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Ev Hayvanları Satış Yerleri Çalışanlarının 

Eğitim Kitapçığı 

SUNUŞ 

 

  

 

 

Son yıllarda ev hayvanı bakımı oldukça yaygınlaşmıştır. Doğal 

çevremizin bir parçası olan hayvanları besleme, sahiplenme ve bakım 

duygusu insanların doğasında vardır. Örneğin, manevi desteğe ihtiyacı olan 

kimseler için hayatlarının devamı hayvanların sayesinde gerçekleşmektedir. 

Hayvan beslemek, birçok sorumluluğu da beraberinde getirmektedir.  

 

Bizler gibi aynı canlı organizmaya sahip hayvanlarımızın da 

beslenme, dinlenme, oynama, uyuma ve benzer doğal ihtiyaçlarını 

karşılanması gereği söz konusudur. Onlarda bizler gibi sevinir, üzülür ve 

darılırlar. 

 

Ev hayvanlarımızın bakım ve beslenmesinin, teknik, hassas, özveri 

isteyen bir olgu olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktadan hareketle 

sorumluluğunu ve bakımını üstlendiğimiz hayvanlarımızı iyi tanımamız 

gerekir. 

 

Hayvan beslenmesinde öncelikli husus bizlerin ve hayvanlarımızın 

sağlığıdır. Hayvanlardan insanlara bulaşan (Zoonoz) hastalıklar konusunda 

gerekli sıhhi ve hijyenik tedbirlerin alınması zorunluluğu vardır.  

 

Başta koruyucu aşıları, uygun barınma yerleri, temiz, güvenli ve 

besleyici gıda temini, hayvan refahının esas alındığı kültürümüzde de 



 
 

mevcut olan sevgi ve şefkat ile muamele yapılması unutulmamalıdır. Ev 

hayvanlarımız ticari bir mal olmayıp yaşamımızın tamamlayıcı bir 

unsurudur.   

       

Bilinçli hayvan bakım ve beslenmesinin bazı temel kuralların 

hatırlatılmasının amaçlandığı bu kitapçığın yararlı olacağı düşünülmüştür.  

                        



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tanımlar 

Ev hayvanı: İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel 

zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve 

sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı, 

Ev Hayvanı Satış Yeri: İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan, bakım ve 

beslenmeleri sahiplerince karşılanılan hayvanlar ile bu hayvanlarla ilgili kafes, 

tasma, gıda maddesi gibi mamullerin satıldığı yerleri, 

Hayvan barınak, konukevi, pansiyon ve oteli: Ev hayvanlarının, geçici süreler için 

barındırıldıkları yerleri, 

Akvaryum: Tatlı ya da tuzlu su doldurularak içinde bitki ve hayvanların 

barındırıldığı, beslendiği değişik ebatta camekânlı hazneyi, 

Dezenfeksiyon: Mikroorganizmaların fiziki, kimyevi ve ultraviyole ışınları ile yok 

edilmesi işlemini, 

Dezenfeksiyon belgesi: Ev hayvanları satış yerleri, konukevi, pansiyon, otel gibi 

hayvanların geçici süre barındırıldıkları yerler ile eğitim yerlerinin, usulüne 

uygun dezenfekte edildiğini belgeleyen, kullanılan dezenfektanın adını, 

miktarını, yöntemini ve dezenfekte edilme tarihini içeren bilgileri kapsayan 

veteriner hekim onaylı belgeyi, 

İşyeri Sorumlu Veteriner Hekimi: Ev hayvanlarını satış yerleri, konukevi, otel, 

pansiyon gibi hayvanların geçici süre barındırıldığı yerler ile eğitim yerlerinin 

dezenfeksiyonu ve buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık sorunları 

ile koruyucu önlem ve aşılamalarından sorumlu, Bölge Veteriner Hekim Odasına 

kayıtlı, veteriner hekimi, 

Ruhsat: İl Müdürlüğü tarafından kuruluş izni verilmiş ev hayvanlarının satış, 

barınma ve eğitilme yerlerine, faaliyete geçmesi için verilen izni, 

Aşılama: Vücudun bağışıklık sistemini uyararak hastalıklara karşı özel 

antikor üretilmesi ve hastalığı yapan etkenle karşılaşıldığında antikorlar 

sayesinde hastalanmasını önleyen işlemi, 

Denetim elemanı: 5199 sayılı Kanunda belirtilen denetimleri yapmaya ve bu 

Kanun çerçevesinde kabahat teşkil eden fiilleri işleyenler hakkında işlem 

yapmaya, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve/veya mahallin en büyük mülkî 

amirince görevlendirilen personeli, 

Etoloji: Bir hayvan türünün doğuştan gelen, kendine özgü davranışlarını 

inceleyen bilim dalını, 



 
 

Evcil hayvan: İnsan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş hayvanları, 

Geçici bakımevi: Hayvanların sahiplendirilinceye veya alındığı ortama geri 

bırakılıncaya kadar rehabilite edildiği ve bu süre içerisinde geçici olarak kaldığı 

tesisi, 

İl hayvan koruma kurulu: Hayvanların korunması, sorunların tespiti ve 

çözümlerini karara bağlamak üzere; her ilde valinin başkanlığında,  Büyükşehir 

belediyesi olan illerde Büyükşehir belediye başkanları, Büyükşehir bağlı ilçe 

belediye başkanları, Büyükşehir olmayan illerde ise belediye başkanları, il çevre 

ve orman müdürü, il tarım müdürü, il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü, il 

müftüsü, belediyelerin veteriner işleri müdürü, veteriner fakülteleri olan 

yerlerde fakülte temsilcisi, münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet 

gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci, il 

veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilciden oluşan kurulu, 

İşaretleme: Aşılanan ve kısırlaştırılan hayvanların tanınmasını sağlamak 

amacıyla, bu hayvanların yaşamı ve davranışları üzerine olumsuz etkisi 

olmayan, dayanıklı, kolay fark edilebilen, uygulaması ve montesi kolay, kulak, 

boyun gibi uzuvlara plaka, tasma, mikroçip veya dövme gibi materyallerin 

uygulanması işlemini, 

Karantina: Bulaşıcı bir hastalığın bulunduğu yerden gelen hayvanların geçici 

olarak ayrılmasını, 

Kısırlaştırma: Dişilerde yumurtalıkların ve uterusun, erkeklerde testislerin 

alınması işlemini, 

Kontrollü hayvan: Bir kişi, kurum/kuruluş ya da tüzel kişilik tarafından 

sahiplenilen; bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan, işaretlenmiş, 

kayıt altındaki ev hayvanlarını,  

Mikroçip: Kedi, köpek, kuş ile laboratuar ve hayvanat bahçesi hayvanlarına 

uygulanabilen, ISO 11784-11785 veya ISO FDX-B standartlarına göre üretilmiş, 

125, 128 ya da 134,2 kHz frekansında olan ve okuyucu ya da tarayıcılar 

tarafından okunabilen ve uluslararası standartlara göre istisnaî ve 

benzersizlik üzerine 15 haneli bir rakam ihtiva eden ve veteriner hekim 

tarafından uygulanan elektronik cihazları, 

Müşahede: Herhangi bir hastalık veya bulaşıcı hastalık taşımasından 

şüphelenilen hayvanların gözlem altında tutulmasını,  



 
 

Populasyon: Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu 

topluluğu, 

Sağlık karnesi: Hayvanın kayıt numarasını, eşkâlini, aşılamalarını, parazitlere 

karşı ilaçlamalarını ve yapılan tedavileri gösteren veteriner hekim ve belediye 

veteriner işleri müdürlüğünce onaylı belgeyi,  

Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun 

ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya 

koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil 

hayvanları, 

Sorumlu Veteriner Hekim: Belediye bakımevlerinde yasalarla belirlenmiş 

hizmetleri ve sorumlulukları yerine getirecek olan veteriner hekimi, 

Tür: Birbirleriyle çiftleşebilen ve üreme yeteneğine sahip verimli döller verebilen 

popülasyonu, 

Veteriner Hekim: 6343 sayılı Kanun uyarınca mesleğini icra eden ve bu Kanunun 

5’inci maddesinde sıralanan görev ve yetkileri kullanan ve bu Yönetmeliğin 

tatbikinde görevlendirilen veteriner hekimleri, 

Yerel hayvan koruma görevlisi: Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz 

hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşam 

sorumluluğunu üstlenen ve İl hayvan koruma kurulunca yetkilendirilen gönüllü 

kişileri, 

Zoonoz hastalık: Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları ifade eder. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EV HAYVANLARI İLE İLGİLİ 

GENEL BİLGİLER 

 
HAYVAN DAVRANIŞI 

 

Davranış: Canlıların çevresiyle olan etkileşimi olayıdır. 

 

Veteriner Etolojisi: Evcil türlerin sağlığının korunması ve refahı için 

hayvan davranışlarını araştıran bir bilim dalıdır.  

 

Davranış sınıflandırılması, günümüzde 9 kategoriye ayrılarak geniş şekilde 

incelenmektedir. 

 

 

1. Beslenirler 

2. Barınak ararlar 

3. Gözlem ve araştırma yaparlar 

4. Taklit ederler 

5. Mücadelecidirler 

6. Seçicidirler 

7. Cinsiyetlerine özgü davranış gösterirler 

8. Sevgiye karşılık verirler 

9. Oyuncudurlar 

 

 



 
 

 

 

DAVRANIŞ, STRES ve HAYVAN REFAHI 

 

Hayvanların birçoğu yapay çevrede hareket ve davranışlarını büyük 

ölçüde sınırlarlar. Veteriner Hekimlerce hayvanların refahı için, hareket ve 

davranışlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi gerekir. 

Yapay çevre koşulları strese neden olabilir. Birçok vakada stres 

rahatlıkla fark edilebilir. Hayvanın davranışlarındaki değişiklikler ile strese 

neden olan faktörlerin giderilmesi için gerekli stratejiler oluşturulmalıdır.  

 Bu çerçevede;           

             Hayvanlara, olumsuz bir çevre 

içinde can sıkıntısı ya da stresin üstesinden 

gelebilmesi için bazı teşvikler 

gerekmektedir. 

 Hayvan, normal stres faktörlerine karşı 

etkin bir şekilde uyumlu olarak karşılık verir. 

 Stres faktörleri normal seviyenin 

üzerinde ise, hayvan yeni koşullara adapte 

olamaz. Mevcut duruma karşı, anormal 

yavrulama ya da anomalilerle karşılık verir. 

 

Geçmişteki araştırmaların çoğunu yem gereksinimleri oluşturmuştur. 

Sağlık, hijyen,  hayvanların davranışsal gereksinimlerinin bilimsel 

çalışmaları yetersiz kalmıştır. Değişik stres faktörlerinin etkisi ve 



 
 

davranışlara verilen tepki çoğu kez kötü huy olarak nitelendirilmişti. En 

küçük stres olayı dahi hassasiyetle değerlendirilmiştir. 

 

Veteriner Hekim kararını verirken elde edilen verilerden yararlanır. 

Düzensiz ve anormal örnekler üzerindeki stresin oluşturduğu 

olumsuzluklar araştırılarak anlaşılmaya çalışılacaktır. 

SOSYAL DAVRANIŞ 

 

Hayvanlardaki belirli davranış örnekleri; erkekler, dişiler ve gençler 

arasında görülmektedir. Yabani ve evcil hayvanların davranışlarının çoğu 

ayrıntılarıyla araştırıldı. Her iki grupta da kısırlaştırma sonucu oluşan yeni 

durumun sosyal davranışları etkilediği gözlendi. 

Evcil hayvanların insanlarla etkileşimleri, yetiştirmedeki güven ya da 

arkadaşlık ilişkileri, türden türe farklılık gösterir. Evcil ve çiftlik 

hayvanlarının hareketleri bazen kötü anlaşılabilir ya da sahiplerince yanlış 

yorumlanabilir. 

       Evcilleştirilen hayvanların sosyal davranış öğelerinin bazılarının özetle 

şunlar olduğu görüşü ortaya konmuştur. 

 

A. Hayvan ile insan arasındaki ilişkiler 

B. Köpeklerin sosyal davranışı 

C. Barınma sahasını koruma davranışı 

D. Kedilerin sosyal davranışı  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A. HAYVAN İLE İNSAN ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
 

Annesinin yanından genç yavruyu 

elimize almış olmak, insanca bir sosyal 

ilgi olayıdır. 

Dostluğun en uygun zamanı, memnun 

edici olguların şekillendiği dönemdir. Bu 

dönemin gelişimi ile ilgili aşamalar 

türlere göre farklıdır. 

Bazı alt türlerde doğumdan hemen sonra 

davranışsal gelişme iyi değildir. Örneğin; köpeklerde en uygun zaman 3-8 

haftalık yaştır. 

Erken gelişen türlerle, koyun gibi doğumunu müteakip davranışsal 

yeteneği olanlar 4-6 günlük dönemde iletişim kurarlar. Bazı çekici kafes 

kuşları sahiplerine kur yaparlar. Evcil bir hayvan sahibine tabidir. Sahibi, 

hayvanın mutluluğu ve güvenliği için, değişik yollarla sosyal etkileşim 

oluşturur. Hayvanla insan arasında beslenme ve dostluk üzerine “rehber-

takipçi” ilişkisi oluşabilir. 

Türler içindeki sosyal yapının tipinde bir “üstünlük-itaat” olayı 

gelişir. 

Hayvan sahibinin üstün olması önemlidir. Bilhassa hayvanlar ergin 

olduklarında tehlikelidirler. Türler için, en iyi kabul ettirme yöntemi uygun 

zamanda üstünlük kurmaktır. 

Genellikle erken yaşlarda cezaya hiç gerek duyulmamalıdır. Sosyal 

üstünlük etkileşimleri bireyler için özeldir. Kişi üstünlüğü durumunun, bir 

hayvana güçlü etki göstereceğinin garantisi yoktur. 

Özel maksatlar için hayvanlar bakıldığında, arkadaşlık ya da bir 

çocuk rolü üstlenmek, beklenilmedik sosyal davranış çatışmasına neden 

olabilir. Yabancılara karşı saldırganlık çoğalır, yavrularına iyi annelik 

yapmaktan kendini çeker. 



 
 

Aşırı kalabalık ve kötü yönetimde, sosyal davranışın normal olmasını 

beklemek mümkün değildir. Bu gibi durumlarda hayvanlarda, savurganlık, 

kötü huy, eza çekme gibi davranış bozulmaları ortaya çıkar. 

 

Veteriner Hekimler, hayvanların sosyal davranışlarından, sağlık 

durumlarını öngörebilirler. Olumsuz koşullardaki bakımdan dolayı hayvanın 

sağlığının bozulmasını, önleyici tedbirlerle, uygun şartların oluşturulması 

ile giderebilirler. 

Her bir türün temel davranış özellikleri, evcilleşmeden dolayı 

değişmez fakat normal sosyal davranışları az ya da çok, sahibinden dolayı 

değişebilir. 

Çoğu köpek, ailesinin içinde sağlıklıdır. Çünkü sürünün bir üyesine verdiği 

tepki gibi, insanlara da tepki verirler. Başlangıçtaki, sahibinin yüzünü 

yalama denemeleri, normal tanışma örneklerine olağanüstü benzer. 

 

 

B. KÖPEKLERİN SOSYAL DAVRANIŞI 

 

İnsan ve köpek ilişkileri 

İnsan ve köpek ilişkileri 3 şekildedir. 

 

1. Kafese bağlı olmak erken yaşta başlar. Yetişkin köpek ise, sahibinin 

yemeğine,  barınağına, dostluğuna ve onun sürekli desteğine 

ihtiyacı olduğunu hisseder. 

2. Sosyal üstünlük yapılarının içinde, insanın üstün olması durumunda, 

korkutulmuş olma riski, rakip olma durumlarında ise ısırma olayları 

vardır. Üstünlük en iyi kabul ettirmedir. Ancak şiddetli cezalar tercih 

edilmemeli, bir sınırı bulunmalıdır. Eğer küçük bir köpek, sahibinin 

otoritesine karşı mücadele ediyorsa ayaklarını yukarı kaldırır, 

boynun gevşek derisi okşanırsa uysallaşır. 

3. Köpeklerin çoğu, “rehber-takipçi” eşliğinde bazı talimleri yapmak 

zorundadır. 



 
 

Yavru davranışı 

 Ev eğitimi 

       Anne köpek yavrularını yalayarak 

temizler. Yavrular, 3 haftalık yaşa kadar 

katı yiyecek yiyemediklerinden annelerini 

emerek beslenirler. Yavru yatağını 

kirletmekten çekinir. Tuvalet ihtiyacı için 

özel tuvalet sahasını 8 haftalık yaştan önce 

kullanmaya alışamaz. Tuvalet ihtiyacı için 

yanlış yeri kullanmasını önlemek için 7 

haftalık yaştan itibaren sürekli denetim altında tutulmalıdır.  

 

Yavru kısa bir tasma kayışı ile bağlanabilir veya küçük bir kafesle 

avlu arasında saatte bir gezinti yapabilir. Dışarıya alıştıktan sonra odanın 

içinde serbest bırakılabilir.  12 haftalık yaştan önce çoğu yavru köpek, gün 

içinde 2 saatten fazla kendine hâkim olamayabilir. 

 

 Sosyal gelişmesi 

Bir köpeğin davranışına 

ekseriyetle yetiştirme ve ırk özelliğine 

göre yön verilir. Yavrunun 

mükemmelliğinde mizaç ve 

eğitilebilirlik önemlidir. Köpek ile sahibi 

arasındaki güçlü dostluğu geliştirmek 

için 3-12 haftalık yaş, en hassas yaştır. 

Ev için yeni yavru seçilirken, 5 

haftalık yaşta olmasına mümkün 

olduğunca özen gösterilmelidir. 

Yavrular, köpek yetiştirilen yerlerde, 

insanlarla olan ilişkilerinde çekingenlik göstermedikçe, 4.haftadan 



 
 

5.haftaya kadar sıklıkla yönetilirler. 4 aylık yaşa kadar yönetilmezse, 

insanlarla olan uyumları asla sağlanamaz.  

Sabırlı ve dikkatli çalıştırma, çekingenliği kısmen giderebilir, fakat 

hem köpek hem de sahibi, şiddetli engellerle karşılaşabilir. Böyle 

köpeklerde sıklıkla “kennel dog” (köpeğin yetiştirildiği yer)  sendromu 

gelişir. Onlar, güven eksikliğinde korkudan kaynaklanan ısırma ve saldırgan 

olma özelliği gösterebilir. Bu belirtiler, eğer köpeğin yetiştirilme yeri 

iyileştirilirse tamamen ortadan kalkabilir. 

 

 

 

 Eğitimin esasları 

Bütün köpeklere; otur, tut, gel, 

yanımdan ayrılma ve hayır gibi komutlar 

öğretilmiş olmalıdır.    

 

Eğitilen bir köpek sahibinin isteklerini 

seve seve yapar. Eğer eğitim 7 haftalık yaşta 

başlarsa, günde 10 dakikalık bir çalışmayla 16 

haftalık yaşa kadar köpek iyi bir eğitimle 

yetiştirilmiş olur.  

Bu dersler aralıksız yapılmış olmalı ve yavrunun yapabileceği basit 

görevlerle başlanmalıdır. Ilımlı tekrar yapma, bağlılık, iyi çalışma için 

övmek, yaramazlığa karşı sebat göstermek, karşılıklı güven ve sevgi 

dostluğun temelini oluşturmadaki eğitimin esaslarıdır.  

 

 

 

C.  BARINMA SAHASINI KORUMA DAVRANIŞI 

 



 
 

Yetişkin köpekler; barınma 

sahasının etrafındaki bölgeleri, saldırı ya 

da yabancıların tehditlerinden korurlar. 

Barınma yerleri kapalı olduğunda üzüntü 

çekerler. Yeni bir yere getirildiklerinde, 10 

gün içinde yeni bölgesini tanırlar. Bu 

aşamada, ısırma ya da kovalama huylarını 

önlemek için bazı kontroller gereklidir. 

Köpekler, sahibi tarafından korkutulmuş 

ise, muhtemelen saldırırlar. Eğer bir köpeğin bu tip davranışları aşırı ise, 

sıkı kontrol altında tutulmalıdır. İyi bir eğitim ve iyi kontrol, köpeğin 

davranış problemini en aza indirecektir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Köpeklerdeki anormal davranışlar  

 

Sahibi köpeğine üstünlüğünü kabul ettirse de, köpek yoldan geçen 

bir kimseyi ısırabilir. Bir köpeğin, köpeklerle ya da insanlarla kavga 

etmesine izin verilirse, bunları huy edinen hayvan tehlike ve sıkıntı 

oluşturur. Aşırı korkutulan bir köpek korkudan ısırabilir. Tipik “korku 

ısırması” huyu oluşur.  

 



 
 

 

    Genç bir köpek, sahibinin 

kollarına ya da bacaklarına 

tırmanırsa, nesnelere karşı 

davranış farklılığı gösterirse ya da 

ayakkabıları ve eşyaları çiğnerse, 

görünüşte zararsız gibi görünen 

bu tepkiler, ergenliğin sonrasında 

daha tehlikeli bir davranış sorunu 

olarak ilerleyebilir. 

 

 

D.KEDİLERİN SOSYAL DAVRANIŞI 

 

Kediler de yalnız 

hayvanlardır. Bazı erkek 

kediler sabit gruplar 

halinde avare dolaşırlar. 

Sosyal bir düzen ortaya 

çıktığında, üyeler 

arasındaki mücadele nadir 

görülür.  

Bununla beraber 

yeni katılanlar, sosyal bir 

pozisyon için mücadele 

ederler.  

Dişiler ve kısırlaştırılmış erkekler, kısırlaştırılmamış erkeklerden, barınma 

alanlarını daha gayretli bir şekilde savunurlar.  



 
 

Kedilerdeki çiftleşme davranışları 

 

En uygun çiftleşme oluşumu, dişilerin kabul etme dönemlerinde, 3 

gün içinde erkekleri kabul ettikleri dönemdir.  

Dişilerin çiftleşme davranışlarının başlaması, 6-8. aylar aralığında, 

üreme mevsiminde kızgınlık belirtileri, her 3-4 haftada bir tekrarlanır. 

Bununla beraber kabul etme eğilimi, bu dönemde 4-10 gün ile sınırlıdır. 

 

Olgunlaşan dişilerin üreme dönemi, ılıman bölgelerde ilkbahar ve 

sonbaharın başlangıcından itibaren 8 haftadır. Tropikal kuşakta ise çok sık 

oluşur. Erkeklerin olgunlaşması 11 aylık iken gerçekleşir  (Kendi doğal 

ortamlarında 6-18 aylık yaşta olgunlaşırlar). 

 

Kısırlaştırma 

 

Erkeklerdeki çiftleşmeme örneklerini geliştirmek, 4 aylıktan erken 

yaşta (ergenlik çağı) kısırlaştırılmalarıyla gerçekleşir. Kısırlaştırmadan 

sonra, tecrübeli yetişkin erkekler, cinsel davranışlarında 1.ya da 2.haftadan 

sonra kademeli bir gerileme gösterirler. Bununla beraber bazılarında 

yıllarca kalabilir. 



 
 

Dişilerde yumurtalıkların alınması 

operasyonu sonucu, cinsel davranışları 

24 saat içinde sürekli kaybolur. 

Doğum ve anneden gelen 

davranışlar 

Dişi, yavrularını doğuracağı 

esnada, genellikle doğuma 1-3 saat 

kaldığında sık sık pozisyonunu değiştirir. Doğumu takiben anne, her doğan 

yavruyu yalayarak, doğum sıvısı ve zarlarından temizler ve yavrunun 

solunumunu uyarır.  

 

       Yavrunun, doğumundan 2 saat içerisinde ilgililerince ilkyardımı ve 

beslenmesi yapılmalıdır.  

Üreme bölgesinin yalanması, yavru kedide işeme ve dışkılamayı teşvik eder.  

El ile yapılan benzer uyarılara yavru kediler ihtiyaç duyarlar. 

 

 

 

 

Yavru kedilerin sosyal gelişimi 

Yavru kediler annelerine, evlerinde ya da yuvalarında birbirine 

sokulup sarılarak yaklaşırlar.1 haftalık yaştan küçük olanlar, annelerinden 

ayrıldıklarında tedirgin olurlar, ağlarlar ve annelerine tekrar kavuşmak 

isterler.  

 

3 haftalık yaşa kadar, gözleri ve kulakları erken açılsa da yerine 

ısınma ve emmek için meme başını kavrama özelliklerini koklama duyusu 

yardımıyla kullanırlar. Emme pozisyonlarını edindikten sonra meme başları 

için az bir rekabet vardır.  

 



 
 

Üç haftalık yaştan sonra yavru kediler barındığı yerden ayrılabilir. 

Annelerinin yemek yemelerini izlerler ve onunla birlikte et ve diğer 

yiyecekleri yemeye başlarlar. Anne, yavruların belirli aralıklarla emmesine 

izin verir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğer yavrular 6 haftalık yaştan sonra süt ve yiyeceklerini kaplardan 

yiyebiliyorlarsa, anne yavruları memeden kesebilir.  

14-15 haftalık yaştan sonra yavru kediler, pençeleme, kovalama, 

sarılma ve yuvarlanma oyunlarını, birbirlerine fazla zarar vermeden birlikte 

oynarlar. Yavrular arasında sosyal bir düzen kurulmuş olur.  

Kimsesiz yalnız kediler, eşya ve kuyruklarıyla oynarlar fakat sıklıkla 

diğer kedilerden ürkerler. Cinsel olgunlukla birlikte oyun azalır fakat 

kısırlaştırılmış hayvanlarda yeniden meydana çıkabilir. Olgunlaşmış 

erkekler, dişilerden daha az oynarlar. Tek başına olan erkek kedi yavruları 

daha çok saldırgandırlar.15 haftalık yaştan sonra yavru kediler, birlikte 



 
 

daha uzun süre birbirlerine sarılamazlar fakat tek başına ya da çift 

(erkek+dişi) olarak uyurlar. 

 

 

                                   ZOONOZ HASTALIKLAR 
         Hayvanlardan insanlara geçen yaklaşık 200 civarında hastalık 

bulunur, bunların birçoğu ölümle sonuçlanan olumsuz tablolar 

oluşturmaktadır. 

Ev hayvanlarında görülebilen başlıca zoonoz hastalıklar şunlardır; 

 

Kuduz 

 Hastalığın etkeni, bir virüs olup organizmada sinir sistemine yerleşir. 

Kuduz virüsü oldukça dayanıklıdır, 80 derecede 2 dakikada harap olur, 

toprakta 2-3 ay, salyada 1 gün kalır. Tentürdiyot ve oksijenli su, virüsü 

birkaç dakikada tahrip eder, öldürür. 

 İnsan, memeli hayvan ve kuşlarda sinir sistemi bozukluğu ile 

karakterize felçler yapan bulaşıcı bir hastalıktır. En çok köpeklerde (%90 

oranında), daha sonra kedi, kurt, çakal, tilki gibi et yiyen vahşi hayvanlarda 

görülür (%5). Bu gibi hayvanların at, sığır, manda, koyun, kanatlı gibi 

hayvanlarla insanların ısırılması sonucu bulaşır. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bulaşma ve Belirtileri 

Bulaşma genelde hayvanların ısırması sonucu salya 

ile olur. Kuduzun kuluçka süresi ısırılan yere, virüsün 

gücüne ve yaşa göre değişik olup, ortalama 2-8 

haftadır. Köpekte kuduz belirtilerinde 3 dönem 

vardır; 

Sakin, saldırgan ve paralitik (felç) dönemi vardır. 

Sakin Dönem: Davranış bozukluğu görülür. Alışık 

olmadığı gıdaları yeme isteğinde bulunurlar. Su içme isteği artar. Salya fazla 

dikkat çekmez. 

Saldırgan Dönem: Loş yerlere saklanırlar. Vücut ısısı artar, bilinç 

kaybolur, saldırganlık artar, ağzından bol salya akar. 

Paralitik (Felç) Dönem: Çene ve yüz felci görülür. Ağzından köpüklü 

salya gelir, bacaklarda felç görülür, alt çene düşer. Felçten sonra, bir iki gün 

içinde ölüm görülür. 

Korunma 

 Kuduz şüphesi olan hayvanlar 10 gün karantina altına alınır. Bu süre 

içerisinde ölen hayvanlar analiz için laboratuara gönderilir. 3285 sayılı 

Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununa göre kuduz çıkan bölgelerde gerekli 

karantina tedbirleri uygulanır. 

 Kuduz şüpheli hayvanlar tarafından ısırılan insan ve hayvanlara kuduz 

serum ve aşısı uygulanır. Tüm köpek ve kedilerin, kuduzun önlenmesi için 

her yıl aşılanması gerekir. İlk aşılama köpeklerde 3 aylık, kedilerde 6 

aylıkken yapılır. 

 

Leptospirosis 

 Hastalığın etkeni; Leptospira adı verilen kan parazitidir. Hastalık 

etkenleri deri yoluyla geçerek kan dolaşımına geçerler, kan yoluyla 

böbreklere, karaciğere ve diğer organlara yayılırlar. Dokuların ölmesine 

neden olur. Enfekte hayvanlar idrarlarıyla etkeni çevreye bulaştırırlar. Hasta 



 
 

ve portör(taşıyıcı) hayvanların, özellikle sıçanların sidik, dışkı, et, kan ve 

akıntıları ile sindirim yolundan ve derideki yaralardan bulaşır. 

Belirtileri: Leptospirosis hastalığı, genel olarak yüksek ateş, sarılık, anemi 

ve kan işeme gibi belirtilerle kendini gösterir. Hastalık, köpeklerde sindirim 

sistemi iltihabı, üremi, sarılık ve böbrek iltihabı ile seyreder. 

 

Salmonellosis(Paratifo) 

Hastalığın Etkeni; Salmonella bakteri türüdür. 

Belirtileri: Yüksek ateş, iştahsızlık, kusma ve iştahsızlıktır. Dışkı, sulu, 

kanlı ve mukusludur. Genç hayvanlar hastalığa çok duyarlıdır. Mide bağırsak 

iltihabı, septisemi ve yüksek ateşle seyreder. 

 

Brucellosis 

Hastalığın etkeni; Brucella basilidİr. 

Belirtileri: Ergin erkek ve dişilerde kısırlık, dişilerde yavru atma, ölü veya 

zayıf yavru doğurma erkeklerde testislerde küçülme bulgularıdır. 

 

Campylobacteriosis 

Hastalığın etkeni; Campylobacter basilidir. 

Belirtileri: Yavru köpeklerde iştahsızlık, bitkinlik, ishal, ateş, kusma 

görülür. İshal; sulu, kanlı ve mukusludur. 

 

 

Veba 

Hastalığın etkeni; Yersinia pestis basilidir. 

Belirtileri: Kedilerde daha sık rastlanır. Yüksek ateş, dermansızlık, çene 

altında ve boyunda apseler oluşur. Kasık lenf bezleri yangılıdır. Hastalık 

başladıktan 3-4 gün içerisinde kediler ölür.  

 



 
 

Tularemi 

 Hastalığın etkeni; Franciella tularensis basilidir. Hastalığın en önemli 

taşıyıcısı, kemiriciler ve tavşanlardır. 

Belirtileri: Akciğer iltihabı, deride yaralar, lenf bezlerinde büyüme, arka 

ayaklarda felç görülür. 

 

Lyme (Borreliosis) 

 Hastalığın etkeni; Borrelia 

Burgdorfi spiroketidir. Kenelerle bulaşır. 

Belirtileri: Eklemler şiş ve ağrılıdır. Ani 

topallık görülür. 

 

Sporotricozis 

Hastalığın etkeni; Sporothrix schenckii isimli mantardır. 

Belirtileri: Üç çeşit klinik seyri görülür. 

 

 Deri altı dokusu ve lenf sistemi formu: Lenf damarları kalınlaşmış ve 

sertleşmiştir. Lenf yumruları iltihaplanmıştır. 

 Deri formu: Deride kıl dökülmesi, yara ve kabuklar görülür. Kaşıntı ve 

ağrı yoktur. 

 İleri Form: Yalnız kedilerde görülür. Lenf ve kan yoluyla yayılır. 

Derideki belirtilerden başka, göz bozukluğu, sinir sistemi 

bozukluğu ve kemiklerde bozukluk görülür.  

 

 

 

Dermatophytosis  (Trichopytie) 

Hastalığın etkeni; Microsporm mantarlarıdır. 

Belirtileri: Kıl dökülmesi, derinin soyulması ve kabuklaşması, kızarıklık, 

sıyrıklar ve kaşıntı görülür.  



 
 

Toxoplasmosis 

Hastalığın etkeni; Toxoplasma gondi protozoonudur. Sıcakkanlı 

hayvanlarda görülür. Kediler hastalığın son konakçısıdır. 

Belirtileri: Kedilerde; ateş, solunum güçlüğü, öksürük, lenf bezlerinin 

büyümesi, kusma, ishal, kramp, denge bozukluğu, dönme, saldırma 

hareketli ve felçler görülür. Köpeklerde; ateş, iştahsızlık, göz ve burun 

akıntısı, solunum güçlüğü, sinirsel belirtiler ve felçler görülür. 

 

Echinococcosis (Kisthidatik) 

 Hastalığın etkeni; Echinococcus granulosus isimli tenyanın larvasıdır. 

Hastalık etkeni, tenyalı köpeklerin dışkısıyla, ot, yem ve sulara bulaşır. 

Bulaşık kaynakların insanlar tarafından ağızdan alınmasıyla insanlara 

bulaşır. 

Belirtileri: Hastalık etkeni canlı hayvanda az sayıda ise belirti görülmez. 

Çok sayıda olunca; iştahsızlık, düşkünlük, sarılık, yemek borusu tıkanması, 

nabız ve solumum düzensizliği, karında su toplanması, tüy dökülmesi, 

kramp ve felçler görülür. 

 

Psittacosis (Ornithosis) 

Hastalığın etkeni; Chlamydia psittaci 

bakterisidir. İnsanlar bakteriyi 

solunum yolu ile alırlar. Yaygın 

olarak papağan, güvercin, hindi ve 

ördeklerde rastlanır.  

Belirtileri: Kuşlarda, başlangıçta 

belirti göstermez, daha sonra 

halsizlik, iştahsızlık, tüyleri 

kabartma, yeşil ishal ve solunum yolları problemleri görülür. İnsanlarda 

ateş, titreme, baş ağrısı, halsizlik ile grip benzeri tablo görülür. 

 



 
 

 

 

 

 

Kuş Gribi (Avian İnfluenza)  
 

 Hastalık etkeni, Avian İnfluenza A virusu olup, H5N1 suşu 

öldürücüdür. 

 Tüm kanatlı ve domuzlarda görülebilen bulaşıcı ve zoonoz bir 

hastalıktır. 

 Virus; 60 °C de 30 dk, 56°C de 3 saat, 22°C de 1 gün, 0°C de 1 ay canlı 

kalabilir.  

 Dezenfektanlara karşı duyarlıdır. 

 Bulaşma; kanatlılarla direkt temas edenlere, solunum ve ağız yoluyla 

olur. 

 İnsandan insana bulaşma söz konusu değildir. 

Belirtileri: Etkenin kuluçka süresi 2-7 gündür. Hastalığa 

yakalananlarda; yüksek ateş, düşkünlük ve iştahsızlık vardır. 

Kanatlar düşük, hareketsiz, gözleri kapalıdır. Solunum 

yolunda iltihaplanma, aksırma, burundan koyu kanlı 

akıntı gelme, sesli ve güç solunum görülür. İbik 

morarır, baş ve göğüste ödem yayılır, yeşilimsi ve kanlı ishal 

görülür. İleri dönemde sinir sistemi bozulur ve felç görülür. 

Korunma 

 Kanatlı ve ürünleri ile temas edildiğinde, el hijyeni ve kişisel temizliğe 

dikkat edilmelidir. 

 Kanatlı eti ve yumurta 70°C ve üzerinde pişirilerek tüketilebilir. 



 
 

HAYVANLARIN BESLENMESİ 
Bir canlının yaşamsal faaliyetleri arasında önemli bir yer tutan 

beslenme, tüm vücut fonksiyonlarının devamlılığı için gerekli temel 

unsurdur. Canlı vücudunda gelişen tüm metabolik ve fizyolojik olayların 

rutin işlevlerini sürdürebilmesi için bir miktar besin gereklidir ve bu yaşam 

payı olarak adlandırılır. Canlının bedensel aktivasyonlarını sürdürebilmesi 

için de gerekli bir enerji payı ihtiyacı vardır. Yaşam payı ve enerji payı 

canlının toplam besin ihtiyacıdır ve zorunlu olarak dışarıdan alınması 

gerekir. Beslenme ne kadar dengeli ve yeterli olursa canlının yaşam kalitesi 

de aynı oranda yüksek olacaktır. Hayvanın ırk, cinsiyet, yaş ve boyutlarına 

göre besin ihtiyacı farklı olabileceği gibi; emzirme dönemi, gebelik, 

çiftleşme gibi özel durumlarında da günlük besin ihtiyacı farklı olacaktır. 

Doğal olarak hastalıklar veya başka nedenlere bağlı olarak vücudun 

ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Bu nedenle hayvanınızın beslenme şekli ve 

düzeni veteriner hekiminiz tarafından belirlenmelidir.  

 

KÖPEKLERDE BESLENME 
 

Köpekler etoburdurlar. Sindirim sistemleri, 

tek bir mideden ve kısa bir bağırsak sisteminden 

oluşur. Bu sistem et ve et bazlı besin maddelerini 

kolayca sindirebilir.  

Köpeğin mama ve su kabı ayrı olmalıdır. Bu 

kaplar, uygun bir yere konulmalı ve her öğün 

sonrasında temizlenmelidir. Kuru mamayla 

beslenen köpeklerin içme suyu gereksinimleri daha fazladır. Bu yüzden 

önlerinde her zaman taze ve yeterli miktarda temiz su bulunmalıdır.  

 

Köpeklere çok sıcak, çok soğuk yiyecekler verilmemelidir. 

Köpeklerin diyetlerinde ani değişiklikler yapmaktan kaçınılmalıdır. Böyle bir 

işlem gerekliyse kademeli olarak yapılmalıdır.  Yeni mamaya alışıncaya 



 
 

kadar dışkıda; miktar, kıvam ve renk açısından oluşabilecek değişikler 

normaldir. Adaptasyon sürecinden sonra bunlar normale dönecektir. 

 

Köpeklerin aşırı yağlanmasına izin verilmemelidir. Aşırı kilo alma ve 

yağlanma bir taraftan güzelliklerini diğer taraftan da sağlıklarını bozmakta 

ve hayatlarını kısıtlamaktadır. Aşırı mama tüketimi mide rahatsızlıklarına ve 

ishale neden olabilir. 

 

Temel olarak köpeklerin tatlıya gereksinimleri yoktur. Çikolata ve 

şeker gibi yiyeceklerin uzun süre verilmesi sonucunda sindirim sisteminde 

bozukluklar, diş çürümesi, yağlanma ve şeker hastalıkları 

şekillenebilmektedir. 

Köpekler havuç, yeşil sebzeler ve elma gibi bazı meyveleri de hoşlanarak 

tüketirler. Bunun beslenme açısından bir zararı yoktur. 

  

Köpeğe balık kılçıklarıyla, tavuk 

gibi ufak kümes hayvanlarının 

kemiklerinin verilmesi, sindirim 

sistemine takılmaları ve batmaları gibi 

istenmeyen durumların oluşmasına 

neden olacağından tercih edilmemelidir.  

 

Evde kendimiz için hazırladığımız salçalı, baharatlı ve yağlı yemeklerin 

verilmesinin köpeklerde sindirim ve alerjik deri problemlerine neden 

olabileceği unutulmamalıdır.   

Köpeğin mamasına dışarıdan takviyeler yaparken mutlaka 

veteriner  hekimin bilgisine başvurulmalıdır.  

Bazı köpeklerde dışkısını yeme (kaprofaji) olayı görülebilir. Bu 

davranış vahşi yaşamdan kalma bir alışkanlıktır. Bunun yanı sıra dışkı yeme; 

diyetteki besin maddeleri eksikliğinde ya da dengesizliğinde, özellikle de 

lifli maddelerin noksanlığında ortaya çıkmaktadır.  



 
 

Köpekler bazen de ot yerler ve kusarlar. Çok sık karşılaşılmadığı sürece bu 

olay normal olarak kabul edilir. Bunun nedeni, köpeklerin kendilerini 

rahatsız eden safrayı dışarı çıkarmasıdır.  

 

Yavru Köpeklerde Beslenme 

 

Yavruların sütten kesilmesi 

yaklaşık 4-6 haftalıkken gerçekleşir. 

Irklara göre değişiklik göstermekle birlikte 

yavru bir köpeğin erişkin hale gelinceye 

kadar geçen gelişme süreci 10-16 ayda 

tamamlanır. Gelişme çağında onları en iyi 

şekilde beslemek gerekir. Köpeklerin 

farklı hayat evrelerinde farklı gereksinimleri vardır.  

Yavru köpeklerin besin ihtiyaçları, erişkin bir köpeğin ihtiyacından 

daha fazladır. Bu fazlalık yavruların büyüme dönemindeki ihtiyaçlarından ve 

aktivitelerinden kaynaklanır. 3 aylık yavru ile 8 aylık yavrunun 

gereksinimlerin de bile farklılıklar görülür. Bu yüzden yavrular, 

gereksinimlerine uygun biyolojik değeri yüksek ve kolay sindirilebilir 

proteinler, yeterli oranda kalsiyum ve uygun kalsiyum/ fosfor oranı 

içeren vitamin açısından zengin diyetlerle beslenmelidir.  

Proteinler; vücut büyümesi ve kas gelişimi açısından önemlidir. 

Yavrular 4-5 haftalık olduklarında kuru mama; ıslatılarak ya da yavru 

konserveleriyle karıştırılarak verilmelidir. Köpeklerin süte ihtiyaç duyduğu 

dönem ilk 2-3 aydır. 

Bundan sonraki dönemlerde süt sindirim sisteminde problemlere ve 

ishale neden olabilir. Yavrunun anne 

sütünden sonra, birden bire kuru 

mamayla beslenmesi kabızlığa yol 

açabilir. Mamanın partikül büyüklüğü 

köpek yavrularına uygun olmalıdır. 

Köpeklerin arasında bireysel farklılıkların 



 
 

da olduğu unutulmamalıdır. Köpeğimize mama alırken mutlaka veteriner 

hekimin tavsiyeleri doğrusunda hareket edilmelidir. 

              Yavruların mide kapasiteleri, günlük ihtiyaçlarını bir öğün yemeyle 

karşılayacak kadar gelişmediğinden, yavrular yiyeceklerini birkaç öğünde 

tüketirler.  

               Yavruların diyetleri 6. haftadan 3 aya kadar günde 4 öğün, 

3.aydan 6 aya kadar günde 3 öğün, 6. aydan 12 aya kadar günde 2 öğün, 

12. aydan sonra ise günde 1 öğün olarak verilmelidir. Yemek zamanı ve 

yemek yedikleri yer, olabildiğince sabit olmalı ve değiştirilmemelidir.  

Köpekler ancak 10-12 aylık olduktan sonra, günlük ihtiyaçlarını tek 

bir öğünle karşılayabilecek sindirim sistemi kapasitesine ulaşırlar.              

 

Beslenme amacıyla, uyuyan yavruların uyandırılmaları doğru 

değildir. Yavruların beslenme kadar, uykuya da ihtiyaçlarının olduğu 

unutulmamalıdır.  

İlk 6-7 haftadan sonra köpeklerde çiğneme refleksi iyice gelişir ve katı 

partiküller kolay sindirilebilir.  

Yavru bir köpek normal olarak günde 4-5 kez dışkılama yapar. 

 

Su miktarı fazla olan mamalar, 30-60 dakika içersinde 

tüketilmediklerinde köpeğin önünden alınmalıdır. Islatılarak verilen 

mamaların tüketilmeyen kısımları çabuk bozulur. 

Çok sık olmamakla birlikte kırılmadan temizlenmiş ve pişirilmiş ilikli 

büyük kemiklerin verilmesi, köpeklerde dişlerin temizlenmesinde ve çene 

kaslarının gelişmesinde faydalıdır.  

Dengesiz, vitamin ve mineral maddeleri yeteri kadar ihtiva etmeyen 

gıdalarla beslenen köpeklerde, raşitizm, tüy dökülmesi, deri hastalıkları 

gibi hastalıklar daha sık görülmektedir. Büyük ırkların gelişim süreci 12-24 

ay kadar sürmektedir.  

Büyük ve dev ırk köpeklerde gelişim, hayatlarının ilk aylarında gayet 

değişkendir. Haftalar geçtikçe vücut ağırlığı ve kemiklerin büyümesi artış 

gösterir. Bu tip ırklarda çok hızlı bir canlı ağırlık artışı, kemikler ve 



 
 

eklemlerde düzeltilmesi zor gelişim bozukluklarına neden olduğundan aşırı 

beslenmeden kaçınılmalıdır. 

 

 

 

Yetişkin Köpeklerde Beslenme 

Beslenmede asıl olan besinlerdeki yaşam payı ve daha sonrada gelişim 

payının belirlenmesidir. Köpeklerde tüm canlılar gibi hayatlarını devam 

ettirecek bir miktar yiyeceğe ve enerjiye zorunlu olarak ihtiyaç duyarlar.   

 

          Bu enerji; gıdalardaki protein, 

karbonhidrat ve yağların belirli oranlarda 

vücutta girdiği kimyasal tepkimeler 

sonucu açığa çıkar. Yiyecekler içindeki 

protein kaynağı önemlidir. Hayvansal 

protein, tercih edilenidir, çünkü besin 

değeri fazladır.  

Bitkisel protein kaynakları kullanılarak 

hazırlanan gıdalarla uzun süre beslenen 

köpeklerde ishal gibi sindirim sistemi 

problemleri yaşanabilir. 

Beslenmede öncelikle köpeğin yaşam 

payını sağlamak esas alınmalıdır. Daha 

sonra da köpeğin ırk, boyut, cinsiyet, vb. 

özellikleri dikkate alınarak gelişim payı 

belirlenmelidir. 

Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da köpeğin aktivitesi 

olmalıdır. Ev içinde yaşayan bir köpekle bahçede yaşayan veya avcılık yapan 

bir köpeğin enerji gereksinimi farklı olacağından günlük alması gereken 

miktarda farklılık gösterecektir. 

Çevre koşulları da verilecek mamanın miktar ve niteliğinde önem 

taşımaktadır. Soğuk bir ortamda yaşayan köpeğin günlük enerji ihtiyacı 

fazla olacağından karbonhidrat ve yağ oranının daha fazla olması gerekir. 



 
 

Küçük boy ırklarda (1-10 kg arası ) beslenme 

Küçük ırk köpekler, yetişkin canlı ağırlığına 8-12 ayda erişirler. Orta ve 

büyük boy ırklara oranla daha aktiftirler ve fazla enerji harcarlar. 

 

Orta boy ırklarda (10-25 kg arası ) besleme 

Orta boy ırk köpekler, yavru ağırlıklarının yaklaşık olarak 50-60 katı bir 

yetişkin ağırlığına ulaşırlar. Gelişimleri yaklaşık 18 aylık oluncaya kadar 

devam eder. Gelişim döneminde uygun ve dengeli bir beslenme ile erişkin 

ağırlığı kazandırılmalı ve aşırı kilo artışı önlenmelidir. 

 

Büyük boy ırklarda ( 25 kg üzeri ) beslenme 

Büyük ırk köpeklerde gelişim süreci, küçük ve orta boy ırk köpeklere göre 

daha uzun sürer. Bu süre yaklaşık olarak 18-24 aylık oluncaya kadar 

devam eder ve erişkin ağırlığını kazanır. Bu nedenle kilo almasını 

engellemeli ve gereğinde hızlı büyümesi kontrol altında tutulmalıdır. 

 

 

 

 

Beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlar 

 

 Yetişkin bir köpeğin gıdasında yüksek oranda protein, 

karbonhidrat ve yağ bulunmasına dikkat edilmelidir. 

 

 Günde bir öğün beslenmelidir. (Öğün sayısı, miktar aynı kalmak 

koşulu ile en fazla ikiye çıkarılabilir) 

 

 Temiz su sürekli bulundurulmalıdır. 

 

 Aktivitelerden hemen önce ve sonra yemek verilmemelidir. 

 



 
 

 Özel faaliyetleri olan bir köpekse (koşucu, polis köpeği, av köpeği 

vb.) uygun diyetler hazırlanmalı ve gerekli takviyeler yapılmalıdır. 

 

 Kalsiyum ve fosfor oranının dengeli olmasına dikkat edilmelidir. 

Aşırı ve oransız kalsiyumun kireçlenmelere neden olabileceği 

unutulmamalıdır. 

 

 Irkına özgün erişkin ağırlığının korunmasına dikkat etmeli, aşırı 

kilo alması veya aşırı zayıflaması önlenmelidir. 

 

 Sindirilebilirliği yüksek gıdalar tercih edilmelidir. 

 

 Selülozun gıdalarında yeterli miktarda bulunması sağlanmalıdır. 

Böylece bağırsakların çalışması uyarılacağı için sindirim sistemi 

hızı artırılmış olacaktır. Ayrıca selüloz doygunluğu artıracaktır. 

 

 Gıdalarında yeterli vitamin ve mineraller bulundurulmalıdır. 

 

 Köpeklerin sindirim sisteminin, laktozu (süt şekeri) sindiremediği 

dikkate alınmalı ve gıdalarında bulundurulmamalıdır. 

 

 Gıda değişimi yapılması gerektiğinde, değişim ani olarak değil, 

yavaş ve günlük artırımlar şeklinde yapılmalıdır.  

 

 

 

 

 

Hamile Köpeklerde Beslenme 



 
 

 

Tüm canlılarda olduğu gibi, 

köpeklerde de hamilelik özel 

bakım gerektiren istisnai bir 

devredir. Bu dönemde hamile 

köpeğin besinlerindeki normal 

''yaşam payı'' ihtiyacı daha 

yüksektir.  

Hamilelikte; vücut ağırlığı ve yağ 

miktarında artış, aktivitelerde 

azalma gözlenir. 

 

 

Hamile bir köpeğin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken  

konuları şöyle sıralayabiliriz. 

 

 Öncelikle düzenli ve dengeli bir beslenme, hamile köpekler için 

çok önemlidir.Yemeğin miktarı ve mümkünse öğün sayısı 

arttırılarak verilmelidir. 

 

 Protein oranı yüksek, yağ oranı dengeli gıdalar tercih edilmelidir. 

 

 Temiz ve yeterli su sürekli bulundurulmalıdır. 

 

 Gerekli mineral ve vitaminlerin takviyesi yapılmalıdır. (veteriner 

hekim önerisi ile) 

 

 Hamile köpekler kilo almaya meyillidir. Annenin aşırı kilo artışı, 

güç doğum olasılığı dikkate alınarak önlenmelidir. Bu amaçla 

besinlerdeki dengeyi korumalı ve aşırı olmayan düzenli yürüyüşler 

yaptırmaya özen gösterilmelidir. 

 



 
 

 Hamilelik ilerledikçe artan yavru hacmi nedeniyle midenin alanı 

küçüldüğünden tek seferde fazla yemek vermek rahatsızlanmasına 

neden olabilir. Sık sık ve daha az miktarlarda yedirmek daha doğru 

olacaktır. 

 

 Enerji kaynağı olarak kullanılan karbonhidratların, gıdalarında 

yeterli düzeyde olmasına özen gösterilmelidir. Mısır, buğday, 

pirinç, vb. bu amaçla verilebilecek gıdalar arasındadır. 

 

 Hamilelik döneminde gerekli olan günlük enerji ihtiyacı 

belirlenirken, annenin vücut ağırlığı, ırkı, aktivitesi, çevre ısısı ve 

biliniyorsa yavru sayısı gözetilmelidir.  

 

 Doğumdan önceki son günlerde yemek tüketiminde azalma olur. 

Bazen de son 24 saatte tamamen durabilir. Bu durum normal 

sayılabilir. Doğumdan sonraki ilk günde yiyecek tüketimi az olabilir. 

Ancak bol su vermeye dikkat edilmelidir. 

Yaşlı Köpeklerde Beslenme 

 Yeterli ve dengeli bir kalsiyum oranı sağlanmalıdır. 

 

 

Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücutta kas 

dokuda azalma ve yağ dokuda artış 

olur. Aktivitesi azalan köpeklerde 

mama miktarını azaltarak obeziteyi 

önlemek gerekir. Aksi halde yaşlılık 

nedeni ile kapasitesi azalan 

sistemlerde aşırı bir yük ve baskı 

sonucu fonksiyonel bozuklukların 

oluşumu kaçınılmaz olur. 

 



 
 

 Kolay sindirilebilen lifli gıdaları tercih edilmelidir. Muhtemel 

kabızlığın önlenmesi için yararlı olacaktır. 

 

 Köpeğin gıdasındaki protein oranı, muhtemel böbrek fonksiyon 

bozuklukları nedeni ile düşük olmasında yarar vardır. 

 

 Dengeli vitamin ve mineral takviyesi yapılmalıdır. 

 

 Yemeğinin miktarını azaltarak ve mümkünse 2 öğüne bölerek 

vermek. 

 

 Sindirilebilirliği yüksek, protein ve yağ oranı düşük gıdaları tercih 

etmek 

 

 Temiz ve yeterli suyu sürekli bulundurmak. 

 

 

 

 KÖPEK BAKIMI 
 

Köpekler, ilk kez yer değiştirdiğinde, korkak ve huzursuz davranışlar 

gösterir. Bu davranış biçimi, annesinden ve kardeşlerinden ayrılmasından 

kaynaklanır. Diğer bir nedeni de yeni ortamının ona yabancı olmasıdır. 

Bunlar normal davranışlar olarak karşılanmalı ve ona sevgi içinde 

yaklaşılmalıdır. Yeni ortamının ilk günlerinde çevresini tanıyıp, alışmasına 

imkân verilmelidir. Onunla oyunlar oynayarak bu tedirginliklerinden 

kurtulması ve çevreye alışması sağlanmalıdır. 



 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Köpek Bakımında Dikkat Edilecek Hususlar  

 



 
 

 

 

 Yüksek sesler, kalabalık ve 

çocukların onu sevmek için 

yakalamaya çalışmaları gibi 

faktörler ilk günlerde köpeğin 

korkmasına neden olabilir. 

 

 Köpeğe, uygun ve hava 

cereyanından uzak bir yaşama 

alanı sağlanmalıdır. Köpek, bu 

alanı uyumak, dinlenmek için 

kullanacak ve burada kendini 

güvende hissedecektir.  

Köpek günün büyük bir kısmını 

uyuyarak geçirir. Bu durum 

köpekler için çok normaldir. 

 Çocukların, köpeği 

sıkıştırmasına ve kızdırmasına 

izin verilmemelidir. 

 İlk günlerde bütün evi 

kullanmasına izin 

verilmemelidir. Hem orta1ma 

yabancı olduğundan hem de ev 

ona başlangıçta büyük bir alan 

geleceğinden korkacaktır. 

Köpeğe sahibinin gözetimi 

altında ev, yavaş tanıtılmalıdır 

 Kullanılması istenilmeyen 

alanlar (yatak odası, mutfak, 

vb.) ona öğretilmelidir. 

 

 Hayvan yanlış bir davranış yaptığında sahiplerinden biri ona 

kızdığında, diğerleri onu sevmemeli ve onunla ilgilenmemelidir. Çünkü 



 
 

bu davranış köpeğin gelecekte kızan kişinin sözünü dinlememesine ve 

şımarmasına neden olacaktır. 

 

 Şımarık bir köpek söz dinlemez ve kendi kafasına buyruk yaşar. Böyle 

bir şeyle karşılaşılmak istenmiyorsa, daha ilk günlerden tedbir alınmalı, 

köpeğe, ondan üstün olduğunuzu, onun sahibi olduğunuzu ve 

sözünüzü dinlemesi gerektiğini hissettirmelisiniz. 

  

Köpekte Banyo  

 

        Köpeklerde ter bezleri yoktur. 

Köpekler patileri dışında terlemezler. 

Dolayısıyla tere bağlı koku 

oluşmayacağından insanlar gibi sık 

olarak yıkanmaya ihtiyaç duymazlar. 

Sık yıkandığında derinin pH değeri değişir ve aslında koruyucu olan derinin 

üzerindeki yağımsı tabaka kaybolur. Köpekler, mantar ve uyuz gibi 

hastalıklara daha duyarlı hale gelir. Genellikle aşılama döneminde veteriner 

hekim yıkanmasına izin vermez. Deride medikal bir problem yok ise,  ayda 

bir kez yıkama önerilir.  Tüylü köpekler, sadece fırçalamakla temizlenebilir. 

Köpek yıkanacağı zaman önce ılık suyla ıslatılmalıdır.  Banyoda, insanlar 

için üretilen şampuan ve sabunlar kullanılmamalıdır. 

  

Kulağına su kaçırmamaya ve gözüne 

şampuan gelmemesine dikkat 

edilmelidir. Bunun için kulağına 

vazelinli pamuk konulur. Çünkü kaçan 

su kulakta kronik dış kulak yolu 

enfeksiyonuna sebep olabilir.  

Durulama bol ılık suyla çok iyi bir 

şekilde yapılır.  Kurulamak için,  önce 

bir havlu ile silinir ve fön makinesinin 

ılık ayarıyla iyice kurutulur.  



 
 

Köpeklerin derileri zor kuruduğundan hava akımından uzak bir yerde 

tutulup ve mümkünse o gün (en az 4-6 saat) dışarı çıkarılmamalıdır.  

 

Köpekte Cezalandırma  

 

          Köpeklerin bazı 

yaramazlıkları olacaktır. İstenmeyen 

davranışların bir daha 

tekrarlanmaması için genel olarak, 

cezalandırma ya da yüksek sesle 

ikaz etme yöntemlerine başvurulur. 

           Bu noktada en önemli şey, 

dozu iyi ayarlamaktır. Eğer çok sert 

bir cezalandırma yöntemi (aç 

bırakmak, dövmek ya da karanlık bir 

odaya kapatmak gibi) izlenecek 

olursa, köpeğiniz hayatı boyunca 

sizden hep korkacak ve bu yüzden 

sözünüzü dinleyecektir. 

 

 

Bu da sevgiden çok korkuya dayalı bir itaat anlamına gelir. Bu 

nedenle köpeğinize fiziksel ceza vermekten kaçının. Hata yapmasını ufak 

tefek tedbirler alarak engelleyin. Ses tonunuzda yapacağınız birtakım ufak 

değişikliklerle onun üzerinde hâkimiyet kurun.   

Yapılacak en güzel şey, daha ilk günlerden başlayarak köpeğinize 

“HAYIR” kelimesinin anlamını en iyi ve doğru biçimde öğretmek olacaktır. 

Bu şekilde köpeğinizle birlikte çok daha kolay ve rahat bir yaşam 

sürdürebilirsiniz. 



 
 

  

 

 

 

 

 

Köpekte Diş Değişimi  

 

       Köpekler 3,5-8 aylık yaşta, süt 

dişlerini dökerler. Yerlerine kalıcı 

dişler çıkar. Bu dönemde diş kaşıntısı 

çok fazla olduğu için bulduğu her şeyi 

kemireceklerdir. Kendisine ve 

çevresine zarar vermemesi için gerekli 

tedbirler alınmalıdır. Köpeklerde diş 

bakımı gereklidir. Yani onların da 

dişlerinin fırçalanmasına ihtiyaç 

vardır. Normalde tartar oluşumu 1,5 

yaşından sonra başlar. Fakat yavru 

iken fırçalamaya alıştırmak gerekir. 

Köpekte Egzersiz  

 

Köpeklerde, enerji 

ihtiyacı ve yem tüketimi; 

aktivite, yaş ve çevre 

ısısına bağlı olarak değişir. 

Köpeklere, enerjisini sarf 

edecek aktiviteyi 

gerçekleştirmesi için 

yeterli egzersiz imkânı 

sağlanmalıdır. Köpekler 

çok hareketli 

olduklarından dolayı bol egzersize gereksinim duyarlar. 



 
 

Egzersiz ihtiyacı yaş kadar, köpeğin ırkı ile de alakalıdır. Günlük kısa 

yürüyüşler tüm köpekler için şarttır. Büyük ve dev ırk köpeklerde gelişim 

süreci ve kemik gelişimi daha uzun sürede tamamlandığından egzersizler 

sınırlı tutulmalıdır. Çok uzun koşular, yüksek yerlerden atlamalar ve ağır 

egzersizler kemik gelişimi tamamlanıncaya kadar yaptırılmamalıdır.  

 

Köpekte Ödüllendirme 

 

  Ödül; köpeklerin nasıl davranması gerektiğini 

öğrenmesinde ve istenilen davranışların 

gerçekleştirilmesinde en büyük yardımcıdır. 

Köpeklerin hoşuna 

giden, yiyecek, okşanma, sıcak bir sevgi 

gösterisi, “aferin” gibi belirli bir kelime, dışarı 

çıkarma, vb. herhangi bir şey ödül olabilir. 

Köpeklerin sahip olduğu davranışların çoğu teşvik edilmenin sonucunda 

şekillenir. Ödül ya da teşvik, yapılan davranışın gelecekte tekrarlanma 

olasılığını arttırır.  

Aynı zamanda hızlı bir şekilde öğrenmeyi sağlar. Ödüllendirmenin 

zamanı da önemlidir. Köpek, hoşa giden bir davranışı gerçekleştirdiğinde, 

onu zaman geçirmeden o anda ödüllendirmek gerekir. 

Özellikle tuvalet ve otur-kalk eğitiminde, ödül en büyük yardımcıdır. 

Aslında bu işin mantığı çok basittir. “Köpeğiniz hoşunuza giden bir şey 

yaptığında siz de onun hoşuna giden bir şey yapın”. 

 

Köpekte Öğrenme  

 



 
 

Köpeklerde öğrenme 

tekrarlarla gerçekleşir. Öncelikle daha 

önce öğrendiği davranışları 

uygularlar. Bu davranışlar amaçlarına 

ulaşmaya yeterli gelmezse değişik 

yollar denerler. Deneme ve 

yanılmalardan sonra doğru davranışı 

bulurlar. Yani ödülü elde ederler. Aynı 

davranışı her tekrar ettiğinde ödüle 

ulaşıyorsa, bu davranış köpeğinizin dağarcığına gittikçe yerleşir ve aynı 

uyaran etki olduğu müddetçe benzeri davranışları sergiler.  

Yani bu tepki öğrenilmiş olur. Köpeklerde bir diğer öğrenme 

yöntemi ise şartlı reflekstir.  

Örneğin; dışarıya çıkmak için sahibinin mantosunu giydiğini gören 

köpeğin, sahibine karşı sevgi gösterilerinde bulunması da bir şartlı 

reflekstir. Bunun nedeni, mantonun giyilmesi ile dolaşmaya çıkarılacağını 

ilişkilendirmesidir. 

 

 

Köpekte Sosyalleştirme  

 

Köpekler sosyal canlılardır ve her 

zaman yeni dostluklar kurmaya heveslidirler. 

Meraklı ve öğrenmeye aç bir şekilde tecrübe 

ettikleri her şeyi hafızalarına kayıt ederler. Bu 

çok önemli dönemde karşılaşmadıkları ya da 

kötü tecrübe ettikleri her şey, onlar için 

erişkin yaşamlarında, korkuyla tepki verdikleri 

davranışlara dönüşebilir. Bu nedenle özellikle 

1,5-3 ay arasındaki ana sosyalleşme dönemi 

köpeğin psikolojik dünyasında çok büyük bir önem taşır.  

 



 
 

Köpeklerin; dünyaya insanlar ve yaşadıkları çevre hakkında bilgi 

sahibi olmadan geldikleri unutulmamalıdır. Bu nedenle köpekler; her türlü 

insanla (kadın, erkek, çocuk, yaşlı, vb.) hayatları boyunca 

karşılaşabilecekleri diğer evcil hayvanlarla (kedi, köpek, vb.), her çeşit 

taşıtla (otobüs, araba, bisiklet, vb.) bu aylarda tanıştırılmalı ve 

çağrışımlarının daima pozitif olmasına dikkat edilmelidir.  

 

Köpeğiniz size ve yeni çevresine alıştıktan sonra, onu diğer canlılarla 

tanıştırmalısınız. Çocuklar ve diğer insanlarla kontrolünüz altında oyun 

oynamasına ve dostluklar kurmasına izin verin.  

 

Aşıları tamamlandıktan sonra dış çevreyi tanımalarına olanak 

sağlanmalıdır. Diğer köpeklerle kontrollü bir şekilde oynamasına izin 

vererek kendi türü arasındaki doğal ve sosyal davranışları öğrenmesine 

yardımcı olunmalıdır. Köpekler, çok uzun süre yalnız bırakılmamalıdır. Bu 

durum ona aşırı stres yükleyecektir.   

 

Kalabalık caddelerde gezdirerek çevresini kabullenmesini 

sağlanmalıdır. İlk başlarda havlayarak kalabalığa tepki verecektir. Ancak bir 

süre sonra onları kabullenecek ve yürürken diğer insanları rahatsız 

etmeyecektir.  

Unutmayın; asosyal köpekler insanlara ve diğer hayvanlara karşı 

saldırgan ve güvenilmezdirler. 

 

 

 

Köpekte Tüy Bakımı ve Fırçalama  

 

  Tüy bakımı köpeklerde üzerinde önemle durulması gereken bir 

konudur. Çünkü yılda en az iki kez olmak üzere tüy değiştirirler. Bahçede 



 
 

yaşayanlarda genellikle ilkbahar ve sonbaharda daha yoğun dökülme 

şeklindedir ve daha kısa sürer.  

 

Fakat evde yaşayanlarda bütün yıla yayılarak devam eder. 

 

        Eğer bir beslenme bozukluğu, hastalık veya lokal bir açılma yoksa, bu 

tüy değiştirme olarak değerlendirilir. Sahibinin yapması gereken onu her 

gün, hatta yoğun tüy değiştirme dönemlerinde sabah-akşam olmak üzere 

iki defa fırçalamaktır.  Köpekler, fırçalamaya ne kadar erken alıştırılırsa 

amaca ulaşılmış olur.  

 

         Fırçalama genel bakım için, beslenme kadar önemli bir işlemdir. 

Fırçalama yaparken köpek üzerinde gerekli olan günlük kontroller de 

yapılmış olur.   Fırçalama yaparken aynı zamanda deriye masaj yapılıp kan 

dolaşımı da uyarılmış olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sağlıklı bir köpeğin fiziksel özellikleri  

VÜCUT ISISI 38 - 39 °C 

SOLUNUM 10 - 40  / dakika 

NABIZ 
60 -160  / dakika Yetişkin 

200-220 / dakika  Yavru 

DİŞ SAYISI 42 (YETİŞKİN) 

İLK SÜT DİŞİ ÇIKIŞI  4 - 5  haftalık 

DİŞ DEĞİŞİM YAŞI 

4 aylık (Diş değişim yaşı ırklara göre değişim gösterebilir. 

Ortalama 4 aylıkken başlayan değişim 6 aylık olduklarında 

tamamlanır.) 

KIZGINLIK SÜRESİ 6 ayda bir 21 gün 

ERGENLİK YAŞI 7 – 12 ay 

GEBE  KALMA 

DÖNEMİ 
Kızgınlığın 9 -13 günleri arası 

UYGUN ÇİFTLEŞME 

YAŞI 
18 aylık 

GEBELİK SÜRESİ Ortalama 60 gün 

DOĞUMDAKİ 

YAVRU SAYISI  
1  - 14  

KALORİ İHTİYACI  

Küçük ırk (2 kg- 10 kg)  200 - 750 kcal / günlük 

orta boy ırk (11 kg - 25 kg)  800  - 1500 kcal /günlük 

büyük ırk (26 kg - 40 kg)  1600  - 2100 kcal /günlük 

TÜY DEĞİŞTİRME Yılda  2  defa 



 
 

KÖPEKLERDE UYGULANAN AŞILAR 

 

 Distemper 

 

 Köpek Gençlik Hastalığı 

 

 Infection canine 

 

 Hepatitis  

 

 (CAV-1 yada CAV2) 

 

 Parvovirus Infection 

 

 Kanlı İshal Hastalığı 

 

 Bordetellosis 

 

 Parainfluenza 

 

 Leptospirosis 

 

 Rabies Kuduz 

 

 Coranavirus 

 

 Mantar 



 
 

KÖPEK 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

IRKLARI          
 

Anadolu çoban 

Köpeği 

 

Türkiye 

 

       

 

Çatalburun 

Türkiye 

 

 

 

Kangal 

Türkiye 

 

 

 

 

Akbaş  

Türkiye 

 

 

 

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/13/Anadolu-coban-kopegi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/13/Anadolu-coban-kopegi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/13/Anadolu-coban-kopegi


 
 

 

 

Afgan Tazısı   

 

Afganistan 

 

 

 

 

 

 

 

Airedale Terrier   

 

İngiltere 

 

 

 

 

 

 

Akita  

 

Japonya 

 

 

 

 

 

 

 

Alaskan Malamute  

 

Alaska 

 

 

 

 

 

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/2/Afgan-Tazisi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/3/Airedale-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/4/Akita
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/5/Alaskan-Malamute
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/2/Afgan-Tazisi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/3/Airedale-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/4/Akita
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/5/Alaskan-Malamute


 
 

 

 

American Cocker 

Spaniel 

 

A.B.D 

 

 

 

 

 

 

 

American Eskimo 

Dog (Miniature) 

               

A.B.D 

 

 

 

 

 

American Eskimo 

Dog (Standard)   

                   

A.B.D 

 

 

 

 

 

 

American Eskimo 

Dog (Toy)   

 

A.B.D 

 

 

 

 

 

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/6/American-Cocker-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/6/American-Cocker-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/7/American-Eskimo-Dog-Miniature-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/7/American-Eskimo-Dog-Miniature-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/8/American-Eskimo-Dog-Standard-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/8/American-Eskimo-Dog-Standard-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/9/American-Eskimo-Dog-Toy-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/9/American-Eskimo-Dog-Toy-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/6/American-Cocker-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/7/American-Eskimo-Dog-Miniature-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/8/American-Eskimo-Dog-Standard-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/9/American-Eskimo-Dog-Toy-


 
 

 

 

American 

Foxhound 

 

A.B.D 

  

 

 

American 

Staffordshire 

Terrier  

 

A.B.D 

  

 

 

American Water 

Spaniel  

 

A.B.D 

 

 

 

 

 

 

 

Australian Cattle 

Dog  

 

Avusturalya 

 

 

 

 

 

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/10/American-Foxhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/10/American-Foxhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/11/American-Staffordshire-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/11/American-Staffordshire-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/11/American-Staffordshire-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/12/American-Water-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/12/American-Water-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/14/Australian-Cattle-Dog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/14/Australian-Cattle-Dog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/10/American-Foxhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/11/American-Staffordshire-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/12/American-Water-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/14/Australian-Cattle-Dog


 
 

 

 

Avusturalya Çoban 

Köpeği  

 

Avustralya 

 

 

 

 

 

 

 

Australyan Terrier 

  

Avusturalya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basenji 

 

Zaire ve Kongo 

  

 

 

Basset Hound 

 

Fransa 

 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/15/Avusturalya-Coban-Kopegi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/15/Avusturalya-Coban-Kopegi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/16/Australian-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/17/Basenji
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/18/Basset-Hound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/15/Avusturalya-Coban-Kopegi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/16/Australian-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/17/Basenji
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/18/Basset-Hound


 
 

 

 

Beagle 

 

İngiltere 

  

 

 

Bearded Collie 

 

İskoçya 

  

 

 

Bedlington Terrier   

 

İngiltere 

  

 

 

Belgian Malinois 

 

Belçika 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/19/Beagle
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/20/Bearded-Collie
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/21/Bedlington-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/22/Belgian-Malinois
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/19/Beagle
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/20/Bearded-Collie
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/21/Bedlington-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/22/Belgian-Malinois


 
 

 

 

Belgian Sheepdog 

 

Belçika 

  

 

 

Belgian Tervuren 

 

Belçika 

  

 

 

Bernese Mountain 

Dog 

 

İsviçre 

  

 

 
 

Bichon Frise 

 

Fransa 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/23/Belgian-Sheepdog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/24/Belgian-Tervuren
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/25/Bernese-Mountain-Dog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/25/Bernese-Mountain-Dog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/26/Bichon-Frise
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/23/Belgian-Sheepdog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/24/Belgian-Tervuren
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/25/Bernese-Mountain-Dog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/26/Bichon-Frise


 
 

 

 

Black and Tan 

Coonhound 

 

A.B.D. 

 

 

 

 

 

Bloodhound 

 

Belçika, İngiltere 

 

 

  

 

 

Border Collie 

 

Büyük Britanya 

  

 

 

Border Terrier 

 

İngiltere 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/27/Black-and-Tan-Coonhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/27/Black-and-Tan-Coonhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/28/Bloodhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/29/Border-Collie
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/30/Border-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/27/Black-and-Tan-Coonhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/28/Bloodhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/29/Border-Collie
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/30/Border-Terrier


 
 

 

 

Borzoi 

 

Rusya 

  

 

 

Boston Terrier 

 

A.B.D. 

 

  

 

 

Bouvier des 

Flandres   

 

Belçika 

 

 

 

 

 

 

 

Boxer  

 

A.B.D. 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/31/Borzoi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/32/Boston-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/33/Bouvier-des-Flandres
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/33/Bouvier-des-Flandres
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/34/Boxer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/31/Borzoi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/32/Boston-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/33/Bouvier-des-Flandres
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/34/Boxer


 
 

 

 

 

Briard  

 

Fransa 

  

 

 

Brittany  

 

Fransa 

  

 

 

Brussels Griffon  

 

Belçika 

 

 

 

 

 

Bull Terrier  

 

İngiltere 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/35/Briard
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/36/Brittany
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/37/Brussels-Griffon
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/38/Bull-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/35/Briard
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/36/Brittany
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/37/Brussels-Griffon
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/38/Bull-Terrier


 
 

 

 

Bulldog  

 

İngiltere 

  

 

 

Bullmastiff  

 

İngiltere 

  

 

 

Cairn Terrier  

 

İskoçya 

  

 

 

Canaan  Dog 

 

İsrail 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/39/Bulldog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/40/Bullmastiff
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/41/Cairn-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/42/Canaan-Dog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/39/Bulldog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/40/Bullmastiff
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/41/Cairn-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/42/Canaan-Dog


 
 

 

 

Cardigan Welsh 

Corgi   

 

Galler 

  

 

 

Cavalier King 

Charles Spaniel 

 

İngiltere 

  

 

 

Chesapeake Bay 

Retriever 

 

A.B.D. 

  

 

 

Chihuahua  

 

Meksika 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/43/Cardigan-Welsh-Corgi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/43/Cardigan-Welsh-Corgi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/44/Cavalier-King-Charles-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/44/Cavalier-King-Charles-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/45/Chesapeake-Bay-Retriever
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/45/Chesapeake-Bay-Retriever
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/46/Chihuahua
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/43/Cardigan-Welsh-Corgi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/44/Cavalier-King-Charles-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/45/Chesapeake-Bay-Retriever
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/46/Chihuahua


 
 

 

 

Chinese Crested Dog  

 

Çin 

  

 

 

Chinese Shar-Pei  

 

Çin 

  

 

 

 

Chow Chow  

 

Çin 

  

 

 

 

Clumber Spaniel  

 

İngiltere 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/47/Chinese-Crested-Dog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/48/Chinese-Shar-Pei
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/49/Chow-Chow
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/50/Clumber-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/47/Chinese-Crested-Dog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/48/Chinese-Shar-Pei
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/49/Chow-Chow
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/50/Clumber-Spaniel


 
 

 

 

Collie  

 

İskoçya 

  

 

 

Curly-Coated 

Retriever  

 

İngiltere 

  

 

 

Dachshund 

(Standard)  

 

Almanya 

  

 

 

Dachsund 

(Miniature)  

 

Almanya 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/51/Collie
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/52/Curly-Coated-Retriever
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/52/Curly-Coated-Retriever
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/53/Dachshund-Standard-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/53/Dachshund-Standard-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/54/Dachsund-Miniature-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/54/Dachsund-Miniature-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/51/Collie
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/52/Curly-Coated-Retriever
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/53/Dachshund-Standard-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/54/Dachsund-Miniature-


 
 

 

 

 

Dalmatian  

 

Yugoslavia 

  

 

 

Dandie Dinmont 

Terrier 

 

İskoçya- İngiltere 

  

 

 

Doberman 

Pinscher  

 

Almanya 

  

 

 

English Cocker 

Spaniel 

 

İngiltere 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/55/Dalmatian
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/56/Dandie-Dinmont-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/56/Dandie-Dinmont-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/57/Doberman-Pinscher
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/57/Doberman-Pinscher
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/58/English-Cocker-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/58/English-Cocker-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/55/Dalmatian
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/56/Dandie-Dinmont-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/57/Doberman-Pinscher
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/58/English-Cocker-Spaniel


 
 

 

 

 

English Foxhound  

 

Britanya 

  

 

 

English Setter  

 

İngiltere 

  

 

 

English Springer 

Spaniel  

 

İngiltere 

  

 

 

English Toy 

Spaniel  

 

İngiltere 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/59/English-Foxhound-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/60/English-Setter
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/61/English-Springer-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/61/English-Springer-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/62/English-Toy-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/62/English-Toy-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/59/English-Foxhound-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/60/English-Setter
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/61/English-Springer-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/62/English-Toy-Spaniel


 
 

 

 

 

Field Spaniel  

 

İngiltere 

  

 

 

 

Finnish Spitz  

 

Finlandiya 

  

 

 

Flat-Coated 

Retriever  

 

İngiltere 

  

 

 

French Bulldog  

 

Fransa 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/63/Field-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/64/Finnish-Spitz
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/65/Flat-Coated-Retriever
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/65/Flat-Coated-Retriever
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/66/French-Bulldog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/63/Field-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/64/Finnish-Spitz
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/65/Flat-Coated-Retriever
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/66/French-Bulldog


 
 

 

 

 

Alman Kurdu  

 

Almanya 

  

 

 

Alman Kısa Tüylü 

Pointer  

 

Almanya 

  

 

 

Alman Kalın Tüylü 

Pointer 

 

 Almanya 

  

 

 

Giant Schnauzer  

 

Almanya 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/67/Alman-Kurdu
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/68/Alman-Kisa-Tuylu-Pointer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/68/Alman-Kisa-Tuylu-Pointer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/69/Alman-Kalin-Tuylu-Pointer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/69/Alman-Kalin-Tuylu-Pointer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/70/Giant-Schnauzer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/67/Alman-Kurdu
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/68/Alman-Kisa-Tuylu-Pointer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/69/Alman-Kalin-Tuylu-Pointer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/70/Giant-Schnauzer


 
 

 

 

Golden Retriever 

  

İngiltere 

  

 

 

Gordon Setter  

 

Great Britain 

(Scotland) 

  

 

 

 

Great Dane  

 

Almanya 

  

 

 

Great Pyrenees  

 

Fransa 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/71/Golden-Retriever
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/72/Gordon-Setter
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/73/Great-Dane
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/74/Great-Pyrenees
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/71/Golden-Retriever
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/72/Gordon-Setter
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/73/Great-Dane
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/74/Great-Pyrenees


 
 

 

 

Greater Swiss 

Mountain Dog  

 

İsviçre 

  

 

 

Greyhound  

 

Great Britain 

  

 

 

Harrier 

 

Great Britain 

  

 

 

Havanese 

 

Cuba 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/75/Greater-Swiss-Mountain-Dog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/75/Greater-Swiss-Mountain-Dog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/76/Greyhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/77/Harrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/78/Havanese
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/75/Greater-Swiss-Mountain-Dog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/76/Greyhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/77/Harrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/78/Havanese


 
 

 

 

İbizan Hound  

 

İbiza (Balaeric 

Islands) 

  

 

 

İrish Setter 

 

İrlanda 

  

 

 

İrish Terrier 

 

İrlanda 

  

 

 

İrish Water Spaniel  

 

İrlanda 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/79/Ibizan-Hound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/80/Irish-Setter
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/81/Irish-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/82/Irish-Water-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/79/Ibizan-Hound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/80/Irish-Setter
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/81/Irish-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/82/Irish-Water-Spaniel


 
 

 

 
 

İrlanda kurt 

köpeği   

 

İrlanda 

  

 

 

 

İtalyan Greyhound  

 

İtalya 

  

 

 

 

Jack Russell 

Terrier  

 

İngiltere 

  

 

 

Japanese Chin  

 

Japonya 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/83/Irlanda-kurt-kopegi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/83/Irlanda-kurt-kopegi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/84/Italian-Greyhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/85/Jack-Russell-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/85/Jack-Russell-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/86/Japanese-Chin
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/83/Irlanda-kurt-kopegi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/84/Italian-Greyhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/85/Jack-Russell-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/86/Japanese-Chin


 
 

 

 

Keeshond 

 

The Netherlands 

  

 

 

Kerry Blue Terrier  

 

İrlanda 

  

 

 

Komondor  

 

Hungary 

  

 

Kuvasz  

 

Hungary 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/87/Keeshond
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/88/Kerry-Blue-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/89/Komondor
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/90/Kuvasz
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/87/Keeshond
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/88/Kerry-Blue-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/89/Komondor
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/90/Kuvasz


 
 

 

 

Labrador Retriever  

 

Kanada 

  

 

 

Lakeland Terrier  

 

İngiltere 

  

 

 

Lhasa Apso  

 

Tibet 

  

 

 

Lowchen  

 

Fransa - Almanya 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/91/Labrador-Retriever
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/92/Lakeland-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/93/Lhasa-Apso
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/94/Lowchen
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/91/Labrador-Retriever
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/92/Lakeland-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/93/Lhasa-Apso
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/94/Lowchen


 
 

 

 

Maltese  

 

Malta 

  

 

 

Manchester Terrier 

(Standard)  

 

İngiltere 

  

 

 

Manchester Terrier 

(Toy) 

 

İngiltere 

  

 

 

Mastiff 

 

İngiltere 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/95/Maltese
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/96/Manchester-Terrier-Standard-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/96/Manchester-Terrier-Standard-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/97/Manchester-Terrier-Toy-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/97/Manchester-Terrier-Toy-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/98/Mastiff
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/95/Maltese
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/96/Manchester-Terrier-Standard-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/97/Manchester-Terrier-Toy-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/98/Mastiff


 
 

 

 

 

Minyatür Bull 

Terrier   

 

İngiltere 

  

 

 

 

Minyatür Pinscher 

 

Almanya 

  

 

 

Miniature 

Schnauzer  

 

Almanya 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/99/Miniature-Bull-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/99/Miniature-Bull-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/100/Miniature-Pinscher
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/101/Miniature-Schnauzer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/101/Miniature-Schnauzer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/99/Miniature-Bull-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/100/Miniature-Pinscher
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/101/Miniature-Schnauzer


 
 

 

 

Newfoundland  

 

Kanada 

  

 

 

 

Norfolk Terrier  

 

İngiltere 

  

 

 

 

Norwegian 

Elkhound  

 

Norveç 

  

 

 

 

Norwich Terrier  

 

İngiltere 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/102/Newfoundland
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/103/Norfolk-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/104/Norwegian-Elkhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/104/Norwegian-Elkhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/105/Norwich-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/102/Newfoundland
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/103/Norfolk-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/104/Norwegian-Elkhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/105/Norwich-Terrier


 
 

 

 

 

Old İngiliz 

Sheepdog  

 

İngiltere 

  

 

 

 

Otterhound 

 

 İngiltere 

  

 

 

 

Papillon  

 

Fransa 

  

 

 

 

Pekingese  

 

Çin 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/106/Old-English-Sheepdog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/106/Old-English-Sheepdog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/107/Otterhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/108/Papillon
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/109/Pekingese
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/106/Old-English-Sheepdog
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/107/Otterhound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/108/Papillon
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/109/Pekingese


 
 

 

 

Pembroke Welsh 

Corgi  

 

Galler 

  

 

 

 

Petit Basset 

Griffon Vendeen  

 

Fransa 

  

 

 

Pharaoh Hound  

 

Malta 

  

 

 

 

Pointer  

 

İngiltere 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/110/Pembroke-Welsh-Corgi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/110/Pembroke-Welsh-Corgi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/111/Petit-Basset-Griffon-Vendeen
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/111/Petit-Basset-Griffon-Vendeen
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/112/Pharaoh-Hound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/113/Pointer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/110/Pembroke-Welsh-Corgi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/111/Petit-Basset-Griffon-Vendeen
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/112/Pharaoh-Hound
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/113/Pointer


 
 

 

 

 

Pomeranian  

 

Almanya 

  

 

 

Poodle (Minyatür 

Kaniş)  

 

Almanya ve 

Merkez Avrupa 

  

 

 

Poodle (Standart 

Kaniş)  

 

Almanya ve 

Merkez Avrupa 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/114/Pomeranian
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/115/Poodle-Minyatur-Kanis-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/115/Poodle-Minyatur-Kanis-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/116/Poodle-Standart-Kanis-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/116/Poodle-Standart-Kanis-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/114/Pomeranian
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/115/Poodle-Minyatur-Kanis-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/116/Poodle-Standart-Kanis-


 
 

 

 

Poodle (Oyuncak 

Kaniş)  

 

Merkez Avrupa 

  

 

 

Portekiz Su Köpeği  

 

Portekiz 

  

 

 

 

Pug  

 

Çin 

  

 

 

 

Puli  

 

Macaristan 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/117/Poodle-Oyuncak-Kanis-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/117/Poodle-Oyuncak-Kanis-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/118/Portekiz-Su-Kopegi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/119/Pug
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/120/Puli
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/117/Poodle-Oyuncak-Kanis-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/118/Portekiz-Su-Kopegi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/119/Pug
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/120/Puli


 
 

 

 

 

Rhodesian 

Ridgeback  

 

Güney Afrika 

  

 

 

 

Rottweiler  

 

Almanya 

  

 

 

 

Saint Bernard  

 

İsviçre 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/121/Rhodesian-Ridgeback
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/121/Rhodesian-Ridgeback
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/122/Rottweiler
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/123/Saint-Bernard
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/121/Rhodesian-Ridgeback
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/122/Rottweiler
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/123/Saint-Bernard


 
 

 

 

 

Saluki (Gazal 

Tazısı)  

 

Orta Doğu 

  

 

 

 

Samoyed  

 

Rusya 

  

 

 

 

Schipperke  

 

Belçika 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/124/Saluki-Gazal-Tazisi-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/124/Saluki-Gazal-Tazisi-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/125/Samoyed
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/126/Schipperke
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/124/Saluki-Gazal-Tazisi-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/125/Samoyed
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/126/Schipperke


 
 

 

 

 

İskoç Geyik Tazısı  

 

İskoçya 

  

 

 

 

İskoç Terrier  

 

İskoçya 

  

 

 

 

Sealyham Terrier 

 

 Galler 

  

 

 

Shetland Çoban 

Köpeği  

 

İskoçya 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/127/Iskoc-Geyik-Tazisi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/128/Iskoc-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/129/Sealyham-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/130/Shetland-Coban-Kopegi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/130/Shetland-Coban-Kopegi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/127/Iskoc-Geyik-Tazisi
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/128/Iskoc-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/129/Sealyham-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/130/Shetland-Coban-Kopegi


 
 

 

 

 

Shiba Inu  

 

Japonya 

  

 

 

 

Shih Tzu  

 

Çin 

  

 

 

 

Sibirya Kurdu 

(Husky)  

 

Rusya 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/131/Shiba-inu
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/132/Shih-Tzu
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/133/Sibirya-Kurdu-Husky-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/133/Sibirya-Kurdu-Husky-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/131/Shiba-inu
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/132/Shih-Tzu
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/133/Sibirya-Kurdu-Husky-


 
 

 

 

Silky Terrier 

 

Avusturalya 

  

 

 

 

Skye Terrier  

 

İskoçya 

  

 

 

 

Smooth Fox 

Terrier  

 

İngiltere 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/134/Silky-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/135/Skye-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/136/Smooth-Fox-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/136/Smooth-Fox-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/134/Silky-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/135/Skye-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/136/Smooth-Fox-Terrier


 
 

 

 

 

Soft Coated 

Wheaten Terrier  

 

İrlanda 

  

 

 

 

Spinone Italyan  

 

Italya 

  

 

 

 

Staffordshire Bull 

Terrier  

 

İngiltere 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/137/Soft-Coated-Wheaten-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/137/Soft-Coated-Wheaten-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/138/Spinone-italiano
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/139/Staffordshire-Bull-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/139/Staffordshire-Bull-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/137/Soft-Coated-Wheaten-Terrier
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/138/Spinone-italiano
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/139/Staffordshire-Bull-Terrier


 
 

 

 

 

Standard 

Schnauzer  

 

Almanya 

  

 

 

 

Sussex Spaniel  

 

İngiltere 

  

 

 

 

Tibetan Spaniel  

 

Çin 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/140/Standard-Schnauzer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/140/Standard-Schnauzer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/141/Sussex-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/142/Tibetan-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/140/Standard-Schnauzer
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/141/Sussex-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/142/Tibetan-Spaniel


 
 

 

 

 

Tibet Terrieri  

 

Çin 

  

 

 

Vizsla 

 

Macaristan 

  

 

 

Weimaraner  

 

Almanya 

  

 

 

Welsh Springer 

Spaniel 

 

Galler 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/143/Tibet-Teriyeri
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/144/Vizsla
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/145/Weimaraner
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/146/Welsh-Springer-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/146/Welsh-Springer-Spaniel
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/143/Tibet-Teriyeri
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/144/Vizsla
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/145/Weimaraner
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/146/Welsh-Springer-Spaniel


 
 

 

 

 

Welsh Terrieri  

 

Galler 

  

 

 

West Highland 

White Terrieri  

 

İskoçya 

  

 

 

 

Whippet  

 

İngiltere 

  

 

 

 

Wire Fox Terrieri  

 

İngiltere 

  

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/147/Welsh-Teriyeri
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/148/West-Highland-White-Teriyeri
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/148/West-Highland-White-Teriyeri
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/149/Whippet
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/150/Wire-Fox-Teriyeri
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/147/Welsh-Teriyeri
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/148/West-Highland-White-Teriyeri
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/149/Whippet
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/150/Wire-Fox-Teriyeri


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wirehaired 

Pointing Griffon  

 

Fransa 

  

 

 

 

Yorkshire Terrieri  

 

İngiltere 

  

 

 

 

Sokö (Sokak 

Köpeği)  

 

Türkiye 

  

 

http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/151/Wirehaired-Pointing-Griffon
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/151/Wirehaired-Pointing-Griffon
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/152/Yorkshire-Teriyeri
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/153/Soko-Sokak-Kopegi-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/153/Soko-Sokak-Kopegi-
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/151/Wirehaired-Pointing-Griffon
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/152/Yorkshire-Teriyeri
http://hayvansever.org/kopek_irklari/detay/153/Soko-Sokak-Kopegi-


 
 

 

KEDİLERDE BESLENME 
 

Yavru Kedilerde Beslenme 

 

Doğumun hemen sonrasında 

annenin memelerinden salgılanan 

kolostrum (ağız sütü); içerdiği antikor ve 

diğer bağışıklık maddeleri ile yavru kedi ve 

köpeklerin hastalıklara karşı korunmasına 

yardımcı olur. Bu koruyucu maddeler 

sadece ilk 24 saat içerisinde yavrunun 

bağırsaklarından emilebildiğinden, doğumdan hemen sonra anne 

tarafından emzirilmeleri gelecek günler için büyük önem taşımaktadır. 

  Doğumu takiben ilk 24 – 72 saat içerisinde annenin sütü 

kolostrumdan normal süte dönüşür.  

4 haftalığa ulaşıncaya kadar anne sütü normal gelişim için yeterlidir.  

 

  Ancak doğum sonrası, herhangi bir nedenle anne sütü 

sağlanamıyorsa, o zaman beslenme dışarıdan karşılanmalıdır. Bu durumda 

dikkat edilmesi gerekenin anne olmadığı için, yavrunun dışkısı, idrarı takip 

edilmeli ve varsa gazı giderilmelidir.  

Bilinçli ve dengeli bir beslenme yaşamın temel şartlarından birisidir. Bu 

konuda yapılabilecek yanlışlar, yaşam üzerinde ciddi olumsuz etkiler 

doğuracak ve birçok soruna yol açabilecektir.                

  

  Özellikle kedi beslenmesi söz konusu olduğunda daha dikkatli 

olmak bir zorunluluk halini almaktadır. Çünkü kediler daha seçicidirler ve 

bu nedenle onları belli diyetlere uydurmak oldukça zordur. Yapıları gereği 

kediler daha fazla protein tüketmek zorundadırlar. Yine yapıları gereği bazı 



 
 

maddeleri (Taurin, A vitamini, Araşidonik asit vb.) hayvansal kökenli 

gıdalardan karşılamak zorundadırlar.  

Ayrıca kediler köpeklerden daha sık yemek yeme ihtiyacındadırlar. 

 

  Örneğin yetişkin bir köpek günde 1 veya 2 öğün yemek yiyerek 

yaşamını sürdürürken bu kedilerde 4-5 öğün olmak zorundadır. Ayrıca 

kedilerin enerji ihtiyacı vücut ağırlıklarına kıyaslandığında çok fazladır. 

Yavru bir kedinin enerji ihtiyacı ise yetişkin bir kediye göre daha fazladır. 

 

 

8 Hafta – 12 Ay arası Beslenme 

 

 Birçok yavru en geç 8 haftalıkken sütten 

kesilirler. Mamalara geçişle beraber temiz ve 

taze içme suyu sürekli olarak önünde 

bulundurulmalıdır. Daha öncede belirtildiği 

gibi yetişkin olana kadar geçen süre içinde 

beslenme çok büyük önem taşır ve bu nedenle 

kedinize vereceğiniz gıdaların özenle seçilmiş 

olması gerekir. Yavru kediler; erişkinlere oranla üç kat daha fazla enerji 

ihtiyacına ve besine ihtiyaç duyarlar.  

 

 

Yetişkin Kedilerde Beslenme 

 

   Kediler de normal vücut fonksiyonlarını 

sürdürebilmeleri için yaşam payı olan 

bir miktar besine ihtiyaç duyarlar. 

Kedilerde ortalama canlı ağırlık ve buna 

bağlı olarak günlük besin miktarı 

ırklara göre fazla farklılık göstermez. 



 
 

Yetişkin bir kedinin günlük enerji  

Gereksinimi yaklaşık olarak 60-80  

kcal/kg. dır. 

Kedilerin sindirim sistemleri köpeklere göre bazı fizyolojik 

farklılıklar gösterir bu nedenle kedi diyetlerine bazı ilaveler yapmak ve 

gıdasında yeterli düzeylerde bulunmasına dikkat etmek gerekir. Kedilerin 

karaciğerinde glikokinaz enzimi bulunmaz.  

Bu nedenle karbonhidrat düzeyi yüksek gıdaları sindiremediklerinden 

sevmezler. 

  Kediler protein oranı yüksek gıdaları tercih ederler. Protein kaynağı 

olarak et ve tavuk ilk sırayı alır.  

Aşırı protein tüketiminin, ileri dönemlerde, böbreklerde kronik  

rahatsızlıkların nedeni olabileceği unutulmamalı ve istenilen düzeyde 

protein tüketimi sağlanmalıdır. 

 

  Yumurta, kedinize verebileceğiniz iyi bir protein kaynağıdır ancak 

çiğ verilmemelidir. 

  Karbonhidratlar; kedinizin enerji ihtiyacının sağlanmasında önemli 

bir yer tutar.  

Bu nedenle sindirilebilirliği yüksek nişastalı besinlerin gıdalarında 

bulundurulmasına dikkat edilmelidir.  

Yağlar; kedinizin enerji ihtiyacını karşılar ve özellikle gıdalarında 

bulunması gereken besin maddelerindendir. Kedilerin vücutlarında 

sentezlenebilen yağ asitleri, hücre zarı yapısından, hormon sentezine kadar 

vücudun pek çok fizyolojik mekanizmasında görev alır. Vitamin ve 

minerallerin vücut fonksiyonlarında etkin bir yeri olduğu unutulmamalı ve 

kedilerin yemeğinde uygun ve dengeli oranlarda bulunmasına özen 

gösterilmelidir. 

 

 

Beslenmede dikkat edilmesi gereken konular 



 
 

 

  B1 vitamininin parçalanarak yıkımlanmasında rol alan tiaminaz 

enziminin çiğ balıkta bulunduğu dikkate alınmalı ve kedilere çiğ balık 

yedirilmemeye özen gösterilmelidir.    

Kalsiyum ve fosfor da kedilerin yemeğinde uygun oranda 

bulunmalıdır. Kediler, aktif A vitamini sentezi yapamazlar. Bu ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri hayvansal kökenli gıdalardan temin ederler.  

Kediler sık sık yemek yemeyi severler. Özellikle idrar taşları 

açısından problemi olan kedilerde vücut asiditesinin normal 

seviyede tutulabilmesine yardım için sık yemek yemek önemlidir.   

Sürekli bol ve temiz su bulundurulmalıdır. Eğer kuru mama ile 

besleniyorsa bu bir zorunluluktur.  

Konserve gıdalar her zaman kedilerin tercih ettiği mamalardır. 

Ancak bu mamaların Tarım ve Köy işleri Bakanlığından üretim veya ithalat 

izni bulunmalıdır.   

Bu mamaların tüketimi sırasında tarihlerine ve bombaj yapıp 

yapmadığına dikkat edilmelidir. Yiyecekleri konusunda her zaman seçici 

davranan kediler gıda değişikliklerinden pek hoşlanmazlar.  

   

Zorunlu bir değişim yapılacaksa bu geçişin günlere dağıtılarak yavaş 

yavaş olması sindirim sisteminin adaptasyonu için gereklidir. 

 

  Yetişkin bir kedinin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken en 

önemli unsurlardan bir tanesi de kilosunun kontrol altında tutulmasıdır.   

Yaşlı Kedilerde Beslenme  

 

  



 
 

  Kedilerde yetişkinlikten yaşlılığa geçiş 

sınırı, köpeklere kıyasla daha geç 

dönemlerde başlar ve ortalama 10-12 yaş 

civarıdır.  

Bu dönemde kedilere, bir yavrunun bakımı 

kadar özenli bir bakım sağlanmalıdır.          

Büyüme döneminde vücut gelişiminin 

sağlanması ne kadar önemli ise, yaşlılık 

dönemlerinde de vücut sistemlerinin 

korunması da, o kadar önemlidir. Yaşlı kedilerde düzenli diş kontrolleri 

yapılmalıdır.  

Zamanla azalan diş sayısı daha yumuşak gıdalara geçişi zorunlu kılacaktır. 

Hücresel yaşlanmalar deri ve tüy yapısındaki değişimlerle kolayca 

gözlemlenebilir.  

 

 

 

  Yaşlı kedilerde böbrek problemleri genç kedilere oranla daha fazla 

görülür. Ayrıca kalsiyum oksalat ve idrar taşlarına karşı aşırı duyarlılık daha 

fazla olacağından gıdalardaki fosfor miktarına dikkat edilmelidir. 

 

  Yaşlanma ile birlikte hareketliliği azalan kedilerin gıdalarına dikkat 

edilerek aşırı kilo almalarının önlenmesi; eklem hastalıkları, kalp ve damar 

sistemi hastalıkları gibi pek çok metabolik hastalığın kontrolü açısından 

önemlidir. 

 

  Yaşlanmanın sonucu olarak, hastalıklara karşı, vücudun direnci 

azalabileceği gibi ilaçların da vücut tarafından değerlendirilebilme oranı 

düşecektir. Hastalıklara karşı duyarlılık ve geç iyileşme gibi sorunları 

beraberinde getirecektir. Yaşlı kedilerin dengeli bir şekilde beslenmesi için 

gerekli olan temel gıdaların alınması vücut direncini ve yaşam kalitesini 

arttıracaktır. 



 
 

 

  Yaşlanma ile birlikte solunum sistemi de etkilenir. Solunum sıklaşır 

ve bu durum özellikle böbrek yetmezliği olan yaşlı kedilerde, sıcak 

havalarda sıvı kaybına neden olur. Bu nedenle kedilerin önünde bol ve temiz 

su bulundurulmalıdır. 

 

 

  Böbrek fonksiyonlarının azalmasına bağlı olarak protein oranı düşük 

gıdaları tercih ederek filtrasyon oranı yavaşlamış olan böbreklerin yükünü 

azaltmak gerekmektedir. Bu nedenle kolay sindirilebilir protein içeren 

gıdalar tercih edilmelidir.  

  Yağlar enerji kaynağı olması ve yağda eriyebilen vitaminlerin kolay 

alınmasını sağlaması yönünden gıdalarında yeterli düzeyde bulunmalıdır.  

 

Karbonhidrat oranının yüksek olması yaşlı kedilerde şişmanlık ve 

şeker hastalığını artırıcı etki yapabileceğinden gereğinden fazla 

karbonhidrat gıdalarda bulunmamalıdır.  

 

Yaşlılıkla birlikte bağırsak hareketlerinin de yavaşlaması kabızlığa ve 

diğer sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle lif oranı 

yüksek olan gıdalara ağırlık verilmelidir. 



 
 

   

Yaşlılıkla beraber kedilerde çevresel değişimlere uyum yeteneğinde 

azalma, kemik yapısında bozulmalar, görme ve işitme kaybı gibi pek çok 

işlevsel bozukluklar gelişebilir. Dengeli ve düzenli bir beslenme ile yaşlılığın 

sonucu olarak gelişen birçok bozukluğu önlemek ve geciktirmek mümkün 

olabilir. 

 

 

 

 

 

Hamile Kedilerde Beslenme  

 

        Hamilelik tüm ihtiyaçların arttığı 

özel bir dönemdir. Bu dönemde artan 

bedensel ihtiyaçlara bağlı olarak 

kedilerin beslenmesine özen 

gösterilmelidir. Çünkü bu dönemde 

kedilerin kendi yaşamsal işlevleri için 

gerekli olan besin miktarının yanında, 

yavru gelişimini de sağlayacak şekilde 

beslenmesi gerekir.  

 

 

 

Bu nedenle hamilelik döneminde anne kedinin aldığı gıda miktarı ve 

içerdiği besin maddelerinin miktarında artış yapılmalıdır. 

 

Hamilelik döneminde anne kedinin ihtiyacı olan kaloriyi belirlerken 

kedinin aktivitesi, çevre ısısı ve belirlenmesi mümkünse yavru sayısı göz 

önünde bulundurulmalıdır. Hareketli bir kedinin alacağı miktar ile daha az 

hareketli olan bir kedinin alacağı gıda miktarı aynı olmayacaktır. 

 

  Yetişkin kedilerde vücut ağırlıkları yaklaşık olarak aynı olduğundan, 



 
 

ortalama bir değer gözetilerek verilecek gıda miktarı veteriner hekimlerce 

ayarlanır. 

 

  Hamile bir kedinin gıdasında, normal bir yetişkinin gıdasında 

bulunması gereken besin maddeleri bulunmalı ancak bu besin maddelerinin 

oranı daha yüksek olmalıdır. Özellikle artan kalori ihtiyacı nedeniyle 

protein, yağ ve karbonhidrat oranları daha yüksek olan gıdalar ile 

beslenmelidir. 

 

  Hamileliğin ikinci dönemi olan 5. haftadan itibaren annenin enerji 

ve besin maddeleri ihtiyacı hızla artar. Doğuma kadar da sürekli bir artış 

olur.      Doğumu takiben emzirme döneminde de bu oran yüksektir. 

Özellikle süt, yapısal olarak yüksek oranda protein içerdiğinden, annenin 

süt üretimi için ihtiyacı olan protein miktarı da daha fazladır. Bu miktar 

yavru sayısına bağlı olarak artış gösterir. 

 

                                  

   

 

 

  Kalsiyum oranında düşüklük nedeniyle bozukluklar olabileceğinden 

gıdalarında yeterli ve dengeli bir kalsiyum oranı sağlanmalıdır.  Hamileliğe 

uygun hazır bir mamanın kullanımı sırasında, kalsiyum ve vitamin kullanımı 

veteriner hekimlerce ayarlanır.  

Hamilelik süresince 

annenin gerekli miktarlarda 

besin almasına özen gösterilmeli 

ve aşırı kilo artışı önlenmelidir.  

Aşırı kilo artışları 

özellikle doğum sırasında 

yaşanabilecek pek çok sorunun 

nedenini oluşturmaktadır. 

Kalsiyum, anne karnındaki 

yavrunun gelişiminde olduğu 

kadar, süt emzirme döneminde 

de önem taşıyan bir mineraldir.  



 
 

Emzirme dönemindeki kedilerde B1 vitamini özellikle sütle atıldığı 

için ve kediler B1 vitamini sentezleyemediklerinden, ev yemeği ile beslenen 

kedilerde ciddi eksiklikler oluşur. Bu vitamin takviye edilmelidir.  

Hamile bir kedinin beslenmesinde dikkat edilmesi gereken 

hususları şöyle sıralayabiliriz.  

  

 Öncelikle düzenli ve dengeli bir beslenme önemlidir. 

 

 Yemek miktarı ve öğün sayısı arttırılmalıdır. 

 

 Protein oranı yüksek, yağ oranı dengeli gıdalar tercih edilmelidir. 

 

 Temiz ve yeterli su bulundurulmalıdır. 

 

 

 

 

 

Kedi Bakımı  

 Dişi kediler; çiftleştikten genellikle 58-62 gün sonra,1-5 (nadiren 

daha fazla) yavru doğururlar ve doğumla birlikte bakımı da başlamış olur. 

Bakımın ilk bir ayı hemen hemen annenin kontrolündedir.  Doğumdan sonra 

24 saat içinde yavrunun anneyi emmesi, ilk sütün içinde bulunan bağışıklık 

sağlayan maddeler  bakımından çok önemlidir. Bütün anneler, yavrularına 

karşı çok müşfiktirler. Onları devamlı yalar, emzirir ve temizlerler. Bu 

yalama ve temizlik sırasında yavrularının çiş ve kakasını da yaptırırlar. Belli 

bir yaşa kadar yalama ve çiş yaptırtma olayı kedi için hayati önem taşır. 

Çünkü yavrular doğduklarında henüz böyle bir reflekse sahip değillerdir. 

 

Kedilerde Tuvalet Eğitimi  

 



 
 

 

     Kedinin ilk aldığı eğitim, tuvalet 

eğitimidir. İçgüdüsel olarak yattığı 

yere pislemeyi sevmeyen kedilere, 

tuvaletini yapacağı uygun yeri 

belirlemek ve göstermek 

çoğunlukla yeterli olacaktır.  

    İçine kolay girip çıkabileceği ve 

eşelenmesine yetecek büyüklükte 

bir kum kabı seçmek, işi daha da 

kolaylaştıracaktır. 

Nadiren de olsa bu konuda çeşitli sorunlar yaşanabilir. Kedi kumunu 

beğenmeyebilir, kendi istediği bir yere yapmayı da tercih edebilir. 

Özellikle işaret koymak amacı ile tuvalet yapma eğilimi olduğunda 

seçtiği bu bölgeleri iyice temizleyerek özel uzaklaştırıcı spreyler 

kullanılabilir.  

Kedi, kuytu yerleri seçiyor ve buralara tuvaletini yapıyorsa onun mizacından 

kaynaklanan bu sorunu, kapalı bir kedi tuvaleti seçerek çözümlemek 

mümkündür.  

Kedilerin tuvalet eğitiminde, sahibi düzenli olarak kakaları toplayıp 

atmalıdır. Bu kumlar emici özelliğe sahip olduğu için belli bir süre çişi ve 

kokuyu emecektir. Ne zaman koku yapmaya başladıysa o zaman kumun 

tamamı değiştirilmelidir. Kumun değiştirilme süresi, kedinin yediği yemeğe, 

içtiği suya veya yetişkin olmasına göre farklılık gösterir. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kedi Bakımında Önemli Hususlar  

 

Evlerde hepimizin severek bakıp yetiştirdiği bazı bitkiler kediler için 

zehirli olabilmektedir. Kedilerin bu tür bitkileri kemirme veya yeme eğilimi 

varsa ona göre tedbir alınmalıdır. 

Kediler olağanüstü cambazlardır. Genellikle evdeki kırılacak 

eşyaların arasında inanılmaz bir hız ve zarafetle yürürler fakat zarar 

vermezler. 

 

Ancak onların da ara sıra sakar olanlarına rastlanmaktadır.  

Eğer kediler eşyaları kırıp 

dökmeye başladıysa, değerli ve 

kırılabilir eşyaları kapalı bir dolaba 

kaldırmak gerekecektir.  

Hep kedi ile köpeğin düşman 

olduğu düşünülür. Aslında her ikisi de 

doğuştan birbirine düşman değildirler.  

Bugün sokakta birçok kedi ve köpek 

birlikte yaşamakta ve aynı yemeği paylaşmaktadırlar. Başlangıçta kedi, 

köpekle karşılaştığında içgüdüsel olarak korkabilir.  



 
 

Ancak köpekten bir zarar gelmeyeceğinden emin olduğunda dostça 

davranır. Bir kedinin annesinden ayrılma yaşı 

ortalama 2 aylık civarıdır. İlk alındığında 

annesinden, kardeşlerinden ayrıldığı, yeni bir 

ortama geldiği için, korkmuş ve ürkmüş 

olabilir. Gidip herhangi bir köşeye saklanıp 

çıkmayabilir. Onu oradan zorla çekiştirerek 

çıkarmaya çalışılmamalıdır. Bu onu daha da 

korkutabilir. Yumuşak bir sesle nazikçe onunla 

konuşulmalıdır. Oyuncak veya ip benzeri bir 

cismi önünde hareket ettirin.  

Kediler çok meraklı ve oyuncu oldukları için dışarı çıkacak ve büyük bir 

ihtimalle oynamaya başlayacaktır. Bir kaç gün içinde sahibine ve çevresine 

alışacaktır. Ona, kediler için üretilmiş özel kokulu fare, top veya benzer 

oyuncaklar verilebilir. Bunlarla genellikle iyi vakit geçirirler. 

                                      

  Yumuşak bir battaniye veya kedi yatağı ile onun uyuyabileceği bir 

yuva yapılabilir ya da kediler için bu amaca uygun ürünlerden alınabilir. 

Onlar genellikle içine gömülüp yatabileceği ortamları çok severler. 

 

  Normalde kedi bakımı köpeğe nazaran çok daha kolaydır. Her gün 

sokağa çıkarıp dolaştırmak gerekmez. Eğer uygun bahçeli bir eviniz varsa 

(köpeklerin giremeyeceği ve trafiğe fazla yakın olmayan),evine ve size 

alıştıktan ve aşıları yapıldıktan sonra bahçeye çıkmasına izin verebilirsiniz. 

 

  Dikkat edilmesi gereken diğer bir konuda zamanı geldiğinde onu 

kısırlaştırmaktır. Kedi sahibi olduğunuzda bu konuyu veteriner hekim ile 

görüşmelisiniz.  



 
 

 

Kedide Banyo  

Normalde kediler temiz ve titiz 

olduklarından zaten kendilerini devamlı yalayarak 

temizlerler. Bu yüzden köpekler gibi zaman zaman 

da olsa yıkanmaya (medikal problemler dışında) 

ihtiyaç göstermezler. Onları yıkamak, temizlenme 

alışkanlıklarını yok edebilir veya azaltabilir. 

Kedide Diş Değişimi  

 

        Kedi,3,5 aylıktan itibaren 

süt dişlerini değiştirmeye başlar. 

Dökülen ve yerine çıkan dişler 

kalıcıdır. 6-8 aylık olana kadar 

süt dişlerinin tamamı değişir. Bu 

dönemde ateş, iştahsızlık, 

yemeğini ağzından düşürme gibi 

belirtiler görülebilir. 1 yaşına 

kadar diş kaşıntısı yoğun olduğu 

için elinizi, ayağınızı veya 

bulduğu her şeyi kemirme ve 

ısırma eğiliminde olacaktır. 

 

     Kedi eğitmek, köpekler kadar kolay olmasa da istemediğiniz 

davranış biçimlerini engellemek için sert ve kararlı bir " hayır " çoğu zaman 

işe yaramaktadır. 1 veya 1,5 yaşından sonra dişlerde tartar oluşumu 

başlayacağından zaman zaman diş temizliği yaptırma ihtiyacı ortaya 

çıkacaktır. Veteriner hekim tarafından programa alınmalıdır.  



 
 

 

Kedide Tüy Bakımı ve Fırçalama  

 

 

 

       Kediler yılda en az 2 kez tüylerini 

değiştirirler. Tüylerden kurtulmaları çok 

uzun zaman alabilir. Bu yüzden uygun bir 

fırça ile fırçalamak, tüylerinin çabuk 

yenilenmesi ve ona yardımcı olmak açısından 

gereklidir. Bu aynı zamanda evinize  daha az 

tüy dökülmesi demektir. 

Çoğu kedi fırçalanmaktan pek hoşlanmaz. Bu alışkanlığı 

kazandırabilmek için erken yaşlarda fırçalamaya alıştırılmalıdır. 

Fırçalamanın sabah akşam yapılması tüylerin daha sağlıklı ve canlı olmasını 

sağlayacaktır. Kediler fırçalanırken aynı zamanda kontrolleri de 

yapılmalıdır.  Kedi alındığı gün veteriner hekimin kontrolünden 

geçirilmelidir. Yavrularda bağışıklık sistemi tam olarak gelişmediğinden 

hastalığa yakalanma riskleri fazladır. Bu hastalıkların bazıları ölümcüldür.  

 

 

Kedilerde Uygulanan Aşılar 

 

 İç parazit ilaçlaması 

 

1. Karma aşı 

1. Leucosol Aşısı 

2. Karma Aşı 

 

 Kuduz Aşısı 

 

2. Leucesol Aşısı 

1. Mantar Aşısı 

2. Mantar aşısı 



 
 

KEDİ IRKLARI 
 

 

 

 

 

 

 Abyssinian 

 

 American Bobtail    

 

 American Curl 

 

   

 

 

 

 

 

            American Keuda   



 
 

 

 American Shorthair 

 

  

 

 

 

 

American Wirehair 

  

 

 

  

 

 

 

Australian Mist 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

      Ankara Kedisi (Angora) 

 

 

 

 

Balinese  

   

 

                         

 

                    Bengal           

                                                                                                          

   

 

 

 

Birman  



 
 

 

 

 

 

 

                       Bombay  



 
 

  

                   

     

  

Brazilian Shorthair 

 

 

 

 

           

          British Shorthair    

   

 

 

 

  

Burmese 

 

    

 

 

 

Burmilla(Silver Burmese)  

 



 
 

  Californian Spangled 

 

               Chartreux    

 

   Chinchilla 

 

 Colorpoint Shorthair  

 



 
 

      Cornish Rex 

 

              Cymric       

 

  Devon Rex 



 
 

    Egyptian Maular    

 

 European Burmese 

 

 European Shorthair   

 

 Exotic Shorthair 



 
 

 

   Havana Brown     

 

 Himalayan 

 

  Honey Bear      



 
 

 

 İran Kedisi (Persian) 

    Japon Bobtail       

 

 Javanese 

 

 

    Kashmir (Keşmir)  



 
 

 

   Korat 

                     Laperm    

   Maine Coon 



 
 

 

               Manx      

 

 Mavi Rus 

 

Mojave çöl Kedisi   

 



 
 

     Munchkin 

 

              Nebelung    

 

   Norwegian Forest 

 

http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/norwegian-forest


 
 

                  Ocicat     

 

 Oriental Longhair 

 

 Oriental Shorthair    

http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/ocicat
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/oriental-longhair
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/oriental-shorthair


 
 

 

    Pixie Bob 

 

                    Ragamuffin     

 

    Ragdoll 

 

http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/pixie-bob
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/ragamuffin
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/ragdoll


 
 

             Savannah           

 

     Scottish Fold 

 

              Selkirk Rex      

 

         Sibirya Kedisi 

http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/savannah
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/scottish-fold
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/selkirk-rex
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/sibirya-kedisi


 
 

 

                    Singapura     

 

     Siyam Kedisi 

    Snowshoe (Karayak)  

http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/singapura
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/siyam-kedisi
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/snowshoe-karayak


 
 

 

         Soke 

 

                           Somali      

 

 Sphynx 

http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/soke
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/somali
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/sphynx


 
 

          Tekir Kedi         

      

      Tiffanie    

 

           Tiffany/Chantilly    

http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/tekir-kedi
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/tiffanie
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/tiffany-chantilly


 
 

 

        Tonkinese 

              Van Kedisi         

       

 

 York Chocolate 

 

 

KUŞLAR 
 

Dünyada yabani ve evcil yaşamda birçok kuş türü bulunmaktadır. 

Başarılı bir yetiştirici olmak için davranışları, üreme biyolojileri, besinsel 

http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/tonkinese
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/van-kedisi
http://www.turkeyforum.com/satforum/noref.php?url=http://www.evcilkediler.com/kedi-resimleri/york-chocolate


 
 

gereksinimleri ve hastalıklara duyarlılıkları gibi çeşitli özellikleri 

bakımından kuşları iyi tanımak gerekir. Bu çalışmada, yaygın olarak kafeste 

barındırılan farklı kuş türleri ile ilgili bazı bilgiler kısaca özetlenmiştir.  

 

 

 

 

Türkiye'de kafes kuşları yetiştiriciliği Türk halkının atalarından miras 

kalan güzel bir alışkanlıktır. Eski Osmanlı konaklarında ve cumbalı evlerde, 

farklı tür kuşlardan yayılan hoş nağmeler sokaklara taşar, hemen her evin 

pencere kenarında içine boş bir yumurta kabuğu yerleştirilmiş birkaç 

sardunya, fesleğen ve ıtır saksısının yanı sıra saka, florya, iskete gibi 

kuşların yetiştirildiği kafesler duvarlarda asılı dururdu. Bunun yanında han-

hamam ve cami gibi kuruluşlarda güvercinlerin barınması için yapılan 

bölümler ve göçmen kuşlar için kurulan vakıflar Türk halkının kuşlara olan 

sevgisinin ayrı bir göstergesidir. Günümüzde de çeşitli kuşların pet hayvan 

olarak evlerde beslendiği ve bu olgunun yaygınlaştığı bilinmektedir. Bunun 

sonucunda kimi kafes kuşları yetiştiriciliği küçük çapta da olsa gelişme 

eğilimi göstermektedir. 

 

  Kuşlar İçin Barınak 

 

Kafesler 

Kuşlar için geniş kafesleri kullanmak tavsiye edilir. Kafeslerin 

sağlam, uygun malzemeden yapılmış, korunaklı, kolay temizlenebilir ve 



 
 

dezenfekte edilebilir olması gerekir. Kafes kuşun rahatça kanatlarını 

açabileceği genişlikte olmalıdır. Uzun kuyruklu kuşlar için yeterli yükseklik 

sağlanmalıdır. 

 

  Kafes telleri arasındaki mesafe, kuşun kafasının teller arasına 

giremeyeceği ölçüde olmalıdır. Kafesin kapısı, bir elin rahatça girebileceği, 

kuşun kolaylıkla dışarı çıkarılıp yerleştirilebileceği büyüklükte olmalıdır.  

Kapının mandalı kuş 

tarafından açılamayacak 

şekilde emniyetli olmalıdır.  

Kuş kafeslerinde 

sürgülü taban tepsileri 

sıklıkla kullanılmaktadır. Bu 

parça; kolay hareket 

ettirilebilir,  temizlenebilir 

ve dezenfekte edilebilir 

olmalıdır.  

Yerleştirildiğinde veya çıkarıldığında kuşun kaçabileceği bir boşluk 

bırakılmamalıdır. 

 

Kafesin Konumu:  

Kafes, insanların göğüs hizasında olacak şekilde yerleştirilmelidir. 

Bundan daha alçak olması, kuşun heyecanlanmasına ve kendini savunmasız 

hissetmesine neden olur. Göğüs hizasından yükseğe de 

yerleştirilmemelidir, Yükseklik, kuşlarda üstünlük anlamına gelir. Doğada 

daha baskın kuşlar daha yükseğe tünerler.  

 

Kafes Altlığı: 



 
 

Kafes; güneşli, hava akımı olmayan bir bölgeye yerleştirilmelidir. 

Kuşların yeni bir çevreye alışması için (ilk hafta hariç), aktivitenin çok 

olduğu bir yere yerleştirilmelidir. Direkt gün ışığı almaları kuşlar için uyarıcı 

etkiye sahip olmakla birlikte, sıcak 

günlerinde fazla ısınmamalarına dikkat 

edilmelidir. Kâğıt havlular veya diğer basit 

kafes altı kâğıtları vb. kullanılmalıdır. Ahşap 

parçaları ve talaş, toz yapar ve kuşun 

solunum yollarını tahriş eder. Kâğıt 

malzemelerin kullanımı ile dışkı miktarı, sayısı ve görünümü günlük olarak 

daha kolay izlenebilir. 

 

 

 

 

 

Tünekler:  

Temiz, kolay değiştirilebilir, uygun ölçülerde, doğal, pestisid 

kullanılmamış ve non–toksik ağaç dalları kullanılmalıdır (örneğin; Narenciye 

ağaçları, Dişbudak Ağacı, Manolya, Karaağaç, Okaliptüs, Avustralya Çamı, 

vb.). Böylece kuş hem tüneyebilir hem de bulunduğu dalı çiğneyebilir. Doğal 

ağaç dalları, düzgün olmayan şekilleri sayesinde kuş tutunurken ayağın 

değişik bölgelerine basınç yapar. Dallar hazırlanırken, kafese uygun 

ölçülerde kesilmeli, temizlenmeli, dezenfekte edilmeli, durulanmalı ve 

güneşte kurutulmalıdır. Beton nevi (mineral) tünekler kuşların gagalarını ve 

tırnaklarını törpülemesi için uyarıcı niteliktedir. Plastik tünekler ise kaygan 

oldukları ve yendiğinde medikal sorunlara yol açtıkları için tavsiye 

edilmemektedir. Kumlu kâğıtlar (tünek törpü kâğıtları) kuşun ayağını 

çizeceğinden kullanılmamalıdır. 

 

 

Yemek ve Su Kapları:  



 
 

Derin kaplar yerine geniş çanaklar 

kullanmak yemeğin daha çekici sunulmasını 

sağlar ve kuşun yemleri yemesi için teşvik 

edici olur. Normal tırmanma yetenekleri olan 

sağlıklı kuşlar kolaylıkla yemek ve su 

kaplarına ulaşabilirler. Paslanmaz çelik, 

pişmiş toprak ve sert plastik malzemeler 

kuşun sağlığı için gereken temizlik ve dezenfeksiyona karşı dayanıklıdır.  

Su, bir tabakta veya kobaylarda kullanılan tüplerde verilebilir. Kuşlar 

çoğunlukla fazla yer ve can sıkıntısından yiyecek kaplarını çiğnerler. 

 

Oyuncaklar:  

Oyuncaklar zihinsel egzersiz oluşturması açısından yararlı olup 

fiziksel egzersizi teşvik eder ve gaga soyulmasını kolaylaştırır. Kuşun 

güvenliği düşünülmelidir. Çiğnenebilir oyuncaklar; ağaç dalları, çam 

kozalağı, işlenmemiş deriden çiğneme oyuncakları, doğal ipler ve yumuşak 

beyaz çam gibi maddelerdir. 

 

Aksesuarlar 

konusunda dikkat 

edilmesi gereken; 

tümü kafesteyken 

bile kuşun 

uçabileceği ve 

nesnelere 

çarpmadan hareket edebileceği yeterli 

alan bulunmasıdır. Hafta içinde farklı oyuncakları bir kaç günde bir 

değiştirerek kullanmak kuşun ilgisinin devamını sağlar. Sıkılmış bir kuş 

çeşitli davranış ve sağlık problemlerine karşı risk altındadır. Mümkünse çok 

çeşit kullanılmalıdır. 

 

Kafes Örtüleri: Kafes örtüleri, kuşa uyku zamanı geldiği ve sessiz olması 



 
 

gerektiği işaretini verir. Kafesin örtülmesi asla ceza amaçlı kullanılmamalı 

ve uyku saatleri dışında örtülmemelidir. 

 

Sıcaklık ve Nem 

Sağlıklı bir kuş, sahibinin yaşadığı ısıyı tolere edebilir. 

Isıdaki ani değişimler kuş için potansiyel tehlike oluşturur. 

Yüksek sıcaklıklarda pet kuşların çoğu sık nefes alma ve 

kanatları vücuttan uzak tutma gibi fazla ısınma belirtileri 

gösterir. 

Pet kuşlar genelde geniş bir nem aralığına uyum gösterme 

kapasitesine sahip olmakla birlikte, subtropikal 

iklimlerden gelen kuşlar evde lokal nem artışlarından 

fayda sağlarlar Bu durumda tüyler kuruyana kadar kuşu sıcak tutmak 

gereklidir.  

 

Işık ve Temiz Hava 

Sık sık temiz havaya ve direkt gün ışığına çıkarmak faydalı olacaktır. 

Eğer uygun havalarda kuş kafesiyle birlikte dışarı çıkarılırsa, gölgeli bir yer 

sağlanmalıdır. Geniş ışık spektrumlu lamba kullanımı ev içinde doğal gün 

ışığını taklit eder şekilde kullanılabilir. 

 

Gizlilik: Kuşların çoğu kafes içinde güvenlik 

hissini arttıran gizlenme olanaklarından yarar 

sağlar (örneğin kâğıt kutusu, kuş yuvası, vs.). 

Özellikle küçük kuşlar için yuvalar saklanma 

amacıyla kullanılır. Bu kutular kafesin  

tavanına yakın olarak yerleştirilir. 

 

Aktivite: Uygun türler için, evde uçmak veya 

kafesten denetimli olarak salınmak gibi egzersiz imkânları sağlanabilir. 

Kuşların çoğu akıllı, hareketli hayvanlardır. Kafes, evde aile aktivitesine 

yakın yere konulmalıdır. Fazla sosyal olmayan türler daha sakin bir yere 



 
 

yerleştirildiğinde rahat edebilir. 

 

Hijyen: Bütün nesneler sıcak sabunlu suda veya bulaşık makinesinde 

yıkanabilmelidir. Uygun bir dezenfektan kullanılabilir. Kafes altlığının ve 

kapların günlük temizlenmesi besin bozulmalarıyla ilgili sorunları önler, 

hastalıkların potansiyel tehlikelerine karşı korur. Kafesin genel temizliğinin 

haftada bir yapılması gerekir. Kokulu temizleyiciler kuşların solunum 

sistemlerine zarar verebilir. 

 

Bakım: Sağlıklı, iyi beslenen bir kuş için asgari bir kuş bakımına ihtiyaç 

vardır. Ev içinde kapalı tutulan ve değişken etkenlere maruz kalan pet kuşlar 

gaga, tırnak ve tüy bakımları gibi çeşitli bakımlara ihtiyaç duyarlar. Tüy 

değişimi sırasında gıdada ek protein, yağ ve vitaminler bulunmalı ve 

dinlenmeyi teşvik etmek amacıyla daha fazla karanlık sağlanmalıdır. Yeni 

tüyler gelişince kuş bunu açığa çıkarmak için eski tüyleri koparır. Bu olay, 

tüy yolma problemi veya pire olarak algılanmamalıdır. En uygun tüy spreyi 

saf sudur. Soyulan tüyler hassas bir şampuanla (bebek şampuanı vb.) 

dikkatlice temizlenebilir ve takiben ılık suyla durulanıp havlu, güneş ışığı 

veya fönle kurutulabilir. Tüyleri kuru ve yağlı maddelerden uzak tutmak 

gereklidir. Eğer tanınması amacıyla bacakta bant bulundurulacaksa kir 

birikimi, şişkinlik, sıkma sorunları için düzenli kontrol edilmelidir. 

  

                  

 

 

 

 

 

 



 
 

 Kuş Sağlığı ve Hastalıkları 

 

Göz, Gaga, Tırnak hastalıkları: 

 

Temiz, canlı bakan bir göz ile parlak, 

pürüzsüz bir gaga sağlıklı bir kuştaki ilk belirgin 

özelliklerdendir. Sık temizlenmeyen bir kafeste 

barınan kuşlarda hastalık kapma olasılığı 

yüksektir. Ayaklarda pullanma ve matlaşma 

olmaması gerekir. Ayakta mantar oluşumu 

bakımsız kafes kuşlarında sıklıkla rastlanan bir 

hastalıktır. Ayak ile kaşıdığı gaga ve göz çevresine bu mantarı bulaştırırlar. 

Veteriner hekime başvurulmalıdır.  

 

Tüy ve deri parazitleri: Toplu kafeslerde bulunan kuşlardan birini 

aldığınızda ya da kuşunuzun yanına sonradan bir eş aldığınızda 

karşılaşabileceğiniz bitler, gözle görülebilir ve kırmızı renktedirler. Spreyler 

kullanılarak kuşun vücuduna, yemlikler ve suluk çıkartılarak tüm kafes ve 

aksesuarlarına veteriner hekimin önereceği doz ve zamanlarda uygulama 

yapılmalıdır. 

 

İshal: Sulu dışkı, genellikle beyaz renklidir. Halsizlik, sık dışkılama ve 

hareketsizlik önemli belirtilerindendir. İshalin oluş nedenleri; üşütme, 

bozuk ve çürümüş yeşillikler, bayat ve açık mamalar, soğuk su ve gıdalar 

ve fazla yeşillik verilmesidir. Göz ardı edilen ishal vakalarında ölümler 

meydana gelebilir. Veteriner hekime başvurulmalıdır. 

 

Kabızlık: Dışkılamanın azalması, hareketsizlik, az yeme, tüyleri kabartma 

ve çok katı dışkı önemli belirtilerindendir. Beslenme gereksinimleri 

yeterince karşılanamadığı zaman beslenme ve sindirim dengeleri bozulur. 

Bu bozukluklardan biri de kabızlıktır. Veteriner hekime başvurulmalıdır. 

 



 
 

Sindirim Sistemi: Kuşlarda diş olmadığı için sindirim ağızda başlamaz ve 

çiğnenmeyen yem ve gıdalar doğrudan mideye ulaşır. Yenilen yemlerin 

tamamı sindirilemeyeceği için kilo kaybı ve sindirim sistemi rahatsızlıkları 

oluşur. Kuş kumu kullanımı, midedeki yiyeceklerin kırılarak sindirimini 

kolaylaştırır. Karşılaşılan sorunlarda veteriner hekime başvurulmalıdır.  

 

Yumurtlama zorluğu: Çiftleşmeden 18-21 

gün kadar sonra yumurtlaması beklenen 

kuş, bu zamanı geçirdiğinde yumurtlama 

zorluğu çektiği anlaşılır. Durgunlaşan kuş, 

hareketsizleşir ve kafesin bir köşesinde 

uyuklar halde durarak zaman geçirir. 

Nedenleri; yumurta kanalının dar olması, kuşun genç olması ve yumurtlama 

dönemindeki mevsimin yeterince sıcak olmaması olarak açıklanabilir. 

Veteriner hekim müdahalesi gerektiren bu durum geç kalındığında ölümle 

sonuçlanabilir. 

 

Bakım ve Besleme  

Kafes kuşları enerji, protein, amino asit ve mineraller yönünden iyi 

dengelenmiş bir rasyona gereksinim duyarlar. Bu kuşların beslenmeleri 

genelde bitki tohumları iledir. Bunun yanında gelişmiş ülkelerde özellikle 

papağan gibi türler için hazırlanmış pelet yemler kullanılmaktadır. 

  

Kanarya rasyonları, kolza, nijer ve keten 

tohumu gibi yağlı tohumları içermelidir. 

Rasyon da darı, ayçiçeği, yulaf gibi 

tohumlar kullanılıyorsa bu yemlerde A, B ve 

D vitaminleri ve bazı mineraller yeteri kadar 

bulunmadığından vitamin karışımlarından 

yem veya sularına katılmalıdır. Bunların 

yanında kafeste bakılan kuşlara yeşil 

gıdalar verilmelidir. Yeşillik deyince ilk akla 

gelen kıvırcık salatadır.  



 
 

 

Ayrıca ıspanak, maydanoz, kereviz yaprağı, yonca gibi bitkiler kuşlar 

tarafından sevilerek tüketilir.  

Meyve olarak elma ve armudun yanında parçalar veya rendelenmiş 

halde havuç çok değerli bir besindir. Yavrulara kuluçka sonrası ilk birkaç 

gün canlı yem olarak küçük tırtıl ve böceklerin verilmesi oldukça yararlı olur.  

Değerli birer protein kaynağı olan haşlanmış yumurta, tuzsuz beyaz peynir 

ve süte batırılmış ekmek haftada 1-2 kez verilebilir. 

Beslemede ani yem değişikliklerinden kaçınılmalıdır. Böyle 

durumlarda yeni yem tedrici olarak öğüne katılmalıdır. Yemleme sürekli 

önünde olacak şekilde değil öğünler halinde yapılmalıdır. Aksi halde kilo 

alma ve hareketsizlik yaygın görülen problemlerden birisidir. Kuşlar 

genelde su gereksinimlerini yedikleri yemlerden karşılarlar ve çok az su 

tüketirler. İçme suyu daima önlerinde bulunmalı, temiz ve iyi kaliteli 

olmalıdır.  

 

Kuşların tükettikleri tohumların 

öğütülmesine yardımcı olmak 

amacıyla hazır kuş kumu daima 

kafesin zemininde veya ayrı bir kapta 

hazır bulunmalıdır. Bilhassa tüy dökme 

zamanında ve yumurtlama döneminde 

kalsiyum ve fosfor gereksinimini 

karşılamak için mürekkep balığı kemiğinin yanında hazır kuş taşları veya 

toz halindeki preparatlar yem ve sularına ilave edilmelidir.  

Kuşların barındığı kafesler içine konacak hayvan sayısına, hayvanın 

büyüklüğüne ve damızlık olarak kullanılıp, kullanılmayacağına göre yeterli 

büyüklükte olmalıdır. Örneğin bir çift muhabbet kuşu için 75x30x40 cm 

boyutlarında bir kafes yeterlidir. Genellikle kanaryaların ev içinde serbeste 

uçmalarına izin verilmez. Bu nedenle kanaryalar kanatlarını 

kullanabilecekleri ir kafes içinde barındırılmalıdır. Kafesin boyutları en az 

40x40cm olmalıdır. 



 
 

Kanaryaların tünekleri, farklı şekil ve kalınlıklarda olabilir. Bu kuşlar 

genellikle oyuncaklarla pek oynamaz, zamanını tünekten tüneğe atlayıp 

şakıyarak geçirir.  

 

Sağlık, Koruma, Yetiştiricilikte Koruyucu Hekimlik ya da bir diğer 

ifade ile canlı güvenliği (biosecurity) daima ön planda tutulmalıdır. Kafeste 

yetiştirilen kuşların diğer kuşlar ile veya doğal hayattakilerle teması 

engellenmelidir. 

Kuş alırken tanınmış, sertifikalı satıcılardan alınmalı, yeni alınan 

kuşlar en az 1 ay diğer kuşlardan ayrı barındırılmalıdır. Özellikle Salmonella 

gibi mikroorganizmaların taşıyıcısı olan fare ve rodentlerden uzakta 

tutulmalıdırlar. Gerekmedikçe diğer kuş çiftliklerine gidilmemeli ve 

ziyaretçiler kontrol altına alınmalıdır. Mümkünse kafesler kilitlenmelidir. 

Yemlik ve suluklar sık sık temizlenip dezenfekte edilmelidir. Hastalık anında 

tüm ekipman ve altlıklar kaldırılıp, temizlenmeli, mümkünse tütsüleme 

yapılmalı, hasta hayvanlar ayrı bir bölmeye alınarak tedavi edilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sağlıklı Kuşlardaki Fiziksel Özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhabbet Kuşu           Vücut Sıcaklığı 

 

40-42 °C 

 

Muhabbet Kuşu              Solunum Sayısı 

 
80- 100/ dk 

Kanarya                           Solunum Sayısı 96- 144/ dk. 

 

Afrika Gri Papağanı        Solunum Sayısı 36/ dk. 

Muhabbet Kuşu               Kalp Atım Sayısı 

 

250- 600/ dk. 

 

Kanarya                           Kalp Atım Sayısı 
560- 1000/ dk. 

 

Afrika Gri Papağanı        Kalp Atım Sayısı 
140-200/ dk. 

 

Riny Necked Parakeet    Kalp Atım Sayısı 200/ dk. 



 
 

TÜRLER 
YUMURTA 

SAYISI 

KULUÇKA 

SÜRESİ 

(GÜN) 

YUVADAKİ 

SÜRE 

(GÜN) 

 

ÜREME 

YAŞI 

 

 

Gri papağan 

 

 

2-3 (4) 

 

 

21- 30 

 

 

80 

 

 

4-6 yıl 

 

Cennet 

papağanı 

 

2- 4 

 

 

25 

 

 

63 

 

 

Scarlet 

macaw 

 

1-  4 

 

24- 48 

 

100 

 

5- 7 yıl 

 

Sultan 

papağanı 

 

3- 7 

 

20 

 

35 

 

6 ay 

 

Muhabbet 

kuşu 

 

4- 6 

 

18 

 

30 

 

6 ay 

 

Yeşil yanaklı 

Conure 

3- 4 

 

22- 24 

 

42 

 
 

Halka 

boyunlu 

parakeet 

3- 4 

 

22 

 

500 

 

1 yıl 

 



 
 

BALIKLAR 

 

          Balık; solungaçları ile solunum yapan, vücut ısıları çevreye bağlı 

olarak değişen, soğukkanlı, kalbi çift gözlü, çoğunun vücudu pullu, 

yumurta ile üreyen, suda yaşayan omurgalı hayvanların genel adıdır. 

Bir kulakçık ve karıncıktan oluşan kalp, daima kirli kan taşır. Kalpten çıkan 

kirli kan solungaçlarda temizlendiğinden, vücutta temiz kan dolaşır. 

Ağızdan alınan su, solungaçlardan dışarı atılırken suda çözülmüş oksijen, 

osmozla kana verilir. Bu arada suda bulunan besinler ise yutulur. Köpek 

balıklarında su hem ağızdan hem de ilk solungaç yarığından alınır. Tuzlu su 

balıkları su içtikleri halde, tatlı su balıkları su içmezler. Gerekli su 

ihtiyaçlarını solungaç zarlarından osmozla alırlar. Deniz balıkları içtikleri 

suyun tuzunu böbrekle değil, solungaçları ile ayırırlar. Balıklarda göğüs ve 

karın yüzgeçleri çift, sırt, kuyruk ve anal yüzgeçleri tektir. 

 

 

 

 

Uçan balıklar çok gelişmiş olan göğüs yüzgeçlerini açarak 1-2 

dakika su üstünde uçabilirler. Yaşadığı yerlerde su kuruduğu zaman balçığa 

gömülüp akciğer solunumu yapabilen, sürünerek gölden göle geçebilen, 



 
 

kısa bir süre havada uçabilen, elektrik ve ışık üretebilen çeşitli balık türleri 

mevcuttur. Balıkların pulları birbirleri üzerine kiremit gibi dizilmiş, kemiksi, 

kaygan ve antiseptiktir. Antiseptik mukus salgısı, üzerine yapışan bakteri 

ve sporları yok eder. 

Balıklar omurgalı canlılar içerisinde sayıca en fazla olanıdır. 

Çalışmalarda balık türünün 40.000 kadar olduğu söylenmektedir. 

Balıkların günümüzde sportif ve akvaryumdaki değeri yanında büyük bir 

protein kaynağı olması ticari değerini arttırmaktadır.  

Balıkların yeryüzündeki dağılımları o kadar geniştir ki, Antarktika 

sularında, sıcak tropikal sularda, acı sularda, tatlı sularda, ışığın ulaştığı 

dağların derelerinde veya insanların henüz ulaşamadığı oldukça derin ve 

karanlık sularda yaşayabilmektedir.  

 

 

 

 

Beslenme 

 

Üç türlü beslenme görülür; Herbivor (otçul), karnivor (etçil) ve 

omnivor (hem et hem de bitkisel besin yiyenler). Yalnız çenelerinde değil, 

bütün ağız boşluklarında ve yutaklarında sıralanış ve şekil olarak 

birbirinden farklı birçok diş bulunur. Bu genelde beslenme şekillerine 

göredir. Bazılarında farinks (yutak) dişleri gelişmiştir. Mersin balıklarında 

diş bulunmaz. 

 

      

Duyu Organları 

 

Görme organları 



 
 

 

Balıklarda gözler yüksek omurgalılara 

benzer. Balıklarda göz yapısı, yaşadıkları 

çevreye uygun bir özellik arz eder. Işığın kolay 

geçtiği temiz sularda yaşayanlar iyi görür ve 

renkleri ayırt ederler. Derinde yaşayanlarda 

gözler oldukça büyük olup, ışığın zayıf olarak ulaştığı daha derinlerde 

teleskop gözlü olanlarına da rastlanır. Bulanık sularda yaşayan balıklarda 

ise gözler küçülmüştür. Kör mağara balıklarında gözler görev yapmaz. Işık 

olmadığından gözlere ihtiyaç duymazlar. Balıklarda gözyaşı bezi ve 

gözkapağı bulunmaz. Yalnız Raja balıklarında üstten gelen ışığa karşı gözü 

korumak için üzeri pullu kalın bir kapak vardır. Balıklar dinlenme halinde 

yakını görür, uzak için uyum yapar. Memelilerde durum tersinedir. Bazı dişli 

sazanlarda gözler yatay bir bantla ikiye ayrılmıştır. Üstteki kısım havada, 

alttaki kısım suda görmeye yarar. Böyle balıklara "dört gözlü" denir. 

 

Tat alma organı 

 

Balıklarda tat alma cisimcikleri 

dudaklarda, farinkste, burun epitelinde, baş 

derisinde, bıyıkların uçlarında yerleşmiş 

olduğu gibi bazılarında da ağız içinde yerleşmiştir. Balıklarda dil yoktur. 

Olanlarında da gelişmemiştir. Sazanların ağzı içinde çok kalın kastan 

yapılmış yastık şeklinde bir yapı bulunur. Bu organ tat almaya yarar. Balıklar 

bazı maddeleri memelilerden daha iyi ayırt edebilirler. Sazanlar tatlı, tuzlu, 

acı suyu ve asitli ortamı ayırt edebilirler. 

  

 

Dokunma duyusu 



 
 

 

  Dokunma duyusunda bıyıkların 

rolü büyüktür. Bıyıklar tat almada etkili 

olduğu gibi, besin bulma ve dokunma 

organı olarak da görev yaparlar. 

Balıkların baş, gövde ve yüzgeç derileri 

üstünde tomurcuk veya çukurcuklar 

halinde küçük duyu organları mevcuttur. İçlerinde sinir uçları dallanmış 

haldedir. Görevleri; yaklaşan düşmanı, sıcaklık değişimini, besin ve 

tuzluluğu hissetmektir. Duyuda yan organların da etkisi önemlidir. 

İşitme ve yan organ (Yanal çizgi)  

Balıklarda dış ve orta 

kulak yoktur. İşitme organı 

bir kapsül içinde bulunan iç 

kulaktan ibaret olup, sudaki 

ses titreşimlerini algılar. Bu 

işitme organına “labirent” denir.İşitmede etkili olduğu gibi, dengenin 

sağlanmasında, ağırlık ve yerçekimi tespitinde de önemli rol oynar. İçlerinde 

kalsiyum karbonattan yapılmış “otolit” adı verilen cisimcikler bulunur. Bazı 

balıklarda hava kesesinin ön kısmının her iki yanında iç kulakla ilişkili 

dörder adet kemikçik bulunur. “Weber cihazı” adını alan bu sistem ses 

dalgalarını ve basınç değişimini iç kulağa ileterek daha iyi işitmeğe yardım 

eder. Küçük frekanslı titreşimler, yanal çizgi sistemiyle idrak edilir. Bu, 

vücudun yanlarında derinin altında uzanan içi mukus dolu bir çift kanaldır. 

Sudaki titreşimler bu sıvıya geçerek sinir hücreleri tarafından idrak edilir. 

Mesaj daha sonra sinirler vasıtasıyla beyne iletilir. 

Bir başka balığın hareketinin doğurduğu titreşimleri, yanındaki balık 

bu yolla duyar. Yan organ çok alçak frekanslı titreşimleri idrak edip işitmeye 

yardımcı olduğu gibi, su akıntısının yönünü, sıcaklık ve soğukluk farklarını 



 
 

da tespit eder. Yan organ işitmede de yardımcı olur. Ses ve basınç 

dalgalarını tespit edebilir. Kemikli balıklarda, vücudun her iki yanında 

solungaçlardan kuyruk yüzgecine kadar uzanır. 

Koku duyusu 

Balıklarda burun (nostril), solunum 

için değil, suda çözünmüş kimyasal 

maddeleri koklamaya yarayan bir duyu 

organıdır. Koku maddelerini taşıyan su 

burun deliklerine girip çıkarken, koklama 

kapsüllerini yalayarak sinirleri uyarır. Bu duyu köpek balıkları gibi bazı 

balıklarda çok kuvvetlidir. Köpek balıkları kan kokusunu yüzlerce metre 

uzaktan alabilirler. 

Yüzme kesesi 

Balıkların suda batmadan durmasını 

sağladığı için önemlidir. Sindirim kanalının bir 

uzantısı olup, sırt tarafta torba şeklindedir. İçi CO2, O2 ve azot gazları ile 

doludur. Balığın yoğunluğunu, suyun yoğunluğuna göre ayarlar. Balık suda 

batmadan durmak için, içindeki gazı artırarak keseyi şişirir. Yüzerken 

havasını azaltır.Bazı balıklarda yüzme kesesi ikiye ayrılmıştır. Yüzme kesesi 

solunum, hidrostatik görev, ses meydana getirme ve bazı uyartıları 

hissetmede de etkilidir. Bütün balıklarda hava kesesi bulunmaz. Böyle 

balıklarda yağlı vücut ve göğüs yüzgeçleri batmalarına mani olur. Dip 

balıklarında ise zaten gereksizdir.  

Üreme 

Yumurtlama zamanlarında dişi balık, bir kaç saat içinde dibe 

binlerce yumurta bırakır. Erkek, yumurtalar üzerine sperm ihtiva eden 



 
 

sıvısını püskürterek yumurtaları döller. Böyle döllenmeye vücut dışında 

cereyan ettiğinden “dış döllenme” denir. Yumurtadan çıkan yavrular, 

etraftaki “plankton” denen küçük organizmaları yiyerek gelişirler. Köpek 

balığı gibi bazı balıklarda döllenme, dişinin vücudunda olur. Yumurtalar 

vücut içinde açıldığından doğuruyormuş hissini verir. Böyle doğurucu 

balıklara “ovovivipar” denir. Zaman zaman bazı balıklar hermofrodit (erkek 

ve dişi organa sahip) olurlar. Uskumru, sazan ve alabalıklarda bu duruma 

rastlanır. 

 

 

 

Balıkların Sağlığı 

 

  Bütün hastalıklarda olduğu gibi balık 

hastalıklarında da erken teşhis önemlidir. Bu 

nedenle balıkların davranışlarındaki değişiklikler 

üzerinde önemle durulmalıdır. Sağlığı bozulan 

balığı tanımak kolaydır. Balık; türüne özgü renk ve 

davranışları yitirir. Renkleri solar, iştahını 

kaybeder, çevresi ile ilgisi azalır, hareketleri normal değildir.  

   

  Canlıların sağlığı, çevresindeki yaşam koşullarının uygun olmasıyla 

orantılıdır. Bilinmelidir ki, basit bir enfeksiyon geç fark edildiğinde 

balıkların kaybedilmesine neden olabilir.  

Suyun kimyası, balığın fizyolojik değişimleri ve bakteriler, balıkların 

sağlığı için önemlidir. Hastalık etkeni akvaryuma kontaminasyonla girer. 

Etkenler; hasta bir balık, kontamine yem, bitki, vb. dir. 

İthal edilen, üreticiden toptancıya gelen balıklar, son satış yerine 

gelene kadar, su ısısında değişim, çok sayıda balığın dışkılarıyla suyun 

kirletilmesi, anestezi altında nakli sırasında stres, uyanamama ve hastalık 



 
 

bulaşması gibi sorunlar yaşarlar. Balık alırken bunların bilinmesi, bilinçli 

koruma ve bakım için önemlidir. 

 

Akvaryumda hastalık oluşturabilecek faktörler 

 

 Akvaryumda, kapasitesinden çok balık 

beslemek  

 Beslediğimiz balıkların yaşam şartlarına 

uygun akvaryum şartları oluşturup devam                                                              

ettirememek.  

 Yaşam şartları (ısı, ışık, pH, sertlik, vb.) çok 

farklı olan balıkları bir arada beslemek. 

 Temizliğinden emin olunmayan canlı ya da kuru yemler. 

 Yanlış tedavi.  

 Akvaryuma el ile müdahale.  

 Düzensiz ve yetersiz havalandırma.  

 Yanlış besleme.  

 İlgisizlik.  

 

 

Akvaryumda bir hastalık fark edildiğinde yapılması gereken ilk şey, 

hasta balık diğerlerinden ayrılıp nedenleri araştırılmalıdır. 

 

  Akvaryuma son zamanlarda yeni balık ya da bitki konuldu mu?  

 



 
 

  Suyun durumu nasıl? Berrak mı, bulanık mı? pH'i ve sertliği nasıl? 

  Balıkların beslenmelerinde bir sorun var mı? Son zamanlarda farklı 

bir yem verildi mi? Yemin hepsi yeniyor mu yoksa dibe çöken yem 

var mı?  

  Bitkilerin durumu nedir? Akvaryumda salyangoz gibi kabuklular var 

mı?   

  Akvaryum donanımları düzgün çalışıyor mu? Şartlar sabit 

tutulabiliyor mu?  

  Hasta balık akvaryumda diğer balıklar tarafından rahatsız ediliyor 

mu?  

  Su değişimleri düzenli olarak aksatılmadan yapılıyor mu?  

  Akvaryum doğrudan güneş ışığı alıyor mu? (Eğer alıyorsa bu, aşırı alg 

oluşumu ve suyun ısısında dalgalanmalara sebep olacaktır.)  

  Hastalık ya da ölüm, aynı tür balıklarda mı yoksa bütün türlerde mi? 

  Bütün bu ve benzeri sorulara verdiğimiz cevaplardan sonra iş; sadece 

güvenilir bir kaynağa yani veteriner hekime başvurup hastalığın 

adını koymaktır.  

  Bu şekilde hastalık teşhis edilip adı konulduktan sonra hastalığın 

tedavisi için veteriner hekimin önerilerine uyulmalıdır. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Akvaryumda Dikkat edilmesi gereken hususlar 

 



 
 

 

  Akvaryuma koyacağımız su, 48 saat üzeri açık ve su yüzeyi geniş 

kaplarda dinlendirilmelidir.  

  Akvaryum suyunun pH'ı ile balığın doğal ortamındaki pH’ı eşdeğer 

olmalıdır. 

  Akvaryum her zaman temiz ve akvaryum tabanı pislikten 

arındırılmış olmalıdır.  

  Akvaryum suyunun çinko, bakir, demir gibi madenlerle temasından 

kaçınılmalıdır. Bunlar suyun zehirlenmesine neden olur.  

  Akvaryumun gereğinden fazla havalandırılması az havalandırılması 

kadar tehlikelidir.  

  Akvaryumun ısısı sabit tutulmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

Yemleme Kuralları 

 

  Yem, uygun miktar ve büyüklükte 

olmalı, balıklar verilen yemi en çok 8 dakikada 

bitirebilmelidir. Buna uyulmadığında dibe 

çöken yem, kontaminasyona neden olacaktır. 

Fazla yem sindirim sistemi ve stres sorunlarına 

neden olur. 

 Balıklara kuru yemler ufalanmadan verilmelidir. 

Yemler çeşitlendirilip, karıştırılarak ya da sıraya konularak verilmelidir. 

Haftada bir canlı yem verilmelidir. Ayda bir haşlanmış ıspanak vermek 

kabızlığa karşı korumayı sağlar. Balıklara verilen yemler kuru ve serin yerde 

muhafaza edilmiş taze ve temiz olmalıdır. 



 
 

 

  

 

                Balık Bakımı 
Balık Bakımı 

 Akvaryum balık cinsine göre 

yeterli büyüklükte olmalı ve 

hiçbir balık kavanozlarda 

beslenmemelidir.  

 Balıklara günde 2 veya 3 kez 

birkaç dakika içinde 

bitirebilecekleri kadar yem verilir. Fazla yemlemek hem balıklar için 

sağlıksızdır hem de akvaryumun çabuk kirlenmesine ve 

yosunlanmasına neden olur.  

 Filtre motor sistemi, akvaryuma uygun özelliklerde olmalı, ısısı 

sürekli aynı düzeyde tutulmalıdır. Balıklar ısı değişikliklerinden 

olumsuz etkilenirler.  

 Ortama, oksijen ve doğal yem özelliği sağlayan canlı bitkiler 

konmalıdır  

 Balıklarda hastalık etkenlerini kontrol altına almak için düzenli 

olarak dezenfeksiyon yapılmalıdır.  

 Biriken artık maddelerin kısmen atılması ve eksilen minerallerin 

tamamlanması açısından 1/3 oranındaki düzenli su değişimleri çok 

önemlidir.  

 Büyük akvaryumlarda düzenli su değişimleri ayda bir yapılmalıdır. 

Akvaryumun boyutlarına göre seçilecek iyi bir filtre ile suyun 

tamamını değiştirmeye gerek kalmaz. Doğru olan da budur. 

 



 
 

 

 

Günlük Bakım 

    Akvaryumun sabah ışıkları açıldıktan 15-20 dakika sonra balıklar 

kendine gelir.  Her sabah şu kontroller yapılmalıdır. 

 Renklerinde veya vücutlarında anormallik var mı?  

 Hırpalanmış balık var mı?  

 Dışkıları normal mi?  

 Solungaçların ikisi de düzgün çalışıyor mu?  

 Üreme durumunda olan var mı?  

 Hepsi, rahat şekilde yem yiyebiliyor mu?  

 Diğerlerini rahatsız eden balık var mı?  

 Suyun ısısı uygun mu?  

 Filtreler ve hava motorları çalışıyor mu? 

Bu kontroller yapılıp balıklar yemlenir. 

Akşam aynı kontroller yapılıp bir yemleme 

daha yapılır. Gece ise yedikleri yemleri 

sindirebilmeleri için ışıkları kapatmadan 

en az 3 saat önce yemleme yapılıp daha 

sonra kesinlikle yem verilmemelidir. 

Ayrıca ışıklandırma sisteminin açık olduğu 

saatleri ne kadar düzenli tutarsak balıklar için o kadar faydalı olur. Çünkü 

balıklarında bir “BİYORİTİM” leri vardır ve bunun düzenli olması sağlıkları 

açısından önemlidir. 

 

Akvaryum ve Malzemelerinin Seçimi 

 



 
 

Akvaryumu koymak için geniş bir bölüm, pürüzsüz ve problemsiz 

bir akvaryum seçilmelidir. İlk önce akvaryum suyumuzun temizliğini ve 

oksijen dengesini oluşturacak bir filtre ve hava motoru temin edilir. Belli 

aralıklarla filtre süngeri ve pervanesi yıkanarak temizlenmelidir. Hava 

motoru balıkların ihtiyacı olan oksijeni sağlar. Suyun ısısını istenilen 

seviyede tutmak için termostatlı bir ısıtıcı bulunmalıdır. Elektrikli akvaryum 

malzemeleri içinde tehlike yaratabilecek en önemli malzeme olan ısıtıcıların 

camları çatlayabilir ya da ısı dengeleri birden artarak balıklarınıza zarar 

verebilir. 

 

 

 

  Bitkiler suyun dengesinde, oksijen oluşumunda, küçük ve 

korunması gereken balıkların saklanması için doğal ortamın sağlanmasında 

son derece önemlidir. Yine bu ortamın dengesi için hazırladığımız tatlı su 

akvaryumunda Bataklık Odunu dediğimiz kütük olarak satılan odunlar da 

çok faydalıdır. Bunlar bizim doğadan toplayabileceğimiz odunlar değildir, 

Balıklarımızın ve bitkilerimizin sağlıklı gelişimi için ışıklandırma önemlidir. 

Herhangi bir ışık kaynağı yerine, bu amaç için satılan Gro-lux florasan 

lambalar idealdir.   Bitkilerin yerleştirilmesi ve doğal ortamın sağlanması 

için zemine serilecek kumun alınmasıyla, akvaryumun kurulması için gerekli 

ekipman sağlanmış olur. 

 

Akvaryumun Düzenlenmesi 



 
 

 

  Öncelikle akvaryumun temiz olduğundan emin olunmalı ve temizlik 

yaparken kesinlikle deterjan ve diğer temizleyiciler kullanılmamalı, sadece 

kaya tuzu ile dezenfekte edilmelidir.  

 

  Akvaryum su doldurulduktan sonra yerinin değiştirilmesi zor 

olacağından güneş ışığı almayan bir yere konulmalıdır. 

 

  Uygun miktarda su konulduktan sonra, (akvaryuma konulacak diğer 

ekipmanın kaplayacağı yer hesaplanarak) temiz suyla yıkanmış zemin 

kumu, bitki köklerini kapatacak şekilde yerleştirilmelidir. Kumun sudan 

önce konulmamasının nedeni, akan suyun, yerleştirdiğimiz kumu 

dalgalandırarak bulandırmaması ve şeklinin bozulmaması içindir. 

 

  Kum istenilen şekilde biçimlendirildikten sonra, uygun dezenfektan 

ve su dengeleyici eklenerek 3-4 saat kadar su dinlendirilir. Bu süreçte ısıtıcı 

çalıştırılıp gerekli sıcaklık temin edilmiş olur. (24-26 derece) Su 

dinlendirildikten sonra, bitkiler ekilip, filtre çalıştırılır. Bu şekilde 3-7 gün 

daha beklenilir. 

  

Balıkların Seçimi ve Yerleştirilmesi 

 

  Balıklar, yurtdışından getirilmişlerse, uzun yolculuk nedeniyle 

yıpranırlar. Balıkların; anestezi altında getirildikleri, farklı ortamlarda 

bekletildikleri, değişik yerlerden getirilenlerle aynı ortamı paylaştırıldıkları 

bilinmelidir. Hastalık ve kayıplar olasıdır. Tropikal balıklardan oluşan bir 

akvaryum hazırlanırken "hangi balık hangi balıkla yaşar?" konusunda bilgi 

sahibi olunmalıdır. 

  45 lt. Olarak tespit edilen akvaryuma en çok 80 tropikal balık konulabilir. 

İstenilen miktarda balık seçildikten sonra yerleştirme işlemine geçilir. 

Poşette olan balıkları poşetiyle (poşet kesinlikle temiz olmalıdır) 

akvaryumun içine bırakarak ısılarının aynı olması sağlanmalıdır. 



 
 

 Daha sonra poşet dikkatle açılarak balıklar tek tek akvaryuma bırakılmalı 

ve izlenmelidir. Sağlıklı balık, yüzmekte zorlanmaz, hareketlidir, sabit bir 

yerde durmadan dengeli yüzer ve rahat solunum yapar.  

Kuruluştan sonraki aydan itibaren, suyun 1/3ünün düzenli olarak, ayda bir 

defa değiştirilmesi gerekir. Filtre temizliği, motordan hava çıkışının 

azalmasıyla, hatta bu olay gerçekleşmeden yapılmalı, sünger sadece duru 

suyla temizlenmelidir. Her su tazelenmesinde akvaryum tekrar dezenfekte 

edilmelidir. Camda oluşan tortu ve yosunlar mıknatıslı temizleyicilerle, 

dipte oluşan fazla artıklar ise bir hortum yardımıyla çekilerek alınmalıdır.. 

Bu işlemler düzenli olarak yapıldığı sürece, akvaryumdaki suyun tamamının 

değiştirilmesi gerekmez 

Satış yerinde bulunan türlerden bazıları;  

 

Lepistes: 

Doğurgan bir balıktır, erkeklerindeki alımlı renkler akvaryumu güzelleştirir. 

Beyaz Benek hastalığına duyarlıdırlar. 

 

Platy: 

Canlı doğuranlardan olup, ağırlıklı kırmızı renkleri nedeniyle tercih edilirler. 

Dayanıklı ve barışçıl balıklardır. 

 

Kılıçkuyruk: 

Alımlı erkekleriyle akvaryumlar için uygun olan Kılıçkuyruklar da canlı 

doğuranlar sınıfındandır. Diğer balıklara rağmen daha sert ama saldırgan 

değildir. Akvaryumdan zıplamalarına karşı dikkatli olunmalıdır. 

 

Neon: 

Şık görünümleri ve grup halinde dolaşmalarıyla akvaryuma ışıltı sağlarlar. 

Neon sayısı, grup görünümünün sağlanması açısından diğer balıklardan 

fazla olmalıdır. 

 

Black Molly: 



 
 

Black Molly'ler de canlı doğurur. Siyah renkleriyle akvaryuma belirgin bir 

canlılık getirirler. 

 

Çöpçü: 

Çöpçü balıklarının birçok türü vardır, diğer balıklarla uyumlu olarak 

yaşarlar. Dip balıkları olarak bilinirler. Zemindeki yem artıklarının 

temizlenmesi için büyük katkı sağlarlar. 

Vatoz: 

Diğer balıklardan farklı, tek başına dolaşması ve kemiksi sert derisi ile ilginç 

bir görünümdedirler. Camların ve akvaryum içindeki malzemelerin 

temizliğine katkıda bulunurlar. 

                   BALIK HASTALIKLARI 

 

Beyaz Benek: 

Özellikle deri ve solungaçlarda gözle görülebilir beyaz noktacıklar şeklinde 

ortaya çıkar. Etken olgunlaştığında patlayarak yerinde bir delik bırakır ve su 

kaybına neden olur. Tropik karma akvaryumlarda 12-18 saat içinde tüm 

balıklara bulaşır. Balıkların bağışıklık sistemleri çöker ve etkenler çoğalır. 

Deniz balıklarında da görülmektedir. 

 

Gri Salgı Hastalığı:  

Belirtileri beyaz benek hastalığı ile benzerlik gösterir. Deniz balıklarında da 

görülür. Hastalığa neden olan etkenler ancak 

mikroskop altında görülebilirler. Balıklar, etkenle 

mücadele ederken renkleri solar ve hastalığa 

adını veren çok miktarda salgı üretirler. 

 

Mantar Hastalığı:  

Özellikle göz, ağız, yüzgeç ve solungaç 

çevresinde beyaz pamukçuk şeklinde oluşumlarla kendini gösterir. Mantar 

enfeksiyonları daha çok zayıf düşmüş, yaralanmış balıkları etkiler ve 

bulaşır.  



 
 

 

Yüzgeç (Kuyruk) Çürümesi: 

Bu hastalığın nedeni saldırgan yüzgeç yiyicileridir. Akvaryumun bakım ve 

kontrolündeki yetersizlikler hastalığın oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 

 

Solungaç Parazitleri:  

Balık; akvaryumun tabanında saklanır, olduğu yerde sallanır, rengi 

koyulaşır, gözleri kararır ve sık solunum yapar. Bazen tabandan fırlar, 

 

 

solungaçlarını dekorasyonlara sürter. Alt ön yüzgeçlerini oynatır. Bazen 

yüzeye yakın çıkar ve hareketsiz durarak daha iyi solunum yapmaya çalışır. 

Solungaçlar ilk zamanlarda çok açılır, son devrelerde ise balık 

solungaçlarını açmadan nefes almaya çalışır. Solungaçlara yakından 

bakıldığında parçalanmış kısımlara rastlanabilir. Bu belirtilerden kısa bir 

süre sonra balıklar ölmeye başlar. 

 

Patojen Bakteri Hastalıkları:  

Balıkların dirençleri düştüğünde vücuda yerleşerek hastalık oluştururlar. 

Yüzgeçten kuyruğa, ülserden kan zehirlenmesine kadar görülen bakteriyel 

hastalıklar ile sıklıkla karşılaşılır. İthal edilen ya da toptancılardan satış 

yerlerine gelen balıkların %70’inde bu hastalıklara rastlanır. Karantina 

akvaryumu uygulamasıyla kayıplar en aza indirilir.  

 

Tüberküloz: 

Zayıflama ve bazı durumlarda ülserli şişliklerin görülmesiyle karakterizedir. 

Tüberküloz akvaryuma bulaştığında hızla yayılır. Bu nedenle hasta ve ölmüş 

balıklar akvaryumdan ivedilikle çıkarılmalıdır. Zoonoz olduğu için dikkatli 

olunmalı, hijyen kurallarına uyulmalıdır. 

 

 



 
 

Tüm bu hastalıkların kontrolü ve tedavisi için veteriner hekime 

başvurulmalıdır. 

 

 

  EGZOTİK HAYVANLAR 
Bakım, Besleme ve Davranışları 

 

Sürüngenlerde davranış  

Bu hayvanların saldırma ve ısırma 

problemleri olabilir. Tam evcilleşmeyip 

vahşi yapılarını muhafaza edebilirler. 

Çoğunlukla içgüdüleriyle hareket 

edebilirler. Bakım, beslemede ani 

hareketlerden ürkebileceğinden dikkatli 

olmak gerekir. Ergin sürüngenler birbirinden ayrı tutulmalıdır. Vücut 

sıcaklıkları yüksek iken veya güneşlenirken yaklaşılmamalıdır.  

 

Hamster Besleme 

Pelet yem, sebzelerden; havuç ve hardal 

yaprağı, pazı yaprağı, karalâhana, meyvelerden; 

elma veya muz, ayrıca yulaf unu ve su verilebilir. 

Hamsterlar dişlerini bilemek zorundadır. Kemirme 

taşları, pelet yemler ve havuç bu açıdan yararlıdır. 

 

 

Ratlarda Beslenme 



 
 

Sebze ve et yerler. Diyetleri fazla 

yağlı, şekerli ve tuzlu olmamalıdır. Hazır 

pelet ve kemirgen maması temel diyettir. 

Yemek artıkları, piliç kemikleri, solucan ve 

çekirge ek yiyecek olarak verilir. Genelde 

günde bir defa ve gece yemlenirler. 

Kemirme için kemik, kabuklu yemiş, odun 

parçaları verilebilir. Her zaman temiz su bulundurulmalıdır. 

 

Farelerin Beslenmesi 

Kemirgenler için hazırlanmış pelet mamalarla beslenirler. Taze 

meyve ve sebzelerle desteklenirler. Temel diyet olarak hamster tohum 

karışımı veya özel rat, fare yemi verilir. Temel diyete kuru ot ilavesi 

yapılabilir. Lapalar, pişmiş makarna,  pirinç ya da patates püresi iyi 

ilavelerdir. Hayvansal protein kaynağı olarak kuru köpek maması haftada 

birkaç kez verilebilir. Kemirgen oldukları için sert kuru ekmek parçacıkları 

ve köpek bisküvisi verilmesi yararlı olur. Su daima yanında 

bulundurulmalıdır. 

 

Su Kaplumbağalarının Beslenmesi 

Besleme yeterli ve dengeli olmalıdır. Aşırı yemleme yağlanmaya ve 

hantallığa neden olur. Yavrular, hızlı büyüyen gençlerle ve yumurtlayan 

dişilere multivitamin ve kalsiyum takviyesi yapılabilir. Her öğünde 

yiyeceklerin üzerine bulayarak yapılır. Yavru ve genç kaplumbağalara her 

gün, ergin olanlara günaşırı besleme yapılır. İştahlı olan bu hayvanlara yem 

kontrollü verilmelidir. Verilecek yiyecek miktarı kaplumbağanın lokmalarına 



 
 

ve yiyişine bağlı olarak değişir. Genel olarak 15 dakikada tüketebileceği 

kadar karışık yiyecek verilir. Alabalık yemi, az yağlı köpek maması, ticari 

kaplumbağa peletleri, canlı küçük balık, solucan, sebze ve meyveler 

verilebilir. 

 

 

 

 

İguana Beslenmesi 

İguanaların çok küçük dişleri 

olup yiyeceklerini çiğnemek yerine 

yırtıp koparırlar. Büyük parçalar halinde 

yutarlar. Bazı iguanalar bazı yiyecekleri 

tercih ederler. Örneğin sadece 

meyvelerden hoşlanırlar, diğerlerini 

istemezler. Bu isteklerin fırsat 

verilmeyip, yiyecekler karışık ve küçük 

olarak verilmelidir. Yaşamak için su 

daima önlerinde bulunmalıdır. Geniş sığ bir kaba bırakılan su, gerekli nemi 

ve suya dalma ihtiyacını karşılar. İguanalar haftada 5-6 saat güneşe 

çıkarılmalıdır. Pazı yaprağı, şalgam yaprağı, hardal yaprağı, dut yaprakları 

gibi yeşillikler, fasulye, bezelye, bamya, biber, soğan gibi sebzeler incir, 

çilek, üzüm, kavun, karpuz, şeftali gibi meyveler verilebilir. Pişmiş pirinç 

veya makarna, ekmek, özel pelet yemlerle de beslenirler. Genç iguanalar, 

her gün, ergin olanlar haftada 2-3 kere beslenirler. Yavru iguanalar çok az 

yerler. Bir yemek kaşığı salata ve küçük bir yığın yeşillik verilir. Sabah verilen 

bitirilirse akşam yine verilir. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Yılanların Beslenmesi 

Yılanlar etobur hayvanlardır. Çoğu 

kemirgen ve kurbağalarla beslenir. Küçük kuşlar, 

balıklar, böcekleri de tercih edebilirler. 

Kullanılmadan önce dondurulmuş avlar tamamen 

çözündürülmelidir. 

Öldürülmüş avı el ile değil bir maşa ile 

vermek gerekir. Aç olan yılanlar insana da 

saldırabilir. Yılan canlı avdan başka bir şey 

yemiyorsa, canlı avı verdikten sonra avı yiyene kadar dikkatle izlenmelidir. 

Av içeri konduktan sonra 10-15 dakikada yemiyorsa av çıkarılmalıdır. 

Genelde pet yılanlar 1veya 2 haftada bir beslenir. Su her zaman yanında 

bulunmalıdır. Seyrek olarak su içmelerine rağmen uygun kaptaki suya 

dalmak ve ıslanmak için kullanır. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

                        MEVZUAT 
 

HAYVANLARI KORUMA KANUNU 

    Kanun No: 5199 

    Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2004 

 

BİRİNCİ KISIM 

Genel Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler 

Amaç 

Madde 1- Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve 

hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, 

ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü 

mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Kanun, amaç maddesi doğrultusunda yapılacak 

düzenlemeleri, alınacak önlemleri, sağlanacak eşgüdümü, denetim, 

sınırlama ve yükümlülükler ile tâbi olunacak cezaî hükümleri kapsar. 



 
 

Tanımlar 

Madde 3- Bu Kanunda geçen terimlerden; 

a)Yaşama ortamı: Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak 

yaşadığı yeri, 

b) Etoloji: Bir hayvan türünün doğuştan gelen, kendine özgü 

davranışlarını inceleyen bilim dalını, 

c) Ekosistem: Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle 

ilişkilerini bir düzen içinde yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal 

sistemi, 

d) Tür: Birbirleriyle çiftleşebilen ve üreme yeteneğine sahip verimli 

döller verebilen populasyonları, 

e) Evcil hayvan: İnsan tarafından kültüre alınmış ve 

eğitilmiş  hayvanları,  

f) Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da 

koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir 

sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında 

bulunmayan evcil hayvanları, 

g) Güçten düşmüş hayvan: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları 

haricinde yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli 

nedenlerle fizikî olarak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve yük 

hayvanlarını, 

h)Yabani hayvan: Doğada serbest yaşayan evcilleştirilmemiş ve 

kültüre alınmamış omurgalı ve omurgasız hayvanları, 

ı) (Değişik:9/7/2021-7332/1 md.) Ev hayvanı: Gerçek veya tüzel 

kişiler tarafından özellikle evde, iş yerlerinde ya da arazisinde özel ilgi ve 

refakat amacıyla muhafaza edilen, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince 

üstlenilen her türlü hayvanı, 
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j) Kontrollü hayvan: Bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik 

tarafından sahiplenilen, bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan 

işaretlenmiş kayıt altındaki ev (…)(1) hayvanlarını, 

k) (Değişik:9/7/2021-7332/1 md.) Hayvan bakımevi: Bakanlıktan izin 

alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların rehabilite edileceği bir tesisi, 

l) Deney: Herhangi bir hayvanın acı, eziyet, üzüntü veya uzun süreli 

hasara neden olacak deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla 

kullanılmasını, 

m) Deney hayvanı: Deneyde kullanılan ya da kullanılacak olan 

hayvanı, 

n) Kesim hayvanı: Gıda amaçlı kesimi yapılan hayvanları,  

o) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,(1) 

p) (Ek:9/7/2021-7332/1 md.) Rehabilitasyon: Sahipsiz hayvanların 

tedavi ve parazit mücadelesinin yapılmasını, aşılanmasını, 

kısırlaştırılmasını ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesini, 

İfade eder. 

İlkeler 

Madde  4- Hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin 

temel ilkeler şunlardır: 

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde 

yaşama hakkına sahiptir. 



 
 

b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama 

özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz   hayvanların da, sahipli hayvanlar 

gibi  yaşamları desteklenmelidir. 

c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü 

muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî 

ve vicdanî sorumluluklarla,  sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan 

veya bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve 

tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm sağlanması esastır. 

e) Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama 

ortamlarının korunması esastır. 

f) Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada 

serbestçe yaşayan bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun 

bırakılmaması esastır.  

g) Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; 

insanlarla diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate 

alınmalıdır. 

h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, 

barındırılma ve taşınması esastır. 

ı) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun 

ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını 

yapmalıdırlar. 

j) (Değişik:9/7/2021-7332/2 md.) Yerel yönetimler, gönüllü 

kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların 

korunması için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve 

tedavilerini sağlar ve eğitim çalışmaları yapar. Ayrıca yerel yönetimler, 

ilgili karar organının uygun görmesi halinde hayvan hastanesi kurar. 



 
 

k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde 

beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması 

esastır. (Değişik ikinci cümle:9/7/2021-7332/2 md.) Kedi ve köpek 

sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına 

aldırmakla yükümlüdürler. (Ek cümle:9/7/2021-7332/2 

md.) Dijital kimliklendirme yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 

yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. 

_____________ 

(1) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, (o) 

bendinde yer alan “Çevre” ibaresi “Tarım” şeklinde değiştirilmiş ve (j) 

bendinde yer alan “Ev” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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İKİNCİ KISIM 

Koruma Tedbirleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması 

Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı 

Madde 5- Bir hayvanı, (…)(1) sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı 

barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik 

ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre 

sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. 

Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre 

kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici 



 
 

tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir 

alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar. 

Ev (…)(1) hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile 

ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programlarına 

katılarak sertifika almakla yükümlüdürler. 

(Değişik dördüncü fıkra:9/7/2021-7332/3 md.) Ev hayvanı ve 

kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları, hayvan bakımı ve 

korunması konularında verilecek eğitim ile ilgili usul ve esaslar ile 

sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve 

rahatsızlıkları önleyici tedbirler, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. 

Ticarî amaç güdülmeden (…)(1) bakılan ev (…)(1) hayvanları sahiplerinin 

borcundan dolayı haczedilemezler.  

(Mülga altıncı fıkra:9/7/2021-7332/3 md.) 

(Mülga yedinci fıkra:9/7/2021-7332/3 md.) 

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması 

Madde 6- Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı 

Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında 

öldürülmeleri yasaktır. 

Güçten düşmüş hayvanlar ticarî ve gösteri amaçlı veya herhangi bir 

şekilde binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz. 

Sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi için 

yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, yerel yönetimler yetki ve 

sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ile çevreye olabilecek olumsuz 

etkilerini gidermeye yönelik tedbirler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 

İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, diğer ilgili kuruluşların da 

görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.(2) 



 
 

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı  şekilde yerel 

yönetimlerce  kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi 

zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde 

oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede 

yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların 

kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır. 

___________ 

(1) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle, 

birinci fıkrada yer alan “bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına 

katılarak” ibaresi, üçüncü ve beşinci fıkralarda yer alan “ve süs” ibareleri 

ile beşinci fıkrasında yer alan “bilhassa ev ve bahçesi içerisinde” ibaresi 

madde metninden çıkarılmıştır. 

(2) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu 

fıkrada yer alan “Tarım ve Köyişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde 

değiştirilmiştir. 
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Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması ve hayvan 

bakımevlerinin çalışma usul ve esasları ile burada çalışan personelin 

niteliğine ilişkin hususlar ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Hayvan bakımevleri ve 

hastanelerin kurulması amacıyla Hazineye ait araziler öncelikle tahsis 

edilir. Amacı dışında kullanıldığı tespit edilen arazilerin tahsisi iptal 

edilir.(1) 

Hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve 

vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya 



 
 

bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel 

kişilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi 

Başkanlığı tarafından, mülkiyeti idarelerde kalmak koşuluyla arazi ve buna 

ait binalar ve demirbaşlar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin 

üzerinde amaca uygun tesisler  ilgili Bakanlığın/İdarenin izni ile yapılır. 

  

İKİNCİ BÖLÜM 

Hayvanlara Müdahaleler 

  

Cerrahi müdahaleler 

Madde 7- Hayvanlara tıbbî ve cerrahi müdahaleler sadece veteriner 

hekimler tarafından yapılır. 

Kontrolsüz üremenin önlenmesi için, hayvanlara acı vermeden 

kısırlaştırma müdahaleleri yapılır. 

Yasak müdahaleler 

Madde 8- Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır. 

Hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbî amaçlar dışında organ veya 

dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip 

edilemez. 

Ev (…)(2) hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer 

tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve 

tırnak ve dişlerinin sökülmesine yönelik  cerrahi müdahale yapılması 

yasaktır. Ancak bu yasaklamalara; bir veteriner hekimin, veteriner 

hekimliği uygulamaları ile ilgili tıbbî sebepler veya özel bir hayvanın yararı 

için gerektiğinde tedavi edici olmayan müdahaleyi gerekli görmesi veya 

üremenin önlenmesi durumlarında izin verilebilir. 



 
 

Bir hayvana tıbbî amaçlar dışında, onun türüne ve etolojik 

özelliklerine aykırı hale getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek, 

çeşitli maddelerle doping yapmak, hayvanların türlerine has davranış ve 

fizikî özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirmek yasaktır. 

Hayvan deneyleri 

Madde 9- Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde 

kullanılamazlar. 

Tıbbî ve bilimsel deneylerin uygulanması ve deneylerin hayvanları 

koruyacak şekilde yapılması ve deneylerde kullanılacak hayvanların uygun 

biçimde bakılması ve barındırılması esastır. 

Başkaca bir seçenek olmaması halinde, hayvanlar bilimsel 

çalışmalarda deney hayvanı olarak kullanılabilir. 

Hayvan deneyi yapan kurum ve kuruluşlarda bu deneylerin 

yapılmasına kendi bünyelerinde kurulmuş ve kurulacak etik kurullar 

yoluyla izin verilir. 

_____________ 

(1) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu 

fıkrada yer alan “usul ve esasları,” ibaresi “usul ve esasları ile burada 

çalışan personelin niteliğine ilişkin hususlar” şeklinde değiştirilmiştir. 

(2) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu 

fıkrada yer alan “ve süs” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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Etik kurulların kuruluşu, çalışma usul ve esasları, (…)(2) Sağlık 

Bakanlığının ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, beslenmesi, barındırılması, 

bakılması, deney hayvanı besleyen, tedarik eden ve kullanıcı işletmelerin 

tescil edilmesi, çalışan personelin nitelikleri, tutulacak kayıtlar, ne tür 

hayvanların yetiştirileceği ve deney hayvanı besleyen, tedarik eden ve 

kullanıcı işletmelerin uyacağı esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir.(2) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hayvanların Ticareti ve Eğitilmesi 

  

Hayvanların ticareti 

Madde 10- Satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları 

yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur. 

Çiftlik hayvanlarının bakımı, beslenmesi, nakliyesi ve kesimi 

esnasında hayvanların refahı ve güvenliğinin sağlanması hususundaki 

düzenlemeler Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.(1) 

Yabani hayvanların ticaretine ilişkin düzenlemeler Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Ev hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanların sağlığını 

tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış 

karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.(1) 

Hayvanların ticarî amaçla film çekimi ve reklam için kullanılması ile 

ilgili hususlar izne tâbidir. Bu izne ait usul ve esaslar ilgili kuruluşların 

görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak   yönetmelikle belirlenir. 



 
 

Bir hayvan; acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde, film çekimi, 

gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz. 

Deney hayvanlarının ithalat ve ihracatı izne tâbidir. Bu izin, Bakanlıkça 

verilir.(1) 

Hasta, sakat ve yaşlı durumda bulunan veya iyileşemeyecek derecede 

ağrısı veya acısı olan bir hayvanı usulüne uygun kesmek ya da ağrısız 

öldürme amacından başka bir amaçla birine devretmek, satmak veya 

almak yasaktır. 

Eğitim 

Madde 11- Hayvanlar, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde 

veya  yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara 

özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitilemez.  

Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır.  Folklorik 

amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, Bakanlığın uygun 

görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle 

düzenlenebilir. 

_____________ 

(1) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, ikinci 

fıkrada yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” 

şeklinde, dördüncü fıkrada yer alan “Ev hayvanlarının üretimini ve 

ticaretini yapanlar, annenin ve yavrularının” ibaresi “Ev hayvanlarının 

üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanların” şeklinde, yedinci fıkrada yer 

alan “Bakanlığın görüşü alınarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca” ibaresi 

“Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir. 

(2) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 17 nci 

maddesiyle, beşinci fıkrada yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile” 

ibaresi madde metninden çıkarılmış ve altıncı fıkrada yer alan “Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hayvanların Kesimi,  Öldürülmesi ve Yasaklar 

  

Hayvanların kesimi 

Madde 12- Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel 

koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı 

verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak  ve usulüne uygun olarak bir 

anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. 

Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, 

sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı 

verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak 

kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü 

alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir. 

Hayvanların öldürülmesi 

Madde 13- Kanunî istisnalar ile tıbbî ve bilimsel gerekçeler ve gıda 

amaçlı olmayan, insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler 

bulunan acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği 

dönemlerinde hayvanlar öldürülemez. 

Öldürme işleminden sorumlu kişi ve kuruluşlar, hayvanın kesin olarak 

öldüğünden emin olunduktan sonra, hayvanın ölüsünü usulüne uygun 

olarak bertaraf etmek veya ettirmekle yükümlüdürler. Öldürme esas ve 

usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 



 
 

Yasaklar 

Madde 14- Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır: 

a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, (…)(1) dövmek, aç ve 

susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını 

ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek. 

b) Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak. 

c) Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev (…)(1) hayvanı satmak. 

d) Ev (…)(1) hayvanlarını onaltı yaşından küçüklere satmak. 

e) Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına tedavi 

maksatlı olmayan müdahalelerde bulunmak.(1) 

f) Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve 

özel üretim çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av 

hayvanları  ile ticarete konu yabani hayvanlar dışındaki hayvanları, et 

ihtiyacı amacıyla kesip ya da öldürüp piyasaya sürmek. 

g) Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, 

ikramiye ya da prim olarak dağıtmak.  

h) Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki 

yavrularına veya havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî 

müdahaleler yapmak, yabancı maddeler vermek. 

ı) Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve 

yeni ana iken çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak. 

j) (Değişik:9/7/2021-7332/5 md.) Hayvanlara cinsel saldırıda 

bulunmak veya tecavüz etmek. 

k) Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak 

yem yedirmek,  acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, 

sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler 

vermek. 



 
 

______________ 

(1) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, (a) 

bendinde yer alan “acımasız ve zalimce işlem yapmak,” ibaresi ve (c) ve (d) 

bentlerinde yer alan “ve süs” ibareleri madde metninden çıkarılmış, (e) 

bendine “vücutlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “tedavi maksatlı 

olmayan” ibaresi eklenmiştir. 

 

 

8865 

  

l) (Değişik:9/7/2021-7332/5 md.) Bakanlıkça belirlenen tehlike arz 

eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, 

beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize 

girişini, satışını ve reklamını yapmak.  

m) (Ek:9/7/2021-7332/5 md.) Hayvanlara işkence yapmak veya 

acımasız ve zalimce muamelede bulunmak. 

n) (Ek:9/7/2021-7332/5 md.) Ev hayvanını terk etmek. 

  

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Hayvan Koruma Yönetimi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mahallî Hayvan Koruma Kurulları  Teşkilât, Görev ve Sorumluluklar 

İl hayvanları koruma kurulu 

Madde 15- Her ilde il hayvanları koruma kurulu, valinin 

başkanlığında, sadece hayvanların korunması ve mevcut sorunlar ile 

çözümlerine yönelik olmak üzere toplanır. 



 
 

Bu toplantılara;(1) 

a) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, 

büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları, büyükşehir olmayan illerde 

belediye başkanları, 

b) (Değişik:9/7/2021-7332/6 md.) Doğa koruma ve milli parklar il 

şube müdürü, 

c) (Değişik:9/7/2021-7332/6 md.) Tarım ve orman il müdürü, 

d) (Ek:9/7/2021-7332/6 md.)(1) Çevre ve şehircilik il müdürü, 

e) İl sağlık müdürü, 

f) İl millî eğitim müdürü, 

g) İl müftüsü,  

h) Belediyelerin veteriner işleri müdürü, 

ı) Veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi, 

j) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü 

kuruluşlardan valilik tarafından seçilecek en çok iki temsilci,(1) 

k) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilci, 

1) (Ek:9/7/2021-7332/6 md.) İl baro temsilcisi veya ildeki barolardan 

birer temsilci, 

Katılır. 

Kurul başkanı gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak diğer 

kurum ve kuruluşlardan yetkili isteyebilir. 

İl hayvan koruma kurulu sekretaryasını, doğa koruma ve milli parklar 

il şube müdürlüğü yürütür. Kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli 

politika, strateji, uygulama, inceleme ve görüşleri Bakanlığa bildirir. İllerde 

temsilciliği bulunmayan kuruluş var ise il hayvan koruma kurulları diğer 



 
 

üyelerden oluşur. (Değişik cümle:9/7/2021-7332/6 md.) Kurul en geç üç 

ayda bir başkanın çağrısı üzerine toplanır. (Ek cümle:9/7/2021-7332/6 

md.) Gerektiğinde olağanüstü toplantılar yapılabilir.(2) 

İl hayvan koruma kurulunun çalışma esas ve usulleri Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

İl hayvanları koruma kurulunun görevleri 

Madde 16- Hayvanları koruma  kurulu münhasıran  hayvanların 

korunması, sorunların tespiti ve çözümlerini karara bağlamak üzere; av ve 

yaban hayvanlarının ve yaşama alanlarının korunması ve avcılığın 

düzenlenmesi hususlarında alınmış olan Merkez Av Komisyonu kararlarını 

göz önünde bulundurarak; 

a) Hayvanların korunması ve kullanılmasında onların yasal temsilciliği 

niteliği ile bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek, 

b) İl sınırları içinde hayvanların korunmasına ilişkin sorunları 

belirleyip, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren yıllık, beş yıllık ve 

on yıllık  plân ve projeler yapmak, yıllık hedef raporları hazırlayıp 

Bakanlığın uygun görüşüne sunmak, Bakanlığın olumlu görüşünü alarak 

hayvanların korunması amacıyla her türlü önlemi almak, 

__________ 

(1) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu 

fıkraya (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiş ve diğer 

bentler buna göre teselsül ettirilmiş, fıkranın mevcut (ı) bendinde yer alan 

“takdiri ile” ibaresi “tarafından” şeklinde değiştirilmiştir. 

(2) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle, bu 

fıkrada yer alan “il çevre ve orman” ibaresi “doğa koruma ve milli parklar il 

şube” şeklinde değiştirilmiştir. 
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c) Hazırlanan uygulama programlarının uygulanmasını sağlamak ve 

sonuçtan Bakanlığa bilgi vermek, 

d) Hayvanların korunması ile ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve 

kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek ve bu 

konuda gerekli eşgüdümü sağlamak,  

e) İlde kurulacak olan hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerini 

desteklemek, geliştirmek, denetlemek ve gerekli önlemleri almak,(2) 

f) Yerel hayvan koruma gönüllülerinin müracaatlarını değerlendirmek, 

g) Hayvan sevgisi,  korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetler 

düzenlemek, 

h) (Ek:9/7/2021-7332/7 md.)(2) Kanunda belirtilen faaliyet ve 

görevleri yerel yönetimler ve tarım ve orman il müdürlükleri ile eşgüdüm 

sağlayarak yaptırmak, 

ı) Bu Kanuna göre çıkarılacak mevzuatla verilecek görevleri yapmak, 

İle görevli ve yükümlüdür. (1) 

  

İKİNCİ BÖLÜM 

Denetim ve Hayvan Koruma Gönüllüleri 

Denetim 

Madde 17- Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme 

yetkisi Bakanlığa aittir. Gerektiğinde bu yetki Bakanlıkça mahallin en 

büyük mülkî amirine yetki devri suretiyle devredilebilir. 



 
 

Denetim elemanlarının nitelikleri ve denetime ilişkin usul ve esaslar 

ile kayıt ve izleme sistemi kurma, bildirim yükümlülüğü ile bunları 

verecekler hakkındaki usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir. 

Yerel yönetimler, ev (…)(3) hayvanları ile sahipsiz hayvanların kayıt 

altına alınması ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

Yerel hayvan koruma görevlilerinin sorumlulukları 

Madde 18- Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi 

mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşamaları 

sorumluluğunu üstlenen gönüllü kişilere yerel hayvan koruma görevlisi adı 

verilir. Bu görevliler, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu 

konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından il hayvan koruma kurulu 

tarafından her yıl için seçilir. Yerel hayvan koruma görevlileri görev anında 

belgelerini taşımak zorundadır ve bu belgelerin her yıl yenilenmesi 

gerekir. Olumsuz faaliyetleri tespit edilen kişilerin belgeleri iptal edilir. 

Yerel hayvan görevlilerinin görev ve sorumluluklarına, bu kişilere verilecek 

belgelere, bu belgelerin iptaline ve verilecek eğitime ilişkin usul ve esaslar 

Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Yerel hayvan koruma görevlileri; bölge ve mahallerindeki, öncelikle 

köpekler ve kediler  olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının 

yapılması, aşılı hayvanların markalanması ve kayıtlarının tutulmasının 

sağlanması, kısırlaştırılması, saldırgan olanların eğitilmesi ve 

sahiplendirilmelerinin yapılması için yerel yönetimler tarafından kurulan 

hayvan bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetleri yerel 

yönetimler ile eşgüdümlü olarak yaparlar. 

–––––––––––––––––––– 

(1) Kanunun madde metninde (h) ve (ı) bentleri yer almamaktadır. 

(2) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, (e) 

bendine “geliştirmek” ibaresinden sonra gelmek üzere “, denetlemek” 



 
 

ibaresi ve fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere (h) bendi eklenmiş, 

diğer bent buna göre (ı) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 

(3) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, bu 

fıkrada yer alan “ve süs” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hayvanların Korunmasının Desteklenmesi 

  

Mali destek 

Madde 19- Hayvanların korunması amacıyla bakımevleri ve hastaneler 

kurmak; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi 

faaliyetleri yürütmek için, başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili 

kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda 

mali destek sağlanır. Bu amaçla Bakanlık bütçesine gerekli ödenek 

konulur. Bu ödeneğin kullanımına ilişkin esas ve usuller, Hazine ve Maliye 

Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir.(1) 

(Ek ikinci fıkra:9/7/2021-7332/8 md.) Birinci fıkra kapsamındaki 

faaliyetlerde kullanılmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerce ayni veya nakdî 

bağış Bakanlığa ve yerel yönetimlere yapılabilir.  

 

 

 



 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

  

Eğitici yayınlar 

Madde 20- Hayvanların korunması ve refahı amacıyla; yaygın ve 

örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon 

programlarında bu konuya yer verilmesi esastır. Türkiye Radyo ve 

Televizyon Kurumu ile özel  televizyon kanallarına ait televizyon 

programlarında ayda en az iki saat, özel radyo kanallarının 

programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici yayınların yapılması 

zorunludur. Bu yayınların % 20'sinin izlenme ve dinlenme oranı en yüksek 

saatlerde yapılması esastır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görev alanına 

giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür.  

(Ek ikinci fıkra:9/7/2021-7332/9 md.) Bu madde 

hakkında 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 48 inci maddesinin ikinci 

fıkrası hükmü uygulanmaz. 

Trafik kazaları 

Madde 21- Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en 

yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmek veya götürülmesini 

sağlamak zorundadır. 

Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları(2) 

Madde 22- İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, 

doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle 

yükümlüdürler. (Mülga ikinci cümle:9/7/2021-7332/10 md.) 

(Ek ikinci fıkra:9/7/2021-7332/10 md.) Gerçek veya tüzel kişiler, 

hayvanların etolojisine ve habitatına uygun, serbest 

dolaşımlarına imkan sağlayan doğal yaşam parkları kurabilir. 



 
 

(Ek üçüncü fıkra:9/7/2021-7332/10 md.) Hayvanat bahçeleri ile 

doğal yaşam parklarının kuruluşu ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Yasak ve izinler 

Madde 23- (Mülga: 11/6/2010-5996/47 md.) 

Koruma altına alma 

Madde 24- Bu Kanunun hayvanları  korumaya yönelik hükümlerine 

aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi 

şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin 

denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve 

hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da 

koruma altına alınır. 

___________ 

(1) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu 

fıkrada yer alan “Ev hayvanlarının” ibaresi “Hayvanların” şeklinde 

değiştirilmiş, fıkraya “kurum ve kuruluşlara” ibaresinden sonra gelmek 

üzere “teşvik veya” ibaresi ve “esas ve usuller,” ibaresinden sonra gelmek 

üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiştir. 

(2) 9/7/2021 tarihli ve 7332 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu 

madde başlığı “Hayvanat bahçeleri” iken metne işlendiği şekilde 

değiştirilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Cezai Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İdari Para Cezası Verme Yetkisi, Cezalar, Ödeme Süresi, Tahsil ve 

İtiraz 

  

İdarî para cezası verme yetkisi 

Madde 25- Bu Kanunda öngörülen idarî para cezaları bu Kanunun 17 

nci maddesinde belirtilen denetime yetkili merci tarafından verilir. 

İdari para cezalarına itiraz 

Madde 26- (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.) 

İdarî para cezalarının ödenme süresi ve tahsili 

Madde 27- (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.) 

İdarî para cezaları (1) 

Madde 28- (Değişik:9/7/2021-7332/11 md.) 

Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki idarî para 

cezaları verilir: 

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin ikinci cümlesine 

aykırı davrananlara hayvan başına bin iki yüz Türk lirası idarî para cezası. 

b) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen hayvanların 

sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve 

alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına bin Türk lirası; 



 
 

üçüncü fıkrasına aykırı davranan işletme sahiplerine beş bin Türk lirası 

idarî para cezası. 

c) 7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili 

hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına bin Türk lirası idarî para 

cezası. 

d) Fiil suç teşkil etmediği takdirde, 8 inci maddenin birinci fıkrasında 

yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan 

başına otuz beş bin Türk lirası; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına 

uymayanlara hayvan başına dört bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası. 

e) 9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen 

hususlara uymayanlara hayvan başına bin iki yüz Türk lirası; yetkisi 

olmadığı hâlde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına dört bin beş yüz 

Türk lirası idarî para cezası.  

f) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine aykırı 

davrananlara beş yüz Türk lirası; birinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırı 

davrananlara hayvan başına bin beş yüz Türk lirası; dördüncü fıkrasındaki 

yükümlülüklere aykırı davrananlara hayvan başına beş yüz Türk lirası; 

beşinci fıkrası uyarınca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı 

davrananlara beş bin Türk lirası; altıncı fıkrasına aykırı davrananlara üç bin 

Türk lirası; sekizinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına bin Türk 

lirası idarî para cezası. 

g) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara 

aykırı davrananlara beş bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası. 

h) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan 

başına iki bin yüz Türk lirası; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 

hayvan başına beş bin iki yüz elli Türk lirası idarî para cezası. 

ı) 13 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davrananlara 

hayvan başına iki bin iki yüz Türk lirası; aykırı davranışların işletmelerce 



 
 

gösterilmesi hâlinde hayvan başına beş bin beş yüz Türk lirası idarî para 

cezası. 

j) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (g), (h), (ı) ve (k) 

bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına bin beş yüz Türk lirası; (f) ve 

(1) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına on bir bin Türk lirası; (d) 

bendine aykırı davrananlara iki bin Türk lirası; (n) bendine aykırı 

davrananlara hayvan başına iki bin Türk lirası idarî para cezası. 

k) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun takibi sonucunda 

20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve 

televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için yirmi 

bir bin Türk lirası idarî para cezası.  

1) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına bin beş yüz 

Türk lirası idarî para cezası. 

m) 22 nci maddede belirtilen yükümlülüğe ve çıkarılacak 

yönetmelikte belirlenen hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına iki 

bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası. 

Maddede düzenlenen kabahatlerin veteriner hekim, veteriner sağlık 

teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, 

hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak veya onları 

korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda 

verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır. 

Maddede düzenlenen kabahatlere konu olan ve 24 üncü madde 

uyarınca el konulan kedi ve köpekler ile Bakanlıkça uygun görülen diğer 

hayvanlar koruma altına alınarak bakımevi bulunan en yakın belediye 

tarafından hayvan bakımevine götürülür. 

  

––––––––––––––––––– 



 
 

(1) 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 553 üncü maddesiyle 

bu maddenin “Cezalar” olan başlığı “İdarî para cezaları”  olarak 

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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Adli cezalar 

MADDE 28/A – (Ek:9/7/2021-7332/12 md.)  

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi bir 

yıldan beş yıla kadar hapis cezası; bir hayvan neslini yok eden kişi beş 

yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

12 nci madde kapsamındaki hayvan kesimleri ile 13 üncü maddenin 

birinci fıkrasında belirtilen hususlar dışında bir ev hayvanını veya evcil 

hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi altı aydan 

üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile 

cezalandırılır. 

14 üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa 

aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence 

eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

11 inci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak üzere, 

hayvanları dövüştüren kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para 

cezası ile cezalandırılır. 

Maddede düzenlenen suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda 

işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır. 



 
 

Maddede düzenlenen suçların veteriner hekim, veteriner sağlık 

teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, 

hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları 

korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda 

verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Sahibi tarafından işlenen suçlar da dahil olmak üzere bu maddede 

belirtilen suçların işlenmesi halinde soruşturma yapılması Tarım ve Orman 

Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri tarafından Cumhuriyet başsavcılığına 

yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı 

niteliğindedir. Suçüstü halinde ise soruşturma genel hükümlere göre 

yapılır. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen suçların 

başka bir kişi tarafından sahipli hayvana karşı işlenmesi halinde hayvan 

sahibinin şikayeti üzerine de soruşturma yapılır.  

Maddede düzenlenen suçlara konu olan ve 24 üncü madde uyarınca 

el konulan kedi ve köpekler ile Bakanlıkça uygun görülen diğer hayvanlar 

koruma altına alınarak bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından 

hayvan bakımevine götürülür. 

  

BEŞİNCİ KISIM 

Çeşitli, Son ve Geçici Hükümler 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

  

Birden fazla hükmün ihlâli 

Madde 29- (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.) 

Fiillerin tekrarı 



 
 

Madde 30- Bu Kanunda, ceza hükmü altına alınmış fiillerin tekrarı 

halinde para cezaları bir kat, daha fazla tekrarı halinde üç kat artırılarak 

verilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Son ve Geçici Hükümler 

  

Saklı hükümler 

Madde 31- 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 3285 sayılı Hayvan 

Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 1380 

sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

Belediyelerin sorumluluğu 

Ek Madde 1 – (Ek:9/7/2021-7332/13 md.) 

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan 

büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten 

düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının 

yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri 

kurar. 

Birinci fıkrada belirtilen hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan 

bakımevine götürülür. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan 

belediyeler ise sorumluluk alanındaki bu hayvanları en yakın hayvan 

bakımevine götürür. Rehabilite edilen hayvanlar Bakanlıkça oluşturulan 

veri tabanına kaydedilir. Rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanların, 

bakımevine getiren belediye tarafından öncelikle alındıkları ortama 

bırakılmaları esastır. 

Rehabilite edilmemiş sahipsiz köpekler, belediyelerce hayvan 

bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına 

kaydedilir. Geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, köpekler 

alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli 



 
 

tedbirler alınır. Bakanlık da bu kapsamdaki köpeklerin kısırlaştırılmasına 

her türlü yardımda bulunur. 
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Ek Madde 2 – (Ek:9/7/2021-7332/14 md.) 

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra hayvanların kullanıldığı 

kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaktır. 

Mevcut işletmeler, herhangi bir nedenle eksilen hayvan sayısını 

tamamlama ya da artırma, yeni şube açma gibi yollarla kapasite artırımına 

gidemez, üretim yapamaz, Bakanlığın izni olmadan işletme hakkını 

devredemez, on yılın sonunda faaliyetine son verir. Bu işletmelerin 

hayvanların etolojisine uygun olarak faaliyet göstermesini 

sağlayacak kriterler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 

ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Bu maddede belirtilen yasaklara aykırı davrananlara hayvan başına 

yirmi beş bin Türk lirası idarî para cezası verilir. 

Geçici Madde 1- Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (l) bendinde 

belirtilen hayvanlardan, yurda bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

sokulmuş olanların sahipleri; üç ay içerisinde hayvan koruma kurullarına 

bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldırmak; altı ay içerisinde 

kısırlaştırarak kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma 

kurullarına teslim etmek zorundadırlar. 

Geçici Madde 2- Bu Kanun gereğince çıkarılması gerekli bulunan 

yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 

hazırlanır. 



 
 

Geçici Madde 3 – (Ek:9/7/2021-7332/15 md.) 

14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz 

eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme 

yürürlüğe konuluncaya 

kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türleri

ni veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, 

besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize 

girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk lirası 

idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar 

belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür.  

Birinci fıkra kapsamına giren hayvanları bu madde yürürlüğe girinceye 

kadar sahiplenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair 

belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler 

hakkında, birinci fıkrada veya 28 inci maddenin birinci fıkrasının (j) 

bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmaz. Kısırlaştırma 

işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların 

doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir. Bu hayvanların 

ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilir ve kayıttan düşürülür. 

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, 

ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak 

bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık 

ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve 

çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı maddenin yürürlüğe 

girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanır. Bu fıkra hükümlerine aykırı 

hareket edenlere, on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkrada 

belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilir ve 

hayvanlara el konulur ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en 

yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür. 



 
 

Bu madde kapsamında hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın 

bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz bin 

Türk lirası idarî para cezası verilir. 

Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde 

uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır. 

Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur. 

Geçici Madde 4 – (Ek:9/7/2021-7332/16 md.) 

Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini aşan 

belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 tarihine kadar 

ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hayvan bakımevlerini 

kurmakla yükümlüdür. 

Belediyeler bu madde yürürlüğe girdikten sonra üç yıl süreyle birinci 

fıkra gereğince hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini 

gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi 

oranında kaynak ayırır. Bu oran büyükşehir belediyelerinde binde üç 

olarak uygulanır. Bu fıkra uyarınca ayrılan ödenekler başka bir amaç için 

kullanılamaz. 

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine 

kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak 

zorundadır. 

Yürürlük 

Madde 32- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 33- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 



 
 

HAYVANLARI KORUMA KANUNU İLE TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN 

  

Kanun No. 7332                                                                                                           

Kabul Tarihi: 9/7/2021 

 

MADDE 1 – 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma 

Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (k) bentleri 

aşağıdaki şekilde, (o) bendinde yer alan “Çevre” ibaresi “Tarım” şeklinde 

değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (p) bendi eklenmiş ve (j) bendinde yer alan 

“ve süs” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

 

“ı) Ev hayvanı: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından özellikle evde, iş 

yerlerinde ya da arazisinde özel ilgi ve refakat amacıyla muhafaza edilen, 

bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı,” 

 

“k) Hayvan bakımevi: Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve 

hayvanların rehabilite edileceği bir tesisi,” 

 

“p) Rehabilitasyon: Sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin 

yapılmasını, aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve dijital kimliklendirme 

yöntemleriyle işaretlenmesini,” 

 

MADDE 2 – 5199 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) 

bendi ve (k) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (k) 

bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

“j) Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz ve 

güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri kurarak 

onların bakımlarını ve tedavilerini sağlar ve eğitim çalışmaları yapar. 

Ayrıca yerel yönetimler, ilgili karar organının uygun görmesi halinde 

hayvan hastanesi kurar.” 



 
 

 

“Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle 

kayıt altına aldırmakla yükümlüdürler.” 

 

“Dijital kimliklendirme yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 

yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.” 

 

MADDE 3 – 5199 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak” ibaresi, 

üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “ve süs” ibareleri ile beşinci 

fıkrasında yer alan “bilhassa ev ve bahçesi içerisinde” ibaresi madde 

metninden çıkarılmış, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 

altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

“Ev hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartları, 

hayvan bakımı ve korunması konularında verilecek eğitim ile ilgili usul ve 

esaslar ile sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve 

rahatsızlıkları önleyici tedbirler, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir.” 

 

MADDE 4 – 5199 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına 

aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan 

“Ev hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, annenin ve yavrularının” 

ibaresi “Ev hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, hayvanların” 

şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan “Bakanlığın görüşü alınarak Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

“Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulamaz, ancak 

buralarda Bakanlıkça izin verilen ev hayvanı üretim yerlerindeki kedi ve 

köpeklerin satışı yapılabilir.” 

 



 
 

MADDE 5 – 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinde yer alan “acımasız ve zalimce işlem yapmak,” ibaresi ve (c) ve (d) 

bentlerinde yer alan “ve süs” ibareleri madde metninden çıkarılmış, (e) 

bendine “vücutlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “tedavi maksatlı 

olmayan” ibaresi eklenmiş, (j) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 

ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

 

“j) Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek.” 

 

“l) Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, 

sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, 

sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve 

reklamını yapmak.” 

 

“m) Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede 

bulunmak. 

 

n) Ev hayvanını terk etmek.” 

 

MADDE 6 – 5199 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve 

(c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül 

ettirilmiş, fıkranın mevcut (ı) bendinde yer alan “takdiri ile” ibaresi 

“tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, 

dördüncü fıkrasında yer alan “il çevre ve orman” ibaresi “doğa koruma ve 

milli parklar il şube” şeklinde, fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

“b) Doğa koruma ve milli parklar il şube müdürü, 

 

c) Tarım ve orman il müdürü,”  

 



 
 

“d) Çevre ve şehircilik il müdürü,” 

 

“1) İl baro temsilcisi veya ildeki barolardan birer temsilci,” 

 

“Kurul en geç üç ayda bir başkanın çağrısı üzerine toplanır.” 

 

“Gerektiğinde olağanüstü toplantılar yapılabilir.” 

 

MADDE 7 – 5199 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendine “geliştirmek” ibaresinden sonra gelmek üzere “, denetlemek” 

ibaresi ve fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 

eklenmiş, diğer bent buna göre (ı) bendi olarak teselsül ettirilmiştir. 

 

“h) Kanunda belirtilen faaliyet ve görevleri yerel yönetimler ve tarım ve 

orman il müdürlükleri ile eşgüdüm sağlayarak yaptırmak,” 

 

MADDE 8 – 5199 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan “Ev hayvanlarının” ibaresi “Hayvanların” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya 

“kurum ve kuruluşlara” ibaresinden sonra gelmek üzere “teşvik veya” 

ibaresi ve “esas ve usuller,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” 

ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“Birinci fıkra kapsamındaki faaliyetlerde kullanılmak üzere, gerçek ve tüzel 

kişilerce ayni veya nakdî bağış Bakanlığa ve yerel yönetimlere yapılabilir.” 

 

MADDE 9 – 5199 sayılı Kanunun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

 

“Bu madde hakkında 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 48 inci 

maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.” 

 



 
 

MADDE 10 – 5199 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin başlığı “Hayvanat 

bahçeleri ve doğal yaşam parkları” şeklinde değiştirilmiş, maddenin birinci 

fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki 

fıkralar eklenmiştir. 

 

“Gerçek veya tüzel kişiler, hayvanların etolojisine ve habitatına uygun, 

serbest dolaşımlarına imkan sağlayan doğal yaşam parkları kurabilir. 

 

Hayvanat bahçeleri ile doğal yaşam parklarının kuruluşu ile çalışma usul 

ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” 

 

MADDE 11 – 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 28 – Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki idarî 

para cezaları verilir: 

 

a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinin ikinci cümlesine aykırı 

davrananlara hayvan başına bin iki yüz Türk lirası idarî para cezası. 

 

b) 5 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen hayvanların 

sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve 

alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına bin Türk lirası; 

üçüncü fıkrasına aykırı davranan işletme sahiplerine beş bin Türk lirası 

idarî para cezası.  

 

c) 7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere 

aykırı davrananlara hayvan başına bin Türk lirası idarî para cezası. 

 

d) Fiil suç teşkil etmediği takdirde, 8 inci maddenin birinci fıkrasında 

yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan 



 
 

başına otuz beş bin Türk lirası; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına 

uymayanlara hayvan başına dört bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası. 

 

e) 9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara 

uymayanlara hayvan başına bin iki yüz Türk lirası; yetkisi olmadığı hâlde 

hayvan deneyi yapanlara hayvan başına dört bin beş yüz Türk lirası idarî 

para cezası. 

 

f) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesine aykırı 

davrananlara beş yüz Türk lirası; birinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırı 

davrananlara hayvan başına bin beş yüz Türk lirası; dördüncü fıkrasındaki 

yükümlülüklere aykırı davrananlara hayvan başına beş yüz Türk lirası; 

beşinci fıkrası uyarınca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı 

davrananlara beş bin Türk lirası; altıncı fıkrasına aykırı davrananlara üç bin 

Türk lirası; sekizinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına bin Türk 

lirası idarî para cezası. 

 

g) 11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı 

davrananlara beş bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası. 

 

h) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına 

iki bin yüz Türk lirası; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan 

başına beş bin iki yüz elli Türk lirası idarî para cezası. 

 

ı) 13 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı davrananlara hayvan 

başına iki bin iki yüz Türk lirası; aykırı davranışların işletmelerce 

gösterilmesi hâlinde hayvan başına beş bin beş yüz Türk lirası idarî para 

cezası. 

 

j) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (e), (g), (h), (ı) ve (k) 

bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına bin beş yüz Türk lirası; (f) ve 

(1) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına on bir bin Türk lirası; (d) 



 
 

bendine aykırı davrananlara iki bin Türk lirası; (n) bendine aykırı 

davrananlara hayvan başına iki bin Türk lirası idarî para cezası. 

 

k) Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun takibi sonucunda 20 nci maddeye 

aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve 

kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için yirmi bir bin Türk lirası 

idarî para cezası. 

 

1) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına bin beş yüz 

Türk lirası idarî para cezası. 

 

m) 22 nci maddede belirtilen yükümlülüğe ve çıkarılacak yönetmelikte 

belirlenen hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına iki bin beş yüz 

Türk lirası idarî para cezası. 

 

Maddede düzenlenen kabahatlerin veteriner hekim, veteriner sağlık 

teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, 

hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak veya onları 

korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda 

verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır. 

 

Maddede düzenlenen kabahatlere konu olan ve 24 üncü madde uyarınca 

el konulan kedi ve köpekler ile Bakanlıkça uygun görülen diğer hayvanlar 

koruma altına alınarak bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından 

hayvan bakımevine götürülür.” 

 

MADDE 12 – 5199 sayılı Kanuna 28 inci maddesinden sonra gelmek üzere 

aşağıdaki madde eklenmiştir. 

 

“Adli cezalar 

 



 
 

MADDE 28/A – Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren 

kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası; bir hayvan neslini yok eden kişi 

beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

12 nci madde kapsamındaki hayvan kesimleri ile 13 üncü maddenin 

birinci fıkrasında belirtilen hususlar dışında bir ev hayvanını veya evcil 

hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

 

Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi altı aydan üç 

yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

14 üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa 

aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence 

eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

11 inci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi saklı kalmak üzere, 

hayvanları dövüştüren kişi üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para 

cezası ile cezalandırılır. 

 

Maddede düzenlenen suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda 

işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

 

Maddede düzenlenen suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, 

hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma 

vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları korumakla 

görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı 

oranında artırılır.  

 



 
 

Sahibi tarafından işlenen suçlar da dahil olmak üzere bu maddede 

belirtilen suçların işlenmesi halinde soruşturma yapılması Tarım ve Orman 

Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri tarafından Cumhuriyet başsavcılığına 

yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru muhakeme şartı 

niteliğindedir. Suçüstü halinde ise soruşturma genel hükümlere göre 

yapılır. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen suçların 

başka bir kişi tarafından sahipli hayvana karşı işlenmesi halinde hayvan 

sahibinin şikayeti üzerine de soruşturma yapılır. 

 

Maddede düzenlenen suçlara konu olan ve 24 üncü madde uyarınca el 

konulan kedi ve köpekler ile Bakanlıkça uygun görülen diğer hayvanlar 

koruma altına alınarak bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından 

hayvan bakımevine götürülür.” 

 

MADDE 13 – 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

 

“Belediyelerin sorumluluğu 

 

EK MADDE 1 – Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yirmi beş 

bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya 

güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının 

yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri 

kurar. 

 

Birinci fıkrada belirtilen hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan 

bakımevine götürülür. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan 

belediyeler ise sorumluluk alanındaki bu hayvanları en yakın hayvan 

bakımevine götürür. Rehabilite edilen hayvanlar Bakanlıkça oluşturulan 

veri tabanına kaydedilir. Rehabilitasyon süreci tamamlanan hayvanların, 

bakımevine getiren belediye tarafından öncelikle alındıkları ortama 

bırakılmaları esastır. 

 



 
 

Rehabilite edilmemiş sahipsiz köpekler, belediyelerce hayvan 

bakımevlerinde veya geçici ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına 

kaydedilir. Geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, köpekler 

alındıkları ortama bırakılmadan önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli 

tedbirler alınır. Bakanlık da bu kapsamdaki köpeklerin kısırlaştırılmasına 

her türlü yardımda bulunur.” 

 

MADDE 14 – 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

 

“EK MADDE 2 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra hayvanların 

kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaktır. 

 

Mevcut işletmeler, herhangi bir nedenle eksilen hayvan sayısını 

tamamlama ya da artırma, yeni şube açma gibi yollarla kapasite artırımına 

gidemez, üretim yapamaz, Bakanlığın izni olmadan işletme hakkını 

devredemez, on yılın sonunda faaliyetine son verir. Bu işletmelerin 

hayvanların etolojisine uygun olarak faaliyet göstermesini sağlayacak 

kriterler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 

Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 

Bu maddede belirtilen yasaklara aykırı davrananlara hayvan başına yirmi 

beş bin Türk lirası idarî para cezası verilir.” 

 

MADDE 15 – 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 3 – 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, 

tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak 

düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, 

Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, 

sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, 

hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana 

hayvan başına on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara 



 
 

el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine 

götürülür.  

 

Birinci fıkra kapsamına giren hayvanları bu madde yürürlüğe girinceye 

kadar sahiplenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair 

belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler 

hakkında, birinci fıkrada veya 28 inci maddenin birinci fıkrasının (j) 

bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmaz. Kısırlaştırma 

işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların 

doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir. Bu hayvanların 

ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilir ve kayıttan düşürülür. 

 

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız 

ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler 

ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma 

zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun 

alanları ve parklarına girme yasağı maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte 

uygulanmaya başlanır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, on bir 

bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkrada belirtilen yasaklara 

aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilir ve hayvanlara el konulur 

ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından 

hayvan bakımevine götürülür. 

 

Bu madde kapsamında hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın 

bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz bin 

Türk lirası idarî para cezası verilir. 

 

Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde 

uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır. 

 



 
 

Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur.” 

 

MADDE 16 – 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 4 – Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 

yetmiş beş bini aşan belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 

31/12/2024 tarihine kadar ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen 

hayvan bakımevlerini kurmakla yükümlüdür. 

 

Belediyeler bu madde yürürlüğe girdikten sonra üç yıl süreyle birinci fıkra 

gereğince hayvan bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini 

gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde beşi 

oranında kaynak ayırır. Bu oran büyükşehir belediyelerinde binde üç 

olarak uygulanır. Bu fıkra uyarınca ayrılan ödenekler başka bir amaç için 

kullanılamaz. 

 

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar 

dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorundadır.” 

 

MADDE 17 – 5199 sayılı Kanunun; 

 

a) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri” ibaresi 

“Çevre ve Şehircilik” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “usul ve esasları,” 

ibaresi “usul ve esasları ile burada çalışan personelin niteliğine ilişkin 

hususlar” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

b) 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 17 nci maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan “ve süs” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır. 

 

c) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı ile” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve altıncı fıkrasında yer 



 
 

alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 151 inci 

maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 18 – Bu Kanunun; 

 

a) 4 üncü maddesiyle 5199 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci 

fıkrasına eklenen hüküm, yayımı tarihinden bir yıl sonra, 

 

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

 

yürürlüğe girer. 

 

MADDE 19 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

 

 

EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN 

 

Kanun No. 4934   

Kabul Tarihi: 15.7.2003 

  MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 18 Kasım 1999 tarihinde 

Strazburg'da imzalanan "Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa 

Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.   

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.   

 

EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

GİRİŞ 

İşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler,   



 
 

Avrupa Konseyi'nin amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birlik 

gerçekleştirmek olduğunu dikkate alarak,  

İnsanın yaşayan tüm canlılara ahlâkî bir yükümlülüğünün olduğunu 

tanıyarak ve insan ile ev hayvanları arasında mevcut özel ilişkileri hatırda 

tutarak,   

Ev hayvanlarının yaşam kalitesine olan katkılarını ve bunun sonucu olarak 

da toplum için taşıdığı önemi dikkate alarak,  

İnsan tarafından bakılan hayvanların geniş çeşitliliğinden kaynaklanan 

güçlükleri dikkate alarak,   

Hayvanların, aşırı nüfuslarına bağlı olarak, insan ve diğer hayvanların hijyen, 

sağlık ve güvenlikleri açısından taşıdıkları riskleri dikkate alarak,   

Yabanî fauna örneklerinin ev hayvanı olarak muhafaza edilmelerinin 

desteklenmemesi gerektiğini dikkate alarak,   

Ev hayvanlarının elde edilmesi, muhafaza edilmesi, ticarî veya ticarî 

olmadan üretilmesi, başkasına devredilmesi ve ticaretini etkileyen farklı 

şartların bilincinde olarak,   

Ev hayvanlarının muhafaza edilme koşullarının her zaman sağlıklarını ve 

refahlarını geliştirmeye izin vermediğinin bilincinde olarak,   

Bilgi veya bilinç noksanlığı nedeniyle, bazen, ev hayvanlarına karşı 

davranışların önemli ölçüde değiştiğini kaydederek,   

Ev hayvanları sahiplerinin sorumluluğu sonucunda doğacak temel müşterek 

davranış ve uygulama standardının sadece arzu edilen değil, aynı zamanda 

gerçekçi bir hedef olduğunu  

dikkate alarak,   

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:   

BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER   

Madde 1   

Tanımlar   

1. Ev hayvanı, insan tarafından özellikle evde, özel zevk ve refakat amacıyla 

muhafaza edilen ve ya edilmesi tasarlanan her türlü hayvanı ifade eder.   



 
 

2. Ev hayvanlarının ticareti, kâr amacıyla yapılan, ev hayvanlarının 

sahipliğinin değişmesine yol açan önemli miktarlardaki tüm düzenli ticarî 

işlemleri ifade eder.   

3. Ticarî üretme ve barındırma, kâr amacıyla ve önemli miktarda yapılan 

üretme ve barındırmayı ifade eder.   

4. Hayvan barınağı, çok sayıda ev hayvanının muhafaza edilebileceği, kâr 

amacı gütmeyen bir tesisi ifade eder. Ulusal mevzuat ve/veya idarî tedbirler 

izin verdiğinde, bu gibi tesisler başıboş hayvanları da kabul edebilir.   

5. Başıboş hayvan, evi olmayan veya sahibinin veya bakıcısının evinin 

sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahibin ya da bakıcının kontrolü 

veya doğrudan denetimi altında bulunmayan ev hayvanını ifade eder.   

6. Yetkili makam, üye ülke tarafından tayin edilen makamı ifade eder.   

Madde 2   

Amaç ve Uygulama   

1. Tarafların herbiri;   

a) Bir kişi veya kurum tarafından evde ya da ticarî üretme ve barındırma 

kuruluşlarında ve hayvan barınaklarında muhafaza edilen ev hayvanları,  

b) Uygun hallerde başıboş hayvanlar, konularında işbu Sözleşmenin 

hükümlerine işlerlik kazandırılması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt 

eder.   

2. Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü hayvanların korunması veya tehdit 

altındaki yabanî türlerin korunması konusundaki belgelerin uygulanmasını 

etkilemez.   

3. İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, Tarafların ev hayvanlarının korunmasına 

yönelik daha sıkı tedbirleri kabul etme hürriyetine veya bu belgede yer alan 

hükümlerin işbu belgede özellikle belirtilmeyen hayvan sınıflarına da 

uygulanması hakkını etkilemez.   

BÖLÜM II - EV HAYVANLARININ MUHAFAZA EDİLMESİ İÇİN KURALLAR   

Madde 3   

Hayvanların Refahı İçin Temel Kurallar   

1. Hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine 

sebep olamaz.   



 
 

2. Hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez.   

Madde 4   

Muhafaza Etme   

1. Bir ev hayvanını muhafaza eden veya bakımını kabul eden kişi, hayvanın 

sağlığı ve refahından sorumludur.   

2. Bir ev hayvanını muhafaza eden veya onunla ilgilenen kişi, hayvanın cinsi 

ve ırkına bağlı olarak davranış gereksinimlerini dikkate alan barınak, dikkat 

ve ihtimamı sağlayacaktır.  

Özellikle;   

a) Yeterli ve uygun gıda ve su verecek,   

b) Hareketi için uygun imkânları sağlayacak,   

c) Kaçışını önleyecek tüm makul tedbirleri alacaktır.   

3. Bir hayvan;   

a) Yukarıdaki 2 nci paragrafta belirtilen şartlar yerine getirilmediği veya  

 b) Belirtilen şartlar yerine getirilmesine rağmen hayvan esarete alışamazsa 

ev hayvanı olarak muhafaza edilemez.   

 

 

 

 

Madde 5   

Üretim   

Bir ev hayvanını üretmek için seçen bir kişi, o hayvanın, dişinin veya 

yavruların sağlık ve refahını risk altına sokabilecek anatomik, psikolojik ve 

davranış özelliklerini göz önünde bulundurmaktan sorumlu olacaktır.   

Madde 6   

Ev Hayvanı Edinmede Yaş Sınırı 

Hiçbir ev hayvanı ebeveynlerinin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer 

şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındaki kimselere satılamaz.   

Madde 7   

Eğitim   



 
 

Hiçbir ev hayvanı, sağlığına ve refahına zarar verecek şekilde, özellikle 

doğal gücünü ve kapasitesini aşacak biçimde ya da yaralanmasına veya 

gereksiz ağrı, acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine yol açacak suni yardımlar 

kullanarak eğitilemez.   

Madde 8   

Ticaret, Ticarî Üretim ve Barındırma, Hayvan Barınakları   

1. Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihte ev hayvanlarının ticaretini, ticarî 

amaçla üretimini yapan veya barındıran veya hayvan barınağı işleten her 

kişi, her Tarafça belirlenecek uygun süre içerisinde bu faaliyetlerini yetkili 

makama bildirecektir.   

Bu faaliyetlerden herhangi birinde hizmet yapmaya niyetli her kişi, bu 

niyetlerini yetkili makama bildireceklerdir.   

2. Bu bildirim,   

a) Bu faaliyetlere dahil olan veya olacak ev hayvanı türlerini,  

b) Sorumlu kişi ve onun bilgi düzeyini,  

c) Kullanılan veya kullanılacak mülkün ve ekipmanın tanımını, belirtmelidir.   

3. Yukarıda belirtilen faaliyetler ancak;   

a) Profesyonel eğitim veya ev hayvanları konusunda yeterli deneyim 

sonucunda sorumlu kişinin faaliyette bulunmak için gerekli bilgi ve 

kapasiteye sahip olması,   

b) Faaliyet için kullanılacak mülk ve ekipmanın 4 üncü maddede belirtilen 

şartları yerine getirmesi, durumunda gerçekleştirilebilir.   

4. Yetkili makam, 1 inci paragrafta belirtilen hükümler çerçevesinde yapılan 

bildirim temelinde, 3 üncü paragrafta belirtilen şartların yerine getirilip 

getirilmediğini tespit eder.  

Şayet şartlar gerektiği şekilde sağlanmamışsa, tedbirler tavsiye eder ve 

gerekirse, hayvanların refahı için, faaliyetin başlatılmasını veya devam 

etmesini yasaklar.   

5. Yetkili makam, ulusal mevzuat ile uyumlu olarak, yukarıda belirtilen 

şartların yerine getirilip getirilmediğini denetler.   

 

 



 
 

 

Madde 9   

Reklam, Eğlence, Sergi, Yarışma ve Benzeri Faaliyetler   

1. Aşağıdaki şartlar sağlanmadıkça ev hayvanları reklam, eğlence, sergi, 

yarışma ve benzeri faaliyetlerde kullanılamaz.   

a) Organizatörün bu hayvanlara, 4 üncü maddenin 2 nci fıkrasındaki 

koşullara uygun olarak davranılmasını sağlayacak gerekli şartları 

oluşturması ve   

b) Ev hayvanlarının sağlık ve refahının risk altına sokulmaması.   

2. a) Yarışma esnasında veya   

b) Hayvanın sağlık ve refahını risk altına sokabilecek diğer zamanlarda, ev 

hayvanının doğal performans düzeyini artırmak veya azaltmak amacıyla ona 

hiçbir madde verilemez, tedavi uygulanamaz veya cihaz tatbik edilemez.   

Madde 10   

Cerrahî Operasyonlar   

1. Bir ev hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi 

edici olmayan cerrahi müdahaleler yasaktır. Özellikle;   

a) Kuyruğun kesilmesi,   

b) Kulakların kesilmesi,   

c) Ses tellerinin alınması,   

d) Tırnak ve dişlerin sökülmesi.   

2. Bu yasaklamalara sadece aşağıdaki durumlarda müsaade edilecektir;   

a) Bir veteriner hekimin, veterinerlikle ilgili tıbbî sebepler veya özel bir 

hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan müdahaleyi gerekli 

görmesi,   

b) Üremenin önlenmesi.   

3. a) Hayvanın şiddetli acı çekeceği veya çekmesi muhtemel operasyonlar 

sadece anestezi uygulanarak ve bir veteriner hekim tarafından veya onun 

gözetiminde gerçekleştirilecektir.   

b) Anestezi gerektirmeyen operasyonlar, ulusal mevzuata uygun olarak, 

yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir.   

Madde 11   



 
 

Öldürme   

1. Veteriner hekim veya diğer bir yetkilinin yardımının hızlı bir şekilde temin 

edilemediği veya ulusal mevzuat kapsamında bir hayvanın acısını ortadan 

kaldırmaya yönelik acil veya ulusal mevzuatla öngörülen diğer tüm acil 

durumlar dışında, bir ev hayvanı ancak bir  

veteriner hekim veya diğer bir yetkili tarafından öldürülebilir. Tüm 

öldürmeler şartların gerektirdiği asgarî düzeyde fiziksel ve manevî acı 

verecek şekilde gerçekleştirilecektir.  

Seçilen yöntem, acil durumlar dışında :   

a) ani şuur kaybı ve ölümü gerçekleştirecek ya da   

b) derin genel anestezi ile başlayacak, bunu kesin ve mutlak ölümü 

sağlayacak işlem izleyecektir.   

Öldürmeden sorumlu kişi, hayvanın cesedi yok edilmeden önce o hayvanın 

öldüğünden emin olacaktır.   

2. Aşağıda belirtilen öldürme yöntemleri yasaktır.   

a) 1. b paragrafında kaydedilen etkilerin gerçekleşmemesi durumunda, 

boğma veya nefessiz kalmasına neden olacak diğer yöntemler,   

b) 1 inci paragrafta belirtilen etkileri sağlayacak, dozu ve uygulaması 

kontrol edilemeyen herhangi bir zehirli madde veya ilaç kullanımı,   

c) Ani şuur kaybı meydana getirmeden yapılan elektrikle öldürme.   

BÖLÜM III- BAŞIBOŞ HAYVANLAR İÇİN EK TEDBİRLER   

Madde 12   

Sayılarının Azaltılması   

Taraflardan biri, başıboş hayvan sayısının sorun yarattığını düşünürse, 

gereksiz ağrı, acı ve ızdırap çekmelerine sebep vermeyecek şekilde 

sayılarını azaltmak için uygun yasal ve/veya idarî tedbirleri alacaktır.  

a) Bu tedbirler aşağıdaki şartları kapsayacaktır;   

i. Bu hayvanlar yakalanacak ise, bunun hayvana fiziksel ve manevi olarak en 

az seviyede acı verecek şekilde gerçekleştirilmesi,   

ii. Yakalanan hayvanların muhafaza edilmesi veya öldürülmesi işlemlerinin 

bu Sözleşmede belirtilen prensiplere uygun olarak gerçekleştirilmesi.   

b) Taraflar,   



 
 

i. Köpek ve kedilere damgalama gibi az acı veren ya da hiç ağrı, acı ve 

ızdırap çektirmeyen uygun bir yöntemle aynı zamanda sahiplerinin isim ve 

adresleri ile birlikte numaraları kayda geçirilerek daimi kimlik sağlamayı,   

ii. Kedi ve köpeklerin plansız üremelerini azaltmak için bu hayvanların 

kısırlaştırılmalarını teşvik etmeyi,   

iii. Başıboş kedileri ve köpekleri bulan kişilerin, bu konuda yetkili makama 

bilgi vermelerini teşvik etmeyi,  değerlendirmeyi taahhüt ederler.   

Madde 13   

Yakalama, Muhafaza Etme ve Öldürme İçin İstisnalar   

Başıboş hayvanların yakalanmaları, muhafaza edilmeleri ve öldürülmeleri 

konularında bu Sözleşmede yer alan prensiplere sadece hastalıkların 

kontrolüne yönelik Hükümet programları kapsamında kaçınılmaz hallerde 

istisna getirilebilir.  

BÖLÜM IV- BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM   

Madde 14   

Bilgilendirme ve Eğitim Programları   

Taraflar, ev hayvanlarının muhafaza edilmesi, üretilmesi, eğitimi, ticareti ve 

barındırılmaları ile ilgili kurum ve bireyleri bu Sözleşmenin hükümleri ve 

prensipleri hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirmenin yaygınlaştırılması 

amacıyla bilgilendirme ve eğitim programları 

geliştirilmesini desteklemeyi taahhüt ederler. Bu programlarda özellikle 

aşağıda belirtilen noktalara dikkat çekilmelidir:   

a) Ev hayvanlarının, yarışma amacıyla uygun bilgi ve beceriye sahip kişiler 

tarafından ticaret veya eğitilmelerinin gerekliliği,   

b) Aşağıdaki hususların engellenmesi gerekliliği:  

 i. Ebeveynlerinin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer 

 şahısların açık rızası olmadıkça 16 yaşından küçüklere ev 

 hayvanlarının hediye olarak verilmesi,   

 ii. Ev hayvanlarının ödül, hediye veya ikramiye olarak verilmesi,   

 iii. Ev hayvanlarının plansız üretilmesi.   

c) Yabani hayvanların ev hayvanı olarak alınması veya kabul edilmesinin, bu 

hayvanların sağlık ve refahına olumsuz sonuçları olabileceği,   



 
 

d) Sorumsuz şekilde ev hayvanları edinmenin, istenmeyen ve terk edilen 

hayvan sayısının artmasına yol açma riski getirdiği.   

BÖLÜM V- ÇOKTARAFLI MÜZAKERELER   

Madde 15   

Çok Taraflı Müzakereler   

1. Taraflar, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki beş yıl içerisinde 

ve bundan sonraki her beş yılda bir ve Tarafların ekseriyetinin talep ettiği 

her zaman Sözleşmenin uygulanmasını 

ve Sözleşmenin gözden geçirilmesinin veya bazı hükümlerinin daha 

kapsamlı hale getirilmesinin uygunluğunu incelemek üzere Avrupa Konseyi 

bünyesinde çok taraflı müzakereler yapacaklardır. Bu müzakereler, Avrupa 

Konseyi Genel Sekreterinin daveti üzerine gerçekleştirilecek toplantılarda 

yapılacaktır.   

2. Tarafların her biri bu müzakerelere katılmak üzere bir temsilci 

görevlendirme hakkına sahiptir. Sözleşme'ye taraf olmayan Avrupa Konseyi 

üyesi herhangi bir ülke, toplantılarda bir gözlemci ile temsil edilme hakkına 

sahiptir.   

3. Taraflar her müzakereden sonra, müzakere ve Sözleşme'nin işleyişi 

hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar komitesine bir rapor sunacaklar ve 

gerekli gördükleri takdirde, Sözleşme'nin 15 ilâ 23 üncü maddelerine 

değişiklik teklif edebileceklerdir.   

4. Taraflar, Sözleşme hükümlerine bağlı kalarak, müzakerelerin işleyiş 

kurallarını belirleyeceklerdir.   

BÖLÜM VI - DEĞİŞİKLİKLER   

Madde 16   

Değişiklikler   

1. Taraf bir ülke veya Bakanlar Komitesi tarafından Sözleşme'nin 1 ilâ 14 

üncü maddelerine getirilecek değişiklik önerileri, Avrupa Konseyi Genel 

Sekreterine bildirilecek ve bu öneriler Genel Sekreter tarafından Avrupa 

Konseyine üye devletlere, her taraf ülkeye ve Sözleşme'nin  

19 uncu maddesi hükümleri gereği Sözleşme'ye katılmaya davet edilen her 

devlete gönderilecektir.   



 
 

2. Bir önceki paragraf hükümlerine göre yapılan her değişiklik önerisi, Genel 

Sekretere gönderildiği tarihten itibaren iki aydan az olmayan bir süre 

içerisinde, düzenlenecek çok taraflı müzakerede incelenecek ve taraf 

ülkelerin üçte iki oy çokluğu ile kabul edilebilecektir.  

Kabul edilen metin taraf ülkelere gönderilecektir.  

3. Herhangi bir ülke itirazda bulunmadığı takdirde her değişiklik, çok taraflı 

müzakerede kabul edilmesinden 12 ay sonra, yürürlüğe girecektir.   

BÖLÜM VII - SONUÇ HÜKÜMLERİ   

Madde 17   

İmza, Onay, Kabul, Uygun Bulma   

Bu Sözleşme Avrupa Konseyine üye devletlerin imzasına açıktır. Sözleşme 

onay kabul ve uygun bulma işlemlerine tâbidir. Onay, kabul veya uygun 

bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir.  

Madde 18   

Yürürlüğe Girme   

1. Sözleşme, Avrupa Konseyine üye dört devletin, 17 nci maddenin 

hükümlerine uygun olarak, Sözleşme ile bağlı olduklarını bildirme tarihini 

takip eden altı aylık sürenin bitiminden sonraki ayın birinci günü yürürlüğe 

girer.  

2. Sözleşme ile bağlı olduklarını daha sonra bildirecek her devlet için 

Sözleşme onay, kabul veya uygun bulma belgelerinin tevdi edildiği tarihi 

takip eden altı aylık sürenin bitiminden sonraki ayın birinci günü yürürlüğe 

girer.   

 

Madde 19   

Üye Olmayan Devletlerin Katılımı   

1. Bu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsünün 20/d maddesinde belirtilen 

çoğunlukla ve taraf devletlerin Bakanlar Komitesinde bulunma hakkına 

sahip temsilcilerinin oybirliği ile alınan karar ile Avrupa Konseyine üye 

olmayan her devleti Sözleşme'ye katılmaya davet edebilir.   



 
 

2. Sözleşme, katılan her devlet için katılım belgesinin Avrupa Konseyi Genel 

Sekreterine tevdi edildiği tarihi takip eden altı aylık sürenin bitiminden 

sonraki ayın birinci günü yürürlüğe girer.   

Madde 20   

Bölgesel Hüküm   

1. Her devlet, imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya katılma 

belgesini tevdi ederken Sözleşme'nin uygulanacağı ülke ve ülkeleri 

belirleyebilir.   

2. Her Taraf, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 

göndereceği bir beyan ile Sözleşme'nin uygulama alanını, bildirimde 

belirteceği başka ülkelere genişletebilir.  

Sözleşme, bu ülkeler için, Genel Sekreter tarafından beyanın alınmasını 

takip eden altı ayın bitiminden sonraki ayın birinci gününde yürürlüğe girer.   

3. Önceki iki paragraf çerçevesinde belirlenen bölgelere ilişkin yapılan her 

beyan Genel Sekretere yapılacak bir bildirim ile geri çekilebilir. Geri çekme, 

bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasını takip eden altı aylık sürenin 

bitiminden sonraki ayın birinci günü yürürlüğe girer.   

 

 

 

Madde 21   

Çekinceler   

1.Her devlet, Sözleşme'yi imzaladığı veya onay, kabul, uygun görme veya 

katılma belgelerini teslim ettiği sırada, 6 ncı madde ile 10 uncu maddenin 

1 inci paragraf, 1(a) alt paragrafına bir veya daha fazla çekince koyduğunu 

beyan edebilir. Bunun dışında başka bir çekince  

konulamaz.   

2. Önceki paragrafa göre çekince koyan her Taraf, Avrupa Konseyi Genel 

Sekreterine göndereceği bir bildirim ile bu çekinceyi kısmen veya tamamen 

geri çekebilir. Geri çekme bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı 

tarihten itibaren geçerlilik kazanır.   



 
 

3. Sözleşme'nin bir hükmüne çekince koyan bir Taraf, bu hükmün diğer bir 

Tarafça uygulanmasını talep edemez, ancak bu çekince şayet kısmî veya 

şarta bağlı ise, hükmün, kendi kabul ettiği şekilde uygulanmasını talep 

edebilir.   

 

Madde 22   

Fesih   

1. Her Taraf, herhangi bir zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir 

bildirimde bulunarak, bu Sözleşme'den ayrılabilir.  2. Fesih, buna ilişkin 

bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten itibaren altı aylık 

sürenin bitiminden sonraki ayın birinci günü geçerlik kazanır.   

Madde 23   

Bildirimler   

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konsey üyesi devletlere ve bu Sözleşme'ye 

katılan veya katılmaya davet edilen devlete;   

a) her imza,   

b) her onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgesinin tevdii,   

c) Sözleşme'nin, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeler uyarınca yürürlüğe 

girdiği tarih,   

d) işbu Sözleşme ile ilgili diğer her karar, bildirim veya bilgilendirme,   

hakkında bildirimde bulunacaktır.   

Aşağıda imzası bulunan yetkili temsilciler bu Sözleşme'yi imzalamışlardır.   

13 Kasım 1987 tarihinde Strazburg'da her iki metin aynı şekilde geçerli 

olmak üzere, İngilizce ve Fransızca Avrupa Konseyi Arşivine tevdi edilecek 

şekilde tek bir suret olarak düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 

Avrupa Konseyi üyesi olan devletler ile  

Sözleşme'ye katılmaya davet edilen her devlete aslına uygunluğu 

onaylanmış bir suretini gönderecektir. 

 

    l) RTÜK'ün takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği 

tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin 

ihlal edildiği her ay için altıbin Türk Lirası idarî para cezası. 



 
 

    m) 21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına üçyüz 

Türk Lirası idarî para cezası. 

    n) 22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü 

şartlarda barındırdıkları hayvan başına yediyüz Türk Lirası idarî para cezası. 

    o) 23 üncü maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına üçbin 

Türk Lirası idarî para cezası. 

    Bu maddenin (b) bendinde atıfta bulunulan 5 inci maddenin birinci, 

ikinci ve beşinci fıkraları ile (o) bendi dışında kalan fiillerin, veteriner hekim, 

veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma 

derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri, hayvan toplama, gözetim 

altına alma, bakma, koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi 

hâlinde verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ KISIM : ÇEŞİTLİ, SON VE GEÇİCİ HÜKÜMLER 

    BİRİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  

    BİRDEN FAZLA HÜKMÜN İHLALİ 

    Madde 29 - (Mülga madde: 23/01/2008-5728 S.K./578.mad) 

    Fiillerin Tekrarı 

    Madde 30 - Bu Kanunda, ceza hükmü altına alınmış fiillerin tekrarı 

halinde para cezaları bir kat, daha fazla tekrarı halinde üç kat artırılarak 

verilir. 

    İKİNCİ BÖLÜM : SON VE GEÇİCİ HÜKÜMLER 



 
 

    SAKLI HÜKÜMLER 

    Madde 31 - 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 3285 sayılı Hayvan 

Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 1380 sayılı 

Su Ürünleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

    Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (l) bendinde 

belirtilen hayvanlardan, yurda bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 

sokulmuş olanların sahipleri; üç ay içerisinde hayvan koruma kurullarına 

bildirimde bulunarak bunları kayıt altına aldırmak; altı ay içerisinde 

kısırlaştırarak kısırlaştırıldıklarına ilişkin belgeleri il hayvan koruma 

kurullarına teslim etmek zorundadırlar. 

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun gereğince çıkarılması gerekli bulunan 

yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 

hazırlanır. 

    Yürürlük 

    Madde 32 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

    Yürütme 

    Madde 33 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

 

 

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

 

    Çevre ve Orman Bakanlığından: 

    Resmi Gazete Tarihi : 12/05/2006 

    Resmi Gazete Sayısı : 26166 

    BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER 

   BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

    Amaç 

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 



 
 

    a) Ev hayvanı ile kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme 

şartlarına uygun olarak hayvan bakımı konularında; yerel hayvan koruma 

görevlileri ile ev hayvanı satan kişilere verilecek eğitime, sahiplenilerek 

bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici 

tedbirlere ilişkin esasları, 

    b) Sahipsiz hayvanların toplanması, toplatılması, sağlık bakımlarının 

yapılması, kısırlaştırılması, aşılanması, ve alındıkları ortama geri 

bırakılmasına karar verilenlerin kimliklendirilerek bırakılması, geçici hayvan 

bakımevlerinin çalışma usul ve esasları ile yerel yönetimlerin ve yerel hayvan 

koruma görevlilerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeleri 

yapmaya ve sahipsiz hayvanların çevreye verebilecek olumsuz etkileri 

gidermeye yönelik alınacak tedbirleri, 

    c) Hayvanların konu ve oyuncu edildiği her türlü ticarî amaçlı gösteri, 

reklam ve benzeri film ile fotoğraf çekimlerinde hayvanların kullanılmasına 

ilişkin usul ve esasları, 

    ç) Kanunî istisnalar ile tıbbî ve bilimsel gerekçeler ve gıda amaçlı 

olmayan, insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan acil 

durumlar dışında, hayvanların öldürülmesi ile ilgili usul ve esasları, 

    d) İl hayvan koruma kurullarının çalışma usul ve esaslarını, 

    e) 5199 sayılı Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığının 

denetlenmesine ve denetim elemanlarının niteliklerine ilişkin usul ve 

esasları, 

    f) Hayvanların korunması amacıyla geçici bakımevleri ve hastanelerin 

kurulması, bu yerlerde bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi 

faaliyetlerin desteklenmesi için diğer ilgili kurum ve kuruluşlara mali destek 

sağlamak üzere Bakanlık bütçesine konulan ödeneğin kullanımına ilişkin 

usul ve esasları, 

    g) 5199 sayılı Kanunda belirtilen, idarî para cezalarına dair 

düzenlenecek makbuzların şekli, dağıtımı ve kontrolü ile ilgili usul ve 

esasları  

    belirlemektir. 

    



 
 

 

Kapsam 

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, amaçları doğrultusunda yapılacak 

düzenlemeleri ve alınacak önlemleri kapsar.  

    Dayanak 

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2004 tarihli ve 5199 sayılı 

Hayvanları Koruma Kanununun 5 inci, 6 ncı, 10 uncu, 13 üncü, 15 inci, 17 

nci, 18 inci, 19 uncu ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

    Tanımlar 

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan; 

    a) Ağızlık: Hayvanın etrafına zarar vermemesi için ağzına takılan 

koruyucu önlemi,  

    b) Aşılama:Vücudun bağışıklık sistemini uyararak hastalıklara karşı 

özel antikor üretilmesi ve hastalığı yapan etkenle karşılaşıldığında 

antikorlar sayesinde hastalanmasını önleyen işlemi, 

    c) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını, 

    ç) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,  

    d) Geçici bakımevi sorumlusu: Özel ya da tüzel kişilere ait geçici 

bakımevinde yasalarla belirlenmiş hizmetleri ve sorumlulukları yerine 

getirecek olan geçici bakımevi sahibi ya da yöneticisini, 

    e) Başkan: İl hayvan koruma kurulu başkanını, 

    f) Denetim elemanı: 5199 sayılı Kanunda belirtilen denetimleri 

yapmaya ve bu Kanun çerçevesinde kabahat teşkil eden fiileri işleyenler 

hakkında işlem yapmaya, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve/veya 

mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen personeli, 

    g) Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmaların fizikî, 

kimyevî yöntemler ve ultraviyole ile yok edilmesi işlemini, 

    ğ) Etoloji: Bir hayvan türünün doğuştan gelen, kendine özgü 

davranışlarını inceleyen bilim dalını, 

    h) Etolojik özellikler: Hayvanların sosyal, beslenme, konfor, 

dinlenme ve davranış modelleri ve bunların mekanizmalarına ilişkin 

fizyolojik temelleri kapsayan özellikleri, 



 
 

    ı) Ev hayvanı: İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da 

arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi 

tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı, 

    i) Evcil hayvan: İnsan tarafından kültüre alınmış ve eğitilmiş 

hayvanları, 

    j) Geçici bakımevi: Hayvanların sahiplendirilinceye veya alındığı 

ortama geri bırakılıncaya kadar rehabilite edildiği ve bu süre içerisinde 

geçici olarak kaldığı tesisi, 

    k) Genel müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğünü, 

    l) Güçten düşmüş hayvan: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları 

haricinde yaşlanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli 

nedenlerle fizikî olarak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve yük 

hayvanlarını,  

    m) Hayvan hakları ihlali tutanağı: 5199 sayılı Kanunda kabahat teşkil 

eden fiillerin işlenmesini müteakip, fiilleri işleyenler hakkında; 

görevlendirilmiş en az iki kişiden oluşan denetim elemanı tarafından 

düzenlenen belgeyi,  

    n) Hayvan hastanesi: Evde ya da sokakta yaşayan hayvanların ayakta 

veya yatarak teşhis ve tedavilerinin yapıldığı yeri, 

    o) İdari para cezası: 5199 sayılı Kanuna aykırı fiillerin işlenmesi 

sonucunda; görevlendirilmiş denetim elemanı tarafından düzenlenen, 

hayvan hakları ihlali tutanağının Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya 

yetki sınırları içinde mahallin en büyük mülkî amiri tarafından 

onaylandıktan sonra kabahatlıya verilen idari para cezasını, 

    ö) İl hayvan koruma kurulu: Hayvanların korunması, sorunların 

tespiti ve çözümlerini karara bağlamak üzere; her ilde valinin 

başkanlığında, büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye 

başkanları, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları, büyükşehir olmayan 

illerde ise belediye başkanları, il çevre ve orman müdürü, il tarım müdürü, 

il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü, il müftüsü, belediyelerin veteriner 

işleri müdürü, veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi, 



 
 

münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü 

kuruluşlardan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci, il veya bölge 

veteriner hekimler odasından bir temsilciden oluşan kurulu, 

    p) İl müdürlüğü: İl çevre ve orman müdürlüğünü, 

    r) İşaretleme: Aşılanan ve kısırlaştırılan hayvanların tanınmasını 

sağlamak amacıyla, bu hayvanların yaşamı ve davranışları üzerine olumsuz 

etkisi olmayan, dayanıklı, kolay fark edilebilen, uygulaması ve montesi 

kolay, kulak, boyun gibi uzuvlara plaka, tasma, mikroçip veya dövme gibi 

materyallerin uygulanması işlemini, 

    s) Kabahat: 5199 sayılı Kanun kapsamında öngörülen hususlarda 

idarî para cezası ve idarî tedbirler uygulanmasını gerektiren fiili,  

    ş) Karantina: Bulaşıcı bir hastalığın bulunduğu yerden gelen 

hayvanların geçici olarak ayrılmasını, 

    t) Kaşektik hayvan: Genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili ileri 

derecede zayıflamış hayvanı,  

    u) Kısırlaştırma: Dişilerde yumurtalıkların ve uterusun, erkeklerde 

testislerin alınması işlemini, 

    ü) Kontrollü hayvan: Bir kişi, kurum/kuruluş ya da tüzel kişilik 

tarafından sahiplenilen; bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan, 

işaretlenmiş, kayıt altındaki ev hayvanlarını, 

    v) Kurul sekreteryası: İl çevre ve orman müdürlüğünü, 

    y) Kurul: İl hayvan koruma kurulunu, 

    z) Makbuz: 5199 sayılı Kanunun kabahat teşkil eden fiillerin 

işlenmesi sonucu görevlendirilmiş denetim elemanı tarafından düzenlenen, 

hayvan hakları ihlali tutanağının Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya 

yetki sınırları içinde mahallin en büyük mülkî amiri tarafından 

onaylandıktan sonra; kabahatliye verilen idari para cezasını müteakip, idari 

para cezası almaya yetkili olan mal sandığınca öngörülen cezanın 

ödenmesini sağlayan belgeyi,  

    aa) Mikroçip: Kedi, köpek, kuş ile laboratuvar ve hayvanat bahçesi 

hayvanlarına uygulanabilen, ISO 11784-11785 veya ISO FDX-B 

standartlarına göre üretilmiş, 125, 128 ya da 134.2 kHz frekansında olan 



 
 

ve okuyucu ya da tarayıcılar tarafından okunabilen ve uluslar arası 

standartlara göre istisnaî ve benzersizlik üzerine 15 haneli bir rakam ihtiva 

eden ve veteriner hekim tarafından uygulanan elektronik cihazları, 

    bb) Mobil kısırlaştırma ünitesi: Hayvanların kısırlaştırma ve aşılarının 

yapıldığı seyyar araçları,  

    cc) Müşahede: Herhangi bir hastalık veya bulaşıcı hastalık 

taşımasından şüphelenilen hayvanların gözlem altında tutulmasını, 

    çç) Optimum şartlar: Hayvanların tür özelliklerine göre yaşayabildiği 

en uygun ortam ve çevre şartlarını, 

    dd) Populasyon: Belirli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin 

oluşturduğu topluluğu, 

    ee) Sağlık karnesi: Hayvanın kayıt numarasını, eşkâlini, aşılamalarını, 

parazitlere karşı ilaçlamalarını ve yapılan tedavileri gösteren veteriner 

hekim ve belediye veteriner işleri müdürlüğünce onaylı belgeyi, 

    ff) Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da 

koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir 

sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında 

bulunmayan evcil hayvanları, 

    gg) Serbest veteriner hekim: 18/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı 

Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile 

Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca mesleğini 

icra eden ve bu Kanunun 5 inci maddesinde sıralanan görev ve yetkileri 

kullanan ve sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilim veya mesleki bilgiye 

veya ihtisasa dayanan ve ticarî mahiyette olmayan hekimlik hizmetlerinin 

işverene tâbi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına 

yapan bu Yönetmeliğin tatbikinde görevlendirilen, 23/7/1965 tarihli ve 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olmaksızın çalışan, mevzuatlar 

çerçevesinde mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip veteriner 

hekimi, 

    ğğ) Sorumlu veteriner hekim: Belediye bakımevlerinde yasalarla 

belirlenmiş hizmetleri ve sorumlulukları yerine getirecek olan veteriner 

hekimi, 



 
 

    hh) Tür: Birbirleriyle çiftleşebilen ve üreme yeteneğine sahip verimli 

döller verebilen populasyonu, 

    ıı) Veteriner hekim: 6343 sayılı Kanun uyarınca mesleğini icra eden 

ve bu Kanunun 5 inci maddesinde sıralanan görev ve yetkileri kullanan ve 

bu Yönetmeliğin tatbikinde görevlendirilen veteriner hekimleri, 

    ii) Yerel hayvan koruma görevlisi: Özellikle kedi ve köpekler gibi 

sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde 

yaşam sorumluluğunu üstlenen ve il hayvan koruma kurulunca 

yetkilendirilen gönüllü kişileri, 

    jj) Zoonoz hastalık: İnsan ve hayvanların birbirlerine 

bulaştırabildikleri hastalıkları 

    ifade eder. 

 

    

 

 

 

 

 İKİNCİ KISIM : İL MÜDÜRLÜĞÜ, BELEDİYELER, İL HAYVAN KORUMA 

KURULU, GEÇİCİ ÖZEL BAKIMEVLERİ, SORUMLU VETERİNER HEKİM, HAYVAN 

SAHİPLERİ İLE YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİNİN YETKİ VE 

SORUMLULUKLARI 

    BİRİNCİ BÖLÜM : GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

    İl Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları 

    Madde 5 - (1) İl Müdürlüğü; 

    a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak 

kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, 

yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla, 



 
 

    b) Yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği 

yaparak sahipsiz hayvanların kontrolünü takip etmekle, 

    c) Yerel hayvan koruma görevlilerinin müracaatlarını 

değerlendirmekle ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli 

eğitimi almalarını sağlamakla, yerel hayvan koruma görevlisi adaylarını il 

hayvan koruma kurullarına bildirmekle,  

    ç) Olumsuz faaliyetleri tespit edilen yerel hayvan koruma görevlileri 

ile ilgili olarak il hayvan koruma kuruluna belgelerinin iptali için talepte 

bulunmakla,  

    d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla, 

    e) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili faaliyetleri, 

belediyelerle ve gönüllü kuruluşlarla eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla,  

    f) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici faaliyetleri 

belediye, gönüllü kuruluş ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli 

olarak düzenlemekle,  

    g) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce 

geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlatmakla, 

    ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri 

yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı 

davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri 

uygulamakla, 

    h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan 

sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el 

koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma 

altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,  

    ı) Herhangi bir sebeple kapatılmak istenilen geçici özel 

bakımevlerinin müracaatlarını kabul ederek, hayvanların uygun bir geçici 

bakımevine aktarılmasını sağlamakla,  

    i) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, geçici bakımevi ve özel geçici 

bakımevi açmak isteyenler ile mobil kısırlaştırma ünitelerini açmak 

isteyenlerin müracaatlarını değerlendirerek izin vermekle 

    görevli ve sorumludur. 



 
 

    İl Hayvan Koruma Kurulunun Görev ve Sorumlulukları 

    Madde 6 - (1) İl Hayvan Koruma Kurulu; 

    a) Hayvanların korunması, sorunların tespiti ve çözümlerini karara 

bağlamak üzere, av ve yaban hayvanlarının ve yaşama alanlarının korunması 

ve avcılığın düzenlenmesi hususlarında alınmış olan, Merkez Av Komisyonu 

Kararları göz önünde bulundurularak; hayvanların korunması ve 

kullanılmasında, onların yasal temsilciliği niteliği ile 5199 sayılı Kanunda 

belirtilen görevleri yerine getirmekle, 

    b) Ev hayvanları ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ile ilgili 

faaliyetleri, belediyeler ile eşgüdüm sağlayarak yaptırmakla, 

    c) Geçici bakımevlerinin oluşturulmasını sağlamak, ilde kurulacak 

geçici hayvan bakımevleri ve hayvan hastanelerini desteklemek, 

geliştirmek, denetlemek ve gerekli önlemleri almakla, 

    ç) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan mevcut 

bakımevlerinin, geçici bakımevi kriterlerine uyumlu hale getirilmesi için 

kararlar almak ve uygulanmasını sağlamakla, 

    d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların, il müdürlüklerince izin 

verilen geçici ve özel geçici bakımevlerine götürülmesi kararlarını almak ve 

uygulanmasını sağlamakla,  

    e) Hayvanların korunması ile ilgili olarak çeşitli kişi, kurum ve 

kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemek, yönlendirmek ve bu 

konuda gerekli eşgüdümü sağlamakla,  

    f) Yerel hayvan koruma görevlilerinin, müracaatlarını 

değerlendirmek ve bu görevlilerin hayvan refahı konusunda gerekli eğitimi 

almaları hususunda il müdürlüğü ile işbirliği yaparak her türlü 

koordinasyonu sağlamakla,  

    g) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitici 

faaliyetleri, belediye ve yerel hayvan koruma görevlileri ile koordineli olarak 

düzenlemekle, 

    ğ) Hayvanların korunması ile ilgili sorunları tespit edip, konu 

hakkında yapılan uygulamaları, yılsonunda Bakanlığa rapor halinde 

sunmakla, 



 
 

    h) İl sınırları içinde, hayvanların korunmasına ilişkin sorunları 

belirleyip, koruma sorunlarının çözüm tekliflerini içeren beş/on yıllık plan 

ve projeler yapmakla, yıllık hedef raporları hazırlayıp Bakanlığın uygun 

görüşüne sunmakla, Bakanlığın olumlu görüşünü alarak, hayvanların 

korunması amacıyla her türlü önlemi almakla, 

    ı) Pitbull Terrier ve Japanase Tosa gibi tehlikeli köpek sahiplerince, 

yapılan müracaatları kabul ederek kayıt altına almakla ve bu hayvanların 

kısırlaştırıldığına dair Ek-5 deki Kısırlaştırılan Tehlikeli Hayvanlara Ait Kayıt 

Belgesini muhafaza etmekle, 

    i) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte verilen görevleri yapmakla 

    görevli ve sorumludur. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Belediyelerin Alacağı Tedbirler 

    Madde 7 - (1) Belediyeler;  

    a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, 

kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve 

işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt 

altına alınmasıyla, 

    b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki Sahipsiz 

Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede altına almakla, gerekli 

tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini 

müteakip alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen 

hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü 

kuruluşlar ile işbirliği yapmakla, 



 
 

    c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi 

için belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın 

organlarında duyuru yapılmasıyla, 

    ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak 

üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve 

kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri 

bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici 

bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan 

koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin 

koordinasyonunun sağlanmasıyla, 

    d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan 

lokanta, işyeri ve fabrikaların sahiplerinin uygun görmesi halinde 

işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin 

maddelerinin toplanmasıyla,  

    e) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar 

ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan 

bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre 

sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner 

hekimince karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en 

hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesiyle, 

    f) Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi, kurum 

ve kuruluşlar için Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formunu doldurmak, 

geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekimin de onayı ile 

sorumlu veteriner hekimce düzenlenen sağlık karnesini vererek 

sahiplendirme yapılmasıyla, 

    g) Geçici bakımevlerinde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum 

sağlığına zarar vermesinin önlenmesiyle, 

    ğ) Geçici bakımevlerinde ticarî amaçla hayvan üretiminin 

engellenmesiyle, 

    h) Ev hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici bakımevlerinde ölen 

hayvanların, belirlenecek yerlerdeki derin çukurlara gömülerek üzeri 

sıkıştırılmış toprak ile kapatılması veya yakma ünitesinde yakılmasıyla ve 



 
 

16/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre 

enfeksiyon geçirmiş ve zoonoz hastalıktan ölen hayvanların ise bünyesinde 

bulunan yakma fırınında yakılması veya usulüne uygun olarak kireç ile 

gömülmesiyle,  

    ı) Ev hayvanları ve kontrollü hayvanların, Ek-1 deki Sahipli Hayvan 

Kayıt Defterine kayıtlarının yapılmasıyla, 

    i) Ev hayvanını bulunduran hayvan sahiplerinin, ölümü ya da 

hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan 

sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi 

halinde, belediye görevlilerince hayvanları geçici bakımevlerine göndermek 

ya da sahiplendirmekle, 

    j) Hayvan geçici bakımevinden ev hayvanı almak isteyen kişilere, Ek-

4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formu doldurtularak; hayvana ait bilgileri 

Ek-1 deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kaydetmekle, 

    k) Ev hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimi organize 

etmekle, 

    l) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimi organize 

etmekle, 

    m) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi gereğince el konulan hayvanların 

sahiplendirmesini ya da kontrol altına alınmasını sağlamakla 

    ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.  

    Geçici Özel Bakımevlerinin Görev ve Sorumlulukları 

    Madde 8 - (1) Geçici Özel Bakımevleri; 

    a) Geçici bakımevlerinin çalışması ile ilgili usul ve esaslara uymakla, 

    b) Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi, kurum 

ve kuruluşlar için Ek-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme Formunu doldurarak 

geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekimin de onayı ile 

veteriner hekimce düzenlenen sağlık karnesi vererek sahiplendirme 

yapmakla,  

    c) Geçici bakımevinde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum 

sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamakla, 

    ç) Geçici bakımevinde ticarî amaçla hayvan üretimini engellemekle, 



 
 

    d) Bu Yönetmelikteki şartlara uymakla birlikte herhangi bir sebeple 

hayvan bakımevlerinin kapatılmak istenilmesi halinde, bir ay önceden il 

müdürlüğüne haber vermekle, 

    e) Geçici bakımevinde hayvanların ölmesi durumunda ilgili belediye 

ile irtibata geçmekle, 

    f) Geçici bakımevlerinde sorumlu veteriner hekimi ile yapılan 

sözleşmenin bir nüshası geçici bakımevi sahibi tarafından il müdürlüğüne 

gönderilmekle ve geçici bakımevinin sorumlu veteriner hekimsiz kalmaması 

için gerekli tüm tedbirleri almakla, 

    g) Geçici bakımevleri, kapasitesi yüz hayvanı aşmayacak şekilde ise; 

veterinerlik hizmetlerini hizmet alımı şeklinde yapmakla 

    görevli ve sorumludur. 

    Sorumlu Veteriner Hekimin Görev ve Sorumlulukları 

    Madde 9 - (1) Sorumlu Veteriner Hekimler; 

    a) Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle birlikte çalıştığı 

yerin mevcut mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden ve bu 

yerlere hayvanların kabul edilip uygun şartlarda bakılmasından, kayıtların 

tutulmasından, hayvanlara aşılama, ilaçlama, kısırlaştırma ve işaretlemenin 

yapılmasından, alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonundan, atık 

ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin 

alınmasından, 

    b) Görev yaptığı geçici bakımevinde, 3285 sayılı Kanuna tâbi ihbarı 

mecburî hastalık çıktığında durumu resmî makamlara haber vermekle ve 

ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla,  

    c) Bağlı bulunduğu bölgenin veteriner hekimleri odası tarafından 

hazırlanarak onaylanmış ve çalışmasına izin verildiğine dair belge ile 

çalışma saatlerini gösterir belgeyi geçici bakımevinde görülebilir bir yere 

asmakla  

    görevli ve sorumludur. 

    Hayvan Sahiplerinin Görev ve Sorumlulukları 

    Madde 10 - (1) Ev Hayvanı veya Kontrollü Hayvanı bulunduranlar ile 

yeni hayvan sahiplenecekler; 



 
 

    a) Kedi ve köpek gibi hayvanlara yapılan bütün işlemlerin, mevcut ya 

da geriye doğru izlenebilmeleri ve denetim altında tutulmalarının 

sağlanması amacıyla; hayvanını veteriner hekimler tarafından, mikroçip 

uygulaması ile kimliklendirip kayıt altına almakla,  

    b) Mikroçip uygulaması yapılamadığı durumlarda; hayvanına ve 

kendisine ait bilgileri içerecek şekilde ilgili belediyeye Ek-1 deki Sahipli 

Hayvan Kayıt Defterine belirtildiği şekilde kayıt yaptırmakla,  

    c) Hayvanın türüne uygun olan etolojik ihtiyaçlarını karşılamak; 

gerekli aşılarını ve tedavilerini veteriner hekime yaptırmak, sağlığına dikkat 

etmekle, 

    ç) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde 

beslenen ve barındırılan kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmasıyla, hayvanını 

yavrulatmak istemesi halinde doğacak yavruları belediyeye bildirerek kayıt 

altına aldırmak suretiyle bakmak ve/veya dağıtımını yapmakla, 

    d) Kedi ve köpek gibi sahipli hayvanların ölmesi halinde, hayvanına 

ait bilgi ve belgelerini yedi gün içinde belediyeye teslim etmekle,  

    e) Kedi ve köpek gibi hayvanı kaybolduğunda, yedi gün içinde 

belediyeye bildirmekle,  

    f) Ev hayvanları ve kontrollü hayvanların gerektiğinde bağlanması 

sırasında; kullanılan alet ve ekipmanların hayvana zarar vermeyecek şekilde 

olmasına dikkat etmek, alet ve ekipmanların hayvanlara yeterli hareket 

özgürlüğü vermesini sağlamakla, 

    g) Hayvanların bakıldığı ve barındırıldığı ortam şartlarının; onların 

etolojik ve tür özelliklerine uygun, optimum şartlarda olmasına dikkat 

etmekle,  

    ğ) Hayvan sahibi ya da hayvan muhafaza eden kurum ve kuruluş, 

sahibi bulunduğu hayvanın ses düzeyini kontrol altına almak üzere, söz 

konusu hayvan ya da hayvanların yaşama ortamına en yakın konutta 

bulunan bir yatak odası için ses basıncı düzeyi ve oturma odaları için de 

kabul edilebilir ses basıncı düzeyleri ile ilgili olarak 1/7/2005 tarihli ve 

25862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültünün 



 
 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki (2002/49/EC) değerleri 

sağlamakla, 

    h) Mesken dışında dolaştırılan hayvanların dışkılarını temizlemekle, 

    ı) Ev hayvanı veya kontrollü hayvanı, halka açık yerlerde tasma ile 

kontrol altında dolaştırmakla, 

    i) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce sahiplendirilmiş tehlikeli 

hayvanların; halka açık yerlerde dolaştırılması sırasında çevreye vereceği 

zararı önleyecek şekilde mutlaka ağızlığını takmakla ve kontrolünde tasma 

ile dolaştırmakla  

    görevli ve sorumludur. 

     

Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları 

    Madde 11 - (1) Yerel Hayvan Koruma Görevlileri; 

    a) Bölge ve mahallerindeki sahipsiz hayvanların özellikle kedi ve 

köpeklerin bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin 

sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra 

geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere belediye tarafından kurulan 

geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetler kapsamında 

yerel yönetimlerle eşgüdüm sağlamakla,  

    b) Bölgelerindeki lokanta, işyeri ve fabrika gibi kuruluşlardaki besin 

maddelerinden sahipsiz hayvanların faydalanmasını ilgili belediye ile 

işbirliği içinde gerçekleştirmekle, 

    c) Görevleri kapsamında tespit ettikleri olumsuzlukları il 

müdürlüğüne bildirmekle, 

    ç) Bir yıl boyunca yaptıkları çalışmaları Aralık ayı içerisinde bir rapor 

halinde il müdürlüğüne vermekle, 

    d) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanları koruma amacına yönelik 

olarak geçici bakımevi yararına sosyal etkinlikler düzenlenmesine yardım 

etmekle, 

    e) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ile ilgili 

konularda halkı aydınlatmak amacıyla dergi, broşür ve benzeri yayınların 

çıkarılmasında yerel yönetimlere yardımcı olmakla 



 
 

    görevli ve sorumludur. 

     

 ÜÇÜNCÜ KISIM :  

     EV HAYVANI VE KONTROLLÜ HAYVANLARI BULUNDURMA, 

SAHİPLENME ŞARTLARI İLE YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİLERİ VE EV 

HAYVANI SATAN KİŞİLERE VERİLECEK EĞİTİM 

    BİRİNCİ BÖLÜM :  

     EV HAYVANI VE KONTROLLÜ HAYVAN SAHİPLENİLMESİ VE 

BULUNDURULMASI EV HAYVANI İLE KONTROLLÜ HAYVAN BULUNDURMA 

VE SAHİPLENİLMESİ ŞARTLARI  

    Madde 12 - (1) Ev hayvanı ile kontrollü hayvanı bulunduran veya yeni 

hayvan sahipleneceklerde aşağıdaki şartlar aranır: 

    a) Ev hayvanlarını, onaltı yaşından küçükler sahiplenemez. 

    b) Pitbull Terrier ve Japanese Tosa gibi çevresine tehlike arz eden 

hayvanlar sahiplenilemez, üretilemez ve satılamaz.  

    c) Sahipli hayvanlarda kısırlaştırma esastır. Hayvan sahipleri, 

hayvanlarını yavrulatmak istemesi halinde doğacak yavruları belediyeye 

bildirerek kayıt altına aldırmak suretiyle bakar ve/veya dağıtımını yapar. 

    ç) Ev hayvanlarından kedi ve köpek sahibi kişiler, sahip olduğu 

hayvanı bağlı bulunduğu belediyeye, en geç otuz gün içerisinde kayıt 

yaptırmakla yükümlüdür. Kayıtların ticarî amaçla kullanılması yasaktır.  

    d) Sahiplenilen hayvanlar terk edilemez, ancak yeniden 

sahiplendirme yapılabilir ya da geçici hayvan bakımevlerine teslim edilebilir. 

    İKİNCİ BÖLÜM :  

    EV HAYVANI SATIŞI YAPANLARA VE YEREL HAYVAN KORUMA 

GÖREVLİLERİNE VERİLECEK EĞİTİM İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  

    Ev hayvanı satışı yapanlara verilecek eğitim ile ilgili esaslar 

    Madde 13 - (1) Ev hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve 

korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim 

programına katılarak, sertifika almakla yükümlüdürler. Bunlar eğitim 

sertifikasını aldıktan sonra, 28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmî 

Gazete'de yayımlanan Ev Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin 



 
 

Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelik hükümleri kapsamında ruhsat alarak işyerini açarlar. Ev 

hayvanları satış yerleri açılması durumunda; il tarım müdürlükleri 

tarafından, ruhsatın bir örneği il müdürlüğüne ve bölge veteriner hekimler 

odasına gönderilir. Ev hayvanı satışı yapılan iş yerlerinde işyeri sahipleri, 

bulundurdukları kedi ve köpek gibi mikroçip takılması uygun hayvanlara 

veteriner hekimlere mikroçip taktırarak kayıt altına alırlar. Ev hayvanı satışı 

yapan kişiler, hayvanları satın alan kişileri, hayvan bakımı konusunda 

bilgilendirirler. 

    Eğitim Kurslarında Eğitici Olarak Görev Alacak Personelde Aranacak 

Şartlar 

    Madde 14 - (1) Ev Hayvanı Satan Kişileri Eğitmek Üzere Açılan 

Kurslarda;  

    a) Konu ile ilgili üniversitelerin öğretim elemanları, 

    b) İl müdürlüğünde konu ile ilgili uzman personel,  

    c) Gerektiği hallerde Genel Müdürlükte konu ile ilgili uzman 

personel, 

    ç) Tarım il ve ilçe müdürlüğünden ve gerektiğinde Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden konu ile ilgili uzman 

personel, 

    d) Belediyelerde konu ile ilgili uzman personel 

    eğitici olarak görev alır. 

    Ev Hayvanı Satan Kişilere Verilecek Eğitim Programı 

    Madde 15 - (1) Ev hayvanı satan kişilere verilecek eğitim programı 

aşağıdaki konulardan oluşur: 

    a) Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi. 

    b) CITES Sözleşmesi. 

    c) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik. 

    ç) Ev Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin; Kuruluş, Açılış, 

Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği. 

    d) Hayvan ekolojisi. 

    e) Hayvan davranışı. 



 
 

    f) Hayvan bakımı ve beslenmesi. 

    Yerel Hayvan Koruma Görevlilerinin Seçimi 

    Madde 16 - (1) Yerel hayvan koruma görevlileri, hayvan koruma 

dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler 

arasından il hayvan koruma kurulu tarafından bir yıl süre ile seçilir. Yerel 

hayvan koruma görevlileri görev anında kimlik kartlarını taşımak 

zorundadırlar. Yıl sonunda hayvanların korunması kapsamında olumlu 

faaliyetleri tespit edilen kişilerin kimlik kartları yenilenir. Yerel hayvan 

koruma görevlileri, hayvanların korunması kapsamında görevlerini kötüye 

kullanmaları durumunda belgeleri iptal edilir.  

    Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine Verilecek Eğitim İle İlgili Esaslar 

    Madde 17 - (1) Yerel hayvan koruma görevlileri, sahipsiz hayvanların 

bakımı ve korunması ile ilgili olarak; il hayvan koruma kurulunun kararı 

doğrultusunda yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına 

katılırlar. Eğitime tâbi tutulduktan sonra bu kişilere yerel hayvan koruma 

görevlisi kimlik kartı belgesi verilir. Yerel hayvan koruma görevlileri, ikamet 

ettikleri il dışında diğer bir ilde yerel hayvan koruma görevliliği hususunda 

başvuruda bulunamaz. Görevine uygun faaliyetlerde bulunmadığı, il hayvan 

koruma kurulu tarafından tespit edilenlerin yerel hayvan koruma görevliliği 

kimlik kartları iptal edilir. 

    Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine Verilecek Eğitim Kursunda Görev 

Alacak Personelde Aranacak Şartlar 

    Madde 18 - (1) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim 

kursunda; 

    a) Konu ile ilgili üniversitelerin öğretim elemanları, 

    b) İl müdürlüğünde konu ile ilgili uzman personel,  

    c) Yerel yönetimlerin konu ile ilgili uzman personeli,  

    ç) Tarım il müdürlüğünde konu ile ilgili uzman personel, 

    d) Bölge veteriner hekimler odasınca görevlendirilecek konu ile ilgili 

veteriner hekimler eğitici olarak görev alır. 

    

 



 
 

 Yerel Hayvan Koruma Görevlilerine Verilecek Eğitim Programı 

    Madde 19 - (1) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim 

programı aşağıdaki konulardan oluşur. 

    a) Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi. 

    b) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik. 

    c) Hayvan davranışı. 

    ç) Hayvan bakımı ve beslenmesi. 

    d) Hasta hayvanların tanınması hakkında genel bilgiler. 

   e) Hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, 

sahiplenilmesi ile ilgili genel bilgiler. 

 

   DÖRDÜNCÜ KISIM :  

    SAHİPSİZ VE GÜÇTEN DÜŞMÜŞ HAYVANLARIN TOPLATILMASI, 

BAKILMASI İLE GEÇİCİ BAKIMEVLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI  

    BİRİNCİ BÖLÜM :  

   SAHİPSİZ VE GÜÇTEN DÜŞMÜŞ HAYVANLARIN TOPLATILMASI VE 

BAKILMASI 

    Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanların Toplatılması 

    Madde 20 - (1) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar aşağıdaki 

esaslara göre toplatılır: 

    a) Belediyelerde sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların 

toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kurulur. 

    b) Belediyeler tarafından, hayvan toplama ekiplerinin kurulması, bu 

kişilerin ehil kişilerden oluşması ve dönemsel olarak sorumlu veteriner 

hekimce eğitime tutulmaları sağlanır. 

    c) Eziyet edilmeden toplanılacak veya toplattırılacak sahipsiz 

hayvanlar, nakliye araçlarında kafesler içerisinde geçici bakımevlerine 

kısırlaştırılıp ve aşılattırıldıktan sonra tekrar geri bırakılmaları için 

nakledilir. Toplanan hayvanların nakil esnasında herhangi bir zarar 

görmemesi için tüm önlemler alınır. 

    ç) Gönüllü kuruluşlar, belediye ile işbirliği yaparak bu Yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak sahipsiz hayvanları toplayabilir. 



 
 

    d) Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu 

metotlarla yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla 

da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak 

veteriner hekim kontrolü altında yapılır. 

    Toplanılan Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanların Bakılması 

    Madde 21 - (1) Toplanılan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar 

aşağıdaki esaslara göre bakılır: 

    a) Toplama ve geçici bakımevlerine nakil esnasında alınan gerekli 

tüm önlemlere rağmen ölen sahipsiz hayvanlar derhal diğerlerinden ayrılır 

ve veteriner hekim kontrolünde bu gibi durumlar için belediyece belirlenmiş 

yerde açılmış derin çukurlara gömülerek üzeri toprak ile kapatılır. 

    b) Geçici bakımevlerine getirilen hayvanların yaşı, cinsiyeti, ırkı, 

davranış şekli Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine yazılır ve sağlık, 

gebelik durumu ve parazit açısından bir ön muayeneden geçirilir.  

    c) Ön muayenede gebelikleri tespit edilen hayvanlar 

kısırlaştırılmadan kaydedilerek ayrı bölümlere alınır. Hayvan sağlığına zarar 

vermeyecek ve cenin oluşumunu tamamlamamış şekildeki gebelikler 

sonlandırılır. Doğan yavruların sütten ayrılıncaya kadar geçici bakımevinde 

gerekli bakımı yapılır. Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların 

sahiplendirilmesi için belediye tarafından belediye ilân panoları ile 

belediyenin internet ortamında ve diğer tüm yayın organlarında duyuru 

yapılır ve sahiplendirilme teşvik edilir.  

    ç) Sahipsiz hayvanlar kısırlaştırıldıktan ve gerekli tıbbî müdahaleler 

yapıldıktan sonra sahiplenme talebinde bulunan ve 5199 sayılı Kanun ve bu 

Yönetmelikte öngörülen şartları taşıyan kişilere teslim edilir ve belediyece 

kayıt altına alınır. Belediyeler sağladıkları bu hizmetten dolayı belli bir ücret 

talep etmez. 

    d) Geçici bakımevlerinde on gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı 

halde sahiplendirilemeyen hayvanlar kontrolleri, aşıları ve tıbbî müdahaleler 

ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan en az 

yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren 

işaretleri üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayıyla alındıkları 



 
 

ortama geri bırakılır. Bu ortamlarda belediyeler, gönüllü kuruluşlarla 

işbirliği içerisinde besleme odakları kurar ve hayvanların beslenmesine 

yardımcı olur. Hayvanlar, hiçbir suretle ilgili belediye sınırları dışındaki bir 

ortama, ormanlık alana veya diğer yaban hayatı yaşam alanlarına 

bırakılmaz. 

    e) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar 

ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan 

bir hastalığa yakalanan ve alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre 

sağlığına önlenemez derecede tehdit vereceğine geçici bakımevi veteriner 

hekimince karar verilen hayvanların dışında hiçbir hayvan öldürülmez. 

Öldürme işleminde hayvanlara en az acı veren ve süratle ölümünü sağlayan 

yöntemler uygulanır.  

    f) Kuduz olduğu tespit edilen hayvanlar ise 3285 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek gerekli tüm müdahaleler 

veteriner hekim kontrolünde yapılır. 

    g) Sahipli veya sahipsiz hiçbir hayvan belediye, gönüllü kuruluş veya 

diğer üçüncü şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam 

alanlarına bırakılmaz.    

  İKİNCİ BÖLÜM : GEÇİCİ BAKIMEVLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

    Geçici Bakımevleri Kurulacak Arazinin Seçimi 

    Madde 22 - (1) Geçici bakımevleri kurulacak arazilerin seçiminde 

dikkat edilecek hususlar; 

    a) Bölgedeki rüzgâr, sel, yangın ve kötü hava şartları göz önünde 

bulundurulur. 

    b) Akarsu, göl, deniz ve sulak alanlardan, mezbaha, mandıra ve 

insan gıdası imâl eden iş yerlerine uzaklığı 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı 

Çevre Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. 

    c) Ses ve kötü kokunun yayılmasını önlemek amacıyla yerleşim yeri 

dışında, ancak ulaşım kolaylığı olan yerler seçilir.  

    ç) Yol, su ve elektrik imkânları bulunan yerler seçilir. 

    d) Dere yatağı, dağ arası ve dik yamaç üzerinde olmamalıdır. 



 
 

    e) Geçici bakımevleri; hayvanların yaşamlarını olumsuz yönde 

etkileyecek kirletici atık veren tesisler ile çöp döküm alanları veya atık 

bertaraf tesisleri üzerinde veya yakınındaki arazilere kurulmamalı ve bu 

konuda 2872 sayılı Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri dikkate 

alınır.  

    f) Seçilen arazi, birinci ve ikinci sınıf tarım arazisi dışında olmalı, killi 

ve su yoğunluğu fazla olmamalıdır. 

    g) Özel çevre koruma bölgelerinde yapılacak geçici bakımevleri için 

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığından uygun görüş alınır. 

     

Geçici Bakımevlerinde Bulunması Gerekli Asgarî Birimler 

    Madde 23 - (1) Geçici bakımevlerinde, aşağıda belirtilen yapılar 

hayvan sayısı ile orantılı olarak; birbiriyle doğrudan bağlantılı olmayacak 

birimler halinde yapılır. 

    a) Birbirleriyle doğrudan bağlantılı olmayacak birimler şunlardır; 

    1) Her hayvan için etolojik ihtiyaçlarına göre yeterli büyüklükte 

kapalı ve açık bölmeler, 

    2) Karantina bölümü, 

    3) Hasta bakım bölümü, 

    4) Yavrulu anne bölümü, 

    5) Hayvan müşahede bölümü,  

    6) Hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı mutfak bölümü. 

    b) Hayvanların bulunduğu birimden ayrı olacak birimler şunlardır; 

    1) Muayene odası, 

    2) Ameliyat odası, 

    3) İşçi odası, 

    4) Duş, depo, tuvalet, 

    5) Veteriner hekim odası, 

    6) İdare odası. 

    

 

 



 
 

 Geçici Bakımevlerinde Aranacak Şartlar 

    Madde 24 - (1) Geçici bakımevlerinde; 

    a) Geçici bakımevlerinin kurulması için yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümlerine göre izin alınması, 

    b) Hayvanların bilhassa operasyon öncesi ve sonrasında bakımlarının 

yapılacağı hayvan müşahede birimlerinin kolay temizlenebilir malzemeden 

yapılması, 

    c) Müşahede bölümlerinin bölgenin hakim rüzgarlarına zıt yönde 

yapılarak hastalık etkenlerinin rüzgarla bakımevlerine taşınmasının 

engellenmesi, 

    ç) Geçici bakımevlerinde bulunan hayvanların bulunduğu birimlerin 

güneş alacak şekilde düzenlenmesi, 

    d) İdare odası, işçi odaları, duş ve tuvaletler, veteriner hekim odası, 

muayene odası ve ameliyat odasının personel sağlığı açısından hayvanların 

bulunduğu yerden uzakta ayrı bir bölüm halinde yapılması, 

    e) Hayvanların bulunduğu birimlerde temizlenebilir ve dezenfekte 

edilebilir malzemeden yapılmış yemliklerin ve sulukların seçilmesi ve her 

hayvan değişiminden önce mutlaka dezenfekte edilmesi,  

    f) Geçici bakımevlerinin yıkanması ve temizliği için yeterli miktarda 

su bulunması ve zeminin temiz tutulması, birimler içindeki altlıkların her 

gün temizlenmesi ve en az beş günde bir kez dezenfekte edilmesi, 

    g) Hayvanların bulunduğu birimlerdeki kapılar, dışarıdan ve içeriden 

açılıp kapanabilecek şekilde kilit sistemli yapılması, içeride hayvan sayısı ile 

orantılı olarak kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen öncelikle plâstik 

malzemeden, temin edilemiyorsa ahşap malzemeden veya diğer 

malzemelerden ve yekpare olarak yapılmış altlıkların bulunması, 

    ğ) Geçici bakımevlerinde kimyasal dezenfektan ve benzeri 

maddelerle yapılan temizliğin hayvanlara zarar vermeyecek ve kalıntı 

bırakmayacak şekilde yapılması, 

    h) Geçici bakımevlerinin patojen mikroorganizmalara karşı ayda en 

az bir kez dezenfekte edilmesi ve Ek-3 teki Dezenfeksiyon Belgesinin geçici 



 
 

bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekim tarafından imzalanarak 

iş yerine asılması, 

    ı) Kafeslere konulan altlıkların her hayvan değişiminden önce 

dezenfekte edilmesi, 

    i) Geçici bakımevlerinin zemininde ve tabanında idrarın birikmesine 

meydan vermeyecek bir eğimin bulunması, 

    j) Karantina odasının her şüpheli hayvan için ayrı bölmeler şeklinde 

yapılması, zeminin temizlik ve dezenfeksiyona uygun malzemelerle 

kaplanması, kapısının kilitli ve üzerinde gözetleme bölümünün bulunması 

ve mekanik olarak havalandırılmasının sağlanması, 

    k) Muayene ve ameliyat odalarının hayvanın muayene ve ameliyat 

yapılabilmesine olanak verecek şekilde düzenlenmesi, ayrıca gerekli alet ve 

ekipmanın bulundurulması, 

    l) Büyük hayvanlara günde en az bir öğün, yavrulara ise günde en az 

iki öğün yiyecek verilmesi, yiyeceklerin günlük hazırlanması, günlük olarak 

tüketilmeyen yiyeceklerin uygun saklama koşullarında saklanması, yemek 

artıklarıyla hayvanların beslendiği geçici bakımevlerinde yiyeceklerin 

günlük olarak tüketilmesi ve gün boyunca yiyeceklerin hayvanların önünde 

bekletilmemesi, 

    m) Geçici bakımevlerinin kapasitesi dikkate alınarak, öncelikle 

bakıma muhtaç olan hayvanların seçilmesi,  

    n) Geçici bakımevlerinde çalışan tüm personelin hayvanlardan geçen 

hastalıklara karşı aşılanması, hayvan bakımı, eğitimi ve hastalıkları 

konusunda veteriner hekim tarafından bilgilendirilmesi, 

    o) Bakıcı personelin özel giysi, plâstik eldiven ve çizme giymesi, 

    ö) Şehir şebekesine bağlı su veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede 

su deposunun bulunması, 

    p) Su, şebeke suyu dışında başka bir kaynaktan temin ediliyorsa, 

suyun dezenfeksiyonu için gerekli tedbirlerin alınması, suyun bakteriyolojik 

ve kimyasal analizlerinin yaptırılması, sonuçlarının saklanması ve analiz 

değerlerine göre suyun kullanılması, 



 
 

    r) Geçici bakımevlerinde; karantina odası, hasta bakım odası, yavrulu 

anne odası, hayvan müşahede odası ile ameliyat odasında uygun ısıtma ve 

aydınlatma sisteminin bulunması,  

    s) Hayvanların sürekli sıcakta ve soğukta kalmalarını önleyici 

tedbirlerin alınması, 

    ş) Hayvanlar için kulübe sistemi benimsenmiş ise hayvan 

kulübelerinin metal olmayan öncelikle plastikten ya da tahtadan yapılmış 

olması, 

    t)Tellerle bölünen açık alanlarda tel delik aralıklarının hayvanların 

yaralanmalarını önleyecek şekilde yapılması, 

    u) Geçici bakımevlerinin peyzajının yapılarak ağaçlandırılmasının 

sağlanması, 

    ü) Geçici bakımevlerinde ölen hayvanların ölüm nedeni varsa 

ölmeden önce yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuvar teşhisleri, 

yapılmışsa otopsi raporunun geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu 

veteriner hekim tarafından Ek- 2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine 

işlenerek geçici bakımevinde muhafaza edilmesi, 

    v) Geçici bakımevlerinde 3285 sayılı Kanuna tâbi, ihbarı mecburî bir 

hastalık çıkması halinde, geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner 

hekim tarafından durumun resmî makamlara haber verilerek yetkililerce 

alınacak yasal tedbirlerin uygulanması ve uygulattırılması, 

    y) Geçici bakımevlerinde bulunan hayvanların talep ve 

sorumluluklarını üstlendiklerini taahhüt etmeleri halinde, isteklilere 

verilmesi ve bu işlemlerin kayıt altına alınması, 

    z) Bu Yönetmeliğin 50 nci maddesine göre el konulan hayvanların 

belediyelere ait geçici bakımevlerinde gerekli kontrol ve müdahaleleri 

yapılarak sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması, 

    aa) Geçici bakımevlerinde ticarî amaçla hayvan üretiminin 

yapılmaması, 

    bb) Geçici bakımevlerini gezmeye gelen kişilerin kafeslerde bulunan 

hayvanlara doğrudan temasının ve ulaşmasının önlenmesi için gerekli 

tedbirlerin alınması,  



 
 

    cc) Geçici bakımevlerinde en az bir adet veteriner hekim ve her yüz 

hayvan için en az bir adet hayvan bakıcısının bulunması, 

    çç) Köpeklerin konulacağı birimlere veya kafeslerine birden fazla 

hayvanın konulmaması ancak mecburîyet varsa aynı mizaç ile fiziksel 

açıdan yapıları ve güçleri benzer hayvanların bir araya konulması ve 

hayvanların birbirlerine zarar vermesinin önüne geçilmesi, 

    dd) Geçici bakımevlerinde özel kişi, kurum ve kuruluşlara ait 

hayvanlara tedavi hizmetlerinin gelirinin geçici bakımevinde kullanılması 

kaydıyla ve makbuz karşılığında verilmesi, 

    ee) Geçici bakımevlerinde oluşacak tıbbî atıkların, 2872 sayılı Kanun 

ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar hükümleri çerçevesince bertaraf edilmesi, 

    ff) Hayvanların geçici bakımevi dışına çıkmasını engelleyici 

tedbirlerin alınması, 

    gg) Temizlik sularının uzaklaştırılabilmesi için yeterli eğime sahip 

olan toplama kanal sisteminin kurulması ve foseptiğin belediye tarafından 

çekilmesinin sağlanması, 

    ğğ) Geçici bakımevlerinde temizlik artıklarının ve dışkılarının çöp 

kutusu içinde bulunan, dayanıklı ve yırtık olmayan, ağzı bağlanabilen 

naylon torbalar içine konulması ve kontrollü bir atık ünitesinde yakılarak 

yok edilmesi veya 2872 sayılı Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat 

çerçevesinde bertarafının sağlanması  zorunludur. 

    Mobil Kısırlaştırma Üniteleri 

    Madde 25 - (1) Mobil kısırlaştırma ünitelerinde operasyon 

yapılabilmesi için uygun hijyenik şartlar, gerekli ameliyat malzemesi ve 

tesisat bulunur. 

    (2) Mobil kısırlaştırma ünitelerinde hayvanların aşılama ve 

kısırlaştırmaları sağlanır. Bu hayvanlardan tedavileri uzayanlar, geçici 

bakımevine nakledilebilir.  

    (3) Mobil kısırlaştırma ünitelerinde ameliyat sonrası oluşacak tıbbî 

atıklar 2872 sayılı Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesince 

bertaraf edilir. 

    Geçici Bakımevlerinde Hastalıkların İhbarı 



 
 

    Madde 26 - (1) Geçici bakımevinden sorumlu veteriner hekim, 3285 

sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 

tespit edilen ihbarı zorunlu hastalıklar ile sebebi bilinmeyen hayvan 

ölümlerinde, ölen birey hayvan sayısının toplam birey hayvan sayısına 

oranının % 10'a ulaşmasını müteakip, bu durumu bir raporla en geç 

yirmidört saat içerisinde il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. İl 

müdürlüğü, Bakanlığı ve tarım il müdürlüğünü bu durumdan ivedilikle 

haberdar eder. 

    (2) Geçici bakımevlerinde meydana gelen hastalık ve ölümlerin 

nedenleri tespit edilene kadar geçici bakımevinde bulunan hayvanların 

sahiplendirilmesine izin verilmez.  

    

Geçici Bakımevlerinde Hayvanların Tecrit, Dezenfeksiyonu ve Ölen 

Hayvanların Bertarafı 

    Madde 27 - (1) Bu konulardaki iş ve işlemler, 3285 sayılı Kanun ile 

15/3/1989 tarihli ve 20109 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hayvan 

Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. Zoonoz 

hastalıktan ölenler yakma ünitesi olan yerlerde yakılır veya usulüne uygun 

olarak belirlenen yerlere kireçle gömülür. 

    BEŞİNCİ KISIM : HAYVANLARIN TİCARİ AMAÇLA FİLM, BENZERİ 

ÇEKİM VE REKLÂMLARDA KULLANILMASI 

    BİRİNCİ BÖLÜM : HAYVANLARIN TİCARÎ AMAÇLA FİLM, BENZERİ 

ÇEKİM VE REKLÂMLARDA KULLANILMASINA İLİŞKİN TEMEL ESASLAR  

    İzin ve Denetim 

    Madde 28 - (1) Hayvanların ticarî amaçlı film ve benzeri çekim ile 

gösterilerde kullanılacakları tüm sahneler, il müdürlüğünün iznine ve 

denetimine tâbidir.  

    (2) Senaryolar, hayvanlara eziyet edici tabloları içermeyecek ve 

hayvanların yaşam haklarını zedeleyen mesajlar yer almayacak şekilde 

hazırlanır. Hazırlanan senaryoların il müdürlüğünce uygun görülerek izin 

verilmesi halinde çekimler gerçekleştirilir. 



 
 

    (3) Pitbull Terrier ve Japanase Tosa gibi tehlike arz eden hayvanların 

reklâmını yapmak ve sergilemek yasaktır. 

    Hayvan Sahiplerince Alınacak Önlemler 

    Madde 29 - (1) Her türlü ticarî amaçlı gösteri, reklâm ve benzeri film 

ve fotoğraf çekiminde kullanılacak hayvanların, sağlık kontrollerinin 

yapılmış ve aşı programının sağlık karnesine işlenmiş olmalıdır. 

    (2) Hayvan sahipleri, film ve benzeri çekimlerde kullanılacak 

hayvanlarının, çevreye ve insanlara verecekleri zararı önlemek için gerekli 

her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. 

     

 

 

 

Çekim ve Benzeri Faaliyetlerde Uyulması Gereken Hususlar  

    Madde 30 - (1) Çekim ve benzeri faaliyetlerde aşağıdaki hususlara 

uyulur; 

    a) Hayvanlar, şiddet içeren reklâm ve filmlerde kullanılmaz, 

    b) Hayvanlar, etolojik özelliklerine aykırı davranışlara zorlanmaz, 

    c) Reklâm ve film çekimi sırasında hayvanın görevini yapması için 

sağlığına zararlı yiyecekler verilmez, 

    ç) Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça, bir hayvana zor kullanarak 

yem yedirilmez, acı, ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, 

sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık yapan yiyecek veya içecekler ile 

doping etkisi yapan kimyasal maddeler verilmez, 

    d) Hayvanların film çekimi ve reklâm için kullanılması esnasında, 

yorulduğu ve strese girdiği görülürse çalışmaya ara verilir, 

    e) Reklâm, film ve fotoğraf çekimi sırasında hayvanların 

sakatlanmasına, yaralanmasına ve ölümüne sebep olabilecek yöntemler 

kullanılmaz, 

    (2) Bu amaçla kullanılacak hayvanlarla ilgili olarak 

kişi/kurum/kuruluşlar; hayvanlar için gerekli anatomik, fizyolojik, 



 
 

psikolojik ve davranış karakterleri ile ilgili önlemleri alır ve onların temel 

barınma ihtiyaçlarını sağlayacak asgarî alanları tahsis eder, 

    (3) Reklâm, film ve fotoğraf çekimi gibi faaliyetlerin yapılması 

sırasında sahipli hayvanlar sahiplerinin, sahipsiz hayvanlar ise film ve 

fotoğraf çekimi sırasında veteriner hekimin gözetiminde bulundurulur.      

 

  ALTINCI KISIM : HAYVANLARIN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 

    BİRİNCİ BÖLÜM : ÖLDÜRME YÖNTEMLERİ 

    Öldürme Yöntemi 

    Madde 31 - (1) Kanunî istisnalar ile tıbbî ve bilimsel gerekçeler ve 

gıda amaçlı olmayan, veteriner hekimce tespit edilen insan ve çevre 

sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan hayvanlardan 

öldürülmesine karar verilenlerin öldürme işlemi, hayvanlara en az acı veren 

ilaçlarla, veteriner hekim tarafından uygun bir yöntem ve anestezi dozu 

verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Veteriner hekim kararıyla tespit 

edilen durumlarda yapılacak öldürme işlemi, şuur kaybı ve ölümü hemen 

gerçekleştirilip, derin genel anestezi ile başlayarak, kesin ve mutlak ölümle 

sonuçlandırılır. 

    (2) İnsan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturacak hastalığa 

yakalanmış ve tedavisi mümkün olmayan zorunlu olarak öldürülmesi 

gereken hayvanlar için, 3285 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

    Hayvanların Öldürülmesinde İstisnalar 

    Madde 32 - (1) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde sayılan 

durumların dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde 

hayvanlar öldürülmez. 

    Yasaklanan Öldürme Yöntemleri 

    Madde 33 - (1) Yasaklanan öldürme yöntemleri şunlardır: 

    a) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesindeki etkileri sağlasa bile dozu 

ve uygulaması kontrol edilemeyen herhangi bir zehirli madde veya ilaç 

kullanımı yöntemi. 



 
 

    b) Ani şuur kaybı meydana getirmeden yapılan elektrikli öldürme 

yöntemi. 

    c) Veteriner hekim tarafından gerekli görülmedikçe ateşli silahlarla 

öldürme yöntemi. 

    ç) Derin anestezi kullanılmasına rağmen ölümün gerçekleşmemesi 

durumunda boğma veya nefessiz kalmasına neden olacak yöntemler. 

    İKİNCİ BÖLÜM : ÖLEN HAYVANLARIN BERTARAFI  

    Ölen Hayvanların Bertarafı 

    Madde 34 - (1) Öldürme işleminden sorumlu kişi, hayvanın kesin 

olarak öldüğünden emin olduktan sonra hayvanın ölüsünü usulüne uygun 

olarak bertaraf etmekle yükümlüdür.  

    (2) Öldürme işleminden sorumlu kişi ve kuruluşlar tarafından, ölen 

hayvanlar, derin çukur kazılarak gömülür ve üzeri sıkıştırılmış toprak ile 

kapatılır veya yakma ünitesinde yakılır. 3285 sayılı Kanuna göre, enfeksiyon 

geçirmiş ve zoonoz hastalıktan ölen hayvanlar, yakma ünitesi olan yerlerde 

yakılır veya usulüne uygun derin çukurlara üzerlerine kireç dökülerek 

gömülür. 

    (3) Ölen veya öldürülen hayvanlar için, öldürme işlemi ilgili yerel 

yönetimler tarafından bir tutanakla tespit edilerek bilgi ve belgeler kurum 

düzeyinde, en az iki yıl muhafaza edilir. 

           

YEDİNCİ KISIM : İL HAYVAN KORUMA KURULLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

    BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ 

    Kurulun Kuruluşu 

    Madde 35 - (1) İl hayvan koruma kurulu, her ilde valinin 

başkanlığında;  

    a) Büyükşehir belediyesi olan illerde, büyükşehir belediye başkanları, 

    b) Büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları, 

    c) Büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları, 

    ç) İl çevre ve orman müdürü, 

    d) İl tarım müdürü,  



 
 

    e) İl sağlık müdürü,  

    f) İl milli eğitim müdürü,  

    g) İl müftüsü, 

    ğ) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediyesi veteriner 

işleri müdürü, 

    h) Büyükşehir olmayan illerde ise il belediye veteriner işleri müdürü, 

    ı) Veteriner fakülteleri olan yerlerde, fakülte temsilcisi, 

    i) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü 

kuruluşlardan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci, 

    j) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilciden oluşur.  

    (2) Kurul başkanı, gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak 

görüş ve önerilerini almak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan yetkili 

isteyebilir. İllerde temsilciliği bulunmayan kuruluş var ise, il hayvan koruma 

kurulları diğer üyelerden oluşur. Kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli 

strateji, uygulama ve görüşleri Genel Müdürlüğe bildirir. Kurul, kurul 

başkanı tarafından toplantıya çağrılır.  

    (3) Kurulun sekreter ya hizmetleri il müdürlüğü tarafından yürütülür. 

 İKİNCİ BÖLÜM : ÇALIŞMA ESASLARI VE İLAN 

    Toplantı Usulü 

    Madde 36 - (1) Kurul üç ayda bir başkanın çağrısı üzerine, üyelerin 

en az üçte iki çoğunluğuyla toplanır. Gerektiğinde olağanüstü toplantılar 

yapılabilir.  

    Toplantı Gündemi 

    Madde 37 - (1) Kurulun sekreteryasını il müdürlüğü yürütür. 

    (2) Kurulun toplantı gündemi, kurul sekreteryası tarafından 

hazırlanır ve başkan tarafından onaylanır. Kurul üyeleri, sonraki ayın 

gündemiyle ilgili önerilerde bulunabilirler. Ancak, gündemin son şekli 

başkan tarafından belirlenir. Gündemde yer alan konular hakkında, 

başkanlıkça gerekli görülmesi halinde, ilde bulunan üniversitelerin ilgili 

bölüm öğretim üyeleri, ilgili diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri 

toplantıya davet edilerek gündemdeki konu ile ilgili görüşleri alınır veya 

yazılı görüş bildirmesi istenir. 



 
 

    (3) Yazılı görüşler değerlendirilmek üzere kurul üyelerine gönderilir. 

    (4) Gündem konuları, başkanın onayından sonra, kurul üyelerine, 

toplantı gününden en az üç gün önce bildirilir. 

    Kurul Kararları 

    Madde 38 - (1) Kurul kararları, sekreter yanın başlıklı karar 

kağıtlarına yazılır. Karar numaraları sürekli ve her karara bir numara vermek 

suretiyle düzenlenir. Yıl değişse de mükerrer karar numarası verilemez. 

Kararlar, başkan ve üyelerce imzalanır. 

    (2) Kararların tek bir sayfadan fazla olması halinde, diğer sayfalar da 

başlıklı karar kağıtlarına yazılır ve kararın bittiği sayfanın sonu, başkan ve 

üyelerce imzalanır. Mümkün olmadığı takdirde, bir karar tutanağı 

oluşturularak başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Diğer sayfaların alt 

kısmında bırakılan iki aralık boşluk ise başkan ve üyelerce paraflanır. 

    (3) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların 

eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Kurul üyelerince, karşı oy kullanılan 

kararlar karşı oy yazılarak imzalanır. Karşı oy gerekçeleri, ayrıca 

sahiplerince yazı ile belirtilerek dosyasında saklanmak üzere sekreter yaya 

teslim edilir. 

    (4) Kurul kararlarına ilişkin olarak kabul edilen proje, program, 

harita, plan, rapor ve benzeri belgelerin bir takımı Başkan ve üyelerce 

imzalanarak dosyasında saklanır. 

    (5) Kurul kararları; 

    a) Yıllar itibariyle ve desimal sisteme göre dosyalanarak saklanır. 

    b) Kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olamaz. 

    c) On gün içerisinde Bakanlığa gönderilir. 

    İlân 

    Madde 39 - (1) Alınan kurul kararları toplantı tarihinden itibaren bir 

hafta içerisinde, valilik ilân panosunda en az beş işgünü süreyle ilân edilir. 

   SEKİZİNCİ KISIM : DENETİM VE İZLEMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

   BİRİNCİ BÖLÜM : DENETİME TÂBİ KURUM, KURULUŞ, İŞLETMELER, 

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 



 
 

    Denetime Tabi Kurum, Kuruluş, İşletmeler, Gerçek Ve Tüzel Kişiler 

    Madde 40 - (1) 5199 sayılı Kanun kapsamında denetime tabi olan 

kurum, kuruluş, işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir:  

    a) Ev hayvanı satışını yapan işletmeler. 

    b) Geçici hayvan bakımevleri, hayvan konuk evleri, hayvanların 

bakıldığı pansiyon ve oteller. 

    c) Hayvan müşahede yerleri, hastaneler, klinik ve poliklinikler. 

    ç) Ev hayvanı üretim tesisleri. 

    d) Hayvan eğitim yerleri. 

    e) Hayvanat bahçeleri ve doğa parkları. 

    f) Evinde, işyerinde veya arazisinde hayvan besleyen kişi veya kişiler. 

    g) Kurban satış ve kesim yerleri. 

    Denetime Tâbi Kurum, Kuruluş, İşletmeler, Gerçek Ve Tüzel Kişilerin 

Yükümlülükleri 

    Madde 41 - (1) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi kapsamında 

denetime tâbi olanların yükümlükleri şunlardır; 

    a) Denetim sırasında, denetim elemanı ile birlikte; Ek-6 daki İzleme 

ve Denetleme Formunun sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini sağlamak, 

    b) Denetim elemanının, denetim işlemini güvenli bir şekilde 

yapmasını ve denetim sırasında gerekli görülen her türlü personel, 

ulaştırma gibi imkânları sağlamak, 

    c) Denetim sırasında istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak 

vermek, 

    ç) Denetim sırasında istenilen bilgi ve belgelerin sunulamaması 

halinde, azami onbeş gün içinde gerekli bilgi ve belgeleri il müdürlüğüne 

sunmak. 

    İKİNCİ BÖLÜM : DENETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

    Yetkili Birim 

    Madde 42 - (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine 

uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini 

gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın 

yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde 



 
 

veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların 

korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. 

Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile 

görevlendirebilir. 

     

 

İşletme Bilgi Formu 

    Madde 43 - (1) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) 

bendinde sayılanların dışındaki kurum, kuruluş ve işletmeler, denetim 

sırasında Ek-7 deki İşletme Bilgi Formunu yetkili denetim elemanlarına 

gösterir.  

    (2) Ek-7 deki İşletme Bilgi Formu, iki nüsha olarak doldurulur. Bir 

nüshası işletmede, ikinci nüshası ise il müdürlüğünde muhafaza edilir.  

    (3) Ek-7 deki İşletme Bilgi Formlarındaki bilgiler; Bakanlıkça 

yapılacak denetim, izleme, istatistik ve envanter çalışmalarında kullanılmak 

üzere, denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci 

tarafından muhafaza edilir. 

    Yıllık Denetim ve İzleme Programı 

    Madde 44 - (1) Yıllık denetim ve izleme programı, denetime ve idari 

para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından; bir önceki yılın 

Aralık ayında hazırlanır. 

    (2) Bu programla; yıl içinde denetlenecek ve izlenecek kurum, 

kuruluş ve işletmelerde yapılacak denetim sıklığı ve denetimde 

görevlendirilecek personel ile personel arasındaki görev bölümü belirlenir. 

    Bildirim 

    Madde 45 - (1) Yıllık denetim ve izleme programına alınan kurum, 

kuruluş ve işletmelere, yıllık denetim programına alındıkları denetime ve 

idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından yazılı olarak 

bildirilir. İhbar ve şikâyet gibi durumlar ile mahallin en büyük mülkî amirinin 

ve Bakanlığın program dışı denetime gerek gördüğü hallerde, bildirim 

yapılması zorunlu değildir. 

    Kimlik Kartı 



 
 

    Madde 46 - (1) Denetimle görevlendirilen personele, Bakanlık 

merkez ve taşra teşkilatı veya mahallin en büyük mülkî amiri tarafından 

onaylanmış görevli kimlik kartı verilir. Bakanlık personeli görevli kimlik kartı 

olmaksızın genel müdürlük onayı ile denetim yapabilir. Denetim elemanları 

yaptıkları denetimler sırasında, kimlik kartlarını veya görevlendirme 

onaylarını; kurum, kuruluş, işletme, gerçek ve tüzel kişilere göstermek 

zorundadır. Denetim görevinden herhangi bir nedenle ayrılanların kimlik 

kartları geri alınır. 

    İzleme-Denetleme Formu 

    Madde 47 - (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya mahallin en 

büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanları, denetimler 

sırasında Ek-6 daki İzleme-Denetleme Formunu düzenler. Bu formlar 

denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından 

muhafaza edilir.  

    

 Denetim Tutanağı 

    Madde 48 - (1) Bakanlık veya mahallin en büyük mülkî amirince 

görevlendirilen denetim elemanları, denetimin bitiminde; denetim 

tutanağını iki nüsha halinde hazırlar. Tutanağın bir nüshası ilgilide, diğer 

nüshası ise denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci 

tarafından muhafaza edilir.  

    Hayvan Hakları İhlali Tutanağı  

    Madde 49 - (1) Bakanlık veya mahallin en büyük mülkî amirince 

görevlendirilen denetim elemanlarınca yapılan denetim sonucunda; 5199 

sayılı Kanunda belirtilen fiillere aykırılık tespit edilmesi durumunda, Ek-8 

deki Hayvan Hakları İhlali Tutanağı düzenlenir.  

    El Koyma 

    Madde 50 - (1) Denetim sonunda; 5199 sayılı Kanuna aykırı hareket 

eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal 

ettiği ya da onlara ağrı, acı veya zarar verdiği denetim elemanlarınca tespit 

edilen kişilerin hayvanlarına, denetime ve idarî para cezası vermeye yetkili 

makam veya merci tarafından el konulur. Denetime ve idarî para cezası 



 
 

vermeye yetkili makam veya merci, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak söz 

konusu hayvanların yeniden sahiplendirilmesini ya da koruma altına 

alınmasını sağlar. 

   

 

 DOKUZUNCU KISIM : ÖDENEĞİN KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE 

ESASLAR  

    BİRİNCİ BÖLÜM : DESTEKLENECEK KURUM VE KURULUŞ İLE 

FAALİYETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DESTEKLENECEK KURUM VE 

KURULUŞ 

    Madde 51 - (1) 5199 sayılı Kanun hükümleri gereğince Bakanlık 

bütçesine konan ödenekten bu Yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve 

işlemlere ilişkin desteklemelerden il özel idareleri ve yerel yönetimler 

yararlanır. 

    (2) Bu Yönetmeliğin 52 nci maddesi kapsamında belirlenen 

desteklenecek faaliyetlere verilecek ödenek, Bakanlığın Onayıyla Bakanlık 

bütçesine konulacak ödeneklerden bütçe imkânları dahilinde verilir. 

    Desteklenecek Faaliyetler 

    Madde 52 - (1) Geçici bakımevleri kapsamında ödeneğin kullanımına 

ilişkin desteklenecek olan faaliyetler; 

    a) Kurulmuş ve kurulacak olan geçici bakımevlerinde; ameliyathane, 

hasta ve yavru bakım bölümü ile karantina ve hayvan müşahede 

bölümlerine alınacak alet ve ekipmanların,  

    b) Geçici bakımevinin dezenfeksiyonunda kullanılacak olan her türlü 

alet ve ekipmanların,  

    c) Geçici bakımevine getirilen hayvanların tıbbî müdahaleleri için 

gerekli olan ilaçlar ve malzemelerin,  

    ç) Geçici bakımevlerine getirilecek olan hayvanların yakalanması 

sırasında kullanılacak olan malzemelerin 

    satın alınmasıdır. 

    Müracaat ve İzin İşlemleri 



 
 

    Madde 53 - (1) Bu Yönetmeliğin 52 nci maddesindeki desteklenen 

faaliyetler kapsamında hazırlanan maliyet hesabı ile ilgili her bir faaliyet için 

ayrıntılı raporlar il özel idareleri ve yerel yönetimler tarafından mahallin en 

büyük mülki amirine sunulur. Uygun görülen rapor il hayvan koruma 

kurulunda da görüşüldükten sonra uygun görülmesi halinde bir raporla 

Bakanlığa gönderilir. Bakanlığın Onayını müteakip; ilgili il özel idareleri ve 

yerel yönetimlere ödenmek üzere Bakanlık bütçesinden ilgili il 

müdürlüğüne aktarılan bu ödenek il müdürlüğünce ilgili il özel idareleri ve 

yerel yönetimlere ödenir. 

    

 

 

 ONUNCU KISIM : İDARİ PARA CEZALARINDA KULLANILACAK 

MAKBUZLARIN ŞEKLİ, DAĞITIMI, KONTROLÜ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR, 

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER 

    BİRİNCİ BÖLÜM :  

    HAYVAN HAKLARI İHLALİ TUTANAĞI VE MAKBUZ 

DÜZENLENMESİNDE YETKİ HAYVAN HAKLARI İHLALİ TUTANAĞI 

DÜZENLEYECEK PERSONEL 

    Madde 54 - (1) 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde öngörülen 

idarî para cezaları, Bakanlık tarafından verilir. Bakanlık, idarî para cezası 

verme yetkisini, Kanunun 17 nci maddesi çerçevesinde, mahallin en büyük 

mülkî amirine devredebilir. 5199 sayılı Kanunun ilgili hükümleri 

çerçevesinde mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim 

elemanları ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı denetim elemanlarınca, 

5199 sayılı Kanunda belirtilen fiillerin işlenmesini müteakip fiilleri işleyenler 

hakkında bir tutanak düzenlenir. 

 

    İdari Para Cezası Kesilmesine İlişkin Hazırlanan Belgeler 

    Madde 55 - (1) Ek-8 deki Hayvan Hakları İhlali Tutanağı Bakanlıkça 

seri numaralı olarak bastırılır ve seri numaraları ile miktarları belirtilerek il 



 
 

müdürlüklerine dağıtılır. Bakanlıkça gönderilen hayvan hakları ihlali 

tutanağı il müdürlüklerince seri numaraları ve miktarları belirtilmek ve 

kullanıldıkça yenisi verilmek üzere görevlendirilmiş denetim elemanlarına 

zimmetle teslim edilir. Ek-9 da ki Makbuz, il müdürlüğünce, kullanıldıkça 

yenisi verilmek üzere seri numaraları ve miktarları da belirtilerek, yetkili 

kılınmış mal sandığına teslim edilir. 

    İKİNCİ BÖLÜM :  

    MAKBUZ VE HAYVAN HAKLARI İHLALİ TUTANAĞININ 

DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR 

Hayvan Hakları İhlali Tutanağının Düzenlenmesi 

    Madde 56 - (1) Görevlendirilmiş denetim elemanları tarafından 

yapılan denetim sonucunda, 5199 sayılı Kanunda kabahat sayılan fiillerin 

tespiti halinde Ek-8 deki Hayvan Hakları İhlali Tutanağı, üç nüsha halinde 

düzenlenir. Tutanakların her nüshası arasına, mutlaka karbon kağıdı 

konularak, sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle tam ve eksiksiz 

doldurularak, tutanağı düzenleyenlerin her biri tarafından imzalanır. 

      Hayvan Hakları İhlali Tutanağı ve Makbuzların Teslimi Ve İadesi 

    Madde 57 - (1) Görevlendirilen denetim elemanlarınca yapılan 

denetim sonucunda, Kanuna aykırılık tespit edilmesi durumunda, üç nüsha 

halinde Ek-8 deki Hayvan Hakları İhlali Tutanağı düzenlenir. Bu tutanağı 

müteakip ilgili hakkında uygulanacak idarî yaptırım kararı, Bakanlık merkez 

ve taşra teşkilatının veya yetki devri halinde mahallin en büyük mülkî 

amirinin onayı alındıktan sonra üç nüsha halinde düzenlenir. İdarî yaptırım 

kararında bu karara karşı başvurulabilecek merci, kanuni yollar ve başvuru 

süresi açık bir şekilde belirtilir. Bu kararda ayrıca, 30/3/2005 tarihli ve 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilk 

taksidi peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitle ödeme kolaylığı 

sağlanması talep edildiği taktirde bu talebin değerlendirebileceği ve aynı 

Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca kanun yoluna 

başvurmadan önce ödeme yapılması halinde idarî para cezasının dörtte 

üçünün tahsil edileceği hususlarına da yer verilir. Söz konusu kararın 

üçüncü nüshası, Ek-8 deki Hayvan Hakları İhlali Tutanağı ile birlikte 



 
 

11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilgiliye 

iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. Kararın ikinci nüshası idarî yaptırım 

kararı veren mercide muhafaza edilir.  

    Birinci nüshası ise Ek-9 daki Makbuz karşılığında, para cezası 

almaya yetkili olan mal sandığına gönderilerek, öngörülen idari para 

cezasının tahsili istenir. Tutanak düzenlenmesi sırasında, ilgilinin olay 

mahallinde bulunmaması halinde tebliğ edilecek idari para cezasına ilişkin 

karara tutanak eklenir. 

    Makbuzların Düzenlenmesi 

    Madde 58 - (1) 5199 sayılı Kanunda belirtilen fiilleri işleyenlere 

verilecek cezalarda düzenlenecek makbuzlar, kendinden karbonlu olmak 

üzere üç nüshadır.  

    Makbuzların Şekli 

    Madde 59 - (1) Makbuzlar üzerinde;  

    a) Seri ve kayıt numarası, 

    b) Yer ve tarih kayıtları için ayrılmış bölümler, 

    c) İdari para cezası kesilen; 

    1) Gerçek kişi ise adı soyadı, mesleği, adresi, vergi numarası, baba 

adı, ana adı, doğum tarihi  

    ve yeri, 

    2) Tüzel kişi ise unvanı, vergi dairesi, adresi, kanunî temsilcisinin 

adı-soyadı, görevi ve vergi  

    kimlik numarası. 

    ç) İdari para cezasının nedeni, miktarı ve yasal dayanağı, 

    d) İdari para cezasını veren kurum,  

    e) Tahsil edilecek paranın tutarını yazıyla gösterir bölüm, 

    f) Düzenleyenin adı-soyadı, unvanı ve imza yeri bulunur. 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER 

    Eğitim Sertifikası 

    Geçici Madde 1 - (1) Mevcut ev hayvanı satan kişiler, bu 

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip bir yıl içinde eğitime katılarak 

sertifika alır. 



 
 

    Mevcut geçici özel bakımevlerinin durumu 

    Geçici Madde 2 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren her özel geçici bakımevi, geçici bakımevi sorumlusunu belirleyerek 

altı ay içerisinde bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne bildirir. 

    (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan özel 

geçici bakımevleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 

ay içinde bulundukları yerdeki il müdürlüğüne bildirimde bulunurlar ve bir 

yıl içerisinde de bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen ameliyat 

odası ve veteriner hekim odası ile 24 üncü maddenin (cc) fıkrası dışındaki 

kriterleri sağlar. 

    Mevcut Geçici Belediye Bakımevlerinin Durumu 

    Geçici Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

açılmış olan belediyeye ait geçici bakımevleri hayvanların bakımına devam 

eder. Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 

içinde bu Yönetmeliğin 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddelerindeki şartları 

uygun hale getirirler.  

    Yürürlük 

    Madde 60 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

    Yürütme 

   Madde 61- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı 

yürütür. 

 

 

 

Ek-1 SAHİPLİ HAYVAN KAYIT DEFTERİ 

Ek-2 SAHİPSİZ HAYVAN KAYIT DEFTERİ 

Ek-3 DEZENFEKSİYON  BELGESİ 

 

 
Dezenfeksiyonda kullanılan maddenin adı  :   ………………..………… 

 

Dezenfeksiyonda kullanılan maddenin miktarı :   :  ………………………….. 

 

Dezenfeksiyon yöntemi    :    …………………………. 

 



 
 

Dezenfeksiyonun yapıldığı tarih   :   ………………………….. 

 

Bir önceki dezenfeksiyon tarihi   :   ………………………….. 

 

 

 

 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

EV HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

Yetki Kanunu: 5996, 6343,639  

Yayımlandığı R.Gazete: 08.10.2011- 28078  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ev hayvanlarının üretildikleri, 

alınıp satıldıkları, barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli 

teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenmelerine ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ev 

hayvanları için açılacak olan üretim, satış ve eğitim yerleri ile belli süreler 

barındırılacağı yerleri kapsar. 

(2) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için yerel yönetimler 

tarafından açılan bakımevleri ile hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak 

kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş 

hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı 

Hayvanları Koruma Kanununda öngörülen şartları taşıyan gerçek ve tüzel 

kişilerin açacağı bakımevlerini kapsamaz.  

Dayanak 



 
 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner 

Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının 

Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ile 11/6/2010 tarihli ve 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen, 

a) Amfibik hayvan: Karada ve suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip 

hayvanı, 

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 

c) Barınma yeri: Ev hayvanlarının, geçici süreler için barındırıldıkları 

konukevi, pansiyon ve otel gibi yerleri, 

ç) Çalışma izin belgesi: İl müdürlüğü tarafından kuruluş izni verilmiş 

üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinin faaliyete geçmesi için verilen 

belgeyi, 

d) Denetim elemanı: Bu Yönetmelikte belirtilen denetimleri yapmaya ve 

kabahat teşkil eden fiilleri işleyenler hakkında işlem yapmaya, Bakanlık 

merkez ve taşra teşkilatı ve/veya mahallin en büyük mülki idare amirince 

görevlendirilen veteriner hekim personeli, 

e) Dezenfeksiyon: Hastalık yapıcı mikroorganizmaların fiziki, kimyevi 

yöntemler ve ultraviyole ışınları ile yok edilmesi işlemini, 

f) Eğitim sertifikası: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre, ev 

hayvanı satış yeri sahibi veya sorumlu yöneticilerinin, yerel yönetimler 

tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak, almakla yükümlü 

oldukları belgeyi, 

g) Eğitim yeri: Hayvan sahibinin isteği veya ilgili makamların gerekli 

görmesi durumunda, hayvanların itaat, tuvalet terbiyesi, hırçın hayvanların 

sakinleştirilmesi, koruma, bekçilik, sportif ve avcılık gibi özelliklerin 

kazandırılması amacıyla, veteriner hekim denetiminde faaliyet gösteren 

yerleri, 



 
 

ğ) Ev hayvanı: Sahiplerinin ya da sahipleri adına sorumluluğunu almış 

kişilerin yanında bulunan, üçüncü bir şahsa satışı ya da devredilmesi 

amaçlanmayan arılar, kabuklu hayvanlar, suda yaşayan hayvanlar ve kümes 

hayvanları hariç olmak üzere, omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, 

gelincik, süs balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşları,  

h) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü, 

ı) Hizmet içi eğitim belgesi: Ev hayvanları üretim, satış, barınma ve 

eğitim yerlerinde görev alacak olan veteriner hekimlerin, bölge veteriner 

hekimler odaları tarafından yapılan bilgilendirme eğitimine katılması 

suretiyle aldıkları belgeyi,  

i) İl müdürlüğü: İl gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini, 

j) İş yeri: Ev hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, geçici süreler 

barındıkları ve eğitildikleri il müdürlüğünce çalışma izni verilen yerleri,  

k) İş yeri veteriner hekimi: Ev hayvanları üretim, satış, barınma ve 

eğitim yerleri ile buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık 

sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalardan sorumlu veteriner hekimi, 

l) Kimlik belgesi: Hayvan için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve 

sahibine ait bilgileri içeren Bakanlıkça belirlenen belgeyi,  

m) Kuruluş izni: Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi 

durumunda işyeri kurulması için il müdürlüğü tarafından verilen izni, 

n) Satış yeri: Ev hayvanlarının satıldığı yerleri, 

o) Üretim belgesi: İl müdürlüğü tarafından çalışma izni almış üretim 

yerlerinde üretilen hayvanlar için düzenlenen belgeyi, 

ö) Üretim yeri: Ev hayvanlarının türlerine uygun ihtiyaçları sağlanarak, 

hayvan sağlığı ve hayvan refahı başta olmak üzere ilgili mevzuat 

çerçevesinde üretildikleri yerleri, 

p) Veteriner sağlık ürünleri: Veteriner tıbbî ürünleri ile tıbbî olmayan 

veteriner ürünlerini, 

r) Yer seçim komisyonu: İş yeri kurulacak yerlere uygunluk onayı veren 

Bakanlık hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü, Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı il müdürlüğü ve ilgili belediye başkanlığından konuyla 

ilgili bir temsilciden oluşacak üç kişilik bir komisyonu, 



 
 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Müracaat ve İzin İşlemleri 

Kuruluş İzni Almak İçin Gerekli Belgeler 

MADDE 5 – (1) İş yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler bir dilekçe 

ile aşağıdaki bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlayarak il müdürlüğüne 

müracaat etmeleri gerekir. 

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Başvuru Dilekçesine uygun 

olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi, 

b) İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik 

resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet ya da hâlihazır planı, 

c) İş yerinin tüm bölümleri ve ne amaçla kullanıldığını gösterir, teknik 

resim kurallarına göre hazırlanmış bir adet plan örneği ve adresi, 

ç) Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi; şehir şebeke suyu 

bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi 

kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik 

ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor; derin kuyulardan suyun temin 

edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma 

belgesi ve analiz raporu,  

d) Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yönetim 

kurulu kararı.  

(2) Birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeler, il müdürlüğü hayvan 

sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şubesince incelenir. Belgelerin uygun 

bulunması halinde; yer seçim komisyonu tarafından yerinde inceleme 

yapılır. Yer seçim raporuna ait esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

(3) Yer seçim raporuna göre uygun bulunan yerlere, bu Yönetmeliğin 

ekinde yer alan Ek-2 Kuruluş İzin Belgesi’ne uygun olarak Kuruluş izni 

verilir. Kuruluş izni üç ay için geçerlidir. Bu süre içinde iş yerlerini hazır hale 

getiremeyenlere, Bakanlıkça uygun görüldüğü takdirde, üç ay daha ek süre 

verilebilir. Ancak, ilave süre uzatımı yapılamaz. 



 
 

Çalışma izni almak için gerekli belgeler 

MADDE 6 – (1) İş yeri açacak gerçek ve tüzel kişiler, çalışma izni 

alabilmek için ekinde aşağıdaki belgelerin yer aldığı bir dilekçe ile il 

müdürlüğüne müracaat ederler. 

a) Muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanelerinde çalışan ve 

hizmet içi eğitim belgesi olan veteriner hekimle yapılmış en az bir yıllık 

bölge veteriner hekimler odası onaylı noter tasdikli veteriner hekim 

sözleşmesi, 

b) Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin çalışma izni 

verecek kurumca onaylı uzmanlık belgesinin aslı veya il müdürlüğünce 

onaylı fotokopisi, 

c) Satış yerleri için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre yerel 

yönetimler tarafından düzenlenen eğitim sertifikasının aslı veya il 

müdürlüğünce onaylı fotokopisi, 

ç) Belediyeden alınmış işyeri ruhsatı. 

(2) Başvuru, il müdürlüğü hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri 

şubesi müdürlüğünce incelenir. Belgelerin uygun bulunması halinde; 

mahallinde yapılan inceleme sonunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-

3 İş Yeri Açma Raporu düzenlenir. İş yeri açma raporuna istinaden mevzuata 

uygun bulunan yerlere, mülki idare amirinin onayı alındıktan sonra il 

müdürlüğünce çalışma izni verilir. Gerçek ve tüzel kişiler adına, bu 

Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 İş Yeri Çalışma İzin Belgesi düzenlenir. 

Çalışma izni verilmiş iş yerlerine ait bilgiler bölge veteriner hekimler 

odasına bir yazı ile bildirilir. 

 

Çalışma İznine İlişkin Genel Şartlar 

MADDE 7 – (1) Çalışma izni verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari 

teknik ve sağlık şartlarının bulunması zorunludur. 

a) İş yerleri, insan gıdası imal edilen iş yerlerini olumsuz etkileyecek 

mesafelere kurulamaz. 



 
 

b) İş yeri zemini ve duvarları kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen 

su geçirmez açık renkli fayans, mermer veya benzeri bir malzeme ile 

kaplanır. 

c) İş yeri zemini eğimli olur ve zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe 

bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulundurulur. 

ç) İş yerlerinde, şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca 

yönelik yeterli kapasitede su deposu bulundurulur. 

d) Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, 

musluk ve hortum düzeneği bulundurulur. 

e) Hayvanları rahatsız edecek kadar güçlü veya yetersiz aydınlatma ile 

hayvanları doğrudan etkileyecek ışıklandırma yapılamaz. 

f) İş yerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin 

girmesini engelleyecek tarzda kapatılır. 

g) İş yerinin havasını, iklim, hayvan sayısı ve hayvan türü gibi koşullara 

bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulundurulur. 

ğ) Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, 

paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılır. 

h) İş yeri, hastalık yapan mikroorganizmalara ve parazitlere karşı 

haftada bir olmak üzere, hastalık şüphesi durumu ile gerekli görülen 

zamanlarda da dezenfekte edilir. 

ı) Her kafeste barındırılan hayvan türüne uygun yemlik, suluk ve altlık 

bulundurulur. Kafes, suluk ve yemlik gibi malzemeler her gün ve her hayvan 

değişiminden önce temizlenip dezenfekte edilir. Altlıklar her gün, gerekli 

durumlarda daha sık ve hayvan değişimlerinde mutlaka değiştirilir ve her 

değiştirilmede kafes dezenfekte edilir. 

i) Hayvanların yaşam alanları ve standartlarının minimum ölçüleri, 

Bakanlıkça belirlenir. 

j) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi ve 

barındırılması sağlanır. 

k) İş yerlerinde bulunan hayvanlar ayrı ayrı kafes veya bölümlerde 

bulundurulur. Aynı türden dahi olsa, birbirine zarar verebilecek hayvanlar 

bir arada tutulamaz. 



 
 

l) İş yerlerinde bulunan hayvanların, türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgilerini 

içeren etiketler, hayvanın tutulduğu ünite ya da kafes üzerine asılır. 

m) İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü 

kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınır. 

n) Temizlik artıkları, kullanılmış altlıklar ve dışkılar, dayanıklı, ağzı 

bağlanabilen naylon torbalar içinde muhafaza edilir ve işyeri dışına 

bırakılamaz.  

o) İş yerinde ölen hayvanlar, işyeri veteriner hekimine bildirilir. Ölen 

hayvanlar tıbbi atık torbalarına konularak, uygun şartlarda muhafaza edilip, 

usulüne uygun şekilde bertaraf edilir. 

ö) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık 

çıktığında, veteriner hekim durumu en ivedi şekilde resmi makamlara haber 

vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür. 

p) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, salgın hayvan 

hastalığı şüphesi durumunda il veya ilçe müdürlükleri tarafından 

sahiplerinin sorumluluğunda karantinaya aldırılır. Karantina süresince 

yapılan her türlü masraflar işyeri sahibine aittir.  

r) İş yerlerinde ürün satışı yapılacak ise, ürünler zeminden en az 10 cm 

yükseklikte, hayvanların temas edemeyeceği, kolay temizlenebilir raflarda 

satışa sunulur. 

s) İş yerlerinde hasta, yaralı veya sakat hayvanlar ayrı bir bölümde 

barındırılır. 

ş) Altlık malzemesi, kuru, emici özellikte ve tozsuz olur. 

t) İş yerinde, Bakanlıkça satışına izin verilen veteriner sağlık ürünleri 

bulundurulabilir. İş yerleri, bu ürünlerin bulunması ile ilgili usul ve esaslara 

uymak zorundadır. 

u) İş yeri sahibi, iş yerine bu Yönetmelikte belirtilen şartları 

sağlamaktan sorumludur. 



 
 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Üretim ve Satış Yerleri 

Kedi ve Köpek Üretim Yerleri 

MADDE 8 – (1) Kedi ve köpek üretim yerlerinin, aşağıdaki özelliklere 

sahip olması zorunludur. 

a) Üretim yerlerinde; idari büro, veteriner hekim odası, duş, depo, 

tuvalet ve hayvan karantina ünitesi, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı 

bölüm, temizlik ünitesi, kapalı ve açık gezdirme alanı bulunur. 

b) Tüm açık bölümler rüzgar yönüne dönük olmayacak şekilde yapılır. 

c) Kapalı bölümlerde, hayvanlara güneş ışığı gelebilecek büyüklükte, 

dışarıdan kemirgen, sinek ve benzeri haşerenin girmesine engel olacak tel 

ile kapatılmış pencereler bulunur. 

ç) Toprak zeminli gezdirme alanları bulunur. 

d) Hayvanların barındığı açık ve kapalı bölümlerin zemini ve duvarları, 

yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzeme ile kaplanır. 

e) Hayvanların yatabileceği ırklarına ve boyutlarına uygun, yerden en 

az 10 cm yükseklikte platformlar bulunur. 

f) Üretim yerlerinde, diğer ünitelerden bağımsız, kapalı bir bölümde 

hayvanın ırkına uygun boyutta doğum ünitesi ve karantina ünitesi bulunur. 

g) Üretim ünitelerinin kapalı bölümlerinin çatısı izolasyonlu uygun bir 

çatı malzemesi, açık alandaki kafesli bölümün yarısı yağmur ve güneşi 

engelleyen bir çatı malzemesi ile kapatılır. 

ğ) Tüm kafeslerde, dezenfekte edilebilir su ve mama kapları 

bulundurulur. 

h) Üretim yerlerinde hayvanlar ayrı ayrı bölümlerde bulundurulur. 

ı) Üretim yerine koyulan hayvanların türü, ırkı, yaşı ve diğer bilgileri, 

ıslanmaz pvc gibi bir muhafaza ile her bir ünite üzerinde görünen bir yere 

asılır. 



 
 

i) Kedi üretim yerinin içine, kedilerin yatabilmesi için yatak, 

yüksekliklere tırmanabilmesi ve oyun oynayabilmesi için oyun ve tırmanma 

platformları ve benzeri malzemeler konulur. 

j) Üretim yerlerinde kimliklendirilmiş kedi ve köpek yavrularına, 

Bakanlık tarafından belirlenen zamanlarda aşı ve iç-dış parazit ilaçlaması 

yapılır. En son yapılan aşılama tarihi üzerinden on beş gün geçmiş yavrular 

satış yerine gönderilir. 

 

Kemirgen ve Evcil Tavşan Üretim Yerleri 

MADDE 9 – (1) Kemirgen üretim yerlerinin, aşağıdaki özelliklere sahip 

olması zorunludur. 

a) Üretim yerlerinde; veteriner hekim odası, duş, depo, tuvalet, hayvan 

karantina ünitesi, üretim üniteleri, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı 

bölüm ve temizlik ünitesi bulunur. 

b) Üretim için kafesler zeminden ve tavandan 30 cm uzaklıkta ve kafes 

düzenekleri arasında koridor şeklinde en az 100 cm mesafe bulundurulur. 

c) Yeterli havalandırma sağlanır. Bölüm ısı, ses ve ışık yalıtımına uygun 

şekilde düzenlenir. Ayrıca insekt ve rodentlerin içeri girmesini engelleyecek 

önlemler alınır. 

ç) Üretim yerindeki hayvan odaları türün ihtiyaçlarına uygun olarak 

yapılır. 

d) Giriş bölümlerinde dezenfektan ya da antibakteriyel paspaslar 

kullanılır. 

e) Hayvanlar türlerine uygun odalarda ve kafeslerde barındırılır. 

f) Odaların zemin ve duvarları darbelere dayanıklı, su geçirmez, 

dezenfektan ve yüzey temizleyicilerine dayanıklı materyalden yapılır. 

g) Kapılarda gözlem pencereleri bulundurulabilir ve bu pencereler ışık 

geçirmeyecek şekilde kapatılır. 

ğ) Hayvanlara ait yiyecek, içecek, ilaç ve diğer malzemeler hayvanların 

bulunduğu odalarda depolanmaz. 

h) Hayvanlara kafes içerisinde güvenli bir ortam sağlanır. 

ı) Hayvanların yem ve suya sürekli ulaşabilmesi sağlanır. 



 
 

i) Kafeslerin kenar, köşe ve birleşim yerleri yuvarlatılmış ve aşınmaya 

dayanıklı malzemeden yapılır. 

j) Farelerin barındırıldıkları kafes kapaklarının tel aralığı 6 mm, ratların 

12 mm’den daha geniş olamaz. 

 

Kuş Üretim Yerleri 

MADDE 10 – (1) Kuş üretim yerlerinin, aşağıdaki özelliklere sahip 

olması zorunludur. 

a) Üretim yerlerinde; veteriner hekim odası, duş, depo, tuvalet, hayvan 

karantina ünitesi, üretim üniteleri, hayvanların yiyeceklerinin hazırlandığı 

bölüm ve temizlik ünitesi bulunur. 

b) Üretim için kafesler zeminden ve tavandan 30 cm uzaklıkta ve kafes 

düzenekleri arasında koridor şeklinde en az 100 cm mesafe bulunur. 

Süs balıkları, sürüngen ve diğer hayvanların üretim yerleri 

MADDE 11 – (1) Süs balıkları, sürüngen ve diğer hayvanların üretim 

yerlerinde, 7 nci maddede belirtilen şartlara uyulması zorunludur. 

 

Ev  Hayvanı Satışı  

MADDE 12 – (1) Ev hayvanlarının satışında, aşağıdaki hususlara 

uyulması esastır. 

a) Ev hayvanı satışları, sahipsiz hayvanların bulundukları barınaklarda, 

üretim yerlerinde ve yer seçim komisyonu tarafından uygun görülen 

yerlerde yapılır. 

b) Kimliklendirilmiş kedi ve köpek yavrularına Bakanlık tarafından 

talimatla belirtilen zamanlarda aşı ve iç-dış parazit ilaçlaması yapılır. En son 

yapılan aşılama tarihi üzerinden on beş gün geçmiş yavruların satışı 

yapılabilir. 

c) İthali yasak hayvanların satışı yasaktır. 

ç) Onaltı yaşından küçük kişilere ev hayvanı satılamaz. 

d) Müşterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk teması ve ulaşmasını 

önleyecek gerekli tedbirler alınır.  



 
 

e) Satış yerinde gebe veya yeni doğum yapmış hayvanlar ile 

tüylenmemiş kanatlı yavruları ve iki aylıktan küçük kedi ve köpek yavrusu 

bulundurulamaz. 

f) Satış yerindeki tüm hayvanlara periyodik aşılar, iç ve dış parazit 

ilaçlar işyeri veteriner hekimi tarafından bir program dahilinde gününde 

yapılarak kayıt defterine işlenir. 

g) Hayvan satış yerlerindeki hayvanların türü, ırkı, yaşı ve diğer 

bilgilerini içeren etiketler hayvanın bulunduğu ünite ya da kafes üzerine 

asılır. 

ğ) Çevreden ve doğadan alınan veya izinli kuruluştan alınmayan 

hayvanların satışı yapılamaz. 

h) Yuvadan erken alınmış veya tüylenmesini tamamlamamış yavru 

kuşlar satışa sunulmaz.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Barınma ve Eğitim Yerleri 

Kedi ve Köpek Barınma ve Eğitim Yeri 

MADDE 13 – (1) Hayvanların barınma ve eğitim yerlerinde aşağıdaki 

şartlara uyulması zorunludur. 

a) Aynı arazi içinde idari büro, veteriner hekim odası, personel odası, 

duş, depo, tuvalet, hayvan karantina ünitesi, hayvanların yiyeceklerinin 

hazırlandığı mutfak ünitesi, temizlik ünitesi, kapalı ve açık gezdirme alanı 

ile bunlara ek olarak kapalı ve açık eğitim yeri bulundurulur. 

b) Barınma ve eğitim yerlerinin kurulacağı alan, hayvan sayısına ve 

hayvan türleri için verilecek minimum ölçülere göre belirlenir. Hayvan türleri 

için verilecek minimum ölçüler, Bakanlıkça belirlenir. 

c) Hayvanların gezdirileceği gezdirme alanlarının zemini toprak olur. 

ç) Hayvanların barındığı yerlerin zemini, duvarları ve diğer 

kullanılabilen malzemelerin yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte 

olması şarttır. Barınma yerlerine bitişik egzersiz alanlarının kenarları en az 

150 cm yüksekliğinde duvarla, ön ve üst kısımları ise paslanmaz kafes telle 

kapatılır. 



 
 

d) Hayvanların yatacağı yerlerde hayvanın türüne uygun altlıklar kullanılır. 

e) Kapalı bölümlerin çatısı izolasyonlu uygun bir çatı malzemesi ile kaplanır. 

f) Kolay temizlenebilir su ve mama kapları bulundurulur. 

g) Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların yiyecek ihtiyaçları 

hayvan sahibi tarafından veya iş yerince temin edilir. Yiyeceğin kimin 

tarafından karşılanacağı ve özellikleri hayvan teslim tutanağında belirlenir. 

ğ) Barınma ve eğitim yerlerine iki aylıktan küçük ve aşısı 

tamamlanmamış yavru köpekler kabul edilemez. 

h) Barınma ve eğitim yerlerine kabul edilecek hayvanların aşı ve parazit 

ilaçlamalarının yapılmış olması şarttır. 

ı) Eğitim yerlerinde, hayvanlara hangi eğitimin verileceği bir tutanağa 

yazılır. Bu tutanak eğitim yeri sorumlusu ve/veya sahibi ile hayvan sahibi 

tarafından imzalanır. 

i) Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların hastalanması 

durumunda, hayvan sahibine bilgi verilerek tedavisi yapılır. Hayvan sahibine 

ulaşılamıyorsa işyeri veteriner hekiminin kararı uygulanır. Masraflar hasta 

hayvan sahibi tarafından karşılanır. 

j) Barınma ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanın ölmesi durumunda 

hayvan sahibine bilgi verilir ve talep etmesi halinde masraflar kendisine ait 

olmak üzere resmi kurumlarda otopsi ve laboratuvar analizleri yaptırılabilir. 

k) Hayvan eğitim yerlerinde yeterli sayıda eğitim uzmanı ve bakıcı 

istihdam edilir. 

l) Yabancı uyruklu eğitim uzmanlarına ait eğitimci belgelerinin resmi 

makamlara onaylatılması şarttır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Kayıt, Kapatma ve Denetime İlişkin Hükümler 

Hayvanların Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması  

MADDE 14 – (1) İş yerlerinde bulundurulan hayvanların 

kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması zorunludur. Hayvanlara ait 

kimliklendirme işlemlerine dair esaslar Bakanlıkça belirlenir. 



 
 

(2) İş yerlerinde bulunan ve iki aylık olan kedi ve köpek yavruları, 

veteriner hekim denetiminde kimliklendirilir. 

(3) Kedi ve köpek üretim ve satış yerlerinde bulunan her bir hayvan için 

ayrı ayrı kimlik belgesi tanzim edilir. Kimlik belgesine ait vasıf ve şartlar 

Bakanlıkça belirlenir. 

İş Yerinde Tutulacak Kayıtlar 

MADDE 15 – (1) İş yerlerinde, ithal edilmiş hayvanlar için ithal 

edildiklerini gösteren gümrük belgelerinin, sağlık ve orijin sertifikalarının 

birer suretinin bulundurulması zorunludur. 

(2) Üretim ve satış yerleri ile barınma ve eğitim yerlerinde bulunan 

hayvanlar, kayıt defterine işlenerek kayıt altına alınır. 

(3) Satılan her hayvan için hayvan satış belgesi doldurulur. Hayvan satış 

belgesi iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası hayvan sahibine verilir. 

(4) Barınma ve eğitim yerlerinde bulunan hayvanlar için, hayvan teslim 

tutanağının bulunması şarttır. Teslim tutanaklarında hayvana, hayvanı 

teslim edene ve teslim alana ait bilgiler bulunur. 

(5) İş yerlerinde denetim tutanağına göre denetim yapılır. Yapılan 

denetim sonucu tespit edilen konular denetim defterine kaydedilir. 

(6) İş yerlerinde yapılan dezenfeksiyon işlemleri dezenfeksiyon 

defterine işlenir. 

(7) Üretim yerlerinde üretilen hayvanlar için üretim belgesi düzenlenir. 

(8) Barınma ve eğitim yerlerine getirilen hayvanlar için, taraflarca 

taahhütname düzenlenebilir.  

(9) Bu Yönetmelik hükümlerine göre iş yerlerinde bulundurulması 

gereken defterlerin her bir sayfasının, il müdürlüğü hayvan sağlık şube 

müdürlüğüne numaralandırılarak, mühürletilmesi ve onaylatılması şarttır. 

(10) İş yeri sahibi ya da sorumluları, çalışmaları ile ilgili faaliyet 

raporlarını altı ayda bir il/ilçe müdürlüğüne bildirir. 

Denetim 

MADDE 16 – (1) İş yerlerinin denetimleri, 5996 sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak 

çıkarılan alt düzenleyici işlemlere uyulup uyulmadığı yönüyle ve yılda en az 



 
 

bir kez olmak üzere iki denetim elemanı tarafından yapılır. Denetim 

elemanları, denetim sonunda tespit edilen hususları denetim defterine 

kaydedip, denetim tutanağını iki nüsha halinde hazırlar. Tutanağın bir 

nüshasını iş yeri sahibine ya da iş yeri veteriner hekimine verir. 

(2) İş yeri veteriner hekimi, meslek icrası yönünden kayıtlı oldukları 

bölge veteriner hekimleri odası tarafından, 13/9/2006 tarihli ve 26288 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimleri Birliği 

Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında 

denetime tabi tutulur. 

 

 

Veteriner Hekim İstihdamı  

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulan, iş yerlerinde 

veteriner hekim istihdamı zorunludur. 

(2) Veteriner hekimlik hizmetleri kamuda çalışanlar hariç, 

muayenehane, poliklinik veya hayvan hastanesinde görevli veteriner 

hekimler tarafından verilir. 

(3) İş yeri veteriner hekiminin çalışma gün ve saatleri ile alacağı ücret 

bölge veteriner hekimler odası tarafından belirlenir. Belirlenen şartların, 

veteriner hekim ve iş yeri sahibi arasında yapılacak sözleşmede bulunması 

zorunludur. 

(4) İş yeri sahibi, iş yeri veteriner hekiminin görevlerini yerine 

getirmesinde kullanacağı araç, gereç ve personel dahil her türlü imkanı 

sağlamak zorundadır. 

(5) İş yeri veteriner hekimi işten ayrılmak istediği takdirde; bu isteğini 

bir ay önceden işyeri sahibine, Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne ve bağlı 

bulunduğu veteriner hekimler odasına bir dilekçe ile bildirmek zorundadır. 

(6) İşveren, iş yeri veteriner hekiminin işine son vermek istemesi 

halinde, bir ay önceden veteriner hekime, veteriner hekimin bağlı 

bulunduğu veteriner hekimler odasına ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne 

bildirmek ve yeni bir işyeri veteriner hekimi istihdam edilene kadar bir 

önceki veteriner hekimle çalışmak zorundadır. 



 
 

(7) İş yeri veteriner hekiminin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı 

hareket etmesi halinde, ilgili husus bölge veteriner hekimler odasına bir 

yazı ile bildirilir. 

İş Yeri Veteriner Hekiminin Görev ve Sorumlulukları  

MADDE 18 – (1) İş yeri veteriner hekiminin görev ve sorumlulukları 

aşağıda belirtilmiştir.  

a) İş yeri veteriner hekimi, bu Yönetmelikte belirlenen tüm görev ve 

sorumluluklarında, mesleki hizmete yönelik mevzuata, bağlı bulunduğu 

veteriner hekimler odasının almış olduğu kararlara ve tüm mesleki etik 

kurallara uymak zorundadır.  

b) İş yeri veteriner hekimi, işyerlerinin sağlık ve teknik yönünden 

mevzuata uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden; iş yerine sağlıklı 

hayvanların kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılmasından; iş 

yerlerindeki hayvanların tür ve cinslerine göre aşılama ve ilaçlamalarının 

yapılmasından ve buradaki alet ve malzemelerin temizlik ve 

dezenfeksiyonlarının yaptırılmasından; atık ve artıklarının çevre ve toplum 

sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından işveren ile 

birlikte sorumludur.  

c) İş yeri veteriner hekimi, iş yerine gelen ve satılan hayvanların 

miktarları, geliş ve çıkış tarihleri, tür ve cinslerine göre aşılama, ilaçlama 

tarihleri gibi kayıtları tutar. Kendilerine bildirilen zaman ve şekilde il veya 

ilçe müdürlüklerine gerekli bilgileri verir. 

ç) İş yeri veteriner hekimi, iş yerlerini amacı dışında muayene, tedavi, 

ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz. 

d) İş yerlerinde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve 

Yem Kanununa göre ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, işyeri veteriner 

hekimi durumu en ivedi vasıta ile resmi makamlara haber vermek ve 

ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür. 

e) İş yerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, iş yeri veteriner hekimi 

tarafından kayıt defterine işlenir. Varsa yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve 

laboratuvar teşhisleri rapor halinde deftere işlenip iş yerinde muhafaza 

edilir. 



 
 

 

Kapatma, Değişiklik ve İlaveler 

MADDE 19 – (1) Çalışma izni almış hayvan üretim, satış, barınma ve 

eğitim yerlerinde, Bakanlığın müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik 

veya ilave yapılamaz. Verilen çalışma izni, gerçek veya tüzel kişiler için olup, 

üzerinde yazılı olan adres için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin 

değişmesi halinde çalışma izni geçerliliğini kaybeder. Çalışma izninde 

belirtilen sahip veya unvanın değişmesi hallerinde, durum en az bir ay 

önceden bir dilekçe ile il müdürlüğüne bildirilir. Dilekçeye, değişikliklerle 

ilgili bilgi ve belgeler ile çalışma izninin aslı eklenir. Bakanlık il müdürlüğü 

çalışma izni üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden çalışma izin 

belgesi düzenler.  

(2) Çalışma izin belgesinin kaybolması veya okunamayacak şekilde 

tahrip olması halinde, gazete ilanı veya tahrip olmuş çalışma izin belgesinin 

aslı, bir dilekçeye eklenerek il müdürlüğüne müracaat edilir. Bakanlık il 

müdürlüğünün uygun görmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli 

açıklama yapılarak çalışma izin belgesi düzenlenir. 

(3) Bu Yönetmeliğe tabi iş yeri faaliyetinin sahibi tarafından 

durdurulması veya kapatılması hallerinde, bu durum bir ay öncesinden bir 

yazı ile il müdürlüğüne bildirilir. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

İdari Yaptırımlar 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırılık halinde 

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5199 

sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre 

işlem yapılır. 

 

 

 

 



 
 

 

Geçiş Hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 

ruhsatlı veya ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri sahipleri, 

31/12/2012 tarihine kadar bu Yönetmeliğe uygun olarak çalışma izni 

almak zorundadır.  

Yürürlük 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı yürütür. 

EK-1 

BAŞVURU DİLEKÇESİ 

 1) Kurulacak işyerinin 

a) Sahibinin adı ve soyadı: 

b) Ticari adı: 

c) Adresi: 

ç) Telefon numarası: 

d) Faks numarası: 

2) İşyerinin faaliyet alanı :  

Ev hayvanları üretim yeri: 

Ev hayvanları satış yeri: 

Ev hayvanları barınağı: 

Ev hayvanları eğitim yeri: 

3) İşyerinde çalışacak personel sayısı ve görevleri: 

 4) İşyerinin faaliyete başlama tarihi: 

 

EK-2 

KURULUŞ İZİN BELGESİ 

 İşyerinin 

a) Sahibinin adı ve soyadı :  

b) Ticari adı :  

c) Faaliyet alanı :  

ç) Adresi :  

d) Telefon numarası :  

e) Faks numarası :  



 
 

f) Ada pafta ve parsel numarası:  

Bu belge ile yukarıda adı ve adresi yazılı ............................................................... 

kuruluş izni verilmiştir 

.İl Müdürü Tarih-İmza  

  

  

 EK-3 

İŞ YERİ AÇMA RAPORU 

1) İşyerinin: 

a) Sahibinin adı ve soyadı: 

b) Ticari adı: 

c) Faaliyet alanı :  

ç) Adresi: 

d) Telefon numarası: 

e) Faks numarası: 

f) Ada pafta ve parsel numarası: 

  

 2) İşyerinin bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olup olmadığı: 

a)   Uygun                                              

b) Uygun değil 

3) Mahallinde yapılan inceleme sonucundaki tespit ve gözlemler: 

Veteriner Hekim        Veteriner Hekim    Şube Müdürü   

                                                 

Tarih 

 İl Müdürü 



 
 

EK-4 

İŞ YERİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ 

İşyeri sahibinin adı ve  

soyadı:    

İşyerinin ticari adı: 

Adresi:  
Faaliyet alanı: 

İzin tarihi: 

İzin numarası:  

  

Yukarıda adı ve adresi belirtilen işyerine, Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri 

Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartların taşınması nedeniyle bu izin belgesi verilmiştir. 

..../..../..... 

İl Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Resmi Gazete: 16.11.2011- 28114 

  

EV HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA ve EĞİTİM 

YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri 

Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan 

“hayvan sağlık şube” ibaresi “hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri 

şubesi” şeklinde değiştirilmiştir.  

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde yer alan “veya 

ruhsatsız” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.  

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı yürütür. 

 

Resmi Gazete: 03.04.2012-28253 

EV HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA ve EĞİTİM YERLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 –  8/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğu adı ve ticaret sicil numarası 

beyanı (Şirket sözleşmesi 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmış ise şirket 

sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin kurumca tasdikli örneği 

istenir.), imza sirküleri ve yönetim kurulu kararının kurumca tasdikli 

örneği.” 

MADDE 2 –  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) 

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 



 
 

“ç) Belediyeden alınmış işyeri ruhsatının il müdürlüğünce onaylı 

fotokopisi,” 

MADDE 3 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı yürütür. 

 

Resmi Gazete: 04.04.2012- 28254  

EV HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA ve EĞİTİM YERLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 –  8/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının  (d) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Tüzel kişiler için, ticaret unvanı, kayıtlı olunan ticaret sicil 

memurluğunun adı ve ticaret sicil numarası beyanı (Şirket ana sözleşmesi 

Ticaret Sicil Gazetesinde 1/10/2003 tarihinden önce yayınlanmışsa Ticaret 

Sicil Gazetesinin aslı veya kurumca onaylı örneği), imza sirkülerinin aslı veya 

kurumca onaylı sureti ve yönetim kurulu kararı.”  

MADDE 2 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
yürütür.  

 

KEDİ, KÖPEK ve GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ 
VE KAYIT ALTINA ALINMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hastalıklarının daha etkin 

kontrolünü sağlamak amacıyla, sahipli köpek, kedi ve gelinciklerin 
kimliklendirilerek elektronik ortam da dâhil olmak üzere kayıtlarının 
düzenli tutulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 
Kapsam  



 
 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sahipli köpek, kedi ve gelinciklerin 
bireysel olarak kimliklendirilmesini, kimliklendirmede kullanılacak yöntemi, 
malzeme tipi ve özelliklerini, kimliklendirilen hayvanlar ile bunların 
bulundukları işletmelerin veya sahiplerinin kayıt altına alınmasını, kayıt 
altına alınan hayvanlara düzenlenecek belgeleri, denetim ve kontrol ile idari 
yaptırımlara ilişkin hususları kapsar. 

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan hayvanların 
kimliklendirilmesi, kayıtlarının tutularak TSK’nın kendi veri tabanlarında 
bilgilerin saklanması, kontrol ve denetim işlemleri bu Yönetmelik 
çerçevesinde Bakanlıkla iş birliği içerisinde TSK ilgili birimleri tarafından 
yapılır. 

(3) Bu Yönetmelik sahipsiz hayvanlar ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan ev hayvanlarını kapsamaz. 

 
Dayanak 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 nci ve 11 inci 
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanım ve Kısaltmalar  
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, 
b) Ev Hayvanı: Bu Yönetmelikte geçen sahipli köpek, kedi ve izinli ev 

hayvanı üretim merkezinde üretilen gelincikleri, 
c) Ev hayvanı sahibi: Ev hayvanların mülkiyet hakkını üzerinde 

bulunduran 16 ve üzeri yaşta gerçek veya tüzel kişiyi,  
ç) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü, 
d) Hayvan barınağı: Hayvanların sahiplendirilinceye veya alındığı 

ortama geri bırakılıncaya kadar rehabilite edildiği ve bu süre içerisinde 
geçici olarak barındırıldığı tesisi,  

e) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerini, 
f) İşletme: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan hayvanların, veteriner 

muayenehane, poliklinik ve hayvan hastaneleri dışındaki, üretildiği, alınıp 
satıldığı, devamlı veya geçici olarak tutulduğu, yetiştirildiği veya beslendiği 
herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan çiftliği durumunda 
bulunduğu çevreyi, 

g) İş yeri veteriner hekimi: Ev hayvanları üretim, satış, barınma ve 
eğitim yerleri ile buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık 
sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalardan sorumlu veteriner hekimi,  

ğ) Kanun: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu, 



 
 

h) Mikroçip: İçinde 15 karakterli kod numarası bulunan ve deri altına 
özel bir cihazla uygulanan, elektronik tanımlama malzemesini,  

ı) Okuyucu: Ev hayvanlarına belli bir uzaklıktan tutularak, uygulandığı 
hayvana ait mikroçipteki bilgileri görüntüleyen tarayıcıyı, 

i) Pasaport: Ev hayvanı için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve 
sahibine ait bilgileri içeren bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen belgeyi, 

j) Resmî veteriner hekim: Bu Yönetmelik kapsamında verilen görevleri 
Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi, 

k) Sahipli hayvan: Ev, işyeri, arazi ve benzeri sınırlar içinde gerçek ya 
da tüzel kişilik tarafından korunulan hayvanları, 

l) Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da 
koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir 
sahip veya koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında 
bulunmayan evcil hayvanları, 

m) Serbest veteriner hekim: 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner 
Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının 
Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanuna göre mesleğini serbest 
olarak icra etme yetkisine sahip veteriner hekimi, 

n) TSK: Türk Silahlı Kuvvetlerini, 
o) Yetkili veteriner hekim: Resmî veya serbest veteriner hekimi, 
ifade eder. 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 
Yetki, Sorumluluk ve Yükümlülükler 

 
Yetki ve Sorumluluk 
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesindeki ev hayvanlarının 

kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması, mikroçip basımı ve dağıtımı ile ilgili 
tüm işlemlerin yürütülmesinde Bakanlık yetkilidir. Bakanlık, gerektiğinde bu 
yetkinin bir kısmını veya tamamını kontrol ve denetimi altında olmak 
şartıyla yeterli altyapıya sahip, ev hayvanları konusunda faaliyet gösteren 
kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere devredebilir. 

(2) Genel Müdürlük; hayvan hareketleri ve sağlığına yönelik bilgisayar 
destekli ve Bakanlık hayvan kayıt sistemi ile ilişkilendirilecek veri tabanının 
oluşturulması, il/ilçe müdürlükleri arasında bilgi akışının sağlanması, il/ilçe 
müdürlükleri ile yetki verilmesi halinde yetki verilen kurum veya 



 
 

kuruluşların çalışmalarının kontrolü, denetimi ve eğitimi ile merkezi veri 
tabanının geliştirilmesi, işletilmesi ve işlemlerin uygulanması ile yetkili, 
görevli ve sorumludur. 

(3) İl/ilçe müdürlüğü; kendi yetki, görev ve sorumluluk sahasında 
bulunan ev hayvanlarının kimliklendirilmesinde kullanılacak cihazların, bu 
Yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu onaylamak, ev hayvanlarını 
bireysel olarak kimliklendirmede kullanılacak numaraların işletmelere 
tahsisini sağlamak, işletmelerdeki ev hayvanlarının kontrol ve denetimlerini 
yapmak, kontrollere ilişkin raporlar hazırlamak, yetki verilmesi halinde yetki 
verilen kurum veya kuruluşların çalışmalarının kontrolü, denetimi ve 
eğitimini sağlamak, bu Yönetmelik hükümlerinin ihlal edilmesi halinde 
gerekli yaptırımları uygulamak ve bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümlerini 
uygulama konularında yetkili, görevli ve sorumludur. 

(4) Ev hayvanı sahibi; ev hayvanlarının kimliklendirilmesini sağlamak, 
doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliği ile ilgili bilgileri il/ilçe müdürlüğüne 
süresi içerisinde bildirmekle sorumlu ve yükümlüdür. Ev hayvanı sahibi bu 
Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden, eksik ya 
da hatalı vermiş olduğu beyanları nedeniyle oluşacak tüm olumsuzluk ve 
hatalardan sorumludur. Ev hayvanı sahipleri ev hayvanlarının her türlü 
bakım ve beslenmesinden sorumlu olup, ev hayvanlarını terk edemezler. Ev 
hayvanı sahipleri 16 yaşından gün almış fakat 18 yaşını doldurmamış ise bu 
Yönetmelik çerçevesinde belirlenen sorumluluklar veli ve/veya vasisine 
aittir. 

 
 
 
 
Sağlık Şartları 
MADDE 6 – (1) Ev hayvanlarının sağlık şartları ile ilgili olarak aşağıdaki 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunludur: 
a) Hayvanlara yapılmış olan kuduz aşıları pasaporta işlenir. 
b) Ekinokokkus multiokularis etkeninin tedavisi yapılması durumunda 

bu bilgiler pasaporta işlenir. 
c) Kuduz antikor titrasyon testleri Bakanlıktan çalışma izni bulunan, 

Uluslararası Proficiency Test programlarını takip eden ve testlerde başarılı 
olan laboratuvarlarda yapılır.  

ç) Kuduz aşılarının etkinliğini izlemek için serolojik testlerin 
doğrulaması Avrupa Birliği Kuduz Referans Laboratuvarında yapılır. 

d) Kuduz aşıları minumum 12 haftalıktan itibaren yapılır. 
e) Kuduz antikor titrasyon testini gerçekleştirmek için gerekli olan kan 

örneği yetkili veteriner hekim tarafından alınır. 



 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kimliklendirme ve Kayıt Altına Alma 

 
Sistemin Unsurları 
MADDE 7 – (1) Ev hayvanlarının kimliklendirilmesi ve kayıt altına 

alınmasına ilişkin bilgi sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur: 
a) Ev hayvanlarının kimliklenmesi için mikroçip ve okuyucudan oluşan 

kimlikleme araçları, 
b) Pasaport belgeleri, 
c) Bilgisayar destekli veri tabanı, 
ç) Ev hayvanlarına takılan mikroçiplerin seri numaralarının ve ev 

hayvanı sahipleri ile adreslerinin kaydedildiği kayıt defteri. 
Bilgi Erişimi 
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük bu Yönetmelik çerçevesindeki tüm 

bilgilere; il/ilçe müdürlüğü de kendi görev, yetki ve sorumluluk sahasındaki 
bilgilere erişebilir. Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgi 
gizliliğinin ve korunmasının sağlanması şartıyla, ilgili kurum, kuruluş, 
gerçek ve tüzel kişilere, gerekli önlemleri alarak paydaşların uygun şartları 
haiz olmaları halinde bu bilgilere erişimleri için izin verebilir. Bu bilgiler 
arasında kişisel verilerin bulunması halinde, bu nitelikteki veriler gerekli 
teknik ve idari tedbirler alınarak 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun şekilde ilgili üçüncü 
kişilerle paylaşılabilir. 

 
 
Ev Hayvanlarının Kimliklendirilmesi 
MADDE 9 – (1) Kimliklendirme ISO 11784 standartı ve HDX ya da FDX-

B teknolojisine uygun mikroçip ile yapılır. 
(2) Mikroçip uygulaması veteriner hekimler tarafından veya veteriner 

hekim gözetiminde veteriner sağlık teknisyeni/veteriner sağlık teknikeri 
tarafından yapılır. 

(3) Yeni doğan ev hayvanının sahibi Ek-1’de yer alan Beyanname ile 
doğum tarihinden itibaren en geç üç ay içinde il/ilçe müdürlüğüne başvuru 
yapmakla yükümlüdür.  

(4) Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları on beş gün 
içinde veri tabanına kaydedilir.  

(5) Veri tabanına kaydedilmiş ev hayvanlarına ait aşı uygulaması, 
sahip değişikliği gibi pasaporttaki ve veri tabanındaki bilgilerin değişmesi 



 
 

halinde değişikliğin bildirilmesini takiben en geç on beş gün içinde yeni 
bilgilerin kayıt edilmesi zorunludur.  

(6) Mikroçip, iki skapula arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın 
kısmına deri altına uygulanır.  

(7) Mikroçip, ISO 11785 sayılı standarda uygun okuyucular tarafından 
okunmalıdır.  

(8) Kontrolleri esnasında mikroçipi okunamayan ya da düştüğüne 
kanaat getirilen ev hayvanları için sahibinin ibraz ettiği belge veya bilgiler 
ile veri tabanındaki bilgiler doğrultusunda yeniden mikroçip uygulaması 
yapılır. 

(9) Daha önce ISO 11784 sayılı standarda uygun olarak 
kimliklendirilen ev hayvanlarının çip bilgilerinin ISO 11785 sayılı standarda 
uygun okuyucular tarafından okunması durumunda bu hayvanlara yeniden 
çip takılmaz. 

 
Mikroçiplerin Gerçek ve Tüzel Kişiliklere Tahsisi ve Uygulanması 
MADDE 10 – (1) Gerektiğinde üzerinde bireysel tanımlama numaraları 

bulunan mikroçipler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ilgili 
il/ilçe müdürlüğü tarafından kendi görev, yetki ve sorumluluk sahasındaki 
gerçek ve tüzel kişiliklere tahsis edilebilir. 

(2) Gerektiğinde üzerinde bireysel tanımlama numaraları bulunan 
mikroçipler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ilgili il/ilçe 
müdürlüğü, serbest veteriner hekim, kurum ya da kuruluşlar tarafından 
kendi görev, yetki ve sorumluluk sahasındaki ev hayvanlarına uygulanır. 

 
Pasaport ile ilgili işlemler 
MADDE 11 – (1) Ev hayvanı sahibi, ev hayvanlarına ait pasaportların 

kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç altmış gün içinde durumu 
bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Ev hayvanı sahibinin talebi 
üzerine il/ilçe müdürlüğü on beş gün içinde ev hayvanları için yeniden 
pasaport düzenler. 

 
Kimliklendirilmiş ev Hayvanlarının Satışı, El Değiştirmesi, Kayıp ve 

Ölüm Hâli 
MADDE 12 – (1) Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için Ek-3’te 

yer alan Ev Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi, yurtdışından ithal edilmiş 
hayvanlar için ise ithalat belgesinin bir örneği ve varsa pasaportu ile altmış 
gün içerisinde ev hayvanının yeni sahibi, il/ilçe müdürlüklerine başvurur. 
Resmî veteriner hekim tarafından veri tabanı ve pasaportuna, sahip 
değişikliği işlenir. İthal edilmiş hayvanlar için yeni pasaport düzenlenir.  



 
 

(2) Sahipsiz hayvanların hayvan barınakları tarafından gerçek veya 
tüzel kişiliklere verilmesi halinde 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama 
Yönetmeliğinin Ek-4’ünde yer alan Sahipsiz Hayvan Edinme Formu ve varsa 
hayvanın sağlık karnesi ile sahiplendirme tarihinden itibaren en geç altmış 
gün içerisinde il/ilçe müdürlüklerine başvurulur. Resmî veteriner hekim 
tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenir ve veri tabanına kaydedilir. 
Gerektiğinde, Bakanlık ev hayvanı sahibinden ek bilgi ve belge talep 
edebilir.  

(3) Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 
altmış gün içerisinde ev hayvanı sahibi durumu il/ilçe müdürlüğüne bildirir. 
Resmî veteriner hekim tarafından ev hayvanının durumu veri tabanına 
işlenir. 

(4) Terk edilmiş hayvanı bulan kişilerin bu hayvanları sahiplenmek 
istemeleri halinde Ek-1’de yer alan Beyannameyi doldurarak il/ilçe 
müdürlüklerine kayıtlarını yaptırırlar. Eğer hayvanın resmî kayıtlarda daha 
önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa önceki sahibine 
durum ivedilikle bildirilir ve ev hayvanını gelip teslim alması için otuz gün 
süre verilir. Bu süre içerisinde ev hayvanı yediemin olarak bulduğunu beyan 
eden ve kayıt için müracaatta bulunan kişiye teslim edilir. Süre sonunda 
sahibinin hayvanını teslim almaması halinde yeni sahibi adına kaydı yapılır. 
Tebligata rağmen hayvanını teslim almaya gelmeyen kişiler hayvanı terk 
etmiş olarak değerlendirilir.  

(5) Barınak yetkilileri, 1 Nisan tarihi başlangıç olmak üzere her üç ayda 
bir, son üç ay içerisinde sahiplendirilen hayvanlara ait sahiplendirme 
formlarının birer nüshasını il/ilçe müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. 

 
 
 
Denetim ve Kontroller 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerin denetim ve 

kontrolleri Genel Müdürlük veya ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından yılda en 
az bir kez yapılır.  

 
Masraflar 
MADDE 14 – (1) Sahipli ev hayvanlarının kimliklendirilmesi ve kayıt 

altına alınmasına ilişkin masraflar ev hayvanı sahipleri tarafından karşılanır. 
(2) Sahipli ev hayvanlarının kimliklendirilmesi araçlarının uygulama 

ücreti Bakanlıkça belirlenir.  

 



 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Veri Tabanı ve Kayıt 

Bilgisayar Destekli Veri Tabanı 
MADDE 15 – (1) Genel Müdürlük tarafından 16 ncı madde 

hükümlerine uygun olarak bilgisayar destekli bir veri tabanı kurulur. Bu 
Yönetmelik gereği kaydedilen tüm bilgiler süresiz olarak söz konusu 
bilgisayar destekli veri tabanında saklanır. Bilgisayar destekli veri tabanına 
kaydedilen kişisel veriler ise 6698 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak 
çıkarılan ilgili mevzuata uygun olacak şekilde ve süre ile saklanır. 

 
Veri Tabanında Bulunması Gereken Bilgiler 
MADDE 16 – (1) Bilgisayar destekli veri tabanında asgari aşağıdaki 

bilgiler bulunur: 
a) Mikroçip numarası, yeri, yerleştirildiği tarihi, 
b) Pasaport numarası, 
c) Ev hayvanı sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi, posta 

kodu, telefon numarası, 
ç) Aşılara ait; aşının adı, imalatçı firma, parti no, son kullanma tarihi, 

aşılama tarihi, geçerlilik tarihi (aşının verdiği bağışıklık süresi),  
d) Aşıyı uygulayan; veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası, 

T.C. kimlik numarası, 
e) Ev hayvanın adı, türü, ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi, belirgin işaret ve 

rengi, 
f) Ev hayvanının ana ve baba bilgileri, 
g) Kayıp bildirim tarihi, 
ğ) Operasyon tarihi, 
h) Doğum tarihi, 
ı) Yetiştirilme amacı, 
i) Varsa hayvana ait kalıtsal kusur, 
j) Bakanlık gerektiğinde veri tabanına kaydetmek için ek bilgi 

toplayabilir ve bu bilgileri veri tabanına kaydeder. 
 
Veri Tabanında Bilgi Erişimi 
MADDE 17 – (1) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgi gizliliğinin 

korunması şartıyla, Bakanlık tarafından tanınan ve uygun şartları taşıyan 
tüm ilgili taraf ve paydaşların da veri tabanındaki bilgilere erişimleri için 
gerekli önlemler alınır. Bu bilgiler arasında kişisel verilerin bulunması 
halinde, bu nitelikteki veriler gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak 6698 
sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde ilgili üçüncü kişilerle paylaşılabilir. 

 
Kayıt 



 
 

MADDE 18 – (1) 8/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri 
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde izin verilen işletmelerdeki ev hayvanları 
için işletme sahibi veya yetkilisi tarafından işletme kayıt defteri/formu 
tutulur. 

(2) Ev hayvanı sahibi işletme kayıt defteri/formunda güncel kayıtları 
tutar; işletmeye gelen veya işletmeden ayrılan tüm ev hayvanlarının 
hareketlerinin tarih, gittiği veya geldiği işletmesinin bilgileri, ev hayvanı 
sahiplerinin bilgileri ile işletme içindeki tüm ev hayvanının mikroçip 
numarası, doğum tarihi, cinsiyeti, ırkı, rengi ve ölüm tarihi bilgilerini işletme 
kayıt formuna kayıt ederek bildirim süresi içinde bağlı bulunduğu il/ilçe 
müdürlüğüne bildirir. Ek-4’teki Ev Hayvanları İçin İşletme Kayıt 
Defteri/Formunda yer alan bilgiler asgari bilgiler olup, Bakanlık 
gerektiğinde bu maddede belirtilenlere ilave bilgilerin kayıt defterinde yer 
almasını isteyebilir.  

(3) İşletme kayıt defteri/formu, tanımlanan ve tescil edilen her bir 
işletmeye il/ilçe müdürlüğü tarafından Ek-4’te belirtilen şekilde 
düzenlenerek ev hayvanı sahibine teslim edilir. İşletmeye ait bilgileri içeren 
işletme kayıt defteri/formu, elle yazılı formda veya bilgisayar ortamında 
tutulur, en az beş yıl saklanır ve il/ilçe müdürlüğü tarafından talep edilmesi 
hâlinde ev hayvanı sahibi tarafından ibraz edilir.  

 
İşletme Kayıt Defteri/Formunun Kaybolması, Çalınması veya İmha 

Edilmesi 
MADDE 19 – (1) Ev hayvanlarına ait bilgileri içeren işletme kayıt 

defteri/formu kaybolmuş, çalınmış veya imha edilmiş ise ev hayvanı 
sahipleri en geç altmış gün içinde durumu yazılı olarak ilgili il/ilçe 
müdürlüğüne bildirir. İl/ilçe müdürlüğü veri tabanındaki kayıtları inceler ve 
uygun bulunması durumunda bu tür işletmeler için yeniden işletme kayıt 
defteri/formu verir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
İdari Yaptırımlar 
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ev hayvanlarını 

kimliklendirmeyen ve kayıt altına aldırmayan, sahip değişikliklerini, kayıp 
ve ölüm halini bildirmeyen ev hayvanı sahipleri ile ev hayvanlarının 
kimliklendirilmesinde kullanılması gereken malzemeleri kullanmayanlara 



 
 

ve kayıtlarında tahrifat yapanlara 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 
birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.  

(2) Ev hayvanlarını kimliklendirmiş fakat kayıt işlemini 
gerçekleştirmemiş serbest veteriner hekimlere, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümleri uygulanır. 

(3) Ev hayvanlarının bakım ve beslenmesini yapmayan ev hayvanı 
sahiplerine 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) 
bendi hükümleri uygulanır. 

(4) Ev hayvanlarını terk eden hayvan sahiplerine 24/6/2004 tarihli ve 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince işlem tesis edilmek üzere 
Orman ve Su İşleri Bakanlığının taşra birimine durum bildirilir. 

 
Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik, köpek, kedi ve gelinciklerin ticari 

olmayan hareketi için model kimlik dokümanlarını, üçüncü ülke listelerinin 

oluşturulmasını ve 576/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu  ve Konsey 

Tüzüğünde öngörülen belirli koşullara uygunluğu tasdik eden 

beyannamelerin format, düzen ve dil gerekliliklerini belirleyen (AB) 

577/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kısmen dikkate alınarak 

 

İçişleri Bakanlığından: 

İL ÖZEL İDARESİ ve BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM 

YÖNETMELİĞİ 

     

    Resmi Gazete Tarihi : 09/10/2005 

    Resmi Gazete Sayısı : 25961 

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR  

    Amaç 

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; il özel idaresi ve belediye 

hizmetlerinin yürütülmesinde hemşehrilerin gönüllü katılımına ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektir. 

    Kapsam  

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; sağlık, eğitim, spor, çevre, park, trafik, 

itfaiye, kütüphane, kültür, turizm ve sosyal hizmetlerle; yaşlılara, kadınlara, 



 
 

gençlere, çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlere 

gönüllü katılıma ilişkin hususları kapsar. 

    Dayanak 

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunun 65 inci ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye 

Kanununun 77 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

    Tanımlar  

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; 

    Gönüllü: Bilgi, beceri ve yeteneğini, her türlü ortak çalışma, imkan 

ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi bir kazanç 

beklemeksizin yerel yönetim hizmetlerine katılan gerçek ve tüzel kişiler ile 

bünyesindeki gönüllüleri bu hizmetlerde görevlendirecek kamu 

kuruluşlarını, 

    İlgili birim: İl özel idaresinde veya belediyede gönüllülerin çalışma 

konusunu, alanını, sayısını, kayıtlarını ve benzeri hizmetleri yürüten birimi 

    ifade eder.  

    

 İKİNCİ BÖLÜM : ÇALIŞMA ALANLARI, USÛL ve ESASLARI  

    Çalışma Alanları 

    Madde 5 - İl özel idaresi veya belediye görev ve sorumluluklarına 

bağlı olarak yetki alanlarında; 

    a) Özürlülere, çocuklara, kadınlara, gençlere, yaşlılara, yoksullara, 

kimsesizlere ve düşkünlere yönelik eğitim, kültür, sağlık ve sosyal 

hizmetleri, 

    b) Kütüphane, tiyatro, sinema gibi kültür hizmetleri, 

    c) Bilişim, meslek edindirme kursları, kreş gibi eğitim hizmetleri, 

    d) Park, bahçe, kent estetiği, çevre düzenlemeleri ile katı atık gibi 

çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik hizmetleri, 

    e) Başıboş ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetleri, 

    f) Trafik, itfaiye, arama-kurtarma gibi denetim ve acil yardım 

hizmetleri, 

    g) Tüm yaş gruplarını içine alan her türlü spor hizmetleri, 



 
 

    h) Tarihi, kültürel mirasın ve tabiat varlıklarının yaşatılarak 

korunması hizmetleri 

    yapmak üzere gönüllü çalıştırabilir. 

    Çalışma Usul ve Esasları 

    Madde 6 - Çalışma alanlarına ilişkin detayları ilgili il özel idaresi veya 

belediyece tespit edilmek şartı ile;  

    a) Gönüllüler çalışacakları alanları belirtmek sureti ile ilgili il özel 

idaresi ve belediyeye müracaat ederler. Müracaatları uygun bulunanlar, ilgili 

birimin gözetim ve bilgisi dahilinde sorumluluk alanlarında taraflarca 

belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde çalışırlar. 

    b) Gönüllülerin, çalışma süreleri içinde çalışma alanlarına gidiş ve 

gelişleri ilgili il özel idaresi ve belediyece sağlanabilir.  

    c) Belirlenen usul ve esaslara aykırı davranışlarda bulunulması 

halinde gönüllülük ilişkisi sona erer, verilen kimlik kartları geri alınır. 

    d) İl özel idaresi ve belediye, gönüllülere faaliyet alanına göre, 

gerekli kıyafet, araç, gereç, mekan sağlayabilir ve eleman tahsis edebilir. 

    e) Gönüllünün çalışacağı alan kent konseyinin oluşturduğu çalışma 

alanları içinde ise, bu çalışma kent konseyi çalışmaları ile birlikte 

değerlendirilir. 

    f) Faaliyetlerin bitiminde gönüllülere teşekkür belgesi verilebilir. 

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Gönüllülerde Aranacak Özellikler, Ortak Çalışma 

ve Kimlik Kartları 

    Gönüllülerde Aranacak Özellikler 

    Madde 7 - Gönüllülerde aşağıdaki özellikler aranır. 

    a) Reşit olması veya reşit olmayanlardan en az oniki yaşını bitiren 

küçükler yasal temsilcisinin iznini almış olması, 

    b) Tüzel kişiler için yetkili organlarından karar alınmış olması,  

    c) Sivil toplum kuruluşları için ilgili konuda faaliyette bulunuyor 

olması, 

    d) Çalışma alanlarına bağlı olarak, gerektiğinde yetkili sağlık 

kuruluşlarından alınmış sağlık raporunun bulunması, 



 
 

    e) Yabancı uyruklu gönüllüler için ayrıca, 27/2/2003 tarihli ve 4817 

sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve bu Kanuna 

dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı 

olmamak kaydıyla mahallin en büyük mülki amirine bildirilmiş olması, 

    gerekir. 

     

Ortak Çalışma ve İşbirliği 

    Madde 8 - İl özel idaresi veya belediyeler, kendi özel kanunlarına 

uygun olarak aralarında yapacakları protokol çerçevesinde kamu kurum ve 

kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, 

vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimleri ile ortak çalışma ve 

işbirliği yapabilir. 

    Çalışma alanları ve esasları ile ilgili hususlar, 5 ve 6 ncı maddeler 

çerçevesinde il özel idaresinin veya belediyenin ilgili birimleri ile ortak 

çalışma ve işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar arasında belirlenir. 

    

 

Kimlik Kartları 

    Madde 9 - Gönüllülere, EK 1'de şekil ve şartları belirlenmiş ve ilgili 

yerel yönetim birimlerince onaylanmış resimli Gönüllü Kimlik Kartları verilir. 

    Kimlik kartlarında gönüllünün adı, soyadı, çalışma alanı, kan grubu, 

T.C. Kimlik Numarası ve görev yaptığı yerel yönetimin ismi gibi bilgiler yer 

alır.  

    Kimlik kartlarını vali, belediye başkanı veya yetki verilmesi halinde 

ilgili birim amiri imzalar. 

    Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik kartlarına işlenir. 

Gönüllüler çalışma sürelerince kimlik kartlarını üzerlerinde bulundururlar. 

Gönüllü katkısı sona erenlerin kimlik kartları veren makamca geri alınır. 

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

    Sorumluluk 

    Madde 10 - Gönüllülerin katılımı ile yapılan hizmetlerden doğan 

sorumluluk, ilgili il özel idaresi ve belediye aittir. Bu sorumluluğun kapsamı 



 
 

ile ilgili detaylar il özel idaresi ve belediye ile gönüllüler arasında yapılacak 

protokol çerçevesinde düzenlenir. 

    Protokol kapsamındaki çalışma alanları ile ilgili gerekli tedbirler, 

ilgili il özel idaresi ve belediye tarafından alınır. 

      Gönüllülerin Uyumu ve Eğitimi 

    Madde 11 - Gönüllüler gerekli görülen alanlarda detayları il özel 

idaresince veya belediyece belirlenecek uyum veya yeterlik eğitimine tabi 

tutulurlar. 

    Sekreterya hizmetleri 

    Madde 12 - Gönüllüler tarafından yapılacak hizmetleri planlayıp 

sonuçlarını takip etmek, eğitimlerini yürütmek ve gerekli kayıtları tutmak 

üzere bir birim oluşturulur veya ilgili birimlerden birine görev verilir. 

    Yönerge  

    Madde 13 - İl özel idaresi ve belediye bu Yönetmeliğe aykırı 

olmamak kaydıyla uygulama yönergesi çıkarabilir. 

    Yürürlük 

    Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

    Yürütme 

    Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 

 

 

 

 

 
EK 1 

ÖRNEKTİR 

55x85mm 

GÖNÜLLÜ KARTI 

…………………. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

ADI: 

RESİM 

SOYADI: 

ÇALIŞMA ALANI: 

T.C KİMLİK NO: 

KAN GRUBU: 



 
 

ÖNYÜZ 

KARTI VEREN MAKAM ONAY  

BU KART BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILAMAZ. 

BU KART BAŞKA AMAÇ İÇİN KULLANILAMAZ 

SOĞUK DAMGASI OLMAYAN KARTLAR GEÇERSİZDİR 

BU KARTI BULDUĞUNUZDA LÜTFEN …………… NO’LU TELEFONA 

BİLGİ VERİNİZ 

ARKAYÜZ 

 

 

 

 

 

 

 

NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN ve BİTKİ TÜRLERİNİN 

ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN 

UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

  

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Listeler ve 

Dış Ticarete İlişkin Düzenlemeler 

Amaç 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan 

ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) 

kapsamında yer alan hayvan ve bitki türlerinin sürdürülebilir kullanımını 

sağlamak için, uluslararası ticaretinin kontrol altına alınmasına yönelik usul 

ve esasları ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayarak 

düzenlemektir.   

Kapsam 



 
 

Madde 2- Bu Yönetmelik, CITES Sözleşmesi çerçevesinde, Yönetmeliğin 4 

üncü maddesinde tanımlanan örneklerin uluslararası ticaretinin kontrol 

altına   alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Hukuki Dayanak 

Madde 3 — (Değişik: RG 6/8/2004-25545)  

Bu Yönetmelik; 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2873 

sayılı Milli Parklar Kanunu, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 1380 sayılı Su 

Ürünleri Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 6968 sayılı 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 

4041 sayılı Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 

Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ile Eklerine Katılmamızın Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanunla uygun bulunarak, 20/6/1996 tarihli ve 22672 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan CITES Sözleşmesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 — (Değişik: RG 6/8/2004-25545)  

Bu Yönetmelikte geçen; 

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,  

Sözleşme (CITES): 20/6/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak, 22/12/1996’da ülkemizde yürürlüğe giren Nesli Tehlike 

Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin 

Sözleşmeyi, 

Sekreterya: Sözleşme Sekreteryasını, 

Yönetim Mercii: Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen, CITES Belgesi 

düzenlemek ve bu kapsamda gerekli işlemleri yürütmekle yükümlü olan 

kurumları, 

Bilimsel Mercii: Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki görevleri yapmakla 

sorumlu olan, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Başkanlığını 

(TÜBİTAK), 



 
 

Yetkili İdare: Sözleşmeye taraf olmayan devletlerle yapılan ticarette, 

muhatap alınan resmi kurum ya da kuruluşu, 

Ticaret: Yönetmelik kapsamında yer alan bir türe ait örneğin ithalatı, 

ihracatı, transiti, yeniden ihracatı ve denizden girişini, 

Yeniden ihracat: Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ithal edilmiş olan 

bir türe ait örneğin ihraç edilmesini, 

Denizden giriş: Herhangi bir devletin yetki alanı dışındaki deniz üstü, deniz 

içi, deniz tabanı ve hava sahası ortamlarından elde edilen bir türe ait 

örneğin ülkeye sokulmasını,  

Tür: Birbirlerine benzeyen, sadece kendi aralarında verimli gen alışverişi 

yapabilen (üreyebilen) bireylerin oluşturduğu populasyonu, 

Populasyon: Biyolojik ve coğrafik olarak ayrı özellikteki bireylerin 

topluluğunu, 

Alt Tür: Bir tür içinde, bazı ayırıcı karakterler ile birbirinden ayrılan 

bireylerden oluşan topluluğu, 

Örnek: Yönetmelik kapsamında yer alan canlı veya ölü hayvan veya bitki 

türünü, bunların kolayca tanınabilir herhangi bir parçasını ya da türevini, 

Suni Yolla Üretilmiş Bitki: Anaç materyalden, kültür ortamında üretilen 

bitkiyi, 

Kontrol Altında Üretilen Hayvan: Kontrollü bir çevrede doğan ya da başka 

yolla üretilen hayvanları, 

Menşe Ülke: Yönetmelik kapsamında yer alan bir türe ait örneğin, doğal 

ortamından alındığı, denizden giriş yaptığı, suni veya kontrol altında 

üretildiği ülkeyi, 

Zati Eşya veya Ev Eşyası Sayılan Örnek: Ticari amaç için kullanılmayacak 

olan, özel bir şahsa ait eşyaların bir kısmını oluşturan veya oluşturması 

amacını taşıyan, Yönetmelik kapsamında yer alan türlere ait ölü örnekleri, 

parçaları ve türevleri, 

Orman Ürünleri: Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen oduna 

müteallik üründür. Tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga 

odunu, sırık, çubuk, çıra, kök, yakacak odun ve benzerleri gibi, 



 
 

Transit Geçiş: Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, gümrük gözetimi altında 

Türkiye Gümrük Bölgesi içinde hareketini, 

CITES Belgesi: Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait 

örneğin ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde, yönetim 

merciileri tarafından düzenlenen, bu kapsamda yapılan işlemler sırasında 

taraf devletlerin yönetim merciileri ve gümrük idarelerince aranan, 

Sözleşme hükümlerine uygun formatta düzenlenen ve Ek-I’de yer alan 

formu,  

ifade eder.  

Listeler ve Dış Ticarete İlişkin Düzenlemeler  

Madde 5- Yönetmeliğin I sayılı listesi, ticaretten etkilenen 

veya  etkilenebilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan 

bütün türleri kapsar. Nesillerinin devamını daha fazla tehlikeye maruz 

bırakmamak için bu türlerin örneklerinin ticaretinin özellikle sıkı mevzuata 

tabi tutulması ve bu ticarete sadece istisnai durumlarda izin verilmesi 

zorunludur.  

Yönetmeliğin II sayılı listesi, halen nesilleri mutlak olarak 

tükenme   tehlikesiyle karşı karşıya olmamakla birlikte, nesillerinin 

devamıyla  bağdaşmayan kullanımları önlemek amacıyla, örneklerinin 

ticareti sıkı mevzuata tabi tutulmadığı takdirde soyu tükenebilecek olan 

türleri kapsar. 

Yönetmeliğin III sayılı listesi, taraflardan herhangi birinin, 

kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla kendi yetki alanı içinde 

düzenlemeye tabi tuttuğu ve ticaretinin denetime alınmasında diğer 

taraflarla işbirliğine   ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar. 

Yönetmeliğe konu olan türlerin listeleri ile, dış ticarete ilişkin  uygulamaya 

yönelik düzenlemeler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak, Dış Ticaret 

Müsteşarlığı tarafından yayımlanacak tebliğler ile belirlenir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yönetim Mercii, Bilimsel Mercinin Görevleri ve Koordinasyon 

 Yönetim Mercii 



 
 

Madde 6 — (Değişik: RG 6/8/2004-25545) 

 Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait örneğe, 

CITES Belgesi düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasında; 

 a) Karasal omurgasızlar, yumuşakçalar, denizlerde ve iç sularda 

bulunan bitkilerde dahil su ürünleri ile bunların yumurtaları, deniz 

memelileri, tüm canlı bitkiler için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,  

 b) Kuşlar, deniz memelileri hariç memeliler, sürüngenler, iki 

yaşamlılar, eklem bacaklılar, orman ürünleri ve mevcut mevzuatla (a) 

bendinde belirtilen Yönetim Merciinin görevleri dışında kalan türler için 

Bakanlık,  

yetkilidir. 

Bilimsel Mercinin Görevleri 

Madde 7-Yönetmelik kapsamında, Bilimsel Merci aşağıdaki görevleri 

yerine  getirir;  

 a) I veya II sayılı listelerde yer alan bir türe ait örneğin ticaretinde, bu 

durumun, ilgili türün neslinin devamına zarar verip vermeyeceğine 

ilişkin   yazılı görüşünü Bakanlığa ve ilgili Yönetim Merciine bildirmek,  

 b) I sayılı listede yer alan bir türe ait örneğin ithalatında, ticaretin 

ilgili türün neslinin devamına zarar vermeyecek bir amaç için yapılacağına 

ilişkin yazılı görüşünü Bakanlığa ve ilgili Yönetim Merciine bildirmek, 

 c) I sayılı listede yer alan bir türe ait canlı örneğin ithalatında, türe ait 

canlı örneğin önerilen alıcısının, bu örneğin bakımı ve barındırılması için 

uygun donanıma sahip olup olmadığına ilişkin yazılı görüşünü Bakanlığa ve 

ilgili Yönetim Merciine bildirmek,   

 d) II sayılı liste kapsamında yer alan bir türe ait örneğin ihracatında, 

gerek duyduğu takdirde, örneğin ihracatını sınırlandırmak için alınacak 

uygun  tedbirler konusunda Yönetim Merciine tavsiyelerde bulunmak,  

 e)Uluslararası ticaret nedeniyle, nesilleri tehlike altına giren hayvan 

ve bitki türlerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve bu türlerin 

Sözleşmenin I, II ve III sayılı listelerine alınması yönünde ülke adına 

oluşturulacak yeni öneriler için, Yönetim Merciilerine bilimsel 

tavsiyelerde   bulunmak,  



 
 

 f)I, II ve III sayılı listelerde yer alan türlerin, Sözleşmeye 

taraf devletlerin önerileri doğrultusunda listeler arasında yer değiştirmesi 

hususunda, Bakanlığa ve ilgili Yönetim Merciine yazılı olarak görüşünü 

bildirmek, 

 g)El konulmuş bir türe ait örnek için, kurtarma merkezi veya başka 

uygun bir yerin seçimi konusunda, Bakanlığa veya ilgili Yönetim Merciine 

tavsiyede   bulunmak,  

 h)Her takvim yılı sonunda Sekreteryaya iletilmek üzere,bu 

Yönetmelik kapsamındaki türlerin, bir sonraki yıl ihraç edilecek örnekleri 

için kotaları, ilgili Yönetim Merciileri ile birlikte belirlemek, 

 ı)Uygulamaya ilişkin ihtiyaç duyulan konularda Yönetim Merciilerine 

görüşünü bildirmek.  

Koordinasyon 

Madde 8-Yönetmelik kapsamında yer alan hayvan ve bitki türlerinin 

korunmasına dair alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve bilgi 

akışının   sağlanmasında, Bakanlık yetkilidir.  

  

Bakanlık; Sekreterya, taraf devletler, Yönetim Merciileri, Bilimsel 

Merci ile diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun 

sağlanmasından sorumludur. 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

I Sayılı Liste Kapsamındaki Türlere Ait Örneklerin 

Ticareti İle İlgili Kurallar 

 

I Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Örneklerin İhracatı 

Madde 9 —(Değişik: RG 6/8/2004-25545) 

I sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örneğin ihraç edilebilmesi için; 

I-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, 

I-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan Ek-I’de yer alan forma 

uygun olarak, CITES Belgesinin alınması zorunludur. CITES Belgesi; 



 
 

a) Yönetim mercii tarafından, ihraç edilecek türün hayvan ve bitki 

varlığının korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin ihlal edilmeksizin elde 

edilmiş olduğunun tespit edilmesi,  

b) Bilimsel merciin sözkonusu ihracatın, türün neslinin devamına 

zarar vermeyeceğine ilişkin yazılı görüşünün alınması, 

c) Canlı örneğin yaralanmadan, sağlığı zarar görmeden ve kötü 

muameleye maruz kalmadan sevk edileceğinin Yönetim Merciine taahhüt 

edilmesi, 

d) İthalatçı ülkenin yönetim mercii tarafından düzenlenen CITES 

Belgesinin, ilgili Yönetim Merciine ibraz edilmesi, 

durumunda verilir. 

 

I Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Örneklerin İthalatı 

Madde 10- (Değişik fıkra: RG 6/8/2004-25545) I sayılı liste kapsamındaki 

bir türe ait örneğin ithal edilebilmesi için; I-A sayılı listedeki bir türe ait 

örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, I-B sayılı listedeki bir türe ait 

örnek için Bakanlıktan, EK-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES 

Belgesinin alınması zorunludur. CITES Belgesi; 

a) (Değişik: RG 6/8/2004-25545)  İhracat ya da yeniden ihracatını 

yapan ülkenin yönetim mercii tarafından düzenlenmiş CITES Belgesinin ilgili 

Yönetim Merciine ibraz edilmesi,  

b) Bilimsel Mercinin, ithalatın ilgili türün neslinin devamına zarar 

vermeyecek bir amaç için yapılacağına ilişkin yazılı görüşünün alınması,   

c) Bilimsel Mercinin, canlı türün bakımı ve barındırılması için 

alıcısının  uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin yazılı görüşünün 

alınması, 

d) Bilimsel Mercinin, ithalatın ülkenin doğal türleri üzerine 

olumsuz   etkisi olmayacağına ilişkin yazılı görüşünün alınması,   

e) (Değişik: RG 6/8/2004-25545)  Türe ait örneğin ticari amaçlarla 

kullanılmayacağının, ithalatçı tarafından Yönetim Merciine taahhüt 

edilmesi, 

durumunda verilir. 



 
 

I Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Yeniden İhracat 

Madde 11- (Başlığı ve 1. fıkrası değişik: RG 6/8/2004-25545)  I sayılı liste 

kapsamındaki bir türe ait yeniden ihraç edilebilmesi için; I-A sayılı listedeki 

bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, I-B sayılı listedeki 

bir türe ait örnek için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, 

CITES Belgesinin alınması zorunludur. CITES Belgesi;  

a) Yönetim Mercii tarafından türe ait örneğin, bu Yönetmeliğin 

kurallarına  göre ithal edildiğinin tespit edilmesi,  

b) Canlı örneğin yaralanmadan, sağlığı zarar görmeden ve kötü 

muameleye maruz kalmadan sevk edileceğinin Yönetim Merciine taahhüt 

edilmesi, 

c) Canlı örnek için ithalatçı ülkenin Yönetim Mercii tarafından 

düzenlenmiş CITES Belgesinin ilgili Yönetim Merciine ibraz 

edilmesi,  durumunda verilir. 

 

I Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Örneklerin Denizden Girişi 

Madde 12–(Değişik fıkra: RG 6/8/2004-25545)  I sayılı liste kapsamındaki 

bir türe ait örneğin denizden girişi için; I-A sayılı listedeki bir türe ait örnek 

için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, I-B sayılı listedeki bir türe ait örnek 

için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin 

alınması zorunludur. CITES Belgesi;   

 a) İlgili Yönetim Mercii tarafından, Bilimsel Mercinin, bu girişin 

söz  konusu türün neslinin devamına zarar vermeyeceğine ilişkin yazılı 

görüşünün alınması, 

b) Canlı örneğin alıcısının, bu örneğin barındırılması ve bakımı için 

uygun donanıma sahip olduğunu Yönetim Merciine taahhüt etmesi, 

c) Yönetim Merciine türe ait örneğin ticari amaçlarla 

kullanılmayacağının taahhüt edilmesi, 

durumunda verilir.  

 

I Sayılı Listede Yer Alan Kontrol Altında Üretilen Hayvanlar ve Suni Yolla 

Üretilen Bitkilerin Ticareti 



 
 

Madde 13 —(Başlığıyla beraber değişik: RG 6/8/2004-25545)   İlgili 

Yönetim Mercii tarafından tescil edilmiş olması kaydıyla I sayılı liste 

kapsamındaki bir hayvan türünün ticari amaç için kontrol altında üretilen 

örneği ile, I sayılı liste kapsamındaki bir bitki türünün ticari amaç için suni 

yolla üretilmiş örneği, II sayılı liste kapsamındaki bir türün örneği gibi işlem 

görür. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

II Sayılı Liste Kapsamındaki Türlere Ait Örneklerin 

Ticareti ile İlgili Kurallar 

 

II Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Örneklerin İhracatı 

Madde 14– (Değişik fıkra: RG 6/8/2004-25545)   II sayılı liste 

kapsamındaki bir türe ait örneğin ihracatı için; II-A sayılı listedeki bir türe 

ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, II-B sayılı listedeki bir türe 

ait örnek için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES 

Belgesinin alınması zorunludur. CITES  Belgesi; 

a) Bilimsel Mercinin, ihracatın, ilgili türün nesline zarar 

vermeyeceğine   ilişkin yazılı görüşünün alınması,   

b) Yönetim Mercii tarafından, ihraç edilecek türün hayvan ve bitki 

varlığının korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin ihlal edilmeksizin elde 

edilmiş olduğunun tespit edilmesi,  

c) Canlı örneğin yaralanmadan, sağlığı zarar görmeden ve kötü 

muameleye maruz kalmadan sevk edileceğinin Yönetim Merciine taahhüt 

edilmesi, 

d) Yönetim Merciileri tarafından, o tür için belirlenmiş yıllık kota 

miktarına uyulması,  

 durumunda verilir. 

II Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Örneklerin İthalatı 

Madde 15–(Değişik fıkra: RG 6/8/2004-25545)   II sayılı liste kapsamındaki 

bir türe ait örneğin ithali için; II-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için Tarım 

ve Köyişleri Bakanlığından, II-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için 



 
 

Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması 

zorunludur. 

(Değişik fıkra: RG 6/8/2004-25545)   İthalata ilişkin CITES Belgesi, ihracat 

ya da yeniden ihracat yapan ülkenin Yönetim Mercii tarafından düzenlenmiş 

CITES Belgesinin ilgili Yönetim Merciine ibraz edilmesi halinde düzenlenir.  

Yönetim Mercii gerekli gördüğü takdirde, Bilimsel Merciden yazılı 

görüş alabilir.  

  

II Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Yeniden İhracat 

Madde 16-(Başlığı ve 1. fıkrası değişik: RG 6/8/2004-25545) II sayılı liste 

kapsamındaki bir türe ait yeniden ihracat yapılabilmesi için; II-A sayılı 

listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, II-B sayılı 

listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun 

olarak, CITES Belgesinin alınması şarttır. 

CITES Belgesi; 

a) Yönetim Mercii tarafından türe ait örneğin, Yönetmelik 

hükümlerine göre  ithal edildiğinin tespit edilmesi,   

b) Canlı örneğin yaralanmadan, sağlığı zarar görmeden ve kötü 

muameleye maruz kalmadan sevk edileceğinin Yönetim Merciine taahhüt 

edilmesi, durumunda verilir. 

 

II Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Örneklerin Denizden Girişi  

Madde 17–(Değişik fıkra: RG 6/8/2004-25545) II sayılı liste kapsamındaki 

bir türe ait örneğin denizden girişi için; II-A sayılı listedeki bir türe ait örnek 

için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, II-B sayılı listedeki bir türe ait örnek 

için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin 

alınması zorunludur. CITES Belgesi; 

a) İlgili Yönetim Mercii tarafından, Bilimsel Mercinin, bu girişin 

söz  konusu türün neslinin devamına zarar vermeyeceğine ilişkin 

görüşünün alınması, 



 
 

b) Canlı örneğin yaralanmadan, sağlığı zarar görmeden ve kötü 

muameleye maruz kalmadan sevk edileceğinin Yönetim Merciine taahhüt 

edilmesi, 

c) Bilimsel Mercinin, ithalatın ülkenin doğal türleri üzerine olumsuz 

etkisi olmayacağına ilişkin yazılı görüş vermesi,  

durumunda verilir. 

  

Bilimsel Merciin, gerek duyduğu durumlarda, bilim adamları veya 

Sözleşmeye  taraf devletlerin bilimsel mercileri ile istişarede bulunmak 

suretiyle, bir yılı aşmayan süreler için girişi yapılacak örnek miktarını 

belirleyebilir. Bu  durumda, denizden giriş için CITES Belgesi düzenlenirken 

bu husus da dikkate   alınır.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

III Sayılı Liste Kapsamındaki Türlere Ait Örneklerin ticareti İle İlgili Kurallar 

 

III Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Örneklerin İhracatı  

Madde 18–(Değişik fıkra: RG 6/8/2004-25545) III sayılı liste kapsamındaki 

bir türe ait örneğin ihracatı için, III-A sayılı listedeki bir türe ait örnek için 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, III-B sayılı listedeki bir türe ait örnek için 

Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, CITES Belgesinin alınması 

zorunludur. 

CITES Belgesi; 

a)Yönetim Mercii tarafından, ihraç edilecek türün hayvan ve 

bitki  varlığının korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin ihlal 

edilmeksizin elde edilmiş olduğunun tespit edilmesi,   

b)Canlı örneğin yaralanmadan, sağlığı zarar görmeden ve kötü 

muameleye maruz kalmadan sevk edileceğinin Yönetim Merciine taahhüt 

edilmesi, 

durumunda verilir. 

III Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Örneklerin İthalatı  



 
 

Madde 19–(Değişik fıkra: RG 6/8/2004-25545)  III sayılı liste kapsamındaki 

bir türe ait örneğin ithalatı için, sözkonusu örnek, ilgili türü III sayılı liste 

kapsamına dahil etmiş olan bir ülkeden ithal edilecekse, III-A sayılı listedeki 

bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, III-B sayılı listedeki 

bir türe ait örnek için Bakanlıktan, Ek-I’de yer alan forma uygun olarak, 

CITES Belgesinin alınması zorunludur. CITES Belgesi ancak, ihracat veya 

yeniden ihracat yapan ülkenin Yönetim Mercii tarafından düzenlenmiş CITES 

Belgesinin ilgili Yönetim Merciine ibraz edilmesi halinde verilir; 

Yönetim Mercii gerekli gördüğü takdirde, ithalatın bilimsel 

açıdan değerlendirilmesi amacıyla Bilimsel Merciden yazılı olarak görüş 

alabilir.  

 

III Sayılı Listede Yer Alan Türlere Ait Yeniden İhracat(1) 

Madde 20—(Başlığı ve 1. fıkrası değişik: RG 6/8/2004-25545) III sayılı liste 

kapsamındaki bir türe ait yeniden ihracatının yapılabilmesi için; III-A sayılı 

listedeki bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından, III-B sayılı 

listedeki bir türe ait örnek için Bakanlıktan, örneğin ülkemizde işlem 

gördüğüne veya yeniden ihraç edildiğine dair bir CITES Belgesi alınır. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

CITES Belgeleri  

Madde 21-Yönetim Mercii tarafından bu Yönetmelik hükümleri 

doğrultusunda  düzenlenecek CITES belgeleri, Ek-1'de yer alan formda 

belirtilen bilgileri kapsar ve 4 nüsha olarak hazırlanır. Bunlardan sarı bantlı 

form ticaret sahibine verilir, mavi bantlı form düzenleyen kurumda kalır, 

kırmızı ve yeşil  bantlı formlar Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenecek 

gümrük idarelerince alınır. Yeşil bantlı formlar, Gümrük Müsteşarlığı 

tarafından her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayı içinde toplu olarak 

Bakanlığa gönderilir.  Yönetim Merciileri tarafından düzenlenen CITES 

Belgelerinin   düzenlenmesinde, aşağıdaki hususlara dikkat edilir;  



 
 

a) (Değişik: RG 6/8/2004-25545)  Her CITES Belgesinde, belgeyi 

düzenleyen Yönetim Merciinin adı ile mavi renkli mühürünün ve ilgili 

Yönetim Mercii tarafından verilen bir kontrol numarasının bulunması 

esastır. Kontrol numarası, CITES Belgesinin Kontrol numarası isimli 

bölümüne 13 haneli olarak yazılır ve aşağıdaki bilgileri kapsar. 

 

A 

 

A 

 

B 

 

B 

 

C 

 

C 

 

D 

 

D 

 

-- 

 

-- 

 

F 

 

F 

 

F 

 

A: Türkiye'nin uluslararası trafik kodunu,  

B: Belgeyi düzenleyen Yönetim Merciinin Bakanlık kodunu, 

C: Belgenin düzenlendiği ayı, 

D: Belgenin düzenlendiği yılın son iki rakamını, 

E: "---" (tire), 

F: Belgenin düzenlendiği yıl içindeki sıra sayısını, 

 ifade eder. 

  

Kontrol numarasında, "B" ile tanımlanan bölümde; 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: 12 

Çevre ve Orman Bakanlığı: 18 

 ile tanımlanır. 

b) Yönetmelik kapsamında yer alan bir türe ait örneğe CITES Belgesi 

düzenlenirken, ilgili Yönetim Mercii, CITES Belgesi başvuru 

sahiplerinden  ilave bilgi isteyebilir.   

c) Aynı CITES Belgesi kapsamında yer alan farklı türlere ait örneklerin 

gümrük işlemleri birlikte tamamlanır. 

d) Örneklerin her bir sevkiyatı için ayrı bir CITES Belgesi gereklidir. 

e) Yönetim Mercii, CITES Belgesini düzenlerken, bir türe ait örnek 

için Sözleşmeye taraf devletlerin Yönetim Merciileri tarafından düzenlenmiş 

orjinal CITES Belgesini alır ve muhafaza eder.  

 

CITES Belgelerinin Geçerlilik Süresi 



 
 

Madde 22–(Değişik fıkra: RG 6/8/2004-25545) Yönetmelik hükümleri 

doğrultusunda, ithalata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 

12 ay, ihracata ve yeniden ihracata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin 

geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süreler uzatılamaz. 

  

Düzenlendiği tarihten itibaren bu süreler içerisinde kullanılmayan 

CITES Belgesi, belge sahibince ilgili Yönetim Merciine teslim edilir. Bu 

belge   Yönetim Mercii tarafından iptal edilerek, muhafaza edilir.  

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ticaret ile İlgili Kurallardan Muafiyetler 

Kontrol Altında Üretilen Hayvanlar veya Suni Yolla Üretilen Bitkilere Ait 

Örnekler 

Madde 23—(Başlığı ile beraber değişik: RG 6/8/2004-25545)  İhracatçı 

ülkenin Yönetim Mercii, bir hayvan türüne ait örneğin üretildiğine veya bir 

bitki türüne ait örneğin suni yolla üretildiğine, örneğin bu şekilde üretilmiş 

bir hayvan veya suni yolla üretilmiş bir bitkinin parçası olduğuna veya 

bunlardan elde edilmiş olduğu sonucuna varmış ise, Yönetim Merciinin bu 

hususta vereceği bir belge, Yönetmeliğin 3, 4 ve 5 inci Bölümlerinde yer 

alan hükümler uyarınca istenen CITES Belgesi yerine geçer. Ancak, Yönetim 

Merciinin gerekli görmesi halinde, yukarıda belirtilen durumlarda da CITES 

Belgesi düzenlenebilir. 

 

 

Transit Geçiş 

Madde 24– (Değişik Fıkra: RG 6/8/2004-25545) Yönetmelik kapsamında 

yer alan bir türe ait örneğin, ülkeden transit geçişinde, örneklerin gümrük 

işlemleri sırasında Yönetmeliğin 3, 4 ve 5 inci Bölümlerinde yer alan kurallar 

uygulanmaz. Ancak, bu örneklerin transit geçişinde gümrük idaresi 

görevlilerince, ihracatçı veya yeniden ihraç eden ülkenin ilgili Yönetim 

Mercii tarafından düzenlenmiş CITES Belgesi ile 4458 sayılı Gümrük 

Kanunun transit rejimi hükümleri gereğince istenen belgeler aranır. 



 
 

İhracatçı veya yeniden ihraç eden ülkenin ilgili yönetim mercii tarafından 

düzenlenmiş CITES Belgesinde belirtilen son varış yeri, türe ait örneğin 

taşınması ile ilgili diğer belgelerde belirtilen son varış yerine uygun olmak 

zorundadır. 

Gümrük idarelerince, transit rejimine tabi tutulan örneklere ilişkin 

belgelerin birer sureti, Gümrük Müsteşarlığı tarafından her takvim yılının 

bitimini takip eden Ocak ayı içinde toplu olarak Bakanlığa gönderilir. 

 

 

Zati Eşya ve Ev Eşyası Sayılan Örnekler 

Madde 25-Yönetmeliğin 3, 4 ve 5 inci Bölümlerinde yer alan hükümler, zati 

eşya veya ev eşyası sayılan ölü örneklere, parçalara ve türevlere 

uygulanmaz.  Bu muafiyet aşağıdaki hususları kapsamaz;  

a) I sayılı liste kapsamındaki bir türe ait örnek söz konusu 

olduğunda; örneğin sahibi, bu örneği ikamet ettiği ülke dışından almış ve 

ikamet ettiği   ülkeye götürüyorsa,  

b) II sayılı liste kapsamında bir türe ait canlı örnek söz 

konusu olduğunda; örneğin sahibi, bu örneği ikamet ettiği ülke dışındaki 

bir ülkenin  yabani ortamından ayırmışsa veya örnek sahibi tarafından 

ikamet ettiği ülkeye götürülüyorsa ya da her iki durum birlikte söz konusu 

ise, bu durumlarda örnek, hangi ülkenin doğal ortamından alınmışsa, o 

devletin Yönetim Merciinden söz konusu örneğin ihracından önce CITES 

Belgesi alınması gerekir. 

 

Bilimsel Amaçlı Çalışmalar 

Madde 26-Yönetmelik kapsamında, I, II ve III sayılı listelerde yer 

alan   türlerden; 

a) Yönetim Mercii tarafından verilmiş veya onaylanmış bir etiket 

taşıyan canlı bitki türlerine ait örneklerin, 

b) Muhafaza edilmiş, kurutulmuş veya mahfaza içine konulmuş 

müze örneklerinin,  



 
 

c) Kurutulmuş bitki koleksiyonu (herbaryum) örneklerinin, bilim 

adamları ya da Yönetim Merciileri tarafından tescil edilmiş bilimsel 

kuruluşlar arasında, ticari olmayan amaçlarla ödünç verilmesi, hibe veya 

mübadele edilmesi durumunda, Yönetmeliğin, 3, 4 ve 5 inci Bölümlerinde 

yer alan hükümler uygulanmaz.  

 Bu kapsamda yapılan ödünç verme, hibe veya mübadelelere, ilgili 

Yönetim Mercii tarafından Bilimsel Merciinin görüşleri doğrultusunda 

sınırlama getirilebilir.  

 

Gezici Canlı Hayvan Sergileri 

Madde 27-Yönetmelik kapsamında yer alan canlı hayvan örneklerinin; 

sirkler, gezici hayvanat bahçeleri ve diğer hayvan sergilerinde yer alması 

durumunda, bu hayvanların Sözleşmenin ilk yürürlüğe girdiği tarih olan 1 

Temmuz 1975'ten önce veya türün Sözleşmenin herhangi bir listesine ilk 

dahil edildiği tarihten önce elde edilmiş olduğunun ya da bu canlı hayvan 

örneklerinin, yetiştirilen hayvan olduklarının Yönetim Mercii tarafından 

belgelenmesi halinde, Yönetmeliğin 3, 4 ve 5 inci bölümlerinde yer alan 

hükümler uygulanmaz. 

 Canlı hayvan örneği için, Sözleşme öncesine ait veya yetiştirilen 

hayvan olduğuna dair Yönetim Mercii tarafından verilen belge, en fazla 3 yıl 

geçerli olur. 

 

Sözleşme Öncesi Türlere Ait Örnekler 

Madde 28- Bir türün Türkiye'nin Sözleşmeye taraf olduğu tarihten önce elde 

edildiğinin veya bu tarihten sonra olmakla birlikte o türün CITES 

Sözleşmesi ekindeki listeye dahil edildiği tarihten önce elde edilmiş 

olduğunun tespiti  halinde, ilgili Yönetim Mercii tarafından bu hususu 

doğrulamak üzere bir belge verilmesi durumunda, Yönetmeliğin 3, 4 ve 5 

inci bölümlerinde yer alan hükümler, söz konusu örneğe uygulanmaz. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Tescil, Kayıt İşlemleri ve İşaretleme 

Tescil ve Kayıt İşlemleri  



 
 

Madde 29-Yönetmelik kapsamında yer alan türlere ait doğadan alınan 

yabani örnekler ile yetiştirilen hayvanlar ve suni yolla üretilen bitkilerin 

ticaretini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar, ilgili Yönetim Mercii tarafından 

tescil edilir.  

 Tescil koşullarına uyulmadığı takdirde, tescil, ilgili Yönetim Mercii 

tarafından iptal edilir.  

 (Değişik: RG 6/8/2004-25545) Üretilen hayvanlar ile suni yolla 

üretilen bitkiler konusunda ticaret için, Yönetim Mercii tarafından tescil 

edilmiş olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar, Yönetmelikle ilgili 

işletmelerinde yürütülen işler ve stok miktarları hakkında kayıt tutulmak 

zorundadır.  

Tescil edilmiş kişi ve kurumların tesisleri ve kayıtları, ilgili Yönetim 

Mercii tarafından her zaman denetlenebilir. 

 Bilimsel kurum ve kuruluşların tescili Bilimsel Mercinin uygun 

görüşü doğrultusunda Yönetim Merciileri tarafından yapılır.  

  

İşaretleme 

Madde 30- Mümkün ve uygun olan durumlarda, örneğin tespitine yardımcı 

olmak için Yönetim Mercii tarafından örnek işaretlenir. Bu işaret, yetkili 

olmayan şahıslar tarafından taklit edilmesi mümkün olmayacak 

şekilde  tasarlanmış sabit bir damga, kurşun mühür veya örneğin tespitine 

yarayan diğer uygun işaretleme araçları ile yapılır.  

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Diplomatlar ile Dış Temsilciliklerde Çalışan Kişiler için Uygulama 

Madde 31- Ülkemiz adına dış ülkelerde görevlendirilen 

temsilcilerin,  diplomatik görevlilerin ve Birleşmiş Milletler bayrağı altında 

hizmet veren askeri birliklerin, Yönetmelik kapsamında yer alan örneklere 

ilişkin olarak ülkeye giriş-çıkışları sırasında yapacakları işlemlerde 

Yönetmelik hükümleri  uygulanır. 

  

Teşhis ve Tanıtım Katalogları 



 
 

Madde 32-Yönetmeliğin uygulanması sırasında yapılacak denetimlerin 

kolaylaştırılması için, Yönetmelik kapsamında yer alan hayvan ve bitki 

türlerinin teşhis ve tanımlama katalogları, ilgili kurum ve 

kuruluşların   görüşleri alınarak Bilimsel Merci ile işbirliği halinde, Bakanlık 

tarafından  hazırlanır veya hazırlatılır.  

 

Bilgi Aktarımı ve Uygulamaların Değerlendirilmesi  

Madde 33-Bakanlık, her takvim yılının Ocak ayı içerisinde, Gümrük 

Müsteşarlığından ve gerekli olması durumunda ilgili Yönetim 

Merciilerinden, Yönetmelik kapsamında yer alan türlere ait örneklerin, 

önceki yıl içinde gerçekleştirilen ticaret verilerini alarak, ülke adına yıllık 

istatistiksel rapor hazırlar ve Sekreteryaya gönderir. Uygulama ile ilgili 

olarak yurt  içinde alınan hukuki tedbirleri Yönetim Merciilerinden ve ilgili 

kurumlardan bilgi alarak, Sekreteryaya bildirir. 

Sekreteryadan alınan listelerdeki değişiklikler, uygulamaya ilişkin 

kararlar ve yeni düzenlemeler ile uygulayıcı kurumlara yapılan tavsiyeler, 

Bakanlık tarafından Yönetim Merciilerine, Bilimsel Merciye ve diğer ilgili 

kurumlara bildirilir. 

  

Yönetim Merciileri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gümrük 

Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Bilimsel Merci ve gönüllü kuruluşların 

temsilcileri, Bakanlığın koordinasyonunda, Yönetmelik kapsamındaki 

uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, yılda en az bir defa 

toplanır. 

Canlı Hayvanların Nakliyatı 

Madde 34-Yönetmelik kapsamında yer alan canlı hayvan örneklerinin 

nakliyatında, Sözleşme hükümleri, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 

(IATA) kuralları ile konuya ilişkin taraf olduğumuz diğer uluslararası 

sözleşme hükümlerine uyulur.   

Kurtarma Merkezi 

Madde 35- Kurtarma merkezleri, Yönetmelik kapsamında el koyulan canlı 

örneklerin, yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla, kamu, 



 
 

özel kurum ve kuruluşlar tarafından kurulmuş ya da kurulacak uygun 

yerlerdir. 

Kurtarma merkezleri, ilgili Yönetim Merciileri tarafından sorumlu 

oldukları türler için kurulabilir.  

El Koyma 

Madde 36-Yönetmelik kapsamında yer alan bir türe ait örneğin, Yönetmelik 

hükümlerine aykırı olarak elde edildiği veya ticarete konu olduğunun 

gümrük idaresi ya da ilgili Yönetim Mercii tarafından tespit edilmesi 

durumunda, örneğe el koyulur. Gümrük idarelerince el koyulan örnekler için 

gerekli işbirliğini sağlamak üzere, derhal ilgili Yönetim Merciine bilgi verilir. 

El koyulan örnekler, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sağlık açısından 

kontrolleri yapıldıktan sonra, ilgili Yönetim Merciinin en yakın birimine 

teslim edilir. 

 Örneklere el koyma sonucunda oluşan nakliye, depolama ve 

muhafaza  masrafları ile canlı hayvan ve bitkilere el koyma süresince yapılan 

koruma masrafları, Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerden 

tahsil edilir. 

 Canlı örneğin ülkesine iadesi için, Yönetim Mercii ilgili ülke ile 

temasa geçer ve masraflar söz konusu ülke tarafından karşılandığı veya 

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edene ödetildiği takdirde, örnekler 

iade edilir.Geri gönderilemeyen örnekler için, Bakanlık gerektiğinde Bilimsel 

Merci ve Sekreterya ile temasa geçer ve canlı örnekler için uygun bir 

kurtarma merkezi belirler. 

 

 

(Mülga fıkra: RG 6/8/2004-25545) 

CITES Sözleşmesine Taraf Olmayan Devletlerle Ticaret 

Madde 37—(Değişik: RG 6/8/2004-25545) 

İhracatın veya yeniden ihracının, Sözleşmeye taraf olmayan devlete 

yapıldığı veya ithalatın böyle bir devletten yapıldığı durumlarda, Sözleşmeye 

taraf olmayan devletin yetkili idaresi tarafından verilmiş benzer bir belge ya 

da resmi yazı, CITES Belgesi yerine kabul edilir. Bu belge, yetkili idarenin 



 
 

ismini, damgasını, imzasını ve ticarete konu olan örneğe ilişkin yeterli 

bilgiyi ihtiva eder. 

Gümrük Kontrolü ve Yasadışı Ticaretin Önlenmesi 

Madde 38-Yönetmelik hükümleri doğrultusunda ilgili Yönetim Mercii 

tarafından düzenlenen CITES Belgesi, gümrük işlemleri sırasında, gümrük 

idarelerince istenir. Gümrük Müsteşarlığı, Yönetmeliğin gümrük 

uygulamaları çerçevesinde gerekli önlemleri alır ve ilgili Yönetim Merciinin 

uygun görüşünü almak suretiyle, Yönetmelik kapsamındaki listelerde yer 

alan bir türe ait örneğin, gümrük işlemlerinin yapılabileceği gümrük 

idarelerini belirler.  

Yönetmelik kapsamında yer alan türlere ait örneklerin yasa dışı 

ticaretinin önlenmesi amacıyla, Yönetim Merciileri İçişleri Bakanlığı, Gümrük 

Müsteşarlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde gerekli 

tedbirleri alır. Bakanlık dışındaki Yönetim Merciileri, aldıkları bu tür 

tedbirleri   Bakanlığa bildirir. 

Serbest Bölgeler 

Madde 39-Yönetmelik kapsamında yer alan hükümler, Serbest Bölgelerde 

de uygulanır. 

 

Yaptırımlar  

Madde 40– (Değişik Fıkra: RG 6/8/2004-25545)  

Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak; 

a) CITES Belgesi olmaksızın veya sahte ve geçersiz CITES Belgesi ile 

bir türe ait örneğin ihracı, ithali, yeniden ihracı ya da denizden girişinin 

yapılması, 

b) CITES Belgesinin alınmasında yalan beyanda bulunulması, 

c) CITES Belgesinde tahrifat yapılması, 

durumlarında CITES Belgesi iptal edilir. Suçun niteliğine göre Türk 

Ceza Kanunu, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Gümrük 

Kanununun ilgili maddelerindeki cezalar uygulanır.  

Yönetmelik kapsamında yer alan hayvan ve bitki türlerinin 

nesillerinin  tehlikeye düşürülmesi ve bu türlere zarar verilmesi halinde 



 
 

2872 Sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca 20 nci maddesinin 

b bendindeki idari para cezası uygulanır. 

Yönetmelik kapsamında yer alan türlerin ticareti ile uğraşanların 

Yönetim Merciine verdikleri taahhütlere uymamaları durumunda verilen izin 

ve belgeler iptal edilir. 

Tebliğler 

Madde 41-Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, ilgili kurum 

ve kuruluşların görüşleri alınarak, Bakanlık tarafından 

yayımlanacak  tebliğlerle düzenlenir.  

Geçici Madde 1-Yönetmelik gereğince hazırlanması gereken listelerle  ilgili 

hükümlerin uygulanması, ilgili tebliğlerin yayımına bağlıdır.  

Yürürlük 

Madde 42-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 43-Bu Yönetmelik hükümleri Çevre Bakanı tarafından yürütülür.  

Ek 1 

 (Arka Yüz Türkçe) 

Talimatlar ve Açıklamalar  

(Bunlar formda belirtilen blok numaralarına aittir)  

1.Verilen belgeye (ihracat izni, ithal edilmiş örneklerin 

ihracat  sertifikası, ithalat izni veya diğer) uygun olan kutuyu işaretleyin. 

Şayet diğer kutusu işaretlenmişse belgenin cinsi belirtilmelidir. Orijinal sayı, 

Yönetim Mercii tarafından her belgeye verilen özgün sayıdır. 

2.İhracat izinleri ve ithal edilmiş örneklerin ihracat sertifikaları 

için  belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren 6 aydan 

fazla   olmayabilir. (ithalat izinleri için bir yıl)  

3.İthalatçının tam olarak isim ve adresi. 

3a.Ülke ismi tam olarak yazılmalıdır. 

4.İhracatçının/ithal edilmiş örneklerin ihracatını yapanın tam ismi ve 

adresi. Ülkenin ismi belirtilmelidir. Müracaat sahibinin imzasının olmaması 

izni veya sertifikayı geçersiz hale getirir.  



 
 

5.Belgeyi veren Yönetim Mercii tarafından nakliyata bağlı olarak 

ulusal mevzuata veya özel şartlara bağlı olarak hususi maddeler 

belirtilebilir.  

5a.Şu kodlar kullanılacaktır: Ticaret için T, hayvanat bahçesi için Z, 

botanik bahçeleri için G, sirkler ve gezici sergiler için Q, bilimsel amaçlar 

için S, av trofeleri için H, kişisel için P, biyomedikal araştırma için M, eğitim 

için E, doğaya yeniden bırakılma veya bırakılma için N, yetiştirilen hayvanlar 

veya suni olarak bitkilerin üretilmesi için B.  

5b.13. bloğa yapıştırılmış olan güvenlik pulunun numarasını 

belirtin. (Ülkenin uluslararası Standartlar Teşkilatı tarafından belirlenen 

kodu ile birlikte) 

 6.Belgeyi veren Yönetim Merciinin adı, adresi ve ülkesi form 

üzerinde  basılı olarak yer alacaktır.  

7 - 8.Hayvan veya bitkinin ilmi adını (cins ve tür, mümkünse alt tür) 

Sözleşme Eklerinde veya Taraflar Konferansında onaylanan listelerde 

yazıldığı  gibi yazınız ayrıca, hayvan ve bitkinin izni veren ülkedeki adını da 

yazınız. 

9.Ticarete konu olan örneği (canlı hayvanlar, deriler, 

böğürler,  cüzdanlar, ayakkabılar vs.) mümkün olduğunca tanımlayınız. 

Şayet bir örnek markalanmışsa (fişler, tanımlama markaları, halkalar vs.) ve 

bu husus Taraflar Konferansı tavsiyesi olsun olmasın (çiftlik hayvanı 

örnekleri, Taraflar Konferansınca onaylanan kotalara tabi örnekler, ticari 

amaçlar için yetiştirilen hayvanların Ek-I türlerinin örnekleri vs.) markanın 

numarasını ve tipini belirtin. Canlı hayvanların cinsiyetlerini ve yaşını 

mümkün olduğunca  belirtin. 

10.Türün yazılı olduğu Sözleşme Ekinin (I, II veya III) numarasını 

yazın. 

Kaynağı belirtmek için aşağıdaki kodları kullanın: 

   W: Doğadan alınan örnekler için 

   R: Çiftlikten gelen örnekler için 



 
 

   D: Sözleşmenin VII. Maddesi 4. paragrafı hükümleri kapsamında 

ihraç edilen,  ticari amaçlarla yetiştirilen Ek-I hayvanları ve yine ticari 

amaçlarla suni yolla üretilen Ek-I bitkileri için  

   A: Konferans Kararları madde 11.11, a paragrafına göre suni 

olarak üretilmiş bitkiler ile bunların parça ve türevlerinin Sözleşmenin VII. 

Maddesi 5. paragrafı hükümleri kapsamında ihracatı (ticari olmayan 

amaçlarla suni olarak  üretilmiş bulunan Ek-I'de yer alan türlerin örnekleri 

ile Ek-II ve Ek-III'te   yer alan türlerin örnekleri) için 

   F: Konferans Kararı, Düzeltilmiş madde 10.16'da tanımlanan 

"yetiştirilen hayvanlar" tanımına uymayan ve esaret altında doğmuş 

hayvanlar (F1 veya devamı nesiller) ile bunların parça ve türevleri için 

  U: Kaynağı bilinmeyen (doğrulanmalıdır.) için 

   I: El koyulan veya zaptedilen örnekleri için 

 11.Örneklerin toplam sayısını, bu mümkün değilse miktarını 

belirtin ve kullanılan ölçü birimini tanımlayın. (örneğin ağırlık kg'dır.) "Bir 

kasa" veya bir sürü gibi genel deyimler kullanmayın. 

11a.İçinde bulunulan yılda ihraç edilen örneklerin toplam sayısını 

(bu izin içinde yer alanlar dahil olarak) ve ilgili örneğin cari yıllık 

kotasını  belirtin. (örneğin 500/1000) Bu hem ulusal kotalar hem de Taraflar 

Konferansı'nca belirtilen kotalar için yapılmalıdır.  

12.Orijin ülke; örneğin doğadan alındığı, hayvanların yetiştirildiği 

veya  suni yolla bitkilerin üretildiği ülkedir. Ülkenin ihracat izni numarasını 

ve  verildiği tarihi belirtin. Bilginin tamamı veya bir kısmı bilinmiyorsa bu 

5.  blokta doğrulanmalıdır. Bu blok sadece ithal edilmiş örneklerin ihracı 

için doldurulmalıdır.  

12a.En son ithal edilmiş örneklerin ihracatını yapan ülke; örneklerin, 

bu belgenin verildiği ülkeye giriş yapmadan önce ithal edilmiş örneklerin 

ihraç  edildiği ülkedir. Son ithal edilmiş örneklerin ihracatını yapan ülkenin 

ithal edilmiş örneklerin ihracat sayısını ve veriliş tarihini yazın. Bilginin 

tamamı veya bir kısmı bilinmiyorsa bu 5. blokta doğrulanmalıdır. Bu kısım 

sadece önceden ithal edilmiş örneklerin ihracı yapılmış ise ithal edilmiş 

örneklerin ihracatında doldurulmalıdır.  



 
 

13.İzni veren görevli tarafından doldurulmalıdır. Görevlinin adı 

(ve  ünvanı) tam olarak yazılmalıdır. Güvenlik pulu bu bloğa yapıştırılmalıdır 

ve  üzerine izni veren görevlinin imzasıve damga veya mühür basılmalıdır. 

Mühür, imza ve güvenlik pulunun numarası açık şekilde okunabilmelidir. 

14.İhracat veya ithal edilmiş örneklerin ihracatı anında sevkiyatı 

inceleyen görevli tarafından doldurulmalıdır. Gerçek anlamda ihraç veya 

ithal edilmiş örneklerin ihracında örneklerin miktarını yazın. Kullanılmayan 

blokları iptal edin. 

 15.Şayet nakliyat yöntemi, nakliye senedi veya havayolu 

senedini  gerektiriyorsa bunlardan birisinin numarasını yazın. Bu belge 

Sözleşmenin üç  resmi dilinden (İngilizce, Fransızca ve İspanyolca) birinde 

yazılmalıdır veya  bu üç dilden birinde tam tercümesini bulundurmalıdır. 

İhraç edilen ve ithal edilmiş örneklerin ihracında örneklerin ikisi birden aynı 

belgede bulunamaz.  

 Şayet bulunacaksa ihraç edilen ve ithal edilmiş örneklerin ihracında 

örnekler açık şekilde belirtilecektir. KULLANILDIKTAN SONRA BU BELGE 

İTHALATÇI ÜLKENİN YÖNETİM MERCİİNE İADE EDİLMELİDİR.  

 

 

 

 

                 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
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 Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Ev Hayvanlarının 

Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik 8 Ekim 2011 

tarihli ve 28078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 

Yönetmeliğin amacı, ev hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, 

barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik ve sağlık şartları 

ile açılma, çalışma ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir.  

Yönetmeliğin uygulanmasında aksaklıklara meydan verilmemesi 

amacıyla aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir. 

1-Geçiş hükmü: Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ruhsatlı 

olarak faaliyet gösteren iş yeri sahipleri, 31/12/2012 tarihine kadar bu 

Yönetmeliğe uygun olarak çalışma izni almak zorundadır. Ruhsatsız çalışan 

işyerleri ile bu tarihe kadar başvuruda bulunarak çalışma izni almayan 

işyerleri hakkında 5996 sayılı Kanunun 36. Maddesinin (ı) bendine göre 

işlem yapılır.  

2- Kapsam: Yönetmelik, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için 

yerel yönetimler tarafından açılan bakımevleri ile hiçbir kazanç ve menfaat 

sağlamamak kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten 

düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve 24/6/2004 tarihli ve 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda öngörülen şartları taşıyan gerçek 

ve tüzel kişilerin açacağı bakımevlerini kapsamaz. 

3-Kuruluş İzni:  Yönetmeliğin 5. Maddesinde; kuruluş izni almak için 

işyeri sahibi tarafından gerekli belgelerle başvurulmasından sonra, 

belgelerin uygun bulunması halinde  “Yer Seçim Komisyonu” tarafından 

yerinde inceleme yapılması hükme bağlanmıştır.  

Yer Seçim Komisyonu, işyeri kurulacak yerlere uygunluk onayı veren 

Bakanlığımız hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü veya 

konu sorumlusu veteriner hekim, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü 

ve ilgili Belediye Başkanlığından konuyla ilgili bir temsilciden oluşacak üç 

kişilik komisyon olarak tanımlanmıştır.  

Başvurularda, belgelerin uygun bulunması halinde, Yer Seçim 

Komisyonunu oluşturmak için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İl Müdürlüğü ile 



 
 

işyerinin bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlığından yada işyerinin “İşyeri 

Ruhsatı” alacağı Belediye Başkanlığından temsilci istenecektir. 

Yer seçim komisyonu üyeleri tarafından,  işyeri olarak kullanılacak ve 

içinde ev hayvanlarının barındırılarak üretim, satış ve eğitimin yapılacağı 

yerlerin, hayvan hakları ve hayvan refahı yönünden uygun olup olmadığı, 

hayvan sağlığına ve insan sağlığına zarar verip vermeyeceği yönüyle 

değerlendirilerek uygun bulunan yerlere uygunluk raporunun bir tutanak 

şeklinde düzenlemesi halinde, İl Müdürlüğünüzce Kuruluş İzni verilecektir.  

İşyerine uygunluk raporu verilirken, ilgili Yönetmeliğin genel şartlarını 

belirleyen 7. Maddesinin (a,b,c,d,e,f,g,m) bentleri hükümleri ile 5199 sayılı 

Hayvanları Koruma Kanunu ile işyeri açılmasına yönelik ilgili mevzuatların 

genel hükümleri aranır. 

Kuruluş izni üç ay için geçerlidir. Bu süre içinde iş yerlerini hazır hale 

getiremeyenlere uygun görüldüğü takdirde, üç ay daha ek süre verilebilir. 

Ancak, ilave süre uzatımı yapılamaz. 

4- Çalışma İzni: Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde, 

Bakanlığımızdan ruhsatlı muayenehane, poliklinik veya hayvan 

hastanelerinde çalışan Hizmet İçi Eğitim belgesine sahip veteriner hekimler 

çalışacaktır. İşyerlerinde çalışacak veteriner hekimler, Veteriner Hekimler 

Odası tarafından görevlendirilecek olup, sözleşmeleri odaların bilgisi 

dahilinde yapıldıktan sonra noterden tasdik edilecektir. Veteriner 

hekimlerin çalışma saatleri ve alacakları ücretler ile bir veteriner hekimin 

kaç işyerine bakacağı Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından 

belirlenerek, Bölge Veteriner Hekimler Odalarına bildirilecektir. 

Sözleşmelerde, veteriner hekimlerin işyerinde bulunacakları gün ve çalışma 

saatleri belirtilmiş olacak ve denetimlerde, veteriner hekimlerin bu gün ve 

saatlere uyup uymadıklarına dikkat edilecektir.  

Birden fazla faaliyet için müracaatta bulunan işyerleri için (Örnek: 

üretim ve satış, eğitim ve barınak… gibi) ayrı ayrı çalışma izni belgesi 

düzenlenmesine gerek olmayıp, faaliyet alanı kısmında, birden fazla faaliyet 

alanı yazılarak çalışma izni verilebilir.  



 
 

Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcilerin eğitimci 

belgelerinin asıllarına ait fotokopiler hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su 

ürünleri şube müdürlüğü tarafından “aslının aynıdır” ifadesiyle onaylanarak 

alınacaktır. 

Ev hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunmasıyla ilgili 

olarak yerel yönetimller tarafından düzenlenecek eğitim programlarına 

katılarak almış oldukları sertifikayı ibraz edeceklerdir.  

Çalışma izni almış işyerlerinde, işyeri sahibi yada adres değişikliği 

halinde Yönetmeliğin 19. Maddesine göre işlem yapılır. İşyeri sahibinin 

değişmesi durumunda, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri 

şubesinden konuyla ilgili veteriner hekimin gidip yerinde denetim yapması 

yeterli olup, adres değişikliği durumunda yer seçim komisyonu tarafından 

yerinde denetim yapılması gerekmektedir.  

5- Genel şartlar: Ev hayvanlarına ait satışlar, Yönetmelik kapsamında 

ruhsat almış satış ve üretim yerlerinde yapılır. Ayrıca Yönetmeliğin kapsamı 

dışında bulunan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar için yerel yönetimler 

tarafından açılan bakımevleri ile hiçbir kazanç ve menfaat sağlamamak 

kaydıyla sadece insanî ve vicdanî amaçlarla sahipsiz ve güçten düşmüş 

hayvanlara bakan veya bakmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin açacağı 

bakımevlerinde de sahiplendirme yapılabilir. 

Yönetmeliğe tabi satış yerlerinde iki aylıktan küçük ve aşısı yapılmamış 

kedi ve köpek yavrusu satılamaz, barınma ve eğitim yerlerinde iki aylıktan 

küçük ve aşısı tamamlanmamış kedi ve köpek yavrusu kabul edilmez. 

Köpekler, iki aylık olmadan iç paraziter ilaçlaması, Distemper, Parvo 

virus aşıları yapılmış olmalıdır. Yapılan aşılama üzerinden on beş gün 

geçtikten  sonra satış yerlerinde satışa sunulacaktır. Satış yerinde 

bulundukları süre içinde rapel aşılamaları mutlaka yapılacak ve satışı 

yapılırken sahibine açıklayıcı bilgi verilecektir.   

Kediler, iki aylık olmadan iç parazit ilaçlaması ve sekiz haftalık iken 

Panleukopenia, Rhinotracheitis ve Calici virus aşıları yapılmış olmalıdır. 

Yapılan aşılama üzerinden on beş gün geçtikten itibaren satış yerlerinde 



 
 

satışa sunulacaktır. Satış yerinde bulundukları süre içinde rapel aşılamaları 

mutlaka yapılacak ve satışı yapılırken sahibine açıklayıcı bilgi verilecektir.   

Kedi ve köpeklerin tek tip kimliklendirilmesi ile ilgili ayrıca mevzuat 

yayımlanacaktır.  

Hayvanların yaşam alanları ve standartlarının minimum ölçüleri Ek’1de 

gönderilmektedir.  

6- Kayıtlar:  Bu Yönetmelik hükümlerine göre iş yerlerinde 

bulundurulması gereken defterler Ek2’de gönderilmekte olup, defterlerin 

her bir sayfasının, il müdürlüğü hayvan sağlık şube müdürlüğüne 

numaralandırılarak, mühürletilmesi ve onaylatılması şarttır. 

Ruhsat almış ev hayvanları satış, barınma, üretim ve eğitim yerleri ile 

ilgili Bakanlığımıza yapılacak bildirimler, 01/01/2012 tarihinden itibaren 

Bakanlığımıza gönderilmeyip, TURKVET kayıt sistemine işlenecektir. Bu 

yerlerin Bakanlığımızca takibi TURKVET üzerinden yapılacaktır. 

7-Denetim: Ruhsatlı işyerleri, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, 

yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğünde görevli veteriner hekimler 

tarafından, Yönetmeliğin asgari teknik ve sağlık şartlarının sağlanması 

amacıyla yılda en az bir defa yapılacaktır. İl Müdürlüğü gerektiğinde 

ilçelerdeki denetim yetkisini ilçe müdürlüklerine de devredebilir.  

Ruhsatlı işyerlerinde çalışan veteriner hekimler, meslek icrası 

yönünden 6343 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan Türk 

Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama 

Yönetmeliği kapsamında, bağlı oldukları veteriner hekimler odası 

tarafından denetime tabi tutulurlar.  

Denetimler sonunda Yönetmelik hükümlerine uymayan durumların 

tespit edilmesi halinde uygulanacak idari yaptırımlar, Ek-3’de verilmiştir.  

Uygulanacak idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere 

o yıl için Vergi Usul Kanununa göre yeniden değerlendirme oranında 

arttırılarak uygulanır. 17 Kasım 2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeniden 

değerlendirme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit 

edilmiştir.  



 
 

Yönetmeliğe tabi işyerinde görevli Veteriner Hekimler, iş yerlerini 

amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla 

kullanamaz. İşyeri veteriner hekimi dışındaki kişiler, hayvanlar üzerinde aşı 

tatbiki, tedavi ve sağlık hizmeti veremezler. 

İliniz merkez ve ilçelerinde açılacak olan ev hayvanı üretim, satış, 

barınma ve eğitim yerlerinin, Bakanlık talimatları doğrultusunda Yönetmelik 

hükümlerine göre ruhsatlandırılarak, denetim ve kontrollerinin titizlikle 

yapılması hususunda gereğini rica ederim.  

           Dr.Nihat PAKDİL 

                                                   Bakan a. 

                                                Genel Müdür V. 

Ek-1-Ölçüler ( 4 sayfa) 

Ek-2-Kayıtlar (5 sayfa) 

Ek-3-Denetim Formu ( 2 sayfa) 

Gereği :     

Bilgi : 

-81 İl Valiliğine  

-Hukuk Müşavirliğine 

-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 
Ek-1 

Hamsterler 

Canlı ağırlık(gr) 
Minimum bölme 

büyüklüğü (cm2) 

Hayvan başına 

taban alanı(cm2) 

Minimum bölme 

yüksekliği(cm) 

60’a kadar 800 150 14 

60 ile 100 arasında 800 200 14 

100’ün üzerinde 800 250 14 

 

Kobaylar 

Canlı ağırlık (gr) 
Minimum bölme 

büyüklüğü (cm2) 

Hayvan başına 

taban alanı 

(cm2) 

Minimum bölme 

yüksekliği (cm) 

200’e kadar 1800 200 23 

200 ile 300 arasında 1800 350 23 

300 ile 450 arasında 1800 500 23 



 
 

450 ile 700 arasında 2500 700 23 

700’ün üstünde 2500 900 23 

 

10 Haftalıktan Küçük Tavşanlar 

Yaş 
Minimum bölme 

büyüklüğü  (cm2) 

Hayvan başına 

minimum taban alanı  

(cm2) 

Minimum yükseklik 

(cm) 

7 haftalığa kadar 4000 800 40 

7 ile 10 hafta arası 4000 1200 40 

 

10 Haftalıktan Büyük Tavşanlar 

Son canlı ağırlık (kg) 
Bir veya iki adet hayvan için 

minimum taban alanı (cm2) 
Minimum yükseklik (cm) 

3’ten az 3500 45 

3 ile 5 arası 4200 45 

5’in üstünde 5400 60 

 

 

 

 

 

 

Kediler 

 

Köpekler 

Köpek ağırlığı 

(kg) 

Minimum bölme büyüklüğü 

(m2) 

Minimum taban 

alanı/hayvan (m2) 

Minimum 

yükseklik(m) 

5’e kadar 4 0.5 2 

5 ile 10 arası 4 1.0 2 

10 ile 15 arası 4 1.5 2 

15 ile 20 arası 4 2 2 

20’nin üstünde 8 4 2 

Bir hayvan için minimum 
Taban (*) (m2) Yükseklik (m) 

1.5 2 

Her ilave hayvan için eklenecek 0.75 - 



 
 

Evcil Kanatlılar  

 

Güvercinler 

Grup büyüklüğü 
Minimum bölme 

büyüklüğü (m2) 

Minimum yükseklik 

(cm) 

Minimum tünek 

uzunluğu (cm) 

6’ya kadar 2 200 30 

7 ile 12 arası 3 200 30 

12’nin üzerindeki her 

ilave kuş için 
0.15 - 30 

 

 

Su Kaplumbağaları 

Vücut uzunluğu (*) 

(cm) 

Minimum su yüzeyi 

alanı (cm2) 

Gruptaki her ilave hayvan için 

minimum su yüzeyi alanı (cm2) 

Minimum su derinliği 

(cm) 

5’e kadar 600 100 10 

5 ile 10 arası 1600 300 15 

10 ile 15 arası 3500 600 20 

15 ile 20 arası 6000 1200 30 

20 ile 30 arası 10000 2000 35 

30 üzeri 20000 5000 40 

 (*) Kabuğun ön kenarından arka kenarına kadar doğrusal bir çizgi olarak ölçülmüştür. 

Canlı ağırlık (gr) 
Minimum bölme 

büyüklüğü (m2) 

Kanatlı başına 

minimum alan 

(m2) 

Minimum bölme 

yüksekliği (cm) 

200’e kadar 1.00 0.025 30 

200 ile 300 arası 1.00 0.03 30 

300 ile 600 arası 1.00 0.05 40 

600 ile 1200 arası 2.00 0.09 50 

1200 ile 1800 arası 2.00 0.11 75 

1800 ile 2400 arası 2.00 0.13 75 

2400 üzeri 2.00 0.21 75 



 
 

Karayılanları 

Vücut uzunluğu  

(cm) 

Minimum taban alanı  

(cm2) 

Gruptaki her ilave hayvan için 

minimum alanı (cm2) 

Minimum bölme 

yüksekliği (cm) 

30’a kadar 300 150 10 

30 ile 40 arası 400 200 12 

40 ile 50 arası 600 300 15 

50 ile 75 arası 1200 600 20 

75’in üzeri 2500 1200 28 

 

Hayvan Türleri İçin İdeal Sıcaklık ve Nispi Nem Değerleri 

Tür İdeal Oda/Kafes Sıcaklığı (°C) Nispi Nem (%) 

Hamster 20-24 45-65 

Kobay 20-24 45-65 

Tavşan 15-21 Min. 45 

Kedi 15-21 - 

Köpek 15-21 - 

 

 

 

 

 

 

Ek-2 

ÜRETİM VE SATIŞ YERLERİNE AİT  HAYVAN KAYIT DEFTERİ 
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HAYVAN SATIŞ BELGESİ  

Türü   

Irkı   

Cinsiyeti   

Eşkali   

Özel İşaretleri   

Yapılan Aşılar-Tarihi   

Uygulanan Paraziter İlacın 

           Adı – Tarihi 
  

Hayvanı Alanın  

Adı - Adres – Tel 
  

işyeri Sahibinin İşyeri Veteriner Hekimi 
 

Hayvanı Alanın 

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı 

Tarih-İmza Tarih-İmza Tarih-İmza 

 

Not: Hayvan Satış Belgesi, iki nüsha halinde düzenlenerek, bir nüshası hayvanı alan kişiye verilecek. 

 

BARINMA YERLERİ İLE EĞİTİM YERLERİNE AİT KAYIT DEFTERİ 
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BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ İÇİN HAYVAN TESLİM TUTANAĞI  

1) Hayvanın: 

- Adı : 

- Yaşı : 

- Türü : 

- Irkı : 

- Cinsiyeti : 



 
 

- Eşgali : 

- Özel İşaretleri : 

-Huyları ve tuvalet alışkanlığı : 

- Teslim alındığı tarih : 

- Teslim edileceği tarih : 

- Hayvana yapılmış olan aşılar ve tarihleri : 

- Halihazırda ilaç veya muadili preparat kullanıp kullanmadığı : 

- Ne sebeple kullandığı : 

- Kullandığı preparatların adı, kullanım şekli ve dozu : 

2) Hayvan Sahibinin : 

- Adı Soyadı : 

- Ev adresi ve telefon Numarası : 

- Hayvanın Kalacağı Sürede 

Bulunacakları Adres ve Telefon Numarası : 

3) Hayvan Sahibinin Özel İstekleri: 

- Barındırılacağı koşullar : 

- Yiyecek temini ve Saatleri : 

- Verilmesi gereken ilaç, vitamin ve minerallerin temini ile kullanım şekli ve dozu: 

-Hayvanın Kalacağı Sürede Hastalanması halinde, Başvurulacak Özel Veteriner Hekimi varsa Adı, Adresi ve 

Telefon Numarası : 

- Hayvana Verilecek Eğitim Çeşidi: 

4) Sorumlu Veteriner Hekimin : 

-Teslim alındığı sırada yapmış olduğu muayene sonucu: 

İşyeri Sahibi İşyeri  Veteriner Hekimi Hayvan Sahibi 

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı 

 

Tarih-İmza Tarih-İmza Tarih-İmza 

Not : Bu form iki nüsha düzenlenerek, bir nüshası hayvan sahibine verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENETİM DEFTERİ 

  

1) İşyeri 

a) Sahibinin Adı Soyadı : 

b) Ticari Adı : 

c) Adresi : 

d) Ruhsat tarih ve Numarası : 

e) Faaliyet Alanı : 

f) Telefon-Faks Numarası : 

g) Denetimin Yapıldığı Tarih : 



 
 

 

2) Tespit Edilen Eksiklikler : 

3) Yapılan Öneriler    : 

Denetleyen    

 Veteriner Hekim 

  Denetleyen 

 Veteriner Hekim 

İş yeri                           İşyeri       Sahibi             

 Veteriner hekimi 

          

 

DEZENFEKSİYON DEFTERİ 
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ÜRETİM BELGESİ 

ÜRETİM YERİNİN     

a) Sahibinin Adı Soyadı    : 

 

b) Ticari Adı     : 

 

c) Adresi     : 

 

ç) Çalışma izin belgesi tarih ve Numarası  : 

 



 
 

d) Telefon-Faks Numarası   : 

 

HAYVANIN  : 

Türü  : 

Cinsi  : 

Doğum Tarihi : 

Kimlik Numarası : 

Uygulanan aşılar : 

Uygulanan ilaçlar : 

Yukarıda vasıfları yazılı ……….  adet hayvanın üretimi tesislerimizde olmuştur. 

    İş yeri Sahibi 

      Tarih/İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ İÇİN TAAHHÜTNAME 

 

Sahibi olduğum;..............................tarihinde işyerinize getirdiğim, .........................adlı, 

................yaşında, ..........................ırkı, dişi/erkek .......................mın barındırılması/eğitimi için 

aşağıdaki şartları şimdiden kabul ve taahhüt  

ederim. 

1- Hayvanımın günlüğü .............................TL (......................................Türk lirası) bedelle, 

barınma/eğitim amacıyla işyerinizde bulunması muvafakatı ile toplam giderlerinin tamamını ödemeyi, 

2- Hayvanımın barınması/eğitimi sırasında hastalanması durumunda; 

a)Tutanakta belirttiğim özel veteriner hekime başvurulmasını, bulunamadığı durumda sorumlu 

veteriner hekiminiz tarafından muayene edilmesini, 

b)Sorumlu veteriner hekiminiz tarafından muayene edilmesini, 

tüm tedavi masrafları ve giderlerinden mesul bulunduğumu, iş bu borcumu her hangi bir ihtar veya 

kazai hükme gerek kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğimi, 

3-Tarafımdan ödenmesi gereken borcumu ödemediğim takdirde aylık ......temerrüt faizi ile birlikte 

ödeyeceğimi, 

4-Hayvanımı, tutanakta belirttiğim tarihte almadığım taktirde, alınan günlük ücretin ......... oranında 

fazla ücreti ödeyeceğimi, 



 
 

5- Aşağıda bildirdiğim, kimlik, işyeri ve ikamet adresi ile fax ve telefonlarımın gerçek ve geçerli 

olduğunu beyanla,iş bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın muteber olacağını, adres değişikliğini yazılı 

olarak bildireceğimi, bildirmediğim takdirde Tebligat Kanununun 35. Maddesine göre yapılacak tebligatın 

muteberiyetini,  

6- İşyeri sahibi ve personeli ile aramızda çıkacak her türlü ihtilafın halli için....................... 

mahkemeleri ile icra dairelerinin yetkili olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt ederim. 

  

Tarih-İmza  : 

Hayvan Sahibinin :  

Adı Soyadı  : 

Ev Adresi   : 

İş Adresi   : 

Ev Telefonu  : 

İş Telefonu  : 

Fax Numarası  : 

Cep Telefonu  : 

Kimlik No   :  
İl    : 

İlçe   : 

Mah/Köy   : 

Cilt No   :  
Aile Sıra No  : 

Sıra No   : 

Verildiği Yer  : 

Veriliş Nedeni  : 

Veriliş Tarihi  : 

Kayıt No   : 

 

Ek-3 

İŞ YERİ  DENETLEME FORMU 

İş yerinin adı   : 

Faaliyet alanı   : 

Adres -Tel   : 

Denetleme Tarihi  : 

Ruhsat Tarihi   :  

Ruhsat No   : 

 

 

 
Durum 

Mevzuata 

Uygun 

Durum 

Mevzuata 

Uygun 

Değil 

Ceza maddesi 
İdari Yaptırım 

(TL) 

1- Çalışma izni var mı? 

 

  599636. madde   

(i) bendi 

 

5385  



 
 

2-İş yerinde görevli veteriner 

hekim çalışma gün ve saatlerinde görevi 

başında mı?  

  
Vet.Hek.Odasına bildirim 

yapılacak 

3- İş yerinde görevli veteriner 

hekim Yönetmeliğin 18. maddesinin 

birinci fıkrasının  (a,b) bentlerindeki görev 

ve sorumluluklarını yerine getiriyor mu?  

  

Vet.Hek.Odasına bildirim 

yapılacak 

4- İş yeri sahibi, iş yeri veteriner 

hekiminin kontrol ve görevini yerine 

getirmesinde gerekli kolaylığı ve 

imkanları sağlıyor mu?  

  

599636. madde 

(ç) bendi 

 

5385 

5- İş yeri veteriner hekimi iş yerini 

amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı 

uygulaması amacıyla kullanıyor mu? 

  
599636. madde 

(i) bendi 

 

5385 

6- İş yeri sahibi/iş yeri veteriner 

hekimi, ihbari mecburi hastalıkların 

çıkışını bildirip gerekli yasal tedbirleri 

uyguluyor mu? 

  

599636. madde 

(c) bendi 

 

538 

7- İş yeri veteriner hekimi,18. 

maddenin birinci fıkrasının (e) bendi 

kayıtlarını tutuyor mu? 

  
599636. madde 

(i) bendi 

 

1077 

8- İş yeri sahibi/iş yeri veteriner 

hekimi,15. maddede belirtilen kayıtları 

tutuyor mu? 

  
599636. madde 

(i) bendi 

 

1077 

9- Yönetmeliğin 19. maddesi 

hükümlerine uymayan işyerlerinin çalışma 

izin belgeleri geçerliliğini kaybeder. 

Çalışma izni olmadan faaliyet gösteren 

işyerleri varsa yapılacak işlem 

  

599636. madde  

(i) bendi 

 

5385 

10- İş yerleri, Yönetmeliğin 7. 

maddesinin birinci fıkrasının (m) bendini 

uyguluyor mu?  

  5199 

5.maddeye uygunsuz 28.madde 

(b)bendine göre işlem yapılmak 

üzere Orman ve Su işleri İl 

Müdürlüğüne bildirilir 

11- İş yerleri, Yönetmeliğin 7. 

maddesinin birinci fıkrasının (ı,j,n) 

bentlerini uyguluyor mu? 

  5199 

10.madde uygunsuz 28.madde 

(g)bendine 

göre işlem yapılmak üzere Orman 

ve Su işleri İl Müdürlüğüne 

bildirilir 

12- İş yerlerinde, hayvanların 

barındırıldığı kafes ölçüleri talimata 

uygun mu? 

  İkaz edilir,ikaza rağmen 

ölçülere uyulmaması halinde 

çalışma izni iptal   

13- Üretim yerlerinde annenin ve 

yavrularının sağlığını tehlikeye atmayacak 

ve gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış 

  5199 

10.madde uygunsuz 28.madde 

(g)bendine 



 
 

karakteristikleri ile ilgili önlemler alınıyor 

mu? 

göre işlem yapılmak üzere Orman 

ve Su işleri İl Müdürlüğüne 

bildirilir 

14-İthali yasak olan hayvan satışı 

yapılıyor mu? 

  5996 41. madde (ı) bendine göre 

işlem yapılır 

15-Onaltı yaştan küçüklere hayvan 

satılıyor mu? 

  5199 

14.madde(d) uygunsuz 28.madde 

(k)bendine 

göre işlem yapılmak üzere Orman 

ve Su işleri İl Müdürlüğüne 

bildirilir 

16-İşyerinde gebe veya yeni doğum 

yapmış, tüylenmemiş kanatlı yavru, iki 

aylıktan küçük yavru bulunduruluyor mu? 

  5199 

10.madde uygunsuz 28.madde 

(g)bendine 

göre işlem yapılmak üzere Orman 

ve Su işleri İl Müdürlüğüne 

bildirilir 

17- Çevreden ve doğal hayattan alınan 

hayvan satışı var mı? 

  Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğüne 

bildirilir 

18- Hayvanlar, doğal kapasitesini veya 

gücünü aşacak şekilde 

veya  yaralanmasına, gereksiz acı 

çekmesine, kötü alışkanlıklara 

özendirilmesine neden olacak 

yöntemlerle eğitiliyor mu?           

  5199 

11.madde uygunsuz 28.madde 

(h)bendine 

göre işlem yapılmak üzere Orman 

ve Su işleri İl Müdürlüğüne 

bildirilir 

 

 

 

 

 Not: Listede verilen ceza miktarları 2011 yılı için geçerlidir. 

Düşünceler: 

Denetçi                      Denetçi          İş yeri                  İş yeri   

Veteriner Hekim         Veteriner Hekim          Veteriner Hekimi   Sahibi 

 

 

Not: Bu formda saptanan eksiklikler denetim defterine kaydedilir. 

 

Geçici bakımevi sorumlusu         Sorumlu Veteriner Hekim 

 Adı - Soyadı      Adı- Soyadı   

                                                                                  Diploma no                                                                                                            

Tarih - İmza                                    Tarih - İmza 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ek-4 

SAHİPSİZ HAYVAN EDİNME FORMU 

Sahipsiz hayvan edinmek isteyenin bilgileri :                   

Konut Bilgileri : 

         Adı soyadı  :  ………………………        

Apartman Dairesi (*) :   …………...  

Yaşı                 :  …………….………...        

Müstakil  :    ...……….... 

Mesleği                     :  ………………………        

Çiftlik  :    ………….. 

İş – Ev Telefon no          :………………………………………………………………… 

İş - Ev Adresi :……………………………………………………………… 

Sahiplenme şartları: Sahipsiz hayvan edinmek isteyen kişi ya da kuruluş ona yasalar çerçevesinde 

uygun ortam ve şekilde bakmayı taahhüt eder. Hayvanı sahiplendikten sonra ilgili belediyeye kaydını 7 gün 

içinde yaptırır. Taahhütün yerine getirilmediği il müdürlüğünce tespit edildiğinde sahiplenme şartları 

ortadan kalkar, il müdürlüğünce hayvana el konulur ve uygun bir yere gönderilmesi sağlanır. Sahiplenilen 

hayvan kaçtığında ya da kaybolduğunda hayvan sahibi tarafından 7 gün içinde ilgili belediyeye ve hayvanın 



 
 

sahiplenildiği birime bildirilecektir. Sahiplenilen hayvanın ölmesi durumunda bir veteriner hekim tarafından 

verilen ölüm raporu, hayvana ait bilgi ve belgeler ilgili belediyeye teslim edilecektir. Ayrıca hayvanın 

sahiplenildiği birime de bilgi verilecektir. 

Hayvana ait bilgiler    :  
 

Tür:  ……………………………………………………………………. 

Irk:  ……………………………………………………………………. 

Eşkal:  ……………………………………………………………………. 

Cinsiyet:  ……………………………………………………………………. 

Yaş: ……………………………………………………………................. 

Aşıları: ……………………………………………………………................. 

İşaretleme /  

mikroçip no:  ..…………………………………………………………................... 

Diğer bilgiler……………………………………………………………………. 

 

Hayvanı Sahiplenen kişinin      Geçici bakımevi Sorumlusu     Sorumlu Veteriner  Hekim Adı soyadı 

        Adı - Soyadı                   Adı –  Soyadı  Diploma no  

 

Tarih - İmza                Tarih - İmza                  Tarih - İmza 

 

 

 

Hayvanı sahiplenen kuruluşun adı 

Yetkili - İmza     

 

 

 

Ek-5 

 

 KAYIT BELGESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-6   İZLEME-DENETLEME FORMU 

 

..................................... VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 

 

KISIRLAŞTIRILAN TEHLİKELİ HAYVANLARA AİT KAYIT 

BELGESİ 

           ..............................................’a ait ....................................... ırkı,   

dişi    -   erkek        …….......... yaşındaki kuduz ve karma aşıları yapılmış 

köpeğin, sağlık belgesi ile kısırlaştırıldığına dair belgeleri tarafımıza ibraz 

edilmiş olup, kısırlaştırıldığı İl Müdürlüğümüzce ......../…..../201.  

tarihinde kayıt altına alınarak iş bu belge düzenlenmiştir.    
 

 

 

 

                                                       

İl Müdürü 

                                                                                                                                                                           

İmza 

 

 

 

 

 

 



 
 

1) İŞLETME SAHİBİ 

Adı-Soyadı/ Ticarî Ünvanı:     ………………………………………………………… 

Telefon Numarası           ………………………………………………………… 

E-Mail Adresi                    ………………………………………………………… 

Adresi                                :     ………………………………………………………… 

Faks Numarası :     ………………………………………………………… 

Vergi Numarası                 :     ………………………………………………………… 

 

2)İŞLETMENİN KURULDUĞU 

Tarih   :  

Adres   :  

İşletmenin Mevcut Durumu    :    taaşnİ              emtelşİ  

3)DENETLEME TARİHİ :     …. / .… / 201 . 

 

4)İŞLETMENİN TÜRÜ 

 

 

 

 

5)İŞLETMEDEKİ HAYVANLARLA İLGİLİ DURUMLAR 

 a) İşletme bünyesinde bulunan hayvan türleri  : ………………………………… 

 b) Birey hayvan sayısı (adet) (dişi-erkek)                  : ………………………………… 

 c) Menşei                                                                            : ………………………………… 

 ç) Kısırlaştırılmış hayvan sayısı                                     : ………………………………… 

 d) Ölüm olayı varsa nedeni                                          : ……………………………….... 

 e) Mikroçiplendirilmiş hayvan sayısı                           : ………………………………… 

 f) Üretim yapılıp yapılmadığı                                         : ………………………………… 

 g) İşletmedeki hayvanların kayıt defteri var mı?      :  ………………………………... 

 

6)GEÇİCİ BAKIMEVİ İLE İLGİLİ DURUMLAR 

 (Geçici bakımevi kriterlerine uygun olup olmadığının incelenmesi) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7)SOSYAL TESİSLERLE İLGİLİ DURUMLAR 

 a) Çalışan personel sayısı    ………………………………. 

 b) Evsel atıklarınız, belediye tarafından toplanıyor mu? Toplanıyorsa sıklığı nedir?  Toplanmıyorsa 

bertaraf şekliniz nasıl?   ………………………………………………………………………… 

 c) İşletmenizden ne tür atıklar çıkmakta ve bertaraf şekliniz nasıl olmaktadır? 

        ………………………………………………………………………………………………………. 

 ç) İşletmenizde dezenfeksiyon işlemleri ne sıklıkla ve nasıl yapılmaktadır? 

        ………………………………………………………………………………………………………. 

 

8)SORUMLU VETERİNER HEKİM  

Adı Soyadı :  ………………………………………………….. 

9) İŞLETME SATIŞ YERİ İSE EĞİTİM SERTİFİKASININ ; 

Alındığı Kurum  :  ………………………………….. 



 
 

Tarihi                   :  …….. / …… / 20 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ………….………………………………………………………………………………………. 

     

EK – 7 

İŞLETME BİLGİ FORMU 

........................... İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

1) İŞLETME SAHİBİ 

 

Adı-Soyadı/ Ticarî Ünvanı :     ……………………………………………………… 

Telefon Numarası              :     ……………………………………………………… 

E-Mail Adresi   :     ……………………………………………………… 

Adresi                                 :     ……………………………………………………… 

Faks Numarası :     ……………………………………………………… 

Vergi Numarası                 :     ……………………………………………………… 

 

2)İŞLETMENİN KURULDUĞU: 

 

Tarih     :  … / … / 200 .  

Adres    : ……………………………………………………………………………………….. 

                  ………………………………………………………………………………………. 

3) İŞLETMENİN TÜRÜ 



 
 

 

 

 

 

 

 

4) İŞLETMEDE BULUNDURULAN HAYVAN TÜRLERİ VE SAYILARI 

    ……….…………………………………………………………………………………………. 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve buna istinaden çıkarılan  Yönetmelik kapsamındaki 

hükümlere uyacağımı taahhüt ediyorum. 

 

İŞLETME  SAHİBİ* 

          

   Adı-Soyadı 

İmza-Tarih 

 

(*) İşletme sahibi tüzel kişilik ise imza yetkisi olan kişi / kişilerce imzalanmalıdır. 

 

 

 

 

    

 

 

Ek – 8      HAYVAN HAKLARI İHLALİ TUTANAĞI 

 

       

 

 

Seri No: 

Sıra No: 

Tarih     : 

 Adı - Soyadı   
  

  
  

  

  

  

Adresi: 
    

 Unvanı 

  

  

  

   

 T.C Kimlik No 

 Vergi Kimlik No 

  

  

  

  

  

    

     

     

     

 Fiilin oluştuğu yer Tarih     

  

  

  

      

 El Konulan Hayvanlar               

Cinsi Adet Açıklama 



 
 

                  

     5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun................................ maddesi’nde yer alan hükme aykırı olarak 

..................................................................................................................................................... 

Fiili  işlediğiniz  tespit edilmiştir. Bu  nedenle  hakkınızda 5199  sayılı  Hayvanları Koruma Kanunu’nun  28 inci maddesi’nin 

…...fıkrasının…….. bendine gore……………......................... 

tutarında  idarî  para  cezası  kesilmesi gerektiği aşağıda adı - soyadı  ve imzaları bulunan denetim elemanları tarafından 

belirlenmiştir. 

Bahse konu idari para cezasının, idari yaptırım kararının tarafınıza tebliğinden itibaren 30 gün içinde Mal Sandığına ödemeniz 

gerekmektedir.  

Ödemediğiniz takdirde idari para cezası 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri’ne göre tahsil 

edilecektir. İdarî  para  cezalarına karşı, idarî  yaptırım  kararının  tebliği  tarihinden   

itibaren en  geç  15 gün  içerisinde yetkili  Sulh  Ceza Mahkemesi’ne itiraz hakkınız bulunmaktadır 

 

Tutanağı Düzenleyen Denetim Elemanı 

Adı - Soyadı /Unvanı Adı - Soyadı /Unvanı 

           

        

İmza  İmza  

Hakkında Tutanak Tanzim Edilen Kişi* 

Adı - Soyadı / Unvanı 

  

imza 

    

    

 

İfadesi  : 

 
         

* Kabahatlı  tebellüğ  etmedigi  takdirde, bu durum denetim elemanları tarafından belirtilerek imzalanacaktır. 

Not : İfadenin daha uzun olması halinde başka bir kağıda devam edilecektir. 
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