
KARAR No

ERZURUM ir,i nq,waN sıĞıu< zABITASI
roırrisyoN KARARI

ı 202ll0l
KARAR rı,nini z |{,nznnı

5996 sayılı VeterinerHizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu esas olmak iiaere;
salgın ve bulaşıcı hayvan haştalıkları ile halk sağlığnı tehdit eden zoonoz hastalıklarla
mücadele etmek ve ilimizdeki hayvan ve hayvansal tiırtinlerin sevklerine dair tedbirleri almak
iizere Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Htiktirnlere İliştin
Yönetmelik ve Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi
kapsamında İlimizde 2a2I yıIındaytiırütülecek hayvan hareketleri, dişi hayvan kesimi, gezginci
ve sabit arıcılık faaliyetleri ve hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalannda uyulması
gereken hususları görüşmek iizere İ1 Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Vali Yardımclsr
Hamdullah Suphi ÖZCOnBr başkanlığnda toplanarak aşağıdabelirtilen kararlar alınmıştır.

A_ GENEL PRENSiPLER
22.01.2011 tarih ve27823 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhbarı Mecburi Hayvan

Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelikte belirtilenen hastalıklarla ilgili ihbarların en
hızlı şekilde değerlendirilmesine yönelik olarak,

1. Hayvan hastalıklarının tespiti amacıyla yapılan sağlık taramalarının aksatılmadan ve
hassasiyetle sürdiirülmesine,

2. İhbarı zorunlu hastalıkların mihrak takibi ve epidemiyolojik araştırmasının Hayvan
Sağlığ, Yetiştiriciliği ve Su Ürtlırıleri Şube Müdtirü tarafindan koordine edilmesine,

3. Epidemiyolojik değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için hastalık
mihraklarında detaylı çalışmalar yapılarak hastalığın bulaşma yolu ve şeklinin
(filyasyon) tespit edilmesine,

4. Zooıoz bir hastalık çıkması durumunda aynı gtiır Sağlık Bakanlığı ilgili taşra
birimlerine bildirimde bulunularak gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasın4

5. Hastalık mihraklarında alınacak karantinatedbirlerinin yerine getirilmesinde Muhtarhk,
Belediye, Emniyet ve Jandarma teşkilatlan ile işbirliği yapılmasına,

6. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 4. maddesinin
sekizinci fikrası "Il özel idareleri ve belediyeler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve
kontrollerde Bakanlığa yardımcı olmakla yükümlüdüf" hükmü kapsamında hayvan
hastalıkları ile mücadele çalışmaları için ilgili kurumlarla işbirliğinin sağlanmasına,

7. İhbarı zorunlu hastalıklardan ölen veya öldtirülen hayvanların akarsulan ve yer altı
sularını kontamine etmeyecek şekilde, iki metre derinliğinde çukurlar açılarak
tizerlerine sönmemiş kireç dökülüp gömülerek imha edilmesine, bu durumun mümkiin
olmadığı hallerde tamamen yakılarak imha edilmesine,

B_ HAYVAN VE HAYVANSAL ÜnÜN HAREKETLERi

1. 17 Aralık 201 1 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yurt İçinde Canlı
Hayvan ve Hayvansal Ürtiııılerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğin Veteriner Sağlık
Raporu dtizenlenmesi ile ilgili htiktirnlerine riayet edilmesine,

2. Sevk edilecek hayvan ve hayvansal üri,inlerin muayene ve kontrolüntiıır İlçe Hayvan
Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafindan tespit edilen muayene yerlerinde İlçe Tanm ve
Orman Müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekimlerce yapılmasına,

3, Hayvan ve hayvansal tlrtlçı sevklerinin daha sağlıklı olarak yapılması için muayene ve
kontrollerin mesai mevhumu gözetmeksizin giin ışığnda yapılmasına,

4. Nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonunun titizlikle yapılmasına,
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5. 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Hayvanların Nakilleri
Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği gereği; İl mtldmlüğü tarafindan; nakil
sırasında hayvanlara refakat eden bahcılar ile hayvan nakil araçlannrn siirüçtilerine
yeterlilik belgesi, gerekli ön şartları taşıyan ve hayvan nakliyesi ile uğraşan
nakliyecilere yetki belgesi, hayvan refahı ve korunmasına ilişkin standartlan taşıyan
uzun yol aruçlanııa onay belgesi verilmesi gerekmekiedir, Söz konusu Yönetmelik
çerçevesinde konuyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gerekli bilgilendirme ve eğitim

çalışmalan yapılması,
6. Küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış sığr cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi ttirii

hayvanlar için veteriner sağlık raporu dtizenlenmemesine,
7. Kayıt altına ahnmış sığır cinsi hayvanlara ait pasaportlar ile koyun ve keçi ttlırtl

hayvanlara ait nakil belgelerinin nakil esnasında bulundurulmasına,
8. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince hayvan ve hayvansal tıriiırılerin hareketlerinin

kontroltiıre ilişkin tedbirlerin arttırılarak yol kontrolleri konusunda ilgili kolluk
kuwetteri ite koordinasyon sağlanması, belgesiz veyabelgesindeki özelliklere uymayan
hayvan veya hayvansal tlrliur nakleden şahıslar hakkında 5996 Sayılı Kanuna göre yasal
işlem yapılmasına,

9. Resmi Veteriner Hekimin onayıyla zorunlu kesime sevk edilen hayvanlar ile doğudan
kesimhaneye sevk edilen hayvanlarda aşı şartı araıımıımasma,

10. Sevk edilecek sığr cinsi hayvanlar şap hastalığna karşı son 12 ay içerisinde en az ıki
kere aşılanmış ve ikinci aşılama son 6 ay içerisinde yapılmış olmalıdır. İkinci aşılama
son 6 ay içerisinde yapılmamış ise şap aşısı yapıldıI<tan 2l gün sonra sevkine izin
verilecekiir. İlk deta aşılanan sığır cinsi hayvanların 2|-30 gün sonra yapılacak rapel
aşılamadan 7 g!fl sonra sevk edilmesine,

11. Tra§a 27 Mayıs 2010 tarihinde "Şap Hastalığından Aşılı Afilik" statüsü kazanmış
olup; bu statünün surdtrulebilirliğinin sağlanması. için İlimizden Tra§a'ya ve
Korunmuş Bölgelere Şap hastalığına duyarlı canlı hayvan sevklerinin 2020106 No'lu
Genelge htiktimlerine göre yapılmasına,

|2.2a20 yılında aşılanmış hayvanlar 202| yılı Sığırların Nodüler Ekzantemi Aşılama
Programı sona erdiği tarihe kadar sevk edilebilecekiir. 2020 yılında aşılanmamış sığır
cinsi hayvanlar, SığırlarınNodülerEkzantemine karşı korumaamaçlı aşı yapıldıktan28
gün sonra sevk edilecektit.Z}2l yılı Sığırların Nodüler Ekzantemi Aşılama Programı
sona erdiği tarihten itibaren 2a2l yıIında aşılanmış olma şartı aranmasına,

13. Koyun ve keçi ttirü hayvanların sevklerinde hayatları boyunca erL az bir kez PPR aşısı
ile aşılanmış olmasr şartr aranacaktır. Sevk edilecek hayvanlara daha önce PPR aşısı
yapılmamış ise aşı yapıldıkian 2I gtin sonra sevklerine izin verilmesine,

14. Arı Sevkleri; ArıcılıkKayıt Sistemine kayıtlı olmak şartı ile İl srnırlarr içerisinde İşletme
Tescil Belgesi ile İller arası nakilleri ise, ilk harekette veteriner sağlık raporu ile daha
sonraki sevkleri ise, önceden bildirilen adrese yapılacaksa rapor ekindeki vize belgesi
ile yapılmaslna, nakil sırasında İşletme Tescil Belgesi, gideceği yerle ilgili Arı
Konaklama Belgesi, Veteriner Sağlık Raporu ve Yize Belgesinin beraberinde
bulundurulmasına,

15. Canlı Balık ve Balıkçılık Ürtiırılerinin Sevkleri; Yetiştiricilik veya avcılık yoluyla elde
edilen balıkçılık ürünlerinin su ürünleri toptan satış merkezine, su üriiırıleri haline veya
işleme tesisine nakilleri ile canlı olanlarının nakillerinde Su Ürtinrleri Yönetrıeliği
Kapsamında belirlenen belgeler kullanılacaktır. Yetiştiricilik veya avcılık yoluyla elde
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su iiriiııleri halinden başka illere nakillerinde bahsedilen belgelere istinaden diizenlenen
Veteriner Sağlık Raporunun bulundurulmast zorunludur. İlimizidari sınırlan içerisinde
bulunan ttim sularda Krrmrzı Pullu Alabalığın 01 Ekim - 28 Şubat tarihleri arasrnda

avlanması yasaktır. Bu tarihler dışında en az 25 cın boyunda ve en fazla 3 adet olmak
tizere olta balıkçılığı ile avlanılmasına izirıverilmektedir.

16.İlimiz idari sınrrları içerisinde bulunan ttim sulardaSazan balığının 15 Mayıs - 15

Ağustos tarihleri arasında avlanması yasakiır. Bu tarihler dışında en az 40 cm boyunda
ve en fazla5 adet olmak tDere olta balıkçılığı ile avlanılmasınaizinverilmektedir.

1,7.Tek Tırnaklı Hayvan Sevkleri; Yarış ve atlı spor gibi sportif amaçla yetiştirilen
pedigrili/pasaportlu atların nakillerinde pedigri/pasaportun bulundurulması zorunludur
ve yeterlidir. Pedigrili atlann dışındaki at,katır ve eşekler için veteriner sağlık raporu
dtzenlenirken; Ruam taramasından geçirilmiş, söz konusu hastalık yöniinden menfi
bulunan at ve katırlar mikroçip uygulanarak tanımlandıkian sonra tek tırnaklı kimlik
belgesi dtizenlenerek sevk edilecektir. Sevk edilecek tek tırnaklılar için uygulanacak
Mallein testinin geçerlilik süresi 30 gündür. Yapılan test sonuçlanna göre negatif
bulunan hayvanların 30 giin içerisinde sevk edilmesi gerekmektedir. Söz konusu test
stiresinin aşılması durumunda Mallein testinin yenilenmesi gerekmektedir. Klinik
muayeneye tabi tufularak sağlıklı bulunan eşekler ise mikroçip uygulanarak
tanımlandıktan sonra tek tırnaklı kimlik belgesi dtızenlenerek sevk edilecektir.
Mikroçipi ve tek tırnaklı hayvan|ar için dtızenlenmiş kimlik belgesi bulunmayanların
sevklerine izin verilmeyecekiir. TRJ illerine (Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ,
Kırklareli ve Edirne) yapılacak sevkler ile İstanbul ili Adalar İlçesine yapılacak tek
tırnaklı sevklerinde Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 26.03.201"8
tarih ve E.911306 sayılı "Ruam Hastalığıyla İlglli Tek Tırnaklılann Surveylans, Sevk
ve Kayıt İşlemleri" konulu yaz;ısınagöre yapılmasına,

18. Kanatlı Hayvan Sevkleri; Çıkma kanatlı hayvanlar kesim amacıyla kesimhaneye, itlaf
ve imhası için rendering tesisine sevk edilebilecek ya da ihracat amacıyla sevklerine
izin verilecekiir. Bunun dışındaki yerlere sevklerine izin verilmeyecektir, Her tiirlü
kanatlı hayvan ve civcivleri ile ekonomik tlmrtiırıU tamamlamış çıkma diye tabir edilen
kanatlı hayvanların hayvan pazarlarında. açıkta ve semt pazarlarında satışrnın
yasaklanmasına,

19. Birincil üretim kapsamına giren ve doğal yapısında değişiklik olmayan süzme bal
sevklerinde hammadde ambalajı üstiinde işletmeye ait hammaddenin kaynağını işaret
edecek TÜRKVET'ten alrnan işletme numarasl bulunmak şartıyla veteriner sağlık
raporu dilaenlenecek olup; kayıtlı ve onaylr işletmelerde paketlenip etiketlenmiş ballann
naklinde veteriner sağlık raporu dizenlenmemesine,

20. Zati ihtiyaç dışındaki hayvansal ürtın sevklerinde; Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış
özel ve resmi kesimhanelerden il içi hayvansal tlrtınlerin sevklerinde resmi veteriner
hekim iarafından "Hayvansal Ürtiırılere Ait Kesim Raporu" diizenlenecektir.
Kesimhanede görevli resmi veteriner hekim tarafindan başka illere yapılacak olan
hayvansal tirtiıı sevklerinde "Yurtiçi Hayvansal Ürtln Sevklerine Mahsus Veteriner
Sağlık Raporu" ile sevk işlemi gerçekleştirilecektir. Parçalama tesislerinden parçalama
yapılarak ambalajlanan et sevkleri ile ilgili mevzıfata göre ambalajlanmış ve
etiketlenmiş kanatlı karkas sevklerinde veteriner sağlık raporu aranmamasma,

21. Mahallinde tiiketilmesi ve işlenmesi mtirnktin olmayan sakatat, deri, bağırsak gibi
hayvansal tirtinlerin diğer illere sevkinde gerekli sağlık muııyene ve kontrolleri
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yapıldıktan soffa nakil beyannamesine istinaden veteriner sağlık raporu
dt|zenlenmesine,

a) Kurban. Hizmetleri.ve Kurbanlık Hayvan Sevki

1. Kurbanlık olarak sevk edilecek büytikbaş ve küçtikbaş hayvanlar için, Kurban
Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda işlem yapılmasrna,

2, İllİlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunun belirlediği yerler dışında hayvan satışına izin
verilmemesine,

3. Kurbanlık hayvan satış yerlerinin resmi ve belediye veteriner hekimleri ile zabıta
ekiplerince iş birliği ve koordinasyon sağlanarak etkin ve stirekli olarak denetlenmesine,

4. Kurban bayramı öncesi ve süresince gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması için İl ve
İlçe Mudtırlüklerinde yeterli sayıda araç ve şof<lr ile nöbetçi sağlık personeli (veteriner
hekim ve veteriner sağlık teknisyeni/teknikeri) görevlendirilmesine,

5. Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin korıtrolü ve denetimi
açısından Emniyet ve Jandarma Teşkilatlan ile sıkı işbirliğ ile koordinasyon sağlanarak
kaçak hayvan hareketlerine karşı dtizenlenen yol kontrol ve denetimlerinin saylsırun
arttınlmasrna,

6. Dişi ve damızlık değeri taşıyan büytlkbaş ve küçtikbaş hayvanların kurbanlık sevkine
ve kesimin e izin verilmemesine,

b) Giiçer Hayvan Sevkleri

1. İlimize/ilimizden göçer hayvan nakillerini ve göçer hayvanların tanımlanması ile ilgili
işlemlerde 28,11".2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Göçer
Hayvanların Tanımlanmast ve Nakilleri Hakkında Yönetmelik hiiü<iiırnlerine riayet
edilmesine,

2. Mera, yaylak, kışlak ve otlak alanlarınrn kullanımı ile ilgili her yıl yayımlanan Valilik
Genel Emrine u5ıulmasına,

3, G<lçerlerin mera/yay|aya çıkrş ve inişlerinde şalıs ve tarım aruzilerİne zarar vermeden
varı ş noktalarına ul aşm alanrıa,

4. İlkbahar döneminde; başka illerden ilimize gelecek göçer hayvanların gtiaergöh
tizerindeki yerleşim yerlerinde hayvaı hastalıklarırun bulaşmaslna ve yayılmasına
sebep olması ihtimali, yine yaya olarak sevk edilmesi halinde ekili alanlann tahrip
edilmesi ve bu sebepten doğacak muhtelif şiköyetleri önlemek amacıyla başka illerden
ilimize gelecek yaya sevklerine izin verilmemesine,

5. Sonbahar döneminde; göçer sürülerin geldikleri il ve ilçelere donüşlerinde ilimizdeki
ekili alan kısımlann kalmaması ve kışlaklara donUşlerde sürü sahiplerinin araçlarla
alakalı srkıntılar yaşamasl sebebiyle kontrollü olarak stiırülerin yaya sevkine izin
verilecektir. Bu kapsamda;
l.Güzergah: Tortum-Kazandere, Yakutiye İlçesi Giiaelyayla ve Köşk Mahalleleri,
Pasinler İlçesi Büyti[<tüy ve Küçtiılııtüy Mahalleleri, Palandöken İlçesi Nenehatun
Toparlak, Aziziye ve Gtlzelyurt Mahallesi, Çat İlçesi Taşağıl ve Kirişli Mahalleleri
sınrları içindeki mera alanlarr,
2.Guzergah: Aziziye İlçesi Kuzgun, Yakutiye İlçesi llzıxıyayla, Arıbahçe, Gtiaelyayla
Köşk, Büytiürtüy, Küçiiktüy Mahalleleri meralarr, Palandöken İlçesi Nenehatun,
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Toparlak, Aziziye, Güzelyurt Mahalleleri meralarr ve Çat İlçesi Kirişli meralan geçiş
yollarının kullanılarak dönüşlerin yapılmasına,

6. İlimizde göçer hayvanlar için veteriner sağlık raporu kontrolü, yeni doğan hayvanların
tanımlanmasr, aşrlanmasl ve muayene işlemlerinin gerçekleştirileceğ göçer hayvan
sevk kontrol noktaları;
-Aşkale İlçesi Meydan Mahallesi mevki,
-Çat İlçesi Çirişli ve Merkez mevkileri,
-Hırus İlçesi Halilçavuş ve Akören Mahallesi mevkileri,
-İspir İlçesi Madenköprübaşı Mahallesi mevki,
-Oltu İlçesi Yolboyu Mahallesi mevki,
-Palandöken İlçesi Taşlıgtiıııey ve Toparlak Mahallesi mevkileri,
-Pasinler İlçesi Havaradar ve dtlameşe mevkileri,
-Pazaryolu İlçesi Akbulü Mahallesi Karşılar mevki,
-Şenkaya İlçesi Akşar Mahallesi mevki,
-Tekman İlçesi Yiğitler Mahallesi mevki,
-Tortum İlçesi Yeşildere Mahallesi Petrol mevki
-Yakutiye İlçesi Köşk Mahallesi Alıırcık mevki ve Uzunyayla Mahallesi Çatak mevki
olarak belirlenmiştir.

7, Göçerlerin mera, yayla ve kışlaklara hareketlerinde büyUkbaş hayvan sürtilerinde Şap
ve LSD, küçilkbaş hayvan stirülerinde ise PPR aşısı ile aşılanmış olma§ına,

8. Göçerlerin çıkış noktasından İlimize gelmeden tlnce İlimiz Mera Komisyonuna ve
gelecekleri yerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunmasma ve gerekli
izin belgesini almasına ve bu belgeleri ibraz ettikten sonra İlimize sevk işleminin
gerçekleştirilmesine,

C_ HAWAİI YE HAWANSAL ÜRÜNLERİN SEVKLERi}IDE YOL KONTROLLERİ

1. Hayvan hastalıklannın kontrol altına alınması için hayvan hareketlerinin kontrolü
büyük önem arz etmekte olup, hayvan sevk kontrol noktaları ile Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı uhdesinde bulunan Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında kontroller arttınlarak
belgesiz hayvan sevklerine izin verilmeyecekiir. Yol Kenarı Denetim İstasyonlan ve
hayvan sevk kontrol noktalannda gerekli denetimlerin yapılması amacıyla Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve kolluk kuwetleri ile iletişime geçilerek
işbirliği sağlanmasına,

2. Hayvan ve hayvansal tirtirı sevkleri ile ilgili olarak kolluk kuwetleriyle işbirliği
içerisinde, ayda en azbir kez olmak tizere, özellikle besi amaçlı sevklerin yoğunlaştığı
aylatda, kurban dönemlerinde ve hayvan pazarlannın kurulduğu günlerde, sevkiyat
yoğunluğu da dikkate alınarak, yol kontrolleri yapılmasına,

3. Yol kontrolleri ve denetimleri, iVilçe müdtiırlüğil personeli tarafından Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında yapılacak, il müdüırlti{<leri ile
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığ Karayolları Bölge Müdtirliikleri ile protokol
imzalanacalüır. Denetim istasyonu olmayan karayolu güzergöhlarında ise denetimin
gerçekleştirileceğ İllİlçe Emniyet Müdürlüğü veya B<llge/İllİlçe Jandarma
Komutanlıklarıyla irtibata geçilerek aıaç durdurmak arrıacıyla trafik personeli
görevlendirilmesine,
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D- SALGIN, BULAşICI vE pı,nazirnR HASTALIKLARLA nıücannıu

1- Şap Hastalığı

1. Şap Hastalığının Kontrolüne ilişkin 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete
'de yayımlanarakyürürlüğe giren Yönetmelik doğrultusunda hareket edilmesine,

2. Hastalık çıkışlarında mihrak araştırmasr ve saha araştırılması yapılarak filyasyon
kaynağı kesin olarak tespit edilmesine,

3. Mihrak çevresinde 10 km yarıçapında bulunan işletmelerin ttimt[ıth, şap hastalığı
yönünden tar aııırıasıııa,

4. Hastalık bölgelerinde hastalık ilan levhalarının asılarak hastalık bölgelerinin
belirtilmesine ve hastalık ilan levhalarınrn köy/mahalle giriş-çıkış noktalarına asılması
için Karayolları Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdare Mudtiırlüğü, Belediye Başkanlıkları ve
Köy Muhtarhklan tarafından gerekli yardımın ve kolaylığın sağlanmasına,

5. Sahada görülen ttirn vakalann ihbar edilerek, bu mihraklardan usulüne uygun olarak
alınan marazimaddelerin en seri şekilde Şap Enstittisü Müdürlüğüne gönderilmesine,

6. Sınır bölgelerinde hayvan ve hayvansal iirün hareketlerinin Güvenlik Kuwetleri
tarafindan sıkı kontrollerin yapılması ve gerekli ttirn önlemlerin alınmaslna,

7, Ülkemize girmesi muhtemel egzotik şap viruslerinin erken teşhis edilerek gerekli
tedbirlerin önceden alınabilmesi için İlimizde dtizenli olarak hastalık taramasr
yapılmasın4

8. Kurban Bayramı nedeniyle sevk edilecek şap hastalığına duyarlı tiim hayvanlann
sevkien en a2 1 ay önce aşılamaları tamamlanacak ve bu konuda yetiştiricilerin
bilgilendirilmesine,

9. Aşısız annelerden doğan yaımılara 2|:o;ftalıl<tan, aşılı annelerden doğan ve yaşammın
ilk günlerinde kolostrum alan yavnılara ise 2 aylıl<tan itibaren ilk aşılama ve ilk
aşılamadan 2t-30 gün sonıa ise rapel aşrlama yapılmasına,

2- Koyun Keçi Vebası (PPR) Hastalığı

1. Hastalık mihraklarındaki tüm hayvanlar ve daha önce aşılanmamış ya da aşı
geçmişinden şüphe edilen ergin hayvanlar ile 2020 yı|ııdayeni doğan genç hayvanların
3 aylıkian itibaren aşrlanmasrna,

2. Koyun ve keçi tiirü hayvanların sevklerinde hayatları boyunca efl az bir kez PPR aşısı
ile aşılanmış olması şartının aralrmasrna, aşılanmamış olması durumunda aşılanarak 21
gtin sonra sevkine izin verilmesine,

3- Mavidil Hastalığı

1. Hastalıkla mücadelede karantina, serolojik surveylans, hasta hayvanların imhası, vektör
kontrolü ve aşılamalar btlytik önem teşkil ettiğinden bu hususlara dikkat edilmesine,

2. Yetiştiricilerin hastalık hakkında bilgilendirilmesine,
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4- Sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skın) Hastalığı

1. Şüpheli her olguda ilgili Enstitü|eremarazimadde gönderilmesine, hastalık tespit edilen
mihraklarda aşılama, karuntinq serosurvey ve taşıyıcı kontrolü uygulamalan
yapılmasına,

2. Hastalıkla mücadelenin,04.a1.20l2 tarilıli 28163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
Sığrların Nodüler Ekzantemi Koruma ve Müoadele Yönetmeliği ile 2020l0l No' lu
Genelge hiikümlerine göre yapılmasına,

5- Koyun ve Keçi Çiçeği Hastalığı

1. Hastalık mihraklarındaki koyun ve keçiler, kuzu ve oğlaklar ile birlikte çıkış yılında ve
sonraki 2 yıl boyunca, üst üste hastalık mihıakının l0 km yarıçapındaki alanda aşılama
yaprlmasrna,

2. Hastalık çıkışında gerekli tedbirlerin alrnmasrna,

6- Sığır, Koyun ve Keçilerde Brusella Hastalığı

1. Hastalıkla mücadele ile aşılamalar "Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği" ve
"Brusellanrn Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu" Genelgesi (20t9/6)
htiktimleri doğultusunda yapılmasına,

2. Bruselloz atık yawular ve yawu zarları aracılığı ile rahathkla başka hayvanlara
bulaşabileceği için buna yol açabilecek materyallerin yok edilmesi konusunda
yetiştiriciler bil gilendirilmesine,

3. 3-6 aylık dişi buzağılann B. abortus S-l9 Konjuktival aşısı ile aşılanmasına, ilk
aşılamadan 4-1-2 ay sonra söz konusu hayvanlara tekrar aşı yapılmasına,

4. Aşı geçmişine bakılmaksızın tüm dişi sığrlar, B. abortus S-l9 Konjuktival aşısı ile
aşılanmasına, bu aşılamada gebe olmasından dolayı aşılanmayan hayvanların
doğumdan soffa aşrlanmasrna,

5. 3-6 aylık dişi kuzu ve oğlaklar ile damızlık erkek hayvanlar B. melitensis RevJ
Konjuktival aşısı ile aşılanmasın4

6. Yetiştiricilerin isteği doğultusundabirinci doz aşılamalaüaİl lzltıdurltığümtzünbilgisi
dAhilinde B. abortus S-19 subcutan aşılan 3-6 aylık dişi buzağıIara
uygulatabileceklerine izin verilmesine, ancak bu hayvanlara ikinci doz aşı olarak ilk
aşılamadan 4-|2 ay sonra B. abortus S-19 Konjuktival aşısı yapılmasına,

7. İVİlçe müdürlüklerince Brusellozun kontrolü için işletmedeki yavnı atıkları, yavru
zarları, atık yavruya ait mide slvısl ve vaginal svaplar bakteriyolojik teşhis yapılmak
iDere Erzurum Veteriner Korıtrol Enstitü Müdürlüğiiırıe gönderilmesine,

8. Bakieriyolojik olarak yapılan Brusella testinde pozitif vakanın bulunması durumunda
hastalık çıkışı yapılacak, pozitif çıkan hayvanlar miirnkiiıırse l0 gün içinde siirüden
ayrılarak şarta tabi kesime gönderilecek veya itlaf-imha edilmesine,

9. Pozitifhayvanlar siirüden ayrılarak aynı işletmenin içinde izole edilecek ise, söz konusu
hayvanlann diğer hayvanlardan ıızal<ia ve bulaşmaya neden olmayacak şekilde ayrı
tutulmasınaayncahastalığın bulaşmasını önleyecek her ttirlü biyogtivenlik tedbirlerinin
alınmasına,

10. İşletmede bulunan diğer hayvanlardan hastalığn serolojik kontroltlııtlı yapılması için
işletmede bulunanbUytıkbaşlarda 12 aydan küçtıkbaşlarda1 aydanbüytık hayvanlardan
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ve söz konusu yaş aralığında bulunan daha önce aşılanmamış ya da aşılama tarihi
tieerinden 1 (bir) yıl geçmiş olanlardan kan alınıp Erzurum Veteriner Kontrol Enstitü
Müdürlüğüne gönderilmesine, aşı kaydı bulunmayan hayvanlarda yapılacak olan
serolojik test sonucu pozitif hayvanlar hasta kabul edilerek stiriiden ayrılaıak şarta tabi
kesime gönderilmesine,

1l. Brusellozun teşhisi için Enstitü Müdürlüğüne gönderilenmarazi madde protokollerinde
mutlaka ilgili hayvanın kulak küpe numarası, aşl uygulama tarihi ve işletme sahibinin
adının belirtilmesine,

12. Sağlık Bakanlığı taşra kuruluşları tarafından illllçe müdiirlüklerimize bildiilen insan
Bruselloz vakalarında, hastalık tespit edilen kişi ile ilişkilendirilebilen hayvancılık
işletmeleri illilçe müdiirltiklerimizce Bruselloz yöntirıden izlemeye alınmasına,

13. Hastalıktan ari işletme oluşturulması, ariliğin siirdiiirtiılmesi, damızlık erkek hayvanlarda
hastalık taraması, ithal hayvanlarda karaııtinanm kaldınlması, ihraç edilecek hayvanlar
ve kamu kurumlanna ait hayvanlar için serolojik teşhis amacıyla kan alınarak Erzurum
Veteriner Korıtrol Enstitü Müdürlüğtıııe gönderilmesine,

14. Bruselloz hastalığfun zoonoz olması dolayısıyla hastalık teyidi sonrasl İl Saglıt
Müdürlüğü ile ilçelerde Sağlık Grup Başkanlıklanna bildirimlerinin yapılmasına ve
ilgili birimler tarafindan halk sağlığ açısından gerekli önlemlerin alınmasrna,

15. Hayvanların kesimhaneye nakli, mecburi kesimi, itlafve imha işlemleri esnasında resmi
veteriner hekimin nezaret etmesine,

7- §ığır Tüberkülozu Hastalığı

1, Hastalıkla müçadelede Sığır (Bovine) Tüberkiilozu Yönetmeliğinde belirtilen hususlara
uyulmasrna,

2. Kesimhanelerde sığır tüberkülozu tespit edilen hayvanların bulunduğu işletmeler tespit
edilerek işletmelerdeki srğrrlara ttiberkülin testi uygulanarak sağlık taramasr
yapılmasına,

3. Kesimhanede görülecek lezyonların aylar veya yıllar önce yakalanılan enfeksiyona
bağlı olabilmesi ve tüberkülin testi yapılan siirülerde hastalık etkeni alındıktan 6 hafta
sonunda tüberktilin testine reaksiyon gösterebilmesi nedeniyle kesim tarihinden önceki
6 hafta boyunca hayvanın bulunduğu ttim işletmeler orijin işletme olarak kabul
edilmesine, yapıJıan epidemiyolojik değerlendirme sonucunda ihtiyaç duyulduğu
takdirde bu siire 6 ayakadat uzatılmasına,

4. Hastalık taramasıyla ilgili olarak Orjin ve Ari İşletmeler İçin Tüberküloz Test Sonuçları
Formu tarzim edilerek Bakanlığa gönderilmesine,

5. Hastalıktan ari işletme oluşturulması, ariliğin sürdtirülmesi, ithal ve ihraç edilecek
hayvanlar, damrzlıkta kullanılacak boğalar, Bakanlık projeleri ve kamu kurumlarına ait
hayvanlar için yapılan testler hariç için isteğe bağlı sığır tüberktilozu kontrolü
yapılmamasına,

6. Sağlık Bakanlığı taşra kuruluşları tarafindan iVilçe müdürltiHenmize bildirilen insan
tüberktilozu vakalarında, hastalık tespit edilen kişi ile ilişkilendirilebilen hayvancılık
işletmeleri tüberküloz yöntinden izlemeye alınacakiır. Ayrıca serbest veteriner
hekimler, veteriner fakülteleri, Bakanlığımızdan ruhsatlı teşhis laboratuvarlannm
raporlan ile TARSİM tarafından sığr tüberkülozuna dair nekropsi raporuna göre ihbar
olursa işletmeye şüphe kaydı konulup işletmede bulunan hayvanlarda hastalığın
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7. Sığır Tüberkülozu Yönetrrıeliğndeki kriterler çerçevesinde test uygulama sonuçlan
do$ultusunda tüberkulin teamül cetveli hazırlarıarak, onaylarup mtihtlırlendikien sonra
dtiaenleyen yerde ve şube müdtlrlüğılırıde muhafaza edilmesine,

8. Müspet reaksiyon veren hayvanlar tazminatlı kesime sevk edilecek, şüpheli ve menfi
reaksiyon veren hayvanlar birbirinden ayn tutulmaslna,

9. Kurban bayramı sürecinde Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurbanlık
hayvanlar için belirlenen kesim yerlerinde Sığır Tüberkiilozu hastalığının varlığı Resmi
Veteriner Hekim tarafindan tespit edildiğinde, srğır karkasının kasaplık bedeli,
kesimhanede tespit edilmiş gibi kabul edilerek ödenmesine,

8- Şarbon Hastalığı

1. Karayazı, Köprti{<öy, Oltu, Şenkayave Yakutiye ilçelerdeki tiirn duyarlı hayvanların

@üytlkbaş, Küçtikbaş, Tek Tırnaklı) meraya çıkışlarından önce aşılanmaslna,
2. Şarbon hastalığından ölen hayvanların otopsi yapılmadan bulaşık materyallerle birlikte

2 (iki) metre derinlikte çukurlarda yakılarak veya üzerlerine sönmemiş kireç dökülerek
gömülmesine,

3. Şarbon hastalığının teşhisi amacıyla Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdtirlüğüne
kan frotisi veya steril svaplara emdirilmiş kan örneklerinin tiip içinde gönderilmesine,

4. Şarbon hastalığının zoonoz olması dolayısıyla hastalık teyidi sonrası İl Sağlık
Müdürlüğü ile ilçelerde Sağlık Grup Başkanlıklanna bildirimlerinin yapılmasma ve
ilgili birimler tarafından halk sağlığı açısından gerekli önlemlerin alrnmasına,

5. Şarbon hastalığ çıkan mihraklardaki yetiştiricilerin İllİlçe Sağlık Müdürlükleri ile
işbirliği sağlanarak hastalık hakkında bil gilendirilmesine,

9- Kuduz Hastalrğı

1. Kuduz hastalığı şüphesi ve teyidi durumunda Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz
Hastalığı İle Mtlcadele Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına,

2. Kuduz hastalığından şüphe edilen hayvanlar için müşahede yeri olmayan yerel
yönetimlerin (Belediye Başkanlıklan ve Köy Mütarlıklan) en kısa zamandamüşahede
yerlerinin yapılmasının sağlanması, mevcut olanların ise rehabilitasyonunun
sağlanması, müşahede yerlerinin gerekli kayıt ve kontrol işlerinin yerel yönetimde
görevli Veteriner Hekimlerce yapılması ve kuduz riskli temasa sebep olan süipsiz
hayvanların toplanması ve müşahede yerlerine taşınması sırasında Belediyelerden,
kolluk kuwetlerinden ve sivil toplum kuruluşlanndan destek alınması için gerekli
koordinasyonun sağlanmaslna,

3. Tüm şüpheli ısırık vakalannrn takibinin yapılarak uygun şartlarda marazi madde alınrp
laboratuvara gönderilerek, filyasyon araştırılarak gerekli işlemlerin yapılmasına, sağlık
kuruluşlarıyla koordinasyonun sağlanmasrna,

4. Kuduz şüpheli her ihbarı, ihbarın alındığı gtirı mutlaka resmi yazı i|e Sağlık Bakarılığı
İl ve İlçe teşkilatlanna bildirilmesine,

5. Çewedeki tüm şüpheli ısınk vakalarının dikkatle takip edilmesine, ttim şüpheli
vakalarda gerekli maruzi madde alrnarak, en seri şekilde soğuk zincirle (Kuduz şüpheli
marazi maddelerin hastalığın aciliyeti ve önemine binaen kurye ile soğuk zincir
bozulmadan dikkatli paketleme yapılarakyadaaraçve personel görevlendirilerek) ilgili\A 4Ol r,7xze_
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laboratuvara gönderilmesinin sağlanmasma ve hastalık çıkması halinde filyasyonun
tespit edilmesine,

6. Yol kenarlannda veya doğada ölü bulunan yabani hayvanlann (tilki, kurt, çakal vb.)
İllİlçe Müdürlüklerimize haber verilmesi ya da getirilınesinin sağlanması için yol
korıtrolü yapaft güvenlik birimleri, avcı dernekleri ile Karayolları Bölge Müdtrlükleri
ve Şube Şeflikleri ile irtibata geçilerek İllİlçe Müdürlüklerine haber verilmesinin
sağlanarak Enstitusü Müdiırlüğüne gönderilmesine,

7 . Sahipsiz kopeklerin yaşam ortamlarrnı oluşturan çöplükler gibi tüm unsurlann rehabilite
edilmesi hususu İl Hıfzıssıhha Kurullarında gtirıdeme getirilerek karar alınmasınrn
sağlanmasına, ilgili kuruluşlar resmi yazılar ile uyarılmasma ve işbirliği yapılmasına,

8. Kedi-köpek proglamı için Bakanhk tarafindan gönderilen aşılar sığrlara
uygulanmayacaktır. Tilki ve sansar gibi siirii alışkanlığ olmayan yabani hayvanlardan
kaynaklanan aktif mihraklann olduğu l. derece riskli yerleşim yerlerinde; yapılacak risk
değerlendirmesine göre sadece meraya çıkan sığrlara srnrrlı aşı uygulaması 5996 sayılı
Kanunun 4. maddesi ve 43, maddesi gereğince İ1 Özel İdare kaynaklan ile temin
edilmesine,

9. Köpek ve kedilerin aşılama ve kimliklendirme çalışmalarına Ttiırk Silahlı Kuwetleri,
Belediye Başkanlıklan, VeterinerHekim Odaları, VeterinerFakUlteleri ve Sivil Toplum
Örgütlerinin de gönüllülük esaslı katılımı için çaba gösterilmesine, katılım sağlayan
gönüllü kurum ya da veteriner hekimlere ücretsiz uygulanması koşulu ile
Bakanlığmum programlı aşılarından tahsis edilerek uygulanmasının takip edilmesine,

10- Ruam Eastalığı

1. "Ükesel Ruam Eradikasyon Projesi" sonucunda Ülke genelinde sağlanan konumun
devamhlığı için daha önce teste tabi tutulmamış olduğu tespit edilen hayvanlar ile riskli
değerlendirilen veya kimlik belgesi bulunmayan at ve kaürlann mallein testine tabi
tutulmasına, eşeklerin klinik muayeneden geçirilmesine,

2. TR-l illeri olan Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illeri ile bu iller
arasında yapılacak hayvan sevkleri BakanlığmızGıdave Kontrol Genel Müdti(lüğünün
26,03.2018 tarih ve 13.91 1306 sayılı Ruam Hastalığıyla ilgili Tek tırnaklıların
Surveylans, Sevk ve Kayıt işlemleri yazlsma göre yapılmaslna,

3. İstanbul İli Adalar ilçesine tek tırnaklı hayvanlar sevk edilmeden önce Bakanlığımız
Gıda ve Kontrol Genel Müdtırlüğünden izin alınmasına,

4. Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 12'nci maddesi üçüncü
fikrasında belirtilen damızlık, yarlş veya atlı spor gibi sportif amaçla yetiştirilen tek
tırnaklı hayvanlar hariç olmak tieere, rÜnrWTe damızlık ve üretim amaçtı tek
tırnaklı kaydı yapılmadan önce at ve katırlar intradermal mallein testine tabi tutulacak
ve mikroçip uygulaması yapılarak test sonuçları Tiirkvet'e kaydedilecek ve test
sonuçlarına söz konusu yönetmelik çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara göre işlem
yaprlmasrna,
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11- Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığı

Hastalık bildirimi, hastalıktan şüphe edilmesi durumunda alınacak önlemler, hastalık
tespit edilmesi durumunda alınacak önlemler, epidemiyolojik araştırına ve karantinanrn
kaldırılması ile ilgili iş ve işlemler hakkında Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığına Karşı
Korunma ve Mücadele Yönetmeliğinde yer alan hüktirnlerin uygulanmasına,

12- Newcastle (Yalancr Tavuk Vebası) Hastalığı

1. Hastalıkla mücadelede Yalancı Tavuk Vebası Hastalığna Karşı Korunma ve Mücadele
Yönetmeliği ve Bakanlığımızca gönderilen genelge ve talimatlara göre işlem
yaprlmasına,

2. Ölen kanatlı hayvanların rastgele çeweye atılmasının engellenmesi için gerekli
önlemlerin alınmasına,

13- TavukVebası (Avian lnfluenza - Kuş Gribi) Hastalığı

1. Hastalıklamücadelede 04.09.2all tarihve 28044 sayılıResmi Gazete 'deyayımlanarak
ytiırtiırlüğe giren "Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği"
ve Bakanlıkça gönderilen genelge ve talimatlara göre işlem yapılmasına,
04.10.2010 tarih ve 27692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ytlıriirlüğe giren
"Kanatlı Hayvanlarda Görülen Kuş Gribi Salgını Konusunda Yapılması Gerekenler"
konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlan ile
koordinasyon içerisinde İl Mudurlüğümüz lJlusal Acil Eylem Plaru çerçevesinde İl Acil
Eylem Planı hazırlaıımaslna, plan çerçevesinde görevlendirilen Müdtirlüğillrntiz ve diğer
kurum personellerinin mücadele ve biyogüvenlik konulannda eğitilmesine,
Ölen veya öldiiirülen tiım kiimes hayvanları ile ttim yumurtalar ve hayvan maddeleri
(yem, $ibre, sııman, ttiy, yumurtalar için violler gibi maddeler) imha edilmesine,
Mihraklarda daha sıkı temizlik ve dezenfeksiyon kuralları uygulanmasına, kurbanlık,
besi ve damızlık olarak il içi ve il dışı sevk olacak büytlkbaş ve küçtid<baş hayvanların
tırnaklarının dezenfekte edilerek hayvan ve hayvan maddesi sevk edilen araçlann daha
titizve dikkatli bir şekilde dezenfekie edildikten sonra sevkine izin verilmesine,
Gözetim bölgelerinde bulunan kanatlıların ve kullanılmış olan gtibre ve kanatlı
altlıklannın gözetim bölgesinin dışında bölgeden çıkarılmasının yasaklanmastna,
Avian Influenza hastalığının zootLoz olması dolayısıyla hastalık teyidi sonrasl İl Saglıt
Müdtitrlüğü ile ilçelerde Sağlık Grup Başkanlıklanna bildirimlerinin yapılmaslna ve
ilgili birimler tarafindan halk sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasına,
İ1 ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin tarafından ihtiyaç duyulacak her türlü katkı
ve destek, konu ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafindan ivedilikle
sağlanmasına,
Köy yerleşim yerlerinde kanatlı hayvanların itlafve imha işlemleri sonucu enaz2 metre
derinlikte çukurlara gömülmesi amacıyla; toplanan hayvanların gömülecek yerlere
taşımak için en az l adetkamyon ve gömülmesi için en az 1adet iş makinası (kepçe) İl
Özel İdaresi ve İlçe Kaymakamlıklan tarafından her giiıı İllİlçe Tanm ve Orman
Müdürlüğilne görevlendirilmesine,

9. İl ve İlçe merkez mahallerinde kanatlı hayvanların itlaf ve imha işlemleri sonucu en az
2 meffe derinlikte çukurlara gömülmesi amacıyla; toplanan hayvanların gömtilecek
yerlere taşımak için en az l adet kamyon ve gölniilmesi için en az 1 adet iş makinası

2,
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(kepçe) ile temizlik işlerinde çalışan personellerin Belediye Başkanlıklarr tarafindan her
gtın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne görevlendirilmesine,

10. İtlaf ve imha çalışmalannda ihtiyaç duyulması halinde diğer kamu kurum ve
kuruluşlarırun araç ve personellerinin görevlendirilmesine,

ll. İ1 ve ilçe merkezlerinde açık alanlarda ve semt pazarlarında kanatlı hayvan satışının
engellenmesine, yasak alanlarda satışı yapılan kanatlı hayvanlara tazrtıirıatsız olarak el
konularak itlaf edilmesine,

l2.İ| genelinde İ Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk
bölgelerinde yol kontrollerinin artırılarak belgesiz kanatlı hayvan hareketine izin
verilmemesine,

14- Arıların Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığı

1. Hastalıkla mücadelede 2|.12.2011 tarih ve 28149 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
ytır'wlüğe giren "Bal Arılannın Amerikan Yavnı Çtlrüklüğü HastalığınaKarşı Korunma
ve Mücadele Yönetıneliği" hi,iktlrnlerine titizlikle uyulmasrna,

2, Hastalığın seyri ve dağılımının tespiti için sevk işlemleri veya destekleme kontrolleri
esnasında kovanlar kontrol edilerek hastalık yöniinden muayeneden geçirilmesine,

15- Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıkları (BSE, FSE, SCRAPIE)

1. Hastalık şüphesi ve bildirimi, resmi teyit durumunda yapılacak uygulamalar ile TSE'nin
izlenmesi ve bunun gibi hususlarla ilgili "Nakledilebilir Süngerimsi Beyin
Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetrneliği" htikUmlerinin
uygulanmasına,

2. Sinirsel semptomlarla seyreden hastalık belirtileri gösteren ttim hasta kediler sinirsel
semptomla seyreden hastalıklar yanında FSE yöntiııden de incelemeye alınmasına,

16- İhbarı Mecburi Balık Hastalıkları

1. Balıklar ve suda yaşayan diğer hayvanların hastalıklan ile ilgili ihbarların hassasiyetle
değerlendirilmesine ve alınan marazi maddelerin laboratuvara gönderilmesine,

2. İhbarı mecburi balık hastalıklarından birinin görülmesi halinde gerekli tedbir ve
önlemlerin alınmasrna,

17- Kene Mücadelesi

1. Hayvanların ilaçlanmasrnda kenelerin aktif oldukları dönemde periyodik olarak
ilaçlamaların yapılmasına,

2, İhtiyaç halinde mahalli kaynakları kullanarak ilaç alımı yapılmasına ve mücadele

çalışmalanna mahalli idarelerin ve yerel yönetimlerin katılım sağlamasına,
3. Yetiştiricilere yönelik olarak gerek bannak ve gerekse hayvanlarda alınacak önlemler

konusunda bilgilendirme çalışmalannın stirdürülmesine,

a r,.İçzc
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E_ KEsiMHANEr,nniN »nNnrinıi vp »işi HAwAN xrsiııri

1. Kesimhanelere kesim amacıyla getirilen sığır cinsi hayvanların, il içi hareketlerinde
pasaport, koyun ve keçi tiirü hayvanların il içi hareketlerinde nakil belgesi, söz konusu
hayvanların iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları ve hayvanlaru ait
kulak küpeleri kontrol edilecektir. Hayvanların muayene ve kontrollerinin yapılarak,
sadece belgeleri tam ve sağlıkh hayvanların kesimhaneye girişlerine müsaade
edilmesine,

2. Gebe ve darrıızlık değeri olan dişi hayvanlann, kaşekiik hayvanların, etleri
olgunlaşmamış genç hayvanların, bir hafta önce doğum yapmlş hayvanların, ateşi
ytiksek hayvanların ve 25 kg canlı ağırlığın altındaki kuzular ile 18 kg canlı ağırlığın
altındaki oğlaklann kesimine izin verilmemesine,

3. Damızlık niteliğini yitirmiş, mastitis ve metritis tedavilerine cevap veffneyen,
reformeye ayrılmış, kırık çıkrk gibi cenahi nedenlerle zorunlu kesimi gerekiiren
hayvanların Veteriner Hekim raporu doğrultusunda kesime izin verilmesine,

4. 8 yaş ve tiaeri büyükbaş hayvanlar ile 5 yaş ve tlzeri küçilkbaş hayvanların damızlık
değeri taşımadığı için kesimine izinverilmesine,

5. Serbest Veteriner Hekimler tarafindan damızlık değeri bulunmadığına dair rapor
düzenlenirken daha önceden yapılan tedavilere dair E-Reçete kayıtlarmın ve tedavilere
cevap alınamaması durumunda rapor giinü oluşturulacak ilaçsrz mrıayene E-Reçete
kayıtlarının rapora eklenmesine,

6. Damızlık değeri olmadığına dair Veteriner Hekim raporu bulunmayan dişi hayvanlara
kesim amacıyla Veteriner Sağlık Raporu diizenlenmemesine,

7. Kesimhaneye gelen dişi hayvanların kesimhanede görevli resmi veteriner hekim
tarafindan tekrar kontrol edilmesi, hayvanların damızlık değer taşıdığı kanaatine
varılmasr halinde kesimine müsaade edilmemesine,

8. İlglll belgeleri ve kulak küpeleri bulunmayan hayvanları kesime getirenlere, kesimini
yapan işletmelere ve Bakanlıktan onay almadan faaliyette bulunanlara 5996 sayılı
Kanun gereği idari işlem uygulanmasına,

F- HAYVAN SATIŞ YERLERiNİN »nNErİıvr w KONTROLÜ

1. Hayvan satış yerlerinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasmln engellenmesi ve
hayvanlann sağlıklı ortamlarda alınıp-satılmalarını temin etnek amacıyla hayvan satış
yerlerinin kurulması konusunda gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar, belediyeler başta
olmak tizere resmi kuruluşların gerekli çalışmalan yapmasma,

2. 5996 sayılı Kanun gereği hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç
hayvanların alım ve satımları ruhsatlı hayvan pazafl, borsalar ve Bakanlıktan izinli
hayvan panayırlarında, ev ve süs hayvanların alım ve satımları ise rüsath ev ve süs
hayvanı satış yerlerinde yapılmasına,

3. Hayvan pazar ve borsaları ile panayırlara satış amacıylagetirilen sığır cinsi hayvanların,
il içi hareketlerinde pasaport, koyun ve keçi ttirti hayvanların il içi hareketlerinde nakil
belgesi, söz konusu hayvanların iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları
ve hayvanlara ait kulak küpeleri kontrol edilecektir. Hayvanlann muayene ve
kontrollerinin yapılarak, sadece belgeleri tam olan ve sağlıklı hayvanların hayvan satış
yerlerine girişlerine müsapde edilmesine, İl/İlçe Müdürlükleri tarafından belediyelerle
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işbirliği yapılarak ayda en azbir kez olmak tDere örnekleme metodu ile hayvan satış
yerlerinde denetim yapılmasına,

4. Bakanlıkça izin verilen yerler dışında hayvan satışı yapanlara ve Bakanlıktan onay
almadan faaliyette bulunanlara 5996 sayıh Kanun gereği idari işlem uygulanmasma ve
faaliyeff en men edilmesine,

G_ GEZGİNCİ yr slrİr ARICILIK FAALİYETLERİ

1. Gezginci arıcılann yerleştirilmelerinde, iVilçe müdtırltikleri yetkilidir. İl ve ilçe
müdiiırltikleriniq gezginci arıcıların konaklayacakları yerleri ve kapasiteleri; illilçe
müdtırlüğtıııde görevli arıcılık konusuırda deneyimli iki teknik personel ve
birlik/birliklerin temsilcilerinden oluşan en az üç kişilik bir komisyonla, bitki florası,
topografik ve ekolojik yapısı, yerleşim birimleri varsa sabit ancılara ait koloni varlığını
da dikkate alar ak belirlemesine,

2. Arrlıklar, arı kışlatma bölgelerinde flora kapasitesine bakılmadan en az 150 metre
aralıHa yerleştirilir. Ancak narenciye alanlarında kışlatrna yerleşimi yapıhrken anlıklar
arası mesafe bcllgenin flora kapasitesine göre ve efl az 300 metre olacak şekilde
diizenlenir. Araziye özel durumlarda uzaklığı belirlemeye illilçe mUdtlırlUğtlıntnı karar
vermesine,

3. Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci ancı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait
ise şahısla, köy tüzel kişiliği sorumluluğunda arazi ise köy muhtarlığıyla, diğer tüael
kişiliklere aitarazi ise yetkililerle, Devlet ormanlannda konaklayacak ancılar da Orman
ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşma yapar.Konaklayacağ yeri anlaşarak
belirleyen arıcı, çıkış yapacağıilin il/ilçe müdiirlüğtlrıe gideceği adresi sözlü ya dayazılı
beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır ve
aıılannr sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile konaklayacağı adres aynı olmahdır. 5 (beş)
gtiıı içerisinde konakladığı ilin illilçe müdtirlüğtirıe, veteriner sağlık raporu ile
başvurarak Arı Konaklama Belgesini alır. Arı Konaklama Belgesi olmayan arıcmm
veteriner sağlık raponrnun vize edilmemesine,

4, Veteriner Sağlık Raporunda belirtilen adresten farklı bir adreste usule aykın yerleşen
ancmın arılarr, illilçe mtidtilrlüğüntiırı talebi ile mtilki amirlikçe güvenlik güçleri
marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. İl/ilçe müdiirlüğü, işgal edenler hakkında
261912004 tarihli ve 5237 sayılı Ttirk Ceza Kanununun 154 iinıcü maddesine göre işlem
yapılmak tızete, Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur. Kaldırma siirecinde
meydana gelen zarardan ancr sorumludur. Nakliye ve işçilik ücretinin arıcrdan
alınmasına,

5. Arazi sahipleri dışında herhangi bir muhtarlık ile kamu kurum ve kuruluşunca, arrcrdan
konaklama ücreti d6hil hiçbir ad altında ücret alınmamaslna,

6. Gezginci arıcılık yapan tireticilerin, konaklamayapı|an yerlerde arıların çevreye zarat
vermemesi için gerekli tedbirleri almasın4

7 . Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili haitında2004l39 sayılı tebliğ çerçevesinde tescil
edilen Kafkas Arı lrkı; Artvin, Ardahan illerinin tamamı ile Kars İli Susuz İlçesinin
Kiziroğlu, Küçük çatak ve Büytik çatak köyleri kapsamında gen merkezi olarak koruma
altıııa alınmrştır. Başka illerden arı girişi yasak olan bu bölgelere an sevkine izin
verilmemesine,

metre, stabllize ara
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9. Gezginci arıcılık yapan arrcılar, anlarını çeweye rahatsızlık velmeyecek şekilde
mesktn mahal dışında bir yere yerleştirir. Sabit ancılar ise kolonilerini köy ve
beldelerde çeweye rahatsızlık velmeyecek şekilde ve insanlann toplu olarak hizrıet
aldıkları cami, okul, sağlık ocağı, karakol gibi benzeri alanlardan enaz200 metre uu;ağa

yerleştirir. Yerleşimin dağıruk olduğu bölgelerde ise bu mesafenin en yakın eve en az
50 metre olmasına,

10. Bölgenin bitki florası, topografik ve ekolojik yapısma annln floradan etkin yararlııııma
uçuş mesafesine bağlı olarak İl/İlçe Müdürlüğtiırıün arılıklar arası mesafeyi bölgesel
olarak belirlemesine,

ll.Mevcut imkdnlar ölçüsünde arılıklann ilaçlaırıa yapılan alanlardan uzak yerlerde
bulunmasına özen gösterilir. Zirai mıücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki
ancı|aıa, mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafindan yedi gtlın önceden, ilaçlama
programına alınan bölgenin genişliği, kullanılacak ilacın cinsi, atılma zarrıaın, etki
stiresi ile bal anlanna olan etkisi duyurulur. İlaçlann akşamtizeri veya sabah erken
saatlerde, anlann uçuş yapmadıkları zaman|arda uygulanmasına,

H- AŞILARIN TEMİNİ, UYCUI,AMALARI VE PROGRAMLI AŞILAMALAR

Aşılamalarda aşı prospekttlslerinde belirtilen hususlara dikkat edilmesine,
Aşıların muhafazası ve nakillerinde soğuk zincirin aksamaması için gerekli hassasiyetin
gösterilmesine,
Aşılamarun istenen hedeflere ulaşmasının sağlanması ve yetiştiricilerin farkrndalığının
artırılması için illilçe müdtiçlüklerince eğitim faaliyetlerinin arttırılmasına ve
hayvanlarını aşılatmayan yetiştiricilere 5996 sayılı Kanunun ceza hükümlerinin
uygulanmasına,

4. Bireysel olarak Bakanlıkça ihban zorunlu olarak tespit ve ilan edilen hastalıklara karşı
koruyucu aşılama yapacak serbest veteriner hekimlerin, aşılamadan önce aşılama yeri
ve zamanrnı, aşl uygulanacak hayvan nev'i ve sayılarını illilçe müdürlüklerine
bildirmelerine,

5. Bakanlıkça gönderilen aşıların dışındaki aşı ihtiyaçlarmm İl Özel İdare Müdtiırlüğü ve
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Döner Sermayesi tarafindan temin edilmesine,

r_ rĞiriıvı ırE yAyIM

1. Aşılamaların, dolayısıyla Mücadele Programının hedefine ulaşabilmesi için her ttirlü
basın-yayın organlarından yararlanılmasına,

2. Hayvan sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve verimli ytirütiilmesini sağlamak için
mevzuat ve uygulamalar konusunda; resmi veteriner hekimtere, serbest veteriner
hekimlere, belediye ve özel kesimhane veteriner hekimlerine, hayvan satış yeri
yetkililerine, hayvan yetiştiricileri, kasap, celep ve hayvan taşımacıhğı ile uğraşan
kişilere yönelik eğitim çalışması yapılmasına,

3. Jandarma ve Emniyet Teşkilatlan ile ilgili diğer kuruluşlara belgesiz ve kaçak hayvan
hareketleri konusunda İl/İlçe Müdürlüğü tarafindan eğitim verilmesi, söz konusu kurum
ve kuruluşlarla işbirliği ve gerekli koordinasyon sağlanmasına,

4. Sığr Cinsi Hayvanlann Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve
Keçi Ttilıü Hayvanlann Tanrmlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetneliği'nin

lik olarak hayvan yetiştiricileri, kasaplar, celepler, hayvan
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taşımacılığı ile uğaşan kişiler, kesimhane sahipleri, hayvan satış yeri yetkilileri ve ilgili
ttiırn diğer şahıslara eğitim verilmesine,

5. Görsel ve yazılıbasın yoluyla gerekli duyurular yapılarak konular ile ilgili afiş, broştir,
liflet ve yetiştirici mektuplan hazırlaınp yetiştiricilere ulaştırılmasına,

6. İnsan sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklar konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi
amacıyla İl Tarım ve orman Müdürlüğü ile İ1 rrak Sağlık Müdürlüğü'ntin birlikte
yiiırüteceği eğitim-yayım çalışmaları yapılmasına,

i_ nir,ci rrp GEREĞİ

1. Alınan kararlara uyrnayanlar hakkında; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Gıda ve Yem Kanunu,5237 sayılı Tiirk Ceza Kanunu,5326 sayılı Kabahatler Kanunu
ve 5442 sayılı İller İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğ-ince cezai işlem
uygulanmasına,

2. Komisyon karannda ön görülen hususlarrn, İl Mtldüru ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği
ve Su Ürtlıııleri Şube MüdtiırthnUn denetimi ve organizasyonu altında ytirütülmesine,

Hayvan Sağlık ZabıtasıKomisyon Kararı'nın tam olarak tatbikinin ve uygulanmasının İdari
Makamlarca sağlanmasına bilgi için ttiıın İllere, gereği için Valiliğe, İlçe Kaymakamlıklarına,
İ Jandarma Komutanlığına, İ1 Emniyet Müdtlrlüğine, Büytikşehir ve İlçe Belediye
Başkanlıklatına,İl Saglıt Müdürlüğüne, Erzurum Orman Bölge Müdiırlüğtıne,Karuyolları |2.
Bölge Müdürlüğüne, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına, Ticaret Borsası Başkanlığına,
Ziraat Odası Başkanlığna, Yetiştirici ve Üretici Birliklerine, rüsatlı kesimhanelere, ilgili
kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

Oy birligi / oy çokluğu ile karar alınmrştır. l1lOZlZOZl
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Ali GEMALMAZ
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İl Tarım ve Orman Müdürü
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ve Su ürun_- San. Odası
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