
90 GÜNDEN

BÜYÜK BUZAĞILARA KÜPE

TAKILMAYACAK ve KAYIT

 ALTINA ALINMAYACAKTIR

İLİMİZDE KÜPE
UYGULAMALARI DAMIZLIK 

SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
SÜT BİRLİĞİ

İLÇE TARIM VE ORMAN 
MÜDÜRLÜKLERİ

TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

BİLDİRİMLERİNİ ZAMANINDA
YAPMAYAN YETİŞTİRİCİLERE

1.387 TL İDARİ PARA 

       İŞLETMELERİNİN 
KONTROLÜNDE      

 YETKİLİLERCE TALEP                               
 EDİLMESİ HALİNDE

Ÿ Son üç yıl �çer�s�nde sorumlu olduğu 
hayvanlara �l�şk�n  tanımlama, varış 
yer�, yet�şt�rd�ğ�, naklett�ğ�, pazarladığı 
veya kes�m� yapılan hayvanlara �l�şk�n 
b�lg�ler� sunmak,

Ÿ Tutulan �şletme kayıtlarını vermek ve 
�ncelenmes�nde denet�m görevl�s�ne 
yardımcı olmak, 

Ÿ İ ş l e tme  veya  � ş l e tme le r �ndek � 
hayvanların tanımlanması ve tesc�l� �le 
�lg�l� masrafları karşılamak, 

Ÿ Düşen kulak küpeler�n� zamanında 
b�ld�rmekle sorumlu ve yükümlüdür.

Alo Buzağı
Hattı mı ?

SIĞIR CİNSİ

HAYVANLARIN KAYIT

ALTINA ALINMASI

&

YETİŞTİRİCİLERİN

SORUMLULUK VE

YÜKÜMLÜLÜKLERİ

DENİZLİ İLİ DAMIZLIK SIĞIR    

YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

Tel :268 96 44

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

https://den�zl�.tar�morman.gov.tr/

den�zl�@tar�morman.gov.tr

Daha Geniş Bilgi İçin
İl ve İlçe Müdürülüklerine Başvurunuz



BİLMEMEK                                     

SORUMLULUKLARIMIZI             

ORTADAN KALDIRMAZ..!

 DEĞERLİ YETİŞTİRİCİ....

v Küpesiz,

v Kulak küpesi düşmüş, 

v Kulağında orijinal küpesi olmayan, 

v Pasaportu,naki l  belgesi   ve  

Bakanlıkça belirtilen belgeleri 

olmayan ,

v Kulağındaki küpede Gıda Tarım ve 

Hayvancıl ık Bakanlığı logosu 

bulunmayan�

v Kulak küpesindeki rakamları 

lazerle yazılı olmayan

v Pasaport bilgileri ile  uyuşmayan 

hayvanları satın almayınız.

v Küpesiz hayvanlara sevk ve 

mezbahanede kesim işlemleri 

yapılmayacaktır.

         İşletmesinde; 

v Küpes iz ,  Be lges iz  hayvan 
bulunduran,

v Bakanlık tarafından istenen 
kayıtları tutmayan,

v İstendiğinde her türlü bilgi ve 
b e l g e y i  v e r m e y e n l e r e  v e 
zamanında bildirim yapmayan 
yetiştiricilere

  1.387 TL İdari para cezası 
uygulanacaktır.

Hayvanların tanımlanmasında 
kullanılan kulak küpesi, pasaport ve 
diğer resmi evraklarda tahrifat 
yapanlara, sahtelerini üretenlere veya 
uygulayanlara   idari para 13.934 TL
cezası uygulanacaktır.

Hayvancılık desteklemelerinin 
tamamı kayıt sisteminde bulunan 
veri ler  göz  önüne  a l ınarak 
yapılmaktadır.

Kayıt  Defteri  tutmayan  ve 
bildirimlerini zamanında yapmayan 
yetiştiricilere           DESTEKLEME 
ÖDEMESİ yapılmayacaktır

    YETİŞTİRİCİ, 

İŞLETMESİNDEKİ

v  Doğum,

v  Ölüm,

v  Kesim,

v  Nakil, (alım-satım) 

v  Kulak küpesinin düşmesi,

  

 İşletme ile ilgili; 

v Açılış

v Kapanış

vSahip ve adres değişikliği, 

gibi bilgilerini 7 GÜN için de ilgililere 

bildirimde bulunmak zorundadır.

vHayvan sahibi ilgili yönetmelikte 

  yer alan yükümlülüklerini yerine

  getirmemesinden, 

vEksik  ya  da  hatalı  yerine  

getirmesinden, 

vVermiş olduğu beyanları nedeniyle 

oluşacak  tüm  olumsuzluk ve 

hatalardan sorumludur.

Bakanlıkça belirtilen belgeleri 

olmadan hayvan nakledenler hakkında 

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki 

Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği idari 

para cezası uygulanır. 
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