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KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI,
TESCİLİ VE İZLENMESİ TÜZÜĞÜ

[(6.11.2009 – R.G. 193 – EK III – A.E. 758 Sayılı Tüzüğün), (9.7.2015 – R.G. 112 – EK III – A.E.
466) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.]

HAYVANLARIN VE İŞLETMELERİN TANIMLANMASI
VE KAYDI YASASI

(7/2008 Sayılı Yasa)

Madde 5 Altında Yapılan Tüzük.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Hayvanların ve işletmelerin

Tanımlanması ve Kaydı Yasasının 5 (1)nci maddesinin kendisine vermiş olduğu yetkiye
dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Kısa İsim 1. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi

Tüzüğü
Amaç 2. Bu Tüzüğün amacı, işletmelerin ve bu işletmelerde bulunan koyun ve keçi

cinsi hayvanların tanımlama ve kayıt işlemleri ile hayvan hareketlerinin
kayıt altına alınması, ulusal ve bölgesel eradikasyon programlarını
desteklemek üzere, hayvan hareketlerinin ve hastalıklarının daha etkin
kontrolü, ayni zamanda üreticilere sağlanacak destekler bakımından ilgili
birimlere gerekli olan, hayvansal üretim, sağlık bilgileri ve istatistiklerin
daha düzenli kaydedilmesi ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam 3. Bu Tüzük, aşağıdaki uygulamaları kapsamaktadır:

(a) Koyun ve keçi cinsi hayvanların tanımlanmasında kullanılacak
numaralama sisteminin, yöntem, malzeme tipi ve teknik özellikleri,

(b) Tanımlanan hayvanların bulundurulduğu işletmelerin kayıt altına
alınması, üreticilerin belirlenmesi,

(c) Her işletmede işletme kayıtlarının tutulması,

(d) Tanımlanan hayvanlar için hareket belgesi düzenlenmesi,

(e) Bilgisayar destekli veri tabanının kurulması ve işletilmesi,
tanımlanan hayvanlar ve bunların barındırıldığı işletmelerle ilgili
bilgi ve verilerin güncelleştirilmesi,

(f) Söz konusu hayvanların sistem içinde izlenmesi ve kontrolünün
yapılması,

(g) Sürü sağlığı ve destekleme ödemelerine ilişkin bilgilerin
kaydedilmesi,

(h) Tanımlanan hayvanların ve işletmelerin kontrol ve denetimleri.

(ı) Bu tüzük hayvan tanımlama ve kayıt yasasının etkilediği koyun ve
keçi cinsi hayvanların hastalıkları ve zoonozların kontrolunda
tarafsız olarak uygulanır.
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Bu tüzük hükümleri herhangi bir amaçla bulundurulan her yaştaki koyun
ve keçi cinsi hayvanlarla uygulanır.

Hukuki
Dayanak

4. Bu Tüzük, 19 Şubat, 2008 tarih ve 7/2008 sayılı Hayvanların ve
İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 5. Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası’nda adı geçen
tanımlar, bu Tüzük amaçları bakımından da geçerlidir. Bunlara ilaveten:

(a) Müdürlük: Veteriner Hekimlik hizmetlerinden ve bu Tüzüğün
uygulanmasından sorumlu Veteriner Dairesi Müdürlüğünü,

(b) Bölge Veteriner Dairesi: İlçeler ve bölgelerde bulunan, Veteriner
Dairesi Müdürlüğüne bağlı Veteriner Dairelerini,

(c) Resmi Veteriner Hekim: Müdürlüğün, merkezde veya bölgelerde
görevlendirdiği, kadrolu çalışan Veteriner Hekimleri,

(d) Sözleşmeli Veteriner Hekim: Müdürlük tarafından sözleşmeye
bağlı olarak görevlendirilen Veteriner Hekimi,

(e) Denetçi: Bu Tüzüğün Sekizinci Bölümünde belirtilen kontrolleri
yapmak üzere Müdürlük tarafından özellikle görevlendirilen,
veteriner teknisyenlerin yardımcı olduğu resmi veteriner hekimleri,

(f) Sürü: Bir işletmede bulunan hayvanların oluşturduğu grubu

(g) Hayvan: Koyun ve Keçi cinsi hayvanları,

(h) Hareket Belgesi: Bu Tüzüğün ...’nci maddesinde belirtilen bilgileri
içeren ve Müdürlük veya bölge veteriner daireleri tarafından
düzenlenen ve bu Tüzüğün 5 no’lu ekinde örneği verilen belgeyi,

(ı) Mezbaha: Yürürlükteki mevzuata uygun olarak ruhsatlandırılmış
ve bu tüzük amaçları bakımından işletme kabul edilen, kombinalara
ait olanlar dahil mezbahaları,

(i) Mezbaha Yetkilisi: Mezbahaların sevk ve idaresinden geçici veya
daimi olarak sorumlu olan ve bu tüzük amaçları bakımından üretici
kabul edilen gerçek veya tüzel kişiyi veya onun yasal temsilcisi olan
kişiyi,

(j) Toplama Merkezi: Yürürlükteki mevzuata uygun olarak
ruhsatlandırılmış farklı işletmelerden hayvanların ticaret maksatlı
olarak bir araya getirildikleri ve bu tüzük amaçları bakımından
işletme kabul edilen merkezi ve pazar yerini,

(k) Toplanma Merkezi Yetkilisi: Bu tüzük amaçları bakımından
üretici kabul edilen, Toplama merkezinin yasal sahibi olan gerçek
veya tüzel kişiyi veya bu yerin sevk ve idaresinden sorumlu yasal
temsilcisini,

(l) Rendering Tesisi: Ölü hayvanların bulundurulduğu, işlendiği,
depolandığı, imha edildiği ve bu tüzük amaçları bakımından işletme
kabul edilen yerleri,
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(m) Rendering Tesisi Yetkilisi: Bu tüzük amaçları bakımından üretici
kabul edilen, bu tesisin yasal sahibi olan gerçek veya tüzel kişiyi
veya bu yerin sevk ve idaresinden sorumlu yasal temsilcisini.

(n) İşletme: kurum, yapı, veya açık hayvancılık ise hayvanların
devamlı veya geçici olarak tutulduğu, beslendiği yer;

(o) Sahip: Hayvanlardan geçici dahi olsa sorumlu olan veterinerlik ve
klinik uygulamaları hariç olmak üzere özel veya resmi şahıslar;

(ö) Ekstansif Hayvancılık: Herhangi bir barınağa bağlı kalmadan
yetkili otoriteden izin alınarak belirli bir bölgede yapılan
hayvancılığı,

(p) Yetkili Otorite: Veteriner İşlerinden sorumlu Bakanlık
İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluluk ve Yükümlülükler
Müdürlüğün
Görev, Yetki ve
Sorumlulukları

6. Müdürlük aşağıdaki konulardan yetkili ve sorumludur.
(a) Madde 15’e uygun olarak ve Bakanlığın hayvancılıkla ilgili

daireleri arasında bilgi alış verişini de mümkün kılacak şekilde
bilgisayar destekli merkezi veri tabanının kurulmasından ve
yönetiminden,

(b) Koyun ve Keçiler için hareket belgesinin düzenlenmesinden

(c) Üreticilerin yerine getirecekleri aşağıdaki uygulamalarla ilgili
talimatların hazırlanıp dağıtılmasından:

İşletmelerinin kaydı,

Hayvanlarının tanımlanması ve kaydı,

Bireysel işletme kayıtlarının tutulması,

Koyun ve keçi hareket belgesi’nin kullanılması,

İşletme ve hayvanların denetlenmesi,

(d) Bölge Veteriner Daireleri’nin bu Tüzük amaçları bakımından
gözetim ve denetimlerinden,

(e) Müdürlük, merkezi bilgisayar veri tabanındaki kayıtları temel
alarak, hayvan sağlığı, üretim, ıslah, sütün kalite kontrolu, destek
ödemeleri ve etin izlenebilirliği bakımından bilgi yönetim
uygulamalarını oluşturmaktan ve bu bilgilerin kimler veya hangi
kurumlar tarafından paylaşımının karar verilmesinden yetkilidir.

Bölge Veteriner
Dairelerinin
Görev ve
Sorumlulukları

7. (1) Bölge Veteriner Daireleri aşağıdakilerle ilgili olarak görevli, yetkili
ve sorumludur.

(a) İşletme kayıt belgelerinin sahiplerine ulaştırılması,
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(b) Kendi yetki, görev ve sorumluluk alanında bulunan koyun ve
keçi cinsi hayvanları tanımlamada kullanılacak kulak
küpelerinin bu Tüzüğün 20 nci ve 21 inci maddelerinde
belirtilen şartlara uygunluğunun denetlenmesi,

(c) Hayvanları bireysel olarak tanımlamada kullanılacak kulak
küpelerinin hayvanlara takılması veya müdürlüğün uygun
görmesi halinde işletmelere tahsis edilmesi,

(d) Bu kulak küpelerinin müdürlüğün uygun görmesi halinde
ilgili üreticilere ulaştırılması,

(e) Hayvanların ve işletmelerin tanımlama ve kayıtları ile ilgili
kontrol ve denetimlerin yapılması,

(f) Herhangi bir nedenle imha edilmesi gereken kulak
küpelerinin müdürlüğün belirlediği yöntemlerle imha
edilmesi,

(g) Bu Tüzükte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ve düzenli
raporlarla Müdürlüğün bilgilendirilmesi.

Üreticilerin sorumluluğu altında olmak üzere, Bölge
Veteriner Daireleri 5 gün içinde, aşağıdaki işlemleri
yapmakla yetkili ve görevlidir.

(2) (a) Madde 15 (1) ve (2)’de belirtilen bilgilerin bilgisayar veri
tabanına kaydedilmesi,

(b) Üreticilerin talebi üzerine Madde 39 ve Ek 5’de belirtilen
bilgilerin işletme kayıtlarına yazılması,

(c) Üreticilerinin talebi üzerine ilgili kulak küpelerinin
hayvanlara takılması veya müdürlüğün uygun görmesi
halinde gerekli numaraların üreticilere tahsis edilerek
takılmasının sağlanması,

Üreticilerin
Sorumluluk ve
Yükümlülükleri

8. Bu tüzük çerçevesinde üreticiler aşağıdaki hükümleri yerine getirmekle
sorumlu ve yükümlüdür:

(a) Sorumluluğu altındaki hayvanların, doğumundan sonraki 6 ay
içinde ve her halükarda doğduğu işletmeden ayrılmazdan önce
tanımlanmalarını sağlamak, ekstansif hayvancılık yapanlar için bu
süre 9 aya kadar uzatılabilir.

(b) Sorumluluğu altındaki hayvanlarla ilgili Madde 15. (1)’de belirtilen
bilgilerle, işletmelerine veya işletmeden olacak hayvan hareketleri
ile ilgili tüm bilgileri 5 iş günü içinde ilgili Bölge Veteriner
Dairesi’ne bildirmek,

(c) Aşağıda belirtilen bireysel işletme kayıtlarını güncelleştirilmiş
olarak tutmak,
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Her bir hayvanın:

(1) -Bireysel tanımlama numarası

(2) -Doğum tarihi,

(3) -Cinsiyeti

(4) -Irkı

(5) Hayvanın işletmedeki ölüm tarihi

(6) İşletmeden ayrılan hayvanlarla ilgili olarak, varış
işletmesindeki üreticinin adı, adresi, hayvanın gönderildiği
işletmenin tanımlama numarası, işletmeden ayrılış tarihi ve
nakledildikleri aracın plaka numarası,

(7) İşletmeye gelen hayvanlarla ilgili olarak, bir önceki
üreticinin adı, adresi, hayvanın geldiği işletmenin tanımlama
numarası, işletmeye geliş tarihi ve nakledildikleri aracın
plaka numarası,

(8) İşletmedeki kayıtları kontrol eden denetçinin adı, soyadı ve
imzası ile denetimin uygulandığı tarih.

(d) Her üreticinin Madde 8’deki hükümlere uygun olarak,
güncelleştirilmiş kayıt tutması zorunludur. Üretici, işletmeden başka
yerlere ve başka yerlerden işletmeye olacak tüm hayvan
hareketlerini ve işletmedeki hayvanların tüm doğum ve ölümlerini
kaydetmek ve kaydettiği olayları olayın oluşunu takip eden 5 iş
günü içinde ilgili Bölge Veteriner Dairesi’ne bildirmek zorundadır.
Kayıtlar elle yazılı şekilde veya bilgisayar ortamında tutulacak ve
talep edildiğinde Müdüriyetin, ilgili Bölge Veteriner Dairesi’nin ve
Denetçilerin incelemesine daima elverişli olacaktır.

(e) Bu kayıtlar işletmede mevcut hayvanlar bakımından sürekli
tutulacak herhangi bir nedenle işletmeden ayrılan hayvanlar için de
ayrılma tarihinden sonra en az üç yıl saklanacaktır.

(f) Müdürlüğün kararlaştıracağı her türlü kaydı tutmak,

(g) Herhangi bir kulak küpesinin düşmesi veya kaybolması halinde 5 iş
günü içinde ilgili Bölge Veteriner Dairesi’ne bildirimde bulunmak,

(h) Hayvanların ihracatı söz konusu olduğunda, ihracatın yapılacağı
yerdeki veteriner dairesinden hareket belgesini onaylatmak,

(ı) Hayvanlarına kulak küpelerinin takılması, işletmelerinin kontrolü ve
tutulan işletme kayıtlarının incelenmesinde görevlilere yardımcı
olmak,

(i) Tanımlama ve kayıt işlemleri ile, uygulanacak kontrol ve
denetimlerin karşılığı olarak, Bakanlar Kurulunca belirlenen
ücretleri ödemek,
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2.A.E. 466 / 15

7/2008

(j) Üreticilerin her yılın Ocak ve Haziran aylarında ellerindeki hayvan
varlıklarının listesini Bölge Veteriner Dairesine bildirmek,

Ancak, Bakanlık bu bent kuralında belirlenen bildirim sürelerini, bir
defaya mahsus olmak üzere on beş iş gününe kadar uzatabilir. Ek
süre hitamında konu süreye uymayan üreticilere yükümlülüklerini
yerine getirmedikleri cihetle, Hayvanların ve İşletmelerin
Tanımlanması ve Kaydı Yasası’nın 12’nci maddesinin (3)’üncü
fıkrasında belirtilen cezai müeyyide aynen uygulanır.

(k) Üreticiler işletme sahibi veya işletme hakkındaki değişiklikleri 30
gün, hayvan hareketleriyle ilgili bilgileri 5 iş günü bölge veteriner
dairesine bildirmek,

(l) Bu Tüzüğün üreticilerle ilgili diğer hükümlerini yerine getirmekten
sorumlu ve yükümlüdür.

Mezbaha
Yetkililerinin
Sorumluluk ve
Yükümlülükleri

9. Mezbaha yetkilileri, aşağıdakileri yerine getirmekle sorumlu ve
yükümlüdür.
İşletmelerine getirilen koyun ve keçi cinsi hayvanların, bu Tüzük
hükümlerine uygun olarak tanımlanıp tanımlanmadıklarını ve
beraberlerinde geçerli bir hareket belgesi bulunup bulunmadığını kontrol
etmek, uygunsuzluk halinde ilgili Bölge Veteriner Dairesi’ni hemen
bilgilendirmek ve ilk araştırmayı başlatmak, araştırma sonuçlanıncaya
kadar ilgili hayvanın kesimine izin vermemek veya sadece Bölge
Veteriner Dairesi’nin onayı ile kesimine izin vermek, (Mezbahaların
kontrolu Resmi Veteriner Hekimler tarafından yapılmalıdır.)

(a) Hayvanların kesim tarihleri ve hareket belgelerini 5 iş günü içinde
mezbahanın bulunduğu yerin Bölge Veteriner Dairesi’ne teslim
etmek,

(b) Kesilen hayvanların kulak küpelerini mezbahanın bulunduğu yerin
Bölge Veteriner Dairesi’ne teslim etmek, veya bu kulak küpelerinin,
Müdürlüğün belirlediği kurallara uygun olarak Resmi Veteriner
Hekim denetiminde imha edilmesini sağlamak,

(c) Kesimi yapılan hayvanların kesimleri ile ilgili bilgileri, teknik
donanımlarının imkan vermesi halinde Müdüriyetin belirleyeceği
esaslar çerçevesinde günlük olarak merkezi veri tabanına işlemek,

(d) Tüzüğün kendileri ile ilgili diğer hükümleri yerine getirmek.

Toplama
Merkezi
Yetkililerinin
Sorumluluk ve
Yükümlülükleri

10. Toplama Merkezi Yetkilileri aşağıdaki işlemleri yapmakla sorumlu ve
yükümlüdür:

Toplama Merkezi’ne getirilen hayvanların bu tüzük hükümlerine uygun
olarak tanımlanıp tanımlanmadığını ve beraberlerinde geçerli bir hareket
belgesi bulunup bulunmadığını kontrol etmek, uygunsuzluk halinde hemen
Bölge Veteriner Dairesi’ni bilgilendirmek ve bu hayvanların toplama
merkezine girişini yasaklamak,

(a) Toplama merkezine girişlerine izin verilen hayvanların hareket
belgelerini üreticilerden teslim almak, yeni üreticiye teslim etmek,
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(b) Hayvanların toplama merkezine giriş ve çıkışı ile ilgili bilgileri
merkezi veri tabanına kaydetmek,

(c) El değiştirmeyen, mezbahalara sevkedilen veya yeni işletmeye
nakledilen hayvanlara ait tanımlama numaralarını yeni hareket
belgesi hazırlayarak üreticiye geri vermek,

(ç) Toplama merkezine gelen hayvanlarla ilgili Hareket Belgelerini
Bölge Veteriner Dairesine göndermek,

(d) Tüzüğün kendileri ile ilgili diğer hükümlerini yerine getirmek.

Rendering
Tesisleri
Yetkililerinin
Sorumluluk ve
Yükümlülükleri

11. Rendering Tesislerinin Yetkilileri aşağıdaki işlemleri yapmakla sorumlu
ve yükümlüdür:

Tesislerine getirilen hayvanların bu Tüzük hükümlerine uygun olarak
tanımlanıp tanımlanmadığını ve beraberlerinde geçerli bir hareket belgesi
bulunup bulunmadığını kontrol etmek, uygunsuzluk halinde hemen Bölge
Veteriner Dairesi’ni bilgilendirmek. Uygunsuzluk hali bulunan ölü
hayvanlara ilgili Bölge Veteriner Dairesi’nin onayı olmadan hiçbir işlem
yapılamaz.

(a) Tesise getirilen ölü hayvanların kulak küpelerini ve hareket
belgelerini tesisin bulunduğu bölgenin Bölge Veteriner Dairesi’ne 5
iş günü içerisinde teslim etmek, veya bu kulak küpelerinin,
Müdürlüğün belirlediği kurallara uygun olarak Resmi Veteriner
Hekim denetiminde imha edilmesini sağlamak.

(b) Tüzüğün kendileri ile ilgili diğer hükümlerini yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Tescili Sisteminde

Bilgisayar Destekli Veri Tabanı
Sistemin
Unsurları

12. Koyun ve Keçi cinsi hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması
sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:

(a) Tanımlama her bir koyun-keçi cinsi hayvanın bireysel tanımlanması
anlamındadır,

(b) Bilgisayar destekli veri tabanı,

(c) Her bir işletmede tutulan bireysel kayıtlar,

(d) İşletme tescil belgesi.

Bilgisayar
Destekli Veri
Tabanının
Kurulması

13. Müdüriyet tarafından 15 inci madde hükümlerine uygun olarak bilgisayar
destekli tamamen işlevsel bir veritabanı kurulacaktır. Bu Tüzük gereği
kaydedilmesi gereken tüm bilgiler bilgisayar destekli veritabanında
bulundurulacaktır.

Diğer Veri
Tabanları ile
Uyumluluk

14. 13’üncü maddede belirtilen veri tabanı, ilgili diğer ulusal veri tabanları ile
uyumlu ve bunlarla bilgi değişimine uygun olmalıdır.

Veri Tabanında
Bulunması

15. Tanımlanmış her bir hayvan için bilgisayar destekli veri tabanında en
azından aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
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Gereken
Bilgiler

(1) (a) Bireysel tanımlama numarası,

(b) Doğum tarihi,

(c) Cinsiyeti,

(ç) Irkı,

(d) Avrupa Birliği üye ülkeleri dışındaki ülkelerden ithalat
halinde, Madde 29 gereğince verilen ve ihracatçı ülkenin
orijinal tanımlama numarası ile bağlantılı olan bireysel
tanımlama numarası,

(e) Hayvanın doğduğu işletmenin tanımlama numarası,

(f) Hayvanın bulundurulduğu tüm işletmelerin tanımlama
numaraları ve işletme değiştirme tarihleri,

(g) İhracat durumunda hayvanın ihraç edildiği ülkenin adı ve
ihraç edildiği tarih,

(h) Ölüm tarihi,

(ı) Mezbahanın adı, adresi, işletme numarasıyla; hayvanın kesim
tarihi ve karkas ağırlığı.

(2) Mezbaha, toplama merkezi ve rendering tesisi dahil, her bir
işletme için:

(a) İki alfabetik karakterin oluşturduğu ülke kodu ve en fazla 12
sayısal karakterden oluşan bir tanımlama numarası,

(b) İşletmenin sahibi olan veya işletmeden yasal olarak sorumlu
olan üreticinin adı soyadı, adresi ve kimlik kartı numarası.

(3) Veri tabanından aşağıdaki bilgiler daima elde edilebilir
olmalıdır.

(a) Bir işletmedeki mevcut tüm hayvanların bireysel tanımlama
numaraları,

(b) Her bir hayvanın doğduğu işletmeden veya Avrupa Birliği
üye ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal edilmesi halinde
hayvanın ithal edildiği işletmeden başlamak suretiyle
değiştirdiği işletmelerin bir listesi.

(4) Bu bilgiler hayvanın ölüm veya kesim tarihinden sonra da bu tarihi
takip eden en az 3 yıl süre ile veri tabanında bulundurulacaktır.
Ancak bu bilgiler yürürlükteki başka bir mevzuat gereği, işletme ve
hayvanlar için sağlanacak ve sisteme kaydedilebilecek destek ve
prim ödemeleri bakımından dikkate alınmayacaktır.

(5) Yetkili otorite istediği takdirde yukarıda bulunan bilgilere ek olarak
üreticilerden bilgisayar veri tabanına kayıt etmek için madde 15 (1),
(2), (3), (4) deki bilgilere ek olarak daha fazla bilgi isteme hakkına
sahiptir.
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Veri
Tabanındaki
Bilgilere Erişim

16. Denetçiler ve Bölge Veteriner Daireleri dahil Müdürlük personeli bu
Tüzük çerçevesindeki tüm bilgilere erişim ve kendi alanları ile ilgili
bilgileri kaydetme ve güncelleme yetkisine sahip olacaklardır.

Bakanlık, ilgili ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgi gizliliği ve
korunmasının sağlanması şartıyla Bakanlık tarafından tanınan tüketici
örgütleri dahil ilgili tarafların da bazı bilgilere erişimlerini onaylayabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hayvanların Tanımlanması

Kulak Küpeleri
ve Tanımlama

17. (a) Bir işletmedeki tüm hayvanlar her iki kulaklarına da uygulanacak
kulak küpeleri veya elektronik kulak küpeleri veya elektronik kulak
küpesi ve bolus kullanılarak tanımlanırlar. Bu tanımlama
araçlarından hangisi veya hangilerinin kullanılacağına yetkili otorite
karar verecektir. Kullanılacak tanımlama araçları Müdürlük
tarafından tedarik edilmiş, Müdürlük tarafından onaylanmış ve
Bölge Veteriner Daireleri tarafından kontrolleri yapılmış olmalıdır.

(b) Üreticiler hayvanın doğumundan sonraki 6 ay içinde aşağıdaki
amaçlarla ilgili Bölge Veteriner Dairesi’ne başvuracaktır: Ekstansif
hayvancılık yapan işletmelerde bu süre 9 ay’a kadar uzatılabilir.

(i) Kulak numaralarının takılması ve kaydının yapılması

(ii) Kulak küpeleri takılmışsa kaydının yapılması.

Üreticilerin Bölge Veteriner Dairesi’ne başvuruları ile ilgili ayrıntılı
kurallar Müdürlük tarafından belirlenir.

(c) Bölge Veteriner Daireleri üreticilerin başvurusundan sonraki 5 iş
günü içinde aşağıdaki işlemleri yapmakla yükümlüdür.

(i) Bu maddenin (b) (i) fıkrasına uygun başvuruyu takiben;
hayvanların tanımlanması, bireysel işletme kayıtlarının
tamamlanması ve sonraki 5 iş günü içinde bilgisayar veri
tabanına kaydedilmesi,

(ii) Bu maddenin (b) (ii) fıkrasına uygun başvuruyu takiben;
kulak küpesi önceden takılmış olan hayvanların bilgisayar
veri tabanına kaydedilmesi.

21/200422 (ç) Her bir hayvanın bireysel tanımlanmasında kullanılacak kulak
küpelerinin ikisi de aynı özgün tanımlama numarasını taşımalıdır.

(d) Kulak küpeleri Müdürlüğün belirlediği kurallara uygun olarak
Bölge Veteriner Daireleri tarafından işletmelere tahsis edilip ve
dağıtılabilir.

Kulak
Küpelerinde
Bulunması
Gereken
Karakterler

18. Bu Tüzük hükümleri gereği hayvanların tanımlanmasında kullanılacak
kulak küpeleri üzerinde en az aşağıda belirtilen unsurlar ve karakterler
bulunacaktır.

(a) Kulak küpeleri, Bakanlığın bu Tüzüğün 1 no’lu ekinde belirtilen
logosunu taşıyacaktır.
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(b) Kulak küpeleri üzerindeki bireysel hayvan tanımlama kodu en fazla
14 karakterden oluşacaktır. Bu karakterlerden

-İlk iki alfabetik karakter ülke kodunu,

-Ülke kodunu takip eden en fazla 12 sayısal karakter de hayvanın
bireysel numarasını oluşturacaktır.

Ülke Kodu 19. Bu Tüzük çerçevesinde ülke kodu NC olacaktır.

Barkod 20. Kulak küpeleri üzerinde ayrıca bireysel tanımlama numarasını temsil eden
bir barkod bulunacaktır. Bar kodlarla ilgili detaylı hususlar Yetkili Otorite
tarafından tespit edilecektir.

Kulak
Küpelerinin
Kalite ile İlgili
Teknik
Özellikleri ve
Taşıması
Gereken Şartlar
21/2004 art 4.2

21. Hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpeleri:

(a) Sağlam, büküldüğü zaman kırılmayacak, esnek, yüksek kaliteli geri
dönüşümlü plastik materyalden imal edilmiş ve limon sarısı renkte
olacaktır.

(b) Hayvanın hayatı süresince dış etkilere ve farklı iklim şartlarına
fiziksel olarak dayanıklı ve okunabilir olacaktır.

(c) Yeniden kullanılabilir olmayacaktır. Bu amaçla dişi yaprak
üzerindeki yatakta, erkek yaprağın pimini tutacak ve herhangi bir
şekilde erkek yaprağın dişi yapraktan ayrılmasını önleyecek metal
bir halka bulunacaktır. Erkek yaprağın pimi de bu metal halkaya
oturacak şekilde yivli olacaktır,

(ç) Kulak dokusuna ve hayvana zararlı olmayacak şekilde kulağa takılı
kalacak tarzda dizayn edilmiş olacaktır,

(d) Sadece 18 nci maddede belirtilen silinmez ve değiştirilemez kayıtlar
ile 20 inci maddede belirtilen bar kodları taşıyacaktır.

Kulak
Küpelerinin
Yapısı ve
Modeli

22. Hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpelerinin yapısı ve
modeli aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

(a) Her bir kulak küpesi bir erkek ve bir dişi parça olmak üzere iki
parçadan oluşacaktır.

(b) Kulak küpesinin her bir parçasında bulunması gereken ve madde 18
ve 20’de belirtilen özellikler, lazer tekniği ile baskılı ve silinmez
şekilde olacaktır.

(c) Kulak küpesinin yüksekliği her bir parça için asgari 30 mm.
olacaktır.

(ç) Kulak küpesinin eni her bir parça için asgari 30 mm. olacaktır.

(d) Kulak küpesi üzerindeki karakterlerin yüksekliği asgari 4 mm.
olacaktır.

23. Hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpelerinin kalitesi,
yapısı, modeli ve kulağa uygulanması ile ilgili ek şartlar bu Tüzüğün 21
nci ve 22 inci maddeleri hükümlerine ek olarak Müdürlükçe belirlenir.
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Elektronik
kulak küpeleri
ve kapsüllerin
yapısı ve
özellikleri

24. 1. Madde 17’da belirtilen elektronik tanımlama araçlarını kullanımı
halinde aşağıdaki prosedür izlenecektir;

(a) Kulak küpelerinden biri gözle okunabilir, diğeri ise elektronik
aletlerle okunabilir olacaktır,

(b) Hayvanın hayatı boyunca ona zarar vermeyecek özellikte olacaktır,

(c) İlk karakter hayvanın ilk kimliklendirmesinin yapıldığı işletmenin
bulunduğu Üye Ülkeyi belirtir. Bu amaçla uluslararası standartlara
uygun olarak 2 harf veya 3 rakamlı kodlar (1) kullanılacaktır.

(d) Ülke kodunu 12 karakterden fazla olmayan bir kod izleyecektir. Bu
paragrafta verilen bilgiye ilave olarak, yetkili otorite kimlik
numarasının okunaklığının etkilenmemesi şartı ile hayvan sahibi
tarafından –bar kodlar – ve ek bilgi konulmasına müsaade edebilir.

(ç) Madde 5(2)(a)’da sözü geçen birinci kimliklendirme aracı yetkili
otorite tarafından onaylanmış olan; tek kulağa takılan bozulmayan
materyalden yapılmış, ısıya dayanıklı ve hayvanın hayatı boyunca
kolay okunabilecek, hayvana zarar vermeden üzerinde kalacak
kulak küpesidir. Kulak küpesindeki özellikler değişmeyecek ve
tekrar kullanılmayacak şekilde olmalıdır.

2. Elektronik kimlik tespiti aşağıdaki teknik karakterlere sahip
olmalıdır.

(a) Sadece okunan elektronik vericiler ISO 11784 ve 11785
standartlarına uygun olarak HDX veya FDX-B teknolojisinde
olmalıdır.

(b) Elektronik kimlikler okuma aleti ile okunabilmeli, ISO 11785
standartlarına uygun olmalı, HDX ve FDX-B vericilerini
okuyabilmelidir.

(c) Taşınabilir okuyucularda okuma mesafesi; kulak küpeleri için 12
cm, geviş getirenlerdeki kapsüller için 20 cm, ve sabit okuyucularda
okuma mesafesi hem kulak küpeleri ve hem de geviş getirenlerdeki
kapsüller için 50 cm olmalıdır.

12 aylıkdan
önce kesilecek
hayvanlar için
kimliklendirme

25. 12 aylık yaştan önce kesilmesi düşünülen ve ihracatta kullanılmayacak
olan hayvanlar için kimliklendirme şu şekilde olacaktır:

(a) yetkili otorite tarafından onaylanmış kulak küpeleri ile
kimliklendirmede küpe bir kulağa takılacaktır.

(b) Kulak küpeleri bozulmayan materyalden, ısıya dayanıklı, okunması
kolay ve hayvana zarar vermeden üzerinde kalacak şekilde
düzenlenmiş olmalıdır. Kulak küpeleri tekrar kullanılabilir
olmamalı, yazıları silinmemelidir.

(c) İki taraflı olarak ülke kodu ve hayvanın bireysel tanımlama kodunu
taşımalıdır.
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Tanımlama
Numaralarının
Belgelerde
Belirtilmesi

26. Tanımlanan hayvanların kulak küpeleri üzerinde bulunan özgün
tanımlama numaraları, hayvanlarla ilgili olarak hazırlanacak hareket
belgeleri, hayvan sigortaları, prim veya destek ödeme belgeleri, hayvan
sağlığı ile ilgili, laboratuvar numunesi alınması ve gönderilmesi ile ilgili
belgeler, laboratuvar analizleri ile ilgili belgeler ve analiz raporları, orijin
belgeleri, yurtiçi hayvan sevkiyatı için düzenlenenler dahil hayvancılıkla
ilgili her türlü veteriner sağlık raporları, hayvan alış ve satışları ile ilgili
proforma fatura veya faturalar, her türlü hayvan sertifikaları, hayvanlardan
elde edilen ürünler ile ilgili her türlü belgeler ve hayvanlar ve
hayvancılıkla ilgili olarak tanzim edilecek her türlü diğer belgelerde
belirtilecektir.

Nakil
Durumunda
Tanımlama

27. Bu Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihinden sonra, hiçbir hayvan bu Tüzüğün
şartlarına göre tanımlanmaksızın bulunduğu işletmeden nakledilemez.

Veri Tabanına
Kayıt

28. Bu tüzük hükümlerine uygun olarak tanımlanan hayvanlar madde 15 de
belirtildiği şekilde bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilirler. Bu
Tüzük hükümlerine göre tanımlanmayan hiçbir hayvan, hayvancılıkla
ilgili hiçbir veri tabanına kaydedilemez.

Veri
Tabanındaki
Bilgilere Erişim

Yetkili otorite veri tabanındaki işletme ve hayvan kayıtlarına ait bilgilere
ulaşıma karar vermekte yetkilidir.

Avrupa Birliği
Dışındaki
Ülkelerden
İthalat

29. (a) Avrupa Birliği üye ülkeleri dışındaki ülkelerden yürürlükteki ilgili
mevzuata göre kontrollere tabi tutularak ithal edilen hayvanlar söz
konusu kontrolleri takip eden en fazla 14 iş günü içinde varış
işletmesinde ve mutlaka işletmeyi terk etmeden önce bu Tüzük
hükümlerine uygun olarak kulak küpeleri ile tanımlanacaktır.

(b) Eğer ithal edilen hayvanların gideceği işletme bir mezbaha ise ve
hayvanlar söz konusu kontroller sonrasında 5 iş günü içinde
kesileceklerse tanımlanmaları gerekmez.

(c) Hayvanların ithalatında ihracatçı ülke tarafından uygulanan orijinal
tanımlamaları, varış işletmesinde Bölge Veteriner Dairesi tarafından
tahsis edilen yeni tanımlama ile beraber bilgisayar destekli veri
tabanına kaydedilir.

Hayvanların
Avrupa
Birliğine Üye
Ülkelerden
Gelmesi
Durumunda
Tanımlama

30. Avrupa Birliği üye ülkelerinden gelen hayvanlar, orijinal kulak küpelerini
muhafaza edecekler ve işletmeye varmaları ile birlikte 5 iş günü içinde,
orijinal bireysel tanımlama numaraları, orijin ülkedeki işletme numarası ve
varış işletmesinin işletme numarası ile birlikte bilgisayar destekli veri
tabanına kaydedileceklerdir.

Kimlik
tanımlama
araçlarının
Sökülmesi veya
Değiştirilmesi

31. Kimlik tanımlama araçları, Müdüriyet veya ilgili Bölge Veteriner
Dairesi’nin izni olmaksızın hiçbir surette sökülemez veya
değiştirilemezler.
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Kimlik bilgileri okunaksız hale geldiğinde veya kaybolduğunda, bu
maddeye uygun olarak en kısa zamanda ilişkili aynı kodlar uygulanacaktır.
Kodlara ilave olarak ve ondan ayrı olarak yenilemede, yenileme numarası
ile birlikte işaret konulabilir. Hayvan tanımlamaya uygun olarak kimlik
tespiti yapılmış hayvanlar için yetkili otorite kontrolü altında kimlik
karakterlerinin farklı kodlarda olmasına hayvanların izlenebilirliği
amacının tehlikeye girmemesi şartı ile izin verebilir.

Kaybolan,
düşen ve silinen
kulak küpeleri

32. Kulak küpelerinden bir veya ikisinin düştüğünü, ve/veya kaybolduğunu,
veya üzerlerindeki bilgilerin silindiğini tespit eden üreticiler, Müdüriyetin
belirleyeceği bilgilerle birlikte 5 iş günü içinde ilgili Bölge Veteriner
Dairesi’ne müracaat etmek zorundadırlar.

Müdürlük, kaybolan, düşen yada silinen kulak küpesi veya küpelerinin
yerine öncekinin aynı özgün tanımlama kodunu içeren yenilerinin
takılmasını sağlamak zorundadır. Ancak öncekinden farklı olarak bu kulak
küpelerinde, yenilenmiş olduğunu gösteren romen sayısal karakterli bir
versiyon numarası bulunur.

Müdürlük düşen kulak küpelerinin yerine barkodsuz olarak kendisi
tarafından hazırlanacak kulak küpelerinin kullanımına karar verebilir.

Avrupa Birliği üye ülkelerinde doğmuş olan ve 30. maddeye göre
tanımlanmış ve kaydı yapılmış olan hayvanların, kaybolan, düşen ya da
silinen kulak küpeleri yerine, orijinal tanımlama numarasını ve Bakanlığın
logosunu taşıyan yenileri takılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşletmelerin Tanımlanması ve Tescili

Müracaat ve
Tescil

33. Koyun ve Keçi cinsi hayvan bulunduran tüm işletmeler tanımlanacak ve
tescil edilecektir.

Veteriner
Dairesine
Müracaat

34. Üretici, işletmesinin tanımlanması ve tescili için bu Tüzüğün 2 no’lu
ekinde yer alan formu doldurularak işletmesinin bulunduğu yerdeki
Veteriner Dairesine müracaat eder.

İşletmelerin
Tanımlanması
ve Kaydı

35. İşletmeler, taşıyıcılar hariç, bu Tüzüğün 36’inci maddesine göre Müdürlük
tarafından tahsis edilen özgün bir işletme tanımlama numarası ile
tanımlanıp merkezi kayıt sistemine kayıtları yapılacaktır.

Aynı adreste, aynı veya farklı üreticilere ait, aralarında sürekli hayvan
akışı olan işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir ve tek bir özgün
işletme tanımlama numarası tahsis edilir. Bir üreticinin farklı adreslerde
birden fazla işletmesinin bulunması durumunda ise üreticinin her bir
işletmesi için ayrı bir özgün işletme tanımlama numarası tahsis edilir.

İşletme kayıtları en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:

(a) İşletme tanımlama numarası

(b) İşletme adresi ve coğrafik koordinatları

(c) Üretim tipi
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(ç) İşletme sahibinin adı, soyadı, adresi

(d) İşletme sahibinin kimlik numarası ve tel numarası

(e) İşletme sahibinin mesleği

(f) İşletme sorumlusunun adı soyadı, kimlik numarası ve tel numarası

(g) İşletmedeki hayvanlarla ilgili kulak numarası, cinsiyeti, ırkı

(ğ) İşletmeye gelen ve işletmeden ayrılan hayvanlarla ilgili bilgiler,

(h) Hayvan taşıyıcılarıyla ilgili olarak adı soyadı, kimlik numarası,
kullanılan aracın plaka numarası,

(ı) Değiştirilen kulak numaralarıyla ilgili bilgiler bulunmalıdır.

(i) İşletme arka arkaya 3 yıl boyunca hayvansız kalmadığı sürece
merkezi kayıt sisteminde kayıtlı kalacaktır

(j) Önceden koyun keçi cinsi hayvanı bulunmayıp bu yönde hayvan
barındırmak isteyen şahıslar bölge veteriner dairesine bunu
bildirerek işletme kaydını yaptırdıktan sonra hareket belgesiyle
birlikte bölge veteriner dairesine başvurarak kaydını yaptırmalıdır.

İşletme
Tanımlama
Numaraları

36. İşletme tanımlama numaralarının tahsis ve tescili aşağıda belirtilen şekilde
yapılır.

(a) Her bir işletme tanımlama numarası, Madde 15 (2) a) hükümlerine
uygun olacaktır. İlk iki alfabetik karakter NC olacak, diğer
karakterler bilgisayar kayıt sistemi tarafından işletme kaydı
yapılırken otomatik olarak verilecektir,

(b) Aynı işletme tanımlama numarası, bilgisayar destekli veri tabanına,
ve 37’inci maddede belirtilen işletme tescil belgesine
kaydedilecektir.

İşletmelerin
Tescili

37. İşletme Tescil Belgesi Madde 15 (2)’de belirtilen bilgileri içerecek ve Ek
3’deki modele uygun olacaktır. Bu belge, işletme ile ilgili bilgilerin ilgili
Bölge Veteriner Dairesi tarafından kontrol edilmesinden sonra,
Müdürlüğün belirleyeceği usullere uygun olarak düzenlenir. Madde 15 (2)
(b)’de belirtilen bilgilerde olabilecek her değişiklikte İşletme tescil belgesi
ilgili Bölge Veteriner Dairesi tarafından güncellenir.

ALTINCI BÖLÜM
Koyun ve Keçi Hareket Belgesi

38. Tescil edilen işletmelerde tanımlanan hayvanlar için işletmeden hareket
etmeden önce ilgili Bölge Veteriner Dairesi tarafından hazırlanan ve
işletme sahibi tarafından doldurulacak olan Ek 5’deki modele uygun bir
hareket belgesi 2 nüsha halinde düzenlenir. Bir nüshası hayvanların kayıtlı
işletmede, diğeri ise hayvanların satıldığı işletmenin bağlı olduğu Bölge
Veteriner Dairesine teslim edilir. Hayvanların kayıtlı olduğu Bölge
Veteriner Dairesi tarafından onaylandıktan sonra hareket ettirilmesi
zorunludur. Hayvanların gideceği işletme sahibi en az 3 yıl boyunca
hareket belgesini muhafaza edecektir.
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Koyun Keçi
Hareket
Belgesinin
İçereceği
Bilgiler

39. Hareket ettirilecek hayvan veya hayvanlara ait Hareket Belgesi en az
aşağıdaki bilgileri içerecektir. İstenecek ek bilgilere Yetkili otorite karar
verecektir.

(a) Hayvanın tanımlama numarası

(b) Hayvan üreticisinin:

- Adı soyadı

- Adresi

- işletme numarası

- hareket ettirilecek hayvan sayısı

- imzası

- tarih

(c) Hayvan alıcısına ait bilgiler:

- adı soyadı

- adresi

- işletme numarası

- hareket ettirilecek hayvan sayısı

- imzası

- tarih

(d) Hayvanların kayıtlı olduğu ve hareket ettirileceği Bölge Veteriner
Dairesi yetkilisine ait bilgiler:

- adı soyadı

- kimlik no

- görevi

- onayladığı tarih

- imza

Hayvanların
Hareketi
Sırasında
Hareket Belgesi

40. (a) Bu Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihinden sonra hiçbir koyun ve keçi
cinsi hayvan beraberinde koyun keçi hareket belgesi olmaksızın
bulunduğu işletmeden nakledilemez.

(b) Her üretici işletmesine her bir hayvan gelişinde hayvanın koyun
keçi hareket belgesini isteyecek ve işletmeden her bir hayvanın
ayrılışında koyun keçi hareket belgesinin hayvanın yanında
bulunmasını sağlayacaktır.

Nakledilecek hayvanların hareket belgelerinin hayvanlarla birlikte
bulunmasından işletme sahipleri ile birlikte nakliyeciler de
sorumludur.
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(c) Hayvanların işletme değiştirmelerinde orijin işletmedeki üretici ve
varış işletmesindeki üretici, bu hayvanlara ait koyun keçi hareket
belgesinin kendilerine ait bölümlerini doldurup imzaladıktan sonra,
hayvanlar hareket ettirilmeden önce hayvanların kayıtlı olduğu
Bölge Veteriner Dairesi yetkilisine onaylatmak zorundadırlar. Varış
işletmesindeki üretici de almış olduğu bu belgeyi 5 iş günü
içerisinde varış bölgesindeki Bölge Veteriner Dairesine götürüp
hayvanların kendi işletmesine nakledilmelerinden sorumludur.

Mezbahada
kesilen
hayvanlar için
Hareket Belgesi

41. Hayvanlar mezbahaya sevkedildiğinde, hayvan hareket belgesinde
tanımlanan hayvan numaraları ile girişi yapılacak hayvanların tanımlama
numaraları birebir aynı olmalıdır. Aksi hallerde ilgili hayvanların
mezbahaya girişlerine izin verilmez ve hayvan sahibinin Veteriner Dairesi
tarafından onaylanmış yeni hareket belgesini getirmesi sağlanmalıdır.

Mezbahada kesimi yapılan hayvanların bireysel tanımlama numaralarının
ve hareket belgesinin mezbahanın bulunduğu Bölge Veteriner Dairesi’ne
iadesinden mezbaha yetkilisi sorumlu olacaktır.

Zorunlu
Hallerde Kesim
Durumunda
Hareket Belgesi
(zorunlu
kesimlerde
veteriner sağlık
raporu
gereklidir)

42. (a) Zorunlu hallerde işletmede kesilmek zorunda kalan hayvanlar için
aynı gün işletmeden sorumlu veteriner hekim tarafından bu
Tüzüğün 4 no’lu ekinde belirtilen form kullanılarak zorunlu kesim
raporu düzenlenir.

(b) Düzenlenen zorunlu kesim raporu ve hayvan hareket belgesi, ilgili
hayvanın karkası ile birlikte mezbahaya veya gerekmesi halinde
rendering tesisine gönderilir. Hayvan hareket belgesinin ilgili Bölge
Veteriner Dairesi’ne ulaştırılmasından mezbaha veya rendering
tesisin yetkilisi sorumludur.

(c) Bu hayvanlara ait karkaslar eğer mezbaha veya rendering tesisine
gönderilmeyecek ise, koyun keçi hareket belgesi, Veteriner Hekim
tarafından düzenlenmiş bulunan kesim raporu ile birlikte hayvanın
kesimini takip eden 5 iş günü içinde ilgili Bölge Veteriner
Dairesi’ne üretici tarafından iade edilir.

Ölüm Halinde
Koyun Keçi
Ölüm Raporu

43. (a) Bir hayvanın işletmede ölümü halinde, bu durum aynı gün
işletmeden sorumlu Veteriner Hekim tarafından Ek4.’deki form
kullanılarak raporlanır.

(b) Ölen hayvanın rendering tesisine gönderildiği durumlarda Madde
11. (b)’de belirtildiği şekilde koyun keçi hareket belgesini ilgili
Bölge Veteriner Dairesi’ne teslim edilmesinden bu tesisin yetkilisi
sorumludur.

(c) Üretici, hayvanın ölümünden sonraki 5 iş günü içinde, ölen hayvana
ait ölüm raporunu ilgili Bölge Veteriner Dairesi’ne teslim etmek
zorundadır.
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Avrupa Birliği
Dışındaki
Ülkelere İhraç
Durumunda
Hareket Belgesi

44. (a) Hayvanların Avrupa Birliğine üye olan ülkeler dışındaki ülkelere
ihraç edilmeleri durumunda, üretici, hayvanlara ait koyun keçi
hareket belgelerini Bölge Veteriner Dairesi’ne teslim eder.

(b) Bölge Veteriner Dairesi yetkilisi de almış olduğu hareket belgesini
Veteriner Dairesi Müdürlüğüne teslim etmekten sorumludur.

Hayvanların
Avrupa Birliği
Üye Ülkelerine
Nakledilmeleri
Durumunda
hayvan Sağlık
Sertifikası

45. Hayvanların Avrupa Birliği üyesi ülkelere nakledilmeleri durumunda,
sevk edilecek hayvanlara ait bireysel tanımlama numaraları hayvan sağlık
sertifikası düzenlenmesi için Bölge Veteriner Dairesine teslim edilir.
Resmi Veteriner Hekim, teslim aldığı hayvanların bireysel tanımlama
numaralarını bu işlemin gerçekleştirilmesi için Veteriner Dairesi
Müdürlüğüne iletir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim, Kontroller ve Raporlar

Denetim ve
Kontroller

46. Mezbahalar, toplama merkezleri ve rendering tesisleri dahil olmak üzere,
bu tüzük hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak işletmelerin ve
işletmelerdeki hayvanların tanımlama ve tesciline ilişkin denetimler,
Müdürlük tarafından görevlendirilen denetçiler tarafından gerçekleştirilir.

Nokta
Kontroller

47. Bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasını denetlemek masadıyla Madde
46’daki kişiler tarafından nokta kontroller gerçekleştirilir. Bu kontroller:
Her yıl, her Bölge Veteriner Dairesi’nin görev sahalarında yerleşik
bulunan işletmelerin en az %3’ünü hayvan sayısının da %5’ini kapsayacak
şekilde yapılır.

İhbar 48. Nokta kontrollerin yapılacağı genellikle önceden bildirilmez. Ancak
önceden bildirilmesi gerekli ve kaçınılmaz olursa, ihbar süresi gereken en
az süre ile sınırlı olur ve her halükarda bu süre 48 saati geçmez.

Kontrol
Edilecek
İşletmelerin
Seçimi

49. Kontrol edilecek işletmelerin seçimi bir risk analizi temelinde yapılır.

Risk Analizi 50. Her bir işletme için hazırlanacak risk analizinde özellikle aşağıdaki
hususlar dikkate alınır:

(a) İşletmedeki mevcut tüm hayvanların sayısı ile bu Tüzük hükümleri
gereğince tanımlanmış ve kayıt altına alınmış hayvanların sayısı,

(b) Halk ve hayvan sağlığı ile ilgili hususlar, sürülerin sağlık şartları,
özellikle önceki hastalık kaynakları ve salgın hastalıkların bulunup,
bulunmadığı,

(c) İşletmeye hayvanlar için tahsis edilen veya verilen destekleme veya
prim ödemesi miktarı ve bu miktarın önceki yıldaki miktar ile
karşılaştırılması,
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(ç) İşletmenin önceki yıllardaki durumunun mevcut durumuyla
karşılaştırılmasında saptanan belirgin değişiklikler,

(d) İşletmede önceki yıllarda gerçekleştirilen kontrollerin, özellikle
işletmede tutulan kayıtların ve işletmedeki mevcut hayvanlara ait
sığır kimlik belgelerinin düzgün tutulmasına ilişkin kontrollerin
sonuçları,

(e) İşletmedeki hayvanlarla ilgili bilgilerin Bölge Veteriner Dairesi’ne
uygun olarak iletilip, iletilmediği,

(f) Müdürlükçe belirlenecek diğer kriterler.

Rapor
Hazırlanması

51. İşletmelere düzenlenen her kontrol sonucunda kontrolleri uygulayan
denetçi tarafından, kontrollerin sonuçlarını, olumsuz bulguları,
kontrollerin nedenlerini ve kontroller sırasında hazır bulunan şahısları
belirten bir rapor hazırlanır. Hazırlanan rapor, ilgili yetiştirici tarafından
da imzalanır ve üretici tarafından yapılan itirazlar da varsa rapora ilave
edilerek raporun bir sureti üreticiye verilir.

Tüzük
Hükümlerinin
İhlali
Durumunda
Rapor

52. Denetimlerin tamamlanmasını takiben bir ay içinde değerlendirme raporu
Müdürlüğe ulaştırılır. Bu Tüzük hükümlerinin ihlal edildiğinin tespiti
durumunda, hazırlanan raporun bir sureti geciktirilmeden Müdürlüğe
gönderilir.

Yıllık Rapor 53. Müdürlük her yıl 1 Temmuz tarihinden önce yıllık ülkesel bir rapor
hazırlar.

Bu rapor önceki yılla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

(a) İlçe içinde koyun ve keçi cinsi hayvan bulunduran işletmelerin
sayısı,

(b) 47’inci madde gereğince uygulanan kontrollerin sayısı,

(c) Kontrol edilen hayvanların sayısı,

(ç) Tespit edilen aksaklıklar,

(d) Bu Tüzük gereğince uygulanan yaptırımlar.

(e) Yıllık rapor Ek7’deki gibi olacaktır.

Yürütme yetkisi 54. Bu Tüzük, Veteriner İşlerinden Sorumlu Bakanlığa bağlı, Veteriner
Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş 55. Bu tüzük Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.

9.7.2015 – R.G. 112 – EK III – A.E. 466 Sayılı Değişiklik Tüzüğünün Yürürlüğe Giriş
Maddesi:
Yürürlüğe Giriş 3. Bu Tüzük, 1.7.2015 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.
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EK-1 : Bakanlık Logosu

TB
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EK-2 : İşletme Tanımlanması ve Tescili Müracaat Formu

İŞLETME TANIMLANMASI VE TESCİL MÜRACAAT FORMU

Bildirimde bulunulan işletmenin:
Bağlı olduğu Veteriner Dairesi:
Adresi:
İşletme tipi:
a) Süt sığırı işletmesi b) Damızlık sığır işletmesi
c) Besi sığırı işletmesi d) Kombine sığırcılık
işletmesi
İşletme büyüklüğü:
İşletmede bulunan hayvan varlığı:
Sığır:
Koyun:
Keçi:
Tek tırnaklı:
Kedi:
Köpek:
Kanatlı:
Kovan:
Diğer:

................................... Veteriner Dairesi

Sığır cinsi hayvan bulunan işletmemin
tanımlanmasını ve tescilini arz ederim.

Tarih

Yetiştiricinin,
Adı ve Soyadı :
Adresi:
Telefon No:
Fax No:
Elektronik posta:

İmza

Aşağıdaki kısım resmi makam tarafından doldurulacaktır.

Tahsis edilen işletme
Tanımlama numarası :

........................................... Veteriner Dairesi

Yetkilinin
Adı ve Soyadı :

Tarih:

İmza ve mühür:
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EK-3 : İşletme Tescil Belgesi

BAKANLIK
LOGOSU

İŞLETME TESCİL BELGESİ

İşletme Tanımlama Numarası:
İşletme Adı:
İşletme Sorumlusu Adı ve Soyadı:
İşletme Sorumlusu Kimlik No:
İşletme Tipi:
İşletme Adresi:
Bölge: İlçe/Köy: Mahalle: Semt:
Cadde: Sokak: BinaNo: PosKodu:

Onaylayan Kurum Tarih,Mühür; Yetkilinin Adı,Soyadı,Ünvanı ve İmzası
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EK-4: İşletmedeki Zorunlu Kesim/Ölüm Bildirimi ve Raporu
KOYUN-KEÇİ CİNSİ HAYVANLARIN İŞLETMEDE ZORUNLU KESİM/ÖLÜM BİLDİRİM FORMU

Bu bölüm Veteriner Hekim tarafından doldurulacaktır
Yetiştiricinin, Hayvanın,

Adı-Soyadı:

Adresi:

Tel No:

Tanımlama Numarası:

İşletme Tanımlama Numarası:

Ölüm / İşletmede Zorunlu Kesim Tarihi:

Ölüm / İşletmede Zorunlu Kesim Sebebi:

Gönderildiği Mezbaha veya Rendering Tesisi’nin
Adı ve Adresi ile Gönderilme Tarihi

Veteriner Hekimin:
Adı Soyadı:
İmzası:
Tarih:

Aşağıdaki bölüm hayvan sahibi tarafından doldurulacaktır.

....................................... Veteriner Dairesi

Yukarıda tanımlama numarası belirtilen hayvanın ölüm / işletmede zorunlu kesim nedeniyle kayıttan
düşülmesini arz ederim.

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza:
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EK-5: Küçükbaş Hayvan Hareket Belgesi

TARIM ve DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI
VETERİNER DAİRESİ

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAREKET BELGESİ

Sno Ükd Kulak No Sno Ükd Kulak No Sno Ükd Kulak No
01 16 31
02 17 32
03 18 33
04 19 34
05 20 35
06 21 36
07 22 37
08 23 38
09 24 39
10 25 40
11 26 41
12 27 42
13 28 43
14 29 44
15 30 45

Ben aşağıda imza sahibi ...............................................
...................................... numaralı işletmemde kayıtlı
olarak bulunan yukarıda kulak numaraları yazılı
................ adet koyun/keçi cinsi hayvanları
................................. İşletme numaralı hayvan sahibi
.......................................................... ya sattığımı beyan
ederim.

Adı
Soyadı:.........................................................................

Adres:..........................................................................

İmza:...........................................................................

Tarih:..........................................................................

ONAYLAYAN VETERİNER DAİRESİ YETKİLİSİ

ADI SOYADI:...........................................................

GÖREVİ:..................................................................

TARİH:.....................................................................

Ben aşağıda imza sahibi ...............................................
...................................... numaralı işletmede kayıtlı
olarak bulunan yukarıda numaraları yazılı ................
adet koyun/keçi cinsi hayvanları .................................
numaralı işletmeme kayıt edilmek üzere satın
aldığımı beyan ederim.

Adı Soyadı:.................................................................

Adres:..........................................................................

İmza:...........................................................................

Tarih:..........................................................................

ONAYLAYAN VETERİNER DAİRESİ YETKİLİSİ

ADI SOYADI:...........................................................

GÖREVİ:..................................................................

TARİH:.....................................................................
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EK 6: İŞLETME DENETLEME BELGESİ

İŞLETME DENETLEME BELGESİ
İŞLETME NO: İŞLETME TİPİ:

DENETLEMENİN NEDENİ
İŞLETMENİN SAHİBİNİN
ADI SOYADI
ADRESİ
KİMLİK NO
TEL NO

ADET
HAYVAN KAYIT SİSTEMİNDE KAYITLI HAYVAN SAYISI
İŞLETMEDE BULUNAN HAYVAN SAYISI

İŞLETME KAYIT DEFTERİNE YAPILAN KAYITLAR ADET
SATIN ALINAN HAYVAN SAYISI
SATILAN HAYVAN SAYISI
İŞLETMEDE ÖLEN HAYVAN SAYISI
İŞLETMEDE DOĞUP NUMARALANMAYAN HAYVAN SAYISI

VETERİNER DAİRESİNE BİLDİRİMİ YAPILMIŞ KULAK NUMARASI DÜŞEN
HAYVAN SAYISI
VETERİNER DAİRESİNE BİLDİRİMİ YAPILMAMIŞ KULAK NUMARASI
DÜŞEN HAYVAN SAYISI

İŞLETMEDE BİLDİRİMİ YAPILMAMIŞ HATA ORANI%

DENETLEME RAPORU İŞLETME SAHİBİNİN YAPTIĞI İTİRAZ

DENETLEMEYİ YAPANLARIN İŞLETME SAHİBİ/TEMSİLCİLERİ
ADI SOYADI İMZASI ADI SOYADI İMZASI

DENETLEMENİN YAPILDIĞI TARİH
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EK-7 DENETLEME YAPILAN İŞLETMELERE AİT YILLIK RAPOR BELGESİ

TARIM ve DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI
YILLIK İŞLETME DENETLEME RAPORU

ADET
DENETLEME DÖNEMİNİN BAŞLANGICINDAKİ KÜÇÜKBAŞ İŞLETME SAYISI
DENETLENMESİ GEREKEN İŞLETME SAYISI
DENETLENEN İŞLETMELERİN SAYISI
DENETLEME DÖNEMİNİN BAŞLANGICINDAKİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI
DENETLENMESİ GEREKENEN İŞLETMELERDEKİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI
DENETLENEN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI

HAYVAN
SAYISI

İŞLETME
SAYISI

1)KOYUN CİNSİ HAYVANLARDA BULUNAN UYGUN OLMAYAN TANIMLAMA
2)KEÇİ CİNSİ HAYVANLARDA BULUNAN UYGUN OLMAYAN TANIMLAMA
3)İŞLETME KAYITLARINDAKİ HATALAR
4)BİLDİRİLMEYEN HAREKET DÖKÜMANLARI
5)HAREKET DÖKÜMANLARINDAKİ HATALAR
6)1-5’DE BAHSEDİLEN HATALARDAN SADECE 1 TANESİ BULUNAN..
7)1-5’DE BAHSEDİLEN HATALARDAN 1’DEN FAZLA BULUNAN..
8)6 VE 7’YE GÖRE UYGUNSUZLUKLAR

UYGULANAN CEZALAR KURALLARA
UYGUN OLMAYAN
HAYVAN SAYISI

KURALLARA
UYGUN OLMAYAN
İŞLETME SAYISI

TOPLAM

YILLIK RAPORU HAZIRLAYANLAR
ADI SOYADI İMZA MÜHÜR

1.

2.

3.

4.

RAPORUN HAZIRLANDIĞI TARİH


