HAYVANLARIN VE İŞLETMELERİN TANIMLANMASI VE KAYDI YASASI
(7/2008 Sayılı Yasa)
Madde (5)(1) Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve
Kaydı Yasası’nın 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak
aşağıdaki Tüzüğü yapar:
Kısa İsim

1. Bu Tüzük, “Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı
Tüzüğü” olarak isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakanlık”, Veteriner İşleriyle Görevli Dairenin bağlı olduğu Bakanlığı
anlatır.
“Bölge Veteriner Dairesi”, ilçeler ve bölgelerde bulunan, Veteriner Dairesi
Müdürlüğü’ne bağlı şubeleri anlatır.
“Daire”, Veteriner işleriyle Görevli Daireyi anlatır.
“Denetçi”, bu Tüzüğün 33’üncü maddesinde belirtilen denetimleri yapmak
üzere Müdürlük tarafından görevlendirilen, veteriner teknisyenlerinin
yardımcı olduğu veteriner hekimleri anlatır.
“Hareket Belgesi”, bu Tüzüğün 29’uncu maddesinde düzenlenen bilgileri
içeren ve bu Tüzüğe ekli EK 5’de örneği verilen belgeyi anlatır.
“Hayvan”, bu Tüzüğün kapsamında olan koyun veya keçi cinsi hayvanları
anlatır.
“Mezbaha”, bu Tüzük amaçları bakımından işletme kabul edilen
kombinalara ait olanlar dahil, mezbahaları anlatır.
“Mezbaha Yetkilisi”, mezbahaların yönetim ve idaresinden geçici veya
kalıcı olarak sorumlu olan ve bu Tüzük amaçları bakımından üretici olarak
kabul edilen gerçek veya tüzel kişiyi veya onun yasal temsilcisini anlatır.
“Müdürlük”, bu Tüzüğün uygulanmasından sorumlu Veteriner işleriyle
Görevli Dairenin Müdürlüğünü anlatır.
“Rendering Tesisi”, ölü hayvanın bulunduğu, işlendiği, depolandığı, veya
imha edildiği ve bu Tüzük amaçları bakımından işletme olarak kabul
edilen tesisleri anlatır.
“Rendering Tesisi Yetkilisi”, bu Tüzük amaçları bakımından üretici olarak
kabul edilen, bu tesisin yasal sahibi olan gerçek veya tüzel kişiyi veya
tesisin yönetiminden sorumlu yasal temsilcisini anlatır.
“Toplama Merkezi”, farklı işletmelerden hayvanların ticaret veya başka
amaç için bir araya getirildiği ve bu Tüzük amaçları bakımından işletme
kabul edilen merkez ve pazar yeri dahil herhangi bir yeri anlatır.
“Toplama Merkezi Yetkilisi”, bu Tüzük amaçları bakımından üretici
kabul edilen, toplama merkezinin yasal sahibi olan gerçek veya tüzel kişiyi
veya bu yerin idaresinden sorumlu yasal temsilcisini anlatır.

Amaç

3.Bu Tüzüğün amacı, işletmelerin ve bu işletmelerde bulunan koyun ve
keçi cinsi hayvanların tanımlanması ve kaydı ile hareketlerinin kayıt altına
alınması, ulusal ve bölgesel hastalık eradikasyon programlarına destek
olmak için hayvan hareketlerinin ve hastalıklarının daha etkili şekilde
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kontrolü, hayvan üretiminin kayıt altına alınması ve üreticilere sağlanacak
destekler bakımından ilgili birimlerin ihtiyaç duyduğu sağlık ve
istatistiksel bilgiler ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam

4.Bu Tüzük, koyun ve keçi cinsi hayvanların tanımlanmasında
kullanılacak numaralandırma sistemi, yöntemler, ekipman ve teknik
özellikler, tanımlanan hayvanların tutulduğu işletmelerin kayıt altına
alınması, üreticilerin belirlenmesi, her işletmede, işletme kayıtlarının
tutulması, hayvanlar için hareket belgelerinin düzenlenmesi, bilgisayar
destekli bir veri tabanının kurulması ve işletilmesi, tanımlanan hayvanlar
ve bunların barındırıldığı işletmelerle ilgili bilgi ve verilerin
güncelleştirilmesi, ilgili hayvanların sistem içerisinde izlenmesi ve kontrol
edilmesi, hayvan sağlığı ve/veya hayvancılığın desteklenmesi amacıyla
yapılan ödemeler ile ilgili bilgilerin kaydedilmesi, hayvan ve işletmelerin
kontrol ve denetimini kapsar.
İKİNCİ KISIM
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Yükümlülükler

Müdürlüğün
Görev, Yetki
ve
Sorumlulukları

5.

Müdürlük aşağıda belirtilen konularda yetkili ve sorumludur:
(1) Bu Tüzüğün 14’üncü maddesi uyarınca, Bakanlığın
hayvanlardan sorumlu diğer Daireleri arasında bilgi alış verişini
de sağlayacak şekilde bilgisayar destekli merkezi bir veri
tabanının kurulması ve yönetimi,
(2) Hareket belgesi örneğinin hazırlanması,
(3) Üreticilerin yerine getirecekleri uygulamalarla ilgili üreticilere
yönelik talimatların hazırlanması ve dağıtımı, işletmelerin
kaydı, hayvanların tanımlanması ve kaydı, bireysel işletme
kayıtlarının tutulması, koyun veya keçi cinsi hayvanların
hareket belgesinin kullanılması, işletme ve hayvanların
denetlenmesi,
(4) Bu Tüzüğün amaçları bakımından Bölge Veteriner Dairelerinin
gözetim ve denetlenmesi,
(5) Merkezi bilgisayar veri tabanındaki kayıtlar temelinde, hayvan
sağlığı, üretim, ıslah, sütün kalite kontrolü, destek ödemeleri ve
etin izlenebilirliği ile ilgili bilgi yönetim uygulamalarını
oluşturmak ve bu bilgileri kullanacak kişi veya kurumları
belirlemek.

Bölge
Veteriner
Dairelerinin
Görev ve
Sorumlulukları

6.

Bölge Veteriner Daireleri aşağıda belirtilen konularda görevli, yetkili
ve sorumludur:
(1) İşletme kayıt belgelerini sahiplerine ulaştırmak,
(2) Kendi görev, yetki ve sorumluluk alanında bulunan koyun ve
keçi cinsi hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak
küpelerinin bu Tüzüğün 17’nci maddesinde belirtilen şartlara
uygunluğunu denetlemek,
(3) Hayvanların bireysel tanımlanmasında kullanılacak kulak
küpelerini işletmelere tahsis etmek,
(4) Hayvanların ve işletmelerin tanımlanması ve kaydı ile ilgili
kontrol ve denetimleri yapmak,
(5) Herhangi bir nedenle imha edilmesi gereken kulak küpelerini,
Müdürlük tarafından belirlenecek yöntemle imha etmek,
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(6)
Üreticilerin
7.
Sorumluluk ve
Yükümlülükleri

Bu Tüzükte belirtilen görevleri yerine getirmek ve düzenli
raporlarla Müdürlüğü bilgilendirmek.

Bu Tüzük çerçevesinde, üreticiler aşağıda belirtilen hususları yerine
getirmekle sorumlu ve yükümlüdür:
(1) Bu Tüzüğün 16’ncı maddesinde belirtilen kurallara göre kendi
sorumluluğu altındaki hayvanların tanımlanmasını sağlamak,
(2) Aşağıdaki bendlerde belirtilen bilgileri içeren, güncel bir
işletme kaydı tutmak,
(A) Hayvanın tanımlanma kodu,
(B) Doğduğu işletme, doğum yılı ve tanımlanma tarihi,
(C) Hayvanın işletmedeki ölüm ayı ve yılı,
(Ç) Biliniyorsa, ırkı ve genotipi,
(D) Hayvanların işletmeden ayrılması durumunda:
(a)Nakliyecinin ismi,
(b)Hayvanları taşıyan aracın plaka numarası,
(c)Hayvanların varacağı işletmenin tanımlanma kodu
veya ismi ve adresi veya, hayvanların mezbahaya
götürülmesi durumunda, mezbahanın tanımlanma kodu
veya ismi ve işletmeden ayrılış tarihi,
(E) Hayvanların işletmeye varmaları durumunda, hayvanların
nakledildikleri işletmenin tanımlanma kodu ve varış tarihi
ve hayvanları taşıyan aracın plakası,
(F) Tanımlanma yönteminin değişmesi durumunda bununla
ilgili bilgi,
(G) Kaydı kontrol eden denetçinin ismi ve imzası ve
kontrolün yapıldığı tarih.
Ancak, bu Tüzüğün 17’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının
(Ç) bendi uyarınca tanımlanmış hayvanlar ile ilgili olarak,
aynı tanımlanmaya sahip her hayvan grubu için yukarıda
belirtilen (A) bendinden (Ç) bendine kadar düzenlenen
bilgiler ve hayvan sayısı sunulmalıdır.
(3) İşletmedeki tüm hayvan hareketleri, tüm doğum ve ölümleri bu
Tüzüğe ekli EK1’de belirtilen şekilde bir işletme kaydında
tutmak, kayıtlar, el yazısı veya bilgisayar ortamında tutulur ve
bu kayıtlar işletmede mevcut hayvanlar için sürekli, işletmeden
ayrılan hayvanlar için de ayrılma tarihinden sonra en az üç yıl
süreyle tutulur.
(4) Üretici veya işletme ile ilgili bilgileri otuz gün ve hayvan
hareketleri ile ilgili bilgileri beş iş günü içerisinde, merkezi veri
tabanına eklenmek üzere, bu Tüzüğün 26’ncı maddesinin
(3)’üncü fıkrasında belirtildiği şekilde tutulan hayvan sayım
sonuçlarını ve bu Tüzüğün 14’üncü maddesinin (1)’inci
fıkrasında belirtilen bilgileri ilgili Bölge Veteriner Dairesine
sunmak.
Ancak bu fıkra kuralları nakliyeciye uygulanmaz.
(5) İlgili Bölge Veteriner Dairesi’nin talep etmesi durumunda,
hayvanların geldiği işletme, tanımlanması ve üreticinin son üç
yılda sahip olduğu, tuttuğu, naklettiği, piyasaya sürdüğü veya
kestiği hayvanların varış noktası ile ilgili bilgileri sunmak,
(6) Hayvanların tanımlanması ve işletmelerin denetlenmesinde
Daire görevlilerine yardımcı olmak.
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Tanımlanma ve kayıt işlemleri ile ilgili Hayvanların ve
İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydına İlişkin Fiyat Tüzüğünde
düzenlenen ücretleri ödemek,
Bu Tüzüğün diğer kurallarını yerine getirmek ve Müdürlük
tarafından belirlenecek her türlü kaydı tutmak.

30.9.2011
R.G. 166
EK III
A.E 519

(7)

Mezbaha
8.
Yetkililerinin
Sorumluluk ve
Yükümlülükleri

Mezbaha yetkilileri, aşağıda belirtilen işlemleri yerine getirmekle
yükümlü ve sorumludur:
(1) (A) Mezbahaya getirilen koyun ve keçi cinsi hayvanların bu
Tüzükte düzenlenen kurallara
göre tanımlanıp
tanımlanmadıklarını ve geçerli bir hareket belgesinin
mevcut olup olmadığını kontrol etmek,
(B) Uygunsuzluk durumunda, ilgili Bölge Veteriner Dairesini
hemen
bilgilendirmek
ve
ilk
soruşturmayı
gerçekleştirmek. Böyle bir durumda ilgili hayvanların
kesimi, soruşturma sonlanıncaya kadar ertelenir ve sadece
Bölge Veteriner Dairesi’nin vereceği izin ile kesim
yapılabilir.
(C) Mezbahaların denetimi, Resmi Veteriner Hekimler
tarafından yapılır.
(2) Kesim tarihini ve hareket belgelerini, beş iş günü içerisinde
mezbahanın bağlı bulunduğu Bölge Veteriner Dairesi’ne
sunmak
(3) Kesilen hayvanların kulak küpelerini Bölge Veteriner Dairesine
teslim etmek veya Müdürlük tarafından belirlenen kurallar
doğrultusunda imha edilmesini sağlamak,
(4) Mezbahanın, Müdürlük tarafından belirlenen gerekli ekipmanı
olduğu durumda, hayvanların kesimi ile ilgili bilgileri
Müdürlüğün belirleyeceği talimatlar doğrultusunda her gün
merkezi veri tabanına aktarmak,
(5) Bu Tüzükte mezbaha yetkilileri ile ilgili olarak düzenlenen
diğer kuralları yerine getirmek.

Toplama
9.
Merkezi
Yetkililerinin
Sorumluluk ve
Yükümlülükleri

Toplama merkezi yetkilileri aşağıda belirtilen işlemleri yapmakla
yükümlü ve sorumludur:
(1) (A) Toplama merkezine getirtilen hayvanların bu Tüzükte
düzenlenen kurallara göre tanımlanıp tanımlanmadığını ve
hareket belgesinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek,
(B) Uygunsuzluk durumunda, ilgili Bölge Veteriner Dairesini
hemen bilgilendirmek ve bu hayvanların toplama
merkezine girmesine izin vermemek,
(2) Toplama Merkezine giren hayvanların hareket belgelerini
toplamak, Müdürlüğün izni ve talimatları doğrultusunda,
hayvanların, toplama merkezinden varacağı işletmelere kadar
olan hareketleri için bir hareket belgesi sunmak,
(3) Toplama merkezindeki hayvanların giriş ve çıkışı ile ilgili
hareket belgelerini, toplama merkezlerinin bulunduğu Bölge
Veteriner Dairelerine sunmak,
(4) Toplama merkezinin gerekli ekipmanı olduğu durumda,
hayvanların toplama merkezine giriş ve çıkışı ile ilgili bilgileri,
Müdürlüğün belirleyeceği talimatlar doğrultusunda her gün
merkezi veritabanına aktarmak

(8)
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(5) Bu Tüzükte toplama merkezi yetkilileri ile ilgili olarak
düzenlenen diğer kuralları yerine getirmek.
Rendering
10. Rendering tesisi yetkilileri aşağıda belirtilen işlemleri yapmakla
Tesisi
yükümlü ve sorumludur:
Yetkililerinin
(1) (A) Tesislerine getirilen hayvanların bu Tüzükte düzenlenen
Sorumluluk ve
kurallara göre tanımlanıp tanımlanmadığını ve bu Tüzüğe
Yükümlülükleri
ekli EK 4’de sunulan zorunlu kesim veya ölüm bildirim
formunun mevcut olup olmadığını kontrol etmek,
(B) Uygunsuzluk durumunda hemen ilgili Bölge Veteriner
Dairesini bilgilendirmek. Böyle bir durumda ileri
uygulama veya ölü hayvanın işlenmesi sadece Bölge
Veteriner Dairesinin izni ile gerçekleştirilir.
(2) Tesise getirilen ölü hayvanların kulak küpelerini ve zorunlu
kesim/ölüm bildirim formlarını, beş iş günü içerisinde tesisin
bağlı bulunduğu Bölge Veteriner Dairesine teslim etmek veya
ilgili kulak küpelerinin, Müdürlüğün belirlediği kurallara göre
imha edilmesini sağlamak.
(3) Bu Tüzükte Rendering Tesisi Yetkilileri ile ilgili olarak
düzenlenen diğer kuralları yerine getirmek.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydına Yönelik
Bilgisayar Destekli Veri Tabanı
Sistemin
Unsurları

11. Koyun ve keçi cinsi hayvanların tanımlanması ve kaydı sistemi
aşağıda düzenlenen unsurlardan oluşur:
(1) Her bir koyun ve keçi cinsi hayvanın tanımlanmasında
kullanılan tanımlanma araçları,
(2) Her bir işletmede tutulan güncel işletme kayıtları,
(3) Hareket belgeleri,
(4) Merkezi bir kayıt veya bilgisayar destekli bir veri tabanı.

Bilgisayar
Destekli Veri
Tabanının
Kurulması

12.Müdürlük tarafından bu Tüzüğün 14’üncü maddesi kuralları uyarınca
bilgisayar destekli bir veri tabanı kurulur. Bu Tüzük kuralları uyarınca
kaydedilmesi gereken tüm bilgiler, bilgisayar destekli veri tabanında
tutulur.

Diğer Veri
Tabanları ile
Uyumluluk

13.Bu Tüzüğün 12’nci maddesinde belirtilen veri tabanı, ilgili diğer ulusal
veri tabanları ile uyumlu ve bunlarla bilgi alış verişine uygun olmalıdır.

Veri Tabanına 14. (1)
Kaydedilecek
Bilgiler

Her hayvan için bilgisayar destekli veri tabanında aşağıda
belirtilen bilgiler bulunmalıdır:
(A)
Hayvanların tanımlanma numarası,
(B)
Doğum tarihi,
(C)
Cinsiyeti,
(Ç)
Irkı,
(D)
Avrupa Birliği Üye Devletleri dışındaki ülkelerden
ithalat yapılması halinde, bu Tüzüğün 21’inci maddesi
uyarınca verilen ve ihracatçı ülkenin orijinal tanımlanma
numarası ile bağlantılı olan bireysel tanımlanma
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numarası,
Hayvanın doğduğu işletmenin tanımlanma numarası,
Hayvanın tutulduğu işletmelerin tanımlanma numaraları
ve işletme değiştirme tarihleri,
(G)
Ölüm veya kesim tarihi.
Her işletme için (mezbaha, toplama merkezi ve rendering tesisi
dahil) bilgisayar destekli veri tabanında en azından aşağıda
belirtilen bilgiler bulunmalıdır:
(A) İşletmenin tanımlanma numarası,
(B) İşletmenin adresi ve işletmenin coğrafi yerini gösteren
coğrafi koordinatlar veya eşdeğer bir gösterge,
(C) Üreticinin ismi, adresi ve mesleği,
(Ç) Hayvanların türleri,
(D) Üretim tipi,
(E) Bu Tüzüğün 26’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasında
belirtildiği şekilde üreticinin son yaptığı sayımın sonuçları
ve sayımın yapıldığı tarih.
Hayvanların her bir hareketinde, veri tabanına aşağıda belirtilen
bilgileri içeren bir giriş yapılmalıdır:
(A) Hareket etmiş hayvan sayısı,
(B) Hayvanların çıkış yaptığı işletmenin tanımlanma
numarası,
(C) Çıkış tarihi,
(Ç) Hayvanın varacağı işletmenin tanımlanma numarası,
(D) Varış tarihi,
Aşağıda belirtilen bilgiler her zaman veri tabanında ulaşılabilir
olmalıdır
(A) Bir işletmede bulunan tüm hayvanların bireysel
tanımlanma numaraları, veya işletme numaralarının
uygulandığı hayvan grupları olması durumunda, hayvanın
geldiği işletmenin belirlenebileceği bir kayıt numarası,
(B) Her bir hayvanın doğduğu işletmeden başlamak suretiyle
değiştirdiği tüm işletmelerin bir listesi veya hayvanların
Avrupa Birliği Üye Devletleri dışındaki ülkelerden ithal
edilmesi durumunda, ithal edildiği işletmenin ismi.
Yukarıdaki (1)’inci, (2)’nci ve (3)’üncü fıkralarda belirtilen
bilgiler, hayvanın ölüm veya kesim tarihinden sonra da bu tarihi
takip eden en az üç yıl süre ile veri tabanında tutulur ve buna ek
olarak bir işletme, üç ardışık yılın sonunda işletmede hayvanın
kalmadığı zamana kadar bilgisayar veri tabanında kalır
Müdürlük, yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak bilgisayar veri
tabanına eklemek için daha fazla bilgi isteme hakkına sahiptir.
(E)
(F)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Veri
Tabanındaki
Bilgilere
Erişim
7/2008

15. (1)

(2)

Daire personeli, bu Tüzük kapsamına giren kendi alanları ile
ilgili bilgilere erişim ve/veya kaydetme ve güncelleme hakkına
sahiptir.
Bakanlık, gizlilik gerekliliklerinin sağlanması şartıyla, Bakanlık
tarafından tanınan tüketici örgütleri dahil, ilgili tüm tarafların
bilgilere erişimini sağlamak adına Hayvanların ve İşletmelerin
Tanımlanması ve Kaydı Yasası’nın 6’ncı maddesinin (6)’ncı
fıkrasında düzenlenen kurala uygun olarak gerekli önlemleri
alır.
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DÖRDÜNCÜ KISIM
Hayvanların Tanımlanması
Kulak Küpeleri
ve Tanımlanma

16. (1)

Tüm hayvanlar, doğum tarihini takip eden altı ay içerisinde ve
hayvanın doğduğu işletmeden ayrılması durumunda ayrılmadan
önce her iki kulaklarına takılacak kulak küpeleri ile tanımlanır.
Hayvanların, ekstansif olarak veya açık alanda tutulması
durumunda bu süre dokuz aya kadar çıkartılabilir.

(2)

Müdürlük, bu Tüzüğün 17’nci maddesinin (1)’inci fıkrasında
belirtilen kuralların hayvanat bahçelerinde tutulan ve hayvanat
bahçeleri arasında hareket etmiş hayvanlara uygulanmamasına,
hayvanların bireysel olarak tanımlanmış ve izlenebilir olması
koşuluyla karar verebilir
Üreticiler, hayvanların tanımlanması ve kayıt edilmesi için
işletmenin bağlı bulunduğu Bölge Veteriner Dairesine başvurur
Üreticilerin Bölge Veteriner Dairelerine yapacakları
başvurularla ilgili kurallar Müdürlük tarafından belirlenir
Bölge Veteriner Dairesi, üreticilerin başvurularından sonraki
onbeş iş günü içerisinde kulak küpesi veya küpelerini
hayvanlara uygulamakla yükümlüdür. Kulak küpelerini
uyguladıktan sonraki beş iş günü içerisinde de hayvanı
bilgisayar veri tabanına kaydeder
Hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpelerinin
her ikisi de, aynı özgün tanımlanma numarasını taşımak
zorundadır
Kulak küpeleri, Müdürlük tarafından belirlenecek kurallar
doğrultusunda, Bölge Veteriner Daireleri tarafından işletmelere
tahsis edilerek dağıtılabilir.

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

Kulak
Küpelerine Ait
Gereklilikler

17. (1)

Hayvanlar, aşağıda belirtilen gerekliliklerle uyumlu kulak
küpeleri ile tanımlanır.
(A) Kulak küpelerinin üstünde, belirtilen sırada aşağıdaki
bilgileri içeren bir kod olmalıdır:
(a) Ülke kodu NC olacak,
(b) Oniki basamağı geçmeyecek bireysel hayvan kodu
olacak,
(c) Yukarıdaki (a) ve (b) alt bentlerine ek olarak Daire
onayı barkod talep edilebilir.
(B) Kulak küpeleri geri dönüştürülebilir, parçalanmayan
maddeden yapılmış, dayanıklı ve hayvanın yaşam süresi
boyunca okunması kolay ve yeniden kullanılamayan
olmalıdır. Yukarıdaki (A) bendinde verilen kodlar,
çıkartılamaz ve hayvana zarar vermeyecek şekilde
olmalıdır.
(C) Hayvanların
tanımlanmasında
kullanılacak
kulak
küpelerinin tasarım ve modeli aşağıda belirtilen şekilde
olmalıdır:
(a) Her bir kulak küpesi, bir erkek bir dişi olmak üzere
iki parçadan oluşur.
(b) Kulak küpesinin her bir parçasında bulunması
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gereken ve yukarıdaki (A) ve (B) bendlerinde
belirtilen özellikler, lazer ile yazılmış ve silinmez
şekilde olmalıdır.
(Ç) Bir yaşından önce kesilmesi düşünülen ve topluluk içi
ticarette kullanılmayacak veya üçüncü ülkelere ihraç
edilmeyecek hayvanların tanımlanmasına Müdürlük
aşağıdaki şekilde izin verebilir.
(a) Hayvanlar, tek kulağa uygulanacak, Müdürlük
tarafından onaylanmış bir kulak küpesi ile tanımlanır
(b) Kulak küpesi, bozulmayan materyalden yapılmış,
dayanıklı ve okunması kolay olmalıdır. Kulak küpesi
tekrar kullanılabilir olmamalı ve silinmeyen kodları
içermelidir.
(c) Kulak küpesi Ülke kodu, NC; ve hayvanın doğduğu
işletmenin tanımlanma numarası veya hayvanın
doğduğu işletmenin anlaşılabileceği bireysel bir
hayvan numarası ve buna ilaveten tanımlanma
numarası kulak küpesinin her iki tarafında da belirtilir

(2)

(D) Yukarıdaki (Ç) bendi doğrultusunda tanımlanmış ve bir
yaşından fazla tutulması veya topluluk içi ticaret veya
üçüncü ülkelere ihracat için düşünülen hayvanlar, her bir
hayvanın
doğduğu
işletmeye
kadar
tamamen
izlenebilirliğini sağlamak adına yukarıdaki (A), (B) ve
(C) bendlerine göre tanımlanır
Hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpelerinin
kalitesi, yapısı, modeli, barkodu ve kulağa uygulanması ile ilgili
ek şartlar, Müdürlük tarafından belirlenir.

Tanımlanma
Numaralarının
Belgelerde
Belirtilmesi

18.Tanımlanan hayvanların kulak küpelerinde bulunan özgün tanımlanma
numaraları, hayvanlar için düzenlenecek hareket belgesi, hayvan
sigortaları, prim veya destek ödeme belgeleri, hayvan sağlığı ile ilgili ve
laboratuvar numunelerinin alınması ve gönderilmesi ile ilgili belgeler,
laboratuvar analizleri ve analiz raporları ile ilgili belgeler, köken belgeleri,
ulusal hayvan sevkiyatı için düzenlenenler dahil her türlü veteriner sağlık
raporları, hayvan alış ve satışı ile ilgili proforma fatura veya faturalar, her
türlü hayvan sertifikaları, hayvanlardan üretilen ürünlerle ilgili her türlü
belge ve hayvanlar ve hayvancılıkla ilgili düzenlenecek diğer belgelerde
belirtilir.

Nakil
Durumunda
Tanımlanma

19.Bu Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihinden başlayarak hiçbir hayvan bu
Tüzük kuralları doğrultusunda tanımlanmadan başka bir işletmeye
nakledilemez.

Veri Tabanına
Kayıt

20.Bu Tüzük kuralları doğrultusunda tanımlanan hayvanlar, bu Tüzüğün
12’nci maddesinde belirtilen bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilir.

Avrupa Birliği 21. (1)
Dışındaki
Ülkelerden

Avrupa Birliği Üye Devletleri dışındaki bir ülkeden ithal
edilmiş hayvanlar, ondört gün içerisinde ve her halükarda
işletmeyi terk etmeden önce tanımlanır
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İthalat
Durumunda
Tanımlanma

(2)

(3)

Avrupa Birliği Üye Devletleri dışındaki bir ülke tarafından
yapılmış orijinal tanımlanma, bu Tüzüğün 7’nci maddesinde
belirtilen işletme kaydına, verilen tanımlanma numarası ile
birlikte kaydedilir.
Ancak, hayvanın veteriner sınır kontrolünden doğrudan bir
mezbahaya nakledildiği ve bu kontrolleri takiben beş iş günü
içerisinde kesileceği durumda, kesilmesi düşünülen hayvan için
yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen tanımlanma gerekli
değildir.
Hayvanlar ithal edildiğinde, ihracatçı ülke tarafından yapılmış
orijinal tanımlanma, Bölge Veteriner Dairesi tarafından
yapılacak yeni tanımlanma ile birlikte bilgisayar destekli veri
tabanına kaydedilir.

Hayvanların
Avrupa Birliği
Üye
Devletlerinden
İthal Edilmesi
Durumunda
Tanımlanma

22. Avrupa Birliği Üye Devletlerinden gelen hayvanlar, bu Tüzüğe ekli
EK 6’da belirtildiği şekilde kendi orijinal tanımlanmalarını korur.
Hayvanlar, işletmeye vardıktan sonraki beş iş günü içerisinde, orijinal
bireysel tanımlanma numaraları, geldikleri üye devletteki işletme numarası
ve gidecekleri işletmenin işletme numarası ile birlikte Bölge Veteriner
Dairesi tarafından bilgisayar destekli veri tabanına kaydedilir.

Kulak
Küpelerinin
Çıkartılması,
Değiştirilmesi
veya Kaybolan
Kulak Küpeleri
İle İlgili
Kurallar

23. (1)

Hiçbir tanımlanma aracı, Müdürlüğün
çıkartılamaz veya değiştirilemez.

izni

olmadan

(2)

Kulak küpelerinden bir veya ikisinin kaybolduğunu veya
üzerlerindeki bilgilerin okunamadığını fark eden üreticiler,
Müdürlüğün belirleyeceği gerekli bilgilerle birlikte beş iş günü
içerisinde ilgili Bölge Veteriner Dairesini bilgilendirir.

(3)

Okunamayan veya kaybolan küpeler yerine, aynı tanımlanma
numarasını içeren yeni küpeler uygulanır.
Ancak, Müdürlük özellikle bu Tüzüğün 17’nci maddesinin
(1)’inci fıkrası uyarınca tanımlanması yapılan hayvanlar için,
izlenebilirlik hedefini ihlal etmemek şartıyla, yeni takılacak
tanımlanma aracının farklı bir numara içermesine, kendi
kontrolü dahilinde izin verebilir.
BEŞİNCİ KISIM
İşletmelerin Tescili

İşletmelerin
Tescili

24.Koyun ve keçi cinsi hayvanları bulunduran tüm işletmeler tanımlanır ve
tescil edilir.

Veteriner
Dairesine
Müracaat

25.Üretici, işletmesinin tanımlanması ve tescili için işletmesinin
bulunduğu Bölge Veteriner Dairesine başvurur ve bu Tüzüğe ekli EK 2’de
yer alan, işletmelerin tescili için kullanılacak başvuru formunu doldurur.

Tüm
26. (1)
İşletmelere Ait
Merkezi Kayıt

Nakliyeciler hariç, hayvan üretimi ile ilgili tüm işletmeler, bu
Tüzüğün 27’nci maddesi uyarınca Müdürlük tarafından
kendilerine verilen özgün işletme tanımlanma numarası ile
tanımlanır ve merkezi veri tabanına kaydedilir. Aynı adreste,
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(2)

(3)

(4)
İşletme
Tanımlanma
Numaraları

aynı veya farklı üreticilere ait olan ve birbirleri arasında sürekli
hayvan akışına sahip işletmeler, tek bir işletme olarak kabul
edilir ve tek bir özgün işletme tanımlanma numarası verilir. Bir
üreticinin, farklı adreslerde birden fazla işletmesi olduğu
durumlarda, üreticinin her bir işletmesi için ayrı bir özgün
işletme tanımlanma numarası verilir
Merkezi kayıt, her bir işletme için en az aşağıdaki bilgileri içerir
(A) İşletme tanımlanma numarası,
(B) İşletme adresi ve coğrafi koordinatları veya eşdeğer bir
gösterge,
(C) Üreticilerin adı, soyadı, adresi, kimlik kartı numarası ve
telefon numarası,
(Ç) Üreticilerin mesleği,
(D) Üretim tipi (et ve/veya süt,
(E) Üreticilerin mesleği,
Üretici, her yılın Haziran ve Aralık aylarında elindeki hayvan
varlıklarının listesini Daire tarafından belirtilen çerçevede
Bölge Veteriner Dairesi’ne bildirir. Ayrıca Bakanlığın talep
edeceği ara dönemlerde de bildirim yapmak zorundadır.
Ancak, Müdürlük talep etmedikçe dokuz ve daha az hayvanı
olan işletmeler bu bildirimden muaftır.
İşletme, bünyesinde hayvanın kalmadığını bildirdiği yıldan
itibaren ardışık üç yıl süre ile merkezi kayıtta kalır.

27. İşletme tanımlanma kodlarının tahsisi aşağıda belirtilen şekilde
yapılır.
(1) Her bir işletme tanımlanma kodu, bu Tüzüğün 26’ncı
maddesinin (2)’nci fıkrası kurallarına uygun olur. Tanımlanma
kodunun ilk iki karakteri NC olur ve işletmeyi temsil eden
rakamsal karakterler, Veteriner işleriyle görevli Daire tarafından
verilir.
(2) İşletme tanımlanma numarası, bilgisayar destekli veri tabanına
ve bu Tüzüğe ekli EK 3’te verilen işletme kayıt belgesine
kaydedilir.
(3) Bu Tüzüğün 26’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen
bilgilerdeki her değişiklikte, işletme kayıt belgesi, ilgili Bölge
Veteriner Dairesi tarafından güncellenir.
(4) İşletme kayıt belgesi, işletme ile ilgili bilgilerin ilgili Bölge
Veteriner Dairesi tarafından kontrol edilmesinden sonra
Müdürlük tarafından belirlenen usullere göre düzenlenir.
ALTINCI KISIM
Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlara Ait Hareket Belgesi

Hareket
Belgesi

28. (1)

(2)

Bir hayvan veya hayvanların iki ayrı işletme arasında hareket
ettiği durumlarda, bu Tüzüğe ekli EK 5’de belirtilen şekle
uygun bir hareket belgesi düzenlenir. Hareket belgesi, belgenin
aslı ve üç nüshasını içerir. Hazırlanacak hareket belgesi, nakil
gerçekleşmeden önce, hayvanın ayrıldığı işletmenin üreticisi ve
nakliyeci tarafından doldurulur ve imzalanır.
Hayvan varış noktasına ulaştığında, varış işletme sorumlusu
tarafından ilgili bölümler doldurularak imzalanır. İlk nüshası ile
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(3)

(4)

(5)

birlikte belgenin aslı, hayvanların sevkiyatı ile gönderilir, ikinci
nüsha da hayvanın çıkış yapacağı işletmenin üreticisi tarafından
muhafaza edilir.
Müdürlüğün gerekli görmesi halinde, hayvanlar işletmeden
ayrılmadan önce, hareket belgesinin hayvanların ayrılacağı
işletmenin bağlı bulunduğu Bölge Veteriner Dairesi tarafından
da onaylanması istenebilir
Hayvan veya hayvanların çıkışından sonra, çıkış işletmesinin
üreticisi, hareket belgesinin üçüncü nüshasını beş iş günü
içerisinde ilgili Bölge Veteriner Dairesine verir. Hareket
belgesinin ikinci nüshasını üç yıl muhafaza eder
Hayvanın varacağı işletmenin üreticisi, hareket belgesinin aslını
ve ilk nüshasını imzalar ve ilk kopyayı beş iş günü içinde bağlı
bulunduğu Bölge Veteriner Dairesi’ne verir. Hareket belgesinin
aslını hayvan işletmede bulunduğu sürece sürekli, işletmeden
ayrıldıktan sonra ise en az üç yıl süreyle muhafaza eder.

Hareket
Belgesinin
İçereceği
Bilgiler

29. Hareket ettirilecek hayvan veya hayvanlara ait hareket belgesi
aşağıdaki bilgileri içerir:
(1) Çıkış işletmesinin üreticisi ve nakliyeci için
(A) Her bir hayvanın tanımlanma numarası,
(B) Hayvanın çıkış yaptığı işletmenin tanımlanma numarası,
(C) Üreticinin adı, soyadı ve adresi,
(Ç) Hareket ettirilecek toplam hayvan sayısı,
(D) Nakliye yapacak ilgili aracın plakası ve nakliyecinin izin
numarası dahil nakliyeci ile ilgili veriler ve nakliye
yöntemi,
(E) Çıkış tarihi,
(F) Üreticinin ve nakliyecinin imzası
(2) Varış işletmesi (mezbaha, veya rendering tesisi dahil) üreticisi
için
(A) Üreticinin adı, soyadı ve adresi
(B) Varış işletmesinin tanımlanma numarası veya hayvanların
mezbaha veya rendering tesisine götürülmesi durumunda,
mezbaha veya rendering tesisinin tanımlanma numarası
veya ismi ve yeri,
(C) Varış tarihi,
(Ç) İmza.
(3) Müdürlük, hareket belgesine yukarıda belirtilen bilgiler yanında
ek bilgiler de ekleyebilir.

Hayvanların
Hareketi
Sırasında
Hareket
Belgesi

30. (1)

(2)

(3)

Mezbahalarda

Hiçbir koyun ve keçi cinsi hayvan, beraberlerinde hareket
belgesi olmadan bir işletmeden başka bir işletmeye
nakledilemez.
Çıkış işletmesindeki her bir üretici, hayvanlar nakledildiğinde
beraberlerinde hareket belgesinin
olmasını sağlar ve varış işletmesinin üreticisi, hayvanların
gelişinde hareket belgesini talep eder.
İşletmelerdeki üreticilerle birlikte, nakliyeciler de hayvanların
beraberinde hareket belgesinin olmasından sorumludur.

31.Mezbahada kesilen hayvanların hareket belgesinin ilk nüshasını, beş iş
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Kesilen
Hayvanlar İçin
Hareket
Belgesi

günü içerisinde mezbahanın bağlı bulunduğu Bölge Veteriner Dairesine
iade etmekten mezbaha yetkilisi sorumludur.

Zorunlu
Durumlarda
Yapılacak
Kesim ve
İşletmede Ölen
Hayvan İçin
Düzenlenecek
Bildirim
Raporu

32. (1)

(2)

(3)

Zorunlu durumlarda işletmede yapılan kesim veya bir hayvanın
işletmede ölmesi durumunda, işletmeden hareket ettirilmeden
önce, işletmedeki sorumlu Veteriner Hekim tarafından, bu
Tüzüğe ekli EK 4’de belirtilen Zorunlu Kesim veya Ölüm
Bildirim Formu kullanılarak, zorunlu kesim veya ölüm raporu
düzenlenir.
Düzenlenen zorunlu kesim veya ölüm raporu, ilgili hayvanın
karkası ile birlikte mezbahaya, veya rendering tesisine
gönderilir. Mezbaha veya rendering tesisi sorumlusu, beş iş
günü içerisinde zorunlu kesim veya ölüm bildirim formunun
mezbaha veya rendering tesisinin bağlı bulunduğu Bölge
Veteriner Dairesine gönderilmesinden sorumludur
Hayvanın işletme içerisinde ölmesi durumunda ve rendering
tesisi bulunmadığı durumlarda, hayvanın ölümünü takiben beş
iş günü içerisinde üretici yazılı olarak hayvanın ölümünü ilgili
Bölge Veteriner Dairesine aşağıda belirtilen bilgileri içerecek
şekilde bildirmekle yükümlüdür
(A) İşletme sahibinin adı, adresi, kimlik kartı numarası,
(B) Hayvanın küpe numarası
(C) Hayvanın ölüm tarihi,
(Ç) Kadavranın imha şekli.
YEDİNCİ KISIM
Denetim ve Raporlar

Denetim

33. Mezbahalar, toplama merkezleri ve rendering tesisleri dahil, bu
Tüzük kurallarının uygulanması ile ilgili olarak işletmelerdeki
hayvanların tanımlanması ve kaydına ilişkin denetimler, Müdürlüğe
bağlı denetçiler tarafından gerçekleştirilir.

Denetlenecek
İşletmelerin
Sayısı

34.Bu Tüzük kurallarının uygulanmasını denetlemek amacıyla, denetçiler
tarafından yerinde denetimler gerçekleştirilir. Bu kontroller, her yıl için
ülkedeki hayvan sayısının en az %5 (yüzde beş)’ini ve işletmelerin en az
%3 (yüzde üç)’ünü kapsayacak şekilde gerçekleştirilir.
Ancak, yapılan denetimlerde bu Tüzük kuralları uyarınca uygunsuzluk
saptanması durumunda, bu oranlar artırılabilir.

Denetlenecek

35. Müdürlük, denetlenecek işletmeleri, aşağıdaki unsurları göz önünde
bulunduran bir risk analizi temelinde belirler:
(1) İşletmedeki hayvan sayısı,
(2) Hayvan sağlığı ile ilgili konular ve özellikle önceden hayvan
hastalıkları salgınının olup olmadığı,
(3) Koyun ve keçi cinsi hayvanlar için talep edilen ve/veya
işletmeye ödenen yıllık prim miktarı,
(4) Önceki denetimlerle karşılaştırılınca ortaya çıkan belirgin
değişiklikler,

İşletmelerin
Seçimi
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(5)

(6)
(7)

Önceki dönemlerde gerçekleştirilen kontroller sonucunda,
özellikle işletme kayıtları ile hareket belgelerinin düzgün
şekilde tutulup, tutulmadığı,
Bilgilerin, Bölge Veteriner Dairesine düzgün şekilde iletilip
iletilmediği,
Müdürlük tarafından belirlenecek diğer kriterler.

Rastgele
Yapılan
Denetimler

36. Rastgele yapılan denetimler, önceden bir uyarı yapılmaksızın
gerçekleştirilir. Ancak, gerekli olduğu durumlarda, yapılacak rastgele
denetimler yetkili makamın izniyle önceden bildirilebilir. Önceden
bildirmenin yapılması durumunda, denetim tarihi bildirim tarihinden
sonraki kırk sekiz saati geçemez.

Rapor
Hazırlanması

38. (1)

(2)

Bu Tüzüğün 33’üncü maddesinde belirtilen denetimleri
gerçekleştiren denetçi, yaptığı her denetim için Müdürlük
tarafından belirlenmiş şekilde aşağıdaki bilgileri içeren bir rapor
hazırlar:
(A) İşletmenin denetim için seçilme nedenleri,
(B) Denetim sırasında orada bulunan kişiler,
(C) İlgili üretici, hazırlanan raporu imzalar ve gerekli
durumlarda, raporun içeriği ile ilgili görüşlerini belirtir.
İlgili üretici, hazırlanan raporu imzalar ve gerekli durumlarda,
raporun içeriği ile ilgili görüşlerini belirtir.

Tüzük
Kurallarının
İhlali
Durumunda
Hazırlanacak
Rapor

39.Bu Tüzüğün 38’inci maddesinde belirtilen rapor, denetimlerin
tamamlanmasını takiben bir ay içerisinde Müdürlüğe gönderilir. Bu Tüzük
kurallarının ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda, hazırlanan
raporun bir kopyası hemen Müdürlüğe gönderilir.

Yıllık Raporlar

40. Müdürlük her yıl 1 Temmuz tarihinden önce bu Tüzüğe ekli EK 7’de
belirtilen şekle uygun olarak bir yıllık rapor hazırlar. Bu rapor, bir
önceki yıl yapılan kontrollerin sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki bilgileri
içerir:
(1) Koyun ve keçi cinsi hayvanları barındıran işletme sayısı,
(2) Denetlenen işletme sayısı,
(3) Raporlama dönemi başında kaydedilen toplam hayvan sayısı,
(4) Kontrol edilen hayvan sayısı,
(5) Yapılan denetimler sonucunda bu Tüzüğe göre tespit edilen
aykırılıklar,
(6) Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası
uyarınca uygulanan cezalar.

7/2008

SEKİZİNCİ KISIM
Son Kurallar
Yürütme
Yetkisi

41.Bu Tüzük, Veteriner işleriyle Görevli Dairenin bağlı olduğu Bakanlık
tarafından yürütülür.
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Yürürlükten
Kaldırma
6.11.2009
R.G 193
EK III
A.E 758
9.07.2015
R.G 112
EK III
A.E 466

42.Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak “Koyun ve Keçi
Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Tüzüğü”
yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe Giriş 43.Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.
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Sıra

EK 1
(Madde 7)
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İŞLETMELERİ İÇİN DAMIZLIK HAYVAN KAYIT DEFTERİ
HAYVAN HAKKINDAKİ GENEL BİLGİLER
İşletmeye Giriş İşletmeden Çıkış
Orjinal Küpe
Açıklama /
Doğum
Türü
Cinsiyet Tarihi Belge Tarihi Belge
No
Sonraki Küpe No Tarihi Koyun/Keçi E/D
No
No

1
2
3
.
.
.
‘İşletme Kaydı’, tüm hareket belgeleri ile birlikte en az üç yıl için saklanır.
İlgili işletmede yapılan kontroller sonrasında, işletme kaydına aşağıdaki ifadeler eklenir:
Veteriner Dairesi Müdürlüğü tarafından görevlendirilen denetçiler tarafından doldurulacaktır:
- İsim: …………………
- Görev: …………
- Kontrol tarihi: .. ………..
- İmza: ……………
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EK 2
(Madde 25)
İŞLETME KAYDI BAŞVURU FORMU
Tarih : ………..
……………….. Veteriner Dairesi, Sığır veya koyun ve keçi barındıran işletmenin kaydını arz
ederim.
1. Sorumlu Bölge Veteriner Dairesi: ………………………….
2. İşletmeye ait bilgiler:
a) İşletmenin ismi (mevcut ise) …………………………………..
b) Tam adresi: ………………………………….
c) Telefon numarası: …………….;
Faks: ………….; E-posta: …………………..
3. İşletme sahibine ait bilgiler
a) Adı ve Soyadı: …………………..; Kimlik Kartı No: ……………………..
b) Adres: ……………………………
c) Meslek ………………….
d) Telefon numarası(ları): ………………;
Faks: ……………;
E-posta:
……………
4. Türler
a. Hayvan Türleri
i. Sığır İşletmesi:
ii. Koyun ve/veya Keçi Hayvan İşletmesi:
b. Kombina
c. İşletme Türleri
i. Süt ve süt ürünleri üretimi
ii. Et üretimi
iii. Kombine
5. İşletme Sahibi
Adı ve Soyadı
İmza
Kimlik Kartı Numarası

Tarih

6. Aşağıdaki kısım Daire yetkilisi tarafından doldurulacaktır:
Kayıt tanımlanma numarası: ……………
……………... Veteriner Dairesi
Yetkilinin Adı: ………………................
İmza ve mühür: ……………….........
Tarih: ……………….................
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EK 3
(Madde 27)
İşletme Kayıt Belgesi
BAKANLIK
LOGOSU

İŞLETME KAYIT BELGESİ

İşletme Tanımlanma Numarası:
İşletme Adı:
Üretici(lerin) Adı, Soyadı ve Adresi:
Üretici Kimlik Kartı No:
İşletme Tipi:
İşletmenin Adresi:
Coğrafik Konum
Hayvan Türü
İşletme Türü
Onaylayan

Sığır

Koyun ve/veya Keçi

Karışık

Süt

Et

Kombine

Tarih:
Adı Soyadı
Ünvanı
Yetkilinin imzası
Mühür
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EK 4
(Madde 10 ve Madde 32)
İşletmedeki Zorunlu Kesim veya Ölüm Bildirimi Formu
KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVANLARIN İŞLETMEDE ZORUNLU KESİM/ÖLÜM
BİLDİRİM FORMU
Bu bölüm Veteriner Hekim tarafından doldurulacaktır
Üreticinin,
Hayvanın,
Tanımlanma numarası :
Adı-Soyadı:
İşletme Tanımlanma Numarası:
Adresi:
Ölüm/İşletmede Zorunlu Kesim Tarihi:
Telefonu:

Ölüm/İşletmede Zorunlu Kesim Sebebi:
Gönderildiği mezbaha veya rendering tesisinin ismi ve adresi
ile gönderildiği tarih:
Veteriner Hekimin:
Adı / Soyadı :
İmzası :
Tarih :

Aşağıdaki bölüm hayvan sahibi tarafından doldurulacaktır.
.............................. Veteriner Dairesi
Yukarıda tanımlanma numarası verilen hayvanın ölüm/işletmede zorunlu kesim nedeniyle kayıttan
silinmesini arz ederim.
Adı-Soyadı:
Tarih :
İmza:
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EK 5
(Madde 28)
Koyun ve Keçi Cinsi Hayvan Hareket Belgesi
VETERİNER DAİRESİ KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVAN HAREKET BELGESİ
Nakledilecek Koyu-Keçi Listesi
Koyun/
N
Kulak Küpesi
No
Kulak Küpesi No.
Keçi
E/D
o
No.
Koyun/Keçi
E/D
1
11
12
2
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20
Nakledilecek Toplam Hayvan Sayısı: KOYUN:……………. KEÇİ: …………………
Çıkış İşletmesi, Varış İşletmesi ve Nakledene Ait Bilgiler
ÇIKIŞ İŞLETMESİ
VARIŞ İŞLETMESİ
NAKLİYECİ
SORUMLUSU
SORUMLUSU
Yukarıda küpe numaraları
Yukarıda belirtilen
Yukarıda kulak küpeleri
verilen ve işletmeme kayıtlı
hayvanları, çıkış
verilen hayvanları satın
hayvanları
işletmesinden varış
aldığımı beyan ederim.
sattığımı/devrettiğimi beyan
işletmesine kadar bu
ederim
Tüzüğün kurallarına uygun
olarak nakledeceğimi beyan
ederim.
İşletme No:
İzin No:
İşletme No:
Adı-Soyadı:
Adı-Soyadı:
Adı-Soyadı:
Kimlik No:
Araç Plaka No:
Kimlik No:
Adres:
Adres:
Adres:
İmza:
İmza:
İmza:
Çıkış Tarihi:
Nakliye Tarihi:
Varış Tarihi:
Bu bölüm hayvan/lar nakledilmeden önce ilgili Kaza Veteriner Dairesi tarafından doldurulacak.
Hayvan/ların Nakledileceği
İşletme. (hayvanlar, sadece
bu bölümde belirtilen
işletmeye nakledilebilir).
Onaylanan Kaza Veteriner
İMZA / MÜHÜR
Dairesi
Onaylayanın Adı-Soyadı/
Görevi
Tarih
Bu belge bir asıl ve üç nüsha olarak hazırlanır. Orijinali ve bir nüshası, nakil sırasında hayvanların
beraberinde olmalıdır ve varış anında nakliyeci tatarından varış işletmesine teslim edilir.
Varış işletmesinin üreticisi orijinal belgeyi saklanır, nüshayı 5 iş günü içinde Kaza Veteriner Dairesine
teslim eder. Çıkış işletmesi sorumlusu Nüshaların ikincisi, çıkış işletmesinde en az üç yıl muhafaza edilir,
üçüncü nüsha beş iş günü içinde Bölge Veteriner Dairesine gönderilir.
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EK 6
(Madde 22)
Üye Devletlerdeki Tanımlanma Araçları
Hayvanlar, bu Ek’in 2’nci ve 4’üncü maddelerinde belirtilen gerekliliklere uygun
olarak bir tanımlanma aracı, ve
(B) Bu Ekteki 2’nci ve 5’inci maddede belirtilen teknik özelliklere uygun ikinci bir
tanımlanma aracı ile tanımlanır.
Tanımlanma araçları aşağıdaki şekilde tasarlanmalıdır:
(A) En azından bir adet görülebilir ve bir adet elektronik olarak okunabilir bir işaret
olması;
(B) Hayvana zarar vermeden üzerinde kalması; ve
(C) Gıda zincirinden kolayca çıkartılabilir olması.
Tanımlanma araçları, aşağıda belirtilen bilgileri sırası ile içeren bir kod’dan oluşur:
(A) Hayvanın ilk tanımlandığı işletmenin olduğu Üye Devlet için ISO 3166’a göre, iki
harf veya üç basamaklı sayıdan oluşan ülke kodu;
(B) Oniki basamağı geçmeyen bireysel hayvan numarası.
(A)ve (B) bentlerinde belirtilen kodlara ek olarak ve bu kodların okunaklılığını
etkilememek koşuluyla, üretici tarafından barkod ve ek bilgiler eklenmesine izin
verilebilir.
Yukarıdaki 1’inci maddenin (A) bendinde belirtilen birinci tanımlanma araçları,
aşağıdaki (A) veya (B) bendlerinde belirtilen kriterlere uygunluk sağlamalıdır:
(A) 6’ncı maddede, ruminal bolus formatında bir elektronik tanımlayıcı veya madde
6’ncı maddede listelenen teknik özellikleri içeren bir elektronik kulak küpesi; veya
(B) Bozulmayan materyalden yapılmış, ısıya dayanıklı ve hayvanın hayatı boyunca
kolay okunabilecek kulak küpesi; bu kulak küpesi tekrardan kullanılamaz ve
üzerindeki 2’nci maddede belirtilen kodlar silinemez.
1’inci maddenin (B)’bendinde belirtilen ikinci tanımlanma aracı, aşağıdaki kriterlere
uyumlu olmalıdır:
(A) 4’üncü maddenin (A)’bendine göre tanımlanmış hayvanlar için:
(a) 4’üncü maddenin (B)’bendinde belirtilen kriterlerle uyumlu kulak küpesi;
veya
(b) 4’üncü maddenin (B)’bendinde belirtilen kulak küpeleri kriterlerine uyumlu
bukağılık üzerine bir işaret veya
(c) Dövme
(B) 4’üncü maddenin (B)’ bendine göre tanımlanmış hayvanlar için:
(a) 4’üncü maddenin (A)’bendinde belirtilen kriterlere uyumlu elektronik
tanımlayıcı; veya
(b) Elektronik tanımlanmanın zorunlu olmadığı yerlerde:
(i) 4’üncü maddenin (B)’ bendinde belirtilen kriterlerle uyumlu kulak
küpesi,
(ii) 4’üncü maddenin (B)’ bendinde belirtilen kulak küpeleri kriterlerine
uyumlu bukağılık üzerine bir işaret, veya
(iii) dövme.
Elektronik tanımlayıcılar aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:
(A) Sadece okunabilen, pasif, ISO 11784 ve ISO 11785 standartlarına uygun, HDX
veya FDX-B teknolojisinde olmalıdır;
(B) ISO 11785 standardına uygun, HDX ve FDXB vericilerini okuyabilen okuma
cihazları ile okunabilir olmalıdır;
(C) Okuma mesafesi:

1. (A)

2.

3.

4.

5.

6.
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(a)
(b)
(c)

Portatif okuyucularla okunacağında, kulak küpeleri ve bukağılık işareti için en
az oniki cm;
Portatif okuyucularla okunacağında, ruminal bolus ve enjekte edilebilir
vericiler için en az yirmi cm;
Sabit okuyucu olması durumunda, her türlü tanımlayıcı için en az elli cm.

Avrupa Birliği Tarafından Üye Devletlere Tahsis Edile Kodlar
(1)
Avusturya
AT
040
İsveç
Almanya
DE
276
İtalya
Belçika
BE
056
Kıbrıs
Birleşik Krallık UK
826
Letonya
Bulgaristan
BG
100
Litvanya
Çek
CZ
203
Lüksemburg
Cumhuriyeti
Danimarka
DK
208
Macaristan
Estonya
EE
233
Malta
Finlandiya
FI
246
Polonya
Fransa
FR
250
Portekiz
Hırvatistan
HR
191
Romanya
Hollanda
NL
528
Slovakya
İrlanda
IE
372
Slovenya
İspanya
ES
724
Yunanistan

SE
IT
CY
LV
LT
LU

752
380
196
428
440
442

HU
MT
PL
PT
RO
SK
SI
EL

348
470
616
620
642
703
705
300

21

EK 7
(Madde 40)
Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı ile İlgili Yapılacak Kontrollerin
Sonuçlarına Ait Rapor
1. İşletme, Hayvan ve Kontroller Hakkında Genel Bilgi
Raporlama yılı başındaki toplam işletme sayısı (1)
Raporlama yılı içerisinde kontrol edilen toplam işletme sayısı
Raporlama dönemi başında toplam kayıtlı hayvan sayısı (1)
Raporlama dönemi boyunca işletmelerde kontrol edilen toplam hayvan
sayısı (1)
(1) veya hayvan istatistiklerine ait diğer veriler.
2. Uygunsuzluk Bulguları
Uygunsuzluk tespit edilen işletme sayısı
3. Verilen Cezalar
Ceza almış işletme sayısı
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