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İlhan TAŞCI
Veteriner Hekim
Çalışma Grup Sorumlusu

Hayvan Hareketleri,
Kimliklendirme ve Kayıt

Hayvanların Kimliklendirilmesi ve
Hayvan Hareketlerinin Kontrolü
Bakanlığımızca ülkemiz genelinde yoğun bir şekilde hayvan hastalıkları ile mücadele
çalışmaları devam etmekte olup, başta Kurban Bayramı döneminde olmak üzere
ülkemizde çok yoğun hayvan hareke@ olmakta, kontrolsüz ve kaçak hayvan hareketleri
hayvan hastalıklarının yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır.
• «ÇiDlikten sofraya gıda güvenliği» ve «izlenebilirlik» kapsamında hayvanların
kimliklendirilmesi ve kayıt alGna alınması çalışmaları;
‐ İşletmelerin tescili,
‐ Hayvanların kayıt alGna alınması (Türkvet)
• Yur@çinde hayvan hareketlerinin kontrolü;
‐ Veteriner sağlık raporu,
‐ Pasaport,
‐ Nakil belgesi,
‐ Dezenfeksiyon belgesi,
‐ Yol kontrolleri,
‐ Hastalık kısıtları,
•

Koyun‐Keçilerin Elektronik
Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi
Amacı
 Hayvan hastalıklarının kontrol alGna alınması ve gıda güvenliği kapsamında koyun‐
keçi türü hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt alGna alınması ve hareketlerinin
izlenmesi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi,
 Avrupa Birliği’ne uyumlu sağlıklı ve güvenilir verilerin bulunduğu elektronik bir
kayıt sisteminin kurulması,
Faydaları
 Uygulama kolaylığı,
 Uygulayıcı hatalarının önlenmesi,
 Kolay ve hızlı okuma,
 Zamandan tasarruf,
 Sağlıklı ve güncel veri toplama,

Koyun‐Keçilerin Elektronik
Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi
Bütçesi
 28.900.000 € Avrupa Birliği katkısı olmak üzere toplam 34.100.000 €

Bileşenleri
 31.211.086 adet elektronik kulak küpesi ve 8.000 adet uygulama pensi tedariki
 6.263 adet el terminali ( okuyucu ) tedariki
 Teknik Yardım Bileşeni

Koyun‐Keçilerin Elektronik
Kimliklendirilmesi ve Kaydı Projesi
Uygulama
 Elektronik kulak küpeleri ve uygulama
penslerinin dağıGmları tamamlandı,
 El Terminallerinin dağıGmı yapıldı,
 Projenin uygulamasına 2016 yılı Nisan
ayında başlandı.
 Teknik yardım ekibi çalışmalarına başladı,

Hayvan SaBş Yerleri ve Kesimhaneler

• Hayvan saGş yerlerinin dene@mi ve hayvanların takibi;
‐ Hayvanların sağlık yönünden muayenesi,
‐ Hayvanların sevklerde bulundurulması gereken belgeler yönünden
kontrolü,
‐ Hayvanların veri tabanlarında izlenmesi, (TÜRKVET)
• Kesimhaneler;
‐ Kesim öncesi, kesim esnası ve kesim sonrası muayene,
‐ Belge kontrolü,
‐ Kayıt sistemlerinden kesim düşüm işlemlerine yönelik çalışmalar;

Hayvan Refahı ve Kurban
•

ÇiDlik hayvanlarının refahına ilişkin olarak;
– AB mevzuaG ile uyumlu olarak
• ÇiDlik hayvanlarının korunmasına ilişkin genel hükümler,
• Buzağıların korunmasına ilişkin genel hükümler
• Yumurtacı tavukların korunmasına ilişkin genel hükümler belirlenmiş@r.
• Broilerlerin korunmasına ilişkin mevzuat çalışması devam etmektedir.

• Nakilde hayvan refahı ve saGcıların kayıt alGna alınmasına yönelik çalışmalar;
‐Araçların, bakıcıların, nakliyecilerin, sürücülerin ve canlı hayvan @care@ yapan saGcıların
(celepler) eği@mi ve ser@ﬁkasyon işlemleri,
• Kurbanda yapılan kontroller;
‐ Geçici kurban saGş ve kesim yerlerinin dene@mi,
‐ İşletmelerde yapılan kontroller,
‐ Kurbanlık hayvanların sağlık yönünden muayenesi,

Mevzuat
5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Kanunun amacı, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan
sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması
da dikkate alınarak korumak ve sağlamaktır.
5996 sayılı Kanunun;
İkinci bölümünde ;
•

Hayvanların Tanımlanması ve Kayıt Altına Alınması,

•

Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerin Sevkleri,

•

Hayvan Satış Yerleri ve Satışa İlişkin Sağlık Koşulları,

Mevzuat
5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
Hayvanların Tanımlanması ve Kayıt Altına Alınması
• MADDE 7- (1) Hayvan sahipleri ya da hayvan sahibi adına bakıcısı,
Bakanlık tarafından tanımlatılması istenen hayvanları tanımlatmak, bu
hayvanlarının ve işletmelerinin kayıtlarını yaptırmak, işletmelerine giren
veya işletmelerinden çıkan, yeni doğan, ölen veya kesilen hayvanları
Bakanlığa bildirmek ve bunlara ilişkin kayıtları muhafaza etmekle
yükümlüdür.
Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin sevkleri ile hayvan satış yerleri ve
satışa ilişkin sağlık koşulları
• MADDE 8- (1) Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerine ilişkin
hususlar ile canlı hayvan ticareti yapanlar, nakliyeciler ve nakil ile ilgili şartlar
ve bunlara ilişkin işlemler Bakanlıkça belirlenir. Bu hususlarla ilgili
Bakanlıkça belirlenen şartlara uyulması zorunludur.

Mevzuat
Yönetmelikler
•
•

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliği (02.12.2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmi Gazete)

•

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında
Yönetmelik (17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete)

•

Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik (24.12.2011tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete)

•

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği (24 Aralık
2011 ve 28152 sayılı Resmi Gazete)

•

Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışması ve Denetlenmesi İle İlgili
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (18.01.2012 tarihli ve 28177 sayılı
Resmi Gazete)

•

Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği
(30.05.2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmi Gazete)

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
• Sığır cinsi hayvanların tanımlanması
• MADDE 14 - (1) Sığır cinsi hayvanların tanımlanması doğumundan
itibaren en geç 3 ay içinde, ancak 3 aydan önce hayvan doğduğu
işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce gerçekleştirilir.
• (5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra doğan hiçbir hayvan
bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmaksızın bulunduğu işletmeden
nakledilemez.
• Bildirim
• Madde 70- Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan sığır
cinsi hayvan hareketlerini yedi gün içinde, bu hayvanların doğumlarını,
ölümlerini, işletmede zorunlu kesimlerini, yetiştiricinin kendisine ve
işletmesine ait bilgilerini otuz gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir.

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
• Kesimhane ve hayvan satış yerleri ile ilgili kısıtlamalar
• MADDE 71- (1) Bu Yönetmeliğe göre tanımlanmayan ve beraberlerinde
pasaportu bulunmayan hiçbir sığır cinsi hayvan veya veteriner sağlık
sertifikası bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan sığır
cinsi hayvanların kesimhanede kesimine, hayvan satış yerlerine girişine
izin verilmez.

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
•
•

•
•

Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması
MADDE 13 – (1) Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, doğumdan i@baren
en geç alB ay içinde veya ilk alG ayda hayvan işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk
etmesinden önce gerçekleş@rilir. Göçerler veya mera hayvancılığı için bu süre il/
ilçe müdürlüğüne bildirimde bulunulması hâlinde dokuz aya kadar uzaGlabilir.
Koyun ve keçi türü hayvanlar bu Yönetmelik şartlarına göre tanımlanmaksızın
bulunduğu işletmeden nakledilemez.
Bildirim
MADDE 60 – (1) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan koyun ve keçi
türü hayvan hareketlerini yedi gün içinde, hayvanların ölümlerini, işletmede
zorunlu kesimlerini, ye@ş@ricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün
içinde ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirir.

Tanımlama Sisteminin Unsurları

•

Hayvanları bireysel olarak tanımlamak için kulak küpesi

•

Bilgisayar destekli veri tabanı

•

Hayvan Pasaportu

•

Her bir işletmede tutulan bireysel kayıtlar

Türkvet’te Kayıtlı Bilgiler

1) Kişi / Kuruluş Bilgileri;
• T.C Kimlik/Vergi numarası, adres vb.
2) İşletme Bilgileri;
• Hayvancılık İşletmeleri,
• Kesimhaneler,
• Hayvan Satış Yerleri,
3) Hayvan Bilgileri;
• Hayvanın bireysel tanımlama numarası,
• Hayvanın türü, ırkı, cinsiyeti, yaşı,
• Hayvanın hareketleri,
• Uygulanan aşılar, hastalık bilgileri
4) İthal/İhraç Hayvan Bilgileri

Kullanıcılar ve sistemin boyutu

•
•
•
•
•
•
•
•

Resmi veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni/teknikeri,
Serbest veteriner hekim,
Hayvancılık birlikleri,
Kesimhanede görevli veteriner hekim,
Hayvan Satış Yerlerinde görevli personel,
TARSİM, ÇKS, E-ISLAH, Ulusal Süt Kayıt Sistemi, Organik Tarım Web
Servis, Aile Bakanlığı, Ziraat Bankası, Vakıfbank Web Servis
Toplam Kullanıcı sayısı: 15.000 kişi,
Türkvet veri tabanının boyutu
:1,13 TB (Tera Byte)

Hayvan Hareketlerinin
Kontrolü

Mevzuat

5996 sayılı Kanunun;
İkinci bölümünde ;
•

Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin sevkleri ile hayvan satış yerleri
ve satışa ilişkin sağlık koşulları

•

MADDE 8- (1) Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerine ilişkin
hususlar ile canlı hayvan ticareti yapanlar, nakliyeciler ve nakil ile ilgili şartlar
ve bunlara ilişkin işlemler Bakanlıkça belirlenir. Bu hususlarla ilgili
Bakanlıkça belirlenen şartlara uyulması zorunludur.

Mevzuat
Yurtiçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında
Yönetmelik (17.12.2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete)
•

Veteriner sağlık raporu

•

MADDE 7 – (1) Hayvan ve hayvansal ürün nakillerinde, resmi veteriner
hekim veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından muayene ve
kontrolden geçirilerek nakli uygun görülen hayvan ve hayvansal ürünler için
veteriner sağlık raporu düzenlenir.

•

(2) Ticarete konu olmayan ev ve süs hayvanlarının nakilleri haricinde, iller
arasında yapılacak olan hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkleri esnasında
veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin
Nakilleri Hakkında Yönetmelik
•

Sığır cinsi hayvanların nakilleri

•

MADDE 8 – (1) Sığır cinsi hayvanların il içi nakillerinde hayvan
pasaportlarının nakil esnasında hayvanların beraberinde bulundurulması
zorunludur. İller arası sevklerinde, işletmenin bağlı bulunduğu il/ilçe
müdürlüğü tarafından hayvan pasaportları kontrol edilerek veteriner sağlık
raporu düzenlenir.

•

(3) Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliğine göre küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış sığır cinsi
hayvanların sevkine izin verilmez.

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin
Nakilleri Hakkında Yönetmelik
•

Koyun ve keçi türü hayvanların nakilleri

•

MADDE 9 – (1) Koyun ve keçi türü hayvanların il içi nakillerinde nakil
belgesinin nakil esnasında hayvanların beraberinde bulundurulması
zorunludur. İller arası sevklerinde işletmenin bağlı bulunduğu il/ilçe
müdürlüğü tarafından nakil belgesi kontrol edilerek veteriner sağlık raporu
düzenlenir.

•

(2) Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi
Yönetmeliğine göre küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış koyun ve keçi
türü hayvanların sevkine izin verilmez.

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin
Nakilleri Hakkında Yönetmelik
•

Kanatlı hayvanların nakilleri

•

Kanatlı hayvanların il içi sevkleri nakil beyannamesi ile yapılır.

•

İller arasında yapılacak olan kanatlı hayvan sevklerinde nakil
beyannamesine istinaden düzenlenen veteriner sağlık raporunun
bulundurulması zorunludur.

•

60 haftalık ve üzeri yaştaki çıkma diye tabir edilen tavuklar sadece kesim
amacıyla kesimhaneye, itlaf ve imhası için rendering tesisine sevk
edilebilmekte yada ihracat amacıyla sevkine izin verilmektedir.

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin
Nakilleri Hakkında Yönetmelik
•
•

•

•

•

Etlerin nakilleri
MADDE 21‐ (1) İl içi et nakillerinde, kesimhanenin resmî veteriner hekimi veya
yetkilendirilmiş veteriner hekimi taralndan düzenlenmiş kesim raporu bulundurulur.
Kesimhanelerden başka illere yapılacak et nakillerinde kesimhanenin resmî veteriner hekimi veya
yetkilendirilmiş veteriner hekimi taralndan düzenlenen veteriner sağlık raporunun
bulundurulması zorunludur.
(2) Kesimhanelerden nakledilecek evcil Grnaklı hayvanların karkasları bütün halde veya bütün
haldeki karkasları yarım ya da çeyrek parça halinde veya yarım karkasları ise en fazla üç parça
halinde nakledilir. Sağlık işare@ bulunmayan evcil Grnaklı hayvan karkaslarının nakline izin verilmez.
(3) Parçalama tesislerinden parçalama yapılarak ambalajlanan et sevklerinde veteriner sağlık raporu
aranmaz. Evcil Grnaklı hayvanların etlerinin ambalajlanıp paketlenmeden küçük parçalar veya kıyma
halinde nakline izin verilmez.
(4) Kesimhanelerden kanatlı hayvan karkasları bütün olarak nakledilir. Bütün olarak ambalajlanan
kanatlı hayvan karkaslarının kesimhanelerden parçalama tesislerine, soğuk hava deposuna veya
işleme tesislerine il içi naklinde kesimhanenin resmî veteriner hekimi veya
yetkilendirilmiş veteriner hekimi taralndan düzenlenmiş ve örneği Bakanlıkça belirlenen kesim
raporu bulundurulur. Kesimhanelerden başka illere yapılacak kanatlı hayvan karkaslarının naklinde
kesimhanenin resmî veteriner hekimi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi taralndan düzenlenen
veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.

Hayvan Hareketlerinin Kaydı
•

Sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların hareketleri Türkvet kayıt sisteminde,
çıkış ve varış bildirimi girilmek suretiyle kayıt altına alınmakta ve hareketleri
izlenebilmektedir.

•

Hayvanını satan yetiştirici 7 gün içinde İl/İlçe Müdürlüğüne gerekli bildirimde bulunduktan
sonra, sistemde varış işletmesi seçilerek çıkış işlemi yapılmak suretiyle hayvan hareket
bilgisi Türkvet’e girilmektedir.

•

Hayvanı alan yetiştirici ise 7 gün içinde İl/İlçe Müdürlüğüne bildirimde bulunduktan sonra
Türkvet’te varış işlemi yapılmak suretiyle hareket işlemi tamamlanmaktadır.

•

İller arası sevklerde veteriner sağlık raporları Türkvet üzerinden düzenlenerek hayvanların
iller arası hareketleri kayıt altına alınmaktadır.

•

Çıkış veya varış işletmesinde hayvan hastalıkları nedeniyle konmuş bir kısıt varsa hayvan
hareketine izin verilmemektedir.

•

Hayvanların iller arası sevklerinde, Genelge’de yer alan hayvan sevklerinde aşı ile ilgili
şartları taşımayan hayvanların hareketine izin verilmemektedir.

Hayvan Hareketlerinde Aşı ŞarB
•
•
•

Şap Aşısı
Sığır cinsi hayvanların iller arası sevklerinde şap hastalığına karşı aşılanmış
olmaları ve aşılanmalarının üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmemiş olması
şartı aranmaktadır.
Sevk edilecek sığır cinsi hayvanlar sevklerinden en fazla 6 ay önce şap
hastalığına karşı aşılanmış olmalıdır. Sevk edilecek sığır cinsi hayvanlara şap
aşısı yapılmamış ise şap aşısı yapıldıktan 21 gün sonra sevkine izin
verilmektedir.

•
•

PPR Aşısı
Koyun ve keçi türü hayvanların iller arası sevklerinde ise hayatları boyunca en
az bir kez PPR aşısı ile aşılanmış olması şartı aranmaktadır. Sevk edilecek
koyun ve keçi türü hayvanlara daha önce PPR aşısı yapılmamış ise aşı
yapıldıktan 15 gün sonra sevkine izin verilmektedir.

•
•

LSD (Sığırların Nodüler Ekzantemi) Aşısı
01 Haziran 2016 tarihinden itibaren, 01 Ocak- 01 Haziran 2016 tarihleri arasında
aşılanmamış hayvanlar ile hiç aşılanmamış hayvanlar aşı uygulandıktan 30 gün
sonra sevk edilmektedir.

Trakya’ya Hayvan
Hareketlerinin Kontrolü

Trakya’ya Hayvan Sevkleri

•

Şap hastalığından aşılı arilik statüsüne sahip Trakya’ya; Bakanlığımızca
yayımlanan ve tüm kamuoyuna duyurulan 2010/7, 2010/13 ve 2013/16
sayılı Genelgelerde belirtilen şartları sağlayan hayvanlar sevk edilmektedir.

•

Trakya’ya kurbanlık götürmek isteyen yetiştiricilerimizin İl/İlçe
Müdürlüklerine NSP testi için numune aldırmak üzere başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.

•

Trakya’ya yapılacak şap hastalığına duyarlı hayvan sevklerine Şap
Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan NSP testi sonucuna göre karar verilmekte,
test sonucuna göre sağlık statüsü uygun bulunan hayvanlar için veteriner
sağlık raporu düzenlenmektedir.

Trakya’ya Hayvan Sevklerinde Sağlık Şartları

• Hayvanlarda sevk günü şap hastalığı belirtisi bulunmamalıdır.
• Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş olmalı veya en az 3
aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olmalıdır.
• İşletmenin 10 km çevresinde de en az 3 aydır şap hastalığı görülmemiş
olmalıdır.
• Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmeli, bu
süre sonunda bütün hayvanlar şap virüsü varlığı yönünden teste tabi
tutulmalı ve sonuçları negatif olarak bulunmuş olmalıdır.
• Ayrıca bu süre zarfında bu işletmenin 10 km çevresinde şap hastalığı
çıkmamış olmalıdır.

Trakya’ya Hayvan Sevklerinin Kontrolü

•

Trakya'ya yapılacak şap hastalığına duyarlı canlı hayvan sevkleri Makam
Onayı alınarak İl Müdürlüğünce yetkilendirilen veteriner hekimler tarafından
yapılmaktadır. Yetkili veteriner hekimler tarafından Yurtiçi Hayvan Sevklerine
Mahsus Veteriner Sağlık Raporu ve Dezenfeksiyon Belgesine ilave olarak
«Trakya'ya Hayvan Nakilleri Takip Formu» düzenlenmek suretiyle
yapılmaktadır.

•

Anadolu'dan Trakya'ya hayvan nakli yapılma ihtimali olan tüm giriş
noktalarındaki illerimizde özellikle Kurban Bayramı döneminde gerekli
tedbirleri almak, sabit ve geçici kontrol noktaları oluşturmak amacıyla
Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararı alınmakta ve kontrollerin
etkinliğinin artırılması amacıyla başta polis, jandarma, feribot işletmeleri
olmak üzere diğer tüm kurumlarla iletişim halinde bulunulmaktadır.

Kurban Hareketleri

Kurban hizmetleri tebliği
•

Bakanlar Kurulunun 24.10.2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı
kararı gereği kurban hizmetleri Diyanet İşleri
Başkanlığınca yürütülmektedir.

•

Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye
Diyanet Vakl temsilcilerinden oluşan “Bakanlıklararası
Kurban Hizmetleri Kurulu ” toplanmaktadır.

•

Kurul taralndan o yıla ait “Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasına Dair Tebliğ” hazırlanarak Resmi
Gazete’de yayımlanmaktadır.

Kurbanda kesilen hayvan sayısı

YILI

Kurbanda Kesilen Hayvan Sayısı
Büyükbaş

Küçükbaş

Toplam

2013

851.948

2.331.917

3.183.865

2014

884.737

2.557.017

3.441.754

2015

867.652
923.751

2.716.336
2.939.252

3.583.988
3.847.492

2016

Hayvan Hareketleri ile İlgili Yaptırımlar
•
•
•
•
•
•
•

Sığır cinsi hayvanların nakil esnasında veya nakil sonrasında işletmede
veteriner sağlık raporsuz olarak tespit edilmesi durumunda; hayvan başına
462 TL,
Koyun ve keçi türü hayvanların nakil esnasında veya nakil sonrasında
işletmede veteriner sağlık raporsuz olarak tespit edilmesi durumunda
hayvan başına 73 TL,
Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakilleri esnasında veteriner sağlık
raporsuz olarak yakalanması durumunda nakil vasıtası sahiplerine; araç
başına 1.544 TL,
Tanımlanmamış sığır cinsi hayvanlarla koyun ve keçilerin nakil esnasında
yakalanması durumunda hayvan başına idari para cezası uygulandıktan
sonra hayvanlar en yakın kesimhanede kestirilir ve sahibine teslim edilir.
Hayvanların hareket, doğum, ölüm bildirimlerini yasal süresi içerisinde
yapmayanlara; işletme başına 771 TL,
Sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlarını zamanında
küpeletmeyenlere; işletme başına 771 TL,
Tanımlanmamış ve belgesiz hayvan kesimi yapan yerlere; 15.466 TL,

TEŞEKKÜRLER

