
2014 YILI 
BURDUR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE BURDUR İLİ  

DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ ARASINDA  

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARI TANIMLAMA (KÜPELEME). KİMLİKLENDİRME VE KAYIT 

İŞLEMLERİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL (0-20 GÜNLÜK) 

1- AMAC: 
02 Aralık 2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sığır Cinsi 

Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” ve Bakanlıkça her yıl yayımlanan 

"Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi" esas olmak üzere. 

İlimizdeki tüm sığır cinsi hayvanların (soykütüğü ve önsoykütüğüne kayıtlı). Yönetmelik ve Genelge 

şartlarında tanımlanarak kayıt altına alınmasında ‘'BURDUR İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birliği“nin İl Genelinde yetkilendirilmesi. uygulamalara aktif olarak katılması ve kayıtlarının düzenli 

tutulmasıdır. 

2- KAPSAM: 

2.1- Burdur İlinin tamamında Ulusal veritabanına (Türkvet) kayıtlı tüm işletmelerdeki 

büyükbaş hayvanların tanımlanmasında kullanılacak kulak küpelerinin izinle teminini, takılmasını ve 

kayıt işlemlerini kapsar. Birlik. İdarece kendisine verilen bu Yetkileri: hiçbir koşulda, başka kişi veya 

kuruma devredemez. 

2.2- İl genelindeki tüm küpeleme faaliyetleri ile protokolde tanımlanmış tüm iş ve işlemler 

yalnızca ilgili Birlik tarafından yapılır. İdare, yalnızca Birliğin talebi halinde ya da gerekli durum  

ve acil hallerde küpeleme faaliyeti ve kayıt işlemleri yapabilecektir.  

3- DA YANAK:  
13 Haziran 2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yazımlanarak yürürlüğe giren "5996 

sayılı Veteriner Hizmetleri. Bitki Sağlığı. Gıda ve Yem Kanunu”; 02 Aralık 2011 tarih ve 28130 sayılı 

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması. Tescili ve 

İzlenmesi Yönetmeliği” ve Bakanlıkça her yıl yayımlanan ‘'Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve 

Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi", hükümleri uyarınca iş ve işlemler yürütülecektir. 

4- TANIMLAR:  
İdare  _______ : Burdur Valiliği Gıda. Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nü, 

Birlik _______ : Burdur İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni. 

Yönetmelik : 02.12.2011 tarih ve 28130 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Sığır Cinsi 

Hayvanların Tanımlanması. Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği""ni, 

Protokol : Sığır cinsi hayvanların, ilgili yönetmelik ve bu yönetmelik esaslarının 

uygulanmasını yönlendiren Bakanlık genelge ve talimatları çerçevesinde. İlimizde yapılacak Sığır 

cinsi hayvanların küpelenmesi (tanımlama), kimliklendirilmesi ve kayıt işlemlerinin ilgili Birlik 

aracılığı ile yapılma kural ve prensiplerini ifade etmektedir. 

5- TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER  
5.1- İdarenin adresi : Özgür Mah. Otogar Altı 5. Sk. No:l BURDUR 
5.2- Birlik tebligat adresi : Konak Mah. Cengiz Topel Cad. No:21 BURDUR 
5.3- Her iki taraf madde 5.1 ve 5.2 deki belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun olarak karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen 
adrese yapılan tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

6- PROTOKOL İS TANIMI:  

6.1- Protokol konusu iş taraflarca listeleri belirlenmiş küpeleme günlerinde tüm İldeki 

yerleşim birimlerine belirlenen periyotlarla düzenlenen turlar aracılığı ile 0-20 günlük sığır cinsi  

hayvanların küpelenmesi (tanımlanması), kimliklendirilmesi. kayıt altına alınması ve ilgili 

veritabanına (Türkvet) kaydedilmesi işidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntılarının ilgili 

Yönetmelik. Genelge ve talimat esaslarına göre yapılması sağlanır. (İdari birimler ile bu yerler için 
belirlenmiş küpeleme günlerini gösterir listeler ektedir.) 
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6.2- İstisna ve geçici sürede olmak koşulu ile 0-20 günlük sığır cinsi hayvanların 

küpelenmesi işlemleri, ilgili yönetmelik ile "30.06.2014 tarihine kadar tanımlanmamış tüm yaştaki 

sığır cinsi hayvanların küpeleme (tanımlama) ve kayıt işlemleri yapılabileceği" belirtilmiştir. Anılan 

tarihe kadar Yönetmelik hükümlerine uygun tanımlama yapılabilecektir. 

6.3- Birlik, protokol konusu iş ve işlemlerde kullanacağı kulak küpe numaraları için, 

öncelikle İdare'den yazılı olarak Resmi talepte bulunacaktır. İdare'ce Birliğe tahsis edilen kulak küpe 

serileri için Birlikçe yapılacak küpe alım-temin işlemlerinde; mutlaka ilgili Yönetmelik, uygulama 

talimatları ile her yıl yayımlanan Genelgedeki küpe alımları ile ilgili şartlara uygun kulak küpesi temin 

edilecek olup, her parti kulak küpe serisinin Birlikçe sipariş verilme ve teslim alınma detayları, (küpe 

temin bilgi detayları) İdareye haber verilerek "uygunluklarının" İdarece kontrolü sağlanacaktır. 

6.4- Birlikçe yapılan tüm iş ve işlemlerde kesinlikle yetkisiz ve izinsiz personel 

çalıştırılmayacaktır. Şifre ve kullanıcı ad tahsisleri için resmi yazı ile İdareye bildirim yapılacaktır. 

Kesinlikle yetkili olmayan kişilere (yetiştiricilere vs.) elden küpe ve/veya küpeleme pensi 

verilmeyecektir. Birlik çalışanlarından kendilerine kullanıcı ad ve şifre tahsis edilenlerden kurumla 

ilişkisi kesilenler olduğunda, şifrelerinin amaç dışı kullanımlarının önlenmesi için, öncelikle en seri 

bildirim ile iptalleri sağlanacak, talep yazı ile İdareye ayrıca bildirilecektir. İşten ayrılan personele 

teslim edilmiş kulak küpesi, kimliklendirme araç ve gereçleri vb. Birlikçe mutlaka geri teslim 

alınmalıdır. Yine Türkvet veritabanında da kişi adına tahsisli küpe serilerinin, geri iadeleri için İdareye 

resmi bildirim yapılacaktır. 

6.5- Birlik: kullanılacak küpe serisi, küpeleme pensleri ile doğum bildirim ve küpeleme 

defterlerini görevli personeline ve İdarece sözleşme yapılmış işletme sahiplerine veya işletmenin 

sözleşmeli veteriner hekimlerine tutanakla teslim eder. Tahsis işlemleri için öncelikle İdareye e-posta 

ile bilgi verilir, daha sonra bu listeler aylık olarak resmi yazı ile İdareye bildirilir. 

6.6- DSYB tarafından birlik personelleri ile küpe sözleşmeli işletmelerden geri teslim alınan 

doğum bildirim ve küpeleme defteri sıra numarasına göre denetim için hazır bulundurulması sağlanır. 
6-7- Birlik, İl genelinde küpeleme (tanımlama) yapılacak hayvan sahiplerinin Birlik veya İdareye yazılı yada 

telefon ile yaptıkları bildirim ve ihbarları mutlaka değerlendirecektir. Pilot uygulaması yapılan "Alo 

Birlik-444 2696“ çağrı hattına yapılan ihbarlar da birlikte değerlendirecektir. 

6.8- Yaşı uygun olmayan (0-20 günlük yaştan büyük olan), kulağında küpe uygulama deliği 

bulunan hayvanlar ile Türkvet veritabanma kayıtlı bulunmayan işletmelere küpeleme işlemi 

yapılmayacaktır .  Küpeleme işlemi sığır cinsi hayvanın her iki kulağına da aynı bireysel tanımlama 

numaralarını içerir küpelerin tatbiki şeklinde yapılacaktır. Hayvanın tanımlanabilmesi için, doğum 

sırasında (doğum tarihinde) annenin o işletmede canlı olarak (Türkvet veritabanında) bulunması şartı 

aranacaktır. Bu amaçla, mutlaka annenin işletmede tespiti ve pasaport kontrolü yapılmalıdır. 

Yetiştirici, küpelenecek buzağı ve anne bilgilerini bildirmemişse, eksik yada yanlış bilgi vermişse ve 

bu nedenlerle küpe uygulanmasına rağmen, küpe kaydının sisteme kayıt girilemediği durumlarda da 

madde 10.2‘deki hükümler geçerlidir ve durum İl/İlçe Müd.'de haftalık bildirilir. 

6.9- Küpelenen hayvana ait bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde doğum bildirim ve 

küpeleme defterine yazılacaktır. Yazılan bilgilerin doğruluğunun onayı için yetiştirici tatbik imzası 

alınacak, işleme ait küpeleme form nüshası yetiştiriciye verilecektir. 

6.10- Birlik personeli uyguladıkları küpelerin kayıt işlemlerini, ilgili genelge hükümleri gereği 

en geç 7 gün içerisinde İdarece kendilerine tahsis edilen şifre ile TÜRKVET kayıt sistemine kendileri 

yapacaklardır. Kendilerine tahsis edilen küpe serilerinden ve şifreleri ile yapılan işlemlerden Birlik ve 

görevli personel birlikte sorumlu olacaktır. Kayıt işlemlerinde oluşturulan hatalı kayıtlar; yapılan yeni 

düzenlemeler ile 24 saat içerisinde yalnızca kaydı oluşturan kişi tarafından düzeltilebilmektedir. Bu 

süre içerisinde tespiti yapılamayan hatalı kayıtların düzeltilebilmesi içinse, hatalı kaydın yapıldığı İl/ 

İlçe Müdürlüğüne resmi yazı ile düzeltme talebinin ilgili Birlik şubesince yapılması gerekmektedir. 

Benzer şekilde hayvana tatbik edilmediği halde ya da yanlış işletmelere sehven sistem kavdı 

oluşturulmuş küpe numaraların sistemden tamamen silinebilmeleri için de Resmi bildirim yapılarak 

düzeltilmeleri sağlanacaktır. Türkvet kayıt sisteminde yaş yapılamadığından talepte bulunulmayacaktır. 

6.11- Birlik, yapılan küpeleme işlemlerini içerir aylık icmalleri, uygulamanın yapıldığı İl/İlçe 

Müdürlüklerine takip eden ayın en geç ilk haftası sonuna kadar (7 gün) gönderilmelerinden 

sorumludur. Küpeleme işlemlerinde yetiştiricilerden, İdarenin döner sermaye işletmesine yatırılmak 

üzere alınan pasaport ücretini (1 Pasaport 2.00 TL.) aynı süre içerisinde, icmal ile İl Müdürlüğüne 
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bildirimi yapılır ve bedeli döner sermaye işletmesine yatırılır. Küpeleme yapılmayan İlçe Müd.'ne o ay 

içerisinde, idari birimde tanımlama yapılmadığına dair yazılı bildirim yapılmalıdır. 

6.12- Aylık icmalde yer alan küpeleme işlemlerine ait evraklar İl/İlçe Müdürlüklerince en seri 

şekilde değerlendirilecek, pasaportların da en geç 7 gün içerisinde basılmaları, yine basımı yapılmış 

pasaportların da 14 gün içerisinde yetiştiricilere ulaştırılmaları için tutanakla Birliğe teslim edilmesi 

sağlanacaktır. 

6.13- Yapılan incelemelerde eksiklikleri tespit edilen listeler, Birlik'e 1 hafta içerisinde 

hataları düzeltmesi ve tekrar İl yada İlçe Müdürlüklerine teslim etmesi kaydı ile geri iade edilecektir. 

6.14- Küpesi düşen, küpesi kaybolan ya da küpe no silinen hayvanların kulak küpelerinin 

tespiti halinde, yerine aynı bireysel numarayı içeren kulak küpelerinin takılarak yenilenmesi amacıyla: 

küpe teinin, tatbik ve kayıt işlemlerinde de ilgili Birlik yetkilendirilmiştir. Ancak: acil ve gerekli 

durumlar ile İdarenin uygun göreceği durumlarda bu işlemleri yapma yetkisini İdare ile paylaşır. 
Birlik bu işlemleri: düşen küpeler (yetiştiricinin tespitini müteakip 30 gün içerisinde şahsen ya 

da Alo Birlik çağrı merkezine yapacağı ihbar ile) Birlik kullanıcılarınca Türkvet'e kaydedilecek. İl/İlçe 

Müdürlüklerince saha kontrollerin yapılmasını müteakip yeniden bastırılması uygun görülen ve ilgili 

küpe firması tarafından basımı yapılan düşen kulak küpe numaraları Birliğe 7 gün içerisinde kargo ile 

gönderilecektir. Saha kontrolleri sonrası basımı uygun görülen/görülmeyen Düşen kulak küpelerinin 

listesi Birliğinize resmi yazı ile gönderilecektir. Düşen küpelerin yetiştiricilerden alman ihbar ve tatbik 

işlemlerinde. Birliğe gönderilen İl Müdürlüğü Genelgesinde bir örneği yer alan tutanaklar kullanılacak, 

tereddüt ve şüphe duyulan durumlarda talep alınmayacak, talep alınmış ve küpe temin edilmişse; tatbik 

edilmeksizin tutanakla ilgili küpeler imha edilerek İl/İlçe Müdürlüğüne bildirim yapılacaktır. Düşen 

küpelerin hayvana tatbik işlemleri Türkvet kayıt sistemine 7 gün içerisinde Birlik personelince 

işlenecek, talep yapılmasına rağmen küpe uygulanmayan (ölen, acil kesim vb.) küpeler tutanakla imha 

edilerek. Türkvet veri taban ma kaydedilecektir. 

6.15- Detayları bildirilmeyen durum ve hallerde ilgili Yönetmelik, Genelge ve talimat 

esaslarına göre uygulama tatbik edilecek olup, tereddüt yaşanan hususlarda İdareye durum bildirilerek 

işlem tesis edilecektir. Talep edilmesi halinde TÜRKVET kayıt sistemi hakkında ilgili personele 

gerekli eğitim ve bilgilendirme. İdarece her zaman sağlanır. 

7- BAĞLA YICILIK VE PROTOKOL EKLERİ:  

7.1- İLGİLİ YÖNETMELİK. BAKANLIK GENELGE VE TALİMATLARI BU PROTOKOLÜN 

AYRILMAZ PARÇALARI OLUP, BİRLİK VE İDAREYİ HER ZAMAN BAĞLAR.  

S-PROTOKOL SÜRESİ:  
8.1- Protokol süresi 01/01/2014 tarihinden başlamak, ilgili Yönetmelik. Genelge ve 

talimatlar ile Bakanlıktan yeni çıkacak mevzuatlara uyulması kaydıyla 31.12.2014'tür. 

8.2- Ancak İdarenin protokolü koşulsuz feshetme hakkı her zaman vardır.  

9- PROTOKOL BAŞLANGIÇ, BİTİŞ SÜRESİ VE KAPSAMI  

9.1- Kapsam: Birlik, yalnızca Burdur İli İdari sınırlarında bahsedilen iş ve işlemler için 

yetkilidir. 

9.2- Başlangıç: 01/01/2014 

9.3- Bitiş: Protokolün 8 maddesi gereğince protokol bitiş tarihidir. 

10- MASRAFLARIN ÖDENMESİ:  

10.1- Sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınması işlemlerini oluşturan; 
Hayvanların tanımlanması için kullanılan kulak küpeleri ve unsurlarına ilişkin masrafların 

hayvan sahiplerince karşılanacağı, ilgili Yönetmelikte belirtilmiştir. 

10.2- Belirlenmiş masrafları ödemeyi reddeden hayvan sahipleri, hazırlanan tutanak ve resmi 

yazı ile ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir. Bu durumdaki kişilere Birlikçe tanımlama ve kayıt hizmeti 

verilmez. Bu kişiler hakkındaki işlem İl/İlçe Müdürlüğünce belirlenir ve detayları Birliğe iletilir. Bu 

durumda, kişilerin uğrayacakları hak kaybı nedeniyle Birlik, yasal ve idari yönden sorumlu tutulamaz. 

10.3- Birlik küpeleme işlemlerinde hizmet bedeli ve diğer çeşitli giderler için yetiştiricilerden: 

Çift küpe uygulaması karşılığında Küpe + Uygulama bedeli olarak en fazla 8,00TL. (SekizTL). bununla 

birlikte İl Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına yatırılmak üzere hayvan başına 2.00TL. (İkiTL) 
pasaport ücreti, toplam 10,00TL (OnTL.) tahsil edilecektir.  
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Hiçbir koşulda ve hiçbir masraf adı altında başkaca bir ücret kesinlikle alınmayacaktır.  
10.4- Bahsedilen unsurların masrafları için Bakanlıkça destekleme uygulaması olursa, ilgili 

mevzuatlar kapsamında miktarı Bakanlıktan alınır. 

11- KONTROL VE DENETİM:  

11.1- İşin protokol ve ilgili mevzuatlar ile tespit edilen standartlara uygun yürütülüp 

yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen kontrol elemanlarınca bildirimli ya da bildirimsiz 

kontrol edilerek denetlenir. 

11.2- Yönetmelikte belirtilen özelliklere göre küpe uygulanmadığı ve/veya protokol 

hükümlerine uygun olmayan uygulamaların tespiti halinde öncelikle tespit edilen eksikliklerin 

tamamlanması için Birlik Resmi olarak uyarılır. 

11.3- Yürürlükteki kanunlarda açıkça suç sayılan hallerde kanunun emrettiği yaptırımlar  uygulanır. 

11.4- Uygulamalardan doğan hatalardan (İl ve İlce Müdürlükleri tarafından yapılanlar hariç) 

Birlik sorumlu tutulacaktır. 

11.5- Birlik, protokoldeki taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan 

malzeme seçmesi, verilmesi veya kullanılması, uygulama hatası, uygulama yanlışlığı, küpeleme 

işlemlerinin sisteme (www.turkvet.gov.tr) hiç ya da zamanında kaydedilmemesi, hatalı kaydedilmesi 

v,b. nedenlerle ortaya çıkan ve çıkabilecek tüm Kamu ve yetiştirici zarar vc ziyanlardan doğrudan 

sorumlu olup tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak bu zarar ve ziyan; hayvan sahibinin beyan ya da 

bildirimlerini süresinde veya hiç yapmaması; eksik, yanıltıcı ya da yanlış yapması nedeniyle 

oluşmuşsa. Birlik sorumlu tutulamayacaktır. 
11.6- Anlaşmazlıklar halinde BURDUR İli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

yetkileri değiştirmesi, kaldırması ya da iptal etmesi hallerinde bu protokol feshedilmiş sayılır. 

11.7- Kontrol ve denetimlerde yapılan uyarıların dikkate alınmaması halinde protokol bir 

tutanakla geçici (İdarenin belirleyeceği süreye kadar) askıya alınabilir veya sürekli fesh edilir. 

Protokole aykırı fiil nedeniyle fesh kararı alınmışsa; İdarenin ve zarar gören üçüncü şahısların hukuki 

talep hakları saklıdır ve bu fesih durumu karşı tarafa yazılı olarak bildirilmelidir. 

11.8- Fesih nedeniyle, Birlik herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.  

11.9- Tarafların istemesi halinde şartlara uyan yeni bir protokol tekrar yapılabilir. 

11.10- İdare, gerektiği hallerde protokole (sözleşmeye) ek maddeler ve şartlar ekleyebilir. 

12- YÜRÜRLÜK :  

12.1- Bu Protokol 01/ 01 / 2014 tarihi itibari ile yürürlüğe girer. 

12.2- Birlik, protokolün tamamını okuyarak kabul ettiğini, beyan ve taahhüt eder. 

12.3- Bu Protokol 4(dört) sayfa ve 13(Onüç) maddeden ibaret olup. İdare ve Birlik tarafından 

tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra; 2 (iki) nüsha olarak 02/ 01 / 2014 tarihinde imzalanmıştır. 

13- İDA RENİN PROTOKOL İ) FESHETMESİ  : 
13.1- Değişen koşullara göre Bakanlığın ilgili Yönetmelik ve talimatlarla Birliklere verdiği bu 

02/01 / 2014 02/01 / 2014 02/01 / 2014 

 

 

İl Müdür Yardımcısı 
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                    Yukarıdaki protokol okudum kimliklendirme çalışmalarımı protokole ve ilgili mevzuatlara göre yapacağımı         

             taahhüt ediyorum. 

 

 

 

SIRA NO ADI SOYADI TARİH İMZA 

1 AHMET ERKILIÇ     

2 BAYRAM YILMAZ     

3 CİHAT AYDINER     

4 EMİN AVCIKOL     

5 ERCAN YILDIZ     

6 ERKAN ÇİFTÇİ     

7 GÜRCAN HOYRAZ     

8 HALİL İBRAHİM KARASU     

9 HALİL ŞENGÜL     

10 HALİL TOPUZ     

11 KAZİM GÜNDÜZ     

12 KÜRŞAT YÜNCÜ     

13 LEVENT ÇAKIR     

14 LEVENT YILDIRIM     

15 MUSA AKCA     

16 MUSTAFA ERBİL     

17 RAMAZAN CENGİZ     

18 ŞÜKRÜ ERKAN     

19 ZİYA ERKAN     
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