
1 

 

KAYSERİ  VETERİNER HEKİMLER ODASI İLE SERBEST VETERİNER HEKİMLERİ 

ARASINDA YAPILAN BÜYÜKBAŞ AŞILAMA SÖZLEŞMESİ 

 

1. 2014 yılında yayınlanan Hayvan Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Programı çerçevesinde 

belirtilen hükümlere uygun şekilde sadece Kayseri  İli ………..………..sınırları içerisinde 

bulunan Büyükbaş hayvanların programlı aşılamalarını (Şap,LSD,Brucella vb.) program 

dahilindeki yerleşim birimlerinde bulunan küpeli ve küpesiz tüm hayvanların mevzuatlar 

çerçevesinde aşılanarak veri sistemine kaydı yapacağımı, 

2. Saha çalışmalarımı bir program dahilinde hangi köyde ve ne zaman yapacağını ilgili muhtarlığa 

ve İlçe Müdürlüğüne önceden bildireceğimi. Aşı uygulamaları sonrası yapılan işlem ilgili 

muhtar veya azalar nezdinde tutanağa bağlanarak herhangi bir şikayet sonrası incelenmek üzere 

tarafından muhafaza edilecektir. Programda aksama olması durumunda sebebini İlçe 

Müdürlüklerine bildireceğimi. Aşılama hizmeti yürütümü esnasında, hizmetten yararlanmak 

istemediğini beyan eden işletme sahipleri yüzünden aşılama  hizmeti ifa edilemiyor ise mevcut 

durum tarafımca tutanakla tespit edilecek, düzenlenen tutanak ilgili İlçe Müdürlüklerine teslim 

edilecektir, 

3. Aşılama TÜRKVET veri tabanına kayıtlı işletmelerde sığır cinsi hayvanlara yapacağımı. 

4. Tarafımca alınan aşılarla ilgili her türlü sorumluluk şahsıma aittir. Aşılarla ilgili istendiğinde her 

türlü bilgi ve belgeyi İlçe Müdürlüklerine ibraz edeceğimi. Aşılama neticesinde oluşacak 

anafilaksi durumunda ilgili İlçe Müdürlüğüne bildirimde bulunacağımı, 

5. TÜRKVET Kayıt Sisteminde oluşabilecek aksaklık ve arızalardan doğacak zararlardan sorumlu 

olmayacağımı, 

6. Sığır cinsi hayvanların bizzat tarafımca aşılanması esnasında ziyan olan aşılar için tutanak 

tutacağımı ve ziyan olan aşılarla ilgili tutanağı İlçe Müdürlüklerine teslim edeceğimi.   

7. Tarafımca yapılan aşıların veri tabanına zamanında kayıt edilebilmesi için kliniğimde bilgisayar 

ve internet bağlantısı yaptıracağımı, 

8. 8-Yapılan aşıların aşı tatbikinden en geç 10 (on) gün içerisinde sisteme kayıt edeceğimi. Kayıt 

esnasında bilgilerin doğru girilmesine özen gösterileceğini. Hatalı bilgi girişlerinden dolayı 

oluşan mağduriyetlerden sorumlu olacağımı,  

9. Aylık olarak yapılan aşıların icmallerini aşı yapılan işletmenin bağlı bulunduğu İdari sınırlar 

içindeki İlçe Müdürlüğüne takip eden ayın ilk haftasının son gününe kadar yazılı olarak 

bildireceğimi,                         

10. Belirlenen aşı uygulama ücreti haricinde bir ücret talep etmeyeceğimi, 

11. Aşılama yetkilerimi bir başka yetkili veya yetkisiz kişi ya da kuruluşa devretmeyeceğimi,  

12. Sözleşmemin geçerlilik süresi içerisinde mevzuatta yapılacak her türlü değişiklikleri kabul 

edeceğimi, 

13. Aşılama faaliyeti haklı bir neden olmaksızın zamanında yerine getirilemez ve üretici zarara 

uğrarsa, doğacak hak ve prim desteklemesi gibi mağduriyetlerinden sorumlu olacağımı.  

14. Sözleşmede belirtilmeyen hükümlerde, İl Müdürlüğünün görüşü alınarak, belirtilen görüş 

doğrultusunda işlem yapacağımı, 
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15. Herhangi bir suistimale meydan verilmemesi için İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 

denetçiler önceden haber verilmeksizin işletme ziyaretleri yapacağı ve risk analizi bazında 

projenin işleyişinin kontrol neticesinde verilecek her türlü raporu kabul edeceğimi, 

16. Hayvan sahiplerine aşıları elden vermeyeceğimi, 

17. Aşılama ile ilgili mevzuatlara aykırı fiilin oluşması durumunda hiçbir hak talep etmeden 

sözleşmemin Kayseri Veteriner Hekimleri Odasınca fesih edilmesi ve bu durumdan dolayı ilgili 

odadan tazminat talep etmeyeceğimi, 

18. Odanın gerek görmesi halinde sözleşmeye ek madde ve şartlar ekleyebileceğini. 

19. Aşılama ile ilgili Odanın yapacağı her türlü eğitimlere katılacağımı taahhüt ederim. 

20. Kayseri Veteriner Hekimleri Odası ile Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

arasında yapılacak olan sözleşmede Oda Başkanı Akgün ERGÜL’ü sözleşme yapmaya yetkili 

kılıyorum. 

21. Sözleşme İhtilafı durumlarında Kayseri …………………………………………….. 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

22. Bu taahhütnamenin 22 (Yirmiiki) maddeden ibaret olup 2 nüsha hazırlanarak taraflarca 

imzalandığını kabul ve beyan ederim. …../…../2014 

 

 

 

 

 

…………………..                                              Kayseri   Veteriner  Hekimleri                                                                               

                                                                                              Odası Başkanı                                  
            Veteriner Hekimi                                                        Akgün ERGÜL            
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KAYSERİ VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANLIĞINA 

 

2015 yılı içerisinde Kayseri İli …………………………….bölgesinde Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının Programlı aşılamaları faaliyetlerinin;  Kayseri Veteriner Hekimleri Odası 

ve Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce  yapılacak olan protokol çerçevesinde,  

 

Görev almak İstiyorum 
    

Görev almak İstemiyorum 

 
     

………………………… 
    

………………………… 

Veteriner Hekimi 
    

Veteriner Hekimi 

.…/…./2014 
    

.…/…./2014 
            

 

 

EKİ: 

1-Sözleşme (… Sayfa)                 

 

 

 

ONAY 

 

…./…./2014 

Kayseri Veteriner Hekimleri 

Odası Başkanı 

Akgün ERGÜL 


