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Sayı : E-35889452-002.242-012704
Konu : Hayvan Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu

Kurulum Çalışma ve İşletilmesi Usul ve
Esasları Yönergesi.

ODALARIMIZA ( 2022 / 57 ) NOLU GENELGE:

İlgi : Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu AR-GE Müdürlüğü Başkanlığı'nın 27.04.2022
tarih ve 54826179-435.01.03-58/52 sayılı yazısı.

Üst kuruluşumuz TESK Genel Başkanlığının (ilgi) genelgesinde ; "Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve
Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan 15/04/2022 tarihli yazıda; “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı
ve Korunması Yönetmeliği”nin 24/12/2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Yönetmelik gereği;
evcil tek tırnaklılar, sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların 8 saati aşan uzun
yolculuklarda, onay belgesi verilerek kayıt altına alınan ek donanıma sahip nakil araçlarıyla taşındığı, ek
donanıma sahip olmayan araçlarla 8 saatten fazla bir süre ile taşınamadığı, belirtilen süre sonunda
hayvanların yemleneceği ve dinleneceği, nakil aracının temizlenip tekrar altlık serilerek yolculuğa
hazırlandığı, yetkililer tarafından gerekli kontrol ve incelemenin yapılmasına imkan sağlayan dinlendirme
istasyonu gerektiği,

Ülkemizde ek şartları taşıyan ve 29 saate kadar hayvan taşınmasına imkan sağlayan uzun yol nakil araç
sayısı yeterli düzeyde olmadığından, yurtiçi hayvan sevklerinde kontrol ve dinlendirme istasyonu
kurularak işletilmesi amacıyla 30/05/2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmi Gazete’de “Hayvan Nakillerinde
Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliği”nin yayımlandığı, bu Yönetmelikle evcil tek tırnaklılar,
sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında kontrol edildikleri
ve dinlendirildikleri istasyonlara ilişkin asgari sağlık, hijyen ve teknik şartlar ile istasyonlarda yapılacak
iş, işlem ve denetimlere dair usul ve esasların belirlendiği,

Yönetmeliğin 10.maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “Bakanlık tarafından belirlenen yerlerde ve
sayıda istasyon kurulmasına izin verilir.” ibaresine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı Makam Olur’u
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı
adına tahsisli arazilerde ihale işlemleri devam edenlerin yanı sıra, kamu, özel sektör, sektörle ilişkili
birlikler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kendilerine ait veya belirleyeceği yerlerde (arazi, tesis, çiftlik
vb) mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi ve il müdürlüğünün uygun görmesi durumunda il ve sayı
sınırlandırılması olmadan birden fazla sayıda hayvan kontrol ve dinlendirme istasyonu kurulmasına karar
verildiği,
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Kontrol ve dinlendirme istasyonlarının ülkemiz genelinde ilk defa kurulacak olmasından dolayı il
müdürlüklerinin yapacağı iş ve işlemler, istasyonlarda bulunması gereken bölümler, asgari sağlık, hijyen
ve teknik şartlar, istasyonda tutulması gereken kayıtlar ile işletme sahiplerinin sorumluluklarını
belirlemek amacıyla Hayvan Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Kurulum, Çalışma ve İşletilmesi Usul ve
Esasları Yönergesi hazırlandığı,ifade edilmektedir.

Söz konusu Hayvan Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Kurulum, Çalışma ve İşletilmesi Usul ve Esasları
Yönergesinin bir örneği ekte sunulmaktadır.

Konunun Başta Hayvan Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu kurmak isteyenler olmak üzere Esnaf ve
Sanatkârımıza duyurulması Hususunu;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

e-imzalıdır
Mehmet GÜNDOĞAN

Genel Sekreter

e-imzalıdır
Hüseyin AR
Başkan Vekili

Ek-1: Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Yazısı.( 1 Adet, 13 Sayfa)


