki rendering tesisinde imha 
edilecektir. Isletme, artiklarini bagli bulundugu belediye çöplügüne götürecekse; 
isletme ile Belediye Baskanligi arasinda bu konu ile ilgili olarak yapilmis olan 
sözlesmenin bulunmasi sarttir. Bu durumda artiklarin usulüne uygun bir sekilde 
bekletilmeksizin ilgili çöplüge götürülerek isletmeden uzaklastirilmasi sarttir. Isletme 
artiklarini tasimada kullanilan ekipman her kullanimdan sonra usulüne uygun bir 
sekilde temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. 

17) Damizlik isletmelerinde saklanmasi gereken ekipman, alet ve malzemeler 
malzeme odasi veya depo içinde bulundurulacaktir. 

18) Yemlik ve suluklar altlikla bulasmayacak sekilde yerlestirilecek ve sik sik 
temizlenecektir. 



19) Yeni grup kanatlilar gelmeden önce kümesler ile alet ve ekipman 
temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. 

20) Içme suyu depolari ve sistemi dezenfekte edilebilir özellikte olacaktir. 

21) Farkli yas ve türdeki hayvanlar ayni kümeste bulundurulamayacaktir. 

22) Kümeslere yabani kuslarin girmesi engellenecektir. 

23) Isletmeler içerisinde gübre, çöp ve benzeri atiklar bulundurulmayacaktir. 

24) Yem depolari, hijyenik kosullarda depolamaya uygun olacaktir. 

25) Isletmelerde insekt ve fare gibi zararlilara karsi mücadele edilecektir. 

26) Damizlik isletmeleri, isletmenin girisine tabela bulundurarak o yerin hangi 
amaçla kullanildigini ve kime ait oldugunu göstermek zorundadir. Isletmede yer alan 
her damizlik kümes için; kümesin no su, kapasite ve mevcut kapasite durumunu 
gösterir bilgileri tasiyan levhalar bulundurulacaktir. 

27)Personelin tek kullanimlik elbise, bone, maske ve galos kullanmalari 
zorunludur. 

28) Isletmeler, yangin ve patlamalar için gerekli önlemleri almak zorundadir. 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Müracaat ve Izin Islemleri 

  

Kuluçkahane ve Damizlik Isletmelerinin Yer Seçim ve Kurulus Izni 

Madde 9- Gerçek ve tüzel kisiler ile kamu kurum ve kuruluslari, kuluçkahane ve 
damizlik isletmesi yer seçim ve kurulus izni almak için bir dilekçe ile Valilige müracaat 
ederek asagidaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadir: 

a) Isletmenin kurulacagi yerin tapusu, 

b) Kiralik ise kira sözlesmesi, 

c) Plan krokisi ve çapi, 

d) Bu Yönetmeligin Ek-1 inde bulunan ve ilgililerce uygun bir sekilde 
düzenlenmis beyanname, 

e) Isletmenin yerini belirleyen; yerlesim yeri ve çevresine ait üzerinde teknik, 
sosyal, otopark ve benzeri tesisleri gösteren ve ilgili imar kurulusunun uygun görüsü 



alindik tan sonra hazirlanmis ve tasdik edilmis 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet 
plani, 

f) Isletmeye ait tüm bölümleri içeren detayli, teknik resim kurallarina göre 
hazirlanmis bir adet plan, kesit ve görünüsleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli mimari 
proje. 

Bu bilgi ve belgeler il müdürlügü tarafindan incelenir. Komisyon marifetiyle söz 
konusu yerin mahallinde denetimi yapilir. 3285 sayili Hayvan Sagligi ve Zabitasi 
Kanunu ve 15/3/1989 tarihli ve 20109 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan 3285 sayili 
Hayvan Sagligi Zabitasi ve Yönetmeligi hükümlerine göre kanatli hayvanlarin saglikli 
üretilmesi ve saglikli damizlik sürülerin yetistirilmesi ile insan ve çevre sagligina etki 
yapmayacak mesafelerde yer almasi amaciyla, komisyonca saglik koruma bandi için 
bu Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun yer tespiti yapilir. Mesafenin ve firmaca 
hazirlanmis olan bilgi ve belgelerin yeterli görülmesi sonucu bu Yönetmeligin Ek-2 
sinde bulunan yer seçim ve kurulus raporu düzenlenir. Bu rapor Valilikçe de 
onaylanir. 

Onaylanan isletmelere il müdürlügünce kurulus izni verilir. Kurulus izni bir yil 
için geçerlidir. Bu süre içinde kuluçkahane ve damizlik isletmelerini bitirmeyen gerçek 
ve tüzel kisiler ile kamu kurum ve kuruluslara gerekçeleri uygun görüldügü taktirde il 
müdürlügünce ek süre verilir. Tüm müracaatlar il müdürlügünce en geç bir ay 
içerisinde cevaplandirilir. Gerekli hallerde Bakanlik, kurulma asamasindaki 
isletmelerin kontrol ve incelemesini yapabilir. 

Kuluçkahane ve Damizlik Isletmelerinin Çalisma Izni Için Gerekli Belgele r 

Madde 10- Kurulus izni alarak isletmelerini onayli projelerine göre yapmis olan 
gerçek ve tüzel kisiler ile kamu kurum ve kuruluslar çalisma izni için ekinde asagidaki 
belgeler bulunan bir dilekçe ile Valilige müracaat etmek zorundadir: 

a) Teknik Müdür ve sorumlu veteriner hekimin meslek odalarindan almis 
olduklari üyelik belgesi, 

b) Teknik Müdür ve sorumlu veteriner hekimin, isletme ile yapmis olduklari 
sözlesme, 

c) Isletmede çalisacak olan personelin görevleri ve sayisini gösterir isim listesi, 

d) Açilmasi istenilen isletme bir sirket ise sirketin kurulusunu gösterir Ticaret 
Sicil Gazetesi, sayet sirket degil ise esnaf ve sanatkarlar odasindan alinmis üyelik 
belgesi, 

e) Yangin ve patlamalar için gerekli önlemlerin alindigina dair itfaiye 
müdürlügünden alinan belge. 

Yukarida belirtilen belgeler il müdürlügünce tetkik edilir. Komisyon marifetiyle 
söz konusu yer mahallinde incelenir. Bu Yönetmeligin Ek-3 ünde bulunan açilma 
raporu düzenlenir. .Bu rapor Valilikçe de onaylanir. Onaylanan isletmelere il 



müdürlügünce çalisma izni verilir. Çalisma izni, isletme sahibinin adina ve isletmenin 
bulundugu adrese göre düzenlenir. 

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hijyenik ve Saglik Kontrolü 

  

Saglik Kontrolü 

Madde 11- Kuluçkahane ve damizlik kümesler, Bakanlikça uygulanacak olan 
saglik kontrolü ve tarama programlarina katilmak ve etkili biyogüvenlik tedbirlerini 
almak zorundadir. Saglik kontrolü ile ilgili hususlar talimatla belirlenir. 

Kuluçkahanelerde Hijyenik ve Saglik Kontrolü 

Madde 12- Kuluçkahanelerin teknik, hijyenik ve saglik kontrolleri her alti ayda 
bir veya Bakanlik, isletmenin bagli bulundugu enstitü müdürlükleri ve il 
müdürlüklerinin gerekli görmesi halinde süreye bakilmaksizin yapilir. Saglik kontrolü 
için gerekli örnekler, bagli bulundugu enstitüden iki veteriner hekim, il ve/veya ilçe 
müdürlügünde görevli bir veteriner hekim tarafindan alinir. Kuluçkahaneye ait 
laboratuvar muayeneleri, Bakanlikça belirlenen laboratuvarlarca yapilir. 

Bakanlikça belirlenen kontrol ücretleri, saglik kontrolü yapilan kuluçkahane 
sahiplerince laboratuar tetkiklerini yapan ilgili enstitü döner sermaye isletmesine 
yatirilir. 

Kuluçkahaneye girerek denetim yapacak olan elemanlarin ve isletmede çalisan 
personelin alti ayda bir tam tesekküllü bir saglik kurulusunda veya konu ile ilgili 
Bakanligimiza bagli enstitülerden salmonella portör testinden geçmeleri ve 
salmonella portörü olmadigini gösteren bir belge almalari zorunludur. 

Damizlik Isletmelerinde Hijyenik ve Saglik Kontrolü 

Madde 13- Damizlik isletmelerin teknik, hijyenik ve saglik kontrolleri her alti 
ayda bir veya Bakanlik, isletmenin bagli bulundugu enstitü müdürlükleri ve il 
müdürlüklerinin gerekli görmesi halinde süreye bakilmaksizin yapilir. Saglik kontrolü 
için gerekli örnekler, bagli bulundugu enstitüden iki veteriner hekim, il ve/veya ilçe 
müdürlügünde görevli bir veteriner hekim tarafindan alinir. Kuluçkahaneye ait 
laboratuar muayeneleri, Bakanlikça belirlenen laboratuvarlarca yapilir. 

Bakanlikça belirlenen kontrol ücretleri, saglik kontrolü yapilan kuluçkahane 
sahiplerince laboratuar tetkiklerini yapan ilgili enstitü döner sermaye isletmesine 
yatirilir. 

Damizlik isletmesine girerek denetim yapacak olan elemanlarin ve isletmede 
çalisan personelin alti ayda bir tam tesekküllü bir saglik kurulusunda veya konu ile 



ilgili Bakanligimiza bagli enstitülerden salmonella portör testinden geçmeleri ve 
salmonella portörü olmadigini gösteren bir belge almalari zorunludur. 

Damizlik kanatlilar, Bakanlikça belirlenen prensiplere uygun olarak 
muntazaman asilanacaktir. 

  

Kuluçkalik Yumurta Temini 

Madde 14- Kuluçkahaneler, kanatli yavru üretiminde kullanacaklari yumurtalari 
yurtiçinde Bakanlikça çalisma izni ve saglik sertifikasi verilmis isletmelerden temin 
etmeleri zorunludur. Kuluçkalik yumurta ithal edecek olan isletmeler, bu Yönetmelik 
dogrultusunda çalisma izni almalari zorunludur. Yurt disindan ithal edilecek 
kuluçkalik yumurtalar da ise; ülkelerinde mevcut olan hükümler dogrultusunda ilgili 
resmi otoriteden çalisma izni ile saglik sertifikasi almis isletmelerden almalari 
gerekmektedir. 

Ithal esnasinda ülkemize girecek olan yumurtalara ait saglik belgesi ve yumurta 
üretimi yapan yurt disindaki üretici firmanin çalisma izin belgesinin olup olmadigi 
aranacaktir. 

  

BESINCI BÖLÜM 

Kuluçkahane ve Damizlik Isletmelerinde 

  

Çalisma Esnasinda Uyulacak Hususlar 

Personel, Bina ve Ekipman 

Madde 15- Çalisma izni almis kuluçkahane ve damizlik isletmelerinde personel, 
bina ve ekipman yönünden asagidaki hususlara dikkat etmeleri zorunludur: 

a) Personel, bina ve ekipman temizligine azami itina gösterecektir. 

b) Kuluçkahanede çalisacak personel açik renkli, kolayca temizlenebilir, temiz 
baslik, çizme veya özel ayakkabi, çalisma kiyafetleri ve koruyucu kiyafetler giyecek; 
damizlik isletmelerinde çalisacak personel kolayca temizlenebilir, temiz baslik, çizme 
veya özel ayakkabi, çalisma kiyafetleri ve koruyucu kiyafetler giyecektir. Çalisan 
personelin kiyafetleri yeterince temiz olacaktir. 

c) Personelin gün boyunca birçok kez, özellikle ise ara verip tekrar basladiginda 
ellerini iyice temizleyecek ve dezenfekte edecektir. Bunun için gerekli malzeme her 
an bulundurulacaktir. 

d) Isletme içerisinde sigara içilmeyecektir. 



e) Hasere, kemirici ve diger zararlilara karsi bir program dahilinde periyodik 
olarak mücadele yapilacaktir. Bu amaçla kullanilan maddeler ile isletmede kullanilan 
temizlik ve dezenfektan benzeri maddeler bir oda veya dolapta, kilit altinda muhafaza 
edilecektir. 

f) Çalisma bölümlerine ilgili personel haricindeki kisilerin giris çikisi engel 
olunacaktir. 

g) Kullanilan tüm alet ve ekipmanin düzenli olarak temizlik ve bakimi 
yapilacaktir. Bunlar çalisma günü boyunca ve is bitiminde dikkatlice temizlenip, 
dezenfekte edilecek, amaci disinda ve ilgili bulundugu bölüm disinda 
kullanilmayacaktir. 

h) Kuluçkahane ve damizlik isletmelerinde çalisan personelin gerek hijyen ve 
gerekse saglik açisindan tek kullanimlik elbise, bone ve agizlik kullanmalari sarttir. 

i) Isletmeler, beyannamelerinde belirtmis olduklari faaliyet alanindan baska 
herhangi bir faaliyette bulunamazlar. 

  

Teknik Müdürün Görev ve Sorumlulugu 

Madde 16- Bu Yönetmelik kapsamindaki isletmelerde teknik müdür 
çalistirilmasi zorunludur. Teknik müdürün görevleri, sorumluluklari ve 
görevlendirilmeleri ile ilgili hususlar asagida çikarilmistir: 

a) Teknik müdür isletmenin bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet 
göstermesinden ve çalisan personelin egitiminin verilmesinden isverenle birlikte 
sorumludur. 

b) Kuluçkahane ve damizlik isletmenin sahibi, teknik müdürün görevlerini yerine 
getirmesinde kullanacagi her türlü araç, gereç ve imkani saglamak zorundadir. 

c) Teknik sorumlu yönetici ile firma arasinda yapilacak olan sözlesme her yil 
yenilenerek ilgili il müdürlügüne verilecektir. 

d) Teknik müdür isten ayrilmak istedigi taktirde, bunu bir ay önceden çalistigi 
kuluçkahane veya damizlik isletme idaresine ve isletmenin bulundugu yerdeki Il 
Müdürlügüne ve meslek odasina yazili olarak bildirmek zorundadir. Teknik müdürün 
isten çikarilmasi halinde ayni islemlerin isletme idaresince yapilmasi ve derhal yeni 
bir teknik müdür istihdami zorunludur. 

e) Teknik müdür çalisma saatleri içinde baska bir iste çalisamaz. 

f) Teknik müdür, isletmelerinde elde edecekleri kanatli hayvanlari hangi kisi 
veya kuruluslara verdiklerini gösterir bir liste tutacaktir. Teknik müdür, kisi ve 
kuruluslarin adi, soyadi veya ticari ünvani, adresi ve telefon numarasinin bulundugu 
liste ile sorumlu veteriner hekimin bahis konusu olan kanatli hayvanlarin saglikli 
oldugunu dair düzenlemis oldugu saglik raporlarini saklamak zorundadir. 



g) Kuluçkahaneye gelen yumurtalarin orijini ve kaç günlük olduklari, kuluçka 
makinesine giren yumurtalarin miktari, irki ve konulus tarihi ile çikis makinelerine 
alinan yumurtalarin aktarma tarihi, dölsüz yumurta ve embriyo ölümleri sayisi ve 
orani gibi kayitlari tutmak ve istenildigi taktirde ilgililere göstermek ile yükümlüdür. 

h) Teknik müdür, kuluçkahane ve damizlik isletmesinde çalisan tüm personelin 
(teknik müdür, sorumlu veteriner hekim ve teknik personel ve benzeri) isimlerini ve 
yaptigi görevleri gösterir listeyi, her yil bagli bulundugu il müdürlügüne bildirmesi 
zorunludur. 

i)Teknik müdür, isletmeye ait denetim defterini hazirlayarak denetime gelen 
görevlilere sunmak ve isletmede görülebilecek tüm aksakliklarin giderilmesinden 
isletme sahibi ile birlikte sorumludur. 

  

Sorumlu Veteriner Hekimin Görev ve Sorumlulugu 

Madde 17- Bu Yönetmelik kapsamindaki isletmelerde sorumlu veteriner hekim 
çalistirilmasi zorunludur. Sorumlu veteriner hekimin görevleri, sorumluluklari ve 
görevlendirilmeleri ile ilgili hususlar asagida çikarilmistir: 

a) Sorumlu veteriner hekim; isletmenin bu Yönetmelik hükümlerine uygun 
saglikli üretim yapilmasindan, çalisan personelin saglik kontrolü ve kanatli hayvan 
hastaliklarinin yayilmasinin engellenmesi ve toplum sagligina zarar vermesini 
önleyecek dogru tedbirlerin alinmasindan isverenle birlikte sorumludur. 

b) Isletmede bulunan her kümes için ayri ayri olmak üzere üretim, ölüm, salgin 
hastalik vakalarini, otopsi bulgularini, performans bilgilerini gösterir kayit cetvellerini, 
bulasici hastaliklara karsi uygulanan asilamalari, ilaçlama programlarini ve asilama 
sonrasi serolojik testlere ait sonuçlari gösterir saglik kontrol kartlarini tutmak ve 
istenildigi taktirde ilgililere göstermek ile yükümlüdür. 

c) Kuluçkahane ve damizlik isletmenin sahibi, sorumlu veteriner hekimin 
görevlerini yerine getirmesinde kullanacagi her türlü araç, gereç ve imkani saglamak 
zorundadir. 

d) Sorumlu veteriner hekim ile firma arasinda yapilacak olan sözlesme her yil 
yenilenerek ilgili il müdürlügüne verilecektir. 

e)Sorumlu veteriner hekim, isletmenin teknik müdür görevini de ifa edebilir. Bu 
durum isletme ile yapacaklari sözlesmede belirtilmesi gerekir. 

f) Sorumlu veteriner hekim isten ayrilmak istedigi taktirde, bunu bir ay önceden 
çalistigi kuluçkahane veya damizlik isletme idaresine ve isletmenin bulundugu 
yerdeki il müdürlügüne ve meslek odasina yazili olarak bildirmek zorundadir. 
Sorumlu veteriner hekimin isten çikarilmasi halinde ayni islemlerin isletme idaresince 
yapilmasi ve derhal yeni bir sorumlu veteriner hekim istihdami zorunludur. 

g) Sorumlu veteriner hekim çalisma saatleri içinde baska bir iste çalisamaz. 



h) Sorumlu veteriner hekim, çikimdan sonra veya isletmenin kendi 
kümeslerinde mevcut olan damizliklarin asilamalari ile saglik muayenelerini bizzat 
kendisi veya yardimci saglik personeli ile yapacaktir. Yapilan saglik muayenelerini 
saglik raporu seklinde düzenleyecek ve bu saglik raporunu imzalayacaktir. Ihbari 
mecburi hastalik vaka durumlarini zaman geçirmeden bagli bulundugu il veya ilçe 
müdürlügüne bildirecektir. 

i) Sorumlu veteriner hekim, isletmelerinde elde edecekleri kanatli hayvanlarin 
saglikli olduklarini gösteren bir saglik raporunu iki nüsha halinde düzenleyecektir. 
Düzenlemis oldugu saglik raporunun bir nüshasini, kanatli hayvanlari alacak olan kisi 
veya kuruluslara verecek, diger nüshasini ise dosyasinda saklayacaktir. Isletme 
tarafindan verilen ve saglik raporunu alan kisi veya kurulus, kanatli hayvan nakilleri 
için bagli bulunduklari il veya ilçe müdürlügünde görevli veteriner hekimlere 
ellerindeki saglik raporu ile ilgili yerden alacaklari mensei sehadetnamesini vererek 
bunu yurtiçi veteriner saglik raporuna dönüstürerek hayvan naklini 
gerçeklestireceklerdir. 

  

ALTINCI BÖLÜM 

Yükümlülükler 

  

Personel Bildirimi 

Madde 18- Kuluçkahane veya damizlik isletmelerinde çalisan teknik müdür, 
sorumlu veteriner hekim ve teknik personelin isimleri ve yaptigi görevler her yil 
isletmelerce il müdürlügüne bildirilmek zorundadir. 

  

Personel Egitimi 

Madde 19- Kuluçkahane veya damizlik isletmelerinde çalisan personel yeni 
gelismelere paralel olarak mesleki ve teknik bilgilerinin artirilmasi amaciyla çalistigi 
isletmenin faaliyet gösterdigi konularda resmi veya mesleki kuruluslarca açilacak kurs 
ve hizmet içi egitim seminerlerine isletmedeki görevlerini aksatmayacak sekilde 
katilacaklardir. Olusacak tüm masraflar isletme idaresince karsilanacaktir. Ayrica 
teknik müdür tarafindan ihtiyaç duyulan konularda düzenli olarak egitimler 
yapilacaktir. 

  

Laboratuvar Muayeneleri 

Madde 20- Kuluçkahane veya damizlik isletmeleri, Bakanlikça yapilan 
kontroller haricindeki diger gerekli laboratuvar muayene ve analizlerini çalisma izni 
almis olan laboratuvarlarda yaptirmak zorundadir. Laboratuvar analiz sonuçlari 



sorumlu veteriner hekim tarafindan degerlendirilerek kayit altina alinacaktir. 
Laboratuvarlarda yapilmasi gereken testler Bakanlikça belirlenir. 

Tutulmasi Zorunlu Kayit ve Istatistikler 

Madde 21- Kuluçkahane ve damizlik isletmelerinde asagida belirtilen kayit ve 
istatistiklerin tutulmasi ve en az 5 yil süre ile saklanmasi zorunludur: 

a) Kuluçkahaneye gelen yumurtalarin orijini ve kaç günlük olduklari, 

b) Kuluçkahane makinesine giren yumurtalarin miktari, irki ve konulus tarihi, 

c) Çikim makinelerine alinan yumurtalarin, aktarma tarihi, dölsüz yumurta ve 
embriyo ölümleri sayisi ve orani, 

d) Çikim bölümünden sonra saglam, sakat, kabuk alti ve ölü kanatli yavru 
sayisi, kuluçka randiman grafigi, 

e) Satilabilir kanatli yavru sayisi, 

f) Damizlik kümeslere ait üretim, ölüm, salgin hastalik vakalari, otopsi bulgulari, 
performans bilgilerini gösterir kayit cetvelleri, 

g) Damizlik isletmelerinde bulasici hastaliklara karsi uygulanan asilama, 
ilaçlama programlari, 

h) Damizlik isletmelerinde asilama sonrasi serolojik testlere ait sonuçlari 
gösterir saglik kontrol kartlari, 

i) Sorumlu veteriner hekimin bizzat kendisi tarafindan çikimdan sonra veya 
isletmenin kendi kümeslerinde mevcut olan damizliklarin asilamalari ile yapacaklari 
saglik muayene sonucunda düzenleyecekleri ve imza altina alacaklari saglik 
raporlari. 

j) Isletmede çikacak olan hastalik kayitlarinin tutulmasi, 

k) Isletmelerinde elde edecekleri kanatli hayvanlari hangi kisi veya kuruluslara 
verdiklerini gösterir listenin tutulmasi. 

  

Tanitim ve Reklam 

Madde 22- Bu Yönetmelik kapsaminda bulunan isletmeler, görsel ve yazili 
tanitim ve reklamlarini 4077 sayili Tüketicinin Korunmasi Hakkinda Kanun hükümleri 
dogrultusunda yapmalari zorunludur. 

Kapatma, Degisiklik ve Ilaveler 



Madde 23- Çalisma izni almis kuluçkahane ve damizlik isletmelerinde il 
müdürlügünün müsaadesi olmadan herhangi bir degisiklik ve ilave yapilamaz. 
Isletmeye yapilacak olan her türlü tadilat veya ilaveler isletme tarafindan 
hazirlanacak olan tadilat projesinde belirtilerek il müdürlügü hayvan sagligi sube 
müdürlügünden onay almalari zorunludur. Tadilat projelerinin uygun bulunmasi 
halinde bu tür degisiklikler isletmenin bagli oldugu il hayvan sagligi sube 
müdürlügünün gözetiminde yapilacaktir. Verilen çalisma izni üzerinde yazili gerçek 
ve tüzel kisi veya kamu kurum ve kurulus, adres ve is için geçerlidir. Bunlardan 
herhangi birinin degismesi halinde çalisma izni geçerliligini kaybeder. Çalisma 
izninde belirtilen sahip veya ünvanin degismesi hallerinde, durum en geç bir ay 
içerisinde bir dilekçe ile Valilige bildirilir. Il müdürlügü, gerekli gördügü bilgi ve 
belgeleri istemek kaydiyla çalisma izni üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya 
yeniden çalisma izni düzenler. Çalisma izni belgesinin kaybolmasi durumunda 
gazetede yayimlanmis kayip ilani veya okunmayacak sekilde tahrip olmasi halinde, 
tahrip olmus çalisma izin belgesinin asli bir dilekçeyle eklenerek Valilige müracaat 
edilir. Il müdürlügünün uygun görmesi halinde yeniden eski tarih ve sayi ile gerekli 
açiklama da yapilarak çalisma izin belgesi düzenlenir. 

Kuluçkahane veya damizlik isletmesinin faaliyetinin sahibi tarafindan 
durdurulmasi veya kapatilmasi hallerinde bu durum isletme sahibince yazi ile en geç 
bir ay içerisinde Valilige bildirmesi zorunludur. 

  

Diger Hükümler 

Madde 24- Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunan kuluçkahane ve 
damizlik isletmelerine, kurulus izni, çalisma izni ve saglik sertifikalari bagli 
bulunduklari il müdürlüklerince verilir. 

Isletmelerce alinan çalisma izinleri 5 (Bes) yil geçerli olacaktir. Bu süre 
sonunda isletmeler, bagli bulunduklari il müdürlüklerine müracaat ederek yeniden 
çalisma izni almak zorundadir. Çalisma izni süresi biterek ikinci kez çalisma izni alma 
için müracaat eden isletmelerden il müdürlügünün gerek görmesi halinde yeniden 
bilgi ve belgeler istenebilecektir. Bu tür isletmelerin mahallindeki kontrolü bizzat il 
müdürlügü hayvan sagligi sube müdürlügü baskanliginda, ayni subede görevli 
veteriner hekimlerce yapilacaktir. Inceleme neticesinde uygun bulunan isletmelerin 
çalisma izinleri yenilenecektir. 

27/7/2000 tarihli ve 24122 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Kuluçkahane ve 
Damizlik Isletmeleri Yönetmeligi ile 23/5/2001 tarihli ve 24410 sayili Resmi 
Gazete'de yayimlanan Kuluçkahane ve Damizlik Isletmeleri Yönetmeliginde 
Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik hükümleri dogrultusunda il müdürlügünce 
çalisma izni verilmis olan isletmelerin 5 (bes) yillik süreleri çalisma izinlerinde geçen 
tarih göz önüne alinarak hesaplanacaktir. 

  

Denetim 



Madde 25- Bu Yönetmelik kapsaminda yer alan kuluçkahane ve damizlik 
isletmelerinin denetimleri yilda en az iki kez olmak kaydi ile süreye bakilmaksizin 
isletmenin bagli bulundugu enstitü ve il müdürlükleri ile Bakanlik yetkilisi veya 
yetkililerince denetlenmesi zorunludur. Enstitü ve il müdürlüklerinin denetimi 
esnasinda tespit edilen eksiklikler makul bir süre verilerek isletme sahibince bunun 
giderilmesi istenir. Aksi durumda bu Yönetmelikte geçen cezai hükümler uygulanir. 
Bakanlik yetkilisi/yetkililerinin mahallinde yaptigi denetim sonucunda eksiklikler tespit 
edilmesi durumunda en fazla bir ay süre verilerek bu eksikliklerin giderilmesi istenir. 
Denetim esnasinda düzenlenen tutanak; ilgili isletme sahibi ile il müdürlügüne 
tebellüg belgesi sayilir. Eksikliklerin giderilmemesi ve devami halinde isletmeye bu 
Yönetmeligin 26 nci maddesinde geçen hükümler uygulanir ve sorumlu görevliler 
hakkinda idari sorusturma açilmasi için gerekli islemler yapilir. 

  

YEDINCI BÖLÜM 

Cezai Islemler ve Diger Hükümler 

  

Cezai Islemler 

Madde 26- Kuluçkahane ve damizlik isletmelerinin, bu Yönetmelikte istenilen 
bilgi ve belgeler ile Il Müdürlügüne müracaat ederek çalisma izni ve düzenli olarak 
saglik sertifikasi almalari zorunludur. Kuluçkahane ve damizlik isletmeleri çalisma 
izni olmadan faaliyetlerini sürdüremezler. Çalisma izni ve saglik sertifikasi 
bulunmayan isletmelerin tespiti halinde bu isletmeler Valilik Oluru ile faaliyetten men 
edilir. Içerisinde hayvan bulunmasi halinde bu hayvanlarin yasina bakilmaksizin en 
kisa süre içerisinde çalisma izni almis bir isletmeye transferi yapilir veya kesime 
gönderilir. 

Çalisma izni alan kuluçkahane ve damizlik isletmeleri düzenli olarak her kümes 
ve kuluçkahane için Bakanlikça yapilan saglik taramalarina katilmak zorundadir. Bu 
taramalara müteakip düzenlenen saglik sertifikalari olmaksizin isletmelerce civciv ve 
yumurta satisi yapilamaz. Saglik kontrolünde hastaliktan ari olmayan isletmelerin 
daha önceden almis olduklari saglik sertifikalari iptal edilir. Mevcut olan hastaliktan 
ari olana kadar çalisma faaliyeti geçici olarak durdurulur. 

Denetim esnasinda belirlenen eksikliklerin verilen süreler zarfinda 
tamamlanmamasi durumunda söz konusu isletmelerin faaliyetleri geçici olarak 
durdurulur. Eksikliklerin devami halinde ise çalisma izini ve saglik sertifikalari iptal 
edilir. 

Çalisma izni alarak 5 (bes) yil sonunda bu izinlerini yenilemeyen isletmelerinin 
faaliyetleri durdurularak çalisma izinleri ile saglik sertifikalari iptal edilir. 

Yukarida belirtilen hususlarin tesekkülü ile bu Yönetmelik hükümlerini yerine 
getirmeyen isletmeler, bagli bulunduklari il müdürlüklerince ilk kez uyarilir. Tekerrürü 
halinde ise faaliyetleri geçici olarak durdurulur. 



Fiilin tekerrürünün yani sira eksikliklerinde devami söz konusu oldugu 
durumlarda ilgili isletmenin faaliyetleri Valilik Oluru ile durdurularak çalisma izinleri 
iptal edilir. 

  

  

SEKIZINCI BÖLÜM 

Son Hükümler 

  

Yürürlükten Kaldirilan Mevzuat 

Madde 27- Bu Yönetmeligin yürürlüge girmesinden itibaren 14/9/1998 tarihli ve 
23463 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kuluçkahane ve Damizlik Isletmelerinin 
Saglik Kontrol Yönetmeligi ve degisikligi, 27/7/2000 tarihli ve 24122 sayili Resmi 
Gazete’de yayimlanan Kuluçkahane ve Damizlik Isletmeleri Yönetmeligi ve degisikligi 
yürürlükten kaldirilmistir. 

Geçici Madde 1-Çalismakta olan kuluçkahane ve damizlik isletmelerinde 
asagidaki husus uygulanir: 

Bu Yönetmeligin yayimindan önce çalisma izni almak üzere bagli bulunduklari il 
müdürlügüne müracaat eden isletmeler ile hali hazirda Bakanlikta islemleri devam 
eden isletmelere ait dosyalar bagli bulunduklari il müdürlüklerine gönderilerek 
çalisma izinleri il müdürlüklerince verilecektir. 

Bakanlikta bulunan ve çalisma izini almis veya halihazirda islemleri devam 
eden isletmelere ait tüm müracaat dosyalari isletmenin bagli bulundugu il 
müdürlüklerine 1 (bir) ay içerisinde gönderilecektir. 

Bu Yönetmelik yayimlanmadan önce çalisma izni almis olan isletmelerin izinleri 
geçerlidir. 

  

Yürürlük 

Madde 28- Bu Yönetmelik yayimi tarihinden 1 (bir) ay sonra yürürlüge girer. 

  

Yürütme 

Madde 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarim ve Köyisleri Bakani yürütür. 

  



 

  

EK-1 
BEYANNAME 

  

  

  

1-Kurulacak kuluçkahane veya damizlik isletmelerinin:  

a)Sahibinin adi ve soyadi veya ticari adi                : 

b)Firmanin açik adresi                                        : 

c)Isletmenin açik adresi                                      : 

d)Telefon no.                                                   : 

e)Faks no.                                                       : 

f)Ada, pafta ve parsel no.                                   : 

                 

2-Faaliyet alani ve kapasitesi 

a)Kuluçkahane (Kapasitesi - Adet) 

                               Tavuk                              : 

                               Hindi                                : 

                               Bildircin                             : 

                    Devekusu                          : 

                               Diger  Kanatlilar (.........................)    : 

b)Damizlik isletmeleri (Kümes - Adet)                   : 

         

                              Tavuk                               : 

                               Hindi                                : 

                               Bildircin                            : 

                    Devekusu                         : 

                               Diger  Kanatlilar (.........................)    : 

  



 3-Kuluçkahane veya damizlik isletmelerinin faaliyet alani ile ilgili is akim semasi ve açiklama raporu. 

  

 4-Kuluçkahane veya damizlik isletmelerinde çalistirilacak toplam personel sayisi. 

  

  

 5-Kuluçkahane veya damizlik isletmelerinin yatirimi için düsünülen baslama tarihi. 

  

Kuluçkahane veya damizlik isletmeleri sahibinin 

  

Adi ve Soyadi 

     

   Imza/Tarih 

  

 

EK-2 

  

YER SEÇIM VE KURULUS RAPORU 

  

  

1-Kurulacak laboratuvarin kuluçkahane veya damizlik isletmelerinin 

  

a)Sahibinin adi ve soyadi veya ticari adi        : 

          b)Firmanin açik adresi                                : 

          c)Isletmenin açik adresi                              : 

        d)Telefon no.                                            : 

          e)Faks no.                                                : 

          f)Ada, pafta ve parsel no.                            : 

  



  

2-Kuluçkahane veya damizlik isletmelerinin yeri ve çevresinin halen ne amaçla kullanildigi? 

  

  

3-Kurulacak isletme yerinin, 3285 sayili Hayvan Sagligi Zabitasi  Kanunu ve Yönetmeligi 
hükümlerine göre kanatli hayvanlarin saglikli üretilmesi ve saglikli damizlik sürülerinin yetistirilmesi için 
uygun mu ? (Uygun görülmemesinin nedenleri) 

  

  

Kuluçkahane veya damizlik isletmelerinin kurulacagi yer uygundur/uygun degildir. 

  

  

  

   

Enstitü Md.lügü Enstitü Md.lügü Hay. Sag. Sb. 
Müdürü 

Hay. Sag. Sb. Md. 
lügü Ilçe Md. lügü 

Vet. Hekim Vet. Hekim   Vet. Hekim Vet. Hekim 
Tarih, Imza Tarih, Imza Tarih, Imza Tarih, Imza Tarih, Imza 

            

  

Kurulacak kuluçkahane/damizlik isletmelerinin yer seçim raporunu uygun görüsle arz ederim. 

  

  

  

  

Il Müdürü 

Tarih, Imza 

  

  

  



OLUR 

Vali 

Tarih, Imza 

  

  

 

 EK-3 

AÇILMA RAPORU 

  

  

1-Kuluçkahane veya damizlik isletmelerinin 

 a)Sahibinin adi ve soyadi veya ticari adi        : 

   b)Firmanin açik adresi                                : 

   c)Isletmenin açik adresi                              : 

  d)Telefon no.                                           : 

    e)Faks no.                                               : 

    f)Ada, pafta ve parsel no.                           : 

  

 2-Kuluçkahane veya damizlik isletmelerinin isletme kurma izni asamasindaki projelerine uygun 
olarak yapilip yapilmadigi: 

                               a)Yapilmistir.                                                       b)Yapilmamistir. 

                 

3-Mahallinde yapilan inceleme sonucundaki tesbit ve gözlemler: 

  

  

4-Açilacak olan isletme binasinin, 3285 sayili Hayvan Sagligi Zabitasi  Kanunu ve Yönetmeligi 
hükümlerine göre kanatli hayvanlarin saglikli üretilmesi/saglikli damizlik sürülerinin yetistirilmesi için uygun 
mu ? (Uygun görülmemesinin nedenleri) 

                                

  



  

  

                Kuluçkahane/damizlik isletmesine açilma raporu verilmesi uygundur/uygun degildir.  

  

  

  

  

Enstitü Md.lügü Enstitü Md.lügü Hay. Sag. Sb. 
Müdürü 

Hay. Sag. Sb. Md. 
lügü Ilçe Md. lügü 

Vet. Hekim Vet. Hekim   Vet. Hekim Vet. Hekim 
Tarih, Imza Tarih, Imza Tarih, Imza Tarih, Imza Tarih, Imza 

  

Kurulacak kuluçkahane/damizlik isletmelerinin kurulus raporunu uygun görüsle arz ederim. 

  

  

  

  

Il Müdürü 

Tarih, Imza 

  

  

  

  

  

OLUR 

Vali 

Tarih, Imza 

 


