* YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE
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NAKİLLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK
* ( R.G 17 Aralık 2011 tarih ve 28145 sayı,
R.G 14 Mayıs 2013 tarih ve 28647 sayılı değiĢikliği )
Bu Yönetmeliğin amacı;
Ülke içindeki sperma, ovum, embriyo hariç olmak üzere
hayvansal ürünler ve canlı hayvan nakillerinde uygulanacak kuralları
belirlemektir.
Yönetmelik ;
Ülke içindeki sperma, ovum, embriyo hariç olmak üzere
hayvansal ürünler ve canlı hayvan nakillerini, nakillerde kullanılacak
belgeleri, hayvanların yüklenmesi, boĢaltılması ve taĢınmasını,
hayvan sürülerinin hareketini, hayvan alım ve satımlarını,
hayvanların hastalıklı yerlerden geçirilmesini, hayvan nakil araçları
ve hayvanla nakliyecilik yapanlar ile ilgili hususları, nakil araçlarının
dezenfeksiyonunu, görevlilerin yükümlülüklerini, belgesiz ve
tanımlanmamıĢ hayvanların nakilleri ile nakillerle ilgili diğer iĢlemleri
kapsamaktadır.

YÖNETMELĠĞĠN 7. MADDESĠ
GEREĞĠNCE;
Hayvan ve hayvansal ürün nakillerinde, resmi veteriner hekim
veya yetkilendirilmiĢ veteriner hekim tarafından muayene ve kontrolden
geçirilerek nakli uygun görülen hayvan ve hayvansal ürünler için
veteriner sağlık raporu düzenlenir.
Veteriner sağlık raporu düzenlenmesi için yapılan muayene ve
kontroller, il/ilçe hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca tespit edilmiĢ
muayene yerlerinde gerçekleĢtirilir. Muayene yeri dıĢındaki hayvanların
muayenesi il/ilçe müdürlüğünün uygun görmesi halinde sahiplerince
temin olunacak vasıta ile mahalline gidilerek yapılır. Masrafları hayvan
sahibi tarafından karĢılanır.
Hayvan ve hayvansal ürünlerin nakli için resmi veteriner hekim
veya yetkilendirilmiĢ veteriner hekim tarafından düzenlenmiĢ veteriner
sağlık raporunun nakil sırasında ve yasal hareket bildirimi süresince
varıĢ iĢletmesinde bulundurulması zorunludur.
Veteriner sağlık raporu, hayvan kayıt sistemi üzerinden veya
zorunlu hallerde Bakanlığın uygun göreceği matbu evraklarla
düzenlenir. Hayvanların ve hayvansal ürünlerin hareketlerine ait bilgiler
veri tabanına kayıt edilir.
Veteriner sağlık raporunun hayvan kayıt sistemi üzerinden
alınamaması halinde veteriner sağlık raporları kullanılır. Ġl müdürlükleri
gönderilen rapor ciltlerini muhafaza altında bulundurur, ilçelere ve Ģube
müdürlüğüne verdikleri raporların cilt ve seri numaralarını özel bir
deftere yazar. Ġl/ilçe müdürlüğü hayvan ve hayvansal ürünlerin
sevklerinde görevlendirdikleri resmi veteriner hekim veya yetkilendirilmiĢ
veteriner hekimlere cilt ve seri numarası kayıtlı bir cilt raporu kullandırır.
Veteriner sağlık raporları her bir resmi veteriner hekime veya
yetkilendirilmiĢ veteriner hekime zimmetle teslim edilir. BitmiĢ veteriner
sağlık raporlarının dip koçanları il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir ve il/
ilçe müdürlüklerince saklanır.
Veteriner sağlık raporu hayvan ya da hayvansal ürünün çıkıĢ
iĢletmesinin idari olarak bağlı bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğünden
alınır. Veteriner sağlık raporunun geçerlilik süresi yaya yapılan sevkler
haricinde en fazla beĢ gündür. Yaya yapılan sevklerde veteriner sağlık
raporunun geçerlilik süresi altı ayı geçmemek Ģartıyla il hayvan sağlık
zabıtası komisyonu tarafından belirlenir. Zati ihtiyaç kabul edilen
hayvansal ürünler için veteriner sağlık raporu aranmaz.

Her türlü dilek, öneri ve şikayetleriniz için :

BELGESĠZ NAKĠLLERDE
YAPILACAK ĠġLEMLER
Hayvan ve hayvansal ürünlerin bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olmayan Ģekillerde nakledildiğinin, nakli
sırasında ve sonrasında , Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde
yer alan görevliler tarafından, nakil sonrası saha
kontrollerinde Bakanlık personeli tarafından tespiti halinde
Kanunda yazılı cezai iĢlem uygulanır.

www.giresuntarim.gov.tr
ĠL GIDA ,TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
Hayvan Sağlığı YetiĢtiriciliği ve
Su Ürünleri ġube Müdürlüğü
Telefon :0(454) 215 00 95
Teyyaredüzü mah.Atatürk Bulvarı No:261
GĠRESUN

BALIKÇILIK ÜRÜNLERĠNĠN
YURT ĠÇĠNDE
ÇEġĠTLĠ HAYVAN
TÜRLERĠNĠN
NAKĠLLERĠ

SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN
NAKĠLLERĠ
Sığır cinsi hayvanların il içi nakillerinde hayvan
pasaportlarının nakil esnasında hayvanların beraberinde
bulundurulması zorunludur.
Ġller arası sevklerinde ise , iĢletmenin bağlı bulunduğu il/
ilçe müdürlüğü tarafından hayvan pasaportları kontrol edilerek
veteriner sağlık raporu düzenlenir.
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve
İzlenmesi Yönetmeliğine göre küpelenmemiş ve kayıt altına
alınmamış sığır cinsi hayvanların sevkine izin verilmez .

ÜRÜNLERĠN NAKĠLLERĠ

NAKĠLLERĠ

ETLERĠN NAKĠLLERĠ

Denizlerden ve iç
sulardan avcılık yoluyla
elde edilen balıkçılık ürünlerinin
karaya çıkıĢ noktalarından su
ürünleri toptan satıĢ merkezine, su
ürünleri haline veya iĢletme
tesisine nakillerinde 10/3/1995
tarihli ve 22223 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri
Yönetmeliği kapsamında
belirlenen belgeler kullanılır.
Denizlerden ve iç sulardan avcılık yoluyla elde edilen balıkçılık
ürünlerinin su ürünleri toptan satıĢ merkezinden veya su ürünleri
halinden baĢka illere nakillerinde bu maddenin birinci fıkrasında
belirtilen belgelere istinaden düzenlenen veteriner sağlık raporunun
bulundurulması zorunludur.
Denizlerde ve iç sularda bulunan üretim tesislerinden yetiĢtiricilik
yoluyla elde edilen canlı balık ve balıkçılık ürünlerinin il içi sevkleri
nakil beyannamesi ile yapılır. Ġller arası sevklerde nakil
beyannamesine istinaden düzenlenen veteriner sağlık raporunun
bulundurulması zorunludur.

ARI
NAKĠLLERĠ
KOYUN VE KEÇĠ
TÜRÜ
HAYVANLARIN
NAKĠLLERĠ
Koyun ve keçi türü hayvanların il içi nakillerinde, nakil
belgesinin nakil esnasında hayvanların beraberinde
bulundurulması zorunludur.
Ġller arası sevklerinde ise, iĢletmenin bağlı bulunduğu il/
ilçe müdürlüğü tarafından nakil belgesi kontrol edilerek veteriner
sağlık raporu düzenlenir.
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 ĠÇĠNDE ÇEġĠTLĠ HAYVANSAL

Arıların il içi nakillerinde
Bakanlık veri
tabanından alınmıĢ,
iĢletme tescil belgesinin
bulundurulması zorunludur.
Gezginci arıcılar, her yılın ilk
hareketinde arılarını baĢka illere sevk ederken, iĢletme tescil belgesi
ile veteriner sağlık raporu düzenlenmesi için il/ilçe müdürlüklerine
baĢvurur. Aynı yıl içinde 31 Aralık tarihine kadar yapacakları
hareketler için, örneği Bakanlıkça belirlenen vize belgesi ilk
hareketler sırasında il/ilçe müdürlüğünden alınarak veteriner sağlık
raporuna eklenir. Arıların gittikleri yerdeki il/ilçe müdürlüklerinde
resmi veteriner hekim tarafından gerekli sağlık muayene ve
kontrollerin yapılmasından sonra vize belgesi onaylanarak arılar bir
sonraki adı geçen yere sevk edilir.
Ġlaçlama ve benzeri mücbir sebeplerle il içi hareketlerde
vize iĢlemi aranmaz. Bu durumda nakil sonrasında ilgili il veya ilçe
müdürlüğüne bilgi verilir.

Ġl içi et nakillerinde, etin elde edildiği hayvanın kesildiği
kesimhanenin resmi veteriner hekimi veya yetkilendirilmiĢ veteriner
hekimi tarafından düzenlenmiĢ ve örneği Bakanlıkça belirlenen
kesim raporu bulundurulur.
Kesimhanelerden baĢka illere yapılacak et nakillerinde
kesim raporu düzenlenmez, bu sevklerde kesimhane resmi
veteriner hekimi veya yetkilendirilmiĢ veteriner hekimi tarafından
düzenlenen veteriner sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.
Kesimhanelerden nakledilecek evcil tırnaklı hayvanların
karkasları bütün halde veya bütün haldeki karkasları yarım ya da
çeyrek parça halinde veya yarım karkasları ise en fazla üç parça
halinde nakledilir. Hayvansal Gıdalar Ġçin Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliğinin 7.maddesi ile Hayvansal Gıdaların Resmi
Kontrollerine ĠliĢkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin 10 uncu
maddesinde yer alan kurallara uygun sağlık iĢareti bulunmayan
evcil tırnaklı hayvan karkaslarının nakline izin verilmez.
Parçalama tesislerinden parçalama yapılarak ambalajlanan
et sevklerinde veteriner sağlık raporu aranmaz. Evcil tırnaklı
hayvanların etlerinin ambalajlanıp paketlenmeden küçük parçalar
veya kıyma halinde nakline izin verilmez.
Kesimhanelerden kanatlı hayvan karkasları bütün olarak
nakledilir. Bütün olarak ambalajlanan kanatlı hayvan karkaslarının
kesimhanelerden parçalama tesislerine, soğuk hava deposuna
veya iĢleme tesislerine il içi naklinde kesimhanenin resmi veteriner
hekimi veya yetkilendirilmiĢ veteriner hekimi tarafından
düzenlenmiĢ ve örneği Bakanlıkça belirlenen kesim raporu
bulundurulur. Kesimhanelerden baĢka illere yapılacak kanatlı
hayvan karkaslarının naklinde kesim raporu düzenlenmez, bu
sevklerde kesimhanenin resmi veteriner hekimi veya
yetkilendirilmiĢ veteriner hekimi tarafından düzenlenen veteriner
sağlık raporunun bulundurulması zorunludur.
KiĢisel tüketim amaçlı kesim ve kurban bayramında kesilen
hayvanlardan elde edilen derilerin il içi nakli nakil beyannamesi ile
yapılır. Ġller arasında yapılacak nakillerde nakil beyannamesi
veteriner sağlık raporuna çevrilir.

Yün, tiftik ve yapağı nakilleri
Ġnsan tüketimine sunulan ambalajlanmıĢ yumurtalar
Birincil arı ürünlerinin nakli
Ġl içi nakil, nakil beyannamesi ile yapılır. Ġller arasında
yapılacak sevklerde nakil beyannamesi veteriner sağlık raporuna
çevrilir.

