KAYSERİ VETERİNER HEKİMLER ODASI İLE SERBEST VETERİNER HEKİMLERİ
ARASINDA YAPILAN KÜPELEME SÖZLEŞMESİ

1. Veteriner Hekim ……………………………………... Kayseri İli ……………………….
İlçesi ……………………………………………………… küpe uygulaması çalışma
bölgesidir.
2. Veteriner hekim, küpe uygulaması çalışma bölgesinde muhtarlık veya camiden anons
duyurusu yapılacaktır. Küpeye gitmeden bir gün önce muhtarlık veya belediye başkanlığına
haber verilecektir.
3. Çalışma bölgesinde bulunan kasaba, köy ve mahallelere gidilmeden önce o bölgeye ait işletme
numaralarını belirten liste TÜRKVET sisteminden alınacaktır.
4. Her işletme için güncelleme formu doldurulacaktır. Güncelleme formuna yetiştiricinin
telefonu mutlaka yazılacaktır.
5. Küpe uygulaması yapılan hayvanların kayıtları mutlak surette 10 gün içinde sisteme girilmiş
olacaktır.
6. Küpeler ve Güncelleme formları Veteriner Hekimleri Odasından temin edilecektir. Küpe
bedeli ……………… TL’dir. Uygulama ücreti ……………… TL’dir. Oda Katkı payı olarak
……………… TL ücret kesintisi yapacaktır. Küpe ücretleri ve kesintiler peşin olarak
alınacaktır. Belirlenen ücretin üzerinde bir ücret talep edilmeyecektir.
7. Aylık küpe bildirimleri düzenli olarak takip eden ayın ilk haftasında Odamıza teslim
edilecektir.
8. Küpe uygulaması yapılan buzağıların ırk ve yaş tepsinde uygulamayı yapan Veteriner Hekim
sorumlu tutulacaktır.
9. Uygulayıcılar küpelenen hayvanların TÜRKVET sistemine kayıt işlemlerini İl Müdürlüğünce
kendilerine tahsis edilen şifre ile yapacaklardır. Küpelenen hayvanların TÜRKVET sistemine
kayıt edilmesi uygulayıcı tarafından yapılacaktır.
10. Sığır cinsi hayvanların her iki kulağında aynı numaralı kulak küpesi takılacaktır.
11. Küpe ve küpe pensleri yetiştiriciye kesinlikle elden verilmeyecektir.
12. Küpe uygulaması yapan Veteriner Hekimler aylık olarak taktıkları küpelerin icmallerini bağlı
bulundukları idari sınırlar içerisindeki İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine her
ayın birinci haftası sonuna kadar teslim etmiş olacaklardır. Teslim edilen İcmallerin bir
suretini kendilerinde muhafaza edecek ve ilgili müdürlüğe teslim ettiklerine dair imzalatmış
olacaklardır.
13. Küpe uygulaması yaptırmayan ve işletme bilgilerini güncelleme yaptırmak istemeyen işletme
sahipleri hakkında tutanak düzenleyip muhtar veya azaya imzalatılarak odamıza bildirimde
bulunacaklardır. Yetiştirici imzalamazsa “imzadan imtina etmiştir” ifadesi tutanakta
belirtilecektir. Odamızın düzenlemiş olduğu matbu tutanaklar kullanılacaktır.
14. Küpe uygulamaları sırasında kulağında küpe olmayan hayvanlara küpe uygulaması ergin sığır
cinsi için yapılmayacak, ancak odamıza bu konu ile ilgili bilgi verilecektir. Düşen Küpelerle
ilgili düzenlenecek tutanakta küpe numarası belirtilecek ve bu küpeler odamız tarafından İl
Müdürlüğüne bildirilerek yeniden basılması sağlanacaktır.
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15. Sözleşmede belirtilen çalışma belgesi dışında Veteriner Hekimler küpe uygulaması
yapamayacaklardır. Muayenehane adresi ve çalışma bölgesi değişen Veteriner Hekim için
yeni çalışma bölgesi oda tarafından belirlenecektir.
16. Sözleşme sahibi taahhüt çerçevesinde kusurlu ve standartlara uygun olmayan malzeme
seçmesi, kullanması, uygulama hatası uygulama yanlışlığı ve benzeri nedenlerle ortaya
çıkacak zarar ve ziyandan sorumludur.
17. Sözleşmede belirlenen çalışma bölgesindeki küpelenecek sığır cinsi hayvanları küpelemeyen,
yapılan ihbarları değerlendirmeyen Veteriner Hekimi Odamız ve ilgili İl/İlçe müdürlüklerinin
yaptıkları denetimler sonucu tespit edilmiş ve haklarında tutanak düzenlenmiş Veteriner
Hekimlerin Odamız ile sözleşmesi iptal edilerek, sosyal sorumlukları saklı tutulacaktır. Yasal
sorumluluk için Veteriner Hekimi Odamıza teminat senedi verecektir.
18. Sözleşme İhtilafı durumlarında Kayseri ……………………………………………..
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
19. Sözleşme hükümlerine aykırı fiilin oluşması durumunda Veteriner Hekime Oda tarafından
uyarıda bulunulur, tekrarı halinde sözleşme geçici süre ile askıya alınır.
20. Sözleşmenin oda tarafından tek taraflı feshi durumunda Veteriner Hekim tazminat talebinde
bulunamaz.
21. Sözleşmeye aykırı fiil nedeniyle Odanın ve zarar gören üçüncü şahısların hukuki talep hakları
saklıdır.
22. Odanın, gerek görülmesi durumunda sözleşmeye ek madde ve şartlar ekleyebilir.
23. Sözleşmesi sona eren Veteriner Hekimleri şifreleri pasif hale getirilecek, ellerindeki küpeler
Odaya iade edilecektir.
24. Sözleşme yapan Veteriner Hekimler Oda ve/veya İl Müdürlüğünün yapacağı eğitimlere
katılmak zorundadır.
25. Bu sözleşme 02 Aralık 2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” ve “Hayvan
Hastalıkları ile mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2014-01)” , tüm sığır
cinsi hayvanlarla ilgili yönetmelikler, genelge ve talimatlara uygun olarak hazırlanmış olup,
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yapacağı değişiklikler saklı tutulmak kaydı ile
taraflar sözleşme hükümlerine eklenmesini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
26. İş bu sözleşme 26 maddeden ibaret olup, iki suret halinde hazırlanarak taraflarca imza altına
alınmıştır.

…………………..

Kayseri Veteriner Hekimleri
Odası Başkanı
Akgün ERGÜL

Veteriner Hekimi
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KAYSERİ VETERİNER HEKİMLER ODASI BAŞKANLIĞINA

2016 yılı içerisinde Kayseri İli ……………………………. bölgesinde Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığını Büyükbaş küpeleme faaliyetleri için; Kayseri Veteriner Hekimleri Odası
ve Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yapılacak olan protokol çerçevesinde,

Görev almak İstiyorum

Görev almak İstemiyorum

…………………………
Veteriner Hekimi
.…/…./2016

…………………………
Veteriner Hekimi
.…/…./2016

EKİ:
1-Sözleşme (… Sayfa)

ONAY

…./…./2016
6 Kayseri
Veteriner Hekimleri Odası
Başkanı Akgün ERGÜL
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