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Artık Dünya‟da hayvan sağlığı ve halk sağlığının birlikte ele alınması, oluĢturulacak yeni 

sağlık politikalarının da “Tek Sağlık Konsepti” çerçevesinde düzenlenmesi gerektiği hemen 
herkes tarafından kabul edilmektedir. 

Son yıllarda ortaya çıkan ve neredeyse tüm Dünya‟yı etkileyen KuĢ Gribi, Domuz Gribi 
gibi zoonoz hastalıklar halk sağlığı için hayvan sağlığının, dolayısıyla veteriner hekimliğin 
önemini bir kez daha ortaya koymuĢtur.  

            Bugün hem hayvanlardan insanlara geçebilen, hem de sağlıklı olmayan hayvanlardan 

elde edilen gıdaları tüketen insanlarda görülen zoonoz hastalıklar, tüm dünya kamuoyu 

tarafından endiĢe ile izlenmektedir. Artık Veteriner hekimler, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve 

veteriner halk sağlığı konularında topluma karĢı olan sorumlulukları yanında, çiftlikten sofraya 

kadar sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda temininde de önemli sorumluluklar yüklenmektedir. 
Hayvan hastalıkları konusunda yapılması gereken tüm çalıĢmalara Bakanlığımızca ayrı 

bir önem verilmekte, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi, eradikasyonunun 
sağlanması amacıyla, Türkiye‟de ġap Hastalığının Kontrolü Projesi, Türkiye‟de Kuduz 
Hastalığının Kontrolü Projesi ve KuĢ Gribi ve Ġnsana Tesir Eden Salgına Hazırlık ve Müdahale 
Projesi gibi ulusal ve uluslar arası birçok proje yürütülmektedir. 2010 yılında da AB destekli 
Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve AĢılanması Projesi baĢlatılacaktır. 

Bakanlığımızca hastalıkların kontrol ve eradikasyonu için “Hayvancılığın Desteklenmesi 
Hakkında Karar” ile hem uygulayıcı serbest veteriner hekimlerin hem de yetiĢtiricilerin 
desteklenmesi hüküm altına alınmıĢ ve hastalıklarla mücadelede etkinlik sağlanmıĢtır.  

Bakanlığımızca hayvan hastalıklarına karĢı yapılan çalıĢmalar “koruma tedaviden kolay 
ve ucuzdur” temelinde yürütülmektedir. Bu kapsamda özellikle Ģap hastalığına karĢı yürütülen 
aĢılama kampanyaları ile ülkemizde endemik olan Ģap hastalığının mihrak sayısında önemli 
ölçüde düĢüĢler olmuĢ, Trakya‟da ise 2007 yılından beri mihrak görülmemiĢtir.   
 Ülkemizin Avrupa Birliğine uyum süreci içerisinde sürdürülen mevzuat çalıĢmalarının 
yayımını müteakip, hayvan sağlığına yeni bir yaklaĢım oluĢacak, kurumsal etki ve kapasite 
güçlenecek, hastalıklara daha etkin ve hızlı müdahale edebilecek idari ve teknik yapıya 
eriĢilecektir. Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitülerimizin, yaptığı teĢhisler yönünden 
uluslararası akreditasyonunun sağlanması, ürettiği aĢı ve biyolojik maddeler yönünden ise de 
uluslararası kabul gören kurumlar haline dönüĢtürülmesi için Bakanlığımızca çalıĢmalar 
baĢlatılmıĢtır. 

Bilindiği üzere hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele kapsamında yapılan 
çalıĢmaların baĢarıya ulaĢması için tüm paydaĢların yapılan faaliyetlere inanması ve aktif 
katılımı gerekmektedir. Bu nedenle, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve 
teknisyenlerinin, fiilen yaptığı mücadele çalıĢmalarının yanında, konu paydaĢı olan hayvan 
yetiĢtiricilerini, sivil toplum örgütlerini, politikacıları, medya mensuplarını v.b. farkındalığı 
arttırmak için konunun önemi hakkında bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bu bilgilendirmeler 
Bakanlığımızın her kademedeki çalıĢanları tarafından mümkün olan her yerde 
gerçekleĢtirilmelidir. Ancak tüm paydaĢların hayvan sağlığı politikalarına gerekli desteği 
vermeleri ve katılımları ile hedeflere ulaĢılabilir. 
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Bu çerçevede, hayvan sağlığını ve dolayısı ile halk sağlığını korumak için, 3285 sayılı 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu gereğince belirlenmiĢ olan ihbarı mecburi hastalıklar ve 
diğer hastalıklarla mücadele kapsamında Bakanlıkça belirlenmiĢ 2010 yılı mücadele programı 
aĢağıda belirtilmektedir. Program hedeflerine ulaĢabilmek için mevcut olan tüm imkanlar 
kullanılacaktır. 

 
A-GENEL PRENSĠPLER 

 
 

1. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu‟nun 4 üncü maddesine göre Bakanlıkça tespit edilen 
Ġhbarı Mecburi Hastalıklar Listesinde (EK-1) yer alan hastalıklarla ilgili ihbarlar en hızlı 
Ģekilde ve titizlikle değerlendirilecektir. 

2. Kurumlar arasında etkin koordinasyon ve iĢbirliği içerisinde hayvan sağlığını korumak, salgın 
ve bulaĢıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek, ülke içindeki hayvan hareketleri ile 
hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkine dair tedbirleri tespit etmek ve uygulamaya 
konulmasını sağlamak üzere il, ilçe, belde ve köylerde hayvan sağlık zabıtası komisyonu 
çalıĢmaları etkinleĢtirilecektir. Bu çerçevede;  

 Ġl hayvan sağlık zabıtası komisyonu; Vali veya görevlendireceği vali yardımcısı 
baĢkanlığında belediye baĢkanı, ticaret ve ziraat odaları baĢkanları, il sağlık 
müdürü, il jandarma komutanı, bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı Ģube müdürü, 
bir il daimi encümen üyesi ve ticaret borsası bulunan illerde ticaret borsası 
baĢkanından, 

 Ġlçe hayvan sağlık zabıtası komisyonu; Kaymakam baĢkanlığında belediye 
baĢkanı, ilçe jandarma komutanı, merkez sağlık ocağı tabibi, Bakanlık ilçe 
müdürü, Resmi veteriner hekim ve ziraat odası baĢkanından, 

 Belde hayvan sağlık zabıtası komisyonu; Resmi veteriner hekim baĢkanlığında, 
Belde Belediye BaĢkanı ve mahalle muhtarlarından, 

 Köy hayvan sağlık zabıtası komisyonu; Resmi veteriner hekim baĢkanlığında 
köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve köyün bekçi veya koruyucusundan,  

teĢekkül ettirilecektir. 
3. Hayvan hastalıklarının tespiti amacıyla yapılan sağlık taramaları aksatılmadan ve 

hassasiyetle sürdürülecektir. ġüpheli hayvan ölümlerinin duyulması veya mahiyeti 
belirlenemeyen hayvan hastalıklarının çıkması halinde erken uyarı ve erken müdahale 
prensiplerinin uygulanması için Ġl Müdürlüklerince; bağlı bulundukları Veteriner Kontrol ve 
AraĢtırma Enstitüsü veya konu ile ilgili enstitüsü müdürlüklerinden derhal uzman talebinde 
bulunulacak, durum gecikmeksizin Bakanlığa bildirilecektir. Basın gündeminde yer alan veya 
alma ihtimali bulunan hastalıklarla ilgili detaylı rapor hazırlanacaktır.  

4. Çok bulaĢıcı, sosyo-ekonomik yönden ve halk sağlığı açısından önem arz eden hastalıkların 
mihrak takibi ve epidemiyolojik araĢtırması Hayvan Sağlığı ġube Müdürlerince koordine 
edilecektir. Gerekli durumlarda Hayvan Sağlığı ġube Müdürleri de mihrak yerine giderek 
hastalıkla ilgili uygulamaları gözden geçirecek ve sonucu Bakanlığa raporla bildirecektir. 

5. Epidemiyolojik değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için hastalık mihraklarında, 
hastalığın bulaĢma yolu ve Ģekli (filyasyon) gerçek anlamda anlaĢılıncaya kadar çalıĢmalar 
sürdürülerek, bulaĢ kaynağı tespit edilecek ve gerekli önlemler alınarak Bakanlığa en seri 
Ģekilde bilgi verilecektir. “Bulunamadı”, “tespit edilemedi”, “araĢtırılmaktadır” gibi tabirler 
hastalık çıkıĢ ve/veya hastalık çıkıĢ-sönüĢ raporlarında kullanılmayacak, filyasyon kaynağı 
araĢtırılarak tespit edilecektir. 

6. Hayvanların sağlıklı ortamlarda pazarlanması için, hayvan pazarlarının sağlık ve sanitasyon 
önlemleri ve kontrolleri aksatılmayacaktır. 
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7. Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve hastalıkların izlenmesi çalıĢmalarında önemli 
zincirlerden biri de kesim yerleri ve buralarda yapılan kontrollerdir. Kesim yerlerinde mutlak 
surette veteriner hekimler tarafından, kesim öncesi (antemortem) ve kesim sonrası 
(postmortem) muayenelerin daha etkin yapılması için tedbirler artırılacaktır.  

8. Sığır Tüberkülozu ya da Sığır Brusellozu hastalıkları nedeniyle Ģarta tabi kesilmesi 
gereken hayvanlar mümkünse Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Et 
Kombinalarında kestirilecektir.   

9. Zoonoz bir hastalık çıkması durumunda aynı gün Ġl Sağlık Müdürlükleri/Ġlçe Sağlık Grup 
BaĢkanlıklarına bildirimde bulunularak gerekli iĢbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. Zoonoz 
hastalıklarla mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı taĢra teĢkilatı ve yerel yönetimlerle 
değerlendirme ve koordineli çalıĢma toplantıları yapılacaktır. Alınan müĢterek kararlar 
Bakanlığa bildirilecektir.  

10. Hastalık mihraklarında alınacak karantina tedbirlerinin yerine getirilmesinde Muhtarlık, 
Zabıta, Emniyet ve Jandarma teĢkilatı ile iĢbirliği yapılacaktır. 

11. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu‟nun 30 uncu maddesinde “Ġl Özel Ġdareleri ve Belediyeler 
hayvan hastalıkları ile mücadele için mali imkânlarını ve hayvan varlığını göz önüne alarak 
bütçelerine yeterli miktarda ödenek koymak ve mücadeleye katılmakla yükümlüdür” hükmü 
yer almaktadır. Söz konusu Kanun hükmü ve Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğin 89 
uncu maddesi kapsamında mücadele çalıĢmaları için Ġl Özel Ġdareleri ve Belediyeler ile 
iĢbirliği sağlanmasına özen gösterilecektir.  

12. Hayvan hastalıkları ile mücadele çalıĢmaları genellikle köy bazında yapıldığından, hizmetler 
mesaiye bağlı kalınmaksızın uygun olan en erken saatte baĢlatılarak, o yerleĢim 
merkezindeki tüm yetiĢtiricilere ulaĢması sağlanacak, mükerrer görevlendirmeler 
azaltılacaktır. Ġl ve Ġlçe Müdürleri bu hususta gerekli tedbirleri alacaktır.  

13. Hastalık çıkıĢlarında ve aĢı kampanyası dönemlerinde planlanan hedeflere ulaĢmak ve 
hastalıkla mücadeleyi olumsuz etkilememek için, mesai mevhumu gözetmeksizin çalıĢılacak, 
görevli personele mesai konusunda Ġl/Ġlçe Müdürlüklerince gerekli esneklik sağlanacaktır. 
Mesai öncesi aĢılama çalıĢmalarına gönderilen personelden, görev dönüĢü Hayvan 
Sağlığı ġube Müdürü ve Ġlçe Müdürünün uygun görüĢü ile mesaiye devamı 
beklenmeyecek ve idari izin verilebilecektir.  

14. Ġl Müdürlükleri, çalıĢma takviminin baĢlangıcında konu ile ilgili tüm sorumluların katılımlarıyla 
toplantılar düzenleyerek, aĢılama programını kolaylaĢtırıcı ve hızlandırıcı ilave tedbirleri 
alacaktır. Yılsonunda da benzer değerlendirme toplantısı yapılacaktır. Ġl Müdürlüğündeki ilgili 
diğer Ģubelerin bu konuda koordineli çalıĢması sağlanacaktır. 

15. Hastalıklarla ilgili raporlamalarda kullanılan Hastalık ÇıkıĢ Raporu, Hastalık ÇıkıĢ ve SönüĢ 
Raporu, Koruma ve Kontrol Uygulamaları cetveli; Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele 
program kitabında yer alan formlar bölümündeki açıklamalar dikkate alınarak doldurulacak 
ve kitapta yer alan formlar dıĢında form kullanılmayacaktır. 

16. Hastalık ÇıkıĢ Raporu, Hastalık ÇıkıĢ ve SönüĢ Raporu, Koruma ve Kontrol 
Uygulamaları Cetveli bundan böyle Ġl Müdürlüklerince TÜRKVET sistemine iĢlenecek 
ve daha sonra posta iĢlemi yapılacaktır. Hastalıkların kayıt altına alınması için  
“TURKVET” yazılımı kullanılacak, www.turkvet.gov.tr internet adresinde, “HBS” 
menüsü üzerinden kayıt yapılacaktır. Hastalık çıkıĢ ve sönüĢleri aynı gün içinde 
sisteme kaydedilecektir. TURKVET sistemi üzerinde yapılmamıĢ olan hastalık kayıtları 
posta ile gönderilse dahi geciktirilmiĢ olarak kabul edilecek ve sorumlular hakkında 
iĢlem yapılacaktır. Raporların düzenlenmesi ve kayıt edilmesinde dikkat edilecek hususlar 
ile hastalık takibi ve bildiriminde dikkat edilecek hususlar (EK-2a ve EK-2b) de, hastalık 
bildirimleri ile ilgili detaylı bilgi (EK-3/1, EK-3/2, EK-3/3, EK-3/4, EK-3/5) de verilmektedir. 
Hastalık çıkıĢları, sisteme kaydedilmesini takiben mihrak@kkgm.gov.tr ve 
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mucadele@kkgm.gov.tr adresine elektronik posta ile hastalık çıkıĢ numarası da yazılmak 
suretiyle bildirilecek, asıl evrak posta ile ayrıca gönderilecektir.  Hastalık çıkıĢları, ihbar 
sonucu hastalık yerine gidildiğinde vakit geçirilmeden TURKVET üzerinden yapılacak, giriĢ 
yapmak için evrakların imzalanması beklenmeyecektir. Veri giriĢi yapılamaması halinde 
çıkıĢ veya sönüĢ raporları 0 312 417 82 09 nolu faksa gönderilerek giriĢ yapılamadığı 
üzerine not düĢülecektir. TÜRKVET’ e giriĢi yapılmıĢ ve e-posta ile bildirilmiĢ olan 
çıkıĢ ve sönüĢler ayrıca faks ile gönderilmeyecektir. 

17. Koruma ve Kontrol Uygulamaları Cetveli Ġl ve Ġlçe Müdürlükleri tarafından takip eden ayın ilk 
haftası TÜRKVET üzerindeki “HBS / KKGM Aylık AĢı Cetveli” bölümünden girilecektir. Her 
Ġlçe Müdürlüğü kendi ilçesinin cetvelini ilgili bölüme kaydettikten sonra “Raporlar / Bilgi  
Raporları / Kor. Ve Kont. Uygulamaları Cetveli” bölümünden raporlayacak ve imzalayarak 
Ġl Müdürlüğüne gönderecektir. Ġl Müdürlükleri merkez ilçe verilerini girecek,  tüm ilçelerin giriĢ 
yaptığından emin olduktan sonra aynı raporu sistemden il toplamı olarak alacak, imzalayarak 
ilçe raporları ile birlikte dosyasında muhafaza edecektir. Koruma ve Kontrol Uygulama 
Cetvelleri evrak olarak Genel Müdürlüğe gönderilmeyecek,  Genel Müdürlük tarafından 
sistem üzerinden kontrol edilecektir. 

18. Hayvanlara uygulanan aĢılar “STS / AĢılama” bölümünden 10 gün içinde 
kaydedilecektir. AĢı kayıtlarında eksik bilgi bırakılmayacak, her hayvan sahibine 
“AĢılama ve Serumlama Makbuzu” verilmesi zorunlu olduğundan köy bazında tek 
kayıt yapılmayacak, her bir iĢletme için ayrı kayıt yapılarak her iĢletme için ayrı 
makbuz bilgisi girilecektir. Serbest Veteriner Hekimler uyguladıkları aĢıları TURKVET 
kayıt sistemine, aĢının uygulanmasından sonraki 10 gün içerisinde iĢleyeceklerdir. Bu 
süre içerisinde serbest veteriner hekimlerce sisteme kayıt edilmemiĢ aĢı uygulamaları, 
uygulanmamıĢ kabul edilecek, bu aĢı uygulamalarına bağlı destekleme ödenmesi ya 
da sevk raporu tanzimi gerçekleĢtirilmeyecektir. Sistemde aĢı kaydı için yetkisi 
olmayan serbest veteriner hekimlere yetki tahsisi yapılacaktır. 

19. Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 4 üncü maddesine göre belirlenen hastalıklara 
karĢı programlı koruyucu aĢılama yapacak serbest veteriner hekimler, aĢılama 
programlarını her yıl Aralık ayı baĢında bir programa bağlayarak Ġl/Ġlçe Müdürlüklerine 
bildirerek onaylatacaklardır. Programı onaylanan yerdeki ilgili aĢılamanın sorumluluğu ilgili 
serbest veteriner hekime aittir. 

20. Serbest veteriner hekimlerin aĢılama programları il/Ġlçe Müdürlüklerince onay için 
değerlendirilirken iĢ kapasiteleri, programa alınan hayvan sayıları, geçmiĢ yıllarda uyguladığı 
programlı aĢılama çalıĢmaları incelenecek, Ġl/Ġlçe Müdürlüğünün personel ve iĢ durumu da 
dikkate alınarak, karar verilecektir. 

21. Hayvancılık iĢletmelerinde sözleĢmeli veteriner hekim olarak görev yapan veteriner 
hekimler aĢı uygulaması yapabilmek için aĢağıdaki hususlara uymalıdır. 
a) Kendilerini istihdam eden Ģahısla yaptıkları sözleĢmede aĢı uygulamaları yapacaklarına 

dair hüküm bulunmalıdır. 
b) Ġmzaladıkları sözleĢme örneğini ve bölge ya da il veteriner hekimler odasına üye 

olduklarına dair belgeyi Bakanlık Ġl/Ġlçe Müdürlüklerine ibraz etmelidir.  
c) ĠĢletmede yapacakları koruyucu aĢılama ve ilaçlamayı bir programa bağlayarak her yıl 

Aralık ayı baĢında, Bakanlık Ġl/Ġlçe Müdürlüklerine bildirmelidir. 
d) Bakanlıkça ġap hastalığı ile mücadele gibi kampanya tarzında uygulanan aĢılamalarda 

tespit edilen aĢı kampanya tarihleri ile sözleĢmeli veteriner hekimlerin aynı hastalığa karĢı 
aĢılama programları aynı tarihleri kapsamalıdır. Uygulanan aĢılar Bakanlıkça onaylanmıĢ 
ve halen sahada sirküle olan suĢlara karĢı bağıĢıklık oluĢturmak üzere üretilmiĢ olmalıdır.   

e) SözleĢmeli veteriner hekimler uyguladıkları aĢılamaları her ayın ilk haftasında Bakanlık 
Ġl/Ġlçe Müdürlüklerine bildirmelidir. 
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f) SözleĢmeli veteriner hekimler uyguladıkları aĢılamaları TÜRKVET veri tabanına 
uygulamadan sonraki 10 gün içerisinde kayıt etmelidir. 

g) SözleĢmeli veteriner hekimler almıĢ oldukları aĢıları usulüne uygun olarak nakletmeli, 
muhafaza için iĢletmelerinde soğutucu bulundurmalı ve prospektüsünde yazılı Ģekilde 
saklamalı ve uygulamalı, bu hususlar da Bakanlık Ġl Müdürlüğünce denetlenmeli ve 
sonucuna göre gerekli iĢlem yapılmalıdır.    

22. Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüleri, Ġl Kontrol Laboratuarları ve Özel Veteriner TeĢhis 
Laboratuarlarınca teĢhisi yapılan ihbarı mecburi hastalıklar Bakanlığa mihrak@kkgm.gov.tr 
adresine elektronik posta (e-mail) veya faks ile bildirilecek, raporun aslı posta ile 
gönderilecektir. Hastalığın çıktığı yerin Ġl Müdürlüğüne de elektronik posta veya faks ile 
bildirimden sonra raporun aslı posta ile ilgili yerlere gönderilecektir. 

23. TURKVET içerisinde yer alan Numune Takip Sistemi (NTS) 2010 yılı içerisinde 
uygulamaya girecektir. Ġl ve Ġlçe Müdürlükleri tarafından laboratuarlara teĢhis 
materyali gönderilmesinde NTS altında yer alan protokoller kullanılacak, sonuçlar 
Enstitü Müdürlükleri tarafından sistem üzerinden iĢlenecek, sonuç raporları ayrıca 
posta ile de gönderilecektir. Sistemin kullanımı ile ilgili kılavuz ve ayrıntılı bilgi, 
sistemin devreye alınması ile gönderilecektir. 

24. Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüleri ve Hayvan Sağlığı ġubesi Müdürlükleri gerek kendi 
aralarında gerekse Genel Müdürlükle haberleĢmede kolay, çabuk ve ucuz olması nedeniyle, 
Genel Müdürlük tarafından kendilerine tahsis edilen elektronik posta adreslerini 
kullanacaktır. Kurumlar e-postalarına doğrudan Genel Müdürlüğe ait web sayfasından 
ulaĢabilecekleri gibi kendi bilgisayarlarındaki outlook express'lerine e-mail adresini kurarak 
da e-posta alıĢ veriĢinde bulunabilecektir. Ġnternet bağlantılarında zaman zaman kesintilerin 
olması veya farklı e-posta adreslerinin kullanılması iletiĢimde aksamalara yol açmakta ve 
kurumsallaĢma açısından sıkıntılar yaratmaktadır. Bu nedenle internet ve bilgisayar 
teknolojisinde en üst düzeyde yararlanılması için daha hassas davranılacak Ġl Müdürlerince 
gerekli önlem alınacaktır. Ayrıca Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü Müdürlükleri 
ve Hayvan Sağlığı ġubesi Müdürlüklerince sistemden sorumlu bir personel 
görevlendirilerek (EK-4)’ te gönderilen forma iĢlenip Genel Müdürlüğümüze 
bildirilecektir. 

25. Hastalık mahallindeki sirayete maruz hayvanlar, hastalık çıkıĢ kararı alınırken doğru olarak 
tespit edilecek ve tamamının aĢılanması sağlanacaktır. 

26. AĢılama ve Serumlama Makbuzu Bakanlıktan talep edilmeyecektir. Söz konusu makbuzların 
serbest veteriner hekimlere kıymetli evrak olarak bedeli mukabilinde verilmesi ve 
aĢılamaların bu makbuza yazılması sağlanacaktır.   

27. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele program kitabının serbest veteriner hekimlere de 
dağıtılması sağlanacaktır. 

28. Mücadele programı için ve yıl içinde çıkan hastalıklara karĢı alınan Hayvan Sağlık Zabıtası 
Komisyon Kararları Bakanlığa bildirilmeyip mahallinde muhafaza edilecektir. Ancak, 
olağanüstü durumlarda alınacak Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararları Bakanlığa 
bildirilecektir. 

29. Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadelede kullanılan alet ve malzemeler öncelikle Ġl ve 
Ġlçe Müdürlükleri imkanları ile tedarik edilecektir. Tedarik edilemeyecek ve zorunlu 
kullanılması gereken alet-malzeme ve veteriner sağlık ürünü talepleri Ocak-ġubat aylarında 
doğrudan Bakanlığa yapılacak, istenen malzemelerin kargo ile gönderilmesinin istenip 
istenmediği bildirilecektir. Genel Müdürlüğün tahsisi dıĢında Merkez Ġkmal 
Müdürlüğünden malzeme talep edilmeyecektir. 

30. Enfeksiyon ajanlarını taĢıyan veya aĢılı olmayan hayvanların sevkleri ile salgın hastalıklar 
süratle baĢka bölgelere ve hatta ülke geneline yayıldığından, aĢı uygulamasını takiben 
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nakledilebilecek hayvanlarda yeterli bağıĢıklığın oluĢması için, söz konusu hayvanların 
aĢının türüne bağlı olarak belli bir süre bekletilmesi (bu süre genel olarak 14-21 gündür) 
sağlanacaktır. 

31. Veteriner enstitülerin sorumluluk alanları (EK-5) de belirtilmiĢtir. Hastalık takibi, aĢılamalarda 
etkinlik kontrolü, sağlık taraması ve epidemiyolojik çalıĢma amacıyla enstitüler sorumlu 
olduğu illerde haberli veya habersiz olarak çalıĢma yapacaktır. Bu çalıĢmalara gerektiğinde 
Bakanlıktan da katılım sağlanacaktır. 

32. Veteriner Fakültesi bulunan illerde Fakülte kliniklerinde yapılan hastalık teĢhis bilgileri 
Ġl Müdürlüklerince aylık olarak toplanarak değerlendirilecek, ihbarı mecburi 
hastalıkların Ġl Müdürlüklerine acil bildirilmelerini sağlamak için fakültelerle iĢbirliği 
artırılacaktır.  

33. “Özel Veteriner Laboratuarları Yönetmeliği” ne göre Bakanlıkça ruhsatlandırılmamıĢ 
Veteriner Fakülteleri laboratuarlarının hastalık bildirimleri sonrasında hastalık çıkıĢı 
yapılmayacak, ancak kordon ve karantina tedbirleri uygulanacaktır. Bu tedbirler, 
Resmi veteriner hekimce alınan marazi maddeye istinaden, sorumlu Veteriner Kontrol 
ve AraĢtırma Enstitüsü tarafından hastalık hakkında verilecek raporun sonucuna 
kadar sürdürülecektir. Alınan tedbirler Enstitünün hastalığı teyidi durumunda hastalık 
sönüĢüne kadar, teyid etmemesi durumunda ise hemen kaldırılacaktır. 

34. Ġl ve Ġlçe Müdürlükleri ile serbest veteriner hekimler ve mezbaha veterinerleri teĢhis amacıyla 
enstitülere marazi madde gönderirken Marazi Madde Gönderme Protokolü (EK-6) 
dolduracaktır. Enstitülere gönderilen marazi maddeler sistemin devreye alınması ile birlikte 
“TURKVET” üzerinden “NTS” menüsü kullanılarak sisteme kaydedilecektir. Tazminatlı 
hastalıklarda test materyalleri mutlak surette Ġl/Ġlçe Müdürlükleri kanalı ile ilgili Enstitü 
Müdürlüklerine gönderilecektir. 

35. Enstitülerin teĢhis hizmeti kapasiteleri dikkate alınarak gerekli hallerde doğrudan ilgili 
Enstitüye marazi madde gönderilebilecektir. Böyle durumlarda teĢhis yapan enstitü sonuçtan 
bölge enstitüsüne de bilgi verecektir. 

36. Koruyucu aĢılama programları hedef hayvan varlığında yeterli bağıĢıklığı sağlayacak 
seviyede ve sayıda olacak tarzda uygulanacak ve aĢılama çalıĢmaları tüm il ve ilçelerde 
öngörülen tarihte (EK-7) baĢlatılarak belirlenen süre içerisinde bitirilecektir. 

37. Hastalıklarla mücadelede koruyucu aĢılamalar çok önemlidir. 3285 sayılı Kanunun 51 inci 
maddesi, mahallinde mutat vasıtalarla ilan edilmiĢ olmasına rağmen bu Kanunun 4 üncü 
maddesine göre tespit olunan hastalıklara karĢı hayvanlarını aĢılamak üzere mahalline 
giden görevli memura hayvanlarını aĢılatmayan hayvan sahipleriyle bunların yokluğunda 
hayvanların bakım ve gözetimi ile uğraĢanlara beĢyüz Türk Lirası idarî para cezası 
verileceği, aĢı tatbikini gerektiren hastalık, Ģap, sığır vebası, at vebası ve mavidil 
hastalıklarından biri ise fail hakkında yukarıdaki yazılı cezanın iki kat artırılarak verileceğini 
hüküm altına almıĢtır. Özellikle Ülkemizde endemik olarak seyreden ve çok önemli ekonomik 
kayıplara neden olan ġap hastalığı ile mücadelede çift tırnaklı hayvanların tamamının 
aĢılanması gerekmektedir. Bu nedenle aĢılamanın istenen hedeflere ulaĢmasının 
sağlanması ve yetiĢtiricilerin farkındalığının artırılması için Ġl/Ġlçe Müdürlüklerince eğitim 
faaliyetleri yanında, söz konusu Kanunun ceza hükümlerinin de yetiĢtiricilere hatırlatılması 
ve gerektiğinde söz konusu yaptırımlara baĢvurulması gereklidir. Ceza miktarı Maliye 
Bakanlığı tarafından her yıl tespit edilen 2008 yılı değerleme oranı % 12, 2009 yılı 
değerleme oranı ise % 2,2 olarak belirlendiğinden 2010 yılında ödenmesi gereken ceza 
miktarı  572 TL dir. 

38.  Alınan her türlü tedbirlere rağmen salgın bir hastalığın çıkması durumunda; Hayvan Sağlığı 
ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliğinin hastalıklarla ilgili genel ve özel hükümlerinin 
uygulanması sağlanacaktır. 
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39. Balık yetiĢtiricileri ile sıkı bir iĢbirliği kurularak hastalıklar, çiftliklerde alınması gereken 
koruyucu önlemler, ilaç, antiseptik, dezenfektan ve aĢı kullanımı hakkında bilgilendirilecek, 
özellikle bilinçli aĢı kullanımı  teĢvik edilecektir. 

40. Tek tırnaklı hayvanlara yönelik geçmiĢ yıllarda yürütülen projeler kapsamında baĢlatılan 
hayvanların kayıt altına alınması kimliklendirme çalıĢmalarına devam edilecektir. Kimlik 
belgelerinin veri tabanına iĢlenerek elektronik ortamda kayıt tutulması ile ilgili olarak; 
06.06.2006 tarih ve 250.10.10.11/HHM-27-4-12582/019435 sayılı yazı kapsamında tüm 
kayıtların TURKVET bilgi sistemine aktarılması tamamlanacak ve aĢağıda belirtilen esaslara 
uyulacaktır. 

a. ĠĢletmelerin tanımlanması ve tescili için (EK-8) de yer alan “ĠĢletme Tanımlanması 
ve Tescil Müracaat Formu”nun doldurularak Ġl/Ġlçe Müdürlüklerine müracaat 
edilmesi, 

b. ĠĢletmelerin, TURKVET bilgi sisteminde üretilecek otomatik iĢletme tanımlama 
numarası ile tanımlanması, 

c. Ġl/Ġlçe Müdürlüklerince tek tırnaklı hayvan iĢletmeleri ile ilgili kayıt iĢlemlerinde iĢletme 
sahibi kiĢi “TURKVET” üzerinde kontrol edilerek kayıt yok ise yeni kiĢi kaydı 
yapılması, 

d. “ĠĢletmeler ve sürüler” bölümünden iĢletme sahibi kiĢinin adına atçılık iĢletmesi olup 
olmadığının kontrol edilmesi, yok ise yeni iĢletme kaydı yapılarak “ĠĢletme tipinin”  
“Atçılık” olarak seçilmesi, kiĢinin açılan bu iĢletmeye sahip olarak iliĢkilendirilmesi, 

e. ĠĢletme kaydı yapıldıktan sonra “sürüler” bölümünden “yeni sürü kaydı” bölümünde 
sürü tipinin (at, katır, merkep) seçilerek kaydedilmesi, atçılık iĢletme numarası 
belirtilirken bundan sonra iĢletme numarası ile sürü numarasının birlikte (Örnek: 
TR060000000123-1) kullanılması, 

f. Atçılık iĢletmelerine daha önceden “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve 
Ġzlenmesi Yönetmeliği” ne göre tahsis edilmiĢ iĢletme tanımlama numarası verilmiĢ ise 
bu iĢletmelere ayrı bir iĢletme tanımlama numarası verilmeden, verilen iĢletme 
numarasının kullanılması, eğer iĢletme daha önce bu yönetmelik hükümlerine göre 
kayıt altına alınmamıĢ ise yeni bir iĢletme kaydının  yapılması, 

g. Sistem tarafından verilen iĢletme tanımlama numarasının tek tırnaklı hayvan kimlik 
belgesine kaydedilmesi, 

h. Veri tabanında her iĢletme için aĢağıda belirtilen bilgilerin bulunması; 
- Sistem tarafından otomatik olarak üretilen toplam 14 rakamdan oluĢan bir 

tanımlama numarası, 
- ĠĢletmenin varsa adı, 
- ĠĢletmenin tipi, 
- ĠĢletmenin faaliyete baĢlama tarihi, 
- ĠĢletmenin ait olduğu veya iĢletmeden kanuni olarak sorumlu tek tırnaklı hayvan 

iĢletme sorumlusunun adı, adresi ve varsa telefon/ faks numarası,  
- Tek tırnaklı hayvan iĢletme sorumlusu ve iĢletme sahibinin T.C. kimlik numarası, 
- ĠĢletmede bulunan tektırnaklı hayvan sayısı. 

i. Bilgilerin veri tabanına iĢlenmesinin yapılması, veri tabanına giriĢlerle ilgili görüĢ, öneri ve 
soruların turkvet@kkgm.gov.tr adresine elektronik posta ile bildirilmesi, 

41. Ġllere daha önceden gönderilen tek tırnaklı hayvan kimlik belgelerinin düzenlenmesine 
devam edilecektir. Söz konusu kimlik belgeleri hayvanların satılması veya sahip değiĢtirmesi 
durumunda yeni sahibi adına güncellenecektir. 

42. 4631 sayılı “Hayvan Islahı Kanunu” ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan “Safkan Arap ve 
Ġngiliz Atlarının Soy Kütüğüne Kayıtlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre damızlık olarak 
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kullanılacak aygır ve kısraklar için “Damızlık Belgesi” düzenlenmesinde (EK-9) daki 
hususlara dikkat edilecektir. 

43. Hayvancılık iĢletmelerinin ruhsatlandırılması 09 Ağustos 2006 tarih ve 26254 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayımlanan “Hayvancılık ĠĢletmelerinin KuruluĢ, ÇalıĢma, Denetleme Usul ve 
Esaslarına Dair Yönetmelik” kapsamında yürütülecek, (EK-33) deki bilgi formu Ocak ve 
Temmuz aylarında mucadele@kkgm.gov.tr adresine gönderilecektir. 

44. Hayvan sağlığı çalıĢmalarında kullanılan kayıt defterlerinin (Klinik Muayene, AĢı Serum Sarf, 
Koruma Kontrol Uygulamaları Kayıt, Kuduz MüĢahade, Kuduz Kayıt, Ruam Kayıt, S-19 Kayıt 
gibi) düzenli olarak tutulması sağlanacaktır. 

 
 
 

B-AġILARIN TEMĠNĠ, UYGULAMALARI VE PROGRAMLI AġILAMALAR  
 
 

1. “Türkiye‟de ġap Hastalığının Kontrolü Projesi”, “Türkiye‟de Kuduz Hastalığının Kontrolü 
Projesi” ile “Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve AĢılanması Projesi” kapsamında 
uygulanacak aĢılar, Ġl ve Ġlçe Müdürlüklerine, Bakanlığımızca ücretsiz gönderilecektir. 

2. AĢıların saha uygulamaları Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu‟nun 17. maddesinin (c) 
bendinde “Hastalık tehlikesi görülen yerlerde koruyucu aĢılamalar Bakanlığın vereceği 
program ve emirlere göre Resmi veteriner hekimleri, serbest veteriner hekimler veya 
Resmi veteriner hekiminin sorumluluğunda veteriner sağlık teknisyenleri tarafından 
yapılır.” denilmektedir.  Serbest veteriner hekimler ise kanunla verilmiĢ olan görevlerini 
muayenehane veya poliklinik açarak icra edebilirler. Ayrıca hayvancılık iĢletmeleri ile 
sözleĢme imzalamıĢ serbest veteriner hekimler “A-Genel Prensipler” bölümünde 
açıklanan usuller kapsamında çalıĢmalarını yapabilirler.   

3. Bu projeler dıĢında Ġl ve Ġlçe Müdürlüklerinin her türlü aĢı ihtiyaçları Ġl Müdürlüğü döner 
sermayelerince temin edilecektir. 

4. YetiĢtiricilere elden aĢı verenler hakkında yasal iĢlem yapılacak ve durum 
Bakanlığa bildirilecektir. 

5. AĢılamalarda, aĢı prospektüslerinde belirtilen hususlara riayet edilecek, aĢı nakillerinde 
bütün ilgililerce soğuk zincirin aksamaması için gerekli hassasiyet gösterilecek ve aĢı 
zayiatının asgari düzeyde tutulması sağlanacaktır. Haklı bir gerekçesi olmadan aĢılamayı 
ihmal eden yetkililer ve görevli elemanlar hakkında tahkikat yapılıp, ihmali görülenlere 
gerekli yasal iĢlemler yapılacaktır. 

6. AĢı üretim kurumları, Ġl Müdürlüklerinin talep edecekleri aĢıları prospektüsleri ile birlikte 
aksatmadan gönderecektir. 

7. Enstitülerce ve özel üreticilerce dağıtımı yapılan aĢı bilgileri aylık olarak EK-10 da yer 
alan formlar kullanılarak Bakanlığa bildirecektir. 

8. Ġl Müdürlükleri Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı ve program 
dıĢındaki aĢıları, doğrudan aĢı üretimi yapan Enstitülerle irtibat sağlayarak temin 
edeceklerdir. Attenüe canlı aĢılar ısıya karĢı hassas olduğundan, bu aĢılar Enstitülerden 
tercihen elden temin edilecektir. Kurye ile temin edilemediği durumlarda ise Enstitü ile 
irtibata geçilerek uygun Ģekilde temini sağlanacaktır. 

9. Ġl veya Ġlçe Müdürlüklerinden verilen yazı olmaksızın serbest veteriner hekimlere 
enstitülerden ġap, Koyun-keçi vebası, Koyun-keçi çiçek, Mavidil, ġarbon ve Brucellosis 
aĢıları verilmeyecek, bunların dıĢındaki aĢı talepleri ise karĢılanacaktır. AĢı satıĢlarında 
ödemelerin peĢinen yapılması sağlanacaktır. 
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10. Ġl Müdürlükleri Brusella aĢılarını talep ederken programlı veya ücretli aĢı olduğunu 
belirteceklerdir. 

11. Ġl Müdürlükleri serbest veteriner hekimlerin aĢı taleplerini yerine getirmede gerekli destek 
ve kolaylığı sağlayacaktır. Serbest veteriner hekimler aĢı ihtiyaçlarını Ġl Müdürlükleri 
döner sermayelerinden temin edebilecekleri gibi, uygulayacakları yeri bildirmek kaydıyla 
Ġl veya Ġlçe Müdürlüklerinden alacakları bir yazı ile doğrudan aĢı üretim kurumundan da 
temin edebilecektir. 

12. Enstitüler, serbest veteriner hekimlere gönderdikleri aĢılarla ilgili olarak; aĢının adı, seri 
no, miktarı, gönderildiği tarih ve son kullanma tarihini kapsayan bilgileri her ay Ġl 
Müdürlüklerine ve Bakanlığa aksatılmadan bildirilecektir. 

13. Özel üretim laboratuarlarınca üretilen veya firmalarca ithal edilen aĢılar serbest veteriner 
hekimlere faturalı olarak satılacaktır. Faturada aĢının adı, seri no, miktarı, gönderildiği 
tarih ve son kullanma tarihi belirtilecektir. 

14. Özel üretim laboratuarları ile ithalatçı firmalar ve bunların bayileri sattıkları aĢılarla ilgili 
olarak, serbest veteriner hekimlerin adı-soyadı, aĢının adı, seri no, miktarı, gönderildiği 
tarih ve son kullanma tarihini kapsayan bilgileri her ay Ġl Müdürlüklerine gönderecektir. Ġl 
Müdürlükleri gönderilen bilgileri değerlendirerek bu aĢıların nerelerde ve nasıl 
kullanıldığını tespit ederek kayıt altına alacaktır. 

15. Faturası olmayan aĢıları muayenehanesinde bulunduran serbest veteriner hekimler 
hakkında yasal iĢlem yapılacaktır. 

16. Serbest Veteriner Hekimler tarafından özel firmalardan temin edilen aĢı, ilaç vb. 
maddelerin hayvanlara uygulanması sonrası oluĢan reaksiyonlar nedeniyle ölüm 
meydana gelen vakalar ivedilikle bildirilecektir. 

17. AĢılama çalıĢmalarında sürüye aĢı yapmadan önce hayvanların genel sağlık kontrolünün 
yapılması aksatılmayacaktır. 

18. AĢılama sırasında kontaminasyon riskinin en az düzeye indirilmesi için, özellikle Ģap 
aĢılamalarında aĢı ĢiĢesinde bir uç, enjektörde ayrı bir uç kullanılmasına özen 
gösterilecektir. Yapılabildiği ölçüde her hayvan için tek kullanımlık enjektör veya ayrı uç 
kullanılması tercih edilecektir. 

19. Çiftlik hayvanlarından sığırlarda Ģap aĢılaması ile kuduz aĢılaması, Koyun ve keçilere, 
koyun-keçi vebası aĢısı ile Ģap aĢısı hayvanların farklı uygulama bölgelerine, ayrı ayrı 
enjektör kullanılmak Ģartı ile aynı anda yapılabilir olduğu yapılan saha çalıĢmalarında 
ortaya konmuĢtur. Aynı anda yapılması durumunda bu aĢıların kesinlikle birbirine 
karıĢtırılmaması ve aynı bölgeden yapılmamasına dikkat edilecektir. 

20. AĢı ve veteriner biyolojik madde uygulayan serbest veteriner hekimler uyguladıkları aĢı 
ve veteriner biyolojik ürünlerle ilgili olarak uygulama yapılan yetiĢtiricinin adı, ili, ilçesi, 
köyü, iĢletmesi, iĢletmedeki hayvan mevcudu, aĢılama yapılan hayvanların varsa kulak 
numaraları veya iĢareti, yapılan aĢı ve biyolojik maddenin adı, seri no'su, üretim ve son 
kullanma tarihi ile uygulama tarihini kapsayan tüm bilgileri kayda geçirerek kaydın bir 
nüshasını hayvan sahibine, bir nüshasını da her ayın ilk haftasında Ġl/Ġlçe Müdürlüğüne 
teslim  edeceklerdir. Serbest veteriner hekimler uyguladıkları aĢıları TURKVET kayıt 
sistemine aĢının uygulanmasından sonraki 10 gün içerisinde iĢleyeceklerdir. Bu 
süre içerisinde serbest veteriner hekimlerce sisteme kayıt edilmemiĢ aĢı 
uygulamaları, uygulanmamıĢ kabul edilecek, bu aĢı uygulamalarına bağlı 
destekleme ödenmesi ya da sevk raporu tanzimi gerçekleĢtirilmeyecektir. Sisteme 
kayıt için yetkisi olmayan serbest veteriner hekimlere yetki tahsisi yapılacaktır. 

21. Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda 
programlı aĢılamalarda uygulayıcıların desteklenmesi iĢlemleri ilgili Karar, Tebliğ 
ve bu Genelge’de (Ek-12 ve Ek-12 a) yer alan hususlar kapsamında 
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gerçekleĢtirilecektir. Kamuda çalıĢan veteriner hekimler, veteriner sağlık 
teknikeri/teknisyenleri ve 4/B li veteriner hekimler ile sözleĢmeli veteriner hekimler, 
söz konusu Karar ve Tebliğ kapsamında değildir. 
 

 
C- DENETĠM VE KONTROL 

 
 

1. Ġlaç, aĢı, serum ve biyolojik maddelerin illerde kontrolü; HSZ Kanununun 52, 53 ve 54 
üncü maddeleri ile HSZ Yönetmeliğinin 62 nci maddesine göre Ġl ve Ġlçe Müdürlüklerinin 
yetki ve sorumluluğunda aksatılmadan yapılacaktır. 

2. AĢı ve biyolojik maddelerin hareketlerini izlemek üzere TURKVET veri tabanında kayıt 
amaçlı çalıĢmalar sürdürülmektedir. Veri tabanı uygun hale geldiğinde aĢı ve biyolojik 
maddelerin hareketleri kayıt altına alınacaktır.   

3. Hayvan Sağlığı ġube Müdürleri aĢıların muhafaza edildikleri soğuk hava depoları ve 
buzdolaplarının kontrolünü düzenli olarak yaparak veteriner biyolojik maddelerin güvenli 
bir Ģekilde saklanması yönünde gerekli tedbirleri alacaktır. Soğuk hava depolarının 
periyodik ısı kontrolünün yapıldığını gösteren formlar (formlar bölümünde yer alan 
formata uygun olacak) hazırlanacak ve aylık olarak doldurulmuĢ bu formlar dosyada 
saklanacaktır. 

4. Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, TaĢınması ve Uygulayıcılara Pazarlanması ile 
Ġlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2003/40) esaslarına göre, hayvan sağlığında kullanılan koruyucu 
ve tedavi amaçlı veteriner biyolojik ürünlerin her aĢamada depolanması, dağıtımı, 
taĢınması, pazarlanması, serbest veteriner hekim muayenehanelerinde bulunan ürünlerin 
seri no su ve son kullanma tarihinin faturalarda belirtilen bilgilerle uyumu, aĢının 
muhafaza Ģartları gibi noktalar Ġl Müdürlüklerine bağlı veteriner hekimler tarafından yılda 
en az iki kez denetlenecektir. Denetimler gerekli durumlarda Bakanlık ve Enstitü 
tarafından da yapılacaktır. Bu denetimlerde tespit edilen noksanlık ve kusurların 
giderilmesi için kiĢi ve kurumlara bir ay süre tanınacaktır. Kendilerine tanınan süre içinde 
gereken düzeltmeleri yapmayanların depolama, bulundurma, dağıtım ve pazarlama 
izinleri iptal edilecek ve durum Bakanlığa resmi yazı ile bildirilecektir. 

5. Ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt mamulleri ihracatı yapabilmesi 
için, 853/2004 EEC ve 854 EEC sayılı direktifler çerçevesinde hazırlanan 29/5/2009 
tarihli 2009/24 ve 3/12/2009 tarihli 2009/38 sayılı Genelgelere uygun olduğu belirlenen 
süt çiftlikleri, Genelge‟de yer alan “Onaylı Çiftlik Denetim Formu“ kapsamında, Hayvan 
Sağlığı, Ahır Hijyeni ve Sağlığı ve Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi, Süt Sağımında 
Hijyen, Bina, Ekipman ve Alet Hijyeni, Sağımda ÇalıĢanların Hijyeni, Üretim Hijyeni, Çiğ 
Süt Kalitesi ve Toplanması, Suyun Kalitesi, Hayvan Beslenmesi ve Talimatlar 
konularında Hayvan Sağlığı ġube Müdürlüğü ile Kontrol ġube Müdürlüğünce koordineli 
olarak ve yılda en az 2 (iki) kez denetlenecektir. 

6. AĢı, serum, sulandırma sıvısı gibi veteriner biyolojik ürünler üretim izni olan 
laboratuarlarca üretilmekte veya ithal izni verilmiĢ firmalarca ithal edilmekte ve kalite 
kontrolleri uygun çıkanların satılmasına Bakanlıkça müsaade edilmektedir. Üretim veya 
ithal izni verilen bu ürünler periyodik aralıklarla Ġl Müdürlüklerine duyurulmaktadır. 
Denetim ve kontrollerde bu listeler de dikkate alınacaktır. 

7. Kamu ve Özel sektörün üretim ve dağıtım bilgileri incelendiğinde; özellikle serbest 
veteriner hekimlerce yapılan aĢılamaların kayıtlara tam olarak girmediği anlaĢılmaktadır. 
Bu nedenle serbest veteriner hekimlere denetim ve kontrollerde mücadele çalıĢmaları 
içerisindeki sorumlulukları açık olarak anlatılacaktır. 
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8. Kullanılan balık aĢıları ile ilaçlar konusunda bu ürünlerin dağıtıcıları ve kullanıcılarına 
yönelik denetim ve kontroller artırılacaktır. 

9. Kuluçkahane ve damızlık iĢletmeleri bulunan illerde, Kuluçkahane ve Damızlık 
ĠĢletmelerinin ÇalıĢma ve Sağlık Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yeni kurulacak 
iĢletmelere çalıĢma izni,  çalıĢma izinli iĢletmelere ise sağlık sertifikası  verilmesiyle ilgili 
iĢlemler hassasiyetle yürütülecek ve iĢletmelerin denetimi yapılacaktır.  

10. ÇalıĢma izni verilen Kuluçkahane ve Damızlık ĠĢletmelerinin sağlık kontrollerinde faal 
kümes adedi dikkate alınacak ve sağlık sertifikası olmayan kümes bulundurulmayacaktır. 

11. Ulusal Kalıntı Ġzleme Programı kapsamında uygulanmakta olan kanatlı hayvan ve 
etlerine yönelik kalıntı izleme çalıĢmaları etkinleĢtirilerek devam ettirilecektir.  Bu 
kapsamda ticari etlik ve kanatlı hayvan çiftlikleri, süt çiftlikleri ve arı çiftlikleri 09.12.2005 
tarih ve 2005/74 sayılı Genelge çerçevesinde kontrol edilerek, numuneler düzenli 
gönderilecek kalıntı, bulaĢanlar veya kullanımı yasaklanmıĢ maddelerin tespiti 
durumunda gerekli tedbirler alınacaktır. 

12. Genel Müdürlüğün 14.02.2006 tarih ve 3508-004198 sayılı 2006/10 No‟lu Genelgesine 
göre ticari etlik ve yumurtacı kanatlı kümeslerinin en az  %10‟u risk değerlendirmesi ve 
basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenecek ve her yıl en az belirlenen 
sayıda denetlenecektir. 

13. Kanatlı iĢletmelerinin denetimleri sırasında; denetimi yapan kiĢi tarafından kümeslerde 
görülen kayıtlar imzalanacak, kümes denetim raporu doldurulacak ve denetim sonucunda 
görülen eksiklikler ve kayıtlardaki uyumsuzluklar  “Kümes Denetim Raporunun”  bir 
nüshasıyla kümes sahibi veya iĢletmecisine yazılan yazı ekinde bildirilecektir. 

14. Kanatlı iĢletmelerinin denetimlerinde aynı çiftlikte iki veya daha fazla kümes bulunması 
halinde bunlara ait hayvanların küçükken bir kümeste yetiĢtirilmesi halinde bunların 
kayıtlarının bulundukları kümeste kayıt defterlerine iĢlenmiĢ olmasına ve kümeslerdeki 
hayvan sayısının kümes kapasitesinin üzerinde olmamasına dikkat edilecektir. 

15. Yapılan kümes denetimleri esnasında kümeslerde tutulan kayıtlar (kullanılan yem katkı, 
ilaç vb. kayıtlar) ile verilerin karĢılıklı araĢtırma ile daha eleĢtirisel Ģekilde birbiriyle uyumu 
kontrol edilecek, birbirini tutmayan uyumsuzluklar sorgulanarak Kümes Denetim 
Raporuna iĢlenecektir. 

16. Denetimlerde uygun bulunmayan kanatlı iĢletmeleri Bakanlığımızca ihracat ön izni verilen 
kesimhane ve kombinaların tamamına ve ihracat ön izni verilen kesimhane ve 
kombinaların bulunduğu Ġl Müdürlüklerine bildirilecektir. 
Yapılan kümes denetimleri sırasında da kuĢ gribi hastalığına yönelik ticari iĢletmelerde 
yeni hazırlanan ve illere gönderilen KuĢ Gribi Survey El Kitabı çerçevesinde tarama 
yapılacaktır. 

17. Ġl Müdürlükleri programa aldıkları kümes sayıları ile denetlenen kümes sayılarını (EK-13) 
de yer alan “Kanatlı ĠĢletmeleri Faaliyet Raporu ile her yıl Temmuz ve Aralık aylarının 
20’sine kadar faaliyetlerini 2 dönem halinde Genel Müdürlüğe bildireceklerdir. 

18. Arı sevklerinde veteriner sağlık raporu düzenlenirken kovanlar mutlak suretle muayene 
edilecektir. 

19. Arı ĠĢletmeleri ve Sığır ĠĢletmeleri 09.12.2005 tarih ve 2005/74 sayılı Genelge 
çerçevesinde, iĢletmelerde bulundurulacak olan “Veteriner Hekimin Ġlaç, Tavsiye, 
Uygulama ve Teslim Belgesi, Hayvanlara Uygulanan Veteriner Ġlaçları Ġçin Kayıt Belgesi 
ile Hayvan ve Hayvansal Kökenli Gıda Ġmha Tutanağı kontrol edilecek ve görülen 
belgeler “Görüldü” yazılarak denetimi yapan veteriner hekim tarafından imzalanacaktır. 
Denetim yapılan arı iĢletmeleri ve sığır iĢletmeleri ile ilgili sonuçlar da “Arı ĠĢletmeleri ve 
Temel Petek Üretim Yerleri Faaliyet Raporu” (EK-14) ve “Sığır ĠĢletmelerinde Ġlaç 
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Kullanımı Kontrolleri” (EK-15) de yer alan formlar kullanılarak Temmuz ve Aralık aylarının 
20‟sine kadar Genel Müdürlüğe bildirecektir. 

20. Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar Ġçin Kullanılan Hayvanlarının korunmasına dair 
Yönetmelik ile bu yönetmeliğin uygulama talimatı çerçevesinde il müdürlükleri, 
bölgelerinde kuruluĢ veya çalıĢma izni almamıĢ deney hayvanı üretici, kullanıcı veya 
tedarikçi kuruluĢlarla irtibat kurarak izin almaları konusunda uyaracaktır. Uyarıya rağmen 
izin için baĢvuru yapmayan kuruluĢlar hakkında yasal iĢlem yapılacaktır.  

21. ÇalıĢma izni verilmiĢ deney hayvanı kuruluĢlarının denetimleri yılda en az bir kez 
yapılacak, denetimler veteriner kontrol ve araĢtırma enstitüleri ile il müdürlüklerinden 
katılan veteriner hekimlerce birlikte gerçekleĢtirilecektir. 

22. Deney hayvanı üretici ve tedarikçi kuruluĢların bir önceki yıla ait istatistiki verileri il 
müdürlüklerince ekli (Ek-11-a ve Ek-11-b) formlara uygun olarak toplanacak, Ġl 
Müdürlüklerince toplanan bu bilgiler en geç Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe 
gönderilecektir. 

23. Damızlık ve kuluçkahane iĢletmelerinin laboratuvar analizlerinde Salmonella ve 
Mycoplasma yönünden pozitif çıkan sonuçları Enstitü Müdürlüklerince gereği için faks ile 
il müdürlüğüne bilgi için de E-Mail ile Genel Müdürlüğümüz “mucadele@kkgm.gov.tr” 
adresine bildirilecek, teyidleri ise takiben yazılı olarak gönderilecektir. 

 
 

D- EĞĠTĠM, YAYIM, BĠLGĠLENDĠRME VE BĠLĠNÇLENDĠRME  
 
 

1. Hayvan sağlığı hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak için mevzuat ve 
uygulamalar konusunda, Ġl Müdürlüklerinde görevli tüm veteriner hekimler ile serbest 
veteriner hekim, belediye ve özel mezbaha veteriner hekimlerine yönelik olarak Ġl 
Müdürlüklerince eğitim çalıĢması yapılacaktır. 

2. Hayvan Sağlığı ġube Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerce mücadele 
çalıĢmalarının yoğunluğunun daha az olduğu dönemlerde bir program dahilinde il 
Müdürlüğünde görevli tüm veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, laborant 
ve benzeri yardımcı sağlık personeline yönelik eğitim çalıĢması yapılacak ve sonuçları 
Bakanlığa bildirilecektir. Benzer eğitimler ilçeler düzeyinde de yaygınlaĢtırılacaktır. 

3. Ġllerdeki Çiftçi Eğitim ve Yayım ġubesinin eğitimlerde hayvan sağlığı konusunda etkinliği 
artırılacaktır. 

4. Hizmet içi eğitim programı hassasiyetle takip edilecek, sonuç raporları (EK-16) da yer alan 
formlar kullanılarak Temmuz ve Ocak aylarının ilk haftası eğitim programını teklif eden 
ilgili Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Yapılan tüm eğitimler kayıt altına alınacak, verilen 
sertifika kopyaları ile katılımcı listeleri dosyalanarak muhafaza edilecektir. Ġl 
Müdürlüklerinin bir sonraki yıl için eğitim talepleri Haziran ayı sonuna kadar eğitim konusu 
ile ilgili Genel Müdürlüğe gönderilecektir. 

5. Eğitim ve yayım çalıĢmalarında görsel ve yazılı basından azami ölçüde yararlanılacaktır. 
Bakanlığımızca hazırlanan eğitim materyalleri vatandaĢlarımızın farkındalığının 
artırılmasına yönelik olarak özenle hazırlanmıĢtır. Ġl/Ġlçe Müdürlüklerimize yayım amaçlı 
gönderilen tv ve radyo spotlarının, afiĢ, broĢür ve lifletlerin hedef kitleye ulaĢmasında 
azami gayret sarf edilecektir. 

6. Hizmet içi eğitim ihtiyacı duyulan konularla ilgili, Ġl Müdürlüklerince talep edilmesi halinde il 
genelindeki veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerine mahallinde hizmet içi eğitim 
çalıĢması yapmak üzere uzman görevlendirilmesi yapılacaktır.  

7. Bilgisayar kullanımı ile ilgili tüm personelin eğitimi en kısa sürede tamamlanacaktır.     

mailto:mucadele@kkgm.gov.tr
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8. Koyun keçi vebası hastalığının klinik ve ayırıcı teĢhisi ile epidemiyolojisi konusunda 
enstitülerce illerde eğitim sürdürülecektir. 

9. YetiĢtiricilerin arı sağlığında ruhsatsız ve veteriner hekimlerin kontrolü dıĢında etiket dıĢı 
ilaç kullandıkları veya ilaçları uygun zamanda kullanmadıkları bunun sonucunda da arı 
ürünlerinde kalıntı problemleri oluĢtuğu bilinmektedir. YetiĢtiricilerle gerekli temas 
kurulacak ve eğitim çalıĢmaları yapılacaktır. 

10. Bal arılarının zirai mücadele ilaçlarından en az etkilenmesini sağlamak amacıyla Hayvan 
Sağlığı ġube Müdürlükleri, Bitki Koruma ġube Müdürlüklerinden alacakları bitki hastalık ve 
zararlıları ile mücadele dönemlerine ait bilgileri illerinde konaklayan arıcılara 
aktaracaklardır. 

11. Kanatlı ĠĢletmelerinde Yapılacak Kontrollerle ilgili kümes iĢletmecilerine ve kümesten 
sorumlu veteriner hekimlere yönelik eğitim çalıĢmaları yapılacaktır. 

12. KuĢ gribi hastalığı ile ilgili olarak, büyük emek harcanarak hazırlanan iletiĢim materyallerin 
amacına uygun Ģekilde kullanılmasına özen gösterilecektir. Genel Müdürlüğümüzce 
düzenlenen kuĢ gribi eğitimlerine katılan personel aldığı eğitimi görev yerindeki diğer 
kiĢilere yansıtacaktır. 

13. Genel Müdürlüğün Web sayfasında yer alan eğitici filmlerin yerel televizyonlarda 
yayınlanması için çaba sarf edilecektir. 

14. Ġl Müdürlükleri ve Enstitü Müdürlüklerine gönderilen genelge, kitap, broĢür gibi eğitim 
materyallerinin ilgili tüm personele duyurulması sağlanacaktır.  

15. Çiftçilere yönelik eğitim çalıĢmaları yaygınlaĢtırılacaktır. 
 
 

E- SALGIN, BULAġICI VE PARAZĠTER HASTALIKLARLA MÜCADELE 
 
 
1. ĠHBARI MECBURĠ HASTALIKLAR 
 
1.1. ġAP HASTALIĞI 
 

1.1.1. Ġl/Ġlçe Müdürlükleri bölgelerinde çıkan Ģap hastalığının yayılmasını önlemek için HSZ 
Yönetmeliğinin 108. maddesinde belirtilen hususlara ilaveten aĢağıda ve 1.1.31‟de 
belirtilen iĢlemleri de uygulayacaklardır. Ayrıca Trakya illerine özel uygulamalar 
1.1.32‟de açıklanmıĢtır. 

1.1.2. Hastalık çıkan yerlerde temizlik, dezenfeksiyon ve biyogüvenlik önlemleri en üst 
düzeyde uygulanacaktır.  

1.1.3. Hastalık ÇıkıĢ ve SönüĢ Raporlarına virüsün tipi yazılacak, hastalıkla ilgili kordon ve 
karantina tedbirleri etkin bir Ģekilde uygulanacaktır. 

1.1.4. Epidemiyolojik çalıĢmalara önem verilecek, mihrak araĢtırması ve saha araĢtırılması 
yapılarak filyasyon kaynağı kesin olarak tespit edilecektir. Mihrak çevresinde 10 km 
çapındaki içindeki iĢletmelerin tümü Ģap hastalığı yönünden taranacak ve çıkıĢ ve 
sönüĢte ilgili formla (Ek 18 b) rapor edilecektir. Bu form hastalığın hızı ve yayılma 
yönünü izlemek için oluĢturulmuĢtur.  

1.1.5. ġap hastalığının ülkemiz ekonomisine yaptığı zararın ortaya konulması ve önümüzdeki 
yıllarda daha gerçekçi planlamanın yapılabilmesi için, sahada görülecek tüm vakalar 
ihbar edilecektir. 

1.1.6. ġap hastalığının hızlı ve doğru teĢhisi için uygun zamanda, uygun miktar ve nitelikte 
muayene materyallerinin alınması ve en seri Ģekilde ġap Enstitüsü Müdürlüğüne 
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gönderilmesi Ģarttır. Sahadan gönderilecek muayene materyalleri, ġap hastalığının 
tiplendirme, erken uyarı, erken teĢhis ve erken tedbir alınması açısından önemlidir. 

1.1.7. ġap hastalığı Ģüphesi durumlarında Bölge Enstitülerine marazi madde 
gönderilmeyecek direkt olarak ġap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilecektir. 

1.1.8. Virus tespiti için muayene materyalleri hastalığın klinik belirtilerinin baĢlangıcında, 
dezenfektan ve antibiyotik kullanılmadan önce alınmalıdır. 

1.1.9. Kaliteli ve uygun zamanda alınmıĢ numunelerden ELISA ile 8 saatte virüs tespit 
edilebilmektedir. Ancak gönderilen numunelerde yeterli virüs bulunmadığı durumlarda 
etkenin çoğaltılması için hücre kültürüne ekim yapılmaktadır. Bu durum hastalığın 
teĢhisini bir haftaya kadar uzatmaktadır. TeĢhis için laboratuara gönderilecek muayene 
materyalleri ile bunların Laboratuara gönderilmesi ile ilgili bilgileri içeren ġap Hastalığı 
Mihrak Bilgi Formları ( EK-18 a ve Ek -18 b  )‟de verilmiĢtir. 

1.1.10. ġap hastalığı nedeniyle örnek gönderilirken EK-17 de yer alan marazi madde ve 
serum gönderme formu ile EK-18 a ve EK-18 b de yer alan ġap Hastalığı Mihrak 
Bilgi Formları doldurularak ġap Enstitüsü Müdürlüğüne posta ve elektronik ortamda 
bilgi@sap.gov.tr ve mucadele@kkgm.gov.tr  adresine gönderilecektir.  

1.1.11. ġap Hastalığının epidemiyolojisi açısından önem arz eden “ġap Hastalığı Mihrak 
AraĢtırma Formu” geliĢtirilmiĢtir. Genel Müdürlüğümüz veya ġap Enstitüsü 
Müdürlüğünce istenmesi durumunda, söz konusu form www.kkgm.gov.tr veya 
www.sap.gov.tr web sitelerinden indirilerek sadece e-posta ile bilgi@sap.gov.tr ve 
mucadele@kkgm.gov.tr adreslerine gönderilecektir.  

1.1.12. Hastalık çıkan mihraklarda HSZ Kanunu ve Yönetmeliğinin tüm hükümleri tam olarak 
uygulanacak ve gerekiyorsa çevre aĢılaması tatbik edilecektir. Mümkün olan 
durumlarda hasta hayvanların kesimi teĢvik edilecektir. 

1.1.13. Türkiye‟ye girmesi muhtemel ekzotik Ģap virüslerinin erken teĢhis edilerek gerekli 
tedbirlerin önceden alınabilmesi için Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, 
Hakkari, ve ġırnak illerinde düzenli olarak hastalık taraması yapılacaktır. Bu bölgelerde 
4-B kapsamında çalıĢan veteriner hekimlerin mihrak araĢtırmalarında etkin rol alması 
sağlanacaktır. 

1.1.14. Genç hayvanların aĢılanmasında Ģap aĢısı prospektüsünde bildirilen aĢılama 
programına uyulacaktır. Bunun için ilk aĢılama 2 nci ayını tamamlayanlara, ikinci 
aĢılama ilk aĢılamadan 1 ay sonra ve bundan sonraki aĢılamalar 6 ayda bir 
yapılacaktır. 

1.1.15. ġap hastalığına karĢı ülkesel düzeyde yeterli korumanın sağlanabilmesi amacıyla 
kampanya tarzında yoğun aĢılama yapılacaktır.  

1.1.16. AB destekli “Türkiye‟de ġap hastalığının kontrolü projesi” 2008 ilkbahar kampanyası ile 
Bakanlığımız tarafından baĢlatılmıĢtır. Proje 3 yıl süreli olup, 65 Milyon Euro bütçeli ve 
bütçenin % 25 i Türkiye katkılıdır. Proje ile ülke genelindeki sığır varlığının yılda iki kez, 
koyun varlığının ise yılda bir kez olmak üzere üç yıl süreyle yoğun aĢılanması, 
hastalığın surveylansının yapılması ile hastalık mihraklarının takibi ve dezenfeksiyonu 
planlanmıĢtır. Hastalık çıkması durumunda sıkı karantina önlemleri uygulanarak, bu 
bölgelerden canlı hayvan ve risk taĢıyan ürünlerin çıkıĢına izin verilmeyecektir. Hastalık 
çıkıĢlarında uygulanacak dezenfektan proje dahilinde illere gönderilecektir. Üç yıl 
süreyle Trakya ve Anadolu bölgesinde sero-survey çalıĢmaları yapılacaktır. 2009 
ilkbahar aĢılama kampanyası ile Anadolu‟da sonbahar Ģap aĢılama kampanyası ile 
Trakya‟da sero-survey çalıĢması yapılmıĢtır.  Sero-survey ile ilgili eğitim ġap Enstitüsü 
tarafından düzenli olarak yapılacaktır. Eğitim ile ilgili bilgiler daha sonra Ġl 
Müdürlüklerine bildirilecektir. Projede kapsamında ilkbahar ve sonbahar dönemi Ģap 
aĢılama kampanya dönemlerinde aĢı ücretsiz gönderilecektir.  

mailto:bilgi@sap.gov.tr
mailto:mucadele@kkgm.gov.tr
http://www.kkgm.gov.tr/
http://www.sap.gov.tr/
mailto:bilgi@sap.gov.tr
mailto:mucadele@kkgm.gov.tr
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1.1.17. Türkiye‟de ġap Hastalığının Kontrolü Projesi kapsamında tüm illerde büyükbaĢ 
hayvanların tamamının yılda 2 kez, aĢının temin durumuna göre belirlenen oranlarda 
küçükbaĢ hayvanların ise 1 kez aĢılanması sağlanacaktır.  

1.1.18. Türkiye‟de ġap Hastalığının Kontrolü Projesi kapsamında 2010 yılında kullanılmak 
üzere Merkezi Finans ve Ġhale Birimi tarafından yapılan ihalede 14.577.000 doz 
küçükbaĢ aĢısı ile 18.600.000 doz büyükbaĢ Ģap aĢısı temin edilebilmiĢtir. 2009 yılında 
kullanılamayan ve stokta bulunan aĢılarla birlikte ilkbahar Ģap aĢılama kampanyasında 
Trakya bölgesinde bulunan küçükbaĢ hayvanlar tamamı, Anadolu‟da bulunan küçükbaĢ 
hayvanların %90‟ı, ilkbahar ve sonbahar döneminde büyükbaĢ hayvanların tamamı 
aĢılama programına alınmıĢtır.  

1.1.19. BüyükbaĢ hayvanlarda Trakya‟da (Çanakkale, Edirne, Ġstanbul, Kırklareli, Tekirdağ 
Ġlleri) ve Anadolu‟da (Ağrı, Ardahan, Artvin, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, 
Kars, Kilis, Mardin, ġanlıurfa, ġırnak, Van illerinde) Trivalan Ģap aĢısı, diğer illerde ise 
büyükbaĢ hayvanlarda Bivalan Ģap aĢısı kullanılacaktır. 

1.1.20. Ülke genelinde aktif surveylans uygulanarak, hayvan hareketleri tam denetim altına 
alınacak, karantina uygulanmasına titizlikle riayet edilecek, bu tedbirlere rağmen 
hastalık görülmesi halinde mihrak çevresindeki sirayete maruz hayvanlara Ģap aĢısı 
uygulanacaktır. 

1.1.21. AĢılama Kampanyaları öncesi aĢılamaları gerekli kamuoyu desteğinin sağlanması 
amacıyla aĢılama ile ilgili halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi kampanyası 
yapılacaktır. Kampanyalarla ilgili olarak hazırlanan ve Ġl Müdürlüklerine gönderilen Ģap 
hastalığına karĢı uygulanan aĢılamayı özendiren AfiĢ, liflet, broĢürlerin yetiĢtiriciye 
ulaĢtırılması, RADYO ve TELEVĠZYON spotlarının Kampanya dönemlerinde Radyo ve 
Televizyonlarda yayımlanmasının sağlanmasına özen gösterilecektir. 

1.1.22. Kampanya döneminde kullanılacak Ģap aĢıları öngörülen program doğrultusunda ġap 
Enstitüsü Müdürlüğünden gönderilecektir. Ġl Müdürlüklerine kampanya dıĢında Ġlave 
gönderilecek Ģap aĢıları ise ödemeli olarak gönderilecektir. 

1.1.23. Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinden Ġstanbul iline sevk edilen hayvanlar, 
her ne sebeple olursa olsun, geldikleri illere geri sevk edilmeyeceklerdir.  

1.1.24. Sınır bölgelerinde hayvan ve hayvansal ürün hareketlerinin sıkı kontrol altında 
tutulması, çıkan mihrakların mutlaka çok sıkı takip edilmesi ve gerekli tüm önlemlerin 
alınması sağlanacaktır. 

1.1.25. ġap Enstitüsünce sahada görülen mihraklar yakından takip edilerek gerektiğinde aĢı 
suĢlarında gerekli değiĢikler yapılacaktır. 

1.1.26. 2010 yılı Ġlkbahar dönemi Ģap aĢılama kampanyası 1 Mart – 30 Nisan, sonbahar 
dönemi Ģap aĢılama kampanyası 1 Eylül – 31 Ekim tarihleri arasında sürdürülecektir.  

1.1.27. ġap aĢılaması esnasında oluĢabilecek alerjik ve anafilaktik reaksiyonlara karĢı 
kullanılmak üzere gerekli ilaçlar aĢılama ekibinin yanında hazır bulundurulacaktır. 

1.1.28. AĢılama sonrası gerçekleĢen anafilaktik Ģok Ģüpheli ölümlerde alınan otopsi 
materyalleri Ġlin bağlı olduğu Bölge Enstitüsüne gönderilecektir.  

1.1.29. Anafilaktik Ģok sebepli ölümlerde izlenecek yol Ek-12 Madde 9’ da açıklanmıĢtır. 
1.1.30. AĢılamada kullanılacak enjektör ve uçlar AB projesi kapsamında illere gönderilmiĢtir. 

AĢılamalarda otomatik enjektör kullanılacağından aĢılama sırasında tercihen her 
hayvan için ayrı iğne ucu veya her iĢletme için ayrı iğne ucu kullanılmaya özen 
gösterilecektir. 

1.1.31. ġAP HASTALIĞI GÖRÜLEN YERLERDE UYGULANACAK                         
ĠġLEMLER 

1. ġap hastalığından Ģüphe edildiğinde hastalıktan Ģüpheli hayvanlar ve sağlam hayvanlar 
birbirinden ayrı yerlere konur. 
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2. En hızlı Ģekilde Bakanlık Ġl veya Ġlçe Müdürlüğüne hastalık ihbarı yapılır. 
3. Resmi veteriner hekimi mihraka gelinceye kadar hasta ve sağlıklı hayvanlara herhangi bir 

iĢlem uygulanmaz. 
4. Hastalık ihbarını alan Resmi veteriner hekimi mümkün olan en kısa sürede (24 Saat 

içinde) donanımlı bir Ģekilde hastalık mihrakına ulaĢır. 
5. Resmi veteriner hekimi Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunu toplar. 
6. Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu hastalıkla ilgili yapılacakları karar altına alır. 
7. Hastalık Ģüpheli mihraktaki hayvan ve hayvan maddesi hareketlerini kısıtlanır. 
8. Resmi veteriner hekimi inceleme ve araĢtırmaları baĢlatır. 
9. ġap hastalığından Ģüpheleniyorsa hastalıktan Ģüpheli hayvanlardan muayene materyali 

alarak derhal ġap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderir. 
10. TeĢhis için laboratuara gönderilecek Muayene Metaryellerinin seçiminde dikkat edilmesi 

gereken hususlar (EK-19) da belirtilmiĢtir. 
11. Resmi veteriner hekimi Ģap hastalığı çıkan yer ile su ve meraları müĢterek olan köyleri 

kordon ve karantina altına alır.  
12. Geçit noktalarına hastalığın adı yazılı levhaları asar, astırır. 
13. Hastalık aynı zamanda birkaç köyde veya mahalde çıkmıĢ ise hepsini içine alan genel bir 

kordon konur. 
14. Hastalık mahalline hayvan ve hayvan maddeleri giriĢi yasaktır. 
15. Hastalık mahalline hayvan ve hayvan maddeleri çıkıĢı yasaktır. 
16. ġap hastalığı çıkan yerdeki hayvan park, pazar ve panayır kordon sahası içinde ise çift 

tırnaklı hayvanlara kapatılır. 
17. ġap hastalığının çıkması durumunda, Mihrakta Ģap hastalığına duyarlı tüm hayvanlar 

sayılarak tutanakla tespit edilir. Aynı sayım iĢlemi hastalık sönüĢünde tekrarlanır. Mihrak 
dıĢına hayvan çıkmadığı teyit edilir. Mihrak dıĢına çıkartılan hayvanların akıbeti izlenir, 
raporlanır. Mihraktan kesim haricinde çıkartılan hayvan sahipleri hakkında yasal iĢlemler 
baĢlatılır.     

18. Hastalık yayılma özelliği gösteriyorsa il hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararıyla ildeki 
bütün hayvan pazar ve panayırları çift tırnaklı hayvanlara kapatıldığı gibi çift tırnaklı 
hayvanlarla yapılan sevkiyat ve nakliyat yasaklanır. 

19. ġap hastalığının çok bulaĢıcı bir hastalık olduğu dikkate alınarak hastalık mahalli içinde 
kesim gibi zorunlu haller dıĢında hayvan hareketleri tamamen durdurulur. 

20. Hastalık mahallindeki hayvan sahipleri, hastalık ve hastalıkla ilgili alınacak tedbirler 
hakkında bilgilendirilir. 

21. Hastalıkla ilgili alınacak tedbirler mümkünse yerel basın kullanılmalıdır.  
22. Köy kahvehanesi, köy toplantı odası gibi ortak kullanım alanlarına hastalık konusunda 

bilgilendirici broĢürler asılır. 
23. Bilgilendirme toplantılarında mümkün olduğu kadar görsel öğelerden yararlanılmalı ve 

teknik terim kullanılmamalıdır. 
24. ġap hastalığı ile mücadelede için temizlik ve dezenfeksiyon özenle yapılmalıdır. 
25. Resmi veteriner hekimi Temizlik ve Dezenfeksiyon hakkında hayvan sahipleri bilgilendirir. 
26. Hastalık mahallinde dezenfeksiyon uygulama talimatı hükümlerine göre Resmi veteriner 

hekiminin gözetimi altında temizlik ve dezenfeksiyon yapılır. 
27. Ortak kullanım mahalleri (çeĢme, yalak, suni tohumlama durakları, vs) temizlik ve 

dezenfeksiyona tabi tutulmuĢ olsa dahi riskli bölgeler olarak değerlendirilir. Ayrıca 
buradaki temizlik ve dezenfeksiyon periyodik olarak tekrarlanır. 

28. Yaban hayatı ile iliĢkisi olan bölgelerde (yaban domuzunun yoğun olduğu bölgeler)  
Resmi veteriner hekim ġap hastalığının bulaĢma riskini değerlendirerek bu konuda 
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hayvan sahiplerini bilgilendirir ve riskin en az seviyeye indirilebilmesi için tedbirleri alır ve 
alınmasını sağlar. 

29. Hastalık mihrakının dıĢına hastalığın bulaĢmasının önlenmesi için çevre köy, ilçe ve iller 
Bakanlık Ġl/Ġlçe Müdürlüğü aracılığı ile bilgilendirilir. 

30. Hastalık mihrakına giriĢ ve çıkıĢlarda özellikle bu iĢ ile ilgili sağlık personeli temizlik ve 
dezenfeksiyona sıkı bir Ģekilde riayet etmelidir. 

31. Hastalık mihrakında birkaç yer ziyaret edilecek ise hastalıksız mahaller hastalık 
mahallinden önce ziyaret edilmelidir. 

32. Hayvan ticareti ile uğraĢan kiĢiler bulaĢıcı hastalıkların yayılması açısından yüksek risk 
taĢırlar. Bu kiĢilerin hastalık mahalline (hayvan ticareti ile uğraĢan çoban, celep, tüccar, 
kasap) giriĢ-çıkıĢına özellikle dikkat edilmelidir. 

33. Hayvan ticareti ile uğraĢan kiĢilerin hem el ve ayak dezenfeksiyonu hem de araç 
dezenfeksiyonu ayrı bir hassasiyet ile yapılmalıdır. 

34. Bu kiĢiler ġap hastalığı ve bulaĢması hakkında bilgilendirilerek konu hakkındaki 
hassasiyetleri artırılmalıdır. 

35. Hayvan ticareti ile uğraĢan kiĢilerinin hastalıklı bölgeye hayvan giriĢ ve çıkıĢlarında kaçak 
hayvan nakillerinin yapmalarını engelleyici önlemler alınmalıdır. 

36. Resmi veteriner hekim ġap hastalığı devam ettiği sürece hastalık mahallini en az haftada 
bir kez ziyaret ederek hastalıkla ilgili epidemiyolojik bilgileri güncellemeli ve hastalığın 
gidiĢatını takip eder. 

37. Hastalık durumu dikkate alınarak, hasta ve hastalıktan Ģüpheli hayvanlar dıĢındakiler 
aĢılanır.  

38. Hastalığın epidemiyolojisi dikkate alınarak Resmi veteriner hekiminin uygun göreceği 
Ģekilde hastalık bulaĢma riski olan yerlere çevre aĢılaması yapılır. 

39. Aynı otlak ve merayı kullanan köyler, aynı su kaynaklarını kullanan köyler risk altında 
olarak değerlendirilir. 

40. ġap hastalığı ile ilgili epidemiyolojik değerlendirmelerin yapılabilmesi için Resmi veteriner 
hekimin hastalık mahallindeki incelemeleri ve izlenimleri neticesinde muhtemel hastalık 
kaynağını/kaynaklarını belirleyerek marazi madde formları ile ġap Enstitüsü 
Müdürlüğüne bildirir. 

41. Muayene materyali ile beraber mutlaka Marazi Madde ve Serum Gönderme ve Mihrak 
AraĢtırma Formu, (Ek 17, 18a, 18b)  eksiksiz doldurularak gönderilir.   

42. Marazi maddeler alınmadan önce laboratuar teĢhisini engel olacağı için hastalıktan 
Ģüpheli hayvanlara antiseptik uygulanmaz. 

43. Hastalar, hastalıktan ve bulaĢmadan Ģüpheliler sahibinin isteği halinde kapalı vasıta ile 
kesilmek için en yakın mezbahaya gönderilir.  

44. Et ve derileri hakkında Etlerin TeftiĢ Talimatı hükümleri uygulanır. 
45. Boynuz ve tırnakları dezenfekte edildikten sonra serbest bırakılır. 
46. Resmi veteriner hekim gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür 

 
1.1.32. ġAP HASTALIĞI YÖNÜNDEN TRAKYA’DA UYGULANACAK                         

ĠġLEMLER 
1. Trakya‟da 20 Kasım 2007 tarihinden bu yana Ģap hastalığı mihrakı saptanmamıĢtır. 

OIE‟nin Karasal Hayvan Sağlığı Kodu 8.5.5‟de tanımı yapılan “AĢılama uygulanan Ģap 
hastalığından ari zon”  satüsüne geçmek amacıyla çalıĢmalar baĢlatılmıĢ ve Trakya‟nın 
aĢılı ariliği ile ilgili “Teknik Yardım Projesi”nden alınan destekle bir dosya hazırlanmıĢtır. 
Hazırlanan Dosya OIE‟‟ye 26 Kasım 2009 tarihinde gönderilmiĢtir. 
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2. Trakya Bölgesinde Ģap hastalığı yönünden kampanya tarzında yoğun aĢılama ile birlikte, 
mihraklarda hasta hayvanlara ve hastalıktan Ģüpheli hayvanlara kesim metodu 
uygulanacaktır. 

3. Kesim metodu “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve Ġzlenmesi Yönetmeliği” 
hükümlerine göre tanımlanmıĢ, Ģap aĢısı uygulanmıĢ ve kanuna uygun sevk edilmiĢ 
hayvanlarda uygulanır. 

4. HSZ Yönetmeliğinin 134. Maddesi (g) bendine göre, Trakya Bölgesindeki hastalığın açık 
belirtisini gösteren veya açık belirtisini gösteren hayvanlarla temasta olan veya 
laboratuarlarca hastalığın varlığı tespit edildikten sonra itlaf edilecek veya kestirilecek 
hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin tamamı, hastalığın açık belirtisini göstermeyen 
ancak laboratuarda mihraktaki hastalığın varlığı tespit edildikten sonra kestirilen 
hayvanların ise takdir edilecek kıymetlerinin dörtte üçü ödenir. 

5. HSZ Yönetmeliğin 108. Maddesi (l) bendine göre, hastalıktan ölen veya öldürülen 
hayvanlar iki metre derinliğindeki çukurlara üzerlerine sönmemiĢ kireç dökülerek 
gömülecektir. Mümkün olmadığı hallerde tamamen yakılarak imha edilecektir. 

6. ġap hastalığı Ģüphesi durumunda söz konusu hayvanlardan mutlak suretle muayene 
materyalleri en kısa sürede ġap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilecektir.  

7. Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinden, Ġstanbul iline sevk edilen büyükbaĢ 
ve küçükbaĢ hayvanlar, her ne sebeple olursa olsun, menĢeine geri sevk 
edilemeyecektir.  
 

1.2. SIĞIR VEBASI HASTALIĞI 
 

1.2.1. “Sığır Vebası Enfeksiyonundan Arilik”  statüsü için ülkemizde 2004 yılında yapılan 
serosurvey sonuçları OIE‟ye rapor halinde gönderilmiĢtir. Rapor OIE Bilimsel 
Komitesinde uygun görülmüĢ ve Mayıs 2005 de yapılan 73.Dönem Genel Kurulunda 
yapılan oylama ile ülkemizin “Sığır Vebası Enfeksiyonundan Arilik” statüsü 
onaylanmıĢtır. 

1.2.2. Sığır vebası aĢısı uygulanmayacak ancak herhangi bir sığır vebası salgını ihtimaline 
karĢı enstitü stoklarında yeterli miktarda aĢı bulundurulacaktır. 

 
1.3. KOYUN-KEÇĠ VEBASI (PPR) HASTALIĞI 
 

1.3.1. Yapılan araĢtırmalara göre hastalığın prevalansının Doğu ve Güneydoğu Bölgesi 
illerinde yüksek olarak tespit edilmesine karĢın, hastalık çıkıĢlarının prevalansla 
orantılı olmadığı tespit edilmiĢtir. Bu durum söz konusu Ġl/Ġlçe Müdürlüklerince hastalık 
bildirimlerin yeterince yapılmadığını veya teĢhiste koyun-keçi vebasının baĢka 
hastalıklarla karıĢtırıldığını göstermektedir. Bu nedenle bundan sonra Ģüpheli her 
mihraktan mutlaka marazi madde alınarak bölge laboratuarına gönderilecektir. 

1.3.2. Enfeksiyonu geçiren hayvanlarda oluĢan aktif bağıĢıklık süresinin en az 4 (dört) yıl 
sürdüğü, aĢılanmıĢ analarda oluĢan PPR antikorlarının kolostrumla yavruya geçtiği ve 
kolostrumla kazanılan pasif bağıĢıklığın ise analardaki antikor seviyesine bağlı olarak 
yavruyu 3-6 ay arasında koruduğu bildirilmektedir. Hastalık teĢhislerinde, gönderilen 
kan serumu örneklerinde tespit edilen antikorların (sero-pozitifliğin) enfeksiyondan mı, 
yoksa aĢıdan mı kaynaklandığı değerlendirilmesinin yapılabilmesi için marazi madde 
gönderirken aĢağıdaki hususlara özen gösterilecektir; 

a) Marazi Madde Gönderme Protokolünde hayvanların aĢı geçmiĢleri ve yaĢları 
mutlaka belirtilecektir. 

b) Hastalığın teĢhisinde bulunan antikorların yeni bir enfeksiyondan mı, yoksa eski 
bir enfeksiyondan mı (aktif bağıĢıklık) kaynaklandığını anlamak için antikor 
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titrelerinin karĢılaĢtırılabilmesi amacıyla ilk kan serumu gönderildikten 2-3 hafta 
sonra tekrar kan serumu alınarak gönderilecektir. (Çift serum örneği) 

c) AteĢli dönemde alınan defibrine kan örnekleri buz içinde, ölen hayvanlardan 
mezenteriyal lenf yumrusu, dalak ve akciğer antibiyotikli doku kültür sıvısı içinde, 
doku kültür sıvısının bulunamadığı durumlarda ise buz içerisinde, histo-patolojik 
yoklamalar için tonsil, dil ve dudaktan alınan parçalar ise %10 formol solüsyonu 
içinde gönderilecektir. 

1.3.3. Koyun-keçi vebası aĢısı ile Ģap aĢısının koyun ve keçilere aynı anda uygulanması 
amacıyla 2003 yılında Merkez Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü, ġap 
Enstitüsü Müdürlüğü ile koordineli olarak bir pilot çalıĢma yapmıĢtır. Bu çalıĢma 
sonucuna göre bu iki aĢı hayvanların farklı uygulama bölgelerine, ayrı ayrı enjektör 
kullanılmak Ģartı ile aynı anda yapılabilmektedir. Aynı anda yapılması durumunda, 
aĢıların kesinlikle birbirine karıĢtırılmaması ve aynı bölgeden yapılmamasına dikkat 
edilecektir. 

1.3.4. 2010 yılında “Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve AĢılanması Projesi” 
uygulamaya konulacaktır. Proje kapsamında tüm koyun ve keçiler küpelenerek 
kayıt altına alınacak, bu sırada PPR aĢısı ile aĢılanacaklardır.  

1.3.5. 2010 yılı ilkbahar sezonunda tüm ergin ve yeni doğan küçükbaĢ hayvanlar 
aĢılanacaktır. 

1.3.6. 2010 yılı sonbaharında, ilkbahar sezonunda aĢılanan yeni doğanlar tekrar 
aĢılanacaktır. Bunlara ilaveten ilkbahar aĢılama sezonundan sonra doğan 
aĢılanmamıĢ küçükbaĢ hayvanlar aĢılanacaktır. 

1.3.7. Proje kapsamında yapılacak çalıĢmalar ilkbahar ve sonbahar Ģap aĢılama 
kampanyaları ile eĢ zamanlı yürütülecektir. 

1.3.8. AĢı çalıĢmaları baĢladığında, küçükbaĢ hayvan veri tabanı henüz 
oluĢturulamamıĢsa, yapılan aĢılama çalıĢmaları küpe numaraları ile birlikte 
bilgisayar ortamında kayıt altına alınacak, oluĢturulacak kayıtlar TÜRKVET 
üzerinde sığır aĢı kaydı ara yüzünde mevcut veri alanları temel alınarak 
yapılacak, bu veriler CD ortamında muhafaza edilecek ve daha sonra 
oluĢturulacak veritabanına aktarılacaktır. 

1.3.9. Ġl Müdürlüklerince aĢılama programının % 100 gerçekleĢtirilmesine özen 
gösterilecektir.  

 
1.4. MAVĠDĠL HASTALIĞI 
 

1.4.1. Türkiye uluslar arası alanda mavidil hastalığı açısından riskli kuĢak olarak belirlenen 
50 ° Kuzey ve 34 ° Güney paralel arasında yer almaktadır. Hastalık Türkiye‟de 1977 
yılında Aydın, 1998-2001 yıllarında Akdeniz Havzası ve 1999 ve 2000 yıllarında 
Edirne, Manisa, Aydın, Denizli ve Ġzmir‟de görülmüĢ ve alınan numunelerde 4, 9 ve 16 
nolu serotipler tespit edilmiĢtir. 

1.4.2. Mavidil hastalığı hasta hayvandan duyarlı hayvana mekanik olarak “kan emici 
sineklerle” nakledildiğinden özellikle koyunların ve yabani otyiyenlerin ve seyrek 
olarak da sığır, keçi ve et yiyenlerin “bulaĢıcı olmayan” viral bir hastalığıdır. 
Hastalıkla mücadelenin esasını karantina, serolojik surveylans, hasta hayvanların 
imhası ve vektör (taĢıyıcı) kontrolü ile birlikte aĢılamalar teĢkil etmektedir. 

1.4.3. Cullicoides spp. gibi bazı kan emici sinek türlerinin Mavidil hastalığının taĢıyıcısı 
olduğu kabul edilmektedir. Bu kan emici sinekler durgun sularda, bataklık yerlerde, 
sulu otlaklarda, su dolu ağaç kavuklarında geliĢmektedirler. Cullicoidae ailesi 
kapsamındaki kan emici sineklerin birçok türünün larval evreleri aquatik geliĢme 
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özelliği taĢımaktadır. Hastalığın endemik olduğu bölgelerde bu sineklerin yumurtaları, 
larva ve pupal evrelerinin etkili Ģekilde yok edilebilmesi gerekir. Bunun için ergin 
evrelerin mevsim etkinliğinin baĢlamasından önce ve aktif oldukları süreç boyunca 
bunlara yatak olabilecek su, devamlı su birikintileri ve bataklıkların ekosisteme zarar 
vermeyen fakat güçlü larvasidal etkili ürünlerle uygun aralıklarla ilaçlanması 
gerekmektedir. 

1.4.4. AĢılamalar hastalık epidemiyolojisi çerçevesinde yürütülecektir. Bu amaçla aĢılamalar 
vektörün aktif olmasından önce tamamlanacak, gebeliğin ilk yarısında ve aĢım 
dönemlerinde ve hastalıklı sürüde aĢı uygulanmayacaktır. 

1.4.5. Yaygın eğitim çalıĢmaları ile vektörlerin aktif olabileceği dönemlerde duyarlı türlerin 
yüksek rakımlı yaylalarda bulundurulması teĢvik edilecektir.  

1.4.6. Hastalıktan korunmada vektör mücadelesi önem taĢımaktadır. Konu hakkında mahalli 
idareler bilgilendirilecek, mücadele çalıĢmaları mahalli idarelerin katılımı sağlanarak 
yapılacaktır. Vektörlerin, larval evrelerinin yaĢam ortamlarını ilaçlamak sureti ile 
hastalıkla mücadelede etkinlik sağlanacaktır. 

1.4.7. Etkin vektör kontrolü için hayvanlara Avermectin (doramectin ve Ġvermectin) ve 
Milbemycin (Moxidectin) içeren endectositleri veya klasik ensektisitleri 
(ektoparazitisid) uygulamak gerekmektedir.  

1.4.8. Dünya Hayvan Sağlığı TeĢkilatı tarafından yapılan açıklamalara göre birçok Avrupa 
ülkesinde görülen hastalığın, özellikle sınır komĢumuz olan Bulgaristan ve 
Yunanistan‟da da tespiti sonrasında, Trakya ve Ege bölgesinde Mavidil Hastalığının 
görülüp görülmediğini tespit etmek amacıyla sağlık taramalarına özel önem 
verilecektir. 

1.4.8.1. Trakya‟da ve Ege bölgesinde yapılan hastalık taramaları yanında, geçmiĢ yıllarda 
edinilen tecrübeler ıĢığında Akdeniz bölgesinde de yapılan hastalık taramaları 
sırasında görülen Mavidil Ģüpheli her olgudan ilgili Enstitülere marazi madde 
gönderilecektir. Söz edilen bölgeler dıĢında görev yapan serbest ve kamu veteriner 
hekimleri de yaptıkları çalıĢmalarda Mavidil hastalığı yönünden gerekli dikkat ve özeni 
göstereceklerdir. 

1.4.8.2. Hastalıkla mücadelede yetiĢtiricilere de önemli sorumluluklar düĢmektedir. Bu 
nedenle Ġl/Ġlçe Müdürlüklerince yetiĢtiriciler, sineklerin giriĢini önlemek amacıyla 
hayvanların tutulduğu ağıl ve ahırların pencerelerine sinek teli takılması, dıĢkı 
yığınlarının ağıl ve ahırlardan mümkünse en az 50 metre uzakta toplanması gerektiği 
ve yine mümkünse üzerlerinin plastik bir örtü ile kapatılması gerektiği, hayvanların 
geceleri kapalı yerlerde muhafaza edilmesi gerektiği konularında bilgilendirilmelidir.    

 
1.5. KOYUN VE KEÇĠ ÇĠÇEĞĠ HASTALIĞI  
 

1.5.1. Hastalık görülen yerlerde HSZ Kanunu ve Yönetmeliğinin hastalıkla ilgili hükümleri 
çerçevesinde gerekli tedbirler alınacaktır. 

1.5.2. Virüs, hastalıklı sürülerin kaldığı karanlık ve serin ağıllarda 2 yıl, meralarda ise 2 ay 
süre ile canlı kaldığından bu gibi yerlerde bu süreler içerisinde sağlam hayvanların 
barındırılmaması konusunda hayvan sahipleri bilgilendirilecektir. 

1.5.3. Koyun-keçi çiçek hastalığının görüldüğü bütün Ġllerde K.BaĢ hayvan mevcudunun 
aĢılamaları yoğun bir Ģekilde düzenli olarak yapılacak; özellikle Balıkesir, Çanakkale, 
Niğde, Edirne, Trabzon, Tokat, Ankara, Bursa, UĢak, MuĢ, izmir Ġllerinde koruyucu 
aĢılama çalıĢmalarında daha hassas davranılacaktır. 
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1.5.4. Hastalık mihraklarında önce ağıl temizliği sonra dezenfeksiyonu titizlikle yapılacak, 
çevre köylerde yetiĢtiriciler bilgilendirilerek çevre aĢılamasına katılım sağlanması 
konusunda telkinde bulunulacaktır. 

1.5.5. Hastalık mihraklarındaki koyun ve keçiler, kuzu ve oğlaklar ile birlikte 2 yıl üst üste 
aĢılanacaktır. 

1.5.6. Mihraklarda aĢı planlaması yaparken kuvvetli bağıĢık dönemin sonbahar ve özellikle 
kıĢ aylarına denk getirilmesine özen gösterilecektir. 

 
1.6. SIĞIR VE KOYUNLARDA BRUSELLOSĠS 
 

1.6.1. Hastalıkla mücadelede HSZ Kanununun 37. ve 41. Maddeleri ile 3/4/2009 tarih ve 
27189 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğinde 
belirtilen hususlara uyulacaktır. 

1.6.2. TeĢhis amacıyla atık ve kan serumları sadece ilin bağlı bulundukları Veteriner Kontrol 
ve AraĢtırma Enstitüsü müdürlüklerine gönderilecektir. 

1.6.3. Sığır Brusellosisinin teĢhisi için Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü 
Müdürlüklerine gönderilen marazi madde protokollerinde mutlaka ilgili sığırın kulak 
numarası ve iĢletme sahibinin adı belirtilecektir. 

1.6.4. Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüklerince tanzim edilen raporlarda 
sığırların kulak numaraları ile iĢletme sahibinin adı ve soyadı bulunacaktır. 

1.6.5. Hayvan sahiplerince doğrudan getirilen marazi maddelerin kabulü esnasında, Ġlgili 
Ġl/Ġlçe Müdürlüğünün ilgili iĢletmede hastalığı takip ve kontrol edebilmesi için, 
Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü Müdürlükleri tarafından yetiĢtiricinin kimlik 
tespiti yapılacaktır.  

1.6.6. Hastalıktan ari iĢletmeler ile hastalık çıkan iĢletmelerde yapılan testler dıĢında 
Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüklerince yapılacak serolojik testler 
ücretli olarak yapılacaktır. 

1.6.7. Sığır Brusellosisi hastalığının kontrolü için Bakanlıktan test izini talebinde 
bulunulmayacaktır. Ancak iĢletmelerde bulunan hayvanlara yapılan test sayıları Ġl 
Müdürlüklerince, Bakanlığa bir yazı ile bildirilecektir.  Hastalık çıkıĢlarında, hastalık 
çıkıĢ raporlarına, hastalık sönüĢlerinde, hastalık çıkıĢ ve sönüĢ raporlarına 
iĢletmenin sahibinin adı ve soyadı ile iĢletmenin numarası mutlaka yazılacaktır. 
ĠĢletmede bulunan sirayetten Ģüpheli tüm hayvanlarda serolojik kontrol mutlaka 
yapılacaktır.    

1.6.8. Bir iĢletmede Sığır Brusellosisi hastalığı çıktığında, Enfekte sürüden karantinanın 
kaldırılması için, sürüden enfekte hayvanlar ayrıldıktan en az 30 gün sonra birinci 
test, birinci testten 30-60 gün sonra ikinci test yapılır. Son iki testte tüm sürü negatif 
sonuç verdiğinde, ikinci testten 6 ay sonra üçüncü test yapılır. Bu son testte de 
sürünün tamamı negatif sonuç verdiğinde karantina kaldırılır. Herhangi bir testte 
pozitif hayvan tespit edildiğinde test periyodu yeniden baĢlatılır.  

1.6.9. Sığır Brusellosisi ile infekte bir sürüde yapılan serolojik test sonucunda negatif 
olarak tespit edilen sığırların, karantina süresinin tamamlanması beklenmeden, 
Ģarta tabi tutulmadan kesilmesinde, insan ve çevre sağlığı açısından sakınca 
bulunmamaktadır. ĠĢletme sahibinin talebi üzerine, serolojik test sonucu menfi 
olduğu tespit edilen sığırlar, kesime sevk edilebilir. Kesim Resmi Veteriner 
Hekim nezaretinde gerçekleĢtirilecek ve kesimi yapılan hayvanlar için tazminat 
ödenmeyecektir.                                                                                
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1.6.10. Sığır Brusellosisi tespit edilen bölgedeki 3-6 aylık diĢi danaların tümüne hastalık çıkıĢ 
anında ve takip edecek 5 yıl boyunca bölgedeki 3-6 aylık diĢi danaların tümüne genç 
S-19 aĢısı uygulanacak ve TURKVET sistemine kayıtları yapılacaktır. 

1.6.11. Tüm Ülkede, hastalık çıkan yerler dıĢında da Ġl/Ġlçe Müdürlükleri, tüm 3-6 aylık diĢi 
danaların Genç S-19 ve 3-6 aylık diĢi erkek kuzu ve oğlakların Genç Rev-1 aĢısı ile 
aĢılanmaları için azami gayret sarf edeceklerdir. Ġl/Ġlçe Müdürlükleri iĢ yoğunluklarını 
da dikkate alarak söz konusu uygulamaların Bakanlık tarafından 657 sayılı DMK göre 
sözleĢmeli olarak istihdam edilen veteriner hekimler ile serbest veteriner hekimler 
tarafından da yapılması için gereken hazırlıkları yapacaklardır.       

1.6.12. Ergin S-19 aĢısı uygulamaları Bakanlık Brusellosis mücadele programından 
çıkarılmıĢtır.  

1.6.13. Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Ġller 
dıĢında kalan Ġllerimizde faaliyette bulunan ve en az 10 baĢ süt sığırı bulunan süt 
iĢletmelerinde ve Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Tarım ĠĢletmesi 
Müdürlüklerinin hayvancılık iĢletmelerinde, istekleri halinde Hastalıktan Arilik 
çalıĢmaları yapılacaktır. Gönüllülük kapsamında yapılan çalıĢmalar sonrasında özel 
iĢletmeler desteklemelerden yararlanmayacaktır. Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Sağlık 
Sertifikası (EK-21) Ġl Müdürlüklerince verilecektir.  

1.6.14. AĢılama makbuzlarına kulak küpesi numarası mutlaka yazılacaktır. Hastalık 
mihrakındaki tabii tohumlama boğalarından 6 Ģar ay aralıklarla kan serumu alınarak 
laboratuara gönderilecektir. 

1.6.15. Koyun Keçi Brusellosisi çıkan yerde ve civar bölgelerde 3-6 aylık diĢi-erkek kuzu ve 
oğlakların tamamına hastalık çıkıĢ anında ve takip edecek 5 yıl boyunca Genç Rev-1 
aĢısı uygulanacaktır. Ancak kasaplık amacıyla beslenen kuzu ve oğlaklara Genç Rev-
1 aĢısı uygulaması zorunlu değildir. Bu çerçevede aĢılanmayan kasaplık hayvan 
miktarı Bakanlığa bildirilecektir. 

1.6.16. Ergin Rev-1 aĢısı yalnızca hastalık çıkıĢına bağlı olarak, hastalık çıkan sürüde 
uygulanacaktır. Hastalık tespit edilen sürü ile temas edebilecek diğer sürülerde 
yapılacak aĢı uygulaması Resmi veteriner hekiminin kararı ile yapılacaktır.  

1.6.17. Kulaklarında küpe bulunan hayvanların küpe numaraları aĢılama makbuzunda 
belirtilecektir. Genç Rev-1 aĢılaması yapılan, ancak henüz küpelenmemiĢ hayvanların 
sol kulaklarının geri tarafına, (V) Ģeklinde çentik atılacaktır. 

1.6.18. Genç S-19 aĢısı ile aĢılanmıĢ 3-6 aylık diĢi danaların aĢılama tarihinden 12 ay sonra 
serolojik muayene sonuçlarının güvenilir olacağı dikkate alınarak, bu hayvanların 
serumları veya ceninleri laboratuara muayene için gönderilirken mutlak suretle 
hayvanlara uygulanan aĢı ile uygulama tarihi marazi madde protokolünde 
belirtilecektir. 

1.6.19. Mecburi kesime tabi tutulacak hayvanların kıymet takdiri yapılırken, HSZ 
Yönetmeliğinin 136 ncı maddesinde belirtilen esaslara uyulacaktır. 

1.6.20. Mecburi kesimi yapılacak hayvanların, mahallinde kesim, kavurma, itlaf ve imha 
iĢlemleri esnasında ilgili Resmi Veteriner Hekim nezaret edecektir. Kesim baĢka bir 
mahalde gerçekleĢtirilecekse ilgili Resmi Veteriner Hekim iĢlemlere nezaret için 
görevlendirilecek ya da iĢlemlerin yapılacağı Ġl Müdürlüğü ile bağlantı kurularak bir 
Resmi Veteriner Hekiminin iĢlemlere nezaret etmesi sağlanacaktır. Kesim, kavurma, 
itlaf ve imha iĢlemleri sonunda, her bir iĢleme ait rapor tanzim edilecektir. Kesimi 
yapılan hayvanların TURKVET kayıt sisteminden düĢümünün yapılıp yapılmadığı 
Ġl/Ġlçe Müdürlüklerince kontrol edilecektir. 

1.6.21. Sığır Brusellozu hastalığı nedeniyle Ģarta tabi kesilmesi gereken hayvanlar 
mümkünse Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Et Kombinalarında 
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kestirilecektir. Kesim, kavurma, itlaf ve imha iĢlemlerine ilgili ya da iĢlemlerin 
yapılacağı yerdeki Resmi veteriner hekimi nezaret etmek zorundadır.                                  

1.6.22. Veteriner Sağlık Raporu tanzim edilmeden hiçbir hayvan mecburi kesime sevk 
edilmeyecektir.  

1.6.23. Tazminat mazbataları Hayvan Sağlığı ġube Müdürü tarafından tasdik edilecektir. 
Hayvan Ġtlaf ve Tazminat Mazbataları (EK-20) de belirtilen hususlar çerçevesinde 
tanzim edilecektir. 

1.6.24. Hayvan Sağlığı ġube Müdürlükleri, Hayvan Ġtlaf ve Tazminat Mazbatalarıyla birlikte, 
kavurma olarak değerlendirilen et ve deri kıymetini gösteren fatura veya müstahsil 
makbuzu veya değerlendirilebilen kısımlardan elde edilen ve hayvan sahibine rayiç 
bedel üzerinden hesaplanarak teslim edilen kavurma ve deri bedelini gösterir tutanak, 
Ģayet karkas veya deri imha edilmiĢ ise imha tutanağı ve hayvanların kesim raporunu 
muhafaza edeceklerdir. 

1.6.25. Bakanlığa Hayvan Ġtlaf ve Tazminat Mazbatası ile hasta hayvanların kulak 
numaralarını içeren laboratuar raporu ve Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği 
HakediĢ Belgesi bilgi için gönderilecektir. 

1.6.26. "Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği HakediĢ Belgesi", “Hayvan Ġtlaf ve Tazminat 
Mazbatası” nı düzenleyen Ġl ya da Ġlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanacak ve ilgili 
T.C.Ziraat Bankası‟na gönderilecektir. 

1.6.27. Değerlendirilen et ve deri bedelleri üzerinden tahakkuk edecek olan stopaj ve 
savunma sanayi destekleme fonu kesintileri ile diğer vergi ve harçlar hayvan 
sahiplerince ödenecektir. 

1.6.28. Özel kombinalara; 05 Ocak 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kırmızı Et ve Et 
Ürünleri Tesislerinin ÇalıĢma Ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11 
inci maddesinin (i) bendinde yer alan “1 inci sınıf mezbahalar yıllık kesim 
kapasitelerinin % 0,1 i oranında, Bakanlığın yaptığı hastalık taramaları sonucunda 
hastalık tespit edilerek veya hastalıktan Ģüpheli olarak kesime sevk edilen 
hayvanların kesimini yaparak etlerin uygun Ģekilde muamele görmesinden 
sorumludur.” hükmü gereğince zorunlu kesime sevk edilerek Ģarta tabi olarak 
değerlendirilmesi gereken hayvanların kesilebilmesi zorunluluğu getirilmiĢtir. Kavurma 
yaptırmada da bu hüküm dikkate alınacaktır. 

1.6.29. Atık yapan tüm sığır ve koyunlar Ġl/Ġlçe Müdürlükleri veya serbest veteriner 
hekimler tarafından en yakın bölge laboratuarına bildirilecektir. Hastalığın tespit 
edildiği yerlerde mihrak aĢılaması yapılacak, mihrak aĢılamalarında özellikle 
aynı merayı kullanan birkaç köy varsa sirayete maruz sınıfına bu köylerde 
alınacak, genç aĢılamalarına özellikle hastalık çıkıĢından sonraki beĢ sene 
içinde özen gösterilecektir.  

1.6.30. Brusellosis’de erken teĢhis hastalığın yayılımında çok önemlidir. Bu nedenle 
tüm atıklar dikkatle takip edilmeli ve ilgili enstitüye marazi madde 
gönderilmelidir. Bir sürüde birkaç hayvan atık yapmakta ve bu hayvanlar 
sürüde kaldığı sürece sürünün büyük bir kısmını enfekte ederek seropozitifliğe 
sebep olmakta ve bu nedenle hiçbir belirti göstermeyen ancak seropozitif 
hayvanlar yapılan testler sonunda mecburi kesime sevk edilmektedir. Bu 
nedenle atıkların laboratuara bildirilmesi çok önemli olup hastalık erken teĢhis 
edildiğinde yayılması önlenecek, daha az hayvan kesime gidecek ve daha az 
tazminat ödenecektir.     

1.6.31. Her koç katımından evvel damızlık koçların brusellosis yönünden serolojik 
olarak test edilmesi gerekliliği konusunda yetiĢtiriciler bilgilendirilecek, test 
konusunda Ġl/Ġlçe Müdürlüklerince gereken destek verilecektir. 
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1.6.32. Enstitüler kendilerine gelen marazi maddelerin bakteriyolojik muayenelerini yaptıktan 
sonra izole edilen Brusella suĢları, ülke genelinde oluĢturulan epidemiyolojik verilere 
kaynak olacak biyotip haritasının geliĢtirilmesi için Pendik Veteriner Kontrol ve 
AraĢtırma Enstitüsü‟ne gönderecektir. 

1.6.33. Hastalık taramasıyla ilgili olarak  (EK-22-a) de yer alan form tanzim edilecek ve Genel 
Müdürlüğe gönderilecektir. 

 
1.7. SIĞIR TÜBERKÜLOZU HASTALIĞI 
 

1.7.1. Hastalıkla mücadelede HSZ Kanununun 37. ve 41. maddeleri ve 2/4/2009 tarih ve 
27188 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Sığır (Bovine) Tüberkülozu 
Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulacaktır. 

1.7.2. Kontrol ġube Müdürlüklerince mezbaha kesimlerinde tüberküloz tespit edilen 
hayvanların bulunduğu iĢletmeler tespit edilerek, Hayvan Sağlığı ġubesine bildirilmesi 
sağlanacaktır. Ġlgili iĢletmeler Ġl dıĢında bulunuyor ise Hayvan Sağlığı ġube 
Müdürlüğünce ilgili Ġl Müdürlüğüne bildirilmesi sağlanacaktır. Tüberküloz yönünden 
pozitif çıkan hayvanların bulunduğu iĢletmeler takip edilerek damızlık sığırlara 
tüberkülin testi uygulanacaktır. 

1.7.3. Sığır Tüberkülozu hastalığının kontrolü için Bakanlıktan test izini talebinde 
bulunulmayacaktır. Ancak iĢletmelerde bulunan hayvanlara yapılan test sayıları Ġl 
Müdürlüklerince, Bakanlığa bir yazı ile bildirilecektir.  Hastalık çıkıĢlarında, hastalık 
çıkıĢ raporlarına, hastalık sönüĢlerinde, hastalık çıkıĢ ve sönüĢ raporlarına 
iĢletmenin sahibinin adı ve soyadı ile iĢletmenin numarası yazılacaktır. 
Tüberkülin antijen talepleri doğrudan Merkez Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü 
Müdürlüğüne yapılacaktır. 

1.7.4. Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Ġller 
dıĢında kalan Ġllerimizde faaliyette bulunan ve en az 10 baĢ süt sığırı bulunan süt 
iĢletmelerinde ve Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Tarım ĠĢletmesi 
Müdürlüklerinin hayvancılık iĢletmelerinde, istekleri halinde Hastalıktan Arilik 
çalıĢmaları yapılacaktır. Gönüllülük kapsamında yapılan çalıĢmalar sonrasında özel 
iĢletmeler desteklemelerden, TĠGEM iĢletmeleri destekleme ve tazminatlardan 
yararlanmayacaktır. Hastalıktan Ari ĠĢletmeler Ġçin Sağlık Sertifikası Ġl Müdürlüklerince 
verilecektir. (EK-21) 

1.7.5. Test uygulamaları sonucunda iĢletmede tüberküloz yönünden müspet, Ģüpheli veya 
menfi reaksiyon veren tüm hayvanlara ait Tüberkülin Teamül Cetvelleri üç nüsha 
halinde düzenlenecek ve Hayvan Sağlığı ġube Müdürünce onaylanıp mühürlendikten 
sonra Tüberkülin Teamül Cetvellerinin (müspet, Ģüpheli veya menfi reaksiyon) bir 
nüshası bilgi amaçlı Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Hayvan Sağlığı ġube 
Müdürü tarafından onaylanan teamül cetveline göre müspet reaksiyon veren 
hayvanlar tazminatlı kesime sevk edilecek, Ģüpheli ve menfi reaksiyon veren 
hayvanlar birbirinden ayrı tutulacaktır. 

1.7.6. Mecburi kesime tabi tutulacak hayvanların kıymet takdiri yapılırken HSZ 
Yönetmeliğinin 136 ncı maddesinde belirtilen esaslara uyulacaktır. 

1.7.7.       Mecburi kesimi yapılacak hayvanların, mahallinde kesim, kavurma, itlaf ve imha 
iĢlemleri esnasında ilgili Resmi Veteriner Hekim nezaret edecektir. Kesim baĢka bir 
Ġl‟de gerçekleĢtirilecekse ilgili Resmi Veteriner Hekim iĢlemlere nezaret için 
görevlendirilecek ya da iĢlemlerin yapılacağı Ġl Müdürlüğü ile bağlantı kurularak bir 
Resmi Veteriner Hekiminin iĢlemlere nezaret etmesi sağlanacaktır. Kesim, kavurma, 
itlaf ve imha iĢlemleri sonunda, her bir iĢleme ait rapor tanzim edilecektir. Kesimi 
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yapılan hayvanların TURKVET kayıt sisteminden düĢümünün yapılıp yapılmadığı 
Ġl/Ġlçe Müdürlüklerince kontrol edilecektir. 

1.7.8. Sığır Tüberkülozu hastalığı nedeniyle Ģarta tabi kesilmesi gereken hayvanlar 
mümkünse Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Et Kombinalarında 
kestirilecektir. Kesim, kavurma, itlaf ve imha iĢlemlerine ilgili ya da iĢlemlerin 
yapılacağı yerdeki Resmi veteriner hekimi nezaret etmek zorundadır. 

1.7.9. Veteriner sağlık raporu tanzim edilmeden hiçbir hayvan mecburi kesime sevk 
edilmeyecektir. 

1.7.10. Sığır Tüberkülozu hastalığı tespit edilen iĢletmelerde, yapılan tüberkülin testi 
sonucunda negatif olarak tespit edilen sığırlar, karantina süresinin 
tamamlanması beklenmeden, sahibinin isteği üzerine tazminatsız olarak 
kestirilebilecektir. Kesimin Resmi Veteriner Hekiminin nezaretinde 
gerçekleĢtirilmesi, kesim sonunda karkasların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve 
Zabıtası Talimatlarından olan Etlerin TeftiĢ Talimatı gereğinde sistematik 
muayene edilmesi, tüberkülozun lokal yada generalize olduğuna göre etlerin 
kısmen veya tamamen imha edilmesi, tüberküloz tespit edilmemesi durumunda 
ise etlerin serbest bırakılması gerekmektedir.  

1.7.11. Sığır Tüberkülozu hastalık taramalarında “Tek Ġntradermal Test” kullanılacak, 
Tüberkülin Teamül Cetvelleri, EK-23-a de verilen örnek tabloya uygun olarak tanzim 
edilecek ve hastalık hakkında karar verilecektir. “Tek Ġntradermal Test” te pozitif 
bulunan hayvanlar, yanıltıcı pozitif reaksiyondan ya da etkileĢim reaksiyonundan 
Ģüphe ediliyorsa, “Ġntradermal KarĢılaĢtırmalı Test” e tabi tutulabilir. Bu durumda söz 
konusu test, yapılan ilk testten en az 42 gün sonra yapılacak, Tüberkülin Teamül 
Cetvelleri EK-23-b da verilen örnek tabloya uygun olarak tanzim edilecek ve hastalık 
hakkında karar verilecektir. 

1.7.12. Tüberkülin Teamül Cetvelleri ve Tazminat Mazbataları Hayvan Sağlığı ġube Müdürü 
tarafından imzalanıp mühürlenerek tasdik edilecek 

1.7.13. Hayvan Sağlığı ġube Müdürlükleri, Hayvan Ġtlaf ve Tazminat Mazbatalarıyla birlikte, 
kavurma olarak değerlendirilen et ve deri kıymetini gösteren fatura veya müstahsil 
makbuzu veya değerlendirilebilen kısımlardan elde edilen ve hayvan sahibine rayiç 
bedel üzerinden hesaplanarak teslim edilen kavurma ve deri bedelini gösterir tutanak, 
Ģayet karkas veya deri imha edilmiĢ ise imha tutanağı ve hayvanların kesim raporunu 
muhafaza edeceklerdir. 

1.7.14. Bakanlığa Hayvan Ġtlaf ve Tazminat Mazbatası ile Hayvan Sağlığı ġube Müdürü 
tarafından onaylanmıĢ Tüberkülin Teamül Cetveli ve Hayvan Hastalıkları Tazminatı 
Desteği Hak EdiĢ Belgesi bilgi için gönderilecektir. 

1.7.15. "Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği HakediĢ Belgesi", “Hayvan Ġtlaf ve Tazminat 
Mazbatası”nı düzenleyen Ġl ya da Ġlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanacak ve ilgili 
T.C.Ziraat Bankası‟na gönderilecektir. 

1.7.16. Özel kombinalara; 05 Ocak 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kırmızı Et ve Et 
Ürünleri Tesislerinin ÇalıĢma Ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11 
inci maddesinin (i) bendinde yer alan “1 inci sınıf mezbahalar yıllık kesim 
kapasitelerinin % 0,1 i oranında, Bakanlığın yaptığı hastalık taramaları sonucunda 
hastalık tespit edilerek veya hastalıktan Ģüpheli olarak kesime sevk edilen 
hayvanların kesimini yaparak etlerin uygun Ģekilde muamele görmesinden 
sorumludur.” hükmü gereğince zorunlu kesime sevk edilerek Ģarta tabi olarak 
değerlendirilmesi gereken hayvanların kesilebilmesi zorunluluğu getirilmiĢtir. Kavurma 
yaptırmada da bu hüküm dikkate alınacaktır. 
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1.7.17. Değerlendirilen et ve deri bedelleri üzerinden tahakkuk edecek olan stopaj ve 
savunma sanayi destekleme fonu kesintileri ile diğer vergi ve harçlar hayvan 
sahiplerince ödenecektir. 

1.7.18. Ġllerde mücadelede kurumlar arası iĢbirliğinin geliĢtirilerek özellikle Mahalli Ġdareler ve 
Sağlık Müdürlükleri ile koordineli çalıĢmaya özen gösterilecektir. 

1.7.19. Hastalık taramasıyla ilgili olarak  (EK-22-b) de yer alan form tanzim edilecek ve Genel 
Müdürlüğe gönderilecektir.  

  
1.8. ġARBON HASTALIĞI 
 

1.8.1. Son 5 yılda hastalık görülen mihraklardaki sirayete maruz hayvanların tamamı en geç 
15 Haziran 2009 tarihine kadar aĢılanacaktır. Ġl Müdürlükleri aĢılamaları 
tamamladığında yaptıkları aĢılamayı Ġlçe, köy-mahalle, B.BaĢ, K.BaĢ, T.Tırnaklı 
bazında mihrak@kkgm.gov.tr adresine göndereceklerdir. 

1.8.2. ġarbon hastalığına karĢı Merkez Veteriner Kontrol AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü yıl 
içerisinde program dıĢında gelebilecek aĢı taleplerine karĢı hazırlıklı olacaktır. 

1.8.3. ġarbon hastalığında en önemli korunma önlemi bu hastalıktan ölen hayvanların 
uygun bir Ģekilde ortadan kaldırılması olması nedeniyle, ölen hayvanların otopsisi 
yapılmadan, iki metre derinlikteki çukurlara bulaĢık toprak ve altlıkla birlikte yakılarak 
veya üzerlerine sönmemiĢ kireç dökülerek gömülmesi sağlanacaktır. 

1.8.4. ġarbon hastalığının teĢhisi amacıyla Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü 
Müdürlüklerine kan frotisi veya steril svaplara emdirilmiĢ kan örneği tüp içinde 
gönderilecektir. 

1.8.5. Hastalık mihrakları değerlendirilerek Ġl‟in ġarbon haritası çıkarılacak, ġarbon hastalığı 
çıkan mihraklarda yetiĢtiriciler; Ġl Sağlık Müdürlükleri/Ġlçe Sağlık Grup BaĢkanlıkları ile 
gerekli iĢbirliği ve koordinasyon sağlanarak hastalık hakkında bilgilendirilecektir. Bu 
bilgilendirme 5 yıl süreyle tekrarlanacaktır.  

 
1.9. KUDUZ HASTALIĞI  
 
1.9.1. Kuduz hastalığı ile mücadelede HSZ Kanununun 34 ve HSZ Yönetmeliğinin 119. 

maddesine göre iĢlem yapılacak, sahipli kedi ve köpeklerin aĢılanması ile birlikte 
numaralı tasma takılması, kayıtlarının tutulması ve müĢahede yerlerinin yapılması 
konularında mahalli idarelerle ciddi bir iĢbirliği yapılacaktır.  

1.9.2. Bilindiği üzere “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik” ile kuduz hastalığı nedeniyle konulan kordon altındaki hastalık 
çıkan iĢletme dıĢındaki iĢletmelerden elde edilen sütlerin ısıl iĢleme tabi 
tutularak değerlendirilebilmesi Bakanlar Kurulunun 10.12.2007 tarih ve 12984 
sayılı Kararı ile kabul edilmiĢ olup; Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinin 42 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile yine aynı Yönetmeliğin 119 uncu 
maddesinin (h) bendi ile ilgili iĢlemler 04.01.2008 tarih ve 26746 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayınlanan yönetmelik hükümlerine göre yürütülecektir. 

1.9.3. Kuduz hastalığından Ģüphe edilen hayvanlar için müĢahede yeri bulunmayan yerel 
yönetimlerin en kısa sürede yeterli kapasite ve donanıma sahip müĢahede yeri 
oluĢturması, mevcut olanların ise rehabilitasyonunun sağlanması, müĢahede 
yerlerinin gerekli kayıt ve kontrol iĢlemlerinin yerel yönetimlerde görevli veteriner 
hekimlerce yapılması ve kuduz riskli temasa sebep olan sahipsiz hayvanların 
toplanması ve müĢahede yerine taĢınması sırasında kolluk kuvvetlerinden ve 

mailto:mihrak@kkgm.gov.tr
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hayvanları koruma ile uğraĢan sivil toplum kuruluĢlarından da destek alınması için 
gerekli koordinasyon sağlanacaktır.  

1.9.4. Ġllerde kuduzla ilgili mücadelede kurumlar arası iĢbirliğinin geliĢtirilerek özellikle 
Mahalli idareler, Ġl Özel Ġdareleri, Sağlık Müdürlükleri, Üniversiteler ve Sivil Toplum 
KuruluĢları ile koordineli çalıĢmaya özen gösterilecek ve ortak mücadele planları 
geliĢtirilecektir. 

1.9.5. Ġl Sağlık Müdürlüğü/Ġlçe Sağlık Grup BaĢkanlıkları ile gerekli koordinasyon ve iĢbirliği 
sağlanacaktır. 

1.9.6. Özellikle sahipsiz köpeklerin üremelerinin kontrolü amacıyla gerekli giriĢimlerde 
bulunulacak, sahipsiz köpeklerin yaĢam ortamlarını oluĢturan tüm unsurların 
(çöplükler gibi) rehabilite edilmesi için ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği yapılacaktır. 

1.9.7. Serbest veteriner hekimlerle gönüllü kuruluĢların yaptığı aĢılamaların takibi yapılarak 
aĢılı hayvanların tanımlanması için yerel yönetimler ve mahalli idareler nezdinde 
giriĢimde bulunulacaktır.  

1.9.8. Köpek ve kedilerin aĢılarının kaydedildiği aĢı karnelerinin, özellikle aĢı uygulanan 
kliniğin değiĢmesi durumunda iptal edilerek yeni klinik tarafından kendi karnelerinin 
doldurulduğu ve böylece geçmiĢ kayıtlara ulaĢılamadığı gözlemlenmektedir. Bu 
nedenle Ġl Müdürlükleri ve serbest veteriner hekimlerce yapılan köpek ve kedi 
aĢılamalarının izlenmesinde kullanılan aĢı karnelerinde il genelinde bir örneklilik 
sağlanacaktır. Bu çerçevede Ġl Müdürlüklerince serbest veteriner hekimlerinde 
görüĢleri alınarak bir model aĢı karnesi bastırılarak il genelinde kullanımı 
sağlanacaktır.     

1.9.9. Sahipsiz köpeklerin üremelerinin kontrolü kapsamında masrafları yerel yönetimler 
veya gönüllü kuruluĢlarca karĢılanması durumunda kısırlaĢtırma ve tanımlama 
yapılacaktır. 

1.9.10. Serbest veteriner hekimler laboratuarlara marazi madde göndermeleri konusunda 
uyarılacaktır. 

1.9.11. Halkın eğitimine yönelik çalıĢmalar artırılacak, bu konuda bölgesel yazılı ve görsel 
basınla iĢbirliğine gidilmesi sağlanacaktır. 

1.9.12. Çevredeki tüm Ģüpheli ısırık vakaları dikkatle takip edilecek, Ģüpheli tüm vakalarda 
uygun Ģartlarda gerekli marazi maddenin alınarak en seri Ģekilde soğuk zincirle ilgili 
laboratuara gönderilecek ve hastalık çıkması halinde filyasyon tespit edilecektir. 

1.9.13. Kuduz Ģüpheli marazi maddelerin hastalığın aciliyeti ve önemine binaen kurye ile 
soğuk zincir Ģartları altında sızdırmaz paketleme yoluyla laboratuara gönderilmesi 
sağlanacaktır.  

1.9.14. Virüs yapısında olabilecek değiĢikliklerin izlenebilmesi ve amacı ile yol kontrolü 
yapan güvenlik birimleri, avcı dernekleri ile karayolları bölge müdürlükleri ve 
Ģube Ģeflikleri ile irtibata geçilerek yol kenarlarında veya doğada ölü bulunan 
yabani hayvanların Ġl / Ġlçe Müdürlüklerimize haber verilmesi ya da getirilmesi 
sağlanacak, bu hayvanlar il ve Ġlçe Müdürlüklerince Etlik Merkez Veteriner 
Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğüne ulaĢtırılacaktır. 

1.9.15. Diğer Enstitü Müdürlüklerince yaban hayatında tespit edilen kuduz pozitif 
vakalar, virus yapısında olabilecek değiĢikliklerin izlenmesi amacı ile Ulusal 
Referans Laboratuar olan Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü 
Kuduz TeĢhis Laboratuarına gönderilecektir. 

1.9.16. Kuduz Ģüpheli hayvan tarafından ısırılan bir hayvan tespit edildiğinde; konu ile ilgili 
Merkez Veteriner ve Kontrol AraĢtırma Enstitüsü ile sıkı bir koordinasyon 
sağlanacaktır. Isırılan çiftlik hayvanı ithal inaktif aĢı ile aĢılı ise vakit geçirmeksizin tek 
doz ithal inaktif aĢı ile yeniden aĢılanacak ve 90 gün süreyle gözetim altında 
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tutulacaktır. AĢılı olmayan çiftlik hayvanları ise derhal kesime tabi tutularak ısırılan 
bölgeler imha edilecek veya kapalı bir alanda 6 ay süreyle gözetim altında 
tutulacaktır.  

1.9.17. Avrupa Birliğinin 2003/803/EC sayılı kararı ile getirilen düzenlemeye göre; 3 Temmuz 
2004 tarihinden itibaren AB‟ne üye ülkelere köpek, kedi, ve gelincikleriyle birlikte 
seyahat etmek isteyen Ģahısların beraberinde bulunan hayvanlarının; muhtemel 
hareket tarihlerinden 3 ay öncesine kadar AB tarafından onaylanmıĢ laboratuarlardan 
kuduz hastalığına karĢı oluĢmuĢ koruyucu antikor varlığını bildirir titre raporunun 
bulundurulması zorunludur. Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü 
Kuduz TeĢhis Laboratuarı bu konuda akredite olmuĢ ve AB tarafından onaylanmıĢ 
akredite laboratuarlar içerisinde yer almıĢtır. VatandaĢların mağdur olmaması 
amacıyla Kuduz Anti Serum Titre Testi için kedi, köpek ve gelinciklerden alınacak kan 
serumlarının, alınması ve gönderilmesine iliĢkin detaylı bilgi Etlik Merkez Veteriner 
Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü‟nün www.etlikvet.gov.tr adresinde yer almaktadır. 

1.9.18. Avrupa Birliği destekli Türkiye‟de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi 2008 yılında 
baĢlatılmıĢ olup, 2009 yılında olduğu gibi, 2010 yılında da ülke genelinde 
uygulanacaktır.  
Bu kapsamda aĢağıda belirtilen çalıĢmaların yapılması planlanmıĢtır; 

1. AĢılamalar, ülke genelinde kampanya tarzında yapılacaktır. Ege bölgesinde 
yer alan Aydın, Denizli, Ġzmir, Manisa, Muğla ve UĢak illerinde yaban hayatına 
yönelik olarak havadan yapılacak oral aĢılama Ocak ayı içerisinde 
tamamlanacaktır.  

2. Tüm Ülkede uygulanacak parenteral aĢılamalar 1 Mart – 30 Nisan tarihleri 
arasında yapılacaktır.  

3. Ġl Müdürlüklerinin ihtiyacı olan inaktif kuduz aĢısı (Rabisin) ile renkli tanımlama 
bantlarının dağıtımı Ek-27 ve Ek-28‟deki liste çerçevesinde Etlik Merkez 
Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü tarafından yapılacaktır. 

4. Kampanya süresince sahipli ve sahipsiz tüm köpek ve kedilere ulaĢılarak 
aĢılanmaları sağlanacaktır. 

5. Tilki ve sansar gibi sürü alıĢkanlığı olmayan yaban hayatı kaynaklı aktif 
mihrakların olduğu 1. derece riskli yerleĢim yerlerinde yapılacak risk 
değerlendirmesine göre sadece meraya çıkan sığırlara sınırlı aĢı 
uygulaması yapılabilecektir. Kedi – köpek programı için gönderilen aĢılar 
bu amaçla kullanılmayacak, bu kapsamda kullanılacak aĢılar 3285 sayılı 
Kanunun 30. Maddesi ile yönetmeliğin 89. Maddesi gereğince Ġl Özel Ġdare 
kaynakları ile temin edilecektir. Söz konusu amaçla kullanılacak aĢılar Ġl 
Özel Ġdaresi kaynaklarından temin edilemez ise Genel Müdürlükten talep 
edilecektir. 

6. Köpek ve kedilerin aĢılama ve kimliklendirme çalıĢmalarına Serbest Veteriner 
Hekimler, Belediye BaĢkanlıkları, Meslek Odaları, Veteriner Fakülteleri ve Sivil 
Toplum Örgütlerinin de gönüllülük esaslı katılımı için çaba gösterilecektir. 
Katılım sağlayan gönüllü kurum ya da veteriner hekimlere ücretsiz 
uygulanması koĢulu ile aĢı ve/veya yaka bandı tahsis edilerek uygulanması 
takip edilecektir. 

7. Ġl Müdürlüklerince; proje kapsamında aĢılama ve kimliklendirme çalıĢmaları 
baĢta olmak üzere projenin faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığımızla koordineli 
olarak çalıĢan Belediye BaĢkanlığı Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü, Çevre 
Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Veteriner Hekimler Odası, Veteriner Fakültesi 

http://www.etlikvet.gov.tr/
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ve Sivil Toplum KuruluĢları da bilgilendirilerek kampanyaya katılımları 
sağlanacaktır. 

8. Ülke genelindeki sahipli ve sahipsiz köpeklere yoğun parenteral aĢılama 
yapılmasına yönelik bilgilendirme için kampanya esnasında broĢür ve afiĢler, 
radyo ve TV spotları kullanılacaktır. 

9. TURKVET veteriner bilgi sistemi içerisinde kedi ve köpeklerin kayıtlarının 
girilmesi amacıyla oluĢturulan bölüm kullanıma açılmıĢtır. “Diğer / Kedi Köpek” 
bölümünden yapılacak kayıtlar için serbest veteriner hekimler,  belediye 
veteriner hekimleri, veteriner fakülteleri kullanıcıları ile pet hayvanı satıĢ yerleri 
sorumlu veteriner hekimlerine yetki verilecektir. Ġlgili bölümün kullanımı ve 
yönetilmesi hakkında esaslar ve kullanma kılavuzu ayrıca gönderilecektir. 

10. Kuduz aĢılama kampanyası ile ülke genelinde eĢ zamanlı bağıĢıklık elde 
edilmesi hedeflenmekte olup aĢılamaların yukarıda bildirilen tarihler arasında 
tamamlanmasına özen gösterilecektir. Kampanya süresi sonunda 
uygulanmamıĢ olan aĢılar 2011 yılı için muhafaza edilebileceği gibi, talepleri 
halinde istekli kuruluĢlara verilebilecek, vatandaĢlardan gelen aĢılama talepleri 
geri çevrilmeyecektir. 

11. Kampanyanın baĢladığı 01 Mart 2010 tarihinden itibaren yapılan uygulamalar 
15 günlük dönemler halinde (Takip eden dönemlerin toplamları yazılmayıp her 
dönemin kendisine ait uygulama sonuçları bildirilecektir.) EK-29 de yer alan on 
beĢ günlük aĢı takip formuna iĢlenerek Genel Müdürlüğümüze ve Etlik Merkez 
Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğüne yazıyla ve ehh.o@tr.net 
veya etlik@vet.gov.tr ile mihrak@kkgm.gov.tr adreslerine de elektronik 
ortamda gönderilecektir. Kampanya sonunda tüm aĢılama rakamlarını içeren 
form gönderilecektir. 

 
1.10. RUAM HASTALIĞI 
 
1.10.1. “Ülkesel Ruam Eradikasyon Projesi” sonucunda ülke genelinde sağlanan 

konumun devamlılığı için daha önce teste tabi tutulmamıĢ olduğu tespit edilen 
hayvanlar ile riskli değerlendirilen veya kimlik belgesi bulunmayan at ve katırlar 
mallein testine tabi tutulacak, eĢekler klinik muayeneden geçirilecektir. 

1.10.2. Kaçak yollarla yurda girdiği tespit edilen at ve katırlar sağlık kontrollerinde mallein 
testine tabi tutularak müspet bulunanlar tazminatsız olarak derhal itlaf edilecektir. 
Müspet olmayanlar hakkında yasal iĢlem sürdürülecektir. 

1.10.3. Tek tırnaklı hayvanların yurtiçindeki nakil iĢlemleri hassasiyetle takip ve kontrol 
edilecektir. Ruam taramasından geçirilmiĢ, söz konusu hastalık yönünden menfi 
bulunarak Tek tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi verilmiĢ at ve katırlar ile klinik 
muayeneye tabi tutularak sağlıklı bulunan eĢeklerin sevklerine müsaade edilecektir.  

1.10.4. YarıĢ ve atlı spor gibi sportif amaçla yetiĢtirilen pedigrili atlardan kan serumu 
toplanarak serolojik kontrollere devam edilecektir. 

1.10.5. Ġstanbul Ġlinde Adalar Ġlçesinin mevcut konumu nedeni ile çeĢitli illerden atların geldiği 
ve turizm sezonu sonunda bu atların bir kısmının geri döndüğü bilindiğinden; Adalar 
Ġlçesine tek tırnaklı hayvan giriĢ ve çıkıĢları sıkı bir Ģekilde takip edilecektir. Hayvan 
Sevk Raporu olmayan tek tırnaklı hayvanlar 21 gün süreyle karantinaya alınarak 
mallein tatbik edilecek, müspet reaksiyon veren hayvanlar tazminatsız olarak itlaf 
edilecektir. 

mailto:ehh.o@tr.net
mailto:GulayC@kkgm.gov.tr
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a) Adalar Ġlçesinde tek tırnaklı hayvanların giriĢ dönemi olan ilkbahar ile çıkıĢ 
dönemi olan Sonbaharda mevcut atların tamamına mallein tatbik edilerek, 
müspet reaksiyon veren hayvanlar itlaf edilecektir. 

b) Yapılacak taramaların sonuçlarında müspet görülen atların geldikleri bölge tespit 
edilecek ve bu durum Genel Müdürlüğe ve ilgili Ġl müdürlüğüne bildirilecektir. 

1.10.6. Ġstanbul ili, Adalar Ġlçesinde; Belediye ile iĢbirliği yapılarak, ilçede bulunan ahırların 
periyodik olarak dezenfekte edilmesi sağlanacak, dezenfekte edilmeye elveriĢli 
olmayan ahırlara hayvan giriĢ ve çıkıĢları Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunca 
yasaklanacaktır. 

1.10.7. Mallein talepleri Merkez Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsüne yapılacaktır. 
 
1.11. ATLARIN ENFEKSĠYÖZ ANEMĠSĠ HASTALIĞI 
 
1.11.1. Atların Enfeksiyöz Anemisi hastalığının ülkemiz atçılığında olumsuz sonuçlara yol 

açmaması için bu hastalığın kontrolü ve eradikasyonu amacıyla Adıyaman, Ağrı, Artvin, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kars, MuĢ, Mardin, 
Rize, Siirt, Tunceli, ġanlıurfa, Van, Batman, ġırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis ve Osmaniye 
illerinde “Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığının Takibi, Kontrolü ve Eradikasyonu 
Projesi” baĢlatılmıĢtır.  

1.11.2. Proje kapsamında yapılan saha çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Hastalık tespit edilen 
hayvanlar tazminatlı olarak itlaf edilecek ve Bakanlıkça tazminat en kısa süre içerisinde 
ödenecektir. 

1.11.3. Atların Enfeksiyöz Anemisi hastalığı çıkan iĢletmelerde, Seropozitif hayvanlar iĢletmeden 
çıkartıldıktan 3 ay sonra bulaĢmadan Ģüpheli hayvanlar serolojik muayeneye tabi 
tutulacak, eğer muayene sonuçları negatif ise dezenfeksiyon yapılarak atların enfeksiyöz 
anemisi hastalığı sebebi ile konulan karantina kaldırılacaktır. 
 

1.12. KANATLI HASTALIKLARI 
 
1.12.1. Ġldeki mevcut ticari iĢletmeler ile aile yetiĢtiriciliği Ģeklinde bulunan tüm kümes 

hayvanlarına ait bilgilerin güncelleĢtirilmesi sağlanacaktır. Entegre iĢletmeler (fason 
üretim yapan kümesler dahil) öncelikli olmak üzere tüm kanatlı iĢletme ve kümeslerin 
coğrafi koordinatları GPS cihazı ile tespit edilerek TÜRKVET üzerinden kayıt 
edilecek, elektronik ortamda ve evrak üzerinde ayrıca muhafaza edilecektir. 

1.12.2. TÜRKVET üzerinde oluĢturulan kanatlı veri tabanı 2010 yılında kullanıma açılacak 
olup kullanım kılavuzu ile yönetim esasları ayrıca gönderilecektir. Sistemin 
kullanımına hazırlık olması amacı ile kanatlı sektöründe görev yapan firma veteriner 
hekimlerine ait kullanıcı oluĢturmaya yönelik bilgiler önceden toplanmaya 
baĢlanacaktır. 

1.12.3. Kanatlı hayvan yetiĢtiriciliğinde koruyucu önlemlerin tedaviden önce gelmesi gerektiği 
göz önüne alınarak ihbarı mecburi hastalıklar ile ilgili olarak Hayvan Sağlığı ve 
Zabıtası Yönetmeliğinde belirtilen hususlar dikkatle uygulanacaktır. 

1.12.4. Mevcut kanatlı iĢletmelerince uygulanan aĢılama programları takip edilerek çalıĢma 
sonuçları her ay Koruma ve Kontrol Uygulamaları Cetveline iĢlenerek Bakanlığa 
bildirilecektir 

1.12.5. Kanatlı hastalığı Ģüphesi halinde laboratuara numune gönderilerek, hastalık 
semptomu görülen sürülerde etken izolasyonu ve identifikasyonu yapılması 
sağlanılacaktır. 
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1.12.6. Enstitülere ulaĢan kanatlı hayvan numunelerinin Ģüphe edilmesi durumunda 
Newcastle ve Tavuk Vebası yönünden de incelenmesi sağlanacaktır. 

1.12.7. Tavuk vebası ve Newcatle hastalıkları konusunda ilgili personele, üreticilere ve 
tüketicilere yönelik sürekli eğitim çalıĢmaları sürdürülecektir.  

 
1.13. NEWCASTLE (YALANCI TAVUK VEBASI ) HASTALIĞI 
 
1.13.1. Hastalıkla mücadelede 04.02.2009 tarih ve 27131 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlülüğe giren “Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına KarĢı Korunma Ve 
Mücadele Yönetmeliği” ve Bakanlığımızca gönderilen genelge ve talimatlara göre 
iĢlem yapılacaktır.  

1.13.2. Newcastle hastalığında, izolasyon için alt yapısı uygun olan Enstitülerce izole edilen 
virüs suĢları identifikasyon (tiplendirilme) için ilgili enstitüye gönderilecektir. 

1.13.3. Entansif kanatlı iĢletmeler için büyük risk oluĢturan köy tavuklarına ve evcil 
güvercinlere aĢı uygulamasının teĢvik edilerek yaptırılmasına gayret dilecektir. 
Newcastle aĢılarının uygulanması konusunda ticari iĢletmeler ve entegrasyonlarla 
iĢbirliği yapılacaktır. 

1.13.4. Newcastle hastalık mihraklarının hastalık çıkıĢ ve hastalık çıkıĢ-sönüĢ raporları derhal 
elektronik ortamda mihrak@kkgm.gov.tr adresine mümkün olmaması halinde ise 
0312 417 82 09 no‟lu faksa gönderilecektir. 

1.13.5. Köylerde özellikle kadınlar baĢta olmak üzere halka yönelik olarak yalancı tavuk 
vebası hastalığı ile ilgili alınacak önlemler anlatılacaktır. 

1.13.6. Kanatlı hayvan yetiĢtiricilerine, yumurtacı ve etçi entegrasyonlara, yardımcı sağlık 
personeline, serbest veteriner hekimlere yönelik olarak hastalıkla ilgili genel bilgiler ve 
alınacak önlemler konusunda bilgilendirmeler sürdürülecektir. 

1.13.7. Ölen kanatlı hayvanların rastgele çevreye atılmayarak uygun çukurlara gömülüp 
üzerine kireç dökülmesi sağlanacaktır. 

 
1.14. TAVUK VEBASI (AVIAN INFLUENZA-KUġ GRĠBĠ) HASTALIĞI 
 
1.14.1. Hastalıkla mücadelede 10.04.2008 tarih ve 26843 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlülüğe giren “Avıan Influenza Hastalığına KarĢı Korunma Ve 
Mücadele Yönetmeliği” ve Bakanlığımızca gönderilen genelge ve talimatlara göre 
iĢlem yapılacaktır. Hastalıkla mücadelede kullanılacak mevzuat ve talimatlar ile 
bilgilendirmeye yönelik belgeler Genel Müdürlüğün www.kkgm.gov.tr web adresinden 
takip edilecektir. 

1.14.2. Bakanlığımız tarafından yayınlanan ilgili mevzuat ve talimatların tamamı hakkında 
görevli personele eğitim verilerek tutanak altına alınacaktır. 

1.14.3. KuĢ gribi hastalığının klinik olarak kolayca tespit edilebildiği bu nedenle kapsamlı 
epidemiyolojik inceleme yapılması gerektiği unutulmayacaktır. 

1.14.4. Ulusal acil eylem planı çerçevesinde her Ġl Müdürlüğü tarafından Ġl Acil Planı 
hazırlanacak ve gerektiğinde güncellenerek ilgili yardımcı kurumlara gönderilerek 
hastalık durumuna hazır olunması sağlanacaktır. Plan çerçevesinde görevlendirilen 
Bakanlığımız ve diğer kurum personeli mücadele ve biyogüvenlik konularında 
eğitilecektir. 

1.14.5. KuĢ gribi Ģüpheli kanatlı hastalıkları ile ilgili duyum ve ihbarlar en geç 2 saat içinde 
değerlendirilecektir. Ġnceleme sırasında kullanılacak koruyucu kıyafet, alet – malzeme 
ve dezenfektanlar önceden hazırlanarak kullanıma hazır set halinde tutulacak, 

mailto:mihrak@kkgm.gov.tr
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hastalık mücadelesinde kullanılan malzeme depoları düzenli ve her zaman ulaĢılabilir 
durumda olacaktır. 

1.14.6. Mihraklara müdahale esnasında hastalık ile ilgili mevzuata eksiksiz uyulacak, hastalık 
mahallinde yapılan iĢlemler tutanak altına alınacak ve kayıtlar düzenli tutulacaktır.  

1.14.7. KuĢ gribi Ģüpheli vakalar ile hastalık çıkıĢ ve hastalık çıkıĢ-sönüĢ raporları derhal 
elektronik ortamda mihrak@kkgm.gov.tr adresine, mümkün olmaması halinde ise 0 
312 417 82 09 no‟lu faksa gönderilecektir. Kayıtlar aynı gün içinde TÜRKVET 
sistemine girilerek ara ziyaretler günlük olarak güncellenecektir. Bilgi notu akıĢında 
aksamalar yaĢanmakta olup Ģüphe durumundan itibaren düzenli olarak bilgi notu 
gönderilecektir. 

1.14.8. Tazminat ödemeleri yürütülen proje kapsamında Dünya Bankası finansmanı ile 
yapılmaktadır. 03.10.2007 tarih ve 037078 sayılı yazımız ile tazminat ödemelerine 
iliĢkin talimat güncellenmiĢ olup bu talimat çerçevesinde Ġl Müdürlükleri tarafından “Ġl 
Müdürlüğü Tazminat Fonu Ödemeleri Ġç Hizmet Uygulama Talimatı” hazırlanacak 
ve hastalık durumunda uygulanacaktır.  Ġtlaf iĢlemleri mümkün olduğunca kısa sürede 
bitirilecek ve tazminat ödemeleri geciktirilmeden yapılarak halkın katılımcılığı 
artırılacaktır. 

1.14.9. Survey programları “Türkiye‟ deki KuĢ Gribine Hazırlık ve Müdahale Ġçin Teknik 
Yardım Projesi” kapsamında hazırlanan KuĢ Gribi Survey El Kitabı çerçevesinde 
yürütülecektir.  

1.14.10. Hayvanların mümkün olduğunca hızlı ve insancıl bir Ģekilde, itlaf edilmesi esastır. Bu 
konudaki alternatif yöntemler Dünya Hayvan Sağlığı TeĢkilatı (OIE)‟nın “Hastalık 
Kontrolünde Ġnsancıl Yolla Hayvan Öldürme Kılavuzu” dikkate alınarak hazırlanan ve 
Ġl Müdürlüklerine gönderilen Acil Eylem Planı içerisinde ve Tavuk Vebası Hastalığına 
KarĢı Korunma ve Mücadele Talimatnamesinde yer almaktadır. 

1.14.11. Hastalığın görülmediği sükûnet dönemlerinde aĢağıda belirtilen koruyucu tedbirlerin 
alınması için gerekli duyurular yapılacaktır. 

a) Özellikle riskli sulak alanlar çevresindeki yaklaĢık 1 km. mesafeli alanda kaz, 
ördek gibi suda yaĢamaya ihtiyaç duyan kümes hayvanlarının mutlaka kapalı 
alanlarda tutulması,  

b) Tavuk, horoz, hindi gibi suda yaĢamaya ihtiyaç duymayan kümes hayvanlarını 
açıkta beslemek ve dolaĢtırmak isteyen hayvan sahiplerinin ise hayvanlar için 
gezinti yeri olarak belirledikleri alanların etrafını tel ile çevirerek ve üstünü de 
devekuĢu iĢletmeleri hariç olmak üzere aynı Ģekilde tel, ağ veya teması kesecek 
baĢka bir yapı malzemesi ile örterek kanatlıların gezinti yerlerini sınırlandırılması, 
böylece göçmen su kuĢları ile olası temas riskinin önlenmesi, 

c) Köylerde açıkta beslenen ve dolaĢtırılan kaz, ördek gibi suda yaĢamaya ihtiyaç 
duyan kanatlı hayvanlar ile suda yaĢamaya ihtiyaç duymayan tavuk, hindi gibi 
kanatlı hayvanların aynı yerlerde bulundurulmaması. 

d) Ölen kanatlı hayvanların rast gele çevreye atılmayarak uygun çukurlara gömülüp 
üzerine kireç dökülmesi. 

1.14.12. Bakanlığımızca yürütülen projeler kapsamında Ülke genelinde “Eğiticilerin Eğitimi 
Seminerleri” düzenlenmiĢtir. Söz konusu seminerlere katılan personel aldığı eğitimi 
diğer personel ve Hayvan Sağlığı ġubesine yeni atanan personele aktaracaktır. Riskli 
dönemler yaklaĢtığında bu eğitimler tekrarlanacak, personel eğitimleri tutanak altına 
alınarak muhafaza edilecektir. 

1.14.13. Bakanlığımızca yürütülen projeler kapsamında eğitim alan ve eğitim amaçlı 
görevlendirilen personel tarafından; 
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a) Bağlı bulunan Enstitü Müdürlüklerinin koordinasyonunda mobil bilgi büfeleri ile 
hastalık hakkında hazırlanan iletiĢim materyalleri de kullanılarak köylerde 
özellikle kadınlar ve çocuklar baĢta olmak üzere halka yönelik kuĢ gribi hastalığı 
ile ilgili alınacak önlemler konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalıĢması 
yapılacak, 

b) Kanatlı hayvan yetiĢtiricilerine, yumurtacı ve etçi entegrasyonlara, yardımcı sağlık 
personeline, serbest veteriner hekimlere yönelik olarak hastalıkla ilgili genel 
bilgiler ve alınacak önlemler konusunda eğitim verilecek, 

c) Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Orman Ġl Müdürlüğü ve Yerel Yönetimlerle iĢbirliği ve 
koordinasyon içerisinde avcılara yönelik eğitim çalıĢması yapılacaktır. 

1.14.14. 22.10.2009 tarih ve 036526 sayılı kuĢ gribi önlemleri hakkında talimat uygulanacak, 
köy, mahalle ve beldelerde beslenen kümes hayvanlarının kapalı yerlerde tutularak 
açıkta dolaĢtırılmaması konusunda gerekli duyurular yapılacaktır. 
Ġl/Ġlçe Müdürlüklerinde söz konusu hastalık Ģüphesinde veya çıkıĢında kullanılmak 
üzere tulum, çizme ve eldiven gibi tek kullanımlık koruyucu kıyafetler ile gözlük, 
maske ve etkin dezenfektanlar depolarda hazır ve düzenli bulundurulacaktır. Ġlk 
müdahale için gerekli olan malzemeler set halinde çanta içinde hazır tutulacaktır. 
Dezenfeksiyonda kullanılan sırt ve motorlu pulverizatörlerin bakımları düzenli 
yapılarak her an çalıĢır vaziyette olmaları sağlanacaktır. Kanatlı hayvanları 
öldürmede kullanılan ekipman ve gazlar stokta bulundurularak tüp basınçları düzenli 
olarak kontrol edilecektir. 

 
1.15. ARILARIN AMERĠKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ 
 
1.15.1. Hastalıkla mücadelede; HSZ Yönetmeliği‟nin 129. maddesi ve bu Yönetmelik 

çerçevesinde hazırlanan “Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına 
KarĢı Korunma ve Mücadele Talimatına” titizlikle uyulacaktır. 

1.15.2. Kullanılan ilaçlar ile ilgili 09.12.2005 tarih ve 2005/74 sayılı Genelge çerçevesinde 
uygulama yapılması için arı yetiĢtiricileri bilgilendirilecektir. 

1.15.3. Hayvan Sağlığı ġube Müdürlükleri, üretim izni alarak temel petek üretimi yapan tüm 
iĢletmelerden Kontrol ġube Müdürlükleri ile iĢbirliği içerisinde, üretimin yoğun olduğu 
ġubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında olmak üzere yılda en az iki kez numune 
alınacaktır. Bu numuneler Amerikan Yavru Çürüklüğü hastalığı açısından incelenmek 
üzere Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüklerine gönderilecektir. 
Hastalığın tespiti halinde numunelerin imal edildiği iĢletmeler hakkında “Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği” ve “Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü 
Hastalığına KarĢı Korunma ve Mücadele Talimatı” kapsamında yasal iĢlem 
yapılacaktır. 

1.15.4. Arı ĠĢletmeleri ve Temel Petek Üretim Yerleri Faaliyet Raporu (Ek-14) 6 ayda bir 
Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Ġkinci dönem gönderilecek söz konusu 
formda, temel petek üretim yerleri bu dönemde kontrol edilmeyeceğinden, ilgili bölüm 
doldurulmayacaktır. Hastalık tespit edilen her bir temel petek iĢletmesi için yapılan 
iĢlemlere dair hazırlanacak rapor ayrıca Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 

1.15.5. Üretim izni olmadan faaliyet gösteren yerler, üretim izini alana kadar üretimden men 
edilecektir. 

1.15.6. Temel petek üretim yerlerinden alınan bal mumu numunelerinin, laboratuarda yapılan 
analizleri sonucunda hastalık etkeninin tespit edilmesi durumunda; imalathanenin 
üretimi durdurulacak, mevcut stoklara el konularak satıĢı engellenecektir. Mevcut 
stok, yönetmelikte belirtilen sterilizasyon iĢlemine tabi tutulmasından ve üretimde 
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kullanılan kazan ve ekipmanların dezenfeksiyonundan sonra yeniden numune 
alınarak ilgili laboratuara gönderilecek, laboratuar muayenelerinde uygun çıkması 
halinde ancak imalathanenin tekrar üretim ve satıĢ yapmasına izin verilecektir. 

 
1.16. SIĞIRLARIN SÜNGERĠMSĠ BEYĠN HASTALIĞI (BSE) 
 
1.16.1. Sığırların Süngerimsi Beyin Haslığına yönelik izleme programı sürdürülecektir. 

Ġzleme Programının detayları Ġl Müdürlüklerine ayrıca gönderilecektir. Bu izleme 
programı kapsamında izleme ve incelemeye alınacak hedef hayvan grubu aĢağıda 
belirtilmektedir. 

 30 ay ve üzeri yaĢtaki sinirsel semptomla seyreden hastalık belirtileri gösteren ve 
bu belirtileri göstererek ölen veya kesilen sığırların tamamı, 

 30 ay ve üzeri yaĢtaki herhangi bir hastalık belirtisi göstermeksizin aniden ölen 
sığırların tamamı, 

 Ġnsan tüketimi için mezbahalarda normal kesime tabi tutulan; 36 ay ve üzeri 
yaĢtaki ithal hayvanlar ve bunlardan doğarak halen 36 ay ve üzerinde olan tüm 
sığırlardan alınacak numuneler, 

 Ġnsan tüketimi için mezbahalarda normal kesime tabi tutulan 36 ay ve üzeri yaĢtaki 
sığırların tamamından alınacak numuneler, 

 Özel acil kesime tabi tutulan 30 ay ve üzeri yaĢtaki tüm sığırlardan alınan 
numuneler, 

 Mezbahada veteriner hekimce yapılan muayenelerde BSE yönünden Ģüpheli 
bulunan 30 ay ve üzeri yaĢtaki tüm sığırlardan alınacak numuneler bu hastalık 
yönünden incelenecektir. Bu konuda mezbaha veteriner hekimleri 
bilgilendirilecektir. 

1.16.2. Halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından önem arz eden Sığırların Süngerimsi Beyin 
Hastalığı izleme programı Laboratuar kapasitesinin artırılması, mezbaha 
altyapılarının geliĢtirilmesi ve bütçe imkanlarına bağlı olarak geniĢletilebilecektir. 
 

1.17. KEDĠLERĠN SÜNGERĠMSĠ BEYĠN HASTALIĞI 
 
1.17.1. Sinirsel semptomla seyreden hastalık belirtileri gösteren tüm hasta kediler sinirsel 

semptomla seyreden hastalıklar yanında FSE yönünden de incelemeye alınacaktır. 
 
1.18. SCRAPIE  
 
1.18.1.  Koyun ve keçilerde Scrapie hastalığına yönelik bir Ġzleme Programı uygulanacaktır. 

Bu izleme programı kapsamında sinirsel semptomla seyreden hastalık belirtileri 
gösteren 18 ay ve üzeri yaĢtaki tüm hasta koyun ve keçiler diğer hastalıklar yanında 
bu hastalık yönünden de incelenecektir. 

 
1.19. BALIK  HASTALIKLARI 
 
1.19.1. Bilindiği üzere 12 Temmuz 2007 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan Tebliği ile 

Ġhbari mecburi olan balık hastalıkları yeniden belirlenmiĢtir. Buna göre ihbari mecburi 
olan balık hastalıkları ve OIE ve AB direktiflerine göre hastalığa duyarlı türleri  (EK- 
24) de belirtilmiĢtir. 

1.19.2. Duyarlı tür kapsamına girmeyen balıklarda hastalık görülmesi durumunda ihbari 
mecburi hastalık olarak değerlendirilmeyecek sadece izleme çalıĢması yapılacaktır. 
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Bu izleme çalıĢması için (EK-25 ve EK-26)„de yer alan Balık Hastalıkları Ġzleme 
Formu iki nüsha olarak doldurularak bir nüshası Bornova Veteriner Kontrol ve 
AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğüne, bir nüshası da Bakanlığa gönderilecektir. Ayrıca bu 
izleme çalıĢması sırasında alınacak numunelerin ne zaman ve nasıl alınacağı 
konusunda da Bornova Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü ile irtibata 
geçilecektir. 

1.19.3. Ġhbarı mecburi balık hastalığının çıkması durumunda Ġl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı 
ġube Müdürlükleri Kontrol ġube Müdürlüklerini, Kontrol ġube Müdürlükleri de 
yapılacak su ürünleri sevkleri sırasında Hayvan Sağlığı ġube Müdürlüklerini mutlaka 
bilgilendirecektir. 

1.19.4. Ġhbarı mecburi balık hastalıklarından birinin görülmesi durumunda aĢağıdaki 
mücadele yöntemi uygulanacaktır.  

1.19.5. Hastalık çıkması durumunda kordon sınırları, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Komisyonunca, enfekte çiftliğin bulunduğu su havzası veya kıyı alanında yer alan ve 
bulaĢma ihtimali olan yerler dikkate alınarak belirlenecektir. 

1.19.6. Kordon konulan Ģüpheli alan içindeki tüm balık çiftlikleri tespit edilerek, buralardan 
marazi maddeler alınacak ve laboratuara teĢhis için gönderilecektir. Bu çiftliklerin, 
hastalığa duyarlı türler yönünden balık, yumurta, larva, gamet alım ve satımı yaptığı 
yerlerin kayıt altına alınması sağlanacaktır. 

1.19.7. Hastalık çıkan çiftliğin giriĢ çıkıĢlarında dezenfeksiyonu sağlayacak bir donanım 
bulundurulması sağlanacaktır. 

1.19.8. Öncelikli olarak, yenilebilecek büyüklükte olan ve hastalığın klinik belirtilerini 
göstermeyen balıklar iç organları çıkartıldıktan sonra kontrollü olarak tüketime 
sunulacaktır. Bu iĢlem için iĢletmenin bulunduğu yerde uygun tesis bulunmaması 
halinde balıkların uygun bir iĢleme tesisine Ģartlı ve kontrol altında çevreyi 
bulaĢtırmayacak Ģekilde nakledilmesi sağlanacaktır. Tüketilmeyecek olan balıklar ile 
yumurtalar ve iĢlem artığı iç organlar çukura gömme yöntemi veya imha fırınlarında 
yakılarak imha edilecektir. 

1.19.9. Hasta balıklar, yumurtalar ve gametler mutlaka geri çekilerek öldürülecek ve ölü 
balıklarla beraber çukura gömme veya imha fırınlarında yakılarak imha edilecektir. 
Balıkların porsiyonluk duruma gelmeleri için kısa bir zaman gerektiğinde ve karantina 
önlemlerinin uzatılmasında sakınca görülmediği durumlarda balıkların ticari boyutlara 
eriĢene kadar büyütülmelerine izin verilir. 

1.19.10. Karasal çiftlikte havuzlarda bulunan tüm balıklar boĢaltıldıktan sonra (imha, porsiyon 
büyüklüğündekilerin tüketime sunulması v.s.) havuzdaki suda dezenfekte edilerek 
boĢaltılır. Havuzlar temizlenir ve uygun dezenfektanla, Örneğin ; 

 - % 3 lük Formalin ile en az 5 dakika 
- % 2 lik NaOH ile en az 10 dakika 
- % 1 lik Virkon ile en az 1 dakika havuzlar dezenfekte edilir, kurutulur ve yıkanır. 

1.19.11. Havuzların yanı sıra tüm alet, ekipmanlarda (tanklar, giysiler vb) dezenfekte edilir. 
Çiftlik dıĢına hiçbir Ģekilde alet-ekipman, yem, balık, yumurta ve gamet 
çıkarılmayacaktır. 

1.19.12. Hastalığın epizootik araĢtırması yapılacak ve özellikle yemin de kaynağı 
araĢtırılacaktır.  

1.19.13. Hastalık çıkan iĢletmeden son 3 yıl içerisinde balık, yumurta veya gamet dağıtılan 
yerlerin isim ve adresleri tespit edilerek Bakanlık ve ilgili Ġl/Ġlçe Müdürlüklerine durum 
bildirilir. 

1.19.14. Aynı su kaynağı üzerinde bulunan diğer çiftliklere giren su, giriĢ yerinde dezenfekte 
edilir. 
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1.19.15. Üretim çiftliklerinde ve tesislerde hastalık sebebiyle alınan karantina tedbirleri son 
imhadan 30 gün sonra, Bakteriyel böbrek hastalığı ise istisna olarak 60 gün sonra 
dezenfeksiyon yapılarak kaldırılır. Doğal yataklarda ise son iki yıl yapılan hastalık 
izleme sonuçlarının negatif olmasından sonra karantina tedbirleri kaldırılır. 

1.19.16. ĠĢletmelere aĢağıda belirtilen hususlar önerilmelidir. 
a)Yeni konulacak yumurtalar iodofor (0.1 ppm iodin) ile 1 dakika muamele edilir. 3-5 

dakika temiz deniz suyu ile yıkanıp dezenfekte edilmiĢ tanklara aktarılır. Yeni balık 
populasyonu oluĢturulurken alınacak balıkların veya yumurtaların alındığı 
iĢletmenin viral enfeksiyonlardan ari olduğunu gösteren raporları bulunmalıdır.  

b)Enfeksiyon etkeninin yok edilmesi ve daha sonraki salgınların önlenmesi için 
tesislerde UV rays UV-C (254 nm)‟lik dezenfeksiyon sistemlerinin veya filtrasyon 
sistemlerinin kurularak suyun havuzlara gitmeden önce bunlardan geçirilmesi 
gereklidir. 

c)Isıl iĢlem görmüĢ yem kullanılmalıdır (VHS virusu 50 C‟de 10 dakikada, IPN 

virusu 80 C‟de 10 dakikada inaktive olur).  
 

1.20. ÇĠFT KABUKLU YUMUġAKÇA VE KABUKLU HASTALIKLARI 
 
1.20.1. Bilindiği üzere 1 Nisan 2004 tarihinde Resmi Gazete‟de yayımlanan Tebliği ile çift 

kabuklu yumuĢakçalarda görülen Bonamiosis ve Marteliosis ile kabuklularda görülen 
Crayfish Plague (Kerevit Vebası) ihbari mecburi hastalıklar listesine alınmıĢtır. Buna 
göre ihbari mecburi olan çift kabuklu yumuĢakça ve kabuklu hastalıklarına duyarlı 
türler  (EK-24) de belirtilmiĢtir. 

1.20.2. Çift Kabuklu yumuĢakça veya kabuklularda herhangi bir anormal ölüm görülmesi 
durumunda, yetiĢtiriciler veya bu tür gözlemlerde bulunan herhangi bir kiĢi tarafından 
mümkün olan en kısa sürede Ġl/Ġlçe Tarım Müdürlüğüne ihbarda bulunulacaktır. 

1.20.3. Anormal ölüm görülen çift kabuklu yumuĢakça ve kabuklulardan numuneler alınarak 
laboratuara marazi madde gönderilecektir. Laboratuar sonuçları gelene kadar geçici 
kordon konulacak ve kordon altındaki bölgeden hiçbir yumuĢakça veya kabuklu 
çıkarılmayacaktır. 

1.20.4. Laboratuar sonucuna göre ihbari mecburi bir çift kabuklu yumuĢakça veya kabuklu 
hastalığı tespit edilmesi durumunda aĢağıdaki mücadele yöntemi uygulanacaktır. 

 Önce bir epidemiyolojik araĢtırma yapılarak bulaĢ yolları ve bulaĢma kaynakları 
tespit edilecek ve buralarda da gerekli tedbirler alınacaktır. 

 Hastalığın klinik belirtisini gösteren hayvanlar öldürülerek imha edilecektir. 

 Hastalığın klinik belirtisini göstermeyen hayvanlar ise insan tüketimine 
sunulabilecektir. 

 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu tarafından aynı hastalıkla enfekte olmuĢ 
baĢka çiftlikler, yetiĢtirme alanları veya hasat edilmiĢ doğal yataklara hayvanların 
hareketine izin verilebilir. 

 Üretim çiftliklerinde ve tesislerde, hayvanlar imha edildikten ve piyasaya arz 
edildikten sonra gerekli temizlik ve kimyasal maddelerle dezenfeksiyon 
yapılacaktır. 

 Üretim çiftliklerinde ve tesislerde hastalık sebebiyle alınan karantina tedbirleri son 
imhadan 30 gün sonra, dezenfeksiyon yapılarak kaldırılır. Doğal yataklarda ise 
son iki yıl yapılan hastalık izleme sonuçlarının negatif olmasından sonra karantina 
tedbirleri kaldırılır. 

 Çift Kabuklu YumuĢakça hastalıkları ile ilgili olarak 2010 yılında, Balıkesir,  
Çanakkale ve Ġzmir illerinde Bakanlığımızca onaylanmıĢ ve onaylanacak üretim 
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alanlarında yılda iki kez izleme çalıĢması yapılacaktır. Ġzleme programı ile ilgili Çift 
Kabuklu YumuĢakça Hastalıkları Ġzleme Programı Bilgi Formu (Ek-30), Çift 
Kabuklu YumuĢakçalarda Hastalık/Anormal Ölümler Bilgi Formu (Ek-31) ve 
YumuĢakça Örneklerinin Paketlenmesi (Ek-32) ekte belirtilmiĢtir. Ġzleme programı 
ile ilgili diğer detaylar daha sonra bildirilecektir. 

 
1.21. AT VEBASI HASTALIĞI 
 
1.21.1 Hastalığın kolaylıkla uzak bölgelere yayılmasında Culicoides cinsi sineklerin rolü 

büyüktür. Hastalık 1960 yılında Güney illerimizde büyük ölümlere neden olmuĢ1961 
yılında Ege bölgesinde Salihli, Turgutlu ve Manisa‟da görülmüĢtür. Elazığ Veteriner 
Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen canlı attenüe at vebası 
aĢısı ve kontrol programları ile hastalık söndürülmüĢ ve bu güne kadar baĢka mihrak 
rapor edilmemiĢtir. Ancak hastalığın Eylül 2007 de Senegal ve Eylül 2008 de 
Etiyopya‟da rapor edilmesi yanında, aynı vektörlerin neden olduğu Mavidil 
hastalığının Akdeniz Ülkelerinde ve Bulgaristan‟da görülmesi, At Vebası hastalığının 
görülebilirliği açısından önem taĢımaktadır. Bu durum dikkate alınarak bölgedeki 
atlarda görülen her Ģüpheli vaka mutlaka Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve AraĢtırma 
Enstitüsüne bildirilecektir. 

         
1.22. ĠHBARI MECBURĠ DĠĞER HASTALIKLAR 
 
1.22.1. Yukarıda belirtilen mücadelesi öncelikli ve ayrıcalıklı görülen ihbarı mecburi 

hastalıklar dıĢındaki ihbarı mecburi hastalıklardan bir kısmı ülkemizde uzun süreden 
beri görülmemekle birlikte, bu hastalıklar konusunda da duyarlı olunacak ve bu 
hastalıkların görülmesi durumunda HSZ Kanunu ile Yönetmeliği hükümlerine göre 
hareket edilecektir.  

 
2. ĠHBARI MECBURĠ OLMAYAN BAZI HASTALIKLAR 
 
2.1. INFECTIOUS BOVINE RHINOTRACHETS (IBR/IPV) HASTALIĞI 
2.1.1. IBR/IPV hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla özellikle damızlık 

hayvanlara yönelik aĢağıdaki tedbirlerin gerek Ġl Müdürlüklerince, gerekse ilgili kurum 
ve kuruluĢlarca alınması gerekmektedir. Buna göre; 

a) Tabii tohumlama boğalarının, hastalıktan korunması için mutlaka inaktif marker 
IBR aĢısı ile aĢılanması, inaktif marker aĢılarının seronegatif hayvanlara 
yapılması, 6 ayda bir rutin olarak IBR yönünden kontrol edilmesi ve seropozitif 
boğaların kesinlikle damızlıkta kullanılmaması, 

b) 2003 yılından itibaren özel ve kamuya ait damızlık sığırlarda inaktif marker IBR 
aĢısı uygulamasına geçilmesi, 

c) Besi hayvanlarına ise inaktif konvansiyonel veya inaktif marker IBR aĢı 
uygulamasının kontrollü yapılması için besicilerin teĢvik edilmesi, 

d) Hastalıktan ari iĢletme oluĢturmak amacıyla gönüllü yetiĢtiricilerin taleplerine 
iliĢkin projelerin desteklenmesi, 

e) Sun‟i tohumlama boğa adaylarında ve sun‟i tohumlama boğalarında 
Bakanlığımızın 28.08.2002 tarih ve SKD/STT.11.08.11.2854 sayılı Talimatında 
yer alan hükümlere göre hastalık testlerinin yapılması, sun‟i tohumlama 
boğalarına IBR aĢısı uygulanmaması, stok spermalarda virus izolasyonu 
yapılması ve sonucun negatif çıkması halinde spermaların piyasaya sunulması, 
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seropozitif boğaların damızlıktan çıkarılarak kesime sevk edilmesi 
gerekmektedir. 
 

2.2. GUMBORO HASTALIĞI 
2.2.1.       Kanatlı yetiĢtiricisini büyük ekonomik kayıplara uğratan önemli hastalıklardan biride 

Gumboro (Infeksiyöz bursal hastalığı-IBD) hastalığıdır.  Hastalığın çok bulaĢıcı ve 
immunosupresif olması nedeniyle kanatlı sektörü açısından ihmal edilmemesi 
gereken bir hastalıktır. Hastalıkla mücadelede ve korunmada alınacak idari tedbirlerin 
yanında, aĢı seçiminin ve programlarının çevredeki hastalık riski durumu ve civcivlerin 
maternal antikor düzeyinin belirlenerek yapılması gerekmektedir. 

 
2.3 IPEKBÖCEĞINDE KARATABAN (NOSEMA) 
2.3.1 Ġllerde 2003 yılında kayıt altına alınmayan ipekböceği iĢletmeleri kayıt altına alınacak, 

üreticilere karataban hastalığı hakkında bilgi verilecek, 2003 yılında olduğu gibi 
Beslenme evleri ile sahaların iki kez dezenfeksiyon yapılması sağlanarak, 
"Dezenfeksiyon Belgesi" verilecektir. Dezenfeksiyon Belgesi olmayan iĢletmelere 
tohum verilmeyecektir. 
  

2.4.   TEK TIRNAKLILARDA BABESĠOSĠS (B.caballi) ve THEĠLERĠOSĠS (T.equi) 
2.4.1. Ülkemizde tek tırnaklılarda Babesiosis (B.caballi) ve Theileriosis (T.equi) hastalığının 

kontrolü için Ġl/Ġlçe Müdürlüklerince yapılan hastalık taramalarında atlar söz konusu 
hastalıklar bakımından muayeneye tabi tutulacak ve hastalık belirtisi gösterenlerden 
EDTA‟lı kan ile üzerlerinde bulunan keneler bölge enstitülerine teĢhis amaçlı 
gönderilecektir. 

2.4.2. Klinik olarak Ģüpheli hayvanların tedavileri yapılmalı ve klinik belirtiler ortadan 
kalkıncaya kadar diğer tek tırnaklılardan ayrı tutulmalıdır. 

2.4.3.  TeĢhis amaçlı gönderilen kan serumu ya da kan örneğinin Ģüpheli çıkması 
durumunda hayvanların gözetim altına alınması, bu hayvanların ve seronegatif tespit 
edilmiĢ tek tırnaklıların 1 yıl boyunca her ay düzenli olarak laboratuar muayenelerinin 
tekrarlanması gerekmektedir. 

2.4.4. Hastalık OIE‟nin hastalıklar listesinde yer aldığından AB ülkeleri tarafından hayvan 
giriĢ-çıkıĢlarında bu hastalıkların her türlü kontrolü yapılarak arilik aranmaktadır.   

2.4.5. Hastalığın ülkemizde varlığı, yayılıĢı hakkında yeterli bilgiye sahip olunması, bulaĢma 
ve nakillere engel olunması için ülkeye giriĢ ve çıkıĢı yapılan atlar da dahil olmak 
üzere gerekli tüm kontrolleri yapılmalıdır.  

2.4.6. Hastalıktan korunmada tek tırnaklıların üzerindeki ve bulundukları yerdeki kenelerle 
mücadele de oldukça önem arz etmektedir. Atların barınaklarındaki çatlak ve yarıklar 
kapatılmalı, badana edilmeli, yer ve duvarlar uygun akarisitlerle ilaçlanmalı ve 
kenelerin yaĢam alanları bozulmalıdır.   
 

2.5. KENE MÜCADELESĠ (KIRIM-KONGO KANAMALI ATEġĠ) 
2.5.1. Kırım Kongo Kanamalı AteĢi hastalığı bir hayvan hastalığı değildir. Hastalık etkeni 

hayvanlarda bulunmakla birlikte herhangi bir semptoma sebep olmamaktadır. 
Hastalık etkenini taĢıyan kenelerin insanla teması durumunda, insanlarda hastalık 
görülmektedir. 

2.5.2. Kırım Kongo Kanamalı AteĢi hastalığı zoonoz karakterli bir hastalık olup, hastalığın 
görüldüğü iller baĢta olmak üzere tüm illerde kene mücadelesi oldukça önem 
taĢımaktadır. Bu kapsamda üreticilere yönelik olarak gerek barınak ve gerekse 
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hayvanlarda alınacak önlemler konusunda bilgilendirme çalıĢmaları sürdürülecek, ilgili 
kurum ve kuruluĢlarla koordinasyon ve iĢbirliği artırılacaktır.  

2.5.3. Kırım-Kongo Kanamalı AteĢi Hastalığı görülen yörelerden toplanan baĢta Hyalomma 
marginatum marginatum olmak üzere, Hyalomma excavatum, Rhipicephalus bursa, 
Boophilus annulatus, Dermacentor marginatus gibi bazı kene türleri hastalığın vektörü 
olarak tespit edilmiĢtir. Bu amaçla; 

 Özellikle dağlık, ormanlık alanlarda hastalığın yaygın olduğu göz önünde 
bulundurularak çiftlik hayvanları, kene kaynağı olabilecek diğer yabani 
hayvanlardan (yaban tavĢanı, kirpi, domuz, deve kuĢu ve bazı kuĢlar) uzak 
tutulmalıdır.  

 Hastalığın görüldüğü illerde, kene mücadelesiyle ilgili eğitim çalıĢmalarına önem 
verilerek, kenelerin yaĢam koĢullarının bozulması gibi ilaçlama harici önlemler de 
anlatılmalıdır (barınaklarda bulunan yarık ve çatlakların sıvanması, barınakların 
badana edilmesi v.b). Ayrıca ilaçlama, hayvan veya insan üzerinden kenenin nasıl 
ayrılacağı v.b konularda demonstratif çalıĢmalar yapılmalıdır. 

 Hayvanların ilaçlanmasında kenelerin aktif oldukları dönemde (yörelere göre 
değiĢmekle birlikte Mart-Ekim ayları arası) periyodik olarak ilaçlamalar 
yapılmalıdır. Diğer dönemlerde de periyodik olarak kene kontrolleri ve buna bağlı 
ilaçlamalar yapılmalıdır. Mücadele çalıĢmalarına mahalli idarelerin ve yerel 
yönetimlerin katılımı sağlanmalıdır. Mümkün olduğu ölçüde bu ilaçların uzun etkili 
olanları tercih edilmelidir. 

 Ġlaçlama yapanlar eldiven, koruyucu kıyafet, temizlik ve dezenfeksiyon gibi 
kiĢisel korunma önlemi almalıdır. 

 YapıĢan keneler kesinlikle ezilmeden ve kenenin ağız kısmı koparılmadan (bir 
pensle sağa sola oynatarak, çivi çıkarır gibi) alınmalıdır. 

 Isırılan kiĢinin iki hafta süreyle ateĢ ve diğer belirtiler yönünden takip edilmesi 
gerekmektedir. (ateĢin  38,5 °C veya üzerinde olması halinde acilen tam teĢekkülü 
hastaneye baĢvurulmalıdır) 

 Barınaklar için yerde ve duvarlarda uzun süre kalabilecek akarisidler buharlaĢma 
etkisi de dikkate alınarak püskürtme-pulverizasyon Ģeklinde kullanılmalıdır. 
Mümkün olduğu ölçüde bu ilaçların uzun etkili olanları tercih edilmeli, ilaçlamalar 
yapılırken kene aktivasyonu, birbirini izleyen periyotlarda farklı ilaçların 
kullanılması gibi durumlar da gözetilmelidir. 

 Hayvanların mümkün mertebe kapalı alanlara alınarak ilaçlanması ve ilaçlamadan 
sonra bir-iki saat bekletilmesi gerekmektedir. 

 Ġlaçlama çalıĢmaları kampanya tarzında yürütülmeli ve çalıĢmalar doğrudan Ġl 
Müdürlerince koordine edilmelidir. 

 Hayvan Sağlığı ġube Müdürlüklerince Ġl Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekim, 
Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Biyolog, Tarım DanıĢmanı, SözleĢmeli personel 
vb tüm personele yönelik eğitim toplantısı yapılarak mücadelenin ayrıntıları ile 
kiĢisel korunma önlemlerinin anlatılmalıdır. 

 Ġhtiyaç halinde illerde diğer kurum ve sivil toplum kuruluĢlarından destek alınması, 
baĢta araç olmak üzere alet-malzeme ve diğer konularda Ġl Özel Ġdarelerinden 
destek alınması gerekmektedir. 

 Ġlaçlamanın ilacın prospektüsüne uygun olarak yapılmasının sağlanması ve 
gereksiz ilaç kullanımının engellenmesi, sığırların 6 hafta sonra yeniden 
ilaçlanmasının ihmal edilmemesi gereklidir. 
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 Gerek mücadele öncesi ve gerekse mücadele esnasında bilinçlendirme ve 
bilgilendirme çalıĢmalarında yerel radyo ve televizyonlardan yararlanılması, panik 
yaratmayan, güven duyulan ve tutarlı açıklamaların yapılarak halkın aydınlatılması 
gerekmektedir. 

 
2.6       EPĠZOOTĠC HAEMORRHAGĠC DĠSEASE (EHD) 
2.6.1 Ülkemizde 2007 yılı Haziran ve Temmuz aylarında Aydın ve Muğla illerinde sığırlarda 

göz kapaklarında ĢiĢlik ve lakrimasyon, salivasyon, konjuktivalarda hiperemi, burun 
akıntısı, değiĢik derecelerde nekrotik-erosiv ve yer yer ülseratif tabiatta stomatitis, bazı 
olgularda keratitis, memede kızarıklık ile karakterize salgınlar görülmesi üzerine 
Bornova VKAEM tarafından gerekli inceleme yapılmıĢ, hasta hayvanlardan izole 
edilen viruslar ile hastalığı atlatan hayvanlara ait kan serumu örnekleri Ġnstitute For 
Animal Healt Pirbright Laboratory‟ye EHD Ģüphesi ile gönderilmiĢ ve EHD tip 6 olarak 
identifiye edilmiĢtir.  

2.6.2 2008 yılı Temmuz ayında ise Denizli ve Ġzmir illerinden Bornova VKAEM ateĢ, burun 
akıntısı, ağız ve dilde yara, ishal, dilde morarma, yüzde ĢiĢlik ve kuzu ölümleri 
anemnezi ile koyun materyallerinden EHD virusu izole edilmiĢtir.  

2.6.3 Ülkemizde hem sığır hem de koyunlarda görülen EHD hastalığı, culicoides cinsi 
sokucu sinekler tarafından taĢınmaktadır. Bu nedenle hastalıkla mücadele amacıyla 
culicoideslere yönelik olarak düzenli uygun ilaçlar kullanılmalıdır. 

2.6.4 Sığır ve koyunlarda yukarıda söz edilen semptomlara rastlandığında, Ģüpheli 
hayvanlardan EDTA‟lı kan, ölen hayvanlardan iç organ örnekleri, hastalığı atlatan 
hayvanlardan 21-30 gün sonra kan serumu soğuk zincirde bölge enstitüsüne 
gönderilmelidir.          

 
2.7      VARROASĠS 
2.7.1 Varroa hastalığı arı yetiĢtiricilerini büyük ekonomik kayıplara uğratan hastalıklardan 

biridir. YetiĢtiricilere hastalık hakkında bilgi verilerek, hastalık ile mücadelede asıl 
önemli noktanın bilinçli bir arıcılık olduğu anlatılacak ve gerekli bilgilendirmeler 
yapılacaktır.  

2.7.2  YetiĢtiricilerin arı sağlığında ruhsatsız ve veteriner hekimlerin kontrolü dıĢında etiket 
dıĢı ilaç kullandıkları veya ilaçları uygun zamanda kullanmadıkları bunun sonucunda 
da arı ürünlerinde kalıntı problemleri oluĢtuğu bilinmektedir. YetiĢtiricilerle yaygın bir 
Ģekilde temas kurularak hastalıkların; doğru ilaçların doğru zamanda kullanılması ile 
önlenebileceği hatırlatılacaktır.  

2.7.3 Varroa ile mücadele için fiziksel, kimyasal, biyolojik ve hatta genetik yöntemler 
denenmekle birlikte en çok kimyasal yolla mücadele edilmektedir. Kimyasal yolla 
yapılan mücadele bazen yanlıĢ uygulamalar sonucu arı akarları yanında kendisi de bir 
akar olan arıya da zarar vermektedir. Mücadelede kullanılması gereken ilaçlar, uygun 
dozları ve zamanı konusunda yetiĢtiricilere yapılacak eğitim çalıĢmalarına önem 
verilmelidir. Eğitimlerde akarlarda oluĢabilecek dirençlilikten dolayı münavebeli ilaç 
kullanımının önemine dikkat çekilmelidir.  

  
 

F- HAYVAN REFAHI 
 

1. Hayvan sağlığı ile birlikte ele alınan hayvan refahı konusuna özel önem verilecektir. 
2. Hayvanlarda acı ve ıstırap, yara bere, stres ve korkuya neden olacak hiçbir müdahaleye 

izin verilmeyecektir. 
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3. Gerek qiftlik hayvanlarlnln baklml, beslenmesi, nakliyesi ve kesimi esnaslnda gerekse 
deneysel ve diger bilimsel amaglar igin hayvan kullan~mlnda eziyetten uzak ve minimum 
duzeyde heyecan, acl ve ~zdlrap duymalarlnl saglayacak duzenlemelerin yapllmasl iqin 
ilgili kurumlarla koordinasyon iqerisinde egitim ve yaylm gallgmalar~ surdurulecektir. 

4. Salgln ve zoonoz hastallklarln kontrolu ve eradikasyonu nedeniyle yap~lacak zorunlu itlaf 
iglemlerinde kamuoyu duyarllllgl dikkate allnarak onlem allnacaktlr. 

5. Itlaf edilmesi gereken hayvanlarln imhaslnda sagllk ve sanitasyon tedbirleri 
aksatllmayacak ve gevrenin korunmaslna ozen gosterilecektir. 

Yukarlda belirtilen prensipler qerqevesinde 201 0 y111 mucadele programlnln merkez ve 
tagra kurumlar~m~zda salgln, bulaglc~ ve paraziter hastallklarla mucadele hizmetlerini fiilen 
yurutmekte olan tum yonetici, veteriner hekim, veteriner sagl~k teknikeri, veteriner sagllk 
teknisyenleri ile diger gorevliler taraflndan aksatllmadan titizlikle uygulanmasl, uygulamalar 
esnaslnda h ~ z l ~  haberlegme, qabuk ve guvenilir teghis, zamanlnda mudahale, entegre glda 
guvenligi yaklaglml konusunda daha etkin gorev allnmasl ve AB uyum surecinde surekli 
yenilenen mevzuat ve uygulamalarln takip edilmesi, daha etkin kontrol ve denetim yapllmasl, bu 
genelgenin Il Mudurluklerindeki ilgili tum personele imza karglllgl teblig edilmesi, aynl zamanda 
ilgili kurum ve kuruluglara duyurulmas~, gerekli koordinasyonunun saglanmasl ve yenisi 
gelinceye kadar uygulamanln bu dogrultuda yapllmasl hususlarlnda geregini onemle arzlrica 
ederim. 
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