YÖNETMELİK
Çevre ve Orman Bakanlığından:
HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı;
a) Ev ve süs hayvanı le kontrollü hayvanları bulundurma ve sah plenme şartlarına uygun olarak hayvan bakımı
konularında; yerel hayvan koruma görevl ler le ev ve süs hayvanı satan k ş lere ver lecek eğ t me, sah plen lerek bakılan
hayvanların çevreye verecekler zarar ve rahatsızlıkları önley c tedb rlere l şk n esasları,
b) Sah ps z hayvanların toplanması, toplatılması, sağlık bakımlarının yapılması, kısırlaştırılması, aşılanması, ve
alındıkları ortama ger bırakılmasına karar ver lenler n k ml klend r lerek bırakılması, geç c hayvan bakımevler n n çalışma usul
ve esasları le yerel yönet mler n ve yerel hayvan koruma görevl ler n n görev ve sorumluluklarına l şk n düzenlemeler yapmaya
ve sah ps z hayvanların çevreye vereb lecek olumsuz etk ler g dermeye yönel k alınacak tedb rler ,
c) Hayvanların konu ve oyuncu ed ld ğ her türlü t carî amaçlı göster , reklam ve benzer f lm le fotoğraf çek mler nde
hayvanların kullanılmasına l şk n usul ve esasları,
ç) Kanunî st snalar le tıbbî ve b l msel gerekçeler ve gıda amaçlı olmayan, nsan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez
tehd tler bulunan ac l durumlar dışında, hayvanların öldürülmes le lg l usul ve esasları,
d) İl hayvan koruma kurullarının çalışma usul ve esaslarını,
e) 5199 sayılı Kanun hükümler ne uyulup uyulmadığının denetlenmes ne ve denet m elemanlarının n tel kler ne l şk n
usul ve esasları,
f) Hayvanların korunması amacıyla geç c bakımevler ve hastaneler n kurulması, bu yerlerde bakım, rehab l tasyon,
aşılama ve kısırlaştırma g b faal yetler n desteklenmes ç n d ğer lg l kurum ve kuruluşlara mal destek sağlamak üzere
Bakanlık bütçes ne konulan ödeneğ n kullanımına l şk n usul ve esasları,
g) 5199 sayılı Kanunda bel rt len, darî para cezalarına da r düzenlenecek makbuzların şekl , dağıtımı ve kontrolü le lg l
usul ve esasları
bel rlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, amaçları doğrultusunda yapılacak düzenlemeler ve alınacak önlemler kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, 1/7/2004 tar hl ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 5 nc , 6 ncı, 10 uncu,
13 üncü, 15 nc , 17 nc , 18 nc , 19 uncu ve 27 nc maddeler ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte yer alan;
a) Ağızlık: Hayvanın etrafına zarar vermemes ç n ağzına takılan koruyucu önlem ,
b) Aşılama:Vücudun bağışıklık s stem n uyararak hastalıklara karşı özel ant kor üret lmes ve hastalığı yapan etkenle
karşılaşıldığında ant korlar sayes nde hastalanmasını önleyen şlem ,
c) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,
ç) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
d) Geç c bakımev sorumlusu: Özel ya da tüzel k ş lere a t geç c bakımev nde yasalarla bel rlenm ş h zmetler ve
sorumlulukları yer ne get recek olan geç c bakımev sah b ya da yönet c s n ,
e) Başkan: İl hayvan koruma kurulu başkanını,
f) Denet m elemanı: 5199 sayılı Kanunda bel rt len denet mler yapmaya ve bu Kanun çerçeves nde kabahat teşk l eden
f ler şleyenler hakkında şlem yapmaya, Bakanlık merkez ve taşra teşk latı ve/veya mahall n en büyük mülkî am r nce
görevlend r len personel ,
g) Dezenfeks yon: Hastalık yapıcı m kroorgan zmaların f z kî, k myevî yöntemler ve ultrav yole le yok ed lmes
şlem n ,
ğ) Etoloj : B r hayvan türünün doğuştan gelen, kend ne özgü davranışlarını nceleyen b l m dalını,
h) Etoloj k özell kler: Hayvanların sosyal, beslenme, konfor, d nlenme ve davranış modeller ve bunların
mekan zmalarına l şk n f zyoloj k temeller kapsayan özell kler ,
ı) Ev ve süs hayvanı: İnsan tarafından özell kle evde, şyerler nde ya da araz s nde özel zevk ve refakat amacıyla
muhafaza ed len veya ed lmes tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sah pler nce üstlen len her türlü hayvanı,
) Evc l hayvan: İnsan tarafından kültüre alınmış ve eğ t lm ş hayvanları,
j) Geç c bakımev : Hayvanların sah plend r l nceye veya alındığı ortama ger bırakılıncaya kadar rehab l te ed ld ğ ve bu
süre çer s nde geç c olarak kaldığı tes s ,
k) Genel müdürlük: Doğa Koruma ve M ll Parklar Genel Müdürlüğünü,
l) Güçten düşmüş hayvan: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları har c nde yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve
hastalanma g b çeş tl nedenlerle f z kî olarak ş yapab lme yeteneğ n kaybetm ş b nek ve yük hayvanlarını,
m) Hayvan hakları hlal tutanağı: 5199 sayılı Kanunda kabahat teşk l eden f ller n şlenmes n müteak p, f ller
şleyenler hakkında; görevlend r lm ş en az k k ş den oluşan denet m elemanı tarafından düzenlenen belgey ,
n) Hayvan hastanes : Evde ya da sokakta yaşayan hayvanların ayakta veya yatarak teşh s ve tedav ler n n yapıldığı yer ,
o) İdar para cezası: 5199 sayılı Kanuna aykırı f ller n şlenmes sonucunda; görevlend r lm ş denet m elemanı tarafından
düzenlenen, hayvan hakları hlal tutanağının Bakanlık merkez ve taşra teşk latı veya yetk sınırları ç nde mahall n en büyük
mülkî am r tarafından onaylandıktan sonra kabahatlıya ver len dar para cezasını,

ö) İl hayvan koruma kurulu: Hayvanların korunması, sorunların tesp t ve çözümler n karara bağlamak üzere; her lde
val n n başkanlığında, büyükşeh r beled yes olan llerde büyükşeh r beled ye başkanları, büyükşeh re bağlı lçe beled ye
başkanları, büyükşeh r olmayan llerde se beled ye başkanları, l çevre ve orman müdürü, l tarım müdürü, l sağlık müdürü, l
m ll eğ t m müdürü, l müftüsü, beled yeler n veter ner şler müdürü, veter ner fakülteler olan yerlerde fakülte tems lc s ,
münhasıran hayvanları koruma le lg l faal yet gösteren gönüllü kuruluşlardan val l k takd r le seç lecek en çok k tems lc , l
veya bölge veter ner hek mler odasından b r tems lc den oluşan kurulu,
p) İl müdürlüğü: İl çevre ve orman müdürlüğünü,
r) İşaretleme: Aşılanan ve kısırlaştırılan hayvanların tanınmasını sağlamak amacıyla, bu hayvanların yaşamı ve
davranışları üzer ne olumsuz etk s olmayan, dayanıklı, kolay fark ed leb len, uygulaması ve montes kolay, kulak, boyun g b
uzuvlara plaka, tasma, m kroç p veya dövme g b materyaller n uygulanması şlem n ,
s) Kabahat: 5199 sayılı Kanun kapsamında öngörülen hususlarda darî para cezası ve darî tedb rler uygulanmasını
gerekt ren f l ,
ş) Karant na: Bulaşıcı b r hastalığın bulunduğu yerden gelen hayvanların geç c olarak ayrılmasını,
t) Kaşekt k hayvan: Genel sağlık durumunun bozukluğu le lg l ler derecede zayıflamış hayvanı,
u) Kısırlaştırma: D ş lerde yumurtalıkların ve uterusun, erkeklerde test sler n alınması şlem n ,
ü) Kontrollü hayvan: B r k ş , kurum/kuruluş ya da tüzel k ş l k tarafından sah plen len; bakımı, aşıları, per yod k sağlık
kontroller yapılan, şaretlenm ş, kayıt altındak ev ve süs hayvanlarını,
v) Kurul sekreteryası: İl çevre ve orman müdürlüğünü,
y) Kurul: İl hayvan koruma kurulunu,
z) Makbuz: 5199 sayılı Kanunun kabahat teşk l eden f ller n şlenmes sonucu görevlend r lm ş denet m elemanı
tarafından düzenlenen, hayvan hakları hlal tutanağının Bakanlık merkez ve taşra teşk latı veya yetk sınırları ç nde mahall n en
büyük mülkî am r tarafından onaylandıktan sonra; kabahatl ye ver len dar para cezasını müteak p, dar para cezası almaya
yetk l olan mal sandığınca öngörülen cezanın ödenmes n sağlayan belgey ,
aa) M kroç p: Ked , köpek, kuş le laboratuvar ve hayvanat bahçes hayvanlarına uygulanab len, ISO 1178411785 veya
ISO FDXB standartlarına göre üret lm ş, 125, 128 ya da 134.2 kHz frekansında olan ve okuyucu ya da tarayıcılar tarafından
okunab len ve uluslar arası standartlara göre st snaî ve benzers zl k üzer ne 15 hanel b r rakam ht va eden ve veter ner hek m
tarafından uygulanan elektron k c hazları,
bb) Mob l kısırlaştırma ün tes : Hayvanların kısırlaştırma ve aşılarının yapıldığı seyyar araçları,
cc) Müşahede: Herhang b r hastalık veya bulaşıcı hastalık taşımasından şüphelen len hayvanların gözlem altında
tutulmasını,
çç) Opt mum şartlar: Hayvanların tür özell kler ne göre yaşayab ld ğ en uygun ortam ve çevre şartlarını,
dd) Populasyon: Bel rl b r bölgede yaşayan aynı türe a t b reyler n oluşturduğu topluluğu,
ee) Sağlık karnes : Hayvanın kayıt numarasını, eşkâl n , aşılamalarını, paraz tlere karşı laçlamalarını ve yapılan tedav ler
gösteren veter ner hek m ve beled ye veter ner şler müdürlüğünce onaylı belgey ,
ff) Sah ps z hayvan: Barınacak yer olmayan veya sah b n n ya da koruyucusunun ev ve araz s n n sınırları dışında
bulunan ve herhang b r sah p veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denet m altında bulunmayan evc l hayvanları,
gg) Serbest veter ner hek m: 18/3/1954 tar hl ve 6343 sayılı Veter ner Hek ml ğ Mesleğ n n İcrasına Türk Veter ner
Hek mler B rl ğ le Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceğ İşlere Da r Kanun uyarınca mesleğ n cra eden ve bu Kanunun 5
nc maddes nde sıralanan görev ve yetk ler kullanan ve sermayeden z yade şahs mesa ye, l m veya meslek b lg ye veya
ht sasa dayanan ve t carî mah yette olmayan hek ml k h zmetler n n şverene tâb olmaksızın şahs sorumluluk altında kend nam
ve hesabına yapan bu Yönetmel ğ n tatb k nde görevlend r len, 23/7/1965 tar hl ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâb
olmaksızın çalışan, mevzuatlar çerçeves nde mesleğ n serbest olarak cra etme yetk s ne sah p veter ner hek m ,
ğğ) Sorumlu veter ner hek m: Beled ye bakımevler nde yasalarla bel rlenm ş h zmetler ve sorumlulukları yer ne
get recek olan veter ner hek m ,
hh) Tür: B rb rler yle ç ftleşeb len ve üreme yeteneğ ne sah p ver ml döller vereb len populasyonu,
ıı) Veter ner hek m: 6343 sayılı Kanun uyarınca mesleğ n cra eden ve bu Kanunun 5 nc maddes nde sıralanan görev
ve yetk ler kullanan ve bu Yönetmel ğ n tatb k nde görevlend r len veter ner hek mler ,
) Yerel hayvan koruma görevl s : Özell kle ked ve köpekler g b sah ps z hayvanların kend mekânlarında, bulundukları
bölge ve mahallerde yaşam sorumluluğunu üstlenen ve l hayvan koruma kurulunca yetk lend r len gönüllü k ş ler ,
jj) Zoonoz hastalık: İnsan ve hayvanların b rb rler ne bulaştırab ld kler hastalıkları
fade eder.
İKİNCİ KISIM
İl Müdürlüğü, Beled yeler, İl Hayvan Koruma Kurulu, Geç c Özel Bakımevler ,
Sorumlu Veter ner Hek m, Hayvan Sah pler le Yerel Hayvan Koruma
Görevl ler n n Yetk ve Sorumlulukları
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar
İl Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;
a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması le lg l olarak kurum ve kuruluşların l düzey ndek faal yetler n
zlemekle, yönlend rmekle ve bu konuda gerekl koord nasyonu sağlamakla,
b) Yerel hayvan koruma görevl ler ve gönüllü kuruluşlar le şb rl ğ yaparak sah ps z hayvanların kontrolünü tak p
etmekle,
c) Yerel hayvan koruma görevl ler n n müracaatlarını değerlend rmekle ve bu görevl ler n hayvan refahı konusunda
gerekl eğ t m almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevl s adaylarını l hayvan koruma kurullarına b ld rmekle,
ç) Olumsuz faal yetler tesp t ed len yerel hayvan koruma görevl ler le lg l olarak l hayvan koruma kuruluna
belgeler n n ptal ç n talepte bulunmakla,

d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla,
e) Sah ps z hayvanların kayıt altına alınması le lg l faal yetler , beled yelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm
sağlayarak yaptırmakla,
f) Hayvan sevg s , korunması ve yaşatılması le lg l eğ t c faal yetler beled ye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan
koruma görevl ler le koord nel olarak düzenlemekle,
g) Sah ps z ve güçten düşmüş hayvanlar le lg l olarak beled yelerce geç c bakımevler n n oluşturulmasını sağlatmakla,
ğ) Bu Yönetmel ğ n uygulanmasını sağlamak ç n gerekl denet mler yapmakla ve denet m sonucunda bu Yönetmel k
hükümler ne aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun lg l maddes nde geçen hükümler uygulamakla,
h) Denet m elemanlarınca, hayvanlarına ez yet veren hayvan sah pler ne gerekl yasal şlemler yapmak suret yle
hayvanlarına el koymakla, uygun b r geç c bakımev ne gönder lmes n sağlayarak koruma altına almakla ya da sah plen lmes n
sağlamakla,
ı) Herhang b r sebeple kapatılmak sten len geç c özel bakımevler n n müracaatlarını kabul ederek, hayvanların uygun
b r geç c bakımev ne aktarılmasını sağlamakla,
) Bu Yönetmel k hükümler ne göre, geç c bakımev ve özel geç c bakımev açmak steyenler le mob l kısırlaştırma
ün teler n açmak steyenler n müracaatlarını değerlend rerek z n vermekle
görevl ve sorumludur.
İl hayvan koruma kurulunun görev ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) İl hayvan koruma kurulu;
a) Hayvanların korunması, sorunların tesp t ve çözümler n karara bağlamak üzere, av ve yaban hayvanlarının ve
yaşama alanlarının korunması ve avcılığın düzenlenmes hususlarında alınmış olan, Merkez Av Kom syonu Kararları göz
önünde bulundurularak; hayvanların korunması ve kullanılmasında, onların yasal tems lc l ğ n tel ğ le 5199 sayılı Kanunda
bel rt len görevler yer ne get rmekle,
b) Ev ve süs hayvanları ve sah ps z hayvanların kayıt altına alınması le lg l faal yetler , beled yeler le eşgüdüm
sağlayarak yaptırmakla,
c) Geç c bakımevler n n oluşturulmasını sağlamak, lde kurulacak geç c hayvan bakımevler ve hayvan hastaneler n
desteklemek, gel şt rmek, denetlemek ve gerekl önlemler almakla,
ç) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten önce kurulan mevcut bakımevler n n, geç c bakımev kr terler ne uyumlu
hale get r lmes ç n kararlar almak ve uygulanmasını sağlamakla,
d) Sah ps z ve güçten düşmüş hayvanların, l müdürlükler nce z n ver len geç c ve özel geç c bakımevler ne
götürülmes kararlarını almak ve uygulanmasını sağlamakla,
e) Hayvanların korunması le lg l olarak çeş tl k ş , kurum ve kuruluşların l düzey ndek faal yetler n zlemek,
yönlend rmek ve bu konuda gerekl eşgüdümü sağlamakla,
f) Yerel hayvan koruma görevl ler n n, müracaatlarını değerlend rmek ve bu görevl ler n hayvan refahı konusunda
gerekl eğ t m almaları hususunda l müdürlüğü le şb rl ğ yaparak her türlü koord nasyonu sağlamakla,
g) Hayvan sevg s , korunması ve yaşatılması le lg l eğ t c faal yetler , beled ye ve yerel hayvan koruma görevl ler le
koord nel olarak düzenlemekle,
ğ) Hayvanların korunması le lg l sorunları tesp t ed p, konu hakkında yapılan uygulamaları, yıl sonunda Bakanlığa
rapor hal nde sunmakla,
h) İl sınırları ç nde, hayvanların korunmasına l şk n sorunları bel rley p, koruma sorunlarının çözüm tekl fler n çeren
beş/on yıllık plan ve projeler yapmakla, yıllık hedef raporları hazırlayıp Bakanlığın uygun görüşüne sunmakla, Bakanlığın
olumlu görüşünü alarak, hayvanların korunması amacıyla her türlü önlem almakla,
ı) P tbull Terr er ve Japanase Tosa g b tehl kel köpek sah pler nce, yapılan müracaatları kabul ederek kayıt altına almakla
ve bu hayvanların kısırlaştırıldığına da r Ek5 dek Kısırlaştırılan Tehl kel Hayvanlara A t Kayıt Belges n muhafaza etmekle,
) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmel kte ver len görevler yapmakla
görevl ve sorumludur.
Beled yeler n alacağı tedb rler
MADDE 7 – (1) Beled yeler;
a) Sah ps z veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekl tıbbî bakımlarının
yapılması ve şaretlenmes , alındığı ortama ger bırakılması, sah plend r lenler n n kayıt altına alınmasıyla,
b) Geç c bakımev ne gelen hayvanları öncel kle Ek2 dek Sah ps z Hayvan Kayıt Defter ne kaydederek müşahede altına
almakla, gerekl tedav ler n yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve şaretlenmes n müteak p alındığı ortama bırakmakla, geç c
bakımevler ne gelen hayvanların sah plen lmes ç n yerel hayvan koruma görevl ler ve gönüllü kuruluşlar le şb rl ğ yapmakla,
c) Geç c bakımev nde bulunan tüm hayvanların sah plend r lmes ç n beled ye lân panoları le beled yen n nternet
ortamı ve d ğer tüm yayın organlarında duyuru yapılmasıyla,
ç) Bölge ve mahaller ndek , özell kle köpekler ve ked ler olmak üzere, sah ps z hayvanların bakımları, aşılarının
yapılması, şaretlenmes ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama ger bırakılması ve
sah plend r lmeler n n yapılması ç n hayvan geç c bakımevler ne gönder lmes g b yapılan tüm faal yetlerde yerel hayvan
koruma görevl ler ve gönüllü kuruluşlar le beled ye veter ner hek mler n n koord nasyonunun sağlanmasıyla,
d) Sah ps z hayvanların beslenmes amacıyla, bölges nde bulunan lokanta, şyer ve fabr kaların sah pler n n uygun
görmes hal nde şletmeler nde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elver şl bes n maddeler n n toplanmasıyla,
e) Geç c bakımevler nde kaldıkları süre çer s nde; kanunî st snalar le bulaşıcı, tedav ed lemez veya tedav sonrası
y leşme ht mal olmayan b r hastalığa sah p olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında nsan ve çevre sağlığını önlenemez
derecede tehd t edeceğ ne geç c bakımev veter ner hek m nce karar ver lerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı
şek lde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmes yle,
f) Geç c bakımevler nden ked ve köpek almak steyen k ş , kurum ve kuruluşlar ç n Ek4 dek Sah ps z Hayvan
Ed nme Formunu doldurmak, geç c bakımev sorumlusu ya da sorumlu veter ner hek m n de onayı le sorumlu veter ner
hek mce düzenlenen sağlık karnes n vererek sah plend rme yapılmasıyla,
g) Geç c bakımevler nde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermes n n önlenmes yle,
ğ) Geç c bakımevler nde t carî amaçla hayvan üret m n n engellenmes yle,

h) Ev ve süs hayvanı le kontrollü hayvan ve geç c bakımevler nde ölen hayvanların, bel rlenecek yerlerdek der n
çukurlara gömülerek üzer sıkıştırılmış toprak le kapatılması veya yakma ün tes nde yakılmasıyla ve 16/5/1986 tar hl ve 3285
sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre enfeks yon geç rm ş ve zoonoz hastalıktan ölen hayvanların se bünyes nde
bulunan yakma fırınında yakılması veya usulüne uygun olarak k reç le gömülmes yle,
ı) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların, Ek1 dek Sah pl Hayvan Kayıt Defter ne kayıtlarının yapılmasıyla,
) Ev ve süs hayvanını bulunduran hayvan sah pler n n, ölümü ya da hayvanına bakamayacak şek lde hastalanması
durumunda; hayvan sah pler n n yakınları tarafından gerekçeler n n beled yeye b ld r lmes hal nde, beled ye görevl ler nce
hayvanları geç c bakımevler ne göndermek ya da sah plend rmekle,
j) Hayvan geç c bakımev nden ev ve süs hayvanı almak steyen k ş lere, Ek4 dek Sah ps z Hayvan Ed nme Formu
doldurtularak; hayvana a t b lg ler Ek1 dek Sah pl Hayvan Kayıt Defter ne kaydetmekle,
k) Ev ve süs hayvanı satan şletme sah pler ne ver lecek eğ t m organ ze etmekle,
l) Yerel hayvan koruma görevl ler ne ver lecek eğ t m organ ze etmekle,
m) Bu Yönetmel ğ n 50 nc maddes gereğ nce el konulan hayvanların sah plend rmes n ya da kontrol altına alınmasını
sağlamakla
lg l hususlarda gerekl tedb rler alır.
Geç c özel bakımevler n n görev ve sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Geç c Özel bakımevler ;
a) Geç c bakımevler n n çalışması le lg l usul ve esaslara uymakla,
b) Geç c bakımevler nden ked ve köpek almak steyen k ş , kurum ve kuruluşlar ç n Ek4 dek Sah ps z Hayvan
Ed nme Formunu doldurarak geç c bakımev sorumlusu ya da sorumlu veter ner hek m n de onayı le veter ner hek mce
düzenlenen sağlık karnes vererek sah plend rme yapmakla,
c) Geç c bakımev nde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermes n önleyecek tedb rler n alınmasını
sağlamakla,
ç) Geç c bakımev nde t carî amaçla hayvan üret m n engellemekle,
d) Bu Yönetmel ktek şartlara uymakla b rl kte herhang b r sebeple hayvan bakımevler n n kapatılmak sten lmes
hal nde, b r ay önceden l müdürlüğüne haber vermekle,
e) Geç c bakımev nde hayvanların ölmes durumunda lg l beled ye le rt bata geçmekle,
f) Geç c bakımevler nde sorumlu veter ner hek m le yapılan sözleşmen n b r nüshası geç c bakımev sah b tarafından
l müdürlüğüne gönder lmekle ve geç c bakımev n n sorumlu veter ner hek ms z kalmaması ç n gerekl tüm tedb rler almakla,
g) Geç c bakımevler , kapas tes yüz hayvanı aşmayacak şek lde se; veter nerl k h zmetler n h zmet alımı şekl nde
yapmakla
görevl ve sorumludur.
Sorumlu veter ner hek m n görev ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Sorumlu veter ner hek mler;
a) Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel k ş lerle b rl kte çalıştığı yer n mevcut mevzuata uygun b r şek lde faal yet
göstermes nden ve bu yerlere hayvanların kabul ed l p uygun şartlarda bakılmasından, kayıtların tutulmasından, hayvanlara
aşılama, laçlama, kısırlaştırma ve şaretlemen n yapılmasından, alet ve malzemeler n tem zl k ve dezenfeks yonundan, atık ve
artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermes n önleyecek tedb rler n alınmasından,
b) Görev yaptığı geç c bakımev nde, 3285 sayılı Kanuna tâb hbarı mecburî hastalık çıktığında durumu resmî
makamlara haber vermekle ve lg l lerce alınacak yasal tedb rler uygulamakla,
c) Bağlı bulunduğu bölgen n veter ner hek mler odası tarafından hazırlanarak onaylanmış ve çalışmasına z n ver ld ğ ne
da r belge le çalışma saatler n göster r belgey geç c bakımev nde görüleb l r b r yere asmakla
görevl ve sorumludur.
Hayvan sah pler n n görev ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Ev ve süs hayvanı veya kontrollü hayvanı bulunduranlar le yen hayvan sah plenecekler;
a) Ked ve köpek g b hayvanlara yapılan bütün şlemler n, mevcut ya da ger ye doğru zleneb lmeler ve denet m altında
tutulmalarının sağlanması amacıyla; hayvanını veter ner hek mler tarafından, m kroç p uygulaması le k ml klend r p kayıt altına
almakla,
b) M kroç p uygulaması yapılamadığı durumlarda; hayvanına ve kend s ne a t b lg ler çerecek şek lde lg l beled yeye
Ek1 dek Sah pl Hayvan Kayıt Defter ne bel rt ld ğ şek lde kayıt yaptırmakla,
c) Hayvanın türüne uygun olan etoloj k ht yaçlarını karşılamak; gerekl aşılarını ve tedav ler n veter ner hek me
yaptırmak, sağlığına d kkat etmekle,
ç) Kontrolsüz üremey önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan ked ve köpekler n
kısırlaştırılmasıyla, hayvanını yavrulatmak stemes hal nde doğacak yavruları beled yeye b ld rerek kayıt altına aldırmak suret yle
bakmak ve/veya dağıtımını yapmakla,
d) Ked ve köpek g b sah pl hayvanların ölmes hal nde, hayvanına a t b lg ve belgeler n yed gün ç nde beled yeye
tesl m etmekle,
e) Ked ve köpek g b hayvanı kaybolduğunda, yed gün ç nde beled yeye b ld rmekle,
f) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların gerekt ğ nde bağlanması sırasında; kullanılan alet ve ek pmanların
hayvana zarar vermeyecek şek lde olmasına d kkat etmek, alet ve ek pmanların hayvanlara yeterl hareket özgürlüğü vermes n
sağlamakla,
g) Hayvanların bakıldığı ve barındırıldığı ortam şartlarının; onların etoloj k ve tür özell kler ne uygun, opt mum şartlarda
olmasına d kkat etmekle,
ğ) Hayvan sah b ya da hayvan muhafaza eden kurum ve kuruluş, sah b bulunduğu hayvanın ses düzey n kontrol altına
almak üzere, söz konusu hayvan ya da hayvanların yaşama ortamına en yakın konutta bulunan b r yatak odası ç n ses basıncı
düzey ve oturma odaları ç n de kabul ed leb l r ses basıncı düzeyler le lg l olarak 1/7/2005 tar hl ve 25862 sayılı Resm
Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlend r lmes ve Yönet m Yönetmel ğ ndek (2002/49/EC) değerler
sağlamakla,
h) Mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını tem zlemekle,

ı) Ev ve süs hayvanı veya kontrollü hayvanı, halka açık yerlerde tasma le kontrol altında dolaştırmakla,
) Bu Yönetmel k yürürlüğe g rmeden önce sah plend r lm ş tehl kel hayvanların; halka açık yerlerde dolaştırılması
sırasında çevreye vereceğ zararı önleyecek şek lde mutlaka ağızlığını takmakla ve kontrolünde tasma le dolaştırmakla
görevl ve sorumludur.
Yerel hayvan koruma görevl ler n n yetk ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Yerel hayvan koruma görevl ler ;
a) Bölge ve mahaller ndek sah ps z hayvanların özell kle ked ve köpekler n bakım ve aşılarının yapılması, aşılı
hayvanların şaretlenmes n n sağlanması, bölgedek hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra ger bırakılmak veya
sah plend r lmek üzere beled ye tarafından kurulan geç c bakımevler ne gönder lmes g b yapılan tüm faal yetler kapsamında
yerel yönet mlerle eşgüdüm sağlamakla,
b) Bölgeler ndek lokanta, şyer ve fabr ka g b kuruluşlardak bes n maddeler nden sah ps z hayvanların faydalanmasını
lg l beled ye le şb rl ğ ç nde gerçekleşt rmekle,
c) Görevler kapsamında tesp t ett kler olumsuzlukları l müdürlüğüne b ld rmekle,
ç) B r yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Aralık ayı çer s nde b r rapor hal nde l müdürlüğüne vermekle,
d) Sah ps z ve güçten düşmüş hayvanları koruma amacına yönel k olarak geç c bakımev yararına sosyal etk nl kler
düzenlenmes ne yardım etmekle,
e) Sah ps z ve güçten düşmüş hayvanların korunması le lg l konularda halkı aydınlatmak amacıyla derg , broşür ve
benzer yayınların çıkarılmasında yerel yönet mlere yardımcı olmakla
görevl ve sorumludur.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Ev ve Süs Hayvanı ve Kontrollü Hayvanları Bulundurma, Sah plenme Şartları le
Yerel Hayvan Koruma Görevl ler ve Ev ve Süs Hayvanı Satan K ş lere Ver lecek
Eğ t m
BİRİNCİ BÖLÜM
Ev ve Süs Hayvanı ve Kontrollü Hayvan Sah plen lmes ve Bulundurulması
Ev ve süs hayvanı le kontrollü hayvan bulundurma ve sah plen lmes şartları
MADDE 12 – (1) Ev ve süs hayvanı le kontrollü hayvanı bulunduran veya yen hayvan sah pleneceklerde aşağıdak
şartlar aranır:
a) Ev ve süs hayvanlarını, onaltı yaşından küçükler sah plenemez.
b) P tbull Terr er ve Japanese Tosa g b çevres ne tehl ke arz eden hayvanlar sah plen lemez, üret lemez ve satılamaz.
c) Sah pl hayvanlarda kısırlaştırma esastır. Hayvan sah pler , hayvanlarını yavrulatmak stemes hal nde doğacak
yavruları beled yeye b ld rerek kayıt altına aldırmak suret yle bakar ve/veya dağıtımını yapar.
ç) Ev ve süs hayvanlarından ked ve köpek sah b k ş ler, sah p olduğu hayvanı bağlı bulunduğu beled yeye, en geç otuz
gün çer s nde kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Kayıtların t carî amaçla kullanılması yasaktır.
d) Sah plen len hayvanlar terk ed lemez, ancak yen den sah plend rme yapılab l r ya da geç c hayvan bakımevler ne
tesl m ed leb l r.
İKİNCİ BÖLÜM
Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara ve Yerel Hayvan Koruma Görevl ler ne
Ver lecek Eğ t m le İlg l Düzenlemeler
Ev ve süs hayvanı satışı yapanlara ver lecek eğ t m le lg l esaslar
MADDE 13 – (1) Ev ve süs hayvanı satan k ş ler, bu hayvanların bakımı ve korunması le lg l olarak yerel yönet mler
tarafından düzenlenen eğ t m programına katılarak, sert f ka almakla yükümlüdürler. Bunlar eğ t m sert f kasını aldıktan sonra,
28/4/2000 tar hl ve 24033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğ t m Yerler n n
Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Da r Yönetmel k hükümler kapsamında ruhsat alarak
şyer n açarlar. Ev ve süs hayvanları satış yerler açılması durumunda; l tarım müdürlükler tarafından, ruhsatın b r örneğ l
müdürlüğüne ve bölge veter ner hek mler odasına gönder l r. Ev ve süs hayvanı satışı yapılan ş yerler nde şyer sah pler ,
bulundurdukları ked ve köpek g b m kroç p takılması uygun hayvanlara veter ner hek mlere m kroç p taktırarak kayıt altına
alırlar. Ev ve süs hayvanı satışı yapan k ş ler, hayvanları satın alan k ş ler , hayvan bakımı konusunda b lg lend r rler.
Eğ t m kurslarında eğ t c olarak görev alacak personelde aranacak şartlar
MADDE 14 – (1) Ev ve süs hayvanı satan k ş ler eğ tmek üzere açılan kurslarda;
a) Konu le lg l ün vers teler n öğret m elemanları,
b) İl müdürlüğünde konu le lg l uzman personel,
c) Gerekt ğ hallerde Genel Müdürlükte konu le lg l uzman personel,
ç) Tarım l ve lçe müdürlüğünden ve gerekt ğ nde Tarım ve Köy şler Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğünden konu le lg l uzman personel,
d) Beled yelerde konu le lg l uzman personel
eğ t c olarak görev alır.
Ev ve süs hayvanı satan k ş lere ver lecek eğ t m programı
MADDE 15 – (1) Ev ve süs hayvanı satan k ş lere ver lecek eğ t m programı aşağıdak konulardan oluşur:
a) Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Da r Avrupa Sözleşmes .
b) CITES Sözleşmes .
c) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmel k.
ç) Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğ t m Yerler n n; Kuruluş, Açılış,
Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmel ğ .
d) Hayvan ekoloj s .

e) Hayvan davranışı.
f) Hayvan bakımı ve beslenmes .
Yerel hayvan koruma görevl ler n n seç m
MADDE 16 – (1) Yerel hayvan koruma görevl ler , hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı
h zmetler yapmış k ş ler arasından l hayvan koruma kurulu tarafından b r yıl süre le seç l r. Yerel hayvan koruma görevl ler
görev anında k ml k kartlarını taşımak zorundadırlar. Yıl sonunda hayvanların korunması kapsamında olumlu faal yetler tesp t
ed len k ş ler n k ml k kartları yen len r. Yerel hayvan koruma görevl ler , hayvanların korunması kapsamında görevler n kötüye
kullanmaları durumunda belgeler ptal ed l r.
Yerel hayvan koruma görevl ler ne ver lecek eğ t m le lg l esaslar
MADDE 17 – (1) Yerel hayvan koruma görevl ler , sah ps z hayvanların bakımı ve korunması le lg l olarak; l hayvan
koruma kurulunun kararı doğrultusunda yerel yönet mler tarafından düzenlenen eğ t m programına katılırlar. Eğ t me tâb
tutulduktan sonra bu k ş lere yerel hayvan koruma görevl s k ml k kartı belges ver l r. Yerel hayvan koruma görevl ler , kamet
ett kler l dışında d ğer b r lde yerel hayvan koruma görevl l ğ hususunda başvuruda bulunamaz. Görev ne uygun faal yetlerde
bulunmadığı, l hayvan koruma kurulu tarafından tesp t ed lenler n yerel hayvan koruma görevl l ğ k ml k kartları ptal ed l r.
Yerel hayvan koruma görevl ler ne ver lecek eğ t m kursunda görev alacak personelde aranacak şartlar
MADDE 18 – (1) Yerel hayvan koruma görevl ler ne ver lecek eğ t m kursunda;
a) Konu le lg l ün vers teler n öğret m elemanları,
b) İl müdürlüğünde konu le lg l uzman personel,
c) Yerel yönet mler n konu le lg l uzman personel ,
ç) Tarım l müdürlüğünde konu le lg l uzman personel,
d) Bölge veter ner hek mler odasınca görevlend r lecek konu le lg l veter ner hek mler
eğ t c olarak görev alır.
Yerel hayvan koruma görevl ler ne ver lecek eğ t m programı
MADDE 19 – (1) Yerel hayvan koruma görevl ler ne ver lecek eğ t m programı aşağıdak konulardan oluşur.
a) Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Da r Avrupa Sözleşmes .
b) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmel k.
c) Hayvan davranışı.
ç) Hayvan bakımı ve beslenmes .
d) Hasta hayvanların tanınması hakkında genel b lg ler.
e) Hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, şaretlenmes , sah plen lmes le lg l
genel b lg ler.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Sah ps z ve Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması, Bakılması le
Geç c Bakımevler n n Çalışma Usul ve Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Sah ps z ve Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması ve Bakılması
Sah ps z ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması
MADDE 20 – (1) Sah ps z ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdak esaslara göre toplatılır:
a) Beled yelerde sah ps z veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması ç n ht yacı karşılayacak b r toplama ek b
kurulur.
b) Beled yeler tarafından, hayvan toplama ek pler n n kurulması, bu k ş ler n eh l k ş lerden oluşması ve dönemsel olarak
sorumlu veter ner hek mce eğ t me tutulmaları sağlanır.
c) Ez yet ed lmeden toplanılacak veya toplattırılacak sah ps z hayvanlar, nakl ye araçlarında kafesler çer s nde geç c
bakımevler ne kısırlaştırılıp ve aşılattırıldıktan sonra tekrar ger bırakılmaları ç n nakled l r. Toplanan hayvanların nak l esnasında
herhang b r zarar görmemes ç n tüm önlemler alınır.
ç) Gönüllü kuruluşlar, beled ye le şb rl ğ yaparak bu Yönetmel k hükümler ne uygun olarak sah ps z hayvanları
toplayab l r.
d) Sah ps z hayvanlar öncel kle kafes ve ağ le yakalanır. Bu metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda
yakalama sopasıyla da yakalama yapılab l r. Uyuşturucu tüfek uygulamaları le yakalama ancak veter ner hek m kontrolü altında
yapılır.
Toplanılan sah ps z ve güçten düşmüş hayvanların bakılması
MADDE 21 – (1) Toplanılan sah ps z ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdak esaslara göre bakılır:
a) Toplama ve geç c bakımevler ne nak l esnasında alınan gerekl tüm önlemlere rağmen ölen sah ps z hayvanlar derhal
d ğerler nden ayrılır ve veter ner hek m kontrolünde bu g b durumlar ç n beled yece bel rlenm ş yerde açılmış der n çukurlara
gömülerek üzer toprak le kapatılır.
b) Geç c bakımevler ne get r len hayvanların yaşı, c ns yet , ırkı, davranış şekl Ek2 dek Sah ps z Hayvan Kayıt
Defter ne yazılır ve sağlık, gebel k durumu ve paraz t açısından b r ön muayeneden geç r l r.
c) Ön muayenede gebel kler tesp t ed len hayvanlar kısırlaştırılmadan kayded lerek ayrı bölümlere alınır. Hayvan
sağlığına zarar vermeyecek ve cen n oluşumunu tamamlamamış şek ldek gebel kler sonlandırılır. Doğan yavruların sütten
ayrılıncaya kadar geç c bakımev nde gerekl bakımı yapılır. Geç c bakımev nde bulunan tüm hayvanların sah plend r lmes ç n
beled ye tarafından beled ye lân panoları le beled yen n nternet ortamında ve d ğer tüm yayın organlarında duyuru yapılır ve
sah plend r lme teşv k ed l r.
ç) Sah ps z hayvanlar kısırlaştırıldıktan ve gerekl tıbbî müdahaleler yapıldıktan sonra sah plenme taleb nde bulunan ve
5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmel kte öngörülen şartları taşıyan k ş lere tesl m ed l r ve beled yece kayıt altına alınır. Beled yeler
sağladıkları bu h zmetten dolayı bell b r ücret talep etmez.
d) Geç c bakımevler nde on gün süre le gerekl duyurular yapıldığı halde sah plend r lemeyen hayvanlar kontroller ,
aşıları ve tıbbî müdahaleler le kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az yed gün sonra kayıt altına

alınıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren şaretler üzerler nde olacak şek lde veter ner hek m n onayıyla alındıkları ortama
ger bırakılır. Bu ortamlarda beled yeler, gönüllü kuruluşlarla şb rl ğ çer s nde besleme odakları kurar ve hayvanların
beslenmes ne yardımcı olur. Hayvanlar, h çb r suretle lg l beled ye sınırları dışındak b r ortama, ormanlık alana veya d ğer
yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.
e) Geç c bakımevler nde kaldıkları süre çer s nde; kanunî st snalar le bulaşıcı, tedav ed lemez veya tedav sonrası
y leşme ht mal olmayan b r hastalığa yakalanan ve alındığı ortama bırakıldığında nsan ve çevre sağlığına önlenemez derecede
tehd t vereceğ ne geç c bakımev veter ner hek m nce karar ver len hayvanların dışında h çb r hayvan öldürülmez. Öldürme
şlem nde hayvanlara en az acı veren ve süratle ölümünü sağlayan yöntemler uygulanır.
f) Kuduz olduğu tesp t ed len hayvanlar se 3285 sayılı Kanun hükümler çerçeves nde değerlend r lerek gerekl tüm
müdahaleler veter ner hek m kontrolünde yapılır.
g) Sah pl veya sah ps z h çb r hayvan beled ye, gönüllü kuruluş veya d ğer üçüncü şahıslarca beled ye sınırları dışında
yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Geç c Bakımevler n n Çalışma Usul ve Esasları
Geç c bakımevler kurulacak araz n n seç m
MADDE 22 – (1) Geç c bakımevler kurulacak araz ler n seç m nde d kkat ed lecek hususlar;
a) Bölgedek rüzgâr, sel, yangın ve kötü hava şartları göz önünde bulundurulur.
b) Akarsu, göl, den z ve sulak alanlardan, mezbaha, mandıra ve nsan gıdası mâl eden ş yerler ne uzaklığı 9/8/1983
tar hl ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlüktek lg l mevzuat hükümler ne göre bel rlen r.
c) Ses ve kötü kokunun yayılmasını önlemek amacıyla yerleş m yer dışında, ancak ulaşım kolaylığı olan yerler seç l r.
ç) Yol, su ve elektr k mkânları bulunan yerler seç l r.
d) Dere yatağı, dağ arası ve d k yamaç üzer nde olmamalıdır.
e) Geç c bakımevler ; hayvanların yaşamlarını olumsuz yönde etk leyecek k rlet c atık veren tes sler le çöp döküm
alanları veya atık bertaraf tes sler üzer nde veya yakınındak araz lere kurulmamalı ve bu konuda 2872 sayılı Kanun ve
yürürlüktek lg l mevzuat hükümler d kkate alınır.
f) Seç len araz , b r nc ve k nc sınıf tarım araz s dışında olmalı, k ll ve su yoğunluğu fazla olmamalıdır.
g) Özel çevre koruma bölgeler nde yapılacak geç c bakımevler ç n Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığından uygun
görüş alınır.
Geç c bakımevler nde bulunması gerekl asgarî b r mler
MADDE 23 – (1) Geç c bakımevler nde, aşağıda bel rt len yapılar hayvan sayısı le orantılı olarak; b rb r yle doğrudan
bağlantılı olmayacak b r mler hal nde yapılır.
a) B rb rler yle doğrudan bağlantılı olmayacak b r mler şunlardır;
1) Her hayvan ç n etoloj k ht yaçlarına göre yeterl büyüklükte kapalı ve açık bölmeler,
2) Karant na bölümü,
3) Hasta bakım bölümü,
4) Yavrulu anne bölümü,
5) Hayvan müşahede bölümü,
6) Hayvanların y yecekler n n hazırlandığı mutfak bölümü.
b) Hayvanların bulunduğu b r mden ayrı olacak b r mler şunlardır;
1) Muayene odası,
2) Amel yat odası,
3) İşç odası,
4) Duş, depo, tuvalet,
5) Veter ner hek m odası,
6) İdare odası.
Geç c bakımevler nde aranacak şartlar
MADDE 24 – (1) Geç c bakımevler nde;
a) Geç c bakımevler n n kurulması ç n yürürlüktek lg l mevzuat hükümler ne göre z n alınması,
b) Hayvanların b lhassa operasyon önces ve sonrasında bakımlarının yapılacağı hayvan müşahede b r mler n n kolay
tem zleneb l r malzemeden yapılması,
c) Müşahede bölümler n n bölgen n hak m rüzgarlarına zıt yönde yapılarak hastalık etkenler n n rüzgarla bakımevler ne
taşınmasının engellenmes ,
ç) Geç c bakımevler nde bulunan hayvanların bulunduğu b r mler n güneş alacak şek lde düzenlenmes ,
d) İdare odası, şç odaları, duş ve tuvaletler, veter ner hek m odası, muayene odası ve amel yat odasının personel sağlığı
açısından hayvanların bulunduğu yerden uzakta ayrı b r bölüm hal nde yapılması,
e) Hayvanların bulunduğu b r mlerde tem zleneb l r ve dezenfekte ed leb l r malzemeden yapılmış yeml kler n ve
sulukların seç lmes ve her hayvan değ ş m nden önce mutlaka dezenfekte ed lmes ,
f) Geç c bakımevler n n yıkanması ve tem zl ğ ç n yeterl m ktarda su bulunması ve zem n n tem z tutulması, b r mler
ç ndek altlıkların hergün tem zlenmes ve en az beş günde b r kez dezenfekte ed lmes ,
g) Hayvanların bulunduğu b r mlerdek kapılar, dışarıdan ve çer den açılıp kapanab lecek şek lde k l t s steml yapılması,
çer de hayvan sayısı le orantılı olarak kolay yıkanab len ve dezenfekte ed leb len öncel kle plâst k malzemeden, tem n
ed lem yorsa ahşap malzemeden veya d ğer malzemelerden ve yekpare olarak yapılmış altlıkların bulunması,
ğ) Geç c bakımevler nde k myasal dezenfektan ve benzer maddelerle yapılan tem zl ğ n hayvanlara zarar vermeyecek ve
kalıntı bırakmayacak şek lde yapılması,
h) Geç c bakımevler n n patojen m kroorgan zmalara karşı ayda en az b r kez dezenfekte ed lmes ve Ek3 tek
Dezenfeks yon Belges n n geç c bakımev sorumlusu ya da sorumlu veter ner hek m tarafından mzalanarak ş yer ne asılması,
ı) Kafeslere konulan altlıkların her hayvan değ ş m nden önce dezenfekte ed lmes ,
) Geç c bakımevler n n zem n nde ve tabanında drarın b r kmes ne meydan vermeyecek b r eğ m n bulunması,

j) Karant na odasının her şüphel hayvan ç n ayrı bölmeler şekl nde yapılması, zem n n tem zl k ve dezenfeks yona
uygun malzemelerle kaplanması, kapısının k l tl ve üzer nde gözetleme bölümünün bulunması ve mekan k olarak
havalandırılmasının sağlanması,
k) Muayene ve amel yat odalarının hayvanın muayene ve amel yat yapılab lmes ne olanak verecek şek lde düzenlenmes ,
ayrıca gerekl alet ve ek pmanın bulundurulması,
l) Büyük hayvanlara günde en az b r öğün, yavrulara se günde en az k öğün y yecek ver lmes , y yecekler n günlük
hazırlanması, günlük olarak tüket lmeyen y yecekler n uygun saklama koşullarında saklanması, yemek artıklarıyla hayvanların
beslend ğ geç c bakımevler nde y yecekler n günlük olarak tüket lmes ve gün boyunca y yecekler n hayvanların önünde
beklet lmemes ,
m) Geç c bakımevler n n kapas tes d kkate alınarak, öncel kle bakıma muhtaç olan hayvanların seç lmes ,
n) Geç c bakımevler nde çalışan tüm personel n hayvanlardan geçen hastalıklara karşı aşılanması, hayvan bakımı,
eğ t m ve hastalıkları konusunda veter ner hek m tarafından b lg lend r lmes ,
o) Bakıcı personel n özel g ys , plâst k eld ven ve ç zme g ymes ,
ö) Şeh r şebekes ne bağlı su veya bu amaca yönel k yeterl kapas tede su deposunun bulunması,
p) Su, şebeke suyu dışında başka b r kaynaktan tem n ed l yorsa, suyun dezenfeks yonu ç n gerekl tedb rler n alınması,
suyun bakter yoloj k ve k myasal anal zler n n yaptırılması, sonuçlarının saklanması ve anal z değerler ne göre suyun
kullanılması,
r) Geç c bakımevler nde; karant na odası, hasta bakım odası, yavrulu anne odası, hayvan müşahede odası le amel yat
odasında uygun ısıtma ve aydınlatma s stem n n bulunması,
s) Hayvanların sürekl sıcakta ve soğukta kalmalarını önley c tedb rler n alınması,
ş) Hayvanlar ç n kulübe s stem ben msenm ş se hayvan kulübeler n n metal olmayan öncel kle plast kten ya da
tahtadan yapılmış olması,
t)
Tellerle bölünen açık alanlarda tel del k aralıklarının hayvanların yaralanmalarını önleyecek şek lde yapılması,
u) Geç c bakımevler n n peyzajının yapılarak ağaçlandırılmasının sağlanması,
ü) Geç c bakımevler nde ölen hayvanların ölüm neden varsa ölmeden önce yapılan tahl l, uygulanan tedav ve
laboratuvar teşh sler , yapılmışsa otops raporunun geç c bakımev sorumlusu ya da sorumlu veter ner hek m tarafından Ek 2
dek Sah ps z Hayvan Kayıt Defter ne şlenerek geç c bakımev nde muhafaza ed lmes ,
v) Geç c bakımevler nde 3285 sayılı Kanuna tâb , hbarı mecburî b r hastalık çıkması hal nde, geç c bakımev
sorumlusu ya da sorumlu veter ner hek m tarafından durumun resmî makamlara haber ver lerek yetk l lerce alınacak yasal
tedb rler n uygulanması ve uygulattırılması,
y) Geç c bakımevler nde bulunan hayvanların talep ve sorumluluklarını üstlend kler n taahhüt etmeler hal nde,
stekl lere ver lmes ve bu şlemler n kayıt altına alınması,
z) Bu Yönetmel ğ n 50 nc maddes ne göre el konulan hayvanların beled yelere a t geç c bakımevler nde gerekl kontrol
ve müdahaleler yapılarak sah plend r l nceye kadar bakımının yapılması,
aa) Geç c bakımevler nde t carî amaçla hayvan üret m n n yapılmaması,
bb) Geç c bakımevler n gezmeye gelen k ş ler n kafeslerde bulunan hayvanlara doğrudan temasının ve ulaşmasının
önlenmes ç n gerekl tedb rler n alınması,
cc) Geç c bakımevler nde en az b r adet veter ner hek m ve her yüz hayvan ç n en az b r adet hayvan bakıcısının
bulunması,
çç) Köpekler n konulacağı b r mlere veya kafesler ne b rden fazla hayvanın konulmaması ancak mecburîyet varsa aynı
m zaç le f z ksel açıdan yapıları ve güçler benzer hayvanların b r araya konulması ve hayvanların b rb rler ne zarar vermes n n
önüne geç lmes ,
dd) Geç c bakımevler nde özel k ş , kurum ve kuruluşlara a t hayvanlara tedav h zmetler n n gel r n n geç c
bakımev nde kullanılması kaydıyla ve makbuz karşılığında ver lmes ,
ee) Geç c bakımevler nde oluşacak tıbbî atıkların, 2872 sayılı Kanun ve yürürlüktek lg l mevzuatlar hükümler
çerçeves nce bertaraf ed lmes ,
ff) Hayvanların geç c bakımev dışına çıkmasını engelley c tedb rler n alınması,
gg) Tem zl k sularının uzaklaştırılab lmes ç n yeterl eğ me sah p olan toplama kanal s stem n n kurulması ve fosept ğ n
beled ye tarafından çek lmes n n sağlanması,
ğğ) Geç c bakımevler nde tem zl k artıklarının ve dışkılarının çöp kutusu ç nde bulunan, dayanıklı ve yırtık olmayan,
ağzı bağlanab len naylon torbalar ç ne konulması ve kontrollü b r atık ün tes nde yakılarak yok ed lmes veya 2872 sayılı Kanun
ve yürürlüktek lg l mevzuat çerçeves nde bertarafının sağlanması
zorunludur.
Mob l kısırlaştırma ün teler
MADDE 25 – (1) Mob l kısırlaştırma ün teler nde operasyon yapılab lmes ç n uygun h jyen k şartlar, gerekl amel yat
malzemes ve tes sat bulunur.
(2) Mob l kısırlaştırma ün teler nde hayvanların aşılama ve kısırlaştırmaları sağlanır. Bu hayvanlardan tedav ler
uzayanlar, geç c bakımev ne nakled leb l r.
(3) Mob l kısırlaştırma ün teler nde amel yat sonrası oluşacak tıbbî atıklar 2872 sayılı Kanun ve yürürlüktek lg l
mevzuat çerçeves nce bertaraf ed l r.
Geç c bakımevler nde hastalıkların hbarı
MADDE 26 – (1) Geç c bakımev nden sorumlu veter ner hek m, 3285 sayılı Kanunun 4 üncü maddes ne göre Tarım
ve Köy şler Bakanlığınca tesp t ed len hbarı zorunlu hastalıklar le sebeb b l nmeyen hayvan ölümler nde, ölen b rey hayvan
sayısının toplam b rey hayvan sayısına oranının % 10’a ulaşmasını müteak p, bu durumu b r raporla en geç y rm dört saat
çer s nde l müdürlüğüne b ld rmekle yükümlüdür. İl müdürlüğü, Bakanlığı ve tarım l müdürlüğünü bu durumdan ved l kle
haberdar eder.
(2) Geç c bakımevler nde meydana gelen hastalık ve ölümler n nedenler tesp t ed lene kadar geç c bakımev nde
bulunan hayvanların sah plend r lmes ne z n ver lmez.
Geç c bakımevler nde hayvanların tecr t, dezenfeks yonu ve ölen hayvanların bertarafı

MADDE 27 – (1) Bu konulardak ş ve şlemler, 3285 sayılı Kanun le 15/3/1989 tar hl ve 20109 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmel ğ çerçeves nde yapılır. Zoonoz hastalıktan ölenler yakma
ün tes olan yerlerde yakılır veya usulüne uygun olarak bel rlenen yerlere k reçle gömülür.
BEŞİNCİ KISIM
Hayvanların T car Amaçla F lm, Benzer Çek m ve Reklâmlarda Kullanılması
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayvanların T carî Amaçla F lm, Benzer Çek m ve Reklâmlarda
Kullanılmasına İl şk n Temel Esaslar
İz n ve denet m
MADDE 28 – (1) Hayvanların t carî amaçlı f lm ve benzer çek m le göster lerde kullanılacakları tüm sahneler, l
müdürlüğünün zn ne ve denet m ne tâb d r.
(2) Senaryolar, hayvanlara ez yet ed c tabloları çermeyecek ve hayvanların yaşam haklarını zedeleyen mesajlar yer
almayacak şek lde hazırlanır. Hazırlanan senaryoların l müdürlüğünce uygun görülerek z n ver lmes hal nde çek mler
gerçekleşt r l r.
(3) P tbull Terr er ve Japanase Tosa g b tehl ke arz eden hayvanların reklâmını yapmak ve serg lemek yasaktır.
Hayvan sah pler nce alınacak önlemler
MADDE 29 – (1) Her türlü t carî amaçlı göster , reklâm ve benzer f lm ve fotoğraf çek m nde kullanılacak hayvanların,
sağlık kontroller n n yapılmış ve aşı programının sağlık karnes ne şlenm ş olmalıdır.
(2) Hayvan sah pler , f lm ve benzer çek mlerde kullanılacak hayvanlarının, çevreye ve nsanlara verecekler zararı
önlemek ç n gerekl her türlü tedb r almakla yükümlüdür.
Çek m ve benzer faal yetlerde uyulması gereken hususlar
MADDE 30 – (1) Çek m ve benzer faal yetlerde aşağıdak hususlara uyulur;
a) Hayvanlar, ş ddet çeren reklâm ve f lmlerde kullanılmaz,
b) Hayvanlar, etoloj k özell kler ne aykırı davranışlara zorlanmaz,
c) Reklâm ve f lm çek m sırasında hayvanın görev n yapması ç n sağlığına zararlı y yecekler ver lmez,
ç) Sağlık nedenler le gerekl olmadıkça, b r hayvana zor kullanarak yem yed r lmez, acı, ıstırap ya da zarar veren
y yecekler le alkollü çk , s gara, uyuşturucu ve bunun g b bağımlılık yapan y yecek veya çecekler le dop ng etk s yapan
k myasal maddeler ver lmez,
d) Hayvanların f lm çek m ve reklâm ç n kullanılması esnasında, yorulduğu ve strese g rd ğ görülürse çalışmaya ara
ver l r,
e) Reklâm, f lm ve fotoğraf çek m sırasında hayvanların sakatlanmasına, yaralanmasına ve ölümüne sebep olab lecek
yöntemler kullanılmaz,
(2) Bu amaçla kullanılacak hayvanlarla lg l olarak k ş /kurum/kuruluşlar; hayvanlar ç n gerekl anatom k, f zyoloj k,
ps koloj k ve davranış karakterler le lg l önlemler alır ve onların temel barınma ht yaçlarını sağlayacak asgarî alanları tahs s
eder,
(3) Reklâm, f lm ve fotoğraf çek m g b faal yetler n yapılması sırasında sah pl hayvanlar sah pler n n, sah ps z
hayvanlar se f lm ve fotoğraf çek m sırasında veter ner hek m n gözet m nde bulundurulur.
ALTINCI KISIM
Hayvanların Öldürülmes le İlg l Usul ve Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Öldürme Yöntemler
Öldürme yöntem
MADDE 31 – (1) Kanunî st snalar le tıbbî ve b l msel gerekçeler ve gıda amaçlı olmayan, veter ner hek mce tesp t
ed len nsan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehd tler bulunan hayvanlardan öldürülmes ne karar ver lenler n öldürme
şlem , hayvanlara en az acı veren laçlarla, veter ner hek m tarafından uygun b r yöntem ve anestez dozu ver lmek suret yle
gerçekleşt r lecekt r. Veter ner hek m kararıyla tesp t ed len durumlarda yapılacak öldürme şlem , şuur kaybı ve ölümü hemen
gerçekleşt r l p, der n genel anestez le başlayarak, kes n ve mutlak ölümle sonuçlandırılır.
(2) İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehl ke oluşturacak hastalığa yakalanmış ve tedav s mümkün olmayan zorunlu
olarak öldürülmes gereken hayvanlar ç n, 3285 sayılı Kanun hükümler uygulanır.
Hayvanların öldürülmes nde st snalar
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmel ğ n 31 nc maddes nde sayılan durumların dışında yavrulama, gebel k ve süt annel ğ
dönemler nde hayvanlar öldürülmez.
Yasaklanan öldürme yöntemler
MADDE 33 – (1) Yasaklanan öldürme yöntemler şunlardır:
a) Bu Yönetmel ğ n 31 nc maddes ndek etk ler sağlasa b le dozu ve uygulaması kontrol ed lemeyen herhang b r
zeh rl madde veya laç kullanımı yöntem .
b) An şuur kaybı meydana get rmeden yapılan elektr kl öldürme yöntem .
c) Veter ner hek m tarafından gerekl görülmed kçe ateşl s lahlarla öldürme yöntem .
ç) Der n anestez kullanılmasına rağmen ölümün gerçekleşmemes durumunda boğma veya nefess z kalmasına neden
olacak yöntemler.
İKİNCİ BÖLÜM
Ölen Hayvanların Bertarafı
Ölen hayvanların bertarafı

MADDE 34 – (1) Öldürme şlem nden sorumlu k ş , hayvanın kes n olarak öldüğünden em n olduktan sonra hayvanın
ölüsünü usulüne uygun olarak bertaraf etmekle yükümlüdür.
(2) Öldürme şlem nden sorumlu k ş ve kuruluşlar tarafından, ölen hayvanlar, der n çukur kazılarak gömülür ve üzer
sıkıştırılmış toprak le kapatılır veya yakma ün tes nde yakılır. 3285 sayılı Kanuna göre, enfeks yon geç rm ş ve zoonoz
hastalıktan ölen hayvanlar, yakma ün tes olan yerlerde yakılır veya usulüne uygun der n çukurlara üzerler ne k reç dökülerek
gömülür.
(3) Ölen veya öldürülen hayvanlar ç n, öldürme şlem lg l yerel yönet mler tarafından b r tutanakla tesp t ed lerek b lg
ve belgeler kurum düzey nde, en az k yıl muhafaza ed l r.
YEDİNCİ KISIM
İl Hayvan Koruma Kurulları Çalışma Usul ve Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Kurulun kuruluşu
MADDE 35 – (1) İl hayvan koruma kurulu, her lde val n n başkanlığında;
a) Büyükşeh r beled yes olan llerde, büyükşeh r beled ye başkanları,
b) Büyükşeh re bağlı lçe beled ye başkanları,
c) Büyükşeh r olmayan llerde beled ye başkanları,
ç) İl çevre ve orman müdürü,
d) İl tarım müdürü,
e) İl sağlık müdürü,
f) İl m ll eğ t m müdürü,
g) İl müftüsü,
ğ) Büyükşeh r beled yes olan llerde büyükşeh r beled yes veter ner şler müdürü,
h) Büyükşeh r olmayan llerde se l beled ye veter ner şler müdürü,
ı) Veter ner fakülteler olan yerlerde, fakülte tems lc s ,
) Münhasıran hayvanları koruma le lg l faal yet gösteren gönüllü kuruluşlardan val l k takd r le seç lecek en çok k
tems lc ,
j) İl veya bölge veter ner hek mler odasından b r tems lc den
oluşur.
(2) Kurul başkanı, gerekl gördüğü durumlarda konuyla lg l olarak görüş ve öner ler n almak üzere d ğer kurum ve
kuruluşlardan yetk l steyeb l r. İllerde tems lc l ğ bulunmayan kuruluş var se, l hayvan koruma kurulları d ğer üyelerden
oluşur. Kurul, çalışmalarının sonucunu, öneml stratej , uygulama ve görüşler Genel Müdürlüğe b ld r r. Kurul, kurul başkanı
tarafından toplantıya çağrılır.
(3) Kurulun sekreterya h zmetler l müdürlüğü tarafından yürütülür.
İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Esasları ve İlan
Toplantı usulü
MADDE 36 – (1) Kurul üç ayda b r başkanın çağrısı üzer ne, üyeler n en az üçte k çoğunluğuyla toplanır.
Gerekt ğ nde olağanüstü toplantılar yapılab l r.
Toplantı gündem
MADDE 37 – (1) Kurulun sekreteryasını l müdürlüğü yürütür.
(2) Kurulun toplantı gündem , kurul sekreteryası tarafından hazırlanır ve başkan tarafından onaylanır. Kurul üyeler ,
sonrak ayın gündem yle lg l öner lerde bulunab l rler. Ancak, gündem n son şekl başkan tarafından bel rlen r. Gündemde yer
alan konular hakkında, başkanlıkça gerekl görülmes hal nde, lde bulunan ün vers teler n lg l bölüm öğret m üyeler , lg l d ğer
kurum ve kuruluşların tems lc ler toplantıya davet ed lerek gündemdek konu le lg l görüşler alınır veya yazılı görüş b ld rmes
sten r.
(3) Yazılı görüşler değerlend r lmek üzere kurul üyeler ne gönder l r.
(4) Gündem konuları, başkanın onayından sonra, kurul üyeler ne, toplantı gününden en az üç gün önce b ld r l r.
Kurul kararları
MADDE 38 – (1) Kurul kararları, sekreteryanın başlıklı karar kağıtlarına yazılır. Karar numaraları sürekl ve her karara
b r numara vermek suret yle düzenlen r. Yıl değ şse de mükerrer karar numarası ver lemez. Kararlar, başkan ve üyelerce
mzalanır.
(2) Kararların tek b r sayfadan fazla olması hal nde, d ğer sayfalar da başlıklı karar kağıtlarına yazılır ve kararın b tt ğ
sayfanın sonu, başkan ve üyelerce mzalanır. Mümkün olmadığı takd rde, b r karar tutanağı oluşturularak başkan ve üyeler
tarafından mzalanır. D ğer sayfaların alt kısmında bırakılan k aralık boşluk se başkan ve üyelerce paraflanır.
(3) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eş tl ğ hal nde başkanın kullandığı oy yönünde
çoğunluk sağlanmış sayılır. Üyeler çek mser oy kullanamazlar. Kurul üyeler nce, karşı oy kullanılan kararlar karşı oy yazılarak
mzalanır. Karşı oy gerekçeler , ayrıca sah pler nce yazı le bel rt lerek dosyasında saklanmak üzere sekreteryaya tesl m ed l r.
(4) Kurul kararlarına l şk n olarak kabul ed len proje, program, har ta, plan, rapor ve benzer belgeler n b r takımı
Başkan ve üyelerce mzalanarak dosyasında saklanır.
(5) Kurul kararları;
a) Yıllar t bar yle ve des mal s steme göre dosyalanarak saklanır.
b) Kanun, tüzük ve yönetmel klere aykırı olamaz.
c) On gün çer s nde Bakanlığa gönder l r.
İlân

MADDE 39 – (1) Alınan kurul kararları toplantı tar h nden t baren b r hafta çer s nde, val l k lân panosunda en az beş
şgünü süreyle lân ed l r.
SEKİZİNCİ KISIM
Denet m ve İzlemeye İl şk n Usul ve Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Denet me Tâb Kurum, Kuruluş, İşletmeler, Gerçek ve
Tüzel K ş ler ve Yükümlülükler
Denet me tab kurum, kuruluş, şletmeler, gerçek ve tüzel k ş ler
MADDE 40 – (1) 5199 sayılı Kanun kapsamında denet me tab olan kurum, kuruluş, şletmeler, gerçek ve tüzel k ş ler
aşağıda bel rt lm şt r:
a) Ev ve süs hayvanı satışını yapan şletmeler.
b) Geç c hayvan bakımevler , hayvan konuk evler , hayvanların bakıldığı pans yon ve oteller.
c) Hayvan müşahede yerler , hastaneler, kl n k ve pol kl n kler.
ç) Ev ve süs hayvanı üret m tes sler .
d) Hayvan eğ t m yerler .
e) Hayvanat bahçeler ve doğa parkları.
f) Ev nde, şyer nde veya araz s nde hayvan besleyen k ş veya k ş ler.
g) Kurban satış ve kes m yerler .
Denet me tâb kurum, kuruluş, şletmeler, gerçek ve tüzel k ş ler n yükümlülükler
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmel ğ n 40 ıncı maddes kapsamında denet me tâb olanların yükümlükler şunlardır;
a) Denet m sırasında, denet m elemanı le b rl kte; Ek6 dak İzleme ve Denetleme Formunun sağlıklı b r şek lde
düzenlenmes n sağlamak,
b) Denet m elemanının, denet m şlem n güvenl b r şek lde yapmasını ve denet m sırasında gerekl görülen her türlü
personel, ulaştırma g b mkânları sağlamak,
c) Denet m sırasında sten len b lg ve belgeler eks ks z olarak vermek,
ç) Denet m sırasında sten len b lg ve belgeler n sunulamaması hal nde, azam onbeş gün ç nde gerekl b lg ve belgeler
l müdürlüğüne sunmak.
İKİNCİ BÖLÜM
Denet me İl şk n Usul ve Esaslar
Yetk l b r m
MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmel k hükümler ne uyulup uyulmadığını denetleme yetk s Bakanlığa
a tt r. Bakanlık bu yetk s n gerekt ğ nde mahall n en büyük mülkî am r ne devredeb l r. Bakanlığın yetk s n devretmes hal nde,
mahall n en büyük mülkî am r l bünyes nde veya mevcut değ lse başka llerden veya kurumlardan hayvanların korunması
konusunda uzman personel de denet m le görevlend reb l r. Bakanlık, merkez teşk latı lg l b r m personel n de denet m le
görevlend reb l r.
İşletme b lg formu
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmel ğ n 40 ıncı maddes n n b r nc fıkrasının (f) bend nde sayılanların dışındak kurum,
kuruluş ve şletmeler, denet m sırasında Ek7 dek İşletme B lg Formunu yetk l denet m elemanlarına göster r.
(2) Ek7 dek İşletme B lg Formu, k nüsha olarak doldurulur. B r nüshası şletmede, k nc nüshası se l
müdürlüğünde muhafaza ed l r.
(3) Ek7 dek İşletme B lg Formlarındak b lg ler; Bakanlıkça yapılacak denet m, zleme, stat st k ve envanter
çalışmalarında kullanılmak üzere, denet me ve dar para cezası vermeye yetk l makam veya merc tarafından muhafaza ed l r.
Yıllık denet m ve zleme programı
MADDE 44 – (1) Yıllık denet m ve zleme programı, denet me ve dar para cezası vermeye yetk l makam veya merc
tarafından; b r öncek yılın Aralık ayında hazırlanır.
(2) Bu programla; yıl ç nde denetlenecek ve zlenecek kurum, kuruluş ve şletmelerde yapılacak denet m sıklığı ve
denet mde görevlend r lecek personel le personel arasındak görev bölümü bel rlen r.
B ld r m
MADDE 45 – (1) Yıllık denet m ve zleme programına alınan kurum, kuruluş ve şletmelere, yıllık denet m programına
alındıkları denet me ve dar para cezası vermeye yetk l makam veya merc tarafından yazılı olarak b ld r l r. İhbar ve ş kâyet g b
durumlar le mahall n en büyük mülkî am r n n ve Bakanlığın program dışı denet me gerek gördüğü hallerde, b ld r m yapılması
zorunlu değ ld r.
K ml k kartı
MADDE 46 – (1) Denet mle görevlend r len personele, Bakanlık merkez ve taşra teşk latı veya mahall n en büyük mülkî
am r tarafından onaylanmış görevl k ml k kartı ver l r. Bakanlık personel görevl k ml k kartı olmaksızın genel müdürlük onayı
le denet m yapab l r. Denet m elemanları yaptıkları denet mler sırasında, k ml k kartlarını veya görevlend rme onaylarını; kurum,
kuruluş, şletme, gerçek ve tüzel k ş lere göstermek zorundadır. Denet m görev nden herhang b r nedenle ayrılanların k ml k
kartları ger alınır.
İzlemedenetleme formu
MADDE 47 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşk latı veya mahall n en büyük mülkî am r nce görevlend r len denet m
elemanları, denet mler sırasında Ek6 dak İzlemeDenetleme Formunu düzenler. Bu formlar denet me ve dar para cezası vermeye
yetk l makam veya merc tarafından muhafaza ed l r.
Denet m tutanağı
MADDE 48 – (1) Bakanlık veya mahall n en büyük mülkî am r nce görevlend r len denet m elemanları, denet m n
b t m nde; denet m tutanağını k nüsha hal nde hazırlar. Tutanağın b r nüshası lg l de, d ğer nüshası se denet me ve dar para
cezası vermeye yetk l makam veya merc tarafından muhafaza ed l r.

Hayvan hakları hlal tutanağı
MADDE 49 – (1) Bakanlık veya mahall n en büyük mülkî am r nce görevlend r len denet m elemanlarınca yapılan
denet m sonucunda; 5199 sayılı Kanunda bel rt len f llere aykırılık tesp t ed lmes durumunda, Ek8 dek Hayvan Hakları İhlal
Tutanağı düzenlen r.
El koyma
MADDE 50 – (1) Denet m sonunda; 5199 sayılı Kanuna aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların
bakımını c dd şek lde hmal ett ğ ya da onlara ağrı, acı veya zarar verd ğ denet m elemanlarınca tesp t ed len k ş ler n
hayvanlarına, denet me ve darî para cezası vermeye yetk l makam veya merc tarafından el konulur. Denet me ve darî para
cezası vermeye yetk l makam veya merc , yerel yönet mlerle şb rl ğ yaparak söz konusu hayvanların yen den
sah plend r lmes n ya da koruma altına alınmasını sağlar.
DOKUZUNCU KISIM
Ödeneğ n Kullanılmasına İl şk n Usul ve Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Desteklenecek Kurum ve Kuruluş le Faal yetlere İl şk n Usul ve Esaslar
Desteklenecek kurum ve kuruluş
MADDE 51 – (1) 5199 sayılı Kanun hükümler gereğ nce Bakanlık bütçes ne konan ödenekten bu Yönetmel k
kapsamında yapılacak ş ve şlemlere l şk n desteklemelerden l özel dareler ve yerel yönet mler yararlanır.
(2) Bu Yönetmel ğ n 52 nc maddes kapsamında bel rlenen desteklenecek faal yetlere ver lecek ödenek, Bakanlığın
Onayıyla Bakanlık bütçes ne konulacak ödeneklerden bütçe mkânları dah l nde ver l r.
Desteklenecek faal yetler
MADDE 52 – (1) Geç c bakımevler kapsamında ödeneğ n kullanımına l şk n desteklenecek olan faal yetler;
a) Kurulmuş ve kurulacak olan geç c bakımevler nde; amel yathane, hasta ve yavru bakım bölümü le karant na ve
hayvan müşahede bölümler ne alınacak alet ve ek pmanların,
b) Geç c bakımev n n dezenfeks yonunda kullanılacak olan her türlü alet ve ek pmanların,
c) Geç c bakımev ne get r len hayvanların tıbbî müdahaleler ç n gerekl olan laçlar ve malzemeler n,
ç) Geç c bakımevler ne get r lecek olan hayvanların yakalanması sırasında kullanılacak olan malzemeler n
satın alınmasıdır.
Müracaat ve z n şlemler
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmel ğ n 52 nc maddes ndek desteklenen faal yetler kapsamında hazırlanan mal yet hesabı
le lg l her b r faal yet ç n ayrıntılı raporlar l özel dareler ve yerel yönet mler tarafından mahall n en büyük mülk am r ne
sunulur. Uygun görülen rapor l hayvan koruma kurulunda da görüşüldükten sonra uygun görülmes hal nde b r raporla
Bakanlığa gönder l r. Bakanlığın Onayını müteak p; lg l l özel dareler ve yerel yönet mlere ödenmek üzere Bakanlık
bütçes nden lg l l müdürlüğüne aktarılan bu ödenek l müdürlüğünce lg l l özel dareler ve yerel yönet mlere öden r.
ONUNCU KISIM
İdar Para Cezalarında Kullanılacak Makbuzların Şekl , Dağıtımı,
Kontrolü le İlg l Usul ve Esaslar, Geç c ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Hayvan Hakları İhlal Tutanağı ve Makbuz Düzenlenmes nde Yetk
Hayvan hakları hlal tutanağı düzenleyecek personel
MADDE 54 – (1) 5199 sayılı Kanunun 28 nc maddes nde öngörülen darî para cezaları, Bakanlık tarafından ver l r.
Bakanlık, darî para cezası verme yetk s n , Kanunun 17 nc maddes çerçeves nde, mahall n en büyük mülkî am r ne
devredeb l r. 5199 sayılı Kanunun lg l hükümler çerçeves nde mahall n en büyük mülkî am r nce görevlend r len denet m
elemanları le Bakanlık merkez ve taşra teşk latı denet m elemanlarınca, 5199 sayılı Kanunda bel rt len f ller n şlenmes n
müteak p f ller şleyenler hakkında b r tutanak düzenlen r.
İdar para cezası kes lmes ne l şk n hazırlanan belgeler
MADDE 55 – (1) Ek8 dek Hayvan Hakları İhlal Tutanağı Bakanlıkça ser numaralı olarak bastırılır ve ser numaraları
le m ktarları bel rt lerek l müdürlükler ne dağıtılır. Bakanlıkça gönder len hayvan hakları hlal tutanağı l müdürlükler nce ser
numaraları ve m ktarları bel rt lmek ve kullanıldıkça yen s ver lmek üzere görevlend r lm ş denet m elemanlarına z mmetle tesl m
ed l r. Ek 9 dak Makbuz, l müdürlüğünce, kullanıldıkça yen s ver lmek üzere ser numaraları ve m ktarları da bel rt lerek,
yetk l kılınmış mal sandığına tesl m ed l r.
İKİNCİ BÖLÜM
Makbuz ve Hayvan Hakları İhlal Tutanağının Düzenlenmes ne
Da r Usul ve Esaslar
Hayvan hakları hlal tutanağının düzenlenmes
MADDE 56 – (1) Görevlend r lm ş denet m elemanları tarafından yapılan denet m sonucunda, 5199 sayılı Kanunda
kabahat sayılan f ller n tesp t hal nde Ek8 dek Hayvan Hakları İhlal Tutanağı, üç nüsha hal nde düzenlen r. Tutanakların her
nüshası arasına, mutlaka karbon kağıdı konularak, sab t, mürekkepl veya tükenmez kalemle tam ve eks ks z doldurularak,
tutanağı düzenleyenler n her b r tarafından mzalanır.
Hayvan hakları hlal tutanağı ve makbuzların tesl m ve ades
MADDE 57 – (1) Görevlend r len denet m elemanlarınca yapılan denet m sonucunda, Kanuna aykırılık tesp t ed lmes
durumunda, üç nüsha hal nde Ek8 dek Hayvan Hakları İhlal Tutanağı düzenlen r. Bu tutanağı müteak p lg l hakkında
uygulanacak darî yaptırım kararı, Bakanlık merkez ve taşra teşk latının veya yetk devr hal nde mahall n en büyük mülkî
am r n n onayı alındıktan sonra üç nüsha hal nde düzenlen r. İdarî yaptırım kararında bu karara karşı başvurulab lecek merc ,
kanun yollar ve başvuru süres açık b r şek lde bel rt l r. Bu kararda ayrıca, 30/3/2005 tar hl ve 5326 sayılı Kabahatler

Kanununun 17 nc maddes n n üçüncü fıkrası uyarınca lk taks d peş n olmak üzere b r yıl ç nde dört eş t taks tle ödeme
kolaylığı sağlanması talep ed ld ğ takt rde bu taleb n değerlend reb leceğ ve aynı Kanunun 17 nc maddes n n altıncı fıkrası
uyarınca kanun yoluna başvurmadan önce ödeme yapılması hal nde darî para cezasının dörtte üçünün tahs l ed leceğ hususlarına
da yer ver l r. Söz konusu kararın üçüncü nüshası, Ek8 dek Hayvan Hakları İhlal Tutanağı le b rl kte 11/2/1959 tar hl ve 7201
sayılı Tebl gat Kanunu hükümler uyarınca lg l ye adel taahhütlü olarak tebl ğ ed l r. Kararın k nc nüshası darî yaptırım kararı
veren merc de muhafaza ed l r.
B r nc nüshası se Ek9 dak Makbuz karşılığında, para cezası almaya yetk l olan mal sandığına gönder lerek, öngörülen
dar para cezasının tahs l sten r. Tutanak düzenlenmes sırasında, lg l n n olay mahall nde bulunmaması hal nde tebl ğ
ed lecek dar para cezasına l şk n karara tutanak eklen r.
Makbuzların düzenlenmes
MADDE 58 – (1) 5199 sayılı Kanunda bel rt len f ller şleyenlere ver lecek cezalarda düzenlenecek makbuzlar,
kend nden karbonlu olmak üzere üç nüshadır.
Makbuzların şekl
MADDE 59 – (1) Makbuzlar üzer nde;
a) Ser ve kayıt numarası,
b) Yer ve tar h kayıtları ç n ayrılmış bölümler,
c) İdar para cezası kes len;
1) Gerçek k ş se adı soyadı, mesleğ , adres , verg numarası, baba adı, ana adı, doğum tar h ve yer ,
2) Tüzel k ş se unvanı, verg da res , adres , kanunî tems lc s n n adısoyadı, görev ve verg k ml k numarası.
ç) İdar para cezasının neden , m ktarı ve yasal dayanağı,
d) İdar para cezasını veren kurum,
e) Tahs l ed lecek paranın tutarını yazıyla göster r bölüm,
f) Düzenleyen n adısoyadı, unvanı ve mza yer
bulunur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geç c ve Son Hükümler
Eğ t m sert f kası
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut ev ve süs hayvanı satan k ş ler, bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes n müteak p b r
yıl ç nde eğ t me katılarak sert f ka alır.
Mevcut geç c özel bakımevler n n durumu
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten t baren her özel geç c bakımev , geç c bakımev
sorumlusunu bel rleyerek altı ay çer s nde bulunduğu yerdek l müdürlüğüne b ld r r.
(2) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten önce açılmış olan özel geç c bakımevler , bu Yönetmel ğ n yürürlüğe
g rd ğ tar hten t baren altı ay ç nde bulundukları yerdek l müdürlüğüne b ld r mde bulunurlar ve b r yıl çer s nde de bu
Yönetmel ğ n 23 üncü maddes nde bel rt len amel yat odası ve veter ner hek m odası le 24 üncü madden n (cc) fıkrası dışındak
kr terler sağlar.
Mevcut geç c beled ye bakımevler n n durumu
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten önce açılmış olan beled yeye a t geç c
bakımevler hayvanların bakımına devam eder. Ancak, bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rd ğ tar hten t baren b r yıl ç nde bu
Yönetmel ğ n 20 nc , 21 nc ve 22 nc maddeler ndek şartları uygun hale get r rler.
Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
Ekler İç n Tıklayınız

