
14.05.2018 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2011/10/20111008-4.htm 1/11
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YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM

YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; ev ve süs hayvanlarının üret�ld�kler�, alınıp satıldıkları,
barındırıldıkları ve eğ�t�m gördükler� yerler�n gerekl� tekn�k ve sağlık şartları �le açılma, çalışma ve denetlenmeler�ne
�l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından ev ve süs hayvanları �ç�n açılacak olan
üret�m, satış ve eğ�t�m yerler� �le bell� süreler barındırılacağı yerler� kapsar.

(2) Sah�ps�z ve güçten düşmüş hayvanlar �ç�n yerel yönet�mler tarafından açılan bakımevler� �le h�çb�r kazanç ve
menfaat sağlamamak kaydıyla sadece �nsanî ve v�cdanî amaçlarla sah�ps�z ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya
bakmak �steyen ve 24/6/2004 tar�hl� ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve
tüzel k�ş�ler�n açacağı bakımevler�n� kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 9/3/1954 tar�hl� ve 6343 sayılı Veter�ner Hek�ml�ğ� Mesleğ�n�n İcrasına, Türk
Veter�ner Hek�mler� B�rl�ğ� �le Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceğ� İşlere Da�r Kanun �le 11/6/2010 tar�hl� ve 5996
sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen,

a) Amf�b�k hayvan: Karada ve suda hareket ve yaşam yeteneğ�ne sah�p hayvanı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Barınma yer�: Ev ve süs hayvanlarının, geç�c� süreler �ç�n barındırıldıkları konukev�, pans�yon ve otel g�b�
yerler�,

ç) Çalışma �z�n belges�: İl müdürlüğü tarafından kuruluş �zn� ver�lm�ş üret�m, satış, barınma ve eğ�t�m yerler�n�n
faal�yete geçmes� �ç�n ver�len belgey�,

d) Denet�m elemanı: Bu Yönetmel�kte bel�rt�len denet�mler� yapmaya ve kabahat teşk�l eden f��ller� �şleyenler
hakkında �şlem yapmaya, Bakanlık merkez ve taşra teşk�latı ve/veya mahall�n en büyük mülk� �dare am�r�nce
görevlend�r�len veter�ner hek�m personel�,

e) Dezenfeks�yon: Hastalık yapıcı m�kroorgan�zmaların f�z�k�, k�myev� yöntemler ve ultrav�yole ışınları �le yok
ed�lmes� �şlem�n�,

f) Eğ�t�m sert�f�kası: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre, ev ve süs hayvanı satış yer� sah�b� veya
sorumlu yönet�c�ler�n�n, yerel yönet�mler tarafından düzenlenen eğ�t�m programına katılarak, almakla yükümlü oldukları
belgey�,

g) Eğ�t�m yer�: Hayvan sah�b�n�n �steğ� veya �lg�l� makamların gerekl� görmes� durumunda, hayvanların �taat,
tuvalet terb�yes�, hırçın hayvanların sak�nleşt�r�lmes�, koruma, bekç�l�k, sport�f ve avcılık g�b� özell�kler�n kazandırılması
amacıyla, veter�ner hek�m denet�m�nde faal�yet gösteren yerler�,
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ğ) Ev ve süs hayvanı: Sah�pler�n�n ya da sah�pler� adına sorumluluğunu almış k�ş�ler�n yanında bulunan, üçüncü
b�r şahsa satışı ya da devred�lmes� amaçlanmayan arılar, kabuklu hayvanlar, suda yaşayan hayvanlar ve kümes
hayvanları har�ç olmak üzere, omurgasızlar, amf�b�k hayvanlar, köpek, ked�, gel�nc�k, süs balıkları, sürüngen, kem�rgen,
evc�l tavşan ve tüm kuşları,

h) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ı) H�zmet �ç� eğ�t�m belges�: Ev ve süs hayvanları üret�m, satış, barınma ve eğ�t�m yerler�nde görev alacak olan
veter�ner hek�mler�n, bölge veter�ner hek�mler odaları tarafından yapılan b�lg�lend�rme eğ�t�m�ne katılması suret�yle
aldıkları belgey�,

�) İl müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükler�n�,

j) İş yer�: Ev ve süs hayvanlarının üret�ld�kler�, alınıp satıldıkları, geç�c� süreler barındıkları ve eğ�t�ld�kler� �l
müdürlüğünce çalışma �zn� ver�len yerler�,

k) İş yer� veter�ner hek�m�: Ev ve süs hayvanları üret�m, satış, barınma ve eğ�t�m yerler� �le buralardak�
hayvanların her türlü h�jyen�k ve sağlık sorunları �le koruyucu önlem ve aşılamalardan sorumlu veter�ner hek�m�,

l) K�ml�k belges�: Hayvan �ç�n düzenlenm�ş �çer�s�nde hayvana ve sah�b�ne a�t b�lg�ler� �çeren Bakanlıkça
bel�rlenen belgey�,

m) Kuruluş �zn�: Kurulacak yer ve projeler�n�n uygun görülmes� durumunda �şyer� kurulması �ç�n �l müdürlüğü
tarafından ver�len �zn�,

n) Satış yer�: Ev ve süs hayvanlarının satıldığı yerler�,

o) Üret�m belges�: İl müdürlüğü tarafından çalışma �zn� almış üret�m yerler�nde üret�len hayvanlar �ç�n
düzenlenen belgey�,

ö) Üret�m yer�: Ev ve süs hayvanlarının türler�ne uygun �ht�yaçları sağlanarak, hayvan sağlığı ve hayvan refahı
başta olmak üzere �lg�l� mevzuat çerçeves�nde üret�ld�kler� yerler�,

p) Veter�ner sağlık ürünler�: Veter�ner tıbbî ürünler� �le tıbbî olmayan veter�ner ürünler�n�,

r) Yer seç�m kom�syonu: İş yer� kurulacak yerlere uygunluk onayı veren Bakanlık hayvan sağlığı, yet�şt�r�c�l�ğ�
ve su ürünler� şube müdürü, Orman ve Su İşler� Bakanlığı �l müdürlüğü ve �lg�l� beled�ye başkanlığından konuyla �lg�l�
b�r tems�lc�den oluşacak üç k�ş�l�k b�r kom�syonu,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müracaat ve İz�n İşlemler�

Kuruluş �zn� almak �ç�n gerekl� belgeler

MADDE 5 – (1) İş yer� açmak �steyen gerçek ve tüzel k�ş�ler b�r d�lekçe �le aşağıdak� b�lg� ve belgeler� eks�ks�z
tamamlayarak �l müdürlüğüne müracaat etmeler� gerek�r.

a) Bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan EK-1 Başvuru D�lekçes�ne uygun olarak �şyer� sah�b� tarafından
doldurulmuş başvuru d�lekçes�,

b) İş yer�n�n, yerleş�m yer� ve çevres�ne a�t b�lg�ler� gösteren tekn�k res�m kurallarına göre hazırlanmış vaz�yet ya
da hâl�hazır planı,

c) İş yer�n�n tüm bölümler� ve ne amaçla kullanıldığını göster�r, tekn�k res�m kurallarına göre hazırlanmış b�r
adet plan örneğ� ve adres�,

ç) Bağlı bulunduğu beled�yeden su kullanma belges�; şeh�r şebeke suyu bulunmayan yerlerde �çme ve kullanma
suyu tem�n projes� �le resm� kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numuneler�n�n bakter�yoloj�k ve k�myasal
anal�z sonuçlarını göster�r rapor; der�n kuyulardan suyun tem�n ed�lmes� hal�nde �se, Devlet Su İşler�nden alınacak kuyu
suyu kullanma belges� ve anal�z raporu,

d) Tüzel k�ş�ler �ç�n t�caret s�c�l gazetes�, �mza s�rküler� ve yönet�m kurulu kararı.
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(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len b�lg� ve belgeler, �l müdürlüğü hayvan sağlığı, yet�şt�r�c�l�ğ� ve su ürünler� şubes�nce
�ncelen�r. Belgeler�n uygun bulunması hal�nde; yer seç�m kom�syonu tarafından yer�nde �nceleme yapılır. Yer seç�m
raporuna a�t esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

(3) Yer seç�m raporuna göre uygun bulunan yerlere, bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan Ek-2 Kuruluş İz�n
Belges�’ne uygun olarak Kuruluş �zn� ver�l�r. Kuruluş �zn� üç ay �ç�n geçerl�d�r. Bu süre �ç�nde �ş yerler�n� hazır hale
get�remeyenlere, Bakanlıkça uygun görüldüğü takd�rde, üç ay daha ek süre ver�leb�l�r. Ancak, �lave süre uzatımı
yapılamaz.

Çalışma �zn� almak �ç�n gerekl� belgeler

MADDE 6 – (1) İş yer� açacak gerçek ve tüzel k�ş�ler, çalışma �zn� alab�lmek �ç�n ek�nde aşağıdak� belgeler�n
yer aldığı b�r d�lekçe �le �l müdürlüğüne müracaat ederler.

a) Muayenehane, pol�kl�n�k veya hayvan hastaneler�nde çalışan ve h�zmet �ç� eğ�t�m belges� olan veter�ner
hek�mle yapılmış en az b�r yıllık bölge veter�ner hek�mler odası onaylı noter tasd�kl� veter�ner hek�m sözleşmes�,

b) Eğ�t�m yerler�nde görev yapacak uzman eğ�t�mc�n�n çalışma �zn� verecek kurumca onaylı uzmanlık belges�n�n
aslı veya �l müdürlüğünce onaylı fotokop�s�,

c) Satış yerler� �ç�n 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yerel yönet�mler tarafından düzenlenen
eğ�t�m sert�f�kasının aslı veya �l müdürlüğünce onaylı fotokop�s�,

ç) Beled�yeden alınmış �şyer� ruhsatı.

(2) Başvuru, �l müdürlüğü hayvan sağlığı, yet�şt�r�c�l�ğ� ve su ürünler� şubes� müdürlüğünce �ncelen�r. Belgeler�n
uygun bulunması hal�nde; mahall�nde yapılan �nceleme sonunda bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan EK-3 İş Yer� Açma
Raporu düzenlen�r. İş yer� açma raporuna �st�naden mevzuata uygun bulunan yerlere, mülk� �dare am�r�n�n onayı
alındıktan sonra �l müdürlüğünce çalışma �zn� ver�l�r. Gerçek ve tüzel k�ş�ler adına, bu Yönetmel�ğ�n ek�nde yer alan EK-
4 İş Yer� Çalışma İz�n Belges� düzenlen�r. Çalışma �zn� ver�lm�ş �ş yerler�ne a�t b�lg�ler bölge veter�ner hek�mler odasına
b�r yazı �le b�ld�r�l�r.

Çalışma �zn�ne �l�şk�n genel şartlar

MADDE 7 – (1) Çalışma �zn� ver�lmes� �ç�n �ş yerler�nde aşağıdak� asgar� tekn�k ve sağlık şartlarının bulunması
zorunludur.

a) İş yerler�, �nsan gıdası �mal ed�len �ş yerler�n� olumsuz etk�leyecek mesafelere kurulamaz.

b) İş yer� zem�n� ve duvarları kolay yıkanab�len ve dezenfekte ed�leb�len su geç�rmez açık renkl� fayans, mermer
veya benzer� b�r malzeme �le kaplanır.

c) İş yer� zem�n� eğ�ml� olur ve zem�nde kanal�zasyon veya fossept�ğe bağlı ızgaralı veya s�fonlu yer süzgec�
bulundurulur.

ç) İş yerler�nde, şeh�r şebekes�ne bağlı su tes�satı veya bu amaca yönel�k yeterl� kapas�tede su deposu
bulundurulur.

d) Zem�n�n ve duvarların tem�zl�k ve dezenfeks�yonu �ç�n basınçlı su, musluk ve hortum düzeneğ� bulundurulur.

e) Hayvanları rahatsız edecek kadar güçlü veya yeters�z aydınlatma �le hayvanları doğrudan etk�leyecek
ışıklandırma yapılamaz.

f) İş yerler�n�n dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşeren�n g�rmes�n� engelleyecek tarzda kapatılır.

g) İş yer�n�n havasını, �kl�m, hayvan sayısı ve hayvan türü g�b� koşullara bağlı olarak tem�zleyeb�len
havalandırma tes�satı bulundurulur.

ğ) Kafes ve ek�pmanlar �le malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay tem�zleneb�l�r
malzemeden yapılır.

h) İş yer�, hastalık yapan m�kroorgan�zmalara ve paraz�tlere karşı haftada b�r olmak üzere, hastalık şüphes�
durumu �le gerekl� görülen zamanlarda da dezenfekte ed�l�r.
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ı) Her kafeste barındırılan hayvan türüne uygun yeml�k, suluk ve altlık bulundurulur. Kafes, suluk ve yeml�k g�b�
malzemeler her gün ve her hayvan değ�ş�m�nden önce tem�zlen�p dezenfekte ed�l�r. Altlıklar her gün, gerekl� durumlarda
daha sık ve hayvan değ�ş�mler�nde mutlaka değ�şt�r�l�r ve her değ�şt�r�lmede kafes dezenfekte ed�l�r.

�) Hayvanların yaşam alanları ve standartlarının m�n�mum ölçüler�, Bakanlıkça bel�rlen�r.

j) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmes� ve barındırılması sağlanır.

k) İş yerler�nde bulunan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde bulundurulur. Aynı türden dah� olsa, b�rb�r�ne
zarar vereb�lecek hayvanlar b�r arada tutulamaz.

l) İş yerler�nde bulunan hayvanların, türü, ırkı, yaşı ve d�ğer b�lg�ler�n� �çeren et�ketler, hayvanın tutulduğu ün�te
ya da kafes üzer�ne asılır.

m) İş yerler�nde çevreye rahatsızlık verecek hayvan sesler�n�n veya kötü kokunun yayılmaması �ç�n gerekl�
önlemler alınır.

n) Tem�zl�k artıkları, kullanılmış altlıklar ve dışkılar, dayanıklı, ağzı bağlanab�len naylon torbalar �ç�nde
muhafaza ed�l�r ve �şyer� dışına bırakılamaz.

o) İş yer�nde ölen hayvanlar, �şyer� veter�ner hek�m�ne b�ld�r�l�r. Ölen hayvanlar tıbb� atık torbalarına konularak,
uygun şartlarda muhafaza ed�l�p, usulüne uygun şek�lde bertaraf ed�l�r.

ö) Bu Yönetmel�ğe tab� �ş yerler�nde, 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa
tab� �hbarı mecbur� b�r hastalık çıktığında, veter�ner hek�m durumu en �ved� şek�lde resm� makamlara haber vermek ve
yetk�l�lerce alınacak yasal tedb�rler� uygulamakla yükümlüdür.

p) Bu Yönetmel�ğe tab� �ş yerler�nde bulunan hayvanlar, salgın hayvan hastalığı şüphes� durumunda �l veya �lçe
müdürlükler� tarafından sah�pler�n�n sorumluluğunda karant�naya aldırılır. Karant�na süres�nce yapılan her türlü
masraflar �şyer� sah�b�ne a�tt�r.

r) İş yerler�nde ürün satışı yapılacak �se, ürünler zem�nden en az 10 cm yüksekl�kte, hayvanların temas
edemeyeceğ�, kolay tem�zleneb�l�r raflarda satışa sunulur.

s) İş yerler�nde hasta, yaralı veya sakat hayvanlar ayrı b�r bölümde barındırılır.

ş) Altlık malzemes�, kuru, em�c� özell�kte ve tozsuz olur.

t) İş yer�nde, Bakanlıkça satışına �z�n ver�len veter�ner sağlık ürünler� bulundurulab�l�r. İş yerler�, bu ürünler�n
bulunması �le �lg�l� usul ve esaslara uymak zorundadır.

u) İş yer� sah�b�, �ş yer�ne bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartları sağlamaktan sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üret�m ve Satış Yerler�

Ked� ve köpek üret�m yerler�

MADDE 8 – (1) Ked� ve köpek üret�m yerler�n�n, aşağıdak� özell�klere sah�p olması zorunludur.

a) Üret�m yerler�nde; �dar� büro, veter�ner hek�m odası, duş, depo, tuvalet ve hayvan karant�na ün�tes�,
hayvanların y�yecekler�n�n hazırlandığı bölüm, tem�zl�k ün�tes�, kapalı ve açık gezd�rme alanı bulunur.

b) Tüm açık bölümler rüzgar yönüne dönük olmayacak şek�lde yapılır.

c) Kapalı bölümlerde, hayvanlara güneş ışığı geleb�lecek büyüklükte, dışarıdan kem�rgen, s�nek ve benzer�
haşeren�n g�rmes�ne engel olacak tel �le kapatılmış pencereler bulunur.

ç) Toprak zem�nl� gezd�rme alanları bulunur.

d) Hayvanların barındığı açık ve kapalı bölümler�n zem�n� ve duvarları, yıkanab�l�r ve dezenfekte ed�leb�l�r
malzeme �le kaplanır.

e) Hayvanların yatab�leceğ� ırklarına ve boyutlarına uygun, yerden en az 10 cm yüksekl�kte platformlar bulunur.
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f) Üret�m yerler�nde, d�ğer ün�telerden bağımsız, kapalı b�r bölümde hayvanın ırkına uygun boyutta doğum
ün�tes� ve karant�na ün�tes� bulunur.

g) Üret�m ün�teler�n�n kapalı bölümler�n�n çatısı �zolasyonlu uygun b�r çatı malzemes�, açık alandak� kafesl�
bölümün yarısı yağmur ve güneş� engelleyen b�r çatı malzemes� �le kapatılır.

ğ) Tüm kafeslerde, dezenfekte ed�leb�l�r su ve mama kapları bulundurulur.

h) Üret�m yerler�nde hayvanlar ayrı ayrı bölümlerde bulundurulur.

ı) Üret�m yer�ne koyulan hayvanların türü, ırkı, yaşı ve d�ğer b�lg�ler�, ıslanmaz pvc g�b� b�r muhafaza �le her b�r
ün�te üzer�nde görünen b�r yere asılır.

�) Ked� üret�m yer�n�n �ç�ne, ked�ler�n yatab�lmes� �ç�n yatak, yüksekl�klere tırmanab�lmes� ve oyun
oynayab�lmes� �ç�n oyun ve tırmanma platformları ve benzer� malzemeler konulur.

j) Üret�m yerler�nde k�ml�klend�r�lm�ş ked� ve köpek yavrularına, Bakanlık tarafından bel�rlenen zamanlarda aşı
ve �ç-dış paraz�t �laçlaması yapılır. En son yapılan aşılama tar�h� üzer�nden on beş gün geçm�ş yavrular satış yer�ne
gönder�l�r.

Kem�rgen ve evc�l tavşan üret�m yerler�

MADDE 9 – (1) Kem�rgen üret�m yerler�n�n, aşağıdak� özell�klere sah�p olması zorunludur.

a) Üret�m yerler�nde; veter�ner hek�m odası, duş, depo, tuvalet, hayvan karant�na ün�tes�, üret�m ün�teler�,
hayvanların y�yecekler�n�n hazırlandığı bölüm ve tem�zl�k ün�tes� bulunur.

b) Üret�m �ç�n kafesler zem�nden ve tavandan 30 cm uzaklıkta ve kafes düzenekler� arasında kor�dor şekl�nde en
az 100 cm mesafe bulundurulur.

c) Yeterl� havalandırma sağlanır. Bölüm ısı, ses ve ışık yalıtımına uygun şek�lde düzenlen�r. Ayrıca �nsekt ve
rodentler�n �çer� g�rmes�n� engelleyecek önlemler alınır.

ç) Üret�m yer�ndek� hayvan odaları türün �ht�yaçlarına uygun olarak yapılır.

d) G�r�ş bölümler�nde dezenfektan ya da ant�bakter�yel paspaslar kullanılır.

e) Hayvanlar türler�ne uygun odalarda ve kafeslerde barındırılır.

f) Odaların zem�n ve duvarları darbelere dayanıklı, su geç�rmez, dezenfektan ve yüzey tem�zley�c�ler�ne
dayanıklı materyalden yapılır.

g) Kapılarda gözlem pencereler� bulundurulab�l�r ve bu pencereler ışık geç�rmeyecek şek�lde kapatılır.

ğ) Hayvanlara a�t y�yecek, �çecek, �laç ve d�ğer malzemeler hayvanların bulunduğu odalarda depolanmaz.

h) Hayvanlara kafes �çer�s�nde güvenl� b�r ortam sağlanır.

ı) Hayvanların yem ve suya sürekl� ulaşab�lmes� sağlanır.

�) Kafesler�n kenar, köşe ve b�rleş�m yerler� yuvarlatılmış ve aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılır.

j) Fareler�n barındırıldıkları kafes kapaklarının tel aralığı 6 mm, ratların 12 mm’den daha gen�ş olamaz.

Kuş üret�m yerler�

MADDE 10 – (1) Kuş üret�m yerler�n�n, aşağıdak� özell�klere sah�p olması zorunludur.

a) Üret�m yerler�nde; veter�ner hek�m odası, duş, depo, tuvalet, hayvan karant�na ün�tes�, üret�m ün�teler�,
hayvanların y�yecekler�n�n hazırlandığı bölüm ve tem�zl�k ün�tes� bulunur.

b) Üret�m �ç�n kafesler zem�nden ve tavandan 30 cm uzaklıkta ve kafes düzenekler� arasında kor�dor şekl�nde en
az 100 cm mesafe bulunur.

Süs balıkları, sürüngen ve d�ğer hayvanların üret�m yerler�
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MADDE 11 – (1) Süs balıkları, sürüngen ve d�ğer hayvanların üret�m yerler�nde, 7 nc� maddede bel�rt�len
şartlara uyulması zorunludur.

Ev ve süs hayvanı satışı

MADDE 12 – (1) Ev ve süs hayvanlarının satışında, aşağıdak� hususlara uyulması esastır.

a) Ev ve süs hayvanı satışları, sah�ps�z hayvanların bulundukları barınaklarda, üret�m yerler�nde ve yer seç�m
kom�syonu tarafından uygun görülen yerlerde yapılır.

b) K�ml�klend�r�lm�ş ked� ve köpek yavrularına Bakanlık tarafından tal�matla bel�rt�len zamanlarda aşı ve �ç-dış
paraz�t �laçlaması yapılır. En son yapılan aşılama tar�h� üzer�nden on beş gün geçm�ş yavruların satışı yapılab�l�r.

c) İthal� yasak hayvanların satışı yasaktır.

ç) Onaltı yaşından küçük k�ş�lere ev ve süs hayvanı satılamaz.

d) Müşter�ler�n kafeste bulunan hayvanlara d�rek teması ve ulaşmasını önleyecek gerekl� tedb�rler alınır.

e) Satış yer�nde gebe veya yen� doğum yapmış hayvanlar �le tüylenmem�ş kanatlı yavruları ve �k� aylıktan küçük
ked� ve köpek yavrusu bulundurulamaz.

f) Satış yer�ndek� tüm hayvanlara per�yod�k aşılar, �ç ve dış paraz�t �laçlar �şyer� veter�ner hek�m� tarafından b�r
program dah�l�nde gününde yapılarak kayıt defter�ne �şlen�r.

g) Hayvan satış yerler�ndek� hayvanların türü, ırkı, yaşı ve d�ğer b�lg�ler�n� �çeren et�ketler hayvanın bulunduğu
ün�te ya da kafes üzer�ne asılır.

ğ) Çevreden ve doğadan alınan veya �z�nl� kuruluştan alınmayan hayvanların satışı yapılamaz.

h) Yuvadan erken alınmış veya tüylenmes�n� tamamlamamış yavru kuşlar satışa sunulmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Barınma ve Eğ�t�m Yerler�

Ked� ve köpek barınma ve eğ�t�m yer�

MADDE 13 – (1) Hayvanların barınma ve eğ�t�m yerler�nde aşağıdak� şartlara uyulması zorunludur.

a) Aynı araz� �ç�nde �dar� büro, veter�ner hek�m odası, personel odası, duş, depo, tuvalet, hayvan karant�na
ün�tes�, hayvanların y�yecekler�n�n hazırlandığı mutfak ün�tes�, tem�zl�k ün�tes�, kapalı ve açık gezd�rme alanı �le bunlara
ek olarak kapalı ve açık eğ�t�m yer� bulundurulur.

b) Barınma ve eğ�t�m yerler�n�n kurulacağı alan, hayvan sayısına ve hayvan türler� �ç�n ver�lecek m�n�mum
ölçülere göre bel�rlen�r. Hayvan türler� �ç�n ver�lecek m�n�mum ölçüler, Bakanlıkça bel�rlen�r.

c) Hayvanların gezd�r�leceğ� gezd�rme alanlarının zem�n� toprak olur.

ç) Hayvanların barındığı yerler�n zem�n�, duvarları ve d�ğer kullanılab�len malzemeler�n yıkanab�l�r ve
dezenfekte ed�leb�l�r n�tel�kte olması şarttır. Barınma yerler�ne b�t�ş�k egzers�z alanlarının kenarları en az 150 cm
yüksekl�ğ�nde duvarla, ön ve üst kısımları �se paslanmaz kafes telle kapatılır.

d) Hayvanların yatacağı yerlerde hayvanın türüne uygun altlıklar kullanılır.

e) Kapalı bölümler�n çatısı �zolasyonlu uygun b�r çatı malzemes� �le kaplanır.

f) Kolay tem�zleneb�l�r su ve mama kapları bulundurulur.

g) Barınma ve eğ�t�m yerler�ne bırakılan hayvanların y�yecek �ht�yaçları hayvan sah�b� tarafından veya �ş yer�nce
tem�n ed�l�r. Y�yeceğ�n k�m�n tarafından karşılanacağı ve özell�kler� hayvan tesl�m tutanağında bel�rlen�r.

ğ) Barınma ve eğ�t�m yerler�ne �k� aylıktan küçük ve aşısı tamamlanmamış yavru köpekler kabul ed�lemez.

h) Barınma ve eğ�t�m yerler�ne kabul ed�lecek hayvanların aşı ve paraz�t �laçlamalarının yapılmış olması şarttır.
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ı) Eğ�t�m yerler�nde, hayvanlara hang� eğ�t�m�n ver�leceğ� b�r tutanağa yazılır. Bu tutanak eğ�t�m yer� sorumlusu
ve/veya sah�b� �le hayvan sah�b� tarafından �mzalanır.

�) Barınma ve eğ�t�m yerler�ne bırakılan hayvanların hastalanması durumunda, hayvan sah�b�ne b�lg� ver�lerek
tedav�s� yapılır. Hayvan sah�b�ne ulaşılamıyorsa �şyer� veter�ner hek�m�n�n kararı uygulanır. Masraflar hasta hayvan
sah�b� tarafından karşılanır.

j) Barınma ve eğ�t�m yerler�ne bırakılan hayvanın ölmes� durumunda hayvan sah�b�ne b�lg� ver�l�r ve talep etmes�
hal�nde masraflar kend�s�ne a�t olmak üzere resm� kurumlarda otops� ve laboratuvar anal�zler� yaptırılab�l�r.

k) Hayvan eğ�t�m yerler�nde yeterl� sayıda eğ�t�m uzmanı ve bakıcı �st�hdam ed�l�r.

l) Yabancı uyruklu eğ�t�m uzmanlarına a�t eğ�t�mc� belgeler�n�n resm� makamlara onaylatılması şarttır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Kapatma ve Denet�me İl�şk�n Hükümler

Hayvanların k�ml�klend�r�lmes� ve kayıt altına alınması

MADDE 14 – (1) İş yerler�nde bulundurulan hayvanların k�ml�klend�r�lmes� ve kayıt altına alınması zorunludur.
Hayvanlara a�t k�ml�klend�rme �şlemler�ne da�r esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

(2) İş yerler�nde bulunan ve �k� aylık olan ked� ve köpek yavruları, veter�ner hek�m denet�m�nde k�ml�klend�r�l�r.

(3) Ked� ve köpek üret�m ve satış yerler�nde bulunan her b�r hayvan �ç�n ayrı ayrı k�ml�k belges� tanz�m ed�l�r.
K�ml�k belges�ne a�t vasıf ve şartlar Bakanlıkça bel�rlen�r.

İş yer�nde tutulacak kayıtlar

MADDE 15 – (1) İş yerler�nde, �thal ed�lm�ş hayvanlar �ç�n �thal ed�ld�kler�n� gösteren gümrük belgeler�n�n,
sağlık ve or�j�n sert�f�kalarının b�rer suret�n�n bulundurulması zorunludur.

(2) Üret�m ve satış yerler� �le barınma ve eğ�t�m yerler�nde bulunan hayvanlar, kayıt defter�ne �şlenerek kayıt
altına alınır.

(3) Satılan her hayvan �ç�n hayvan satış belges� doldurulur. Hayvan satış belges� �k� nüsha hal�nde düzenlenerek
b�r nüshası hayvan sah�b�ne ver�l�r.

(4) Barınma ve eğ�t�m yerler�nde bulunan hayvanlar �ç�n, hayvan tesl�m tutanağının bulunması şarttır. Tesl�m
tutanaklarında hayvana, hayvanı tesl�m edene ve tesl�m alana a�t b�lg�ler bulunur.

(5) İş yerler�nde denet�m tutanağına göre denet�m yapılır. Yapılan denet�m sonucu tesp�t ed�len konular denet�m
defter�ne kayded�l�r.

(6) İş yerler�nde yapılan dezenfeks�yon �şlemler� dezenfeks�yon defter�ne �şlen�r.

(7) Üret�m yerler�nde üret�len hayvanlar �ç�n üret�m belges� düzenlen�r.

(8) Barınma ve eğ�t�m yerler�ne get�r�len hayvanlar �ç�n, taraflarca taahhütname düzenleneb�l�r.

(9) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre �ş yerler�nde bulundurulması gereken defterler�n her b�r sayfasının, �l
müdürlüğü hayvan sağlık şube müdürlüğüne numaralandırılarak, mühürlet�lmes� ve onaylatılması şarttır.

(10) İş yer� sah�b� ya da sorumluları, çalışmaları �le �lg�l� faal�yet raporlarını altı ayda b�r �l/�lçe müdürlüğüne
b�ld�r�r.

Denet�m

MADDE 16 – (1) İş yerler�n�n denet�mler�, 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
�le bu Kanuna dayanılarak çıkarılan alt düzenley�c� �şlemlere uyulup uyulmadığı yönüyle ve yılda en az b�r kez olmak
üzere �k� denet�m elemanı tarafından yapılır. Denet�m elemanları, denet�m sonunda tesp�t ed�len hususları denet�m
defter�ne kayded�p, denet�m tutanağını �k� nüsha hal�nde hazırlar. Tutanağın b�r nüshasını �ş yer� sah�b�ne ya da �ş yer�
veter�ner hek�m�ne ver�r.
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(2) İş yer� veter�ner hek�m�, meslek �crası yönünden kayıtlı oldukları bölge veter�ner hek�mler� odası tarafından,
13/9/2006 tar�hl� ve 26288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veter�ner Hek�mler� B�rl�ğ� H�zmetler�n�n
Yürütülmes�ne İl�şk�n Uygulama Yönetmel�ğ� kapsamında denet�me tab� tutulur.

Veter�ner hek�m �st�hdamı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında kurulan, �ş yerler�nde veter�ner hek�m �st�hdamı zorunludur.

(2) Veter�ner hek�ml�k h�zmetler� kamuda çalışanlar har�ç, muayenehane, pol�kl�n�k veya hayvan hastanes�nde
görevl� veter�ner hek�mler tarafından ver�l�r.

(3) İş yer� veter�ner hek�m�n�n çalışma gün ve saatler� �le alacağı ücret bölge veter�ner hek�mler odası tarafından
bel�rlen�r. Bel�rlenen şartların, veter�ner hek�m ve �ş yer� sah�b� arasında yapılacak sözleşmede bulunması zorunludur.

(4) İş yer� sah�b�, �ş yer� veter�ner hek�m�n�n görevler�n� yer�ne get�rmes�nde kullanacağı araç, gereç ve personel
dah�l her türlü �mkanı sağlamak zorundadır.

(5) İş yer� veter�ner hek�m� �şten ayrılmak �sted�ğ� takd�rde; bu �steğ�n� b�r ay önceden �şyer� sah�b�ne, Bakanlık �l
veya �lçe müdürlüğüne ve bağlı bulunduğu veter�ner hek�mler odasına b�r d�lekçe �le b�ld�rmek zorundadır.

(6) İşveren, �ş yer� veter�ner hek�m�n�n �ş�ne son vermek �stemes� hal�nde, b�r ay önceden veter�ner hek�me,
veter�ner hek�m�n bağlı bulunduğu veter�ner hek�mler odasına ve Bakanlık �l veya �lçe müdürlüğüne b�ld�rmek ve yen�
b�r �şyer� veter�ner hek�m� �st�hdam ed�lene kadar b�r öncek� veter�ner hek�mle çalışmak zorundadır.

(7) İş yer� veter�ner hek�m�n�n bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket etmes� hal�nde, �lg�l� husus bölge
veter�ner hek�mler odasına b�r yazı �le b�ld�r�l�r.

İş yer� veter�ner hek�m�n�n görev ve sorumlulukları

MADDE 18 – (1) İş yer� veter�ner hek�m�n�n görev ve sorumlulukları aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

a) İş yer� veter�ner hek�m�, bu Yönetmel�kte bel�rlenen tüm görev ve sorumluluklarında, meslek� h�zmete yönel�k
mevzuata, bağlı bulunduğu veter�ner hek�mler odasının almış olduğu kararlara ve tüm meslek� et�k kurallara uymak
zorundadır.

b) İş yer� veter�ner hek�m�, �şyerler�n�n sağlık ve tekn�k yönünden mevzuata uygun b�r şek�lde faal�yet
göstermes�nden; �ş yer�ne sağlıklı hayvanların kabul ed�l�p uygun şartlarda alınıp satılmasından; �ş yerler�ndek�
hayvanların tür ve c�nsler�ne göre aşılama ve �laçlamalarının yapılmasından ve buradak� alet ve malzemeler�n tem�zl�k ve
dezenfeks�yonlarının yaptırılmasından; atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermes�n� önleyecek
tedb�rler�n alınmasından �şveren �le b�rl�kte sorumludur.

c) İş yer� veter�ner hek�m�, �ş yer�ne gelen ve satılan hayvanların m�ktarları, gel�ş ve çıkış tar�hler�, tür ve
c�nsler�ne göre aşılama, �laçlama tar�hler� g�b� kayıtları tutar. Kend�ler�ne b�ld�r�len zaman ve şek�lde �l veya �lçe
müdürlükler�ne gerekl� b�lg�ler� ver�r.

ç) İş yer� veter�ner hek�m�, �ş yerler�n� amacı dışında muayene, tedav�, �laç ve aşı uygulaması g�b� amaçlarla
kullanamaz.

d) İş yerler�nde, 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre �hbarı mecbur� b�r
hastalık çıktığında, �şyer� veter�ner hek�m� durumu en �ved� vasıta �le resm� makamlara haber vermek ve �lg�l�lerce
alınacak yasal tedb�rler� uygulamakla yükümlüdür.

e) İş yer�nde ölen hayvanların ölüm neden�, �ş yer� veter�ner hek�m� tarafından kayıt defter�ne �şlen�r. Varsa
yapılan tahl�l, uygulanan tedav� ve laboratuvar teşh�sler� rapor hal�nde deftere �şlen�p �ş yer�nde muhafaza ed�l�r.

Kapatma, değ�ş�kl�k ve �laveler

MADDE 19 – (1) Çalışma �zn� almış hayvan üret�m, satış, barınma ve eğ�t�m yerler�nde, Bakanlığın müsaades�
olmadan herhang� b�r değ�ş�kl�k veya �lave yapılamaz. Ver�len çalışma �zn�, gerçek veya tüzel k�ş�ler �ç�n olup, üzer�nde
yazılı olan adres �ç�n geçerl�d�r. Bunlardan herhang� b�r�n�n değ�şmes� hal�nde çalışma �zn� geçerl�l�ğ�n� kaybeder.
Çalışma �zn�nde bel�rt�len sah�p veya unvanın değ�şmes� haller�nde, durum en az b�r ay önceden b�r d�lekçe �le �l
müdürlüğüne b�ld�r�l�r. D�lekçeye, değ�ş�kl�klerle �lg�l� b�lg� ve belgeler �le çalışma �zn�n�n aslı eklen�r. Bakanlık �l
müdürlüğü çalışma �zn� üzer�nde gerekl� düzeltmey� yapar veya yen�den çalışma �z�n belges� düzenler.



14.05.2018 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2011/10/20111008-4.htm 9/11

(2) Çalışma �z�n belges�n�n kaybolması veya okunamayacak şek�lde tahr�p olması hal�nde, gazete �lanı veya
tahr�p olmuş çalışma �z�n belges�n�n aslı, b�r d�lekçeye eklenerek �l müdürlüğüne müracaat ed�l�r. Bakanlık �l
müdürlüğünün uygun görmes� hal�nde yen�den esk� tar�h ve sayı �le gerekl� açıklama yapılarak çalışma �z�n belges�
düzenlen�r.

(3) Bu Yönetmel�ğe tab� �ş yer� faal�yet�n�n sah�b� tarafından durdurulması veya kapatılması haller�nde, bu durum
b�r ay önces�nden b�r yazı �le �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

ALTINCI BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

İdar� yaptırımlar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len hükümlere aykırılık hal�nde 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk�
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�ne göre �şlem
yapılır.

Geç�ş hükümler�

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce, ruhsatlı veya ruhsatsız olarak
faal�yet gösteren �ş yer� sah�pler�, 31/12/2012 tar�h�ne kadar bu Yönetmel�ğe uygun olarak çalışma �zn� almak
zorundadır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

EK-1
 

BAŞVURU DİLEKÇESİ
 

1) Kurulacak �şyer�n�n
a) Sah�b�n�n adı ve soyadı
b) T�car� adı
c) Adres�
ç) Telefon numarası
d) Faks numarası
 
2) İşyer�n�n faal�yet alanı
Ev ve süs hayvanları üret�m yer�
Ev ve süs hayvanları satış yer�
Ev ve süs hayvanları barınağı
Ev ve süs hayvanları eğ�t�m yer�
 
3) İşyer�nde çalışacak personel sayısı ve görevler�
 
4) İşyer�n�n faal�yete başlama tar�h�
 

 
:
:
:
:
:
 
:
:
:
:
:
 
:
 
:

 
 

İşyer� Sah�b�n�n 
 Adı Soyadı- İmza
 Tar�h

 
 
 

 
EK-2

 
                                                                              KURULUŞ İZİN BELGESİ
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1) İşyer�n�n
a) Sah�b�n�n adı ve soyadı
b) T�car� adı
c) Faal�yet alanı
ç) Adres�
d) Telefon numarası
e) Faks numarası
f) Ada pafta ve parsel numarası
 

 
:
:
 
:
:
:
:

Bu belge �le yukarıda adı ve adres� yazılı ............................................................................................... kuruluş �zn�
ver�lm�şt�r.
 

İl Müdürü
Tar�h-İmza

 
 
 
 
 

EK-3
İŞ YERİ AÇMA RAPORU

 
 

1) İşyer�n�n
a) Sah�b�n�n adı ve soyadı
b) T�car� adı
c) Faal�yet alanı
ç) Adres�
d) Telefon numarası
e) Faks numarası
f) Ada pafta ve parsel numarası
 

 
:
:
 
:
:
:
:

 
2) İşyer�n�n bu Yönetmel�kte bel�rt�len şartlara uygun olup olmadığı:
 

a)   Uygun                                             b) Uygun değ�l
 
3) Mahall�nde yapılan �nceleme sonucundak� tesp�t ve gözlemler:
 
 
 
 
Veter�ner Hek�m           Veter�ner Hek�m                                    Şube Müdürü
 
 
 
 

Tar�h
İl Müdürü

 
 

 
 

 
EK-4
 

İŞ YERİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
 

İşyer� sah�b�n�n adı ve soyadı    
İşyer�n�n t�car� adı
Adres�
Faal�yet alanı
İz�n tar�h�
İz�n numarası
 

:
:
:
:
:
:
 

Yukarıda adı ve adres� bel�rt�len �şyer�ne, Ev ve Süs Hayvanlarının Üret�m, Satış, Barınma ve Eğ�t�m Yerler�
Hakkında Yönetmel�k hükümler�nde bel�rt�len şartların taşınması neden�yle bu �z�n belges� ver�lm�şt�r.
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..../..../.....
İl Müdürü

 
 


