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GENELGE
2018/01
Günümüzde hayvancılık, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ulusal ekonomiye katkı
veren, düşük maliyetle istihdam olanağı sağlayan vazgeçilmez bir sektör konumundadır.
Hayvancılık gelirleri içerisinde büyük bir paya sahip olan süt sığırcılığı Türkiye’de hayvancılık
sektörünün önemli bir kolu olup, ülke kalkınmasına çeşitli açılardan katkıda bulunmaktadır.
Tarımsal nüfusun yerinde kalkınmasına önemli katkıları olan süt sığırı yetiştiriciliğinde en
önemli problemler; hayvan hastalıkları, fertilite problemleri, kaliteli ve sağlıklı süt temininin
yetersiz olması, bilinçsiz bakım ve besleme, çalışan personelin eğitimsiz olması ve hayvan refahına
uyulmaması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ülkemizde görülen sığır tüberkülozu ve sığır
brusella hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk
sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi uygulanmakta,
Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında
Uygulama Esasları Tebliği gereğince de söz konusu proje çerçevesinde sertifikalandırılan süt sığırı
işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç
tüm sığırlara destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Bakanlığımızca uygulanan hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi, hayvan
sağlığının korunması yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa
Birliğine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesi için temel teşkil etmektedir.
Bu çerçevede;
A- HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI, MÜRACAAT VE
TESPİT
1. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın yetiştiricilere duyurulması için il/ilçe müdürlüklerince
gereken çaba gösterilecek, bu amaçla konu hakkında muhtarlıklara, ziraat odalarına, sığır
yetiştiricileri birliklerine yazılı bildirim yapılacaktır.
2. Projeden kültürel ve sportif aktivitelerde yer alan hayvanlar hariç olmak üzere, et üretimi, süt
üretimi ve damızlık amaçlarla yetiştirilen Bison bison ve Bubalus bubalus türü hayvanlar
dahil her yaştaki sığır ve mandaların bulunduğu işletmeler yararlanabilecektir.
3. Projeden yararlanmak isteyen işletme sahiplerinin, Ek-1’de yer alan dilekçe örneği ile
işletmelerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine müracaatları halinde çalışma başlatılacaktır.
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4. Dilekçenin verildiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde Ek-2’de yer alan “Hastalıktan
Ari İşletmeler İçin Tespit ve İnceleme Tutanağı” çerçevesinde il/ilçe müdürlüğünde
görevli veteriner hekimler tarafından işletmenin tespiti yapılarak durumu uygun bulunan
işletmeler projeye dahil edilecektir.
5. İşletmede bulunan tüm hayvanlar Bakanlıkça belirlenen şekilde küpelenmiş ve Bakanlığımız
veri tabanına kayıt edilmiş olacaktır.
6. İşletmedeki hayvanlar için Ek-3’te yer alan “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Hayvan
Sayısı Tespit Formu” ve hayvan sağlığının kontrolü amacıyla yapılacak tüberküloz ve
brusella testleri için Ek-4’te yer alan “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Test Edilecek
Hayvan Sayısı Tespit Formu” doldurulacaktır.
7. İşletmeye dahil edilecek hayvanlar hakkında işletme sahibince il/ilçe müdürlüğü
bilgilendirilecek, bu hayvanların karantina ve gözetim şartları, il/ilçe müdürlüklerince tespit
edilerek kontrolü sağlanacaktır.
B- TUTULACAK KAYITLAR
1. Hastalıktan Ari İşletmelerde Ek-9’da yer alan “Süt Çiftliği Kayıt Defteri” ve imha edilen
sütlerin kayıtları tutulacaktır.
2. İşletmelerce tutulan defterler, yapılan denetimlerde il/ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner
hekimler tarafından kontrol edilecektir. Bu belgeler denetime esas olmak üzere beş yıl
süreyle muhafaza edilecektir. Kapasitesi büyük olan işletmelerde söz konusu işletme
kayıtları bilgisayar ortamında tutularak işletmede muhafaza edilebilecektir.
C- HASTALIK TARAMALARI
1. Tüberkülin ve kan alım tüpü israfından kaçınılacak, iller talep edeceği tüberkülin miktarı ile
gönderecekleri serumların sayılarını ve ne zaman göndereceklerini, ilgili enstitü
müdürlüklerinin hazırlık yapması için önceden bildirecektir. Sığır tüberkülozu hastalık
taramalarında “İntradermal Karşılaştırmalı Test” kullanılacaktır.
2. Proje gereği uygulanacak tüberkülinler ücretsiz olarak Etlik Veteriner Kontrol Merkez
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce karşılanacaktır. Toplanacak kan serumları için ihtiyaç
duyulan vakumlu tüpler ve kan alma iğneleri il/ilçe müdürlükleri tarafından alınacaktır.
3. Brusella testi için kan serumu alınarak serolojik muayenelerinin yapılması için bağlı
bulunduğu Bakanlık enstitü müdürlüğüne gönderilecektir. Proje belirtilerek gönderilen kan
serumlarında, serolojik test uygulamaları ücretsiz olarak yapılacaktır.
4.
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4. Hayvanlardan serum toplanırken, brusella yönünden aşılı olup olmadıkları ve aşılama
tarihleri mutlaka ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilecektir.
5. Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Kitabında yer alan Marazi Madde Gönderme
Protokolü formu tanzim edilerek kan serumları ile birlikte gönderilecektir.
6. İşletmede bulunan hayvanlar şap hastalığının varlığı yönünden klinik incelemeden
geçirilecek ve şap hastalığı ya da şüphesinin olmadığı tespit edilecektir.
Ç- SERTİFİKA DÜZENLENMESİ, ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ
1. Projeye başvuran işletmeler, Ek-5’te yer alan “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Denetim
Formu” ile Ek-6’da yer alan açıklamalar çerçevesinde denetlenecektir. Süt işletmeleri
dışındaki işletmelerde denetim formunda yer alan süt ile ilgili şartlar aranmayacaktır.
2. İşletmede bulunan tüm hayvanlar, Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği ve Bruselloz ile Mücadele
Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve brusella hastalıkları yönünden resmi
veteriner hekim tarafından kontrolden geçirilir. Yönetmeliklerde belirtilen sayıda ve şekilde
yapılan resmi testler sonucunda her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il/ilçe
müdürlüklerince Veteriner Bilgi Sisteminden Ek-7’de örneği bulunan “Hastalıktan Ari
İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası” düzenlenir. Sertifikanın veriliş tarihi her iki hastalıktan
ariliğin kesinleştiği tarih olacak, sertifikanın veriliş tarihi ile il müdürünün imza tarihi
arasında en fazla on beş gün olacaktır.
3. Sertifikaya tüberkülin test tarihi olarak tüberkülin testinin okuma tarihi, brusella test tarihi
olarak kan alınma tarihi değil, mutlaka laboratuvar raporunun tarihi yazılacaktır.
4. Sığır tüberkülozu hastalığından arilik için;
1. Hiçbir hayvanda sığır tüberkülozunun klinik belirtileri görülmemeli,
2. İşletmede bulunan altı haftalıktan büyük tüm hayvanlara yapılan ilk tüberkülin testinde
enfeksiyon tespit edilmemişse, altı ay sonra (180 gün değil) altı haftalıktan büyük tüm
hayvanlara yapılan ikinci testte de negatif sonuç alındığında,
3. Sürü yalnızca resmi olarak tüberkülozdan ari sürülere ait hayvanlardan toplanmış ise
altı haftalıktan büyük tüm hayvanlara işletmeye geldikten sonraki altmış gün ile altı ay
arasında tüberkülin testi yapılması ve negatif sonuç alınması durumunda, sığır
tüberkülozundan arilik statüsü verilecektir.
5. İşletmede yapılan ilk tüberkülin testinde pozitif hayvanlar tespit edildiğinde “Sığır
Tüberkülozu Yönetmeliği” çerçevesinde hastalık çıkışı yapılacak, pozitif hayvanlar sürüden
uzaklaştırılacak ve tazminat yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmak üzere olarak
kesime gönderilecektir. Negatif ve şüpheli çıkan hayvanlar en az altmış gün ara ile teste tabii
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tutulacak, son iki testte de negatif sonuç alındığında hastalık sönüşü yapılacaktır. Daha sonra
arilik çalışmalarına devam edilecektir. Bunun için pozitif hayvanların uzaklaştırıldığı tarihten
en az altı ay sonra ilk test yapılacak enfeksiyon tespit edilmemişse, ilk testten en az altı ay
sonra yapılan ikinci testte de tüm sürü negatif reaksiyon verdiğinde arilik statüsü verilecektir.
Sığır brusella hastalığından arilik için;
1. Sürüde altı aydır brusella hastalığının klinik belirtileri görülmemeli,
2. On iki ayın üzerindeki tüm hayvanların brusella yönünden üç aydan fazla ve on iki
aydan kısa aralıklarla yapılacak iki serolojik testte negatif yanıt vermesi durumunda,
3. Brusellozdan ari bir sürüden gelen on iki ayın üzerindeki hayvanlar, sürüye katılmadan
önceki otuz gün ya da işletmeye geldikten itibaren otuz günlük süre içinde yapılan
serolojik testte negatif sonuç vermesi durumunda, brusellozdan arilik statüsü
verilecektir.
Brusellozdan ari sürülerden işletmeye gelen ari hayvanlara otuz günlük süre içerisinde
brusella yönünden test yapılmaması durumunda, en az üç ay en fazla on iki ay ara ile iki test
yapılacaktır. Her iki testte de tüm hayvanların negatif sonuç vermesi gerekmektedir. Yurt
dışından gelen ve millileşme süreci içerisinde olan hayvanlara yetiştiricinin isteği üzerine ve
tüm masrafları yetiştirici tarafından karşılanmak kaydıyla tüm hayvanları kapsayacak şekilde
brusella testi yapılabilir.
Sığır brusella hastalığının kontrolünde, aşılanmamış hayvanlarda yapılan komplement
fikzasyon (CFT) testi negatif sonuç vermelidir. Hayvanlar aşılı ise ve aşılamadan sonra bir
yıl zaman geçmemişse CFT test sonucu 30 EEC den düşük, bir yıldan fazla zaman geçmişse
20 EEC den düşük olmalıdır. Bu değerlerin üzerinde sonuç veren hayvanların bulunduğu
işletmelere sertifika tanzim edilmeyecek, devam niteliğinde yapılan testlerde ise sertifikalar
iptal edilecektir. CFT Test sonucu yukarıda belirtilen oranlardan yüksek olan hayvanlar
işletmeden çıkarılacak, tazminat yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmak üzere kesime
sevk edilecek ve hastalık çıkışı yapılacaktır. Söz konusu hayvanların kesime sevk
edilmesinden en az otuz gün sonra herhangi bir atık vakası olmaz ise arilik çalışmasına
yeniden başlanacaktır. Bunun için on iki aydan büyük tüm hayvanlar yeniden test edilecek ve
yukarıda belirlenen değerlerin altında sonuç alındığında, bu testten en az üç ay en fazla on iki
ay ara ile bir test daha yapılacak ve istenen sonuçlar alındığında işletme brusellozdan ari
olarak kabul edilecektir.
Tüberküloz ve brusella hastalıkları yönünden işletmeye geldikten sonra test yapılacak ise
hayvanlar diğer hayvanlardan fiziksel olarak izole edilecek ve negatif oldukları kanıtlanana
kadar diğer hayvanlarla direkt ya da indirekt temas etmeleri önlenecektir.
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10. Brusella aşılı bir sürüde antikor tespit edilen hayvanlar, sürüden ayrılarak izole edilecek ve
ilk kan alımından en az üç ay sonra ikinci bir CFT testi yapılacak, testte tespit edilen antikor
miktarına göre (düşüş veya bulunmaması brusella aşı bağışıklığına bağlı antikor kabul edilir)
brusella hastalığı yönünden negatif (-) ya da pozitif (+) kabul edilecektir.
11. Ari işletmelerde, ariliğin devamı için;
a) Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği gereği işletmede doğmuş olan ve altı haftadan
küçük buzağıların dışındaki hayvanlar yıllık aralıklarla rutin tüberkülin testine tabi
tutulacaktır.
b) Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği gereği on iki aydan büyük hayvanlarda yıl
içerisinde;
1)En az üçer aylık aralıklarla üç kez yapılan süt ring testi, “Süt Ring Testinin yapılışı
hakkında antijenin üreticisi olan Pendik Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü web
sayfasından bilgi edinilebilir. Test uygulanırken 150 baştan az sağmal hayvan için 1
ml süt örneği, 150-450 baş sağmal hayvan için 2 ml süt örneği, 451-700 baş sağmal
hayvan için 3 ml süt örneği alınarak test yapılmalıdır.”
2)En az üçer aylık aralıklarla üç kez yapılan süt ELISA testleri,
3)En az üç ay ara ile yapılan iki süt ring testi ve bunu müteakip en az altı hafta sonra
ilgili Yönetmelikte belirtilen resmi bir serolojik test,
4)En az üç ay ara ile yapılan iki süt ELISA testi ve bunu müteakip en az altı hafta
sonra ilgili Yönetmelikte belirtilen serolojik test,
5)En az üç ay en çok on iki ay ara ile yapılan iki resmi serolojik test,
yukarıda belirtilen test rejimlerinden biri uygulanacaktır.
12. Ari işletmelerde arilik statüsünün askıya alınması, iptal edilmesi;
1. Sürüye ait bir veya daha fazla hayvanın tüberkülin testinde pozitif sonuç vermesi ya da
post mortem muayenede tüberkülozdan şüphe edilmesi durumunda, arilik statüsü
askıya alınır. Pozitif reaktör olduğu kabul edilen hayvan sürüden uzaklaştırılır ve
kesime tabi tutulur. Pozitif reaktör ya da şüpheli hayvan karkasında post–mortem,
laboratuvar ve epidemiyolojik muayeneler yapılır. Laboratuvar muayeneleri sonucunda
tüberkülozun varlığı tespit edilmemiş ise sürüdeki altı haftalıktan büyük hayvanların
tamamı, ilgili hayvanın sürüden uzaklaştırılmasından en az kırk iki gün sonra test
edilerek, negatif sonuç alınması durumunda resmi olarak tüberkülozdan arilik
statüsünün askı hali kaldırılır. Laboratuvar muayeneleri sonucunda hastalık tespit
edilmiş ise arilik sertifikası iptal edilir ve hastalık çıkışı yapılır.
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2. Ari işletmede bulunan brusella aşılı hayvanlarda antikor tespit edildiğinde işletmenin
arilik statüsü askıya alınacak, antikor tespit edilen aşılı hayvanlarda yapılan ikinci test
sonucuna göre arilik statüsü değerlendirilecektir.
3. Ari işletmede brusella antikor tespit edilen hayvanların test edilmeden kesilmesi
durumunda askı halinin kaldırılabilmesi için, sürüde on iki aydan büyük bütün
hayvanlarda iki serolojik test yapılması, testlerden ilkinin enfekte hayvanların
uzaklaştırılmasından otuz gün sonra ikincisinin ise bundan altmış gün sonra yapılması
gerekmektedir.
4. Ari bir işletmede yapılan brusella test sonuçlarına göre işletmenin arilik statüsünün
iptal edilmesi durumunda (hastalık pozitif), işletmeye yeniden arilik statüsü
verilebilmesi için, sürüde on iki aydan büyük bütün hayvanlarda iki serolojik test
yapılması, testlerden ilkinin enfekte hayvanların uzaklaştırılmasından otuz gün sonra
ikincisinin ise bundan altmış gün sonra yapılması gerekmektedir.
Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu
beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi halinde işletmenin ari işletme
sertifikası iptal edilecektir.
Testlerin geçerlilik süresi hastalıktan ariliğin kesinleştiği tarihten itibaren, her bir hastalık
için bir yıldır. Ariliğin devamı için yapılacak testlerin yılda bir kez tekrarlanması
gerektiğinden, bu süre tamamlanmadan ilgili hastalığa ait testler yenilenmelidir. Sertifikanın
yenilenme tarihi her iki hastalıktan ariliğin kesinleştiği tarih olacaktır. Ancak zaman zaman
yetiştiricilerin müracaatta gecikmesi ve test sürelerinin uzaması dolayısı ile ariliğin devamı
için yapılması gereken testler süresi içinde tamamlanamamaktadır. Bu nedenle de
yetiştiriciler mağduriyet yaşamaktadır. Bu mağduriyetin önlenmesi için Hastalıktan Ari
İşletme Sertifikası bulunan işletme sahiplerinin, ariliğin devamı için yapılması gereken
testlerden en az bir ay önce müracaat etmelerinin sağlanması için il/ilçe müdürlüğü
tarafından yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir.
İki sertifika dönemi arasında boşluk oluşmaması için tarama çalışmalarına başlama zamanına
dikkat edilecektir. Bir yılı geçen süreyle test tekrarlandığında, testler işletmede ariliğin
devamı olarak değerlendirilmeyecek ve ilk kez sertifika tanzimi için geçerli uygulama yani
ikişer test yapılacaktır.
Herhangi bir nedenle işletmede bulunan hayvanlarda Sığır Tüberkülozu ya da Brusella
hastalıklarından şüphe edilmesi nedeniyle işletmenin arilik statüsü askıya alındığında veya
iptal edildiğinde ivedilikle Genel Müdürlüğümüze, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne ve
işletmeden süt temin eden süt işleme tesisine bilgi verilecektir.
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Bilgi için:Esra ŞEN
Veteriner Hekim
Telefon No:(312) 258 75 32

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu

:71037622-325.01-E.429815
:Hastalıktan Ari İşletmeler

05.03.2018

17. Hastalıktan Ari İşletme Sertifikasına esas olan tüberkülin teamül cetvelleri, brusella
laboratuvar raporları ve ithal hayvanlar için ithal edildiği ülkeden gelen veteriner sağlık
sertifikaları Genel Müdürlüğümüze gönderilmeyecek, il/ilçe müdürlüğünde muhafaza
edilecektir.
18. “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”nın tanzimi, askıya alınması ya da iptali
için burada yer almayan ancak “Sığır Tüberkülozu Yönetmeliği”, “Bruselloz ile Mücadele
Yönetmeliği” ve 2012/03 sayılı “Brusellanın Konjuktival Aşı İle Kontrol ve Eradikasyonu
Projesi” Genelgesinde yer alan bütün hükümlere titizlikle uyulacaktır.
D- DESTEKLEME ÖDEMELERİ
1. “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası” tanzim edilen süt sığırı işletmelerinde
bulunan her ari hayvana yılda bir kez olmak üzere, her yıl yayımlanan Hayvancılık
Desteklemeleri Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Tebliğ hükümlerine göre
destekleme ödemesi yapılır.
2. Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu
beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme
desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi
iptal edilir. Tebliğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere
işlem başlatılır ve ari işletme sertifikası geri alınır.
E- TAZMİNAT ÖDEMELERİ
1. Sığır Tüberkülozu ve Brusella hastalıkları yönünden yapılan test sonucu pozitif olan
hayvanlar, şarta tabii kestirilir ve Bakanlıkça yayımlanan Hayvan Hastalıklarında Tazminat
Yönetmeliğinde belirlenen usullere göre işlem yapılır.
F- DİĞER HUSUSLAR
1. Hastalıktan Ari İşletmelerde Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı Şap aşıları
yaptırılmış olmalıdır.
2. Hastalıktan Ari İşletmeler il/ilçe müdürlüklerince yılda en az iki (2) kez denetlenecek ve
yapılan denetim için Ek-5 de yer alan “Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Denetim Formu”,
Ek-6’da yer alan açıklamalar çerçevesinde tanzim edilecektir.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Bilgi için:Esra ŞEN
Veteriner Hekim
Telefon No:(312) 258 75 32

T.C.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu

:71037622-325.01-E.429815
:Hastalıktan Ari İşletmeler

05.03.2018

3. Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası almış tüm süt sığırı işletmeleri desteklemeden
yararlanacaktır.
4. 26.07.2012 tarihli ve 2012/21 sayılı “Hastalıktan Ari İşletmeler ve Onaylı Çiftlikler”
Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Muharrem SELÇUK
Bakan a.
Genel Müdür
Ek : Hastalıktan Ari İşletmeler Genelgesi Ekleri
Dağıtım:
Gereği:

Bilgi:

DAĞITIM YERLERİNE

Hayvancılık Genel Müdürlüğüne

DAĞITIM YERLERİNE

AMBALAJLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
SANAYİCİLERİ DERNEĞİNE
TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR
YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİNE
TÜRKİYE SÜT ET GIDA SANAYİCİLERİ
VE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ(SETBİR)
TÜRKİYE SÜT ÜRETİCİLERİ MERKEZ
BİRLİĞİNE

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
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Bilgi için:Esra ŞEN
Veteriner Hekim
Telefon No:(312) 258 75 32

Ek-1

HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN MÜRACAAT FORMU

………………………………….İL/İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE

………………………..
İli …………………İlçesi …………….. Köyü/Mahallesi
sınırları içerisindeki TR…………………. numaralı süt/et/damızlık büyükbaş işletmemde bulunan,
Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun hayvanlarım için Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar
Kurulu Kararı kapsamında projeden yararlanmam için gereğini arz ederim.

Tarih :
İmza :

Adı Soyadı
:
T.C. Kimlik No :
Adres
:

Ek-2
HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN TESPİT VE İNCELEME TUTANAĞI
.../.../20..
İŞLETME SAHİBİNİN
Adı Soyadı
:
T.C. Kimlik No
:
Adresi
:
Tel. No
:
İŞLETMEYE AİT BİLGİLER
İşletme No:
:
1-) İşletmede Bulunan Toplam Büyükbaş Hayvan Sayısı :.................adet
Sıra No Küpe No

Brusella
Aşılama Tarihi

Şap Aşılama Tarihi

2-) Hastalıkların En Son Görüldüğü Tarih (Veteriner Bilgi Sistemi kayıtları dikkate alınacaktır)
a) Tüberküloz /……./……/……
b) Bruselloz /……./……/……
3-) Soğutma Tankı (Süt İşletmelerinde) : Var( )
Yok( )
Kapasitesi:
4-) Karantina ve Gözetim Ünitesi
: Var( )
Yok( )
5-) İşletmenin Asgari Teknik ve Hijyenik Şartlara Uygunluğu:
Uygundur( )
Değildir( )
Hastalıktan ari işletmelerde asgari teknik ve hijyenik şartların yeterli olduğu, karantina ünitesinin
varlığı tespit edilmelidir.

İncelemeyi Yapan Veteriner Hekimin
Adı Soyadı
Adı Soyadı
İmza
İmza

İşletme Sahibi veya Yetkilisi
Adı Soyadı
İmza

(İmza-Tarih)
ONAYLAYAN
İl/İlçe Müdürü

Ek-3
HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN HAYVAN SAYISI
TESPİT FORMU

İşletmenin Adı
İşletme No
Tarih

:
:
:

Bakanlık veri tabanına kayıtlı
hayvan sayısı

İşletme kayıt defterindeki
hayvan sayısı

İşletmedeki hayvan sayısı

DENETLEYEN
Adı Soyadı

Ünvanı

Görev Yeri

ÇİFTLİĞİN SORUMLUSU
Adı Soyadı

Görevi

İmzası

İmzası

Ek-4
HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN TEST EDİLECEK
HAYVAN SAYISI TESPİT FORMU

İşletmenin Adı
İşletme No
Tarih

Bakanlık veri
tabanına
kayıtlı
hayvan sayısı

:
:
:

İşletme kayıt
defterindeki
hayvan sayısı

6 haftalıktan
büyük
hayvan sayısı

Tüberküloz
testi yapılan
hayvan sayısı

12 aylıktan
büyük
hayvan
sayısı

Brusella testi
yapılan
hayvan sayısı

TESTİ UYGULAYAN
Adı Soyadı

Ünvanı

Görev Yeri

ÇİFTLİĞİN SORUMLUSU
Adı Soyadı

Görevi

İmzası

İmzası

Ek-5
HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN DENETİM FORMU

1. ÇİFTLİĞİN
1.1 Sahibinin Adı ve Soyadı
1.2 Ticari Adı
1.3 Adresi
1.4 Çiftlik (İşletme) Numarası
1.5 Hayvan Sayısı
1.6 Sağmal Hayvan Sayısı
1.7 Ürettiği Süt Miktarı ( gün/lt)
1.8 Üretilen Sütün Gittiği Süt İşleme Tesisinin Adı
1.9 Bir Önceki Denetleme Tarihi
1.10 Denetleme Tarihi
1.11 Çiftlikte En Son Uygulanan Tüberkülin Test Tarihi
1.12 Çiftlikte En Son Uygulanan Brusella Test Tarihi

2. DENETİM
2.1 Hayvan Sağlığı ve Refahı

E

H

Değer

E

H

Değer

2.1.1 Çiftlikteki hayvanlar Bakanlık veri tabanına kayıtlı mı?
2.1.2 Çiftlikteki hayvan sayısı, çiftlik kayıt defterindeki hayvan sayısı, Bakanlık veri tabanına kayıtlı
hayvan sayısı birbiriyle uyumlu mu?
2.1.3 Çiftlikteki küpesi olmayan veya düşen hayvanlarla ilgili küpe talebi var mı?
2.1.4 İl müdürlüğünce düşen küpelerin basım onay öncesinde kontrolü yapılıyor mu?
2.1.5 Kullanılan küpeler Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun mu?
2.1.6 Çiftlikteki hayvanların doğum, ölüm, kesim, hareket bildirimleri yapılıyor mu?
2.1.7 Çiftlikteki sığır ve mandalar Tüberküloz ve Bruselloz hastalıklarından ari midir?
2.1.7.1 Çiftlikte bulunan altı haftalıktan büyük hayvanlar tüberkülin testine tabi tutuldu mu?
2.1.7.2 Çiftlikte bulunan on iki aylıktan büyük hayvanlar brusella testine tabi tutuldu mu?
2.1.8 Şap hastalığı yönünden klinik kontroller yapılıyor mu?
2.1.9 Sütü insan tüketimi için kullanılan hayvanlarda ishal, ateşli enteritis, üreme organları enfeksiyonu,
ateş, meme iltihabı var mı?
2.1.10 Sütü insan tüketimi için kullanılan hayvanlarda sütü etkileyecek meme yarası bulunuyor mu?
2.1.11 İşletmedeki süt sığırlarından günlük süt verimi 2 litrenin altında olan hayvan var mı?
2.1.12 Hasta hayvanların kaydı tutuluyor mu?
2.1.13 Doğuma yakın, doğum yapmış ve hasta hayvanlar sürüden ayrı bir yerde tutuluyor mu?
2.1.14 Her hayvan için uygulanan aşı ve ilaç kayıtları tutuluyor mu?
2.1.15 Koyun ve Keçiler Brusella Melitensis hastalığından ari midir?
2.1.16 Hayvanlara kötü muamele yapılıyor mu?
2.1.17 Uygun havalandırma ve gün ışığına eşdeğer aydınlatma var mı?

2.2. Ahır Hijyeni ve Sağlığı
2.2.1 Çiftlikteki binaların sayısı ve fonksiyonel amaçları
2.2.1.1 Hayvan barınakları
2.2.1.2 Karantina ünitesi
2.2.1.3 Sağım ünitesi
2.2.1.4 Diğer
2.2.2 Çiftliği çevreleyen korumalık var mı?
2.2.3 Çiftliğe giren, çıkan ve satışı yapılan hayvanların kaydı tutuluyor mu?
2.2.4 Ahırın kullanım alanı ve çevresi temiz mi?
2.2.5 Hayvan bağlama bölümleri uygun mu? (bağlama bölümü bulunan işletmelerde)
2.2.6 Ahır zemini ve duvarları kolay temizlenebilir mi? (Kapalı sistem işletmelerde)
2.2.7 Yeterli miktarda içilebilir ve kullanılabilir nitelikte su kaynağı var mı?
2.2.8 Hayvanlar, sütün soğutma, işleme ve depolama yerlerinden uzak mı?
2.2.9 Değişik hayvan türleri bir arada tutuluyorsa sağlık koşulları uygun mu?
2.2.10 Ölen hayvanların kaydı tutuluyor mu?
2.2.11 Ölü hayvanların ne şekilde bertaraf edildiği
2.2.11.1 Yakılarak
2.2.11.2 Gömülerek

2.3. Süt Sağımında Hijyen

E

H

Değer

2.3.1 Sağıma başlamadan önce meme uçları, memeler ve çevresi temizleniyor mu?
2.3.2 Meme uçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu izin verilen maddelerle yapılıyor mu?
2.3.3 Sağım öncesi sütün, organoleptik ve fiziko-kimyasal anormallikler açısından kontrolü yapılıyor mu?
2.3.4 Meme pomat ve spreylerinin kullanılma zamanına dikkat ediliyor mu?

2.4. Bina, Ekipman ve Alet Hijyeni

E

H

Değer

2.4.1 Sütle temas eden tüm ekipmanlar, kolay temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen materyalden
yapılmış mı?
2.4.2 Sağım ekipman ve aletleri temiz mi?
2.4.3 Sağım ekipman ve aletlerine dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor mu?
2.4.4 Temizlik ve dezenfeksiyon sonrası kullanılır su ile çalkalanıyor mu?
2.4.5 İşlenmemiş süt nakliyesi için kullanılan konteynır ve tanklar yeniden kullanılmadan önce
temizlenip, dezenfekte ediliyor mu?
2.4.6 Süt soğutma tankının hacmi

2.5. Sağımda Çalışanların Hijyeni

E

H Değer

E

H

Değer

E

H

Değer

E

H

Değer

2.5.1 Çiftlikte bulunan personel sayısı
2.5.2 Sağım öncesi el temizliği yapılıyor mu?
2.5.3 Uygun ve temiz sağım elbisesi kullanılıyor mu?
2.5.4 Sağım yerinde el temizliği için su tesisatı var mı?

2.6. İşlenmemiş Sütün Kalitesi ve Toplanması
2.6.1 Süt günlük toplanıyorsa 8 0C den fazla olmayan sıcaklığa soğutuluyor mu?
2.6.2 Günlük toplanmıyorsa 6 0C den fazla olmayan sıcaklığa soğutuluyor mu?
2.6.3 Nakliye süresince soğuk zincir muhafaza ediliyor mu? (sütün çiftlikten çıkış-işletmeye kabul
sıcaklığı kontrol edilecektir)

2.7. İşlenmemiş Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi
2.7.1 “Hayvanlara Uygulanan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi” tutuluyor mu?
2.7.2 Süte geçebilen veteriner ilaçları kullanılan hayvanlar belirleniyor mu?
2.7.3 Antibiyotik uygulanan hayvanların sütleri, antibiyotiklerin süte geçiş süreleri boyunca imha ediliyor
mu?
2.7.4 İmha edilen sütlerin kaydı tutuluyor mu?

2.8. Hayvan Beslenmesi
2.8.1 Hayvan beslemesinde kullanılan yem ve yem maddelerinin kaydı tutuluyor mu?
2.8.2 Yem ve yem maddelerinin stoklama şartları uygun mu?
2.8.3 Yemleme elle mi, otomatik sistemle mi yapılıyor?
2.8.4 Rasyon işletme tarafından mı, yem fabrikası tarafından mı hazırlanıyor?

2.9. Talimatlar

E

H

Değer

E

H

Değer

2.9.1 Çiftlik sahibi bir önceki denetimde tespit edilen sorunlarla ilgili gerekli tedbirleri almış mı?

2.10. Eğitim
2.10.1 Çiftlik çalışanlarına il/ilçe müdürlüğünce hijyen kurallarına uygun üretim hakkında eğitim verilmiş
mi?
2.10.2 Çiftlik çalışanlarına il/ilçe müdürlüğünce kişisel hijyen konularında eğitim verilmiş mi?
2.10.3 İşletme sahibine verilen eğitimlerle ilgili belge verilmiş mi?

3. YAPILAN ÖNERİLER

4. KARAR

ÇİFTLİK SORUMLUSU

DENETLEYENLER
Adı Soyadı

Unvanı

Görev Yeri

İmzası

Adı Soyadı

İmzası

Ek-6
DENETİM FORMUNUN DOLDURULMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Hastalıktan Ari İşletmeler için denetim formu tanzimi aşağıdaki hususlar çerçevesinde yapılır.
1. Çiftliğin
1.1 Sahibinin Adı ve Soyadı
1.2 Ticari Adı
1.3 Adresi
1.4 Çiftlik (İşletme) Numarası
1.5 Hayvan Sayısı
1.6 Sağmal Hayvan Sayısı (Süt İşletmelerinde)
1.7 Ürettiği Süt Miktarı ( gün/lt) (Süt İşletmelerinde)
1.8 Üretilen Sütün Gittiği Süt İşleme Tesisinin Adı (Süt İşletmelerinde)
1.9 Bir Önceki Denetleme Tarihi
1.10 Denetleme Tarihi
1.11 Çiftlikte uygulanan en son tüberkülin test tarihi (küçükbaş hayvanlarda
aranmayacak)
1.12 Çiftlikte uygulanan en son brusella test tarihi
2. Kontroller
2.1 Hayvan Sağlığı ve Refahı
2.1.1 Çiftlikteki sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin tamamı Bakanlık veri
tabanına kayıtlı, tanımlanmış hayvanlar olmalıdır.
2.1.2 Çiftlikteki hayvan sayısı, çiftlik kayıt defterindeki hayvan sayısı ile Bakanlık veri
tabanına kayıtlı hayvan sayısının bire bir uyumlu olması gerekmektedir. Çiftlik ziyareti
öncesinde Bakanlık veri tabanından işletme tescil ve bireysel hayvan kayıtları alınacak ve
çiftlikte, çiftlik kayıtları ve fiili durumla karşılaştırılacaktır. Söz konusu belgeler denetim
formu ekinde çiftlikte bulunacaktır. Yapılan tespit kapsamında Ek-3 de yer alan form
doldurulacak ve hem çiftlikte hem de il/ilçe Müdürlüğünde muhafaza edilecektir.
2.1.3 Çiftlikteki küpesiz hayvanlar için küpe talebi yapılmış olmalıdır.
2.1.4 İl müdürlüğünce düşen küpelerin basım öncesi kontrolü yapılmalıdır. Tek küpesi
düşenler için tek küpe, çift küpesi düşenler için çift küpe talebi olmalı ve basılmalıdır.
2.1.5 Çiftlikte kullanılan küpeler Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun olmalıdır. (
Renk, boyut vb.)
2.1.6 Çiftlikteki hayvanların doğum, ölüm, kesim, hareket bildirimleri yasal süre
içinde yapılmalıdır.
2.1.7 Çiftlikte bulunan hayvanlar tüberküloz ve brusellozdan ari olmalıdır ve bu
durum resmi olarak belgelenmelidir. Tüberküloz ve Brusellozla ilgili testler her yıl
tekrarlanmalıdır. Çiftlikte yapılan test kapsamında Ek-4 te yer alan form doldurulacaktır.
Form hem çiftlikte hem de il/ilçe Müdürlüğünde muhafaza edilecektir.
2.1.7.1 Çiftlikte bulunan altı haftalıktan büyük dişi-erkek tüm hayvanların tüberkülin
testine tabi tutulmuş olması gerekmektedir. (küçükbaş hayvanlarda aranmayacak)
2.1.7.2 Çiftlikte bulunan on iki aylıktan büyük dişi ve damızlık tüm erkek
hayvanlardan brusellanın kontrolü için kan alınmış olmalıdır. (koyun ve keçiler için altı ayın
üzerindeki bütün hayvanlardan brusellanın kontrolü için kan alınmış olmalıdır.)
2.1.8 Hayvanların şap hastalığı yönünden takip ve kontrolleri yapılmalıdır.

2.1.9 Hayvanların genel sağlık durumu iyi olmalıdır. Sütü insan tüketimi için
kullanılan hayvanlarda genital sistem enfeksiyonları, enterit, mastit v.b. hastalıklar ve ateş
bulunmamalıdır.
2.1.10 Sütü insan tüketimi için kullanılan hayvanlarda sütü etkileyecek meme yarası
bulunmamalıdır.
2.1.11 İneklerde günlük süt verimi en az 2 litre olmalıdır.
2.1.12 Hasta hayvanlar kayıt altına alınmalı ve diğerlerinden ayrılmalıdır.
2.1.13 Doğuma yakın, doğum yapmış ve hasta hayvanlar sürüden ayrı bir yerde
tutulmalıdır.
2.1.14 Süte geçebilen ve insan sağlığına zararlı veya zararlı olabilecek ilaçlarla tedavi
yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa ilaçların atım süresi kadar zaman sütün kullanılıp
kullanılmadığı önemlidir. Bu durum kayıt altına alınmış olmalıdır.
2.1.15 İşletmede küçükbaş hayvanlar da varsa bu hayvanlar Brusella Melitensis den
ari hayvanlar olmalıdır.
2.1.16 Hayvan refahı açısından değerlendirilmelidir. Hayvanlara kötü muamele
edilmemelidir.
2.1.17 Hayvan refahı açısından değerlendirilmeli ve hayvanların bulundukları ortamın
yaşam değerlerine bakılmalıdır.
2.2 Ahır Hijyeni ve Sağlığı
2.2.1 Çiftlikteki binaların fonksiyonel amaçları belirlenmelidir.
2.2.2 Çiftliği çevreleyen koruma bandı bulunmalıdır. (Duvar, tel örgü vb.)
2.2.3 Çiftlikteki hayvan hareketlerinin kaydı tutulmalıdır.
2.2.4 Ahır ve çevresinin temizliği kontrol edilmelidir.
2.2.5 Konu hayvan refahı açısından da değerlendirilmeli ve hayvanların bağlanma
bölümlerinin kuru kalıp kalmadığına, gerektiğinde yataklık kullanılıp kullanılmadığına
bakılacaktır.
2.2.6 Zemin ve duvarlar kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.
2.2.7 Hayvanların tüketiminde, alet ve ekipmanların temizliğinde kullanılan su yeterli
ve uygun kalitede olmalıdır.
2.2.8 Hayvanlar, sütün depolandığı, işlendiği ve soğutulduğu bina ve bölümlerden
uzak tutulmalıdır.
2.2.9 Köpekler, domuzlar, kanatlılar v.b. ahır ve ona bağlı binalarda bulunmamalı,
sağlık koşulları belirlenmiş hayvanlarla temas etmemeleri sağlanmalıdır.
2.2.10 Ölen hayvanların kaydı tutulmalıdır.
2.2.11 Ölen hayvanların yakılarak veya gömülerek bertaraf edilmesi gerekmektedir.
2.3 Süt Sağımında Hijyen
2.3.1 Süt sağımına başlamadan önce meme uçları, meme ve çevresi temizlenmelidir.
2.3.2 Resmi Veteriner Hekim aksini belirtmedikçe, meme pomat ve spreyleri
sağımdan hemen sonra kullanılmalıdır. Kullanılan pomat ve spreyler ruhsatlı olmalıdır.
2.3.3 Süt sağıcı, her hayvanın sağımını yapmadan önce, sütün görünüşünü kontrol
etmelidir. Sütte bir anormallik olması durumunda, diğer sütlerden ayrılmalıdır.
2.3.4 Meme hastalığı olan hayvanlar son olarak veya ayrı bir makine ya da elle
sağılmalıdır. Sağılan süt diğer sütlerle karışmamalıdır.
2.4 Bina, Ekipman ve Alet Hijyeni
2.4.1 Süt ile temasta olan ekipman ve araçların düzgün yüzeyleri olmalı ve kolaylıkla
temizlenir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Korozyona uğramamalıdır.
2.4.2 Süt sağımı için kullanılan alet ve ekipmanlar ve bunların parçaları her zaman
temiz olmalıdır.
2.4.3 Kullanımdan sonra sağım aletleri, mekanik aletler, süt ile temas eden kaplar
temizlenip dezenfekte edilmelidir.

2.4.4 Dezenfekte edilen aletler temiz su ile çalkalanmalıdır.
2.4.5 İşlenmemiş sütün nakliyesinde kullanılan konteynır ve tanklar temizlenip
dezenfekte edilmelidir.
2.4.6 Üretim kapasitesine uygun büyüklükte süt soğutma tankı olmalıdır.
2.5 Sağımda Çalışanların Hijyeni
2.5.1 Çiftlik kapasitesine uygun sayıda personel olmalıdır.
2.5.2 Süt sağıcılar, sağım öncesi ellerini yıkamalı ve gerektiğinde yeniden yıkamalıdır.
2.5.3 Süt sağımı yapan ve sağım sonrası süt ile temasta olan kişiler temiz sağım
elbisesi giymelidir.
2.5.4 El temizliği için sağım yerinin yakınında çalışanların ellerini yıkayabilecekleri su
tesisatı olmalıdır.
2.6 İşlenmemiş Sütün Kalitesi ve Toplanması
2.6.1 Süt günlük olarak toplanıyorsa, sağımdan sonra 8 0C den fazla olmayan
sıcaklıkta soğutulmalıdır.
2.6.2 Süt günlük toplanmıyorsa, sağımdan sonra 6 0C den fazla olmayan sıcaklıkta
soğutulmalıdır.
2.6.3 Nakliye soğuk zincirin muhafazası ile yapılmalıdır. İşlenmemiş sütün, süt işleme
tesisine varışta sıcaklığı 10 0C den fazla olmamalıdır.
2.7 İşlenmemiş Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi
2.7.1 “Hayvanlara Uygulanan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi” tutulmalı ve
veteriner ilaçları ayrı bir bölmede muhafaza edilmelidir.
2.7.2 Süte geçebilen veteriner ilaçlarına maruz kalan hayvanlar işaretlenmeli ve
ilaçların prospektüsünde yazan atım süreleri göz önüne alınmalıdır.
2.7.3 Veteriner ilaçları ve diğer kimyasal kalıntılar içeren sütler imha edilmelidir.
2.7.4 İmha edilen sütler tutanakla kayıt altına alınmalıdır.
2.8 Hayvan Beslenmesi
2.8.1 Çiftlikte kullanılan yem ve yem maddeleri kayıt altına alınmalıdır.
2.8.2 Yem ve yem maddelerinin stoklama şartları uygun olmalıdır. (Nemsiz ve
rutubetsiz ortam olmalıdır.)
2.8.3 Yemleme şekli belirtilecektir.
2.8.4 Rasyonun işletme tarafından mı yapıldığı yoksa fabrika tarafından mı
hazırlandığı belirtilecektir.
2.9 Talimatlar
2.11.1 Çiftlik sahibinin bir önceki denetimde belirtilen eksiklikleri gidermesi
gerekmektedir.
2.10 Eğitim
2.10.1 Çiftlik çalışanları hijyen kurallarına uygun üretim hakkında düzenli eğitim
almalıdır.
2.10.2 Çiftlik çalışanları kişisel hijyen konularında düzenli eğitim almalıdır.
2.10.3 İşletme sahibine il müdürlüğünce verilen eğitimlerle ilgili bir belge verilecektir.
3. Yapılan öneriler
İşletmede tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenlerle ilgili öneriler yazılacaktır.
4-Karar
Yapılan denetim sonrasında çiftliğin, hastalıktan ari işletme olduğuna dair karar
verilecektir. Daha önceden sertifikalandırılmış çiftliklerde yapılan denetim sonrasında
çiftliğin ariliğinin devam ettiğine ya da etmediğine dair karar verilecek, hastalık tespit
edilirse, verilen sertifika geri alınacaktır.
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T.C
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞ I
…………………… İL MÜDÜRLÜĞÜ .

HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASI
İşletmenin Adı

:

Sertifika No

İşletme Numarası

:

Sertifika Veriliş Tarihi :

İli

:

Tüberkülin Test Tarihi :

İlçesi

:

Brusella Test Tarihi

Adresi

:

Kapasitesi

:

:

:

İşletmedeki Hayvan
Mevcudu

:

Sertifikalandırılan Hayvan
Mevcudu
Yukarıda

:
adı

...........................

ve

adresi

bulunan

tarihinde/tarihlerinde

süt
Sığır

sığırı

işletmesindeki

(Bovine)

mevcut

Tüberkülozu

ve

hayvanlara

İl/İlçe

...........................

Müd ürlüğümüzce,

tarihinde/tarihl erinde

Bruselloz ile Mücadele Yönetmelikleri çerçevesinde yapılan testler sonucunda, Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusel lozu
hastalıkları yönünden ari bulunduğundan iş bu sağlık sertifikası verilmiştir.

İl Müdürü
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HASTALIKTAN ARİ İŞLETMELER İÇİN SAĞLIK SERTİFİKASINA SAHİP İŞLETMELERİN
HAK EDİŞ BELGESİ
…/…/20..
İŞLETME SAHİBİNİN
T.C.Kimlik No
:
Adı ve Soyadı
:
Baba adı
:
Doğum Tarihi
:
Telefon No.
:
İşletme No
:
Banka ve Şube Adı :

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA
(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
……………………………………..adresinde bulunan ……………………………’a …….. sayılı “20..
Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” kapsamında …….baş süt sığırı için
………………………………(rakamla ve yazıyla) TL. destekleme ödemesinin yapılmasını arz ederim.

İl/İlçe Müdürü
İmza

NOT:
1- 2 nüsha halinde düzenlenip, bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte Bakanlığa
gönderilecek, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilecektir.
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SÜT ÇİFTLİĞİ
KAYIT DEFTERİ

ÇİFTLİĞİN:
SAHİBİNİN ADI SOYADI
TİCARİ ADI
ADRESİ
NUMARASI

:
:
:
:

SAĞLIK ÇİZELGESİ
Hayvanın Adı :
Doğ. Tarihi, Yeri :

Kulak Numarası :
Ana Adı ve K. Num. :

Aşılamalar
Aşının Adı

Yapıldığı Tarih

Irkı :
Baba Adı ve K. Num. :

Testler
Testin Adı
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Yapıldığı Tarih

Yetiştirici Adı Soyadı :

Yakalandığı Önemli Hastalıklar

HAYVAN MEVCUDU
Adı

Çiftlikten Ayrılan Hayvanın
Kulak
Tarihi
Numarası

Açıklama

Adı

Çiftliğe Katılan Hayvanın
Kulak
Tarihi
Numarası

Ek- 9.2

Açıklama

Toplam
Hayvan

Denetleyen Veteriner Hekim
Adı Soyadı

İmza

HASTA HAYVANLARA AİT KLİNİK KAYDI

Sıra
No

Hayvanın
Tarih
Adı

Kulak
Numarası

Teşhis

Kullanılan
İlaçlar

Sütün
Tekrar
Kullanılacağı
Tarih
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Reçeteyi Yazan Veteriner Hekim
Adı Soyadı

Diploma No

İmzası

Denetleyen Veteriner
Hekim
Adı Soyadı

İmza

YEM TEMİN BİLGİLERİ

Tarih

Firma
Adı

Satın Alınan Yem Türleri Ve Miktarları
Kesif Yem
İmalat
Analiz
Fatura No
Miktarı
Miktarı
Tarihi
Sertifikası

Ek-9.4
Denetleyenin
Miktarı

Miktarı

Miktarı

Adı
Soyadı

İmza

KABA YEM ÜRETİM BİLGİLERİ

Yılı

Yaş Yonca

Kuru Ot

Yıllık üretilen Yemler
Hayvan
Silaj Mısır
Dane Yem
Pancarı

Ek- 9.5
Denetleyenin
Adı Soyadı

İmza

