BüyükbaĢ Hayvanların Küpelenmesi

T.C.
GĠRESUN VALĠLĠĞĠ

 Yeni

doğan buzağılarınızı anne kulak
numarası ile birlikte 7 gün içerisinde
yetkililere bildirerek ilk 20 gün içerisinde
(ya da iĢletmeden ayrılmadan önce)
küpelettiriniz.

ĠL GIDA ,TARIM VE
HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
2014-GĠRESUN

 Küpesiz

ve belgesiz hayvan satın
almayınız. Bu tür hayvanların nakil
iĢlemleri yapılamaz, pazara giriĢi ve
mezbahada kesimi yasaktır.

 25.12.2013

tarih ve 28862 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve Ġzlenmesi Yönetmeliğinde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
gereğince
Geçici
1.
Maddesinde
değiĢiklik yapılmıĢ olup; “Herhangi bir
nedenle tanımlanmayan her yaĢtaki
sığır cinsi hayvanların, 20 günlük
tanımlama süresine bakılmaksızın en
geç 30 Haziran 2014 tarihine kadar
„‟2014 yılı için büyükbaĢ hayvanları
küpeleme
yetkisi
verilmiĢ
olan
Giresun Damızlık Sığır YetiĢtiricileri
Birliğine’’küpelettirmeleri gerekmektedir.

 Hayvanları

küpeli ve kayıtlı olmayan
yetiştiricilerimizin
cezalı
duruma
düşmemeleri ve mağdur olmamaları için
süresi içerinde başvurarak hayvanlarını
küpeletmeleri gerekmektedir.

Mera ve Yaylaya çıkış
ve dönüşlerde, Her
İşletme değişiminde mutlaka İl/İçe
Müdürlüklerine gidilerek Koyun –
Keçi Nakil Belgesinin alınması
gerekmektedir.
Her türlü dilek, öneri ve
Ģikayetleriniz için :
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

NEDEN KÜPELEME YAPTIRMALIYIZ ?

 Nakil

esnasında küpesiz ve belgesiz
olarak yakalanan büyük ve küçükbaĢ
hayvanlar hayvan baĢına idari para
cezası uygulanır.

1-Hayvancılıkla ilgili tüm desteklemeler
küpe takılarak kayıt yapılan sistemler
üzerinden
yürütülür.
2-Zamanında küpelenmeyen büyük ve
küçükbaĢ hayvanlar
için aĢı kaydı
girilmez.
Küpelenmeyen
ve
aĢısı
yapılmayan hayvanlar desteklemelerden
yararlanamaz.
4-Veteriner Sağlık Raporu alamaz.
5-Küpesiz
hayvanlar
mezbahalarda
kesilemez ve hayvan pazarlarına giremez.

 Bakanlığımız

programında yer alan
aĢıları (ġap, Koyun-Keçi Vebası,
Brusella vd.) uygulatmak zorunludur.
Uygulatmayan veya zorluk çıkaranlara
idari para cezası uygulanır. Bakanlığın
verdiği desteklerden yararlanamaz.
KüçükbaĢ Hayvanların Küpelenmesi

DÜŞEN YADA SİLİNEN
KÜPELER İÇİN NE YAPMALIYIZ?

KÜPELEME NE ZAMANYAPTIRILMALI ?

Buzağılar doğumdan itibaren en geç 20
gün
içerisinde
veya
iĢletmeden
ayrılacaksa ayrılmadan önce, koyun ve
keçilere doğumdan itibaren 6 ay veya
iĢletmeden
ayrılacak ise ayrılmadan
önce mutlaka küpe takılmalıdır.
HAYVAN ALIP VE SATTIĞIMIZDA
NE YAPMALIYIZ ?

Pasaportların alıcı ve satıcıda kalacak
kısımlarını karĢılıklı imzalayıp, bu belge
ile 7 gün içerisinde ilgili Ġl/Ġlçe Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat
etmelidir. Pasaportlarıyla müracaat eden
kiĢilerin iĢletmelerine aldıkları hayvanlar
nakil edilecektir.

Büyük ve küçükbaĢ hayvanlarda
küpenin düĢmesi ya da numaranın
silinmesi durumunda en geç 30 gün
içerisinde Ġl/Ġlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüklerine dilekçe ile
düĢen küpeyi yanında getirerek
baĢvurmalıdırlar. Aynı numara tekrar
bastırılarak takılacaktır.
KÜPESİZ VE AŞISIZ HAYVAN
NAKLİ YAPILABİLİR Mİ ?


Aynı Ġl içindeki sevklerde
hayvanların pasaportlarını, Ġller
arası sevklerde ise bu belgelerle
birlikte veteriner sağlık raporunu
yanınızda bulundurunuz.

 25.12.2013

tarih ve 28862 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların
Tanımlanması, Tescili ve Ġzlenmesi
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair
Yönetmelik gereğince Geçici
2.maddesinde değiĢiklik yapılmıĢ olup;
“En geç 31 Aralık 2014 tarihine kadar
her yaĢtaki koyun ve keçi türü
hayvana kimliklendirme ve kayıt iĢlemi
yapılacaktır.” Bu nedenle en geç 31
Aralık 2014 tarihine kadar tüm
yetiĢtiricilerimizin küpesiz „‟küçükbaĢ
hayvanlarını bağlı oldukları Ġl / Ġlçe
Gıda
Tarım
ve
Hayvancılık
Müdürlüklerine’’ gidip küpelettirmeleri
gerekmektedir. Söz konusu tarihten
sonra 6 ayını geçmiĢ küçükbaĢ hayvanlar
kesinlikle
küpelenmeyecek,6
aydan
büyük küpesiz hayvanlara cezai iĢlem
uygulanacaktır.

