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YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

GÖÇER HAYVANLARIN TANIMLANMASI VE NAKİLLERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE  1  –  (1)  Bu Yönetmel몭ğ몭n  amacı,  ülke  몭ç몭ndek몭  göçer  hayvanların  tanımlanmasında  ve  nak몭ller몭nde

uygulanacak usul ve esasları bel몭rlemekt몭r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel몭k; ülke 몭ç몭ndek몭 göçer hayvan nak몭ller몭n몭, göçer hayvan nak몭ller몭nde kullanılacak

belgeler몭,  göçer  hayvanların  yüklenmes몭,  boşaltılması  ve  taşınmasını,  göçer  hayvan  sürüler몭n몭n  hareket몭n몭,  göçer
hayvanların hastalıklı yerlerden geç몭r몭lmes몭n몭, göçer hayvanların tanımlanmasını, görevl몭ler몭n yükümlülükler몭n몭, belges몭z
ve tanımlanmamış göçer hayvanların nak몭ller몭 몭le 몭lg몭l몭 몭şlemler몭 kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel몭k, 11/6/2010  tar몭hl몭 ve 5996 sayılı Veter몭ner H몭zmetler몭, B몭tk몭 Sağlığı, Gıda ve

Yem Kanununun 7 nc몭 ve 8 몭nc몭 maddeler몭ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel몭kte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Göçer hayvan: Bel몭rl몭 b몭r otlatma alanına  sah몭p olmayan,  yılın  her mevs몭m몭nde  hayvanları  몭le  b몭rl몭kte  başka

yerlere  geç몭c몭  olarak  konaklayarak  hayvancılık  yapan  k몭ş몭lere  a몭t  deve,  sığır,  manda,  koyun  ve  keç몭ler  몭le  tek  tırnaklı
hayvanları,

c) Göçer  hayvan  sevk  kontrol  noktası:  İl  hayvan  sağlık  zabıtası  kom몭syonu  tarafından  bel몭rlenen  ve  veter몭ner
sağlık raporu kontrolü, yen몭 doğan hayvanların tanımlanması, aşılanması ve muayene 몭şlemler몭n몭n yapıldığı yerler몭,

ç) Hayvan kayıt s몭stem몭: Hayvanların k몭ml몭klend몭r몭lerek kayıt altına alındığı ve hareketler몭n몭n 몭zlend몭ğ몭 b몭lg몭sayar
destekl몭, Bakanlık bünyes몭nde oluşturulmuş ver몭 tabanlarını,

d) Hayvan  pasaportu:  2/12/2011  tar몭hl몭  ve  28130  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır C몭ns몭 Hayvanların
Tanımlanması, Tesc몭l몭 ve İzlenmes몭 Yönetmel몭ğ몭n몭n 4 üncü maddes몭n몭n b몭r몭nc몭 fıkrasının (ç) bend몭nde bel몭rt몭len belgey몭,

e) Hayvan sağlık zabıtası kom몭syonu: 20/1/2012  tar몭hl몭  ve  28179  sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan Bulaşıcı
Hayvan  Hastalıkları  몭le  Mücadelede  Uygulanacak  Genel  Hükümlere  İl몭şk몭n  Yönetmel몭k  hükümler몭ne  göre  kurulmuş
kom몭syonları,

f) Hayvan sah몭b몭: Hayvanların mülk몭yet hakkını üzer몭nde bulunduran gerçek veya tüzel k몭ş몭ler몭,
g) İl/몭lçe müdürlüğü: İl/몭lçe tarım ve orman müdürlükler몭n몭,
ğ) Kanun: 11/6/2010 tar몭hl몭 ve 5996 sayılı Veter몭ner H몭zmetler몭, B몭tk몭 Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,
h)  K몭ml몭k  belges몭:  20/2/2018  tar몭hl몭  ve  30338  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Tek  Tırnaklı  Hayvanların

Tanımlanması ve İzlenmes몭ne Da몭r Yönetmel몭ğ몭n 4 üncü maddes몭n몭n b몭r몭nc몭 fıkrasının (n) bend몭nde bel몭rt몭len belgey몭,
ı) Nak몭l belges몭: 2/12/2011 tar몭hl몭 ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keç몭 Türü Hayvanların

Tanımlanması, Tesc몭l몭 ve İzlenmes몭 Yönetmel몭ğ몭n몭n 4 üncü maddes몭n몭n b몭r몭nc몭 fıkrasının (몭) bend몭nde bel몭rt몭len belgey몭,
몭) Resmî veter몭ner hek몭m: Bu Yönetmel몭k kapsamında ver몭len görevler몭 Bakanlık adına yapan Bakanlık personel몭

veter몭ner hek몭m몭,
j)  Sevk  veya  nak몭l  몭şlem몭:  Göçer  hayvanların  nak몭l  vasıtaları  몭le  nakled몭lmes몭  hal몭nde  mevzuatla  bel몭rlenen

belgelerle, yaya olarak nakled몭lmes몭 hal몭nde 몭se dezenfeks몭yon belges몭, nakl몭yec몭 yetk몭 belges몭, bakıcı ve sürücü yeterl몭l몭k
belges몭 g몭b몭 belgeler aranmadan yapılan hareket 몭şlemler몭n몭,

k)  Veter몭ner  sağlık  raporu:  Hayvan  ve  hayvansal  ürünler몭n  5996  sayılı  Kanunda  bel몭rlenen  sağlık  şartlarına
uygun olduğunu gösteren, resmî veya yetk몭lend몭r몭lm몭ş veter몭ner hek몭m tarafından düzenlenen belgey몭,

l)  Yetk몭lend몭r몭lm몭ş  veter몭ner  hek몭m:  Bakanlıkta  görevl몭  veter몭ner  hek몭mler  dışında,  ver몭lecek  resmî  görevler몭
yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetk몭 ver몭len veter몭ner hek몭m몭,

몭fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler ve Hayvan Sah몭b몭n몭n Sorumluluk ve Yükümlülükler몭
Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Kanun ve 몭lg몭l몭 mevzuatta bel몭rt몭len bulaşıcı hayvan hastalığı taşıyan, taşıma r몭sk몭 bulunan veya

sağlık durumu nakle uygun olmayan göçer hayvanlar nakled몭lemez. Resmî veter몭ner hek몭m uygun görmes몭 hal몭nde tedav몭,
kes몭m veya zorunlu kes몭m amacıyla bu tür hayvanların sevk몭ne 몭z몭n ver몭r.

(2) Bakanlık 몭nsan ve hayvan sağlığının korunması amacıyla, gerekl몭 hallerde göçer hayvan sevkler몭ne kısm몭 veya
tam kısıtlama get몭reb몭l몭r.

(3) Göçer  hayvan  nak몭ller몭nde,  bu Yönetmel몭kte  bel몭rt몭len  belgeler몭n  nak몭l  veya  sevk  몭şlem몭n몭n  başlangıcından
sonuna kadar  hayvanların  beraber몭nde  bulundurulması  zorunludur.  Belgeler몭n  nak몭l  esnasında kaybolması  durumunda
s몭stemden kontrol ed몭lerek yen몭s몭 düzenlen몭r.



(4)  Göçer  hayvan  sah몭b몭,  sığır  c몭ns몭  hayvanlar  몭le  koyun  ve  keç몭  türü  hayvanların  nak몭ller몭nde  bulundurması
gereken  belgeler몭,  몭l/몭lçe  müdürlüğüne  yapacağı  b몭ld몭r몭me  kadar  saklamak  ve  몭sten몭ld몭ğ몭nde  görevl몭lere  몭braz  etmekle
yükümlüdür.

Hayvan sah몭b몭n몭n sorumluluk ve yükümlülükler몭
MADDE  6  –  (1)  Hayvan  sah몭b몭  Sığır  C몭ns몭  Hayvanların  Tanımlanması,  Tesc몭l몭  ve  İzlenmes몭  Yönetmel몭ğ몭,

Koyun  ve  Keç몭  Türü  Hayvanların  Tanımlanması,  Tesc몭l몭  ve  İzlenmes몭  Yönetmel몭ğ몭  몭le  Tek  Tırnaklı  Hayvanların
Tanımlanması ve İzlenmes몭ne Da몭r Yönetmel몭ğ몭ne uygun olarak hayvanlarını tanımlattırmaktan sorumlu ve yükümlüdür.

(2) Hayvan sah몭b몭 bu Yönetmel몭kte yer alan yükümlülükler몭n몭 yer몭ne get몭rmemes몭nden, eks몭k ya da hatalı yer몭ne
get몭rmes몭nden, verm몭ş olduğu beyanları neden몭yle oluşacak tüm olumsuzluk ve hatalardan sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Göçer Hayvanların Sevkler몭 ve Tanımlanması

Göçer hayvanların sevkler몭
MADDE  7  –  (1)  İller  tarafından,  araçla  veya  yaya  olarak  hareket  edecek  göçer  hayvanların  tak몭p  edecekler몭

güzergâh  몭le  göçer  hayvan  sevk  kontrol  noktaları  d몭ğer  몭llerle  koord몭nasyon  sağlanarak  몭l  hayvan  sağlık  zabıtası
kom몭syonu mar몭fet몭yle  tesp몭t  ed몭l몭r  ve  her  yılın  en  geç  Ocak  ayı  başında  몭lan  ed몭lerek  hayvan  kayıt  s몭stem몭ne  g몭r몭l몭r.
Veter몭ner sağlık raporu düzenlen몭rken geç몭ş güzergâh noktaları hayvan kayıt s몭stem몭 üzer몭nden seç몭lerek s몭stem üzer몭nde
güzergâhın oluşturulması sağlanır. Bu güzergâh veter몭ner sağlık raporuna eklen몭r. Göçer hayvanların bu güzergâhı tak몭p
etmeler몭 zorunludur.

(2) Göçer  hayvan  sah몭b몭,  göçer  hayvanları  몭ç몭n  몭l  몭ç몭  hareketten önce bulundukları  yerdek몭  몭l/몭lçe müdürlüğüne
başvuruda bulunur. İl 몭ç몭nde göçer hayvanların nak몭ller몭nde sığır c몭ns몭 hayvanlarda hayvan pasaportunun, koyun ve keç몭
türü  hayvanlarda  nak몭l  belges몭n몭n,  tek  tırnaklı  hayvanlarda  k몭ml몭k  belges몭n몭n  hayvanların  beraber몭nde  bulundurulması
zorunludur. Bu hayvanların 몭l 몭ç몭 nak몭ller몭nde varış b몭ld몭r몭m süres몭 çıkış tar몭h몭nden 몭t몭baren b몭r yıldır.

(3)  Hayvan  sah몭b몭  göçer  hayvanları  몭ç몭n  몭ller  arası  hareketten  önce  bulundukları  yerdek몭  몭l/몭lçe  müdürlüğüne
başvuruda bulunur. Hayvanlarda salgın ve bulaşıcı hastalık bulunmadığı muayene sonucu anlaşılanlara, bu Yönetmel몭kte
bel몭rt몭len nak몭l belgeler몭  몭le  몭ller arası hareketler몭ne müsaade ed몭l몭r. Bulaşıcı ve  salgın hastalık bulunan veya hastalıktan
şüphe ed몭len hayvanların hareketler몭 hastalığın sönmes몭ne veya şüphen몭n g몭der몭lmes몭ne kadar gec몭kt몭r몭l몭r.

(4)  İller  arası  göçer  hayvan  nak몭ller몭nde,  resmî  veter몭ner  hek몭m  tarafından  muayene  ed몭lerek  ve  kontrolden
geç몭r몭lerek nakl몭 uygun görülen göçer hayvanlar 몭ç몭n veter몭ner sağlık raporu düzenlen몭r.

(5)  B몭r  몭lden  başka  b몭r  몭le  yapılacak  göçer  hayvan  sevkler몭  몭l  hayvan  sağlık  zabıtası  kom몭syonu  tarafından
bel몭rlenen güzergâh üzer몭nde ve düzenlend몭ğ몭 tar몭hten 몭t몭baren b몭r yıl geçerl몭 olan tek veter몭ner sağlık raporu 몭le yapılır.

(6) Göçer hayvan sah몭b몭, 몭şletmes몭nden yapılan 몭lk hareket몭nde hayvanlarını başka 몭llere sevk ederken, veter몭ner
sağlık raporu düzenlenmes몭 몭ç몭n b몭r d몭lekçe 몭le 몭l/몭lçe müdürlükler몭ne f몭z몭k몭 olarak veya elektron몭k ortamda başvurur.

(7)  İl Hayvan Sağlık Zabıtası Kom몭syonu  tarafından  bel몭rlenen  güzergâh  üzer몭nde  bulunan  ve  aynı  kom몭syon
tarafından  bel몭rlenen  göçer  hayvan  sevk  kontrol  noktalarında  몭l/몭lçe  müdürlüğünde  görevl몭  resmî  veter몭ner  hek몭m
tarafından  veter몭ner  sağlık  raporu  kontrolü,  yen몭  doğan  hayvanların  tanımlanması,  aşılanması  ve  muayene  몭şlemler몭
gerçekleşt몭r몭l몭r. Yen몭 tanımlanan hayvanların l몭stes몭 veter몭ner sağlık raporuna eklen몭r.

(8)  Veter몭ner  sağlık  raporu  düzenlenmes몭  몭ç몭n  yapılan  muayene  ve  kontroller,  몭l/몭lçe  hayvan  sağlık  zabıtası
kom몭syonlarınca bel몭rlenm몭ş hayvan sevk kontrol noktalarında gerçekleşt몭r몭l몭r. Sevk kontrol noktası dışındak몭 hayvanların
muayenes몭  sah몭pler몭nce  tem몭n  olunacak  vasıta  몭le  mahall몭ne  g몭d몭lerek  yapılır.  Masrafları  hayvan  sah몭b몭  tarafından
karşılanır.

(9) Göçer hayvanların nakl몭 몭ç몭n resmî veter몭ner hek몭m tarafından düzenlenm몭ş veter몭ner sağlık raporunun nak몭l
sırasında hayvanların beraber몭nde bulundurulması zorunludur.

(10) Veter몭ner  sağlık  raporu, hayvan kayıt  s몭stem몭 üzer몭nden veya zorunlu hallerde Bakanlığın uygun göreceğ몭
matbu evraklarla düzenlen몭r. Göçer hayvanların hareketler몭ne a몭t b몭lg몭ler ver몭 tabanına kayıt ed몭l몭r.

(11) Bu Yönetmel몭k  hükümler몭ne  göre  yapılan  göçer  hayvan  hareketler몭ne  hayvan  hastalıklarını  önleme  amacı
dışında kısıtlama konulamaz.

(12) Göçer hayvanların nak몭l esnasında satışı veya kes몭mhaneye sevk몭 durumunda bulunduğu yer몭n bağlı olduğu
몭l/몭lçe müdürlüğü tarafından hayvanların sevk 몭şlemler몭 yapılır.

(13)  Göçer  hayvanların  veter몭ner  sağlık  raporunda  bel몭rt몭len  güzergâh  üzer몭nde  bulunmayan  b몭r  yere  sevk
ed몭lmek  몭stenmes몭  durumunda  göçer  hayvan  sah몭b몭  tarafından  bulunduğu  yer몭n  몭l/몭lçe müdürlüğüne  başvurularak  yen몭
veter몭ner sağlık raporu alınır.

(14) İl hayvan sağlık zabıtası kom몭syonunca tesp몭t ed몭len güzergâh ve yolu tak몭p etmeyenler hakkında Kanunun
36 ncı maddes몭n몭n b몭r몭nc몭 fıkrasının (a) bend몭 hükümler몭ne göre 몭şlem yapılır.

Göçer hayvanların tanımlanması
MADDE  8  –  (1)  Göçer  hayvanlardan  nak몭l  esnasında  doğan  hayvanlar  güzergâh  üzer몭ndek몭  en  yakın  göçer

hayvan sevk kontrol noktasında küpelenerek kayıt altına alınır.
Göçer hayvanların düşen kulak küpes몭 몭şlemler몭
MADDE 9 – (1) Göçer hayvanların konaklama esnasında ya da nak몭l sırasında kulak küpeler몭n몭n b몭r몭n몭n ya da

몭k몭s몭n몭n de düşmes몭 durumunda, güzergâh üzer몭nde bulunan göçer hayvan sevk kontrol noktasında hayvan  sah몭b몭nden
düşen kulak küpes몭  taleb몭 alınır. Sevk kontrol noktasında tesp몭tler yapılır ve  tesp몭t  tutanakları veter몭ner sağlık raporuna
eklen몭r. Ayrıca resmî yazı 몭le çıkış 몭şletmes몭n몭n bağlı bulunduğu  몭l/몭lçe müdürlüğüne gönder몭l몭r. Çıkış  몭şletmes몭n몭n bağlı
bulunduğu  몭l/몭lçe müdürlüğü  tarafından  oluşturulan  düşen  kulak  küpes몭  l몭stes몭  f몭rmaya  gönder몭l몭r.  F몭rma  düşen  kulak
küpes몭  veya  küpeler몭n몭n  yer몭ne,  aynı  özgün  tanımlama  numarasını  몭çeren  kulak  küpes몭  veya  küpeler몭n몭  basarak  çıkış
몭şletmes몭n몭n  bağlı  bulunduğu  몭l/몭lçe  müdürlüğüne  gönder몭r.  Düşen  kulak  küpeler몭  göçer  hayvanların  çıkış  몭şletmes몭ne



몭şletmes몭n몭n  bağlı  bulunduğu  몭l/몭lçe  müdürlüğüne  gönder몭r.  Düşen  kulak  küpeler몭  göçer  hayvanların  çıkış  몭şletmes몭ne
dönüşler몭nden 몭t몭baren 30 gün 몭çer몭s몭nde hayvanlara uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hayvanların Hastalıklı Yerlerden Geç몭r몭lmes몭

Hayvanların hastalıklı yerlerden geç몭r몭lmes몭
MADDE  10  –  (1)  Hayvan  sağlık  zabıtası  kom몭syonlarınca  hastalıklı  olduğu  몭lan  ed몭len  yerlerden,  veter몭ner

sağlık raporu olsa b몭le, o hastalığa hassas hayvanların geç몭r몭lmeler몭 yasaktır. Ancak hastalıklı yerlerden geç몭r몭lmeler몭nde
zaruret olan hayvanlar 몭ç몭n sah몭pler몭 veya nakl몭yec몭ler몭 en yakın 몭l/몭lçe müdürlüğünden 몭z몭n alır.

(2)  Hastalıklı  yerlerden  geç몭r몭lmes몭ne  몭z몭n  ver몭len  hayvanların  geç몭ş몭  resmî  veter몭ner  hek몭m몭n  kontrolünde
gerçekleş몭r.

(3)  Hastalıklı  yerlerden  geç몭r몭lmes몭ne  몭z몭n  ver몭len  hayvanlardan  sevk  몭şlem몭  nak몭l  vasıtası  몭le  yapılanların
몭nd몭r몭lmes몭ne  müsaade  ed몭lmez.  Yaya  olarak  sevk  ed몭len  hayvanlar  몭se  몭l  hayvan  sağlık  zabıtası  kom몭syonu  kararı
doğrultusunda yen몭  tesp몭t ed몭len güzergâh doğrultusunda hastalıklı bölgeye alınmaz. Hastalıklı bölgeye  몭nd몭r몭ld몭ğ몭 veya
yaya  sevklerde  g몭rd몭ğ몭  tesp몭t  ed몭len  hayvanlar,  masrafları  sah몭b몭ne  a몭t  olmak  üzere,  hastalık  sönüşü  yapılana  kadar
bulundukları yerden sevk몭ne müsaade ed몭lmez. Hastalık  sönüşünü müteak몭p  resmî veter몭ner hek몭mce  sağlıklı  oldukları
tesp몭t  ed몭lenler몭n,  kapalı  nak몭l  araçları  몭ç몭nde,  gerekl몭  tem몭zl몭k  ve  dezenfeks몭yon  몭şlemler몭nden  sonra  hastalıklı  yerden
çıkarılmasına müsaade ed몭l몭r. Hastalıklı yerlerden geç몭r몭len hayvanlara hastalıklı bölgedek몭 su ve yemler ver몭lmez.

(4) Tesp몭t ed몭len güzergâhta, hastalıklı bölgeden geld몭ğ몭 tesp몭t ed몭len veya 몭hbarı mecbur몭 hayvan hastalığı tesp몭t
ed몭len  hayvanların  geç몭r몭lmes몭ne  몭z몭n  ver몭lmez.  Hayvanlar  tesp몭t  ed몭ld몭kler몭  yerde  masrafları  sah몭b몭ne  a몭t  olmak  üzere
hastalığın  sönüş  süres몭nce  karant몭naya  alınır.  Karant몭na  sonunda  resmî  veter몭ner  hek몭mce  sağlıklı  oldukları  tesp몭t
ed몭lenlere tesp몭t ed몭lm몭ş güzergâh doğrultusunda veter몭ner sağlık raporu tanz몭m ed몭l몭r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Belges몭z Nak몭llerde Yapılacak İşlemler

Belges몭z nak몭llerde yapılacak 몭şlemler
MADDE  11  –  (1)  Göçer  hayvanların  bu  Yönetmel몭k  hükümler몭ne  uygun  olmayan  şek몭llerde  nakled몭ld몭ğ몭n몭n

tesp몭t몭 hal몭nde Kanunda yazılı aşağıda bel몭rt몭len ceza몭 몭şlemler uygulanır:
a) Göçer  hayvanların  bu Yönetmel몭kte  bel몭rt몭len  nak몭l  belgeler몭  olmaksızın nakled몭ld몭ğ몭n몭n  tesp몭t몭  hal몭nde,  몭lg몭l몭

몭l/몭lçe müdürlüğü tarafından gerekl몭 몭dar몭 ve fenn몭 tedb몭rler alınarak hayvanların menşe몭 araştırılır.
b)  Göçer  hayvanların  menşe몭n몭n  tesp몭t몭  hal몭nde  몭lg몭l몭  몭l/몭lçe  müdürlüğü  몭le  몭rt몭bat  kurularak  hastalık  durumu

araştırılır.
c)  Göçer  hayvanların  menşe몭nde  hastalık  bulunmadığı  anlaşılır  ve  resmî  veter몭ner  hek몭m  tarafından  yapılan

muayene  sonucunda  hayvanlar  sağlıklı  bulunursa,  hayvan  ve  nak몭l  vasıtası  sah몭pler몭  hakkında  Kanunun  36  ncı
maddes몭n몭n  b몭r몭nc몭  fıkrasının  (f)  bend몭  hükmü  gereğ몭  몭dar몭  para  cezası  uygulanmakla  beraber  veter몭ner  sağlık  raporu
düzenlenerek  hayvanların  nakl몭ne  몭z몭n  ver몭l몭r.  P몭yasaya  arz  amacı  dışında  değerlend몭r몭lmes몭  mümkün  olmayan  canlı
hayvanlar bütün masrafları sah몭pler몭ne a몭t olmak üzere Kanunun 32 nc몭 maddes몭n몭n b몭r몭nc몭  fıkrasının  (ç)  bend몭  hükmü
gereğ몭 Bakanlığın gözet몭m몭nde sah몭pler몭 veya 몭şletmec몭s몭 tarafından 몭tlaf ve 몭mha ed몭l몭r.

ç)  Menşe몭nde  hastalık  bulunan  hayvanlar  hakkında  Kanunun  36  ncı  maddes몭n몭n  b몭r몭nc몭  fıkrasının  (a)  ve  (f)
bentler몭nde yazılı  ceza몭  몭şlem uygulanmakla  beraber;  p몭yasaya  arz  amacı  dışında  değerlend몭r몭lmes몭  mümkün  olan  canlı
hayvanların, Bakanlık ve d몭ğer 몭lg몭l몭 kurumların kontrolünde değerlend몭r몭lmes몭ne 몭z몭n ver몭l몭r. P몭yasaya arz amacı dışında
değerlend몭r몭lmes몭 mümkün olmayan canlı hayvanlar, Bakanlığın gözet몭m몭nde sah몭pler몭 veya 몭şletmec몭s몭 tarafından 몭tlaf ve
몭mha ed몭l몭r.

(2)  İşletmes몭ne get몭rd몭ğ몭 hayvanların nak몭ller몭nde bulundurması gereken belgeler몭,  몭l/몭lçe müdürlüğüne yapacağı
b몭ld몭r몭me kadar saklamayan ve 몭sten몭ld몭ğ몭nde görevl몭lere 몭braz etmeyen hayvan sah몭pler몭ne, Kanunun 36 ncı maddes몭n몭n
b몭r몭nc몭 fıkrasının (e) bend몭 hükmü gereğ몭 몭dar몭 para cezası uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş몭tl몭 ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE  12  –  (1)  Bu Yönetmel몭kte  hüküm  bulunmayan  hallerde;  17/12/2011  tar몭hl몭  ve  28145  sayılı  Resmî

Gazete’de yayımlanan Yurt  İç몭nde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler몭n Nak몭ller몭  Hakkında Yönetmel몭k,  Sığır C몭ns몭
Hayvanların Tanımlanması, Tesc몭l몭 ve İzlenmes몭 Yönetmel몭ğ몭, Koyun ve Keç몭 Türü Hayvanların Tanımlanması, Tesc몭l몭 ve
İzlenmes몭 Yönetmel몭ğ몭  몭le Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması  ve  İzlenmes몭ne Da몭r Yönetmel몭ğ몭n bu Yönetmel몭ğe
aykırı olmayan hükümler몭 uygulanır.

D몭ğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ver몭len 몭z몭n veya belgeler
MADDE  13  –  (1)  Göçer  hayvan  sevkler몭nde  Kanun  kapsamında  ver몭len  nak몭l  belgeler몭,  Yurt  İç몭nde  Canlı

Hayvan  ve  Hayvansal  Ürünler몭n  Nak몭ller몭  Hakkında  Yönetmel몭k,  Sığır  C몭ns몭  Hayvanların  Tanımlanması,  Tesc몭l몭  ve
İzlenmes몭  Yönetmel몭ğ몭,  Koyun  ve  Keç몭  Türü  Hayvanların  Tanımlanması,  Tesc몭l몭  ve  İzlenmes몭  Yönetmel몭ğ몭  몭le  Tek
Tırnaklı  Hayvanların  Tanımlanması  ve  İzlenmes몭ne  Da몭r  Yönetmel몭k  kapsamında  ver몭len  belgelerd몭r.  Bu  belgeler몭n
alınması  d몭ğer  kamu  kurum  ve  kuruluşları  tarafından  몭lg몭l몭  mevzuata  göre  ver몭len  몭z몭n  veya  belgeler몭n  alınması
mükellef몭yet몭n몭 ortadan kaldırmaz.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel몭k yayımı tar몭h몭nde yürürlüğe g몭rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel몭k hükümler몭n몭 Tarım ve Orman Bakanı yürütür.



 
 


