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Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış,
Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik 8 Ekim 2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, ev ve süs hayvanlarının
üretildikleri, alınıp satıldıkları, barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik ve
sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Yönetmeliğin uygulanmasında aksaklıklara meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki
hususlara uyulması gerekmektedir.
1-Geçiş hükmü: Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ruhsatlı olarak faaliyet
gösteren iş yeri sahipleri, 31/12/2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun olarak çalışma izni
almak zorundadır. Ruhsatsız çalışan işyerleri ile bu tarihe kadar başvuruda bulunarak çalışma izni
almayan işyerleri hakkında 5996 sayılı Kanunun 36. Maddesinin (ı) bendine göre işlem yapılır.
2- Kapsam: Yönetmelik, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için yerel yönetimler
tarafından açılan bakımevleri ile hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve
vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve 24/6/2004
tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel
kişilerin açacağı bakımevlerini kapsamaz.
3-Kuruluş İzni: Yönetmeliğin 5. Maddesinde; kuruluş izni almak için işyeri sahibi
tarafından gerekli belgelerle başvurulmasından sonra, belgelerin uygun bulunması halinde “Yer
Seçim Komisyonu” tarafından yerinde inceleme yapılması hükme bağlanmıştır.
Yer Seçim Komisyonu, işyeri kurulacak yerlere uygunluk onayı veren Bakanlığımız hayvan
sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü veya konu sorumlusu veteriner hekim, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü ve ilgili Belediye Başkanlığından konuyla ilgili bir temsilciden
oluşacak üç kişilik komisyon olarak tanımlanmıştır.
Başvurularda, belgelerin uygun bulunması halinde, Yer Seçim Komisyonunu oluşturmak
için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü ile işyerinin bulunduğu yerdeki Belediye
Başkanlığından yada işyerinin “İşyeri Ruhsatı” alacağı Belediye Başkanlığından temsilci
istenecektir.
Yer seçim komisyonu üyeleri tarafından, işyeri olarak kullanılacak ve içinde ev ve süs
hayvanlarının barındırılarak üretim, satış ve eğitimin yapılacağı yerlerin, hayvan hakları ve hayvan
refahı yönünden uygun olup olmadığı, hayvan sağlığına ve insan sağlığına zarar verip vermeyeceği
yönüyle değerlendirilerek uygun bulunan yerlere uygunluk raporunun bir tutanak şeklinde
düzenlemesi halinde, İl Müdürlüğünüzce Kuruluş İzni verilecektir.
İşyerine uygunluk raporu verilirken, ilgili Yönetmeliğin genel şartlarını belirleyen 7.
Maddesinin (a,b,c,d,e,f,g,m) bentleri hükümleri ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile
işyeri açılmasına yönelik ilgili mevzuatların genel hükümleri aranır.
Kuruluş izni üç ay için geçerlidir. Bu süre içinde iş yerlerini hazır hale getiremeyenlere uygun
görüldüğü takdirde, üç ay daha ek süre verilebilir. Ancak, ilave süre uzatımı yapılamaz.
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4- Çalışma İzni: Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde, Bakanlığımızdan ruhsatlı
muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan Hizmet İçi Eğitim belgesine sahip
veteriner hekimler çalışacaktır. İşyerlerinde çalışacak veteriner hekimler, Veteriner Hekimler Odası
tarafından görevlendirilecek olup, sözleşmeleri odaların bilgisi dahilinde yapıldıktan sonra noterden
tasdik edilecektir. Veteriner hekimlerin çalışma saatleri ve alacakları ücretler ile bir veteriner
hekimin kaç işyerine bakacağı Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından belirlenerek, Bölge
Veteriner Hekimler Odalarına bildirilecektir. Sözleşmelerde, veteriner hekimlerin işyerinde
bulunacakları gün ve çalışma saatleri belirtilmiş olacak ve denetimlerde, veteriner hekimlerin bu
gün ve saatlere uyup uymadıklarına dikkat edilecektir.
Birden fazla faaliyet için müracaatta bulunan işyerleri için (Örnek: üretim ve satış, eğitim ve
barınak… gibi) ayrı ayrı çalışma izni belgesi düzenlenmesine gerek olmayıp, faaliyet alanı
kısmında, birden fazla faaliyet alanı yazılarak çalışma izni verilebilir.
Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcilerin eğitimci belgelerinin asıllarına ait
fotokopiler hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğü tarafından “aslının aynıdır”
ifadesiyle onaylanarak alınacaktır.
Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunmasıyla ilgili olarak yerel
yönetimller tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılarak almış oldukları sertifikayı ibraz
edeceklerdir.
Çalışma izni almış işyerlerinde, işyeri sahibi yada adres değişikliği halinde Yönetmeliğin 19.
Maddesine göre işlem yapılır. İşyeri sahibinin değişmesi durumunda, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği
ve su ürünleri şubesinden konuyla ilgili veteriner hekimin gidip yerinde denetim yapması yeterli
olup, adres değişikliği durumunda yer seçim komisyonu tarafından yerinde denetim yapılması
gerekmektedir.
5- Genel şartlar: Ev ve süs hayvanlarına ait satışlar, Yönetmelik kapsamında ruhsat almış
satış ve üretim yerlerinde yapılır. Ayrıca Yönetmeliğin kapsamı dışında bulunan sahipsiz ve güçten
düşmüş hayvanlar için yerel yönetimler tarafından açılan bakımevleri ile hiçbir kazanç ve menfaat
sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara
bakan veya bakmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin açacağı bakımevlerinde de sahiplendirme
yapılabilir.
Yönetmeliğe tabi satış yerlerinde iki aylıktan küçük ve aşısı yapılmamış kedi ve köpek
yavrusu satılamaz, barınma ve eğitim yerlerinde iki aylıktan küçük ve aşısı tamamlanmamış kedi ve
köpek yavrusu kabul edilmez.
Köpekler, iki aylık olmadan iç paraziter ilaçlaması, Distemper, Parvo virus aşıları yapılmış
olmalıdır. Yapılan aşılama üzerinden on beş gün geçtikten sonra satış yerlerinde satışa
sunulacaktır. Satış yerinde bulundukları süre içinde rapel aşılamaları mutlaka yapılacak ve satışı
yapılırken sahibine açıklayıcı bilgi verilecektir.
Kediler, iki aylık olmadan iç parazit ilaçlaması ve sekiz haftalık iken Panleukopenia,
Rhinotracheitis ve Calici virus aşıları yapılmış olmalıdır. Yapılan aşılama üzerinden on beş gün
geçtikten itibaren satış yerlerinde satışa sunulacaktır. Satış yerinde bulundukları süre içinde rapel
aşılamaları mutlaka yapılacak ve satışı yapılırken sahibine açıklayıcı bilgi verilecektir.
Kedi ve köpeklerin tek tip kimliklendirilmesi ile ilgili ayrıca mevzuat yayımlanacaktır.
Hayvanların yaşam alanları ve standartlarının minimum ölçüleri Ek’1de gönderilmektedir.
6- Kayıtlar: Bu Yönetmelik hükümlerine göre iş yerlerinde bulundurulması gereken defterler
Ek2’de gönderilmekte olup, defterlerin her bir sayfasının, il müdürlüğü hayvan sağlık şube
müdürlüğüne numaralandırılarak, mühürletilmesi ve onaylatılması şarttır.
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Ruhsat almış ev ve süs hayvanları satış, barınma, üretim ve eğitim yerleri ile ilgili
Bakanlığımıza yapılacak bildirimler, 01/01/2012 tarihinden itibaren Bakanlığımıza gönderilmeyip,
TURKVET kayıt sistemine işlenecektir. Bu yerlerin Bakanlığımızca takibi TURKVET üzerinden
yapılacaktır.
7-Denetim: Ruhsatlı işyerleri, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube
müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından, Yönetmeliğin asgari teknik ve sağlık
şartlarının sağlanması amacıyla yılda en az bir defa yapılacaktır. İl Müdürlüğü gerektiğinde
ilçelerdeki denetim yetkisini ilçe müdürlüklerine de devredebilir.
Ruhsatlı işyerlerinde çalışan veteriner hekimler, meslek icrası yönünden 6343 sayılı Kanun
ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında, bağlı oldukları veteriner hekimler odası
tarafından denetime tabi tutulurlar.
Denetimler sonunda Yönetmelik hükümlerine uymayan durumların tespit edilmesi halinde
uygulanacak idari yaptırımlar, Ek-3’de verilmiştir. Uygulanacak idari para cezaları her takvim yılı
başından geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanununa göre yeniden değerlendirme oranında
arttırılarak uygulanır. 17 Kasım 2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeniden değerlendirme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on virgül
yirmi altı) olarak tespit edilmiştir.
Yönetmeliğe tabi işyerinde görevli Veteriner Hekimler, iş yerlerini amacı dışında muayene,
tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz. İşyeri veteriner hekimi dışındaki kişiler,
hayvanlar üzerinde aşı tatbiki, tedavi ve sağlık hizmeti veremezler.
İliniz merkez ve ilçelerinde açılacak olan ev ve süs hayvanı üretim, satış, barınma ve eğitim
yerlerinin, Bakanlık talimatları doğrultusunda Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılarak,
denetim ve kontrollerinin titizlikle yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Dr. Nihat PAKDİL
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek-1-Ölçüler ( 4 sayfa)
Ek-2-Kayıtlar (5 sayfa)
Ek-3-Denetim Formu ( 2 sayfa)
Gereği :
-81 İl Valiliğine
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Ek-1

Hamsterler
Canlı ağırlık
(gr)

Minimum bölme
büyüklüğü
(cm2)

Hayvan başına
taban alanı
(cm2)

60’a kadar
60 ile 100 arasında
100’ün üzerinde

800
800
800

150
200
250

Minimum
bölme
yüksekliği
(cm)
14
14
14

Kobaylar
Canlı ağırlık
(gr)

Minimum bölme
büyüklüğü (cm2)

200’e kadar
200 ile 300 arasında
300 ile 450 arasında
450 ile 700 arasında
700’ün üstünde

1800
1800
1800
2500
2500

Hayvan
Minimum
başına taban bölme
alanı (cm2)
yüksekliği
(cm)
200
23
350
23
500
23
700
23
900
23

10 haftalıktan küçük tavşanlar
Yaş

Minimum bölme
büyüklüğü (cm2)

7 haftalığa kadar

4000

Hayvan başına
minimum taban
alanı (cm2)
800

7 ile 10 hafta arası

4000

1200

Minimum yükseklik
(cm)

40

40

10 haftalıktan büyük tavşanlar
Son canlı ağırlık
(kg)

Bir veya iki adet hayvan için
minimum taban alanı
(cm2)
3500

Minimum yükseklik
(cm)

3 ile 5 arası

4200

45

5’in üstünde

5400

60

3’ten az
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Kediler
Bir hayvan için minimum

Taban (*) (m2)
1.5

Yükseklik (m)
2

0.75

-

Her ilave hayvan için eklenecek

Köpek ağırlığı
(kg)
5’e kadar

Minimum bölme
büyüklüğü
(m2)
4

Köpekler
Minimum taban
alanı/hayvan
(m2)
0.5

Minimum
yükseklik
(m)
2

5 ile 10 arası

4

1.0

2

10 ile 15 arası

4

1.5

2

15 ile 20 arası

4

2

2

20’nin üstünde

8

4

2

Evcil kanatlılar
Canlı ağırlık
(gr)

Minimum bölme
büyüklüğü (m2)

200’e kadar
200 ile 300 arası
300 ile 600 arası

1.00
1.00
1.00

Kanatlı
başına
minimum
alan (m2)
0.025
0.03
0.05

600 ile 1200 arası

2.00

0.09

50

1200 ile 1800 arası
1800 ile 2400 arası

2.00
2.00

0.11
0.13

75
75

2400 üzeri

2.00

0.21

75

Minimum
bölme
yüksekliği
(cm)
30
30
40

Güvercinler
Minimum bölme
Minimum

Minimum tünek

büyüklüğü (m2)

yükseklik (cm)

uzunluğu (cm)

6’ya kadar

2

200

30

7 ile 12 arası

3

200

30

0.15

-

30

Grup büyüklüğü

12’nin üzerindeki her
ilave kuş için
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Vücut uzunluğu (*)

Su kaplumbağaları
Minimum su yüzeyi
Gruptaki her ilave hayvan için
2

2

Minimum su derinliği

alanı (cm )

minimum su yüzeyi alanı (cm )

(cm)

5’e kadar

600

100

10

5 ile 10 arası

1600

300

15

10 ile 15 arası

3500

600

20

15 ile 20 arası

6000

1200

30

20 ile 30 arası

10000

2000

35

30 üzeri

20000

5000

40

(cm)

(*) Kabuğun ön kenarından arka kenarına kadar doğrusal bir çizgi olarak ölçülmüştür.

Vücut uzunluğu

Minimum taban
2

Karayılanları
Gruptaki her ilave hayvan için

Minimum bölme

2

alanı (cm )

minimum alanı (cm )

yüksekliği (cm)

30’a kadar

300

150

10

30 ile 40 arası

400

200

12

40 ile 50 arası

600

300

15

50 ile 75 arası

1200

600

20

75’in üzeri

2500

1200

28

(cm)

Hayvan türleri için ideal sıcaklık ve nispi nem değerleri
Tür
Hamster
Kobay
Tavşan
Kedi
Köpek
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İdeal Oda/Kafes Sıcaklığı (°C)
20-24
20-24
15-21
15-21
15-21

Nispi Nem (%)
45-65
45-65
Min. 45
-

Tel : (312) 2587528
Faks : (312) 2587521

T.C.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Ek-2

ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİNE AİT HAYVAN KAYIT DEFTERİ
Sıra Hayvanın Hayvanın Hayvanın
Geldiği Geldiği Aşılandığı Aşı Satış
Sayısı
Düşünceler
No
Türü
Irkı
Cinsi
Yer
Tarih
Tarih Türü Tarihi

HAYVAN SATIŞ BELGESİ
TÜRÜ
IRKI
CİNSİYETİ
EŞKALİ
ÖZEL İŞARETLERİ
YAPILAN AŞILAR-TARİHİ
UYGULANAN PARAZİTER İLACIN
ADI – TARİHİ
HAYVANI ALANIN ADI
ADRES – TEL

İşyeri Sahibinin

Hayvanı Alanın
İşyeri Veteriner Hekimi
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Adı Soyadı
Tarih-İmza
Tarih-İmza
Tarih-İmza
Not: Hayvan Satış Belgesi, iki nüsha halinde düzenlenerek, bir nüshası hayvanı alan kişiye verilecek.
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Sıra No

BARINMA YERLERİ İLE EĞİTİM YERLERİNE AİT KAYIT DEFTERİ
Hayvanın
Geldiği
Kalacağı
Ayrıldığı
Verilecek Düşünceler
Türü
Irkı
Cinsi Adedi
Tarih
Süre
Tarih
Eğitimin Türü

BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ İÇİN
HAYVAN TESLİM TUTANAĞI
1) Hayvanın:
- Adı :
- Yaşı :
- Türü :
- Irkı :
- Cinsiyeti :
- Eşgali :
- Özel İşaretleri :
-Huyları ve tuvalet alışkanlığı :
- Teslim alındığı tarih :
- Teslim edileceği tarih :
- Hayvana yapılmış olan aşılar ve tarihleri :
- Halihazırda ilaç veya muadili preparat kullanıp kullanmadığı :
- Ne sebeple kullandığı :
- Kullandığı preparatların adı, kullanım şekli ve dozu :
2) Hayvan Sahibinin :
- Adı Soyadı :
- Ev adresi ve telefon Numarası :
- Hayvanın Kalacağı Sürede
Bulunacakları Adres ve Telefon Numarası :
3) Hayvan Sahibinin Özel İstekleri:
- Barındırılacağı koşullar :
- Yiyecek temini ve Saatleri :
- Verilmesi gereken ilaç, vitamin ve minerallerin temini ile kullanım şekli ve dozu:
-Hayvanın Kalacağı Sürede Hastalanması halinde, Başvurulacak Özel Veteriner Hekimi varsa Adı, Adresi ve
Telefon Numarası :
- Hayvana Verilecek Eğitim Çeşidi:
4) Sorumlu Veteriner Hekimin :
-Teslim alındığı sırada yapmış olduğu muayene sonucu:
İşyeri Sahibi

İşyeri Veteriner Hekimi

Hayvan Sahibi

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Tarih-İmza

Tarih-İmza

Tarih-İmza

Not : Bu form iki nüsha düzenlenerek, bir nüshası hayvan sahibine verilir.
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DENETİM DEFTERİ
1) İşyeri
a) Sahibinin Adı Soyadı :
b) Ticari Adı :
c) Adresi :
d) Ruhsat tarih ve Numarası :
e) Faaliyet Alanı :
f) Telefon-Faks Numarası :
g) Denetimin Yapıldığı Tarih :
2) Tespit Edilen Eksiklikler :
3) Yapılan Öneriler
:
Denetleyen
Denetleyen
Veteriner Hekim
Veteriner Hekim

İş yeri
Veteriner hekimi

İşyeri Sahibi

DEZENFEKSİYON DEFTERİ
DEZENFEKSİYONUN
Sıra
No

Tarihi

Adı

Miktarı
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Yöntemi

Uygulayanın
Adı Soyadı

İş yeri
Veteriner
Hekimi

Düşünceler
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GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
ÜRETİM BELGESİ

ÜRETİM YERİNİN
a) Sahibinin Adı Soyadı

:

b) Ticari Adı
c) Adresi

:
:

ç) Çalışma izin belgesi tarih ve Numarası
d) Telefon-Faks Numarası

:

:

HAYVANIN
:
Türü
:
Cinsi
:
Doğum Tarihi
:
Kimlik Numarası :
Uygulanan aşılar :
Uygulanan ilaçlar :

Yukarıda vasıfları yazılı

adet hayvanın üretimi tesislerimizde olmuştur.
İş yeri Sahibi
Tarih/İmza
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T.C.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ İÇİN
TAAHHÜTNAME
Sahibi olduğum;..............................tarihinde işyerinize getirdiğim, .........................adlı, ................yaşında,
..........................ırkı, dişi/erkek .......................mın barındırılması/eğitimi için aşağıdaki şartları şimdiden
kabul ve taahhüt ederim.
1- Hayvanımın günlüğü .................................TL (...............................................Türk lirası) bedelle,
barınma/eğitim amacıyla işyerinizde bulunması muvafakatı ile toplam giderlerinin tamamını ödemeyi,
2- Hayvanımın barınması/eğitimi sırasında hastalanması durumunda;
a)Tutanakta belirttiğim özel veteriner hekime başvurulmasını, bulunamadığı durumda sorumlu veteriner
hekiminiz tarafından muayene edilmesini,
b)Sorumlu veteriner hekiminiz tarafından muayene edilmesini,
tüm tedavi masrafları ve giderlerinden mesul bulunduğumu, iş bu borcumu her hangi bir ihtar veya kazai
hükme gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğimi,
3-Tarafımdan ödenmesi gereken borcumu ödemediğim takdirde aylık ......temerrüt faizi ile birlikte
ödeyeceğimi,
4-Hayvanımı, tutanakta belirttiğim tarihte almadığım taktirde, alınan günlük ücretin ......... oranında fazla
ücreti ödeyeceğimi,
5- Aşağıda bildirdiğim, kimlik, işyeri ve ikamet adresi ile fax ve telefonlarımın gerçek ve geçerli olduğunu
beyanla,iş bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın muteber olacağını, adres değişikliğini yazılı olarak
bildireceğimi, bildirmediğim takdirde Tebligat Kanununun 35. Maddesine göre yapılacak tebligatın
muteberiyetini,
6- İşyeri sahibi ve personeli ile aramızda çıkacak her türlü ihtilafın halli için....................... mahkemeleri ile
icra dairelerinin yetkili olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt ederim.

Tarih-İmza
Hayvan Sahibinin:
Adı Soyadı :
Ev Adresi :
İş Adresi :
Ev Telefonu :
İş Telefonu :
Fax Numarası :
Cep Telefonu :
Kimlik No :
İl :
İlçe :
Mah/Köy :
Cilt No :
Aile Sıra No :
Sıra No :
Verildiği Yer :
Veriliş Nedeni :
Veriliş Tarihi :
Kayıt No :
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T.C.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Ek-3

İŞ YERİ DENETLEME FORMU
İş yerinin adı
Faaliyet alanı
Adres -Tel
Denetleme Tarihi
Ruhsat Tarihi
Ruhsat No

:
:
:
:
:
:
Durum
Mevzuata
Uygun

1- Çalışma izni var mı?
2-İş yerinde görevli veteriner hekim çalışma gün
ve saatlerinde görevi başında mı?
3- İş yerinde görevli veteriner hekim
Yönetmeliğin 18. maddesinin birinci fıkrasının
(a,b) bentlerindeki görev ve sorumluluklarını
yerine getiriyor mu?
4- İş yeri sahibi, iş yeri veteriner hekiminin
kontrol ve görevini yerine getirmesinde gerekli
kolaylığı ve imkanları sağlıyor mu?
5- İş yeri veteriner hekimi iş yerini amacı dışında
muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması amacıyla
kullanıyor mu?
6- İş yeri sahibi/iş yeri veteriner hekimi, ihbari
mecburi hastalıkların çıkışını bildirip gerekli
yasal tedbirleri uyguluyor mu?
7- İş yeri veteriner hekimi,18. maddenin birinci
fıkrasının (e) bendi kayıtlarını tutuyor mu?
8- İş yeri sahibi/iş yeri veteriner hekimi,15.
maddede belirtilen kayıtları tutuyor mu?
9- Yönetmeliğin 19. maddesi hükümlerine
uymayan işyerlerinin çalışma izin belgeleri
geçerliliğini kaybeder. Çalışma izni olmadan
faaliyet gösteren işyerleri varsa yapılacak işlem
10- İş yerleri, Yönetmeliğin 7. maddesinin
birinci fıkrasının (m) bendini uyguluyor mu?
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Durum
Mevzuata
Uygun Değil

Ceza
maddesi

İdari Yaptırım
(TL)

5996
36. madde
5385
(i) bendi
Vet. Hek.Odasına
bildirim yapılacak
Vet. Hek.Odasına
bildirim yapılacak

5996
36. madde
(ç) bendi
5996
36. madde
(i) bendi
5996
36. madde
(c) bendi
5996
36. madde
(i) bendi
5996
36. madde
(i) bendi
5996
36. madde
(i) bendi

5385

5385

538

1077

1077

5385

5199
5.maddeye uygunsuz
28.madde (b)bendine
göre işlem yapılmak
üzere Orman ve Su işleri
İl Müdürlüğüne bildirilir

Tel : (312) 2587528
Faks : (312) 2587521

T.C.
GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
11- İş yerleri, Yönetmeliğin 7. maddesinin
birinci fıkrasının (ı,j,n) bentlerini uyguluyor mu?

5199
10.madde uygunsuz
28.madde (g)bendine
göre işlem yapılmak
üzere Orman ve Su işleri
İl Müdürlüğüne bildirilir
İkaz edilir,ikaza rağmen
ölçülere uyulmaması
halinde çalışma izni iptal
5199
10.madde uygunsuz
28.madde (g)bendine
göre işlem yapılmak
üzere Orman ve Su işleri
İl Müdürlüğüne bildirilir
5996 41. madde (ı)
bendine göre işlem yapılır
5199
14.madde(d) uygunsuz
28.madde (k)bendine
göre işlem yapılmak üzere
Orman ve Su işleri İl
Müdürlüğüne bildirilir
5199
10.madde uygunsuz
28.madde (g)bendine
göre işlem yapılmak
üzere Orman ve Su işleri
İl Müdürlüğüne bildirilir
Orman ve Su İşleri İl
Müdürlüğüne bildirilir
5199
11.madde uygunsuz
28.madde (h)bendine
göre işlem yapılmak
üzere Orman ve Su işleri
İl Müdürlüğüne bildirilir

12- İş yerlerinde, hayvanların barındırıldığı kafes
ölçüleri talimata uygun mu?
113- Üretim yerlerinde annenin ve yavrularının
sağlığını tehlikeye atmayacak ve gerekli
anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri
ile ilgili önlemler alınıyor mu?
14-İthali yasak olan hayvan satışı yapılıyor mu?
15-Onaltı yaştan küçüklere hayvan satılıyor mu?

16-İşyerinde gebe veya yeni doğum yapmış,
tüylenmemiş kanatlı yavru, iki aylıktan küçük
yavru bulunduruluyor mu?

17- Çevreden ve doğal hayattan alınan hayvan
satışı var mı?
118- Hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü
aşacak şekilde veya yaralanmasına, gereksiz acı
çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine
neden olacak yöntemlerle eğitiliyor mu?
Not: Listede verilen ceza miktarları 2011 yılı için geçerlidir.
Düşünceler:
Denetçi
Veteriner Hekim

Denetçi
Veteriner Hekim

İş yeri
Veteriner Hekimi

İş yeri
Sahibi

Not: Bu formda saptanan eksiklikler denetim defterine kaydedilir.
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