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Kedi ve Köpeklerde Yurt Dışına Çıkışlarda Genel Gereklilikler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sağlık Karnesi 

1. Hayvanlar, kimlik belgesine (sağlık karnesi) 

sahip olmak zorundadırlar.   

2. Hayvanın kimliği; hayvan sahibinin adı, adresi 

ve hayvanın eşkâli ve sağlık bilgileri gibi 

ayrıntıları içermelidir. 

Aşılama ve Kontrol 
1. Kuduz aşılaması ve periyodik aşılamalar, uygun şekilde 

yapılmalıdır. 

2. Kuduz hastalığına karşı yapılmış bir aşılama, ancak aşağıdaki 

şartların karşılanması halinde geçerli kabul edilir. 

a. Sağlık karnesinin ilgili bölümünde belirtilen tarihte 

yapılmış olmalıdır. 

b. Bir sonraki aşılama, önceki aşılamanın geçerlilik süresi 

içinde yapılmadığı takdirde, “ilk aşılama” olarak kabul 

edilir. 

3. Kuduz aşılamasından en az 30 gün sonra veteriner hekim 

tarafından alınan kan serumu örneği, anti-kuduz antikor 

titrasyon testi için en geç 5 gün içerisinde Bakanlığımız 

tarafından onaylanmış laboratuvara gönderilir.  

4. Kan alım tarihi mikroçip uygulama tarihinden önce bir tarih 

olamaz. 

5. Aşılama protokolüne uygun şekilde; ara vermeksizin ve 

düzenli aşılamaya devam edildiği sürece kuduz serolojik test 

raporu ( FAVN Test ) pet hayvanının yaşamı boyunca geçerli 

olmaktadır.  

6. Laboratuvar test ücretleri kedi/köpek sahipleri tarafından 

karşılanır. 
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Kedi ve Köpeklerin Yurt Dışına Çıkışları 
 

 

(“KEDİ VE KÖPEKLERİN YURT DIŞINA YOLCU BERABERİ VE TİCARİ SEVKLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI “ 

hükümleri geçerlidir) 

 

1. Hayvanlar, “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” 

hükümlerine göre kimliklendirilmiş, içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri içeren ev hayvanı pasaportuna sahip 

olmak zorundadır.  

2. 3 aylık yaştan küçük hayvanlar anneleri ile yurt dışına çıkabilirler. 

3. Hayvanlar, “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” hükümleri 

ile belirlenmiş şekilde mikroçip ile kimliklendirilmiş ve kayıt altına alınmış olmalıdır. 

4. Gen kaynakları koruma altına alınan hayvanların yurt dışına çıkışlarında "Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının 

Kullanılması ve Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik"(YEHGK) gereği işlem yapılmakta olup, "Ulusal 

Komite" tarafından belirlenen yurt dışına çıkışı yasaklı ırkların (Bkz. yasaklı ırklar) yolcu beraberinde çıkışları ön izne 

bağlıdır. (Bkz. yasaklı ırklar ve ön izin işlemleri 3.sayfa) 

5. Kargo yolu ile taşınacak hayvanlar için kullanılacak kargo şirketinin Türkiye’de kayıtlı ve hayvan taşımaya izinli bir 

şirket olmalıdır. Şirkete ait izin belgelerinin bir örneği alınarak başvuru dosyasına eklenir. 

6. Mikroçip uygulaması yapıldıktan sonra aşılama ve devamında kan numunesi alınarak kuduz titrasyon testi yapılası 

gerekmektedir. 
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Yurt Dışına Çıkışı Yasak Irklar ve Çıkışı Ön İzne Bağlı Irklar İle İlgili İşlemler 

 
 Gen kaynakları koruma altına alınan hayvanların yurt dışına çıkışlarında "Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının 

Kullanılması ve Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik"(YEHGK) gereği işlem yapılmakta olup, "Ulusal 

Komite" tarafından belirlenen yurt dışına çıkışı yasaklı ırkların (Bkz. yasaklı ırklar) yolcu beraberinde çıkışları ön izne 

bağlıdır. 

 Bu kapsamda yolcu beraberinde yurt dışına çıkışı ön izinle uygun görülen YEHGK'na ilişkin başvurularda ilgili 

Yönetmeliğin 'Genel Esaslar' başlıklı 4.maddesinin 10.fıkrası hükmü uyarınca işlem yapılır. 

 

Yurt Dışına Çıkışı Yasaklı - Çıkışı Ön İzne Bağlı Irklar 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

ÖRNEK KÖPEK IRKLARI 

Kangal Çoban Köpeği 

Akbaş Çoban Köpeği 

Kars Çoban Köpeği 

Çatal Burun Av Köpeği 

Zağar İzci Köpeği 

 

ÖRNEK KEDİ 

IRKLARI 

Ankara Kedisi 

Van Kedisi 
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Kan Numunesi Kuduz Titrasyon Testi 
 

 Son aşılamadan en az 30 gün sonra veteriner hekim tarafından alınan kan serumu örneği, anti-kuduz antikor titrasyon 

testi için Talimatta belirtildiği şekilde Bakanlığımız tarafından onaylanmış laboratuvara gönderilir. 

 Ülkemizden çıkış yapacak hayvanlardan alınacak kan örneklerinin analiz amacı ile yurt dışına gönderilmesi yasaktır. 

Zorunluluk olması durumunda ise Bakanlıktan izin alınması gerekmektedir. 

 Kuduz serolojik test raporu ( FAVN Test ), düzenli aşılamaya devam edildiği sürece ilgili pet hayvanının yaşamı 

boyunca geçerli olup, tekrarlanmasına gerek bulunmamaktadır.  

 Önceden alınmış serolojik test raporuna sahip olan hayvanlar ile ilgili olarak; 

 Raporu veren laboratuvarın yetkili olup olmadığı kontrol edilir. 

 Avrupa Birliği için, bu testin yapılmasına yetkili kılınan  laboratuvarların 

listesi  https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-laboratories_en  

sayfasında yayınlanmaktadır. Söz konusu listelerdeki laboratuvarların sonuçları yasal olarak kabul 

edilmektedir. 

 Diğer ülkeler için https://www.oie.int/scientific-expertise/reference-laboratories/list-of-laboratories/ 

 

 

Yapılacak iş ve işlemler ülkelere göre farklılıklar göstermekte olup hayvan sahipleri 

ya da özel veteriner hekimlerin hayvanların gönderileceği ülke hakkında İl/İlçe Tarım 

ve Orman Müdürlüklerinden bilgi alması uygulamada sıkıntıların yaşanmaması için 

önem arz etmektedir. 

 

 

https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-laboratories_en
https://www.oie.int/scientific-expertise/reference-laboratories/list-of-laboratories/
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Kedi ve Köpeklerin Yurt Dışına Hareketleri İçin 
 

Hayvan sahibi veya sahibi tarafından yetkilendirilmiş kişi, hayvan ve hayvana ait belgeler ile başvuruda bulunur.  

 

 

 

 

veteriner hekim tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve dilekçede belirtilen ülkeye göre işlem yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Hayvan Sağlığı ve 

Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü 

 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

tarafından yetkilendirilmiş İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlüğü 

 

Diğer Ülkeler 

 

Özel Sertifikası Olan Ülkeler 

için sertifikada belirtilen 

talepler doğrultusunda işlem 

yapılır. Örnek ülkeler; 

 Avrasya Ekonomik Birliği 

 Kolombiya 

 Singapur 

 Japonya 

 Birleşik Arap Emirlikleri 

 İsrail 

 Azerbaycan 

 Tayvan 

 Sırbistan 

 

 

 

 

 

Avrupa Birliği 

Kan numunesi  aşılamadan 30 

gün sonra alınmalıdır.(Bkz. 

Kan numunesi gönderimi) 

 

Kan numunesi  alındıktan 

 3 ay sonra veteriner sağlık 

sertifikası düzenlenebilir 

 

Titre İsteniyorsa 

 

Titre İstenmiyorsa 

 

Kan numunesi 

aşılamadan 30 gün sonra 

alınmalıdır. 

 

Veteriner sağlık sertifikası 

düzenlenir 

 


