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Yurtdışına yolcu beraberinde çıkarılacak olan kedi/köpek ve egzotik hayvanlar için
Veteriner Sağlık Sertifikası Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından
verilmektedir. Bu sertifika için gerekli olan belgeler ve yapılacak işlemler aşağıda
sıralanmıştır.
—3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunun 22. maddesine istinaden
ülkemizden yabancı memleketlere ihraç edilecek hayvanlar için, hayvan sahiplerinin bağlı
bulundukları belediyeden, belediye olmayan yerde ise köy muhtarlıklarından menşe
şahadetnamesi alınması,
—Kedi ve köpeklere, yurt dışına çıkmadan önce izin işlemlerine başlarken dış
parazit ve ekinokok tedavilerinin yapılmış olması,
—Türkiye’ye özgü ırkların ihracı Bakanlığın özel iznine tabi olup, bu konuda
gerekli iznin Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel
Müdürlüğü’nden alınması,
—Av ve yaban hayvanlarının (sürüngenler, bazı kanatlı türleri –papağan,
kekelik vb.- ve yabani memeliler) yurtdışına çıkış izni ise Orman Bakanlığınca verilmektedir.
Bu tür hayvanların ihracatının yapılabilmesi için Orman Bakanlığı, Milli Parklar ve AvYaban Hayatı Genel Müdürlüğünden alınacak olan CITES belgesi (Convention International
Trade in Endangeerd Species of Wild Fauna and Flora) ile birlikte Tarım İl müdürlüğüne
müracaat edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca Bakanlığımız Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünün 28/12 2004 tarih
ve 036156 – 88152 sayılı yazılarına istinaden AB’ye üye ülkelere kedi, köpek ve
gelincikleriyle seyahat etmek isteyen kişilerin beraberinde bulunan hayvanlarının;
—7 (yedi) aylıktan büyük olması,
—ISO 11784 veya ISO 11785 uygun elektronik tanımlama sisteminin
(mikrochip) takılması,
—Kuduz aşısının AB’ye üye ülkelere girişten üç ay önce yapılmış olması,
—Kuduz aşısının, AB tarafından onaylı laboratuarda asgari 0,5 U/ml nötralize
edilmiş antikor titrasyon raporu,
—Kuduz aşısının titrasyon raporu için gönderilecek olan kanın, kuduz aşısı
yapıldıktan minimum otuz gün sonra ve Avrupa Birliğine girmeden minimum üç ay önce
alınarak test edilmesi,
—İrlanda, İsveç, Malta ve İngiltere’ye evcil hayvanların girişlerinde bunlara
ilave olarak üç ila altı ay arasında karantina uygulaması bulunmaktadır.
Yukarıda bulunan hususların yerine getirilmesi durumunda AB’ye üye ülkelere
yolcu beraberi kedi, köpek, gelincik ve egzotik hayvan götürmek isteyen kişilere Veteriner
Sağlık Sertifikası verilecektir. Konu ile ilgili bilgilere “www.ankara-tarim.gov.tr” adresinden
ulaşılabilir.
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