
                               TÜRKİYE ‘YE KEDİ-KÖPEK VE GELİNCİKLERİN GİRİŞİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR 

                          1-Belirtilen hayvanların açıkça okunabilir bir dövme ya da elektronik kimliklendirme 

sistemi (mikroçip) sistemlerinden biri ile tanımlanmış olması gerekir. 

                           2-Elektronik Kimliklendirme Sistemi (mikroçip) var ise yalnızca okunabilir özellikte pasif 

radyo frekanslı kimliklendirme aleti olması gerekir (trasponder). Bu alet ise ; 

                       -ISO 11784 standartlarına uygun ve HDX veya FDX-B teknolojisine sahip bir 

okuyucu tarafından okunması gerekir. 

                       -ISO 11785 standartlarına uygun bir okuyucu tarafından okunması gerekir. 

                       -Hayvanlardan sorumlu kimse denetim esnasında Trasponder okuyucusunu 

sağlamak zorundadır. 

             

             3-Kuduz hastalığına karşı aşılanmış olması gerekir. 

                          Yapılacak olan kuduz aşısının geçerli olabilmesi için ise;    

                        -Modifiye edilmiş canlı bir aşı olamaz ve beher dozda en az bir antijenik ünite 

içeren inaktif bir aşı olmalıdır ya da canlı virüs vektöründe kuduz virüsünün bağışıklık 

glikoproteinini gösteren rekombine bir aşı olmalıdır. 

                        -Dünya Hayvan Sağlık Teşkilatı(OIE) yayımladığı kara hayvanlarında kullanıma 

mahsus aşılar ve teşhis testleri kılavuzunda yer alması gerekir. 

                        -Pasaportun veya Hayvan Sağlık Sertifikası’nın ilgili bölümünde belirtilen tarihte 

yapılmış olmalıdır ve bu tarih mikroçip uygulama tarihinden erken bir tarih olamaz 

                         -Rapel aşılama önceki aşılamanın geçerlilik süresi içerisinde yapılmadığı takdirde  

‘ilk aşılama’ olarak kabul edilir  

            

             4-Türkiye’ye hareketinden 3(üç) ay önce ve son kuduz aşılamasından en az 30 (otuz) 

gün sonra yetkili bir Veteriner Hekim tarafından alınan kan serumu örneklerinde Antikor 

Titrasyon Testi; AB (Avrupa Birliği) tarafından kuduz hastalığı için onaylanmış bir laboratuvara 

anti-kuduz antikor titrasyon testi için gönderilir. Nötralize edici antikor titresi için en az 0.5 

UI/ml   olarak eşdeğer düzeyde ölçülür ve hayvanın kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine 

sahip olduğunu gösterir sonuç raporu, Türkiye giriş gümrüğüne sunulmak üzere temin edilir. 

                

                  5- Kuduz Antikor Titrasyon Testi; Kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip 

olduğu pasoportunda belirtilen ve kuduz hastalığına karşı aşılamaları düzenli ve 3.madde’deki 

kriterlere uygun olarak aşılanan hayvanlar için tekrar talep edilmez 

                  

                  6-Eğer Türkiye menşeli(kökenli) olan   ev   ve süs hayvanın başka bir ülkeye gidip 

tekrar dönmesi durumu söz konusu ise; bu durumda Türkiye’den hareketinden önce alınmış 

ve kabul edilebilir anti-kuduz antikor titresine sahip olduğunu gösterir sonuç raporu varsa, 

4.madde ‘de belirtiğimiz 3(üç) aylık süre koşulu aranmaz. 
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                 7-Ev ve Süs hayvanının menşei   ülke servisi tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış 

EK-te gönderdiğimiz Veteriner Sağlık Sertifikası ‘na sahip olması gerekir. 

                

                 8-Ev ve Süs hayvanlarına yetkili Veteriner Hekimce verilen Pasaport eşlik eder.Bu 

pasaportun yetkili bir Veteriner Hekim tarafından uygulanmış olan kuduz aşısının 3.madde’ de 

belirttiğimiz uygunluğunun ve geçerlilik süresinin halen devam ettiğini ,ayrıca gelen Hayvanın 

Türüne Özgü  diğer hastalıklara karşıda aşı ve ilaç uygulamalarının yapıldığını doğrulaması 

gerekir. 

                

                  9-Türkiye’ye 3 (üç) Ay ‘lıktan   küçük    aşılanmamış, kedi-köpek ve gelincik’lerin  

girişine, hayvanların getirildiği ülkenin kuduz hastalığına ilişkin hayvan sağlığı  durumu göz 

önüne alınarak Bakanlığımızın belirttiği sağlık şartlarını karşılaması koşulu ile izin verilir. 

                 

 EVCİL HAYVANLARINIZ İLE TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPARKEN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ 

BULUNDURMANIZ GEREKMEKTEDİR 

 

1. HAYVAN PASAPORTU ( KİMLİK BELGESİ ) 

2. KUDUZ TİTRASYON TESTİNİN ORJİNALİ 

3. VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI ( GELDİĞİ ÜLKENİN RESMİ VETERİNER OTORİTESİ 

TARAFINDAN DÜZENLEN EK-2 DE ÖRNEĞİ BULUNAN SERTİFİKA ) 

 

MEVZUATLAR GEREĞİ YOLCU BERABERİ OLARAK EN FAZLA 2 (İKİ) ADET HAYVAN 

GETİRİLEBİLİR. ( Örneğin, 2 adet kedi veya 1 adet kedi ve 1 adet köpek )  

YUKARIDAKİ BELGELER HER HAYVAN İÇİN AYRI OLARAK DÜZENLENMİŞ OLMALIDIR. 

 

DİKKAT: KUDUZ TİTRASYON TESTİ İÇİN KAN SERUMU ALINMA TARİHİNDEN İTİBAREN EN 

ERKEN 3 AY SONRA ÜLKEYE GİRİŞ YAPILABİLİR. 

 

SEYAHAT EDECEK HAYVANLAR İÇİN ÖRNEK PROGRAM 

KUDUZ AŞILAMASI TARİHİ   : 01 / 04 / 2020 

EN ERKEN KAN ÖRNEĞİ ALINMA TARİHİ  : 01 / 05 / 2020 

EN ERKEN GİRİŞ TARİHİ    : 01 / 08 / 2020 

DİKKAT: KUDUZ AŞISININ YAPILDIĞI TARİH 0. ( SIFIRINCI ) GÜN OLARAK SAYILIR. 

 

 

 

 

NOT: Yukarıda belirtilen şartlar ‘Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde 

Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik’-(Yetki Kanun :5996, Yayımlandığı 

Resmi Gazete; 05.12.2011-28133) 

 



EK-2 

  

YOLCU BERABERİ KEDİ/ KÖPEK/ GELİNCİKLERİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE TİCARİ OLMAYAN 

HAREKETLERİNDE ORİJİN VE VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI 

VETERINARY HEALTH AND ORIGIN CERTIFICATE OF CATS/ DOGS/ FERRETS WITH THE PASSENGER 

INTENDED TO MOVEMENTS TO THE REPUBLIC OF TURKEY 

  

Hayvanın sevk edildiği ülke/ Country of dispatch of the animal: ____________________________________ 

  

Sertifikanın seri numarası/ Serial number of the certificate:        ___________________________________ 

  
I. Hayvan Sahibinin/ Responsible Person Accompanying the Animal 

 

Adı/ First name : 

  

Soyadı/ Surname : 

Adresi/ Address : 

  
Posta Kodu/ Postcode : 

  

Şehir/ City : 

Ülke/ Country : 

  

Telefon/ Telephone : 

II. Hayvanın Tanımı/ Description of the Animal 

 

Türü/ Species : 

  

Irkı/ Breed : 

Cinsiyeti/ Sex : 

  

Renk ve İşaretler/ Colour and type: 

  
Doğum Tarihi/ Date of birth : 

  
III. Hayvanın Kimliği/ Identification of the animal  

 

Mikro-çip No/ Microchip number : 

  
Mikro-çipin Yeri/ Location of microchip : 

  

Mikro-çip yapıldığı tarih/ Date of microchipping : 

Dövme No/ Tattoo number : 

  

Dövme yapıldığı tarih/ Date of tattooing : 

IV. Kuduz Hastalığına Karşı Aşılama/ Vaccination against Rabies 



 

Aşının adı ve Üretici/ Manufacturer and name of vaccine : 

  

  
Parti No/ Batch Number : 
  

  

Aşılama Tarihi/ Vaccination Date: Geçerlilik Süresi/ Valid until : 

V. Kuduz Hastalığında serolojik testler ( talep edildiğinde )/ Rabies serological test(When required) 

  

Ben, ………………………(gün/ay/yıl) tarihinde hayvandan alınan kan örneğinde Avrupa Birliği tarafından 

onaylanmış bir laboratuvarda yapılmış olan bir serolojik teste ait ve anti-kuduz antikor titresinin 0,5 IU/ml veya 

daha yüksek olduğunu belgeleyen resmi kayıtları gördüm./ I have seen an official record of the result of a serological 

test for the animal, carried out on a sample taken on(dd/mm/yyyy) ....................., and tested in an EU-approved laboratory, 

which states that the rabbies neutralising antibody titre was equal to or greater than 0.5 IU/ml. 

  

  

  

  

Resmi Veteriner Hekim veya yetkili otorite tarafından yetkilendirilmiş Veteriner Hekim(yetkilendirilmiş veteriner 

hekim ise bir sonraki bölümde Yetkili Otorite bunu onaylamak durumundadır.)(*)/ Official Veterinarian or 

Veterinarian authorised by the competent authority( in the latter case, the competent authority must endorse the 

certificate)(*) 

 

Adı Soyadı/ First Name,Surname : 

  

  

İMZA, TARİH&MÜHÜR/ SIGNATURE, 

DATE&STAMP  Adres/ Address : 

  
Posta kodu/ Postcode : 

  
Şehir/ City : 

  
Ülke/ Country : 

  
Telefon/ Telephone : 

  
(*)Uygun olarak siliniz/Delete as applicable 

Yetkili otorite tarafından onaylama(Resmî Veteriner tarafından onaylamış ise gerekli değil)/ Endorsement by the 

competent authority( Not necessary when the certificate is signed by an official veterinarian) 
  



 

TARİH&MÜHÜR/ DATE&STAMP : 

  

  

  

  

  

  
VI. Kene Enfestasyonu Tedavisi (talep edildiğinde)/ Tick Treatment(when required) 

  
Ürünün ve imalatçısının adı/ Manufacturer and name of product : 

  

  
Tedavinin uygulandığı tarih ve uygulama saati(gg/aa/yy+saat)/ Date and time of treatment(dd/mm/yy+24-hour clock) 

  

  
Veteriner Hekimin adı/ Name of veterinarian : 
Adres/ Address : 

  

  

  

İMZA, TARİH&MÜHÜR/ SIGNATURE, 

DATE&STAMP 

Postakodu/ Postcode : 

  
Şehir/ City : 

Ülke/ Country : 

  
Telefon/ Telephone : 

  
VII. Ekinokok ozis Tedavisi(talep edildiğinde) / EchinococcusTreatment(when required) 

  
Ürünün ve imalatçısının adı/ Manufacturer and name of product : 

  
Tedavinin uygulandığı tarih ve uygulama saati(gg/aa/yy+saat)/ Date and time of treatment(dd/mm/yy+24-hour clock) 
Veteriner Hekimin adı/ Name of veterinarian : 

  
Adres/ Address : İMZA, TARİH&MÜHÜR/ SIGNATURE, 

DATE&STAMP 
Postakodu/ Postcode : 



Şehir/ City : 

Ülke/ Country : 

  
Telefon/ Telephone : 

  

  

Klavu              Notlar/ Notes for guidance 

1. Sertifika üzerinde herhangi bir giriş yapılmadan önce hayvanın kimliği doğrulanır./ Identification of the 

animal (tattoo or microchip) must have been verified before any entries are made on the certificate. 
2. Kullanılan kuduz aşısı OIE standartlarına uygun olarak üretilen inaktive edilmiş bir aşı olmalıdır./ The 

rabies vaccine used must be an inactivated vaccine produced in accordance with OIE standards. 
3. Sertifika, resmî veteriner hekimin imzalaması ya da yetkili otoritenin onayı sonrasındaki 4 ay süreyle, veya 

Bölüm IV’te belirtilen aşının geçerlilik tarihine kadar geçerlidir, en önce olan esas alınır./ The certificate is 

valid for four months after signature by the official veterinarian or endorsement by the competent authority, or 

until the date of expiry of the vaccination shown in Part IV, whichever is earlier. 
4. Bu sertifika beraberinde, hayvanın kimlik bilgileri, aşılama bilgileri ve serolojik test  sonuçları dahil, 

destekleyici belgeler veya bunların onaylı kopyaları bulundurulur./ This certificate must be accompanied by 

supporting documentation, or a certified copy thereof, including the identification details of the animal concerned, 

vaccination details and the result of the serological test. 

 


