KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ / YURTDIŞINA
ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi “Kedi, Köpek Ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına
Dair Yönetmelik” kapsamında yapılacaktır. Yönetmelik kapsamında her yaşta kedi ve köpek 31.12.2022 tarihine kadar kayıt altına alınması
gerekmektedir. Mikroçip ile kimliklendirme işlemi ISO11784 standartlı ve HDX ya da FDX-B teknolojisine uygun, deri altına özel bir
cihazla uygulanan ve 15 karakterli kod numarası bulunan elektronik tanımlama malzemesi ile yapılacaktır.

Mikroçip Uygulaması

Daha önceden mikroçip uygulaması YAPILMIŞ ama
Bakanlığımızca belirlenen pasaport DÜZENLENMEMİŞSE;
1. Özel Veteriner Muayenehaneleri, Poliklinik ve Hayvan
Hastanelerinde veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince
hayvanın çip numarası uygun okuyucular ile okutulduktan sonra
Ev Hayvanı Pasaportu düzenlenir ve kayıt altına alınır.
2. Ev Hayvanı Pasaportu düzenlenmiş hayvan sahibi aşı bilgilerinin
olduğu eski karnesini de muhafaza etmek zorundadır.
3. 31.12.2021 tarihine kadar daha önceden mikroçip uygulanmış
hayvanlar kayıt altına alınmalıdır.

Daha önceden mikroçip uygulaması YAPILMAMIŞSA;
1. Özel Veteriner Muayenehaneleri, Poliklinik ve Hayvan
Hastanelerinde veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince
mikroçip uygulaması yapılır, Ev Hayvanı Pasaportu düzenlenir
ve PETVET sistemine kaydı yapılır.
2. 31.12.2022 tarihine kadar her yaştan kedi ve köpek
kimliklendirilip kayıt altına alınabilir.
3. 01.01.2023 ve sonrasında hayvan sahipleri hayvanlarının doğum
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde başvuru yapmakla
yükümlüdür.
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KİMLİKLENDİRME VE KAYIT ALTINA ALMA İŞLEMİ
Mikroçip uygulaması yapılmış kedi ve köpekler için Bakanlığımızca belirlenmiş Ev Hayvanı Pasaportu
düzenlenecek ve PETVET sistemine kayıt işlemi yapılacaktır.

Ev Hayvanı Pasaportu Düzenlenmesi
Pasaport
düzenlenirken
dikkat
edilecek hususlar bölümü göz önüne
alınarak doldurulmuş olmalıdır.

PETVET sistemine kayıt işlemi
Kayıt
işlemleri
Ev
Hayvanı
Pasaportu düzenlenen özel veteriner
muayenehaneleri,
poliklinik
ve
hayvan hastanelerinde veya İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüklerince
gerçekleştirilecektir.
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KAYIT İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Kayıt İşlemlerinde hayvan sahipleri T.C Kimlik numarası, Vergi Numarası, Yabancı Kimlik Numarası veya Mavi
Kart Kimlik numarasına sahip olmak zorundadır.
2. Türkiye’ye geçici olarak gelen yabancı uyruklu kişilerin kaydı yapılamamaktır.
3. Kedi ve köpeklerin sahip bilgilerinde yalnız 1 kişi beyan edilir.
4. Sahip değişiklikleri yasal olarak İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yapılmakta olup değişikliğe dair işlem
hayvanın sahip olduğu Ev Hayvanı Pasaportuna yazılmalıdır. T.C Kimlik numarası, Vergi Numarası, Yabancı Kimlik
Numarası ve Mavi Kart Kimlik numarasına sahip olmayan kişilere hayvanlar devir edilemez.
5. Hayvanların pasaportlarında ırk ve renklerinin kesin olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. Pasaportlarında
ırkları yalnızca "mix/melez", renkleri yalnızca "mix/karışık" gibi ifadelerle tanımlanmış hayvanların kayıt işlemleri
yapılamamaktır.
6. Yurt dışına çıkarılacak hayvanların gideceği ülke Kuduz Antikor Titrasyon Testi istiyorsa mikroçip uygulama tarihi
kuduz aşısı tarihi ile aynı gün ya da kuduz aşısından daha önce olmalıdır.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

3

KEDİ VE KÖPEKLERDE YURT DIŞINA ÇIKIŞLARDA GENEL GEREKLİLİKLER
28.04.2021 tarih ve 1293832 sayılı ‘Kedi ve Köpeklerin Yurt Dışına Yolcu Beraberi ve Ticari Sevklerine İlişkin
Uygulama Talimatı’ esaslarına göre yapılmaktadır. Yurtdışına yolcu beraberi kedi-köpek götürmek için gerekli belgeler ve izlenecek
yol aşağıda özetlenmiştir.

Ev Hayvanı Pasaportu
1. Hayvanlar, yeni kimlik belgesine (ev hayvanı pasaportu) sahip olmak
zorundadırlar.
2. Hayvanın kimliği; hayvan sahibinin adı, adresi, hayvanın eşkâli ve
sağlık bilgileri gibi ayrıntıları içermelidir.(Bknz. Kedi, Köpek ve
Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair
Yönetmelik)

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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KEDİ VE KÖPEKLERİN YURT DIŞINA ÇIKIŞLARI

(“KEDİ VE KÖPEKLERİN YURT DIŞINA YOLCU BERABERİ VE TİCARİ SEVKLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI “
hükümleri geçerlidir)
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

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 olmalı, mikroçip ile kimliklendirilmiş ve PETVET sisteminde kayıt
altına alınmış olmalıdır. Yurtdışından geldiği belgelenen hayvanlar için PETVET kaydı ve yeni pasaport gerekliliği bulunmamaktadır.
Kedi ve köpeklerin yolcu beraberi yurtdışına çıkış işlemlerinde hayvan sahibi veya sahibi tarafından noter / elçilik kanalı ile vekâlet verilmiş
kişilere sertifika düzenlenebilmektedir. Sertifika düzenlenmesi için hayvan ve hayvan ile seyahat edecek kişinin bizzat başvurusu gerekmektedir.
Kedi ve köpeklerin yolcu beraberi yurtdışına çıkış işlemlerinde Veteriner Sağlık Sertifikası düzenlenmesi için ikametinin bağlı bulunduğu İl/İlçe
Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.
3 aylık yaştan küçük hayvanlar anneleri ile yurt dışına çıkabilirler.
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 6.sayfa)
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 eklenmelidir. Sertifika düzenlenmesi aşamasında kargo şirketi adına seyahat edecek kişinin
işlemleri bizzat yürütmesi gerekmektedir.
Kuduz titre test sonucu gerekli olan ülkeler için mikroçip uygulaması yapıldıktan sonra aşılama ve devamında kan numunesi alınarak kuduz
titrasyon testi yapılması gerekmektedir.
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YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAK IRKLAR VE ÇIKIŞI ÖN İZNE BAĞLI IRKLAR İLE
İLGİLİ 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 yapılmaktadır.

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 NUMUNESİ / KUDUZ TİTRASYON TESTİ









Son aşılamadan en az 30 gün sonra Veteriner Hekimi 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/approved-rabies-serologylaboratories_en sayfasında yayınlanmaktadır. Söz konusu listelerdeki laboratuvarların sonuçları yasal olarak kabul
edilmektedir.

Diğer ülkeler için https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-laboratories/non-eu-countries_en
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KEDİ VE KÖPEKLERİN YURT DIŞINA HAREKETLERİ
Yapılacak işlemler ülkelere göre farklılıklar göstermekte olup hayvan sahipleri ya da özel Veteriner Hekimlerin hayvanların
gönderileceği ülke hakkında gerekli araştırmayı yapması gerekmektedir. Doğru ve kesin bilgi için evraklar ile birlikte İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Yurtdışına çıkış işlemlerinde hayvan sahibi veya
sahibi tarafından evcil hayvan ile seyahat edecek yetkilendirilmiş kişi (noter/büyük elçilik kanalı ile), hayvan ve hayvana ait belgeler ile bizzat başvuruda
bulunması gerekmektedir. Yurtdışına çıkış işlemleri için Ankara’da ikamet eden kişilerin konum bilgisi paylaşılan Şube Müdürlüğümüze başvuru yapmaları
gerekmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ

DİĞER ÜLKELER

Kuduz Titre Testi İstenmektedir.
Titre İstenmiyorsa

Titre İsteniyorsa

Aşılama-Mikroçip
+
30 Gün Sonra
Kan Numunesi

Kan numunesi alındıktan 3 ay sonra
veteriner sağlık sertifikası
düzenlenebilir.

Kan numunesi aşılamadan
30 gün sonra alınmalıdır.

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

Veteriner sağlık sertifikası düzenlenir.
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