
A|TTALYA EsılAF vE SAı|ATKARLAR oDALARı BiRLiĞa
THE ANTALYA UN|ON OF TRADESMEN AND CRAFT'MEN

: 2O22_M/O1-48- b}3
:Hayvan Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Kurulum

Çalışma ve İşletilmesi Usul ve Esaslan Yönergesi

28/o4/2022

Konu

oDALARA 2022/4a sAYıtı GENELGE

ilqi: TESK'in 27 /04/2022 tarih ve 2022/52sayılı genelgesi.

Türkiye Esnafve Sanatk5rları Konfederasyon u'n un, ilgi genelgesi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve üyelerimize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

LDAĞ §ı. Ad lıh RE

Birlik Başkanı
',ı

Genel r , - ,.)

Eki: 1) TESK Genelge(2 syf.)

2) Tanm ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yazısı

('l adet - 'l3 sayfa)

www.aeJob.or9.1r
ae5ob@aesob,orq.tr

Fabrikalar l\,ih. Hasan İahsin cd. No:33 07090 ANTALYA
Tel: +90 242 334 5656.Faks: +90 242 334 5659



lıı

!,EDER\§YoNL-\İ
'riırki),€ Şoıb.lğ ve

()toİıobil.ii.r F.dera6yoİ{
Tiı.ijYt Bakkallar§. Bayilğ

F.d.r.§yoN
Tiiıuy. Nladeıi Eiya

saİallorId Fedeı!§yonu
ü ttıye Ağaç §lo !,sıal r.

saladinrıüı Federıiyofu
Ttiİkiye Kah eilğ.

Kiıinth.Decilğ. Büıfe.il..
fed€..ıyonn

Ittrlriye El.kt.ik. Et.kıronü!.
BeEe.l.f i rekoisyeoleıi

Enıaıve saıaılraılan
Iğd.r.cyoru

Tit kiye T.rzil...
lioltfeksiyoDculğ !. GiynD

sfu üı\^|,laıl Fedğa!yon!
Titlriy. Berb.rl.. !.

lir.förla
Fed.ra.yonu

Tüiİkiye Bğb..l.r 1 e
rfu.föılğ

Fedm9yonu
T(ıftiye Lok6ıa.ll.r,

K.bıEila..Past cilı.i?
T.ıicl|ğFed.rısyonu

Tti.kiy. L:,İı!n AYakk.bıcrld
F.dğ.syont

İlı.kiy€ Firin. i]d
E.d.rasyönü

Tti,ki),. Kas.pld. Besici]er
Et \. El Urlt lği Esfif re
saoalkerlanFed.r.§yo u

Tllrkiye sğbzeci!ğ.
M.yleciler

s§y.r P.zaİctlar Esıaf re
sd.ılirülm Fed.f a§yono

E$NAJ \T
ŞAN_\T§ARıJR

oIı,\LARI BIRLIIiLERI
.Ad.in. . AdiyatDn .
.\§oD.Ağı.fuİ.sri

..fu rliaİa..Artajrr.Aydiı.
Balikesir.Bitecik.aitıeöl

.Bittis.Bolıı.Bıı.dıu.Btusa
.Ç ü$ile.Ça,ıkin.Çonol
.Denizli.Diy6thatf .Ednne
.Eıaie.Erzidcd.Efzro

.Eski§elıir.odiüİ.p

.Gne.ıüt.Giionbİüoe
.H.İİııi.H.la),.ıs9.rt6
.l..1.lstanbuı.i.la.b§l
(Bil, }1.d. Eşya).iz ir

.xa!s.tinstarmntr.ıbyi€ri
.Kiık]ar.li.Ki.şehi..K6aeli

.Koıyı.Kiİ!Ü]a.\r.latya
.\tanis..K,Mğa§.Mlrdiı

.Gn.s@.crosn\hıoe
.lı1k\si.H.iay.lsP.na
.]ce1.Isıanb{l.islmlr l
1Bil. ı\lad. Eşy.).izsir

.Iiaıs.}ıl6ıuonu.Kaysği
.Knk]ar.li.Kirr.hir.KGaeli

.Looya.\itt6l\"a.M.lııy3
.M6n;a .K.Mtrış.Mirdi,

.\tıığls.Moş.Ne!şelıir
.Niğde.(,nu.Riz..sık.ry.
.soBtrı.siin.sirop.si\,.s

.Tetndağ.Iotal.Tr.bzoı

.rı!ı.eli.Şag {!f,.uşaİ

.va..Yozgai .zonsold.t
..Aİs.ray.Baybiat.x!.aDuo
.Kinıİ\a|..Baür@ı.şlma\

.B in.A,daı@ı.lğdi.
.Y^Iola.Kınbtık.(ilis

.osoülye.Diızce

TEsK. yöüeikilği ğı Ü
biri!ıdğ itibffi yr!ı

gözetiüiİde yryıla
dğıokmdır s.çihlrlc

işbarlm 8elea bağnniiz l 3
ıt6l.üj Fed€.6yon. 8: BiİIü.
]006 oda. 19 ı D*kt d3üyla

tilke d ıizerüde !e }ts\kşü üi
müo! 0yr}€ 6.bi9 4 |roriik

§ivil loPtrıu !ünır$ıdr,,

,ftlRt(lYE
ESN,,\F \,E S.\N.{TK\RL\RI lioNFEDER\SYoNt ü

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı :

Konu :

54826|7 9 435.01.03 -58/ 52
Halvan Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Kurrılum
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Tanm ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdilrlüğii'nden alman 15lMlZ022 larıh|i
yazda; "Hayvanlanı Nakilleri Sırasında Refüı ve Korunması Yöneineliği"nin 24l|212011 I^nhnde
yayırnlanarak yiirürlüğe girdiği, Yönetmelik gereği; evcil tek hmaklılar, sığır ciısi hayvanlaı ile koyuı
ve keçi tiirii hayvanlanı 8 saati aşan uzun yolculuklarda, onay belgesi Verilerek kayıt a]tına alınaı ek
donanıma sahip nakil araçlanyla taşındığı, ek donaıma sahip olmayan araçlarla 8 saatt€n fazla bir siiıe
ile taşınamadığı, belirtilen süre sonunda hayvanlann yemleneceği ve dinleneceği, nakil aracının
ternizlenip tekıal ahlft serilerek yolculuğa hazulandığı, yeüililer tarafından gerekli konhol ve
incelemenin yapılmasına im}an sağlayan dinlendirme istasyonu gerektiğ,

Ülkemizde ek şailan taşıyan ye 29 saate kadar hal.van taşınmasına imkan sağlayan uzun yol
nakil araç saylsl yeterli diizeyde olmadığıdan, yıırtiçi hayvan sevklerinde konEol ve dinlendirme
istasyonu kurularak işletilmesi arıacıyla 3010512015 tarihli ve 29371 sayılı Resmi Gazete'de "Ha}ryan
Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğlhin ya},ımlandığ, bu Yön€tmelikle evcil
tek tımaklılar, sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi ttirii hal.vanların }urt içindeki nakilleri slrasında
kontrol edildikleri ve dinlendirildikleri istasyonlara ilişkin asgari sağlık, hijyen ve teknik şartlar ile
istasyonlarda yapılacak iş, işlem ve denetimlere dair usul ve esaslann belirlendiği,

Yönetmeliğin 1O.maddesinin birinci fikrasında belinilen "Bakanlık tarafindan beliılenen
yeılerde ve sayıda istasyon kuıulınasına iziı verilir." ibaresiıe istinaden Tanm ve Orman Bakanhğı
Matam olur'u ile Çel,re ve Şehircilik Bakanlığl, Milli Emlak Genel Müdürlüği tarafından Tarrm ve
Orman Bakanllğl adına tahsisli arazilerde ihale işlemleri devam edenlerin yanı sıra, kamu, özel sektör,
sektörle ilişkili bilikler, gerçek ve tiizel kişiler taraflndan kendilerine ait veya belirleyeceği yerleıde
(arazi, tesis, çiftlik vb) mevzuat hiikiimlerinin yerine getirilmesi ve il müdüIüğtinilrı uygun görmesi
durumunda il ve sayı sınırlandınlması olmadan birden faz|a sayıd,a hayvan kontrol ve dinlendirme
istasyonu kurulmasına karar verildiği,

Kontrol ve dinlendirme istasyonlannın ülkemiz genelinde ilk defa kurulacak olmasından dolayı
il müdtirltiklerinin yapacağl iş ve işlemler, istasyonlarda bulunması gereken bölümler, asgari sağlık,
hijyen ve teknik şartlar, istasyonda fufulrnası gereken kayıtlar ile işletme süiplerinin sorumluluk]anıı
bÖİirlemek amacıyla Hayvan İontrol ve Dinlendirme İstasyonu Kurulum, Çalışma ve İşletilnesi Usul ve

Esaslan Yönergesi hazırlandığı, ifade edilmektedil.

Söz konusu Ha}ır'an Kontrol ve Din|cndirme İstasyonu Kurulum, Çatışma ve İşletilnesi Usul
ve Esaslan Yönergesinin bir ömeğ ekte sunulmaktadıı.

Konunun Hayvan Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu kurmak isteyenlere duyurulması
hususunda bilgi ve geıeğni rica ederiz.
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Çetin DEMiRKAZIK M.Burhan AKSAK
Genel Sekreter V. Genel Başkan Vekili
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TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR] KONFEDERASYONUNA
Tunus Cad. No:4 06680 ANKARA

Bilindiği iizere, "Hal,vanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunınası Yönetmeliği" 24.12.20||

tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. YönetmeIik gereği; evcil tek tımak[ılar. sığır cinsi hayvanlar

ile koyun ve keçi türü hayvanlar 8 saati aşan uzun yolculuklarda, onay belgesi verilerek kayıt allına
aIınan ek donanıma sahip nakil araçlarıyla taşınmaktadır. Ek donaRıma sahip olmayan araçlırla 8 saaiten

fazla bir süre ile taşınamamaktadır. Belinilen siire sonunda hayvanların yemleneceği ve dinleneceği,

nakil aracının temizlenip tekar altlık seriIerek yolculuğa hazırlandığı, yetkililer tarafından gerekli konırol

ve incelemenin yapılmasına iıııkin sağlayan dinlendirnıe istasyonu gereknıektedir.

Ütkemizde ek şartları taşıyan ve 29 saate kadar lıayvan ıaşınmasına imkan sağlayan uzun yol nakil

araç savısı yeterli diizeyde olnıadığından, },ıırtiçi hayvan sevklerinde kontrol ve dinlendirme islasyonu

kurularak işletilmesi anracıyla 30/05/20l5 tarihli ve 2937l sayılı Resmi Gazete'de "Hayvan Nakillerinde

Kontrol ve Diıılendirıne istasyonu Yönetmeliği" yayınlanııııştır. Bu Yönetmelikle evcil lek lırnaklılar,

sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi ttirü hayvanların yurt içindeki nakilleri sııasında kontrol editdikleri

ı,e dinlend iritdikleri istasyonlara ilişkin asgari sağlık, hijyen ve teknik şartlar ile istasyoırlaıda yapılacak

iş, işlem ve denetimIere dair usul ve esaslar belirlennıiştir.
ytınetmeliğin lO. maddesi birinci fıkrasında belirtileıı "Bakanlık tarafından beIirlenen yerlerde ve

sayıda istasyon kurulnıasına izin verilir." ibaresine istinaden Bakanlık Makam Olur'u ile Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Miıdürlüğü tarafından Bakanlığınrız adlna tahsisIi arazilerilerde

ihale işlemleri devam edenlerin yanl sıra, kamu, özel sektör, TOBB, sektörle ilişkili birlikler, gerçek ve

tüzel kişiler tarafından kenditerine ait veya belirleyeceği yerlerde (arazi, tesis, çiftlik vb) mevzuat

lıüküıııleriniı yerine getirilmesi ve il miidürlüğünün uygun görmesi durumtında il ve sayı

sınırlandırılması olmadan birden fazla sayıda hayvan kontrol r,e dinlendirme istasyonrı kurulmasına karar

ı,eriImiştir.
Koııtrol ve dinlendirme istasyonlarının iilkemiz genelinde itk defa kurulacak olmasından dolaYı il

mii<lürlüklerinin yapacağı iş ve işlemler, istasyonlarda bıılıınınası gereken bölümler, asgari sağlık, hijyen

ve teknik şartlar, istasyonda tutulması gereken kayıtlar ile işletıne sahipIerinin sorunıluIuklarını

belirlemek amacıyla Hayvan Kontrol ve Dinlendirme istasyonu Kuruluın, Çalışma ve işletilmesi Usul ve

Esasları Yönergesi hazırlanınış olup; ekte gönderilmektedir,

Bilgilerinizi arzlrica ederim.

Harun SEÇKİN
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Hayvanların Nakilleri Sırasında Relahı ve Korunması Yirıelmğliği kapsamında evcil tek

tımaklılaı, slğır cinsi hayvanlaı, koyın ve keçi tiirü hayvanlar ek donanıma sahip olınayan araçlaıla 8

saatten fazla bir süre iie taşıııamamaktadır. Bu süIe sonuııda hayvanların yemleneceği ve dinleneceği,

nakil aracınıü temizlenip ıekıar altlık serilerek yolcrıluğa hazırlanüğı, yetkililer taıafından gerokli köntrol

vğ incelemenin yapılınasına imk6n sağlayan dinleııdirme istasyonunda dinlendirmeleri gereknıekledir.

Ütkemizde ek şaılları taşıyan ve 29 saate kadar lıayvan taşınnastna iınkan sağlayan uzun yol nakil

araç sayısl yeterli düzeyde olmadığından, yurtiçi hayvan sevklerinde konaol ve dinlendirme istasYonuna

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu istasyonunlannın kunılarak işlelilnıesi amacıyla 30/05/20l5 tarihli ve 29_]7l

sayılı Resııri cazete'de "Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirııe İstasyoıru YOnelmeliği"

yayınlanınıştır. yöneımeliğiıı onuncu maddesine istinaden il ıüüdiirtüklğriılin uyguı gönnesi dunımunda

İı r. .ry, sınıılandınlma§ı olmadaı birden fazta sayıda hayvan kontıol ve dinleıdiıme istasYonu

kıırulmasına Bakaniık Makanıı'nın 24.12,2o2| tarih Vğ g-7l0]7 622-o2a,rc5787ü sayılı olrır'ları ile karar

verilııiştiı.
Ülkenıizde ilk defa kurulacak oımasından dolayı, istasyoılaı,ın çılışma rıstıl ve esaslarını

belirlemek amacıyla Hayvan kontroı ve Dıılendirme İstısyonu kırulunı Çalışııa ve işletilmesi usul ve

EsasIarı Yönerge§i hazırlanınlşnr.
Makamınız taraftndan rıyguı görülmesi drıruınunda "Hayvan Kontıol ve Dinlendiıme lstasyonu

Kurulum Çalışma ve işletilnıesi Usul ve §sasları Yönergesi"niı,ı onaylanması ve yürürlüğe koı,ıulması

lrususlannı]
Enrir ve tensiplerinizi arz ederim.

Harun SEÇKİN
Genel Miidiir

Uygun görüşle arz ederim

Ayşe Ayşin iŞIKGECE
Bakan yardıırıcısı

oLUR
prof.Dr. Vılıit KİRİŞCİ

Bakaır

Ek : Ek Listesi (5 Adet)
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BAKANLIK N.{AKAMINA
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HAYVAN KoNTROL Vg DıNL§NDiRMf l§TAsYoNU KtiRUL[tM ÇALrŞMA VE
işınriıııı,si ı]sı"jL v§, EsAsLARi yöxgRcnsi

niırirt,i nöı-i'ıı
Amıç, Kıpsam, Dayanık ve Tınımlır

Amıç
MADDE l - (1) Bu Yöneıgc'nin amıcı. 30/5ı?ü15 taıihli ve 2937i sayılı Resmi

Gazete'de yayınılanan I{ayvan Nakilieıiıde Kcıntrol ve Dinlondirme İstasyonu Yönelnıeliği ı'e

24lt2/20|1 tarihİİ ve 28152 sayılı Resnıi Gız_ete'de yayınılanaı Hayvanlarln Nakilleıi
Sırasında Refahı ve Korunınası Yöncımeliği kapsan,ıınıla tıulunaıı hayvarıların yurı içindeki
nakillsri sırasında konııol edildikleri ve dinlendirildikleri islasyonlara ilişkin asgari sağllk,

hijyen ve teknik şaılar ile isıasyonlarda yapıIacıü iş, işlem ve denetİnrlere dair usul ve esaslaıın

belirleımcsidir.

Kaptım
MADDE 2 - (l) Bu Yöıeıge; Hayvanların Nakilleri §ır*ıında Rcfahı ve Kıırunması

yönetmeliği kapsamında baıındınldıklan, kor.trol edildikleri dinlendirildikleri istasyonlara

ilişkiıı esas ve uİuller ilc buralaıın kuıulması ve denetlenmesiıe daiı iş ve işlemlerini kapsu.

Dıyanıık
MADDE 3 -- (l) Bu Yöıcrge, ||l6naü} tarihli vc 5996 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanın Veıeıineı Hizmctleri, Bitki Sağlığı. Gıda ve Yem Kanunu. 30l5i20l5 ıarihli ve

iç]7 ı ,uy,ı, Re smi Gazcte,ric yaylııılıııaır }layvan Nakillerinde Konırol ve Dinlendim,ıe

lstasyonu Yöneİmeliği. 24/|2/?0|I tarihli ve 28t52 sayılı Resmi Gazete,de yaylmlanan

llayvanların Nakilleri Sııasında Refahı ve Koıunması yöıemeliği ye 24l121201l. ıarihli v*

28i52 sayııı R*mi cazeıe,dc yayımlanan Hayvan Süıtlş. Yerlerinin Ruhsıtlandırılma ve

Denetleınİ Usul ve Esasları Hakkınıla Yönetnıelik hüküınlerine dayanılarak hazırlanmıŞtır,

Tanımlar

MAlDl 4 - (l) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık; Taıım ve Orman Bakaılığını.
tıj Genel Mü<iilrlük: üıda ve Koı,ıtrol Genel Müdürlüğünü,

"; Huyn* kayıt si§temi: Hıyvanların kimliklendirilerek kayıı alıına alındrğı.ve

haıeketleıinin izlendiği, ha,,oancılık işl*ımclerinin kayıı altına alındığı bilgisayar dcstekli,

Bakanlık hünyesindc oIuştıırulmuş vcri tabanını.

ç) İl/iĞc ınüdürlt}ğü: lllİlçe 'l'arım ve Orman Müdürlüğiiüü,

;;i;i;y.r, 8 saa:ti aşııı,rzun yolculuk|aıda hayvanların konırol edildigi, ysm ve su

llıliyaçlarınİn giderildigi, baıındınldığı vt dinleniirildiği kontrol istasyonlannı,
"'"'' -"J, irl"iyon ,Ğ*ıu.r, l.ıar}onrı sahibi. israsyon işleımecisi ya da buılaı adına

isıasyonıla görev yapan gerçek kişiyi,'"'*'--il li"r*.*i, ı<oiıroı ," aını"naır_. i9asyonlarını işletcn gerçek veya ıüzel kişi ve

kuıuluşlar ile resmi kuruluşları,
g) Kenun: 5996 sayılı Veıeriner lliz,ııetleri, i}itki §ağlıEı, Cıda ve Yem Kanunu'nu

ğ) Nakil aıacı: Hryr*';ii,;;i; 
-ı.rii*,ı", 

turu, aen-iz] hara ve demiryolu araçlarını.

h) Resmi veterin". hJ;599,; ;ayılı Veıeıiner l lizmçtlçri. Bitki Sağlığı, (;ııİa ve Ycm

Kanunu kapsan,ı,rıaa ve,lle" gtlreuİeİi Üal<anll, aılına yapan Bakanlık personeli veteıner

'"u'*',,r r,o i ııakil aracı: §ekiz saaıten kısa süren hayvan nakli için kullanılan karayolu nalıil

oraclar,ll 
rin 2 ılakil aracı: Uzun Yotculuklara iüişkin Karaytılu Nakil Araçlan onay Bclgesi

olan nıkiI ataçlaııııı,



j) Uzun yolcutuk: Nakliyedeki ilk hayvanın harekeı ettirildiği andan başlamak üzere 8

saatten daha uzun süren yolculuğu.
k)Yolculuk küttlğü: Havvanların Nakilleıi Sırasında Refüı ve Koruııması

Yönetmeliğinde belirtilcn yolcuIuk kütüğünü.
l)Yetkilendirilmiş veterincr hekim: Bakaıılıkta görevli veteriner hekimler dışında,

verilecek resmi görevleri yürtltmek üzerc Bakanlık tarafından yetki veriIen veteriner hekimi.
ifade eder.

iKiNcl BöLüM

Mürıcoıt, İıtısyondı Aranıcak Şartlar, Çılrşmı İzni, Dinlenme Süresi ve
Hıyvan Giriş Çıkışlırı

Müracaıt
MADDE 5 - (l ) Hayvaı kontrol ve dinlendirme isıasyonu açmak isteyen gerçek ve

ıüzet kişi bir adet ıslak veya elektronik imzalı dilekçe, ekinde aşağıdaki belgelerden oluşan bir

adet fıziki veya elektronik orıama aktanlmış dosya i|e birlikte il müdiirlüğüne müracaat eder,

a) lstasyonun kuru|acağı arazi, tesis, çiRlik veya beıızcri yerin. ilde hayvan

haıeketlerinin foğun olarali yup,ıd,g, veya transit geçiş yapılan ana karayoluna mesafesini

gösteren belge, çıktı veya ölçekli harita.

b) lstasyona ait bölümleri ve ne amaçla kutlanıldığını gösıerir, teknik resim kurallaıına
göre hazırlanmış bir adet plan ömcği.

c)Açılmasıistenenistasyonunbirşirketolmasıdurumundaşirketsözleşmesi
l t|ol2o03 turihind"n öncc ;_ayımlanmış ise şirkeı sözleşmesinin yayımlandığı ticareı sicil

gazelesinin kurumca tasdikii ve elektronik ortama aktarılmış sureti, bclirtilen.tarihten sonra

furulmuş ise şirkeıin kayıtlı otduğu ricaret sicil memuıluğu adı ve ticaret sicil numarasının

clektronik orlamda beyanı.

ç)istasyonunkurulacağıyerin,t.apuKaydınlveyanoteronayllkiralamasözleşmesini
u. i*t ryonrn açık aıjresinin yir,io,g, içişieri Bakanlıgından alınan güncel adres kayıt belgesi,

(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve tıclgelere, ilgil,i kurum/kuruluşların elekıronik

ortamda kamu kurum ve kuruluşlanna erİşim yetk'isi u"rm"ii huıinde. islasyon yetkilisince.bu

iiigi 
"" 

u"ıg"ı"* erişim saglayabilınek için gerekli bilgileri içercn beyan verilınesi yeterlidir.

Hılvan kontrol ve «iinlendirme istasyonu kurulmısında ırınacık şırtlır

MADDE 6 - (l) Müracaaı dilekçesine isıinaden il müdürlüğü en az iki veıeriner hekim,

bir ziraaı mühendisi (zooteknist), ti, inşuut mühendisi ve bir harita veya kadastro

.ıiı,"nJirit"Üiieri/teknisyeninden oluşun heyetle istasyonıın kuruIacağı yeri ziyareı eder, Bu

;;;;;;;;;";. yönetmeiikte belirtilen genel. saglık ve hijyen ile teknik şart|ar aranır,

(2) Hayvan Kontrol ve Dinlendirmc İstasyonunun: giriş-çıkış kapısr ve güvenlik

kulUbesi, araç hezenfeksiyon çukuru, stısyal tesis, idari büro., nark alarıı, otopark, ahır ve/veya

ağıl, araç tenıizlik ve dezenlbksiyon üniİesi, ycm deposu, Olen hayvanların saklandığı fiziki

hölüm, su deposu. .,r.o,.ru, nii.iiıri" guir. j"i,"r re atık dcp,ılama ulanı bölümleri denetlcnir,

(3) Ahır ve/veya ağıl; büyükhaş hayvan.için hayvan başına uübre_1oly hariç en az 3 nıl,

kUçükbaş hayvan için hayva" buş,no en az l nı:.yaşam alanı olacalı şekilde düzenlenir,

(4) Büyükbaş ,e l<UçUkİaş hayvanlaı için ayn a,,-rı. padoklar bulunur, Padoklaı servis

vollarına %2 meyilIi oırr. ııuvJiı"i,n iulunjugu, padoklar ilin coğrafi şartları. bulaşıcı ve

lil;'ilr"; ffi;i,ki;;," ;;_;u göz önünde-bulundurularak açık, yarı açık vcya lamamen

kapalı olaıak düzenlenir.
(5) Ahır ve ağıllarda yeteri yemlik alanı ve suIuk bulundurulur ve hayvanların rahatlıkla

ulaşımına imkan verecek şekilde dizayn edilir,



(6) Ahırlaıın tüm açık btilümleri vektörlerin geçişini engelleyecek şekilde düzenlenir.
(7) Tüm ahır. ağıl ve padokların temizlik ve dezenfeksiyonu kolaylıkla yapılabilecek

şekiIde düzenlenir.
(8) İstasyonun errafı. en az 1.5 metre yüksekliğinde sağlam bir ihala duvarı ile veya ihata

duvarı amaçlarını temin edebilecek kaf'es ıel, beton plaka veya tJakanlıkça uygun görülen bir
malzeme ile çevrilir.

(9) lsıasyonda kapalı devre kamera sistemi bulunur.
(l0) Ahır ve/veya ağıl dışında yeteri ıniktırda idari. sosyal, hiznıet ve aıaç park alanı

tıulunur.
( l l ) Hayvanlann indirilmesi ve yükiennıesi için sabit vğya harekğili rampalar bulunur.

Rampalaıın eğimi yüzde 20 den l'azla olanıaz.
( l2) Bu maddede yer alan husustar ayrıııtılı olarak tutanakla tespiı edilir.

Çatışma İzni

MADDE 7 - (l) Yapılan denelim sonucunda istasyonun uygun bulunması halinde Ek-
l,de yer alaı Hayvan Kontrol vc Dinlcn<liıme istasyonu Çalışma izni Betgesi düzenlenir..

(2) Hayvan Kontrol ve Dinlendirmc lslasyonu Çalışma İzni Belgcsi hayvan kayıı

sistemine kaydedilerek işletme numarası r,erilir.

(3)Yapılacak denetimde bulunan eksiklikler lıakkında tutanak lıazırlanır vü islasyon

sorumlusuna bir örneği teslim ediliı. Eksikliklerin taman lanarak yeniden mtlracaa! edilmesi

dtırumunda istasyon yeniden denetlenir.

Dinlenme süresi

MADDE8.(l)l/ı/2024rarihindenitibarcn8saatiaşanuzunyolculuklardatiplvc
ıip 2 araçlarla yapılacak hayvan nakillerinde Hayvaııların Nakilleri sırasında Refahı ve

Korunması Yönetmeliğinde belirtilen süreler esas alınıı,

Hayvın Giriş Çıkışı
MADDE9-(l)Gelenhayvanlarınkabulvckayıtişıen.ıleriistasyonailkgirişisırasında

vaoılarak ömeği Ek_Z,de yer alan maıbu veya elekıronik oıtam«la hazırlanmış Hayvan Kontrol
'r;'ffi;;il; lrturyon, ruy,t Defterine işlenir. Bu Delierdeı hayvarıların sevk evraklannın

tarih ve sayısı, hayvanlann çİk,ş yeri. hayvanların sayısı, islasyona giriş ıarihi ve saati, kabul

"j"" 
p"*.*ı" aii biıgiler, r.",n pı"t, nr.u-.,, sirücü bilgileri, bakıcı tilgileri. nakliyeci

y"iı.i [.ig".irı" 
"r,rrĞr,, 

hayvanlann çıkış larihi ve saati. dinlenme süresi, hayvanlara yapılan

muameleler (ölcn, hastalanan, ıedavi ejiıen hayvanIara ait açlklamalar v.s.) bilgiler ycr alır,

(2) istasyonda dinlenen hayvanlann ayrılınası 1g5lni veya y*kilendirilmiŞ :"]:1i:'
ııckimta,rafındanyapılankontrolvenıuayenelcrdensonraçıkışınaonayverilerekilgılıdellere
İ;1Ş; ;-r;,;;riv'o vetı.ıı.nal,ilmiş veieriner hekim tarafından defter imzalanır, onaylama

iii.*i ı_"v,i sistemi üzeıinden-r" hu!r*ıu"n sevk evraklarının uygun yerine ıslak imz3 ile

yapıl!r.

(3) Hayvanlara yapılan muamele ve diğer işlemlcrle ilgili tuıanak hazırlanır, Bu ıutanak

iki nüshıdan oluşur. Biri işı;i;;;,;;y;sinoa, mrııariıra-edilir. diğeri hayvanların scvk

evraklarına iliştirilir.
üçüNcü BöLüM

İstısyondı Yapıtacak İşlemler, İl MUdürlüğünün Sorumluluklarıo Kısıtlımılır,
Hüküm Bulunmayan Hıııer

İstısyondı Yıpılacak İşlemler

MADDE t0 - (l) istasyona gclen lrayvanlaı ivediliklc uygun şanlar sağlanarak

dinlendirilnre alanına alınır. 1,;;'r;;"r"k;;i.uiiaiı"."x ihtiyaçları gidcrilir. Günlük hakım,



beslenme ve su ihtiyaçları ile varsa özel durumları (ıedavi. paıısuman, sağım, doğum, emzirme
vs) karşılanır.

(2) Hayvanların indirilmesini takiben araçlaı ıcnıizlenip dezenfckle edildikten sonra
paık alanına alınır.

a) Araçlann dezenfbksiyon işlenıleri salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklanyla
m{icadelede kullanılan Bakanlıkça ruhsatlı dezenfekıanlaıla yapılır.

b) Dezenfeksiyon işlemine tabi tuırı|an araçların zorunlu haller dışrıda istasyon dışına

çıkınasına müsaade edilemez. lstasyon dışına çıkan araçlaı geri dönüşlerinde tekar yıkanaıa}i
dezenfekte edilir.

(c) Hayvanlaı araçIara yüklenmeden önçe araç kontrol ediIcrek uygun altlık serilir ve
yüklemeye uygun hale getirilir.

(3) Dinlendirme süresi tamamlanın hayvan|ar resmi veıeriner hekimin uygun bulması
durumunda hayvan refahı uygulan,ıalarına dikkaı edilerek araçlara ytiklenir ve sevk işlemine
hazır hale getirilir.

(4) lstasyondan çıkışı yapılacak lıayvanları aiı bilgiler kayıt sislemine ve ilgili defiere

işlenerek onaylandıkıan sonra hayvanların hareketine izin verilir. [Jzun yo|culuklara ail
hilkilmleri taşImayan aıaçlarla yapılaıı nakillerde hayvanlann işletnıeye geliş ve çıkış süresi

arası yirmidört saatten az olamaz. Bu süre hayvan[arın gcnel durumu, sağlık şartları, iklim
koşulları veya özel duıuınlar dikkatç alınarak resmi veya y€lkilendirilmiş veleriner hekim

ıarafından raporlanmak koşuluyla uzatılıbilir.

(5) tJzun yol nakil araçlarıyla 1,apıIan nakil işlemlcrindc kısa süreli olarak (l saaı

dinlenme) istasyona giren araçlar park alanına alınır. Bu araçların işlelıne içerisinde, ahır, ağıl

,"yu prdokır, 
'urrs,rdun 

geçişine müsaade edilmez, z_orunlu haller dışında (hasla, yaralı.

aoirm, oıtım vb) hayvşılai aıaçıan indirilem ez. araca yapılacak yem ve su gibi hayvanlann

ihtiyaçlanna yönelik tekviyeler park alanında yapılır.

(6) İstasyona hailanın altı günü hayvan kabulü yapılacakıır, Hayvan kabu.ltlnün

yapılmayacag, giin istasyon kuruIumu mtıracaatı esnasında beyan edilecektit. lstasyonun kapalı

İ.uİa,ğ, gun ıç-ıÜapıtacak genel temizlik ve dez.enfeksiyon işlemleri tutanakla kaYıt altına alınır.

irtariı" gorerıl"veteriner iekinı tarafından kontrol edilerek dosyasında muhafazı edilir.

lı ırtotrııığııntn Sorumluluklırı

MADDE t l- ( l ) İl Müdürltığü istasyona gclcn ve isıasyondaıı çıkan hayvanların

kontrol ve denetiminden sorumludur.

a) Görevli personel. isıasyona gelen. konaklayan ve çıkan hayvanlan kontrol ederek

hareket etmelerini onayIar.

b) İstasyon<ia iş yoğunluğuna göre resmi veya yeıkilendirilmiş veıeriner hekimi ıam

zamanlı, kısmi zanıanlı ,,r.yu 
-ıti*ı,'olarak 

görevlenjirir. Gorevlen<iirmedc mcsai saatlcri

dikkate alınmaz.

c) Muayene ve kontıollerin mesai mefhunıu gözetmeksizin . 
ve muayenenin

yup,luUll|""gİ l.İdar yeterli aydınlaınıanın sağlandığı yerlerde yapılması sağlanır,

ç) Hayvanların yoğun olarak sevk c,dildiği dönemlerde, görevli personele mesai

konusunda il/ilçe müdürlükl*İ""" g"*1,1l kolaylık Jağlanır,.Mesai önccsi istasyonda kontrole

pön<lerilen rıersoneldeı,ı. gtır", Jo"'uiu i"bc mudurıi 
-,eya ilçe müdürünün uygun görüşü ilc

İresaiye devamı beklenmedcn idari izin vcrilcbilir,



d) İstasyondaki kontıollerin resmi ıatillerde yapılması halinde, bu kontrolleri
gerçek|eştiren persoırele. 5996 Sayılı Veteriner l{izmetleri, Bitki SağIığı, Gıda ve Yem
Kanununun 35 inci maddesinın beşinci fıkasına göre döncr sermaye bütçcsinden fazla çalışma
ücreti ödenebiliı.

(2) İl Müdürlüğü, istasyonda uygulanacak konaklama ücretlerini oluşturacağl bir heyeı
vasıtasıyla yıllık olarak belirler. Heyet; il nıüdürlüğünde görevli bir velerİner hekim ve bİr ziraal
ınühendisi(zooteknisı), il ziraat odası ıemsilcisi. il ticarct borsası (olmayen İllerde tiçaıet odası)

temsilcisi, il damızlık sığır yetiştiriciIeri biıliği temsilcisi. il koyun ve keçi yetiştiricileri birliği
temsilcisi ve işletme sahibi ıarafından belirlenen hayvancılıkla ilgili bir sivil tüplum kuruluşu
ıemsilcisinin katüIımıyla yedi kişiden oluşur. Kararlaı oy çokluğuyla alınır.

kı§ıtıımaıar
MADDE r2 _ ( l ) İsıasyonda ihban mecburi hayvan haslBlığl tespit edilmesi durumunda

ilgili mevzuat hükümlerine göre işİem yapılır. İstasyonun herhangi bir ihtıarı mecburi

hastalıktan do|ayı koruma veya gözeıim bÖ|gesi içerisinde kalması durumunda söz konusu

bölgeIerde uygulanan tüm kısıtlamalaı istasyon için de uygulanır-

Hüküm bulunmıyın hıllcr
MADDE ı3 _ ( l ) Bu Yönefge,de hüküm bulunmayan hallerde mer,i mevzuat huk0mIeri

uygulanır.

GEçİCİ MADDn 0) |lll2024 ıaıihinden önce yapılacak hayvan 
_. 
nakillerinde

dinlendirme istasyonuna hayvanlann girişi ve dinlendirme sttıelcri hayvan sahibi. nakliyeci

veya refakatçiırin gönüllülük esasına dayanır.

yürtirlük

MADDE 14 - ( l ) Bu Yönerge imzalandığında yürürlüğe girer,

Yürütme

MADDE 15 - (l) Bu Yöncrge hüümlerini Tarını vc Orman Bakanı yürütür,
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HAyvAN KoNTRoL vE DINLENDiRJvıE isTAsyoN[ı içix nsceni
rExxix, sıĞııx vı rıiıysN şARTLARI

Hayvan Konııol ve Dinlendirme İstasyonu Denetim ve Kontrollerinde işleımelerin ve
işleımede bulunan karantina yerlerinin en az aşağıdaki şarılara sahip olması gerekmektedir:

l - İşletıııe TÜRKVET veri ıabanını kayıtlı olmalıdır.
2- lşletmede kaııaıtina yeri işletmede bu|unan diğer hayvanlardan izole, hayvan

hastalıklarının bulaşmasını önleyecek nıesafi: vc yapıda ayrı bölmeye sahip o!malıdır.
3- lşletmede hayvan sayısına göre yeıerli ölçüde ycr. yenılik ve suluk bulunmalıdır.
4- lşletmede hayvanlar için yeterli miktarda ıenıiz içıne suyu bulunmalıdır.
5- İşletmenin eırafı duvaı, çit, ıel örgal vb. uygı.ın bir malzemeyle çevrili olmalıdır.
6- lşletmede, hayvanların farklı nakil araçlarına yüklenmesi ve indirilebilmesi için indirme-

bindirme rampası bulunmalıdır.
7 - lşletmenin giriş-çıkış kapılaıında dezenfeksiyon ıedbirleri alınmış olmalıdır.
8- İştetmede yemlik, altlık ve gübre vb. için uygun bir depolama alanı bulunmalıdır.
9_ işleımede hayvanların mrİıyene ve kontrolleri ile aşı tatbiki. işaretleme. numune alımı.

tütıerkülin testi uygulaması vb. işlcmlcrinin yaptlabilmcsi için uygun bir b(ılüm ve bu

bölümde de bu işlemlerin yapılabilmesi için hayvanları konlrol altına alabilecek bir sistem

(sığır sıkıştırma kafesi) bulunnıal ıdır.
l0_ lşlitme kapalı bir işletme ise, işletnıede yetcrti ö}çüdc havalandırma ve ışıklandlrma

bulunnıalıdır.
l l _ lşletme açık veya yaıı açık bir işletme ise, bu işletmenin hayvan haslalıklarııın bulaşma

ve yayılımını engclleyici tedlıirler alınnıış olmalıdır,


