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KARAR NO  : 2012/01 
KONU  : Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri  
                                     Kontrolü 
 
 
 
 
            İSTANBUL İLİ HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KOMİSYON KARARI 
 
 
 

Hayvan sağlığının temini ve gıda güvenilirliğinin sürdürülebilmesi için 
Bakanlığımızca, hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi, eradikasyonunun 
sağlanması amacıyla, hem ulusal hem de uluslararası projeler yürütülmektedir.  

Hayvan sağlığının temini ve gıda güvenilirliğinin devamı için; hayvan hastalıklarının 
yayılmasının önlenmesi ve kontrol altına alınabilmesi,  hayvan hareketlerinin kontrol 
edilmesi, bu nedenle de hayvanların ve işletmelerin kayıt altına alınması, hayvan satış ve 
kesim yerlerinin kontrol ve denetim altında tutulması gerekmektedir. Ayrıca  Trakya 
bölgemizin “Şap Hastalığından Aşılı Arilik” statüsünü kazanması ile Trakya bölgesine 
kurbanlık hayvanlarda dahil hayvan geçişleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
2010/13 nolu Genelge şartlarını yerine getirerek, 2010/07 sayılı genelgesi doğrultusunda 
yapılacak olup,  Statünün devamının sağlanması  içinde Anadolu’dan Avrupa yakasına 
hayvan geçişlerinde hayvan hareketlerinin denetlenmesi  ve takibi,   büyük önem arz 
etmektedir. 

Bu itibarla; İlimiz Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, Vali Yardımcısı M. Yıldırım 
KADIOĞLU başkanlığında 16.02.2012 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1. 2010 /3 ve 2011/2 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararlarında geçen “3285 
sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanun ve Yönetmelik hükümleri” ibaresinin  “5996 
sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri” olarak değiştirilerek bahse konu Komisyon 
Kararları hükümlerinin uygulanmasının devamına, 
 

2.   Hayvan hareketlerinin kontrolü için yapılan çalışmalarda, 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, ilgili Yönetmelikleri, Bakanlığımız 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.01.2012 tarihli 2012/01 sayılı genelgesi ve 
Bakanlığımız tarafından gönderilen diğer genelge hükümlerinin titizlikle 
uygulanmasına, 

 
3. İş Yoğunluğu, Personel yetersizliği, Gıda denetimleri ve hastalık takiplerinin 

yoğunluğu nedeniyle Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.01.2012 
tarihli 2012/01 sayılı genelgesi doğrultusunda küpeleme ve kayıt işlemlerinin 
01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sivil toplum örgütleri tarafından 
yapılmasının sağlanmasına,  
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4. 22 Ocak 2011 tarih ve 27823 sayılı resmi gazetede yayımlanan İhbarı Mecburi Hayvan 
Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelikte belirlenen İhbarı Mecburi Hastalıklar 
Listesinde yer alan hastalıklarla ilgili ihbarların en hızlı şekilde  değerlendirilmesine, 
 

5. Tazminatlı hastalıklara esas Yerel Kıymet Takdir Komisyonu 5996 sayılı Kanunla 
belirlendiği gibi oluşturulmasına, 5996 sayılı Kanunda belirlenen, aşı ve serum 
uygulaması nedeniyle ölen hayvanlara ait hükümlerin uygulanmaya devam 
edilmesine, hastalık nedeniyle imha edilen hayvansal ürünler, yem, madde ve 
malzeme bedelleri, imha, nakliye ve dezenfeksiyon masrafları, kesimhanelerde tespit 
edilen tazminatlı hastalıklar için tazminat ödenmesine dair hükümlerinin, uygulama 
Yönetmeliğinin yayımından sonra uygulanmaya başlanmasına, 
 

 
6. Kurumlar arasında etkin koordinasyon ve işbirliği içerisinde hayvan sağlığını 

korumak, salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek, ülke içindeki 
hayvan hareketleri ile hayvan ve hayvansal ürünlerin sevkine dair tedbirleri almak ve 
uygulatmak üzere  ilçe, belde ve köylerde Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonlarının 
kurulmasına, 

 
7. Hayvan hastalıklarının tespiti amacıyla yapılan sağlık taramaları aksatılmadan ve 

hassasiyetle sürdürülmesine, şüpheli hayvan ölümlerinin duyulması veya mahiyeti 
belirlenemeyen hayvan hastalıklarının çıkması halinde erken uyarı ve erken müdahale 
prensiplerinin uygulanması için İl Müdürlüğümüzce; Pendik Veteriner Kontrol 
Enstitüsü Müdürlüğü veya konu ile ilgili Veteriner Kontrol Enstitüsü 
Müdürlüklerinden derhal uzman talebinde bulunulmasının sağlanmasına,  

 
8. İhbarı zorunlu hastalıkların mihrak takibi ve epidemiyolojik araştırmasının Hayvan 

Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürünce koordine edilmesine, 
 

9. Epidemiyolojik değerlendirmelerin daha sağlıklı yapılabilmesi için hastalık 
mihraklarında, hastalığın bulaşma yolu ve şekli (filyasyon) gerçek anlamda 
anlaşılıncaya kadar çalışmaların sürdürülmesine, bulaşma kaynağının tespit edilmesine 
ve gerekli önlemlerin alınarak Bakanlığa en seri şekilde bilgi verilmesine, 

 
10. Sığır Tüberkülozu ya da Sığır Brusellozu hastalıkları nedeniyle şarta tabi kesilmesi 

gereken hayvanların mümkünse Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Et 
Kombinalarında kestirilmesine,  
 

11. Zoonoz bir hastalık çıkması durumunda aynı gün İl Sağlık Müdürlüğü/İlçe Sağlık 
Grup Başkanlıklarına bildirimde bulunularak gerekli işbirliği ve koordinasyonun 
Sağlanmasına,  

 
12. Hastalık mihraklarında alınacak karantina tedbirlerinin yerine getirilmesinde 

Muhtarlık, Zabıta, Emniyet ve Jandarma teşkilatı ile işbirliği yapılmasına, 
 

13. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 4. maddesinin 
sekizinci fıkrasında “İl Özel İdareleri ve Belediyeler, hayvan hastalıkları ile mücadele 
ve kontrollerde Bakanlığa yardımcı olmakla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır. Söz 
konusu Kanun hükmü kapsamında hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları için İl 
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Özel İdareleri ve Belediyelerden bütçelerinde bu hususa yer vermelerinin yazılı olarak 
bildirilmesine, 

 
14. Hastalık çıkışlarında ve aşı kampanyası dönemlerinde planlanan hedeflere ulaşmak ve 

hastalıkla mücadeleyi olumsuz etkilememek için, mesai mevhumu gözetmeksizin 
çalışılmasına, görevli personele mesai konusunda İl/ İlçe Müdürlüklerince gerekli 
kolaylık sağlanmasına,  
 

15. Koruyucu aşılama çalışmalarının İlimiz genelinde Bakanlıkça öngörülen tarihte 
başlatılarak belirlenen süre içerisinde bitirilmesine, 
 

16. Hastalıklarla mücadelede koruyucu aşılamalar çok önemli olması nedeniyle özellikle 
Ülkemizde endemik olarak seyreden ve çok önemli ekonomik kayıplara neden olan 
Şap hastalığı ile mücadelede çift tırnaklı hayvanların tamamının aşılanması 
gerekmektedir. 2012 Yılı Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Genelgesi (40. Madde 
gereği) 5996 Sayılı Yasanın 36. Maddesine göre hayvanlarını aşı yaptırmayanlara 
5937 TL idari para cezası uygulanmasına, 
 

17. Hayvan sağlığı çalışmalarında kullanılan kayıt defterlerinin (Klinik Muayene, Aşı 
Serum Sarf, Kuduz Müşahede, Kuduz Kayıt, Ruam Kayıt Defteri gibi) düzenli olarak 
tutulmasının sağlanmasına, 

 
18. Şap ve Kuduz hastalığına karşı mücadelede kullanılacak aşılar ile “Koyun ve Keçilerin 

Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi” kapsamında uygulanacak PPR aşılarının 
Bakanlığımızdan ücretsiz temin edilen aşılarla tatbikinin sağlanmasına, 

 
19. Bakanlıkça ücretsiz gönderilen aşıların dışında İl ve İlçe Müdürlüklerinin her türlü aşı 

ihtiyaçlarının İl Müdürlüğü döner sermayelerince temin edilmesine, 
 

20. Aşılamalarda, aşı prospektüslerinde belirtilen hususlara riayet edilmesine, aşı 
nakillerinde bütün ilgililerce soğuk zincirin aksamaması için gerekli hassasiyetin 
gösterilmesine ve aşı zayiatının asgari düzeyde tutulmasının sağlanmasına, 
 

21. 02.12.2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların 
Tanımlanması Tescili İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun Keçi Türü Hayvanların 
Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmelikleri kapsamında yeni doğan sığır cinsi 
hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların küpelenmesi ve kayıt işlemlerinin 
devamına ve Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.01.2012 tarihli 
2012/01 sayılı genelgesinde belirtildiği şekilde işletmelerdeki hayvanların 
güncellemelerinin yapılmasına, 

 
22. Hayvanların sehven kaydedilen bilgilerinin düzeltilmesi için komisyon üyelerince 

hayvanların morfolojik muayenesinden sonra “Sığır Cinsi Hayvan Bilgilerindeki 
Değişiklikle İlgili İlçe Komisyon Kararı” düzenlenmesine, bu komisyon için İlçelerde 
Kaymakamlıktan,   “KOMİSYON OLURU” alınmasına ve komisyonun yedekli olarak 
en az üç üyeden oluşturulmasına, 

 
23. İlimizde bulunan mezbaha ve kombinalarda kesimi yapılan hayvanların veri 

tabanından düşümlerini mezbaha ve kombinanın resmi/yetkilendirilmiş veteriner 
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hekimleri tarafından yapılmasına, Türkvet Kayıt Sisteminde düşümü yapılmayan 
hayvan karkasların sevkine izin verilmemesine,  

 
24. Mezbaha ve Kombinalarda, yurt içi veteriner sağlık raporsuz, küpesiz ve pasaportsuz, 

küçük baş hayvanlar için nakil belgesi olmadan hayvan kesimlerinin yapılmamasına, 
İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince kesim yerlerinin sürekli 
denetlenmesine, belgeleri tam olmayan hayvanların kesiminin yapıldığı mezbaha, 
kombina ve kesim yerlerinin sahipleri hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, 
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36.maddesinin (e) bendi hükümlerinin 
uygulanmasına,  

   
25. Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.04.2010 tarih ve 

B.12.0.KKG.0.15.02-045-968-30020 sayılı yazılarına istinaden erken kuzu ve oğlak 
kesimlerini önlemek amacıyla mezbaha ve kombinalarda 25 Kg. canlı ağırlığın altında 
ve karkas ağırlığı 12 kg.’nin altında olan besi olgunluğuna ulaşmamış kuzu ve 
oğlakların kesimlerinin, etleri jelatini tabiatta olan buzağı kesimlerinin, gebeliğinin 
üçte ikisini dolduran koyun ve keçilerin ve gebeliğinin üçte ikisini doldurmuş 
sığırların yıl boyu kesimlerinin yasaklanmasına ülkemizdeki damızlık hayvan 
popülasyonunun devamını sağlayacak olan damızlık hayvan kesimlerinin 
önlenmesine, 
 

26. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında; Büyükşehir Belediyelerinin 
sınırları genişlediğinden bu sınırlar içinde kalan köylerin mahalle statüsü kazanması 
nedeniyle söz konusu mahallelerden sevk edilecek hayvanlar için bağlı bulundukları 
Belediye Başkanlıkları ve Köy Muhtarlarının büyük baş hayvan sevklerinde 
hayvanlara ait pasaportların, küçükbaş hayvan sevkinde nakil belgesinin arkasını 
onaylayıp mühürlemesine, İlimizin tamamının mücavir alan içinde olması nedeniyle 
ilçeler arası büyük baş ve küçükbaş hayvan sevklerinin pasaport ve nakil belgesi ile 
yapılmasına, (Anadolu’dan Trakya Bölgesine yapılan canlı hayvan sevkleri hariç)  
 

27. 2012/01 sayılı Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü 
Genelgesi ekinde yayımlanan ve Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış,  Özel ve 
Resmi Mezbaha, Kombina ve Kesimhane,  Kırmızı ve beyaz et parçalama tesisleri, 
Yurtdışından ithal edildikten sonra ihraç edilen hayvan maddelerini bulunduran 
işletmelerin Resmi/Yetkilendirilmiş veteriner hekimlerinin sevk işlemlerinde 
kullanmış oldukları raporlar ve dezenfeksiyon belgelerinin İl/İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüklerinden temininin sağlanmasına, 
 

28. Sevk raporlarına sevk sahibinin adı, soyadı, T.C. numarası, açık adresi ile hayvanlar 
için çıkış işletmesinin numarası,  sevk edilen hayvan ve hayvansal ürünlerin nevi ve 
miktarı,  gideceği yerin açık adresi ve hayvanlar için varış işletmesinin numarasının da 
yazılmasına, 
 

29. Hayvan sevkleriyle ilgili olarak kullanılan Yurtiçi Hayvansal Ürün Sevkleri ve Yurtiçi 
Hayvan Sevkleri kayıtlarının İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından düzenli olarak 
tutulması ve  bilgisayar ortamında doldurulan formların yıl sonunda çıktısı alınarak 
ilde Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü, ilçelerde ise İlçe 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü tarafından tasdik edilip, denetim için 
dosyalarında muhafaza edilmesine,  

 
30. Ekonomik ömrünü tamamlamış çıkma diye tabir edilen tavukların (60 hafta ve üzeri) 

mezbaha, kombina ve rendering dışındaki yerlere sevklerine izin verilmemesine, 
 

31. Usulsüz hayvan sevk işlemlerinin sıkı bir şekilde izlenmesi, bu konuda İl/İlçe Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile ilgili kurumlar arasında (İl Jandarma 
Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı) gerekli koordinasyon 
sağlanarak denetimlerin yapılmasına, usulsüz hayvan ve hayvansal ürün nakilleri 
tespit edildiğinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu’nun 36.maddesinin (f) bendi hükümlerinin uygulanmasına,   
 

32. İl, ilçe, belde ve köylerde ruhsatlı hayvan park, pazar, panayır ve borsaları dışındaki 
yerlerde hayvan alım ve satımlarının yasaklanmasına, İlçe ve Belde Belediye 
Başkanlıklarınca, sorumluluk alanlarındaki ruhsatsız hayvan satış yerlerinin 
faaliyetlerine son verilmesi ve bu yönde gereken tedbirlerin alınmasına, 
 

33. Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüklerinin Kavacık Hayvan Sevk Kontrol Noktasında, Ataşehir, Maltepe, 
Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüklerinin Çamlıca Hayvan Sevk Kontrol Noktasında yıl boyu kontrol ve 
denetimleri gerçekleştirmelerine, yapılacak kontrol ve denetimlerin   İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube 
Müdürlüğünce koordine edilmesine ve uygulamanın devamına,   
 

34. İlçe Müdürlüklerince; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu, ilgili Yönetmelikleri ile yayımlanan tamim, talimat ve genelgeler 
doğrultusunda, hayvan yetiştiricileri, mezbaha ve hayvan satış yeri yetkilileri, 
jandarma, Zabıta ve Emniyet Güçlerine verilen sorumlulukların  gerek yazılı gerekse 
eğitim ve bilgilendirme toplantıları şeklinde duyurulmasına,  
 

35. Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile ilgili olarak Bakanlığımızca; 5996 sayılı Veteriner 
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre çıkarılan hastalıklarla ilgili 
Yönetmeliklere göre işlem yapılmasına, 
 

36. ŞAP HASTALIĞI İLE MÜCADELE 
 

Trakya’da 2007 yılından bu yana görülmeyen, Anadolu’da ise yaygın olarak 
seyreden Şap hastalığına karşı, İl/İlçe Müdürlüklerinin, bölgelerinde çıkan şap 
hastalığının yayılmasını önlemek üzere 4 Şubat 2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik” hükümleri 
doğrultusunda kontrol yöntemleri uygulanmasına ve ilimiz genelinde 72.924 büyükbaş 
hayvanın ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki defa, 77.027 adet küçükbaş hayvan 
varlığının da ilkbahar döneminde Bakanlığımızca temin edilen Şap Aşısı ile 
aşılanmasına, 



6 
 

Trakya Bölgesinde Şap Hastalığı yönünden kampanya tarzında yoğun aşılama 
yapılmasına, mihraklarda hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlara tazminatlı kesim 
metodunun uygulanmasına, 

Kaçak olarak Trakya’ya giren Şap Hastalığına duyarlı hayvanların tazminatsız 
olarak itlaf edilmesine, 

 
a) 22 Ocak 2011 tarih ve 27823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İhbarı 

Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik” te 
belirtilen ihbarı mecburi hayvan hastalıklarından birine yakalandığı tespit 
edilen veya resmi veteriner hekimin onayına istinaden  zorunlu kesime sevk 
edilecek hayvanlar için düzenlenen Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunun; 
Sevk Sebebi hanesine “…… nedeniyle mecburi kesim” ibaresi, 
Hayvanların Gideceği Yer ve Adresi hanesine ise “mezbaha/kombinanın 
açık adresi” yazılarak,  raporun alt bölümünde yer alan “5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 4. Maddesinde 
belirtilen İhbarı Mecburi hastalıklara ait tedbirler bulunmadığından ve 
yapılan klinik muayenelerde sağlıklı bulunan….” bölümü çizilip  iptal 
edilerek düzenlenmesine ve Resmi Veteriner hekimin onayıyla zorunlu 
kesime sevk edilecek hayvanlarda aşı şartı aranmamasına,  

b) Şap hastalığı ile ilgili olarak; İlimizin Anadolu yakası tampon bölge olarak 
değerlendirilecek ve bundan sonra Anadolu bölgesinden Şap hastalığından 
ari bölge olan Trakya bölgesine, kesim amaçlı sevkler ve kurban dönemi de 
dahil olmak üzere Şap hastalığına duyarlı canlı hayvan sevkleri,  Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 
2010/13 nolu Genelge şartlarını yerine getirerek, 2010-07 sayılı Genelgesi 
doğrultusunda yapılmasına,  

c) 2 aylıktan küçük sığır cinsi hayvanlar ile koyun keçi türü hayvanların 
sevkinden önce şap aşısı yapılmamasına,  bunların 2 aylıktan küçük olduğu 
sevk raporunda belirtilmesine,  sevk edilecek sığır cinsi hayvanlar ile 
koyun ve keçi türü hayvanların  en fazla 6 ay önce şap aşısı ile aşılanmış 
olmalarına, şap aşısı yapılmamış ise şap aşısı yapıldıktan 15 gün sonra 
sevkine izin verilmesine, 
 

d) Sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların doğrudan 
mezbaha/kombinaya sevkinde, şap aşısı aranmayacak olup, hayvan 
sahibi/firma tarafından ilgili mezbaha/kombinada kesileceğine dair onaylı 
belgenin(faks) ibraz edilmesinden sonra veteriner sağlık raporu 
düzenlenmesine, Mezbaha/kombina, hayvanların kesiminin yapıldığına dair 
hayvanların kulak küpelerinin yazılı olduğu bir raporu, kesim sonrasında ve 
aynı gün içinde veteriner sağlık raporunu düzenleyen İl/İlçe Müdürlüğüne 
fakslayıp, dosyasında muhafaza edilmesine. Ayrıca ilgili kesim raporunun 
onaylı bir suretini hayvan sahibine verilmesine,  hayvan sahibi bir sonraki 
veteriner sağlık raporu talebi öncesinde ilgili kesim raporunu İl/İlçe 
Müdürlüğüne vermediği sürece yeni veteriner sağlık raporu 
düzenlenmemesine, bu konuda veteriner sağlık raporu düzenlenirken 
hayvan sahibinden taahhüt alınmasına,  
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37. SIĞIR VEBASI HASTALIĞI İLE MÜCADELE 
 

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından ülkemizin ‘Sığır Vebası 
Enfeksiyonundan Arilik’ Statüsü onaylanmıştır. Bu nedenle Sığır Vebası Aşısı 
uygulanmamasına, 

 
 
 

 
38. KOYUN-KEÇİ VEBASI (PPR) HASTALIĞI İLE MÜCADELE 

 
2012 yılı kampanyasında; daha önce çeşitli sebeplerle aşılanamayan hayvanlar 

ile 2012 yılında yeni doğan genç hayvanların aşılanmasına, 
 

39. MAVİ DİL HASTALIĞI İLE MÜCADELE 
 

Mavi Dil Hastalığıyla ilgili olarak şuana kadar ilimizde mihrak görülmemesi 
ile birlikte bu hastalığa karşı sağlık taramalarına özen gösterilmesine, 

Bakanlığın bilgisi dışında aşılama yapılmamasına, 
Hastalık çıkması durumunda ise sürülerin 3 yıl boyunca aşılanmasına, 
 

40. KOYUN-KEÇİ ÇİÇEĞİ HASTALIĞI İLE MÜCADELE 
 

Programa alınan 2000 baş Koyun-Keçinin, Koyun Çiçek Aşısı ile 
aşılanmasına, 

 
41. SIĞIR VE KOYUNLARDA BRUCELLOSİS HASTALIĞI İLE MÜCADELE 

 
Ülkemizde Brucella hastalığı ile mücadelede kitle aşılaması etkili tek 

yöntemdir. Bu nedenle 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren kitle aşılamasını içeren 
“Brusellanın Konjuktival Aşı ile Kontrol ve Eradikasyonu Projesi” uygulanmasına,  

Kamu zararının oluşmaması amacıyla İl/İlçe Müdürlükleri depolarında bulunan 
S-19 ve Rev-1 subkutan aşılarının 2012 yılı içerisinde uygulanmasına, 
 

İlimizde faaliyette bulunan süt sığır işletmelerinde hastalıktan arilik 
çalışmalarına devam edilmesine, her Koç Katımından evvel Damızlık Koçların 
Brucellozis yönünden serolojik olarak test edilmesi gerektiği konusunda yetiştiricilerin 
bilgilendirilmesine, test konusunda İl/İlçe Müdürlüklerince gereken desteğin 
verilmesine, 

 
 

42. SIĞIR TÜBERKÜLOZU HASTALIĞI İLE MÜCADELE 
 

Hastalıkla mücadelede 02.04.2009 tarih ve 27188 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Sığır (Bovine) Tüberkülozu Yönetmeliğinde belirtilen hususlara 
uyulmasına, 
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43. ŞARBON (ANTHRAX) HASTALIĞI İLE MÜCADELE 
 

23.12.2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe 
giren“ Şarbon Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği “ son 5 yılda 
hastalık görülen mihraklardaki sirayete maruz 1000 sığıra şarbon aşısı uygulanmasına,  
aşılamalarının en geç 15 Haziran 2012 tarihine kadar gerçekleştirilmesine, 

 
 
 

44. KUDUZ HASTALIĞI İLE MÜCADELE 
 

Kuduz Hastalığı ile mücadele 5996 sayılı kanunun ilgili maddeleri ve Kuduz 
Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği, Valilik 
Genelgesi ve Valilik ‘Kuduz Hastalığı ile mücadele ve sokak hayvanlarının 
rehabilitasyonu projesi ve talimatları, 2007-3, 2008-2 sayılı Kuduz Hastalığıyla 
mücadele konulu İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon Kararları ve Bakanlığımızın 
ilgili genelgeleri doğrultusunda hareket edilmesine, 
 

2012 yılında yürütülecek aşılamaların 2012 Yılı Hayvan Hastalıkları ile 
Mücadele Genelgesine göre 1 Mart – 30 Nisan 2012 tarihleri arasında kampanya 
tarzında yapılmasına,  

 
Sığırlara uygulanacak olan Kuduz Aşılarının, 5996 sayılı kanunun 4. Maddesi 

gereğince İl Özel İdare Kaynaklarıyla temininin sağlanmasına, 
 

 
45. RUAM HASTALIĞI İLE MÜCADELE 

 
İlimizde Adalar İlçesi’nin mevcut konumu nedeni ile çeşitli illerden atların 

geldiği ve turizm sezonu sonunda bu atların bir kısmının geri döndüğü bilindiğinden; 
Adalar İlçesi’ne tek tırnaklı hayvan giriş ve çıkışlarının sıkı bir şekilde takip 
edilmesine, Hayvan Sevk Raporu olmayan tek tırnaklı hayvanların 21 gün süreyle 
karantinaya alınarak mallein tatbik edilmesine, müspet reaksiyon veren hayvanların 
tazminatsız olarak itlaf edilmesine, 
 

Daha önce teste tabi tutulmamış olduğu tespit edilen hayvanlar ile riskli 
değerlendirilen veya kimlik belgesi bulunmayan at ve katırların mallein testine tabi 
tutulmasına, eşeklerin klinik muayeneden geçirilmesine, 

 
Adalar İlçesi’nde tek tırnaklı hayvanların giriş dönemi olan ilkbahar ile çıkış 

dönemi olan Sonbaharda mevcut atların tamamına mallein tatbik edilerek, müspet 
reaksiyon veren hayvanların itlaf edilmesine, Adalardaki bütün atların yerel yönetimce 
kayıt altına alınmasına, adaya kaçak hayvanların girişine izin verilmemesine, kaçak 
girdiği tespit edilen atlar için gerekli bütün yasal işlemlerin yapılması amacıyla İlçe 
H.S.Z. Komisyonunun toplanarak ilgili mevzuat doğrultusunda hastalıkla mücadele 
için bir dizi kararlar alınmasına ve bu kararların uygulanmasına, Belediye ile işbirliği 
yapılarak Adalar İlçesi’nde bulunan ahırların periyodik olarak dezenfekte edilmesinin 
sağlanmasına, dezenfekte edilmeye elverişli olmayan ahırlara hayvan giriş ve 
çıkışlarının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunca yasaklanmasına, 
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Yarış ve atlı spor gibi sportif amaçla yetiştirilen pedigrili/pasaportlu atların 
dışındaki at, katır ve eşekler için veteriner sağlık raporu düzenlenirken; ruam 
taramasından geçirilmiş, söz konusu hastalık yönünden menfi bulunarak “Tek Tırnaklı 
Hayvan Kimlik Belgesi” verilmiş at ve katırlar ile klinik muayeneye tabi tutularak 
sağlıklı bulunan eşeklerin sevklerine müsaade edilmesine,  

 
 
 
 

46. NEWCASTLE HASTALIĞI İLE MÜCADELE 
 

Kanatlılardaki Newcastle Hastalığı ile mücadelenin etkin biçimde devam 
edilmesine, 

Hastalıkla mücadelenin 04.09.2011 tarih ve 28044 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve 
Mücadele Yönetmeliği’ ve Bakanlığımızca gönderilen Genelge ve Talimatlara göre 
işlem yapılmasına, entansif kanatlı işletmeler için büyük risk oluşturulan köy 
tavuklarına ve evcil güvercinlere aşı uygulanmasının teşvik edilerek yaptırılmasına, 

 
47. TAVUK VEBASI (AVİAN İNFLUENZA) HASTALIĞI İLE MÜCADELE 

 
Hastalıkla mücadele“ 04.09.2011 tarih ve 28044 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Avian İnfluenza Hastalığına Karşı Koruma ve 
Mücadele Yönetmeliği’, ve Bakanlığımızca gönderilen genelge ve talimatlara, Tavuk 
Vebası Acil Eylem Planına,  2008-1 sayılı Avian İnfluenza konulu(Kuş Gribi) İl 
Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararına, İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü Kuş Gribi Tazminat Fonu ödemeleri İç Hizmet Uygulama Talimatına göre 
“ hareket edilmesine, 
 

Genel Müdürlüğümüzün 28.12.2006 tarih ve 250.10.10.13/VEE/09/7-24851-
043417 sayılı Kuş Gribi Hastalığında Köy Tavuklarında ve Yabani Kanatlılarda 
Mihrak Araştırma El Kitabında yer alan Tavuk Vebası Vaka Tanımlamalarına göre 
işlem yapılmasına, 

 
Kuş gribi şüpheli kanatlı hastalıkları ile ilgili duyum ve ihbarların en kısa 

sürede değerlendirilmesine, inceleme sırasında kullanılacak koruyucu  kıyafet, alet-
malzeme ve dezenfektanların önceden hazırlanarak kullanıma hazır set haline 
getirilmesine, hastalık mücadelesinde kullanılan malzeme depolarının düzenli ve her 
zaman ulaşılabilir durumda olmasının sağlanmasına, 

 
 

48. KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ 
 

Bu hastalıkla mücadele için hayvanların üzerindeki, barınaktaki kenelerle 
mücadele edilmesine, 
 

İstanbul Valiliği Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi Hastalığına karşı kene mücadelesinde kullanılmak amacı ile temin 
edilecek Antiparaziter ilaçların,  hastalığa duyarlı hayvanlarda ve ahırlarda 
kullanılmasının sağlanmasına, 
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49. ARILARIN AMERİKAN YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ 

 
Hastalıkla mücadelede 21.12.2011 tarih ve 28149 sayılı resmi gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına 
Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği ” hükümlerinin titizlikle uygulanmasına, 

İlçe Müdürlüklerince 30.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Arıcılık Yönetmeliğine uygun olarak Arıcıların konaklayacakları yerleri 
ve kapasitelerinin belirlenmesi ve arı sağlığı denetim ve kontrolleri ile ilgili tüm 
işlemleri içeren Komisyon Kararı almalarına, 

 
 
 

50. SIĞIRLARIN SÜNGERİMSİ BEYİN HASTALIĞI (BSE) 
 

15.12.2011 tarih ve 28143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Nakledilebilir 
Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği” 
hükümlerine göre işlem yapılmasına,  

 
 

51. SAĞLIK TARAMALARI 
 

İlimizde 716.520 hayvana sağlık taramasının titizlikle yapılmasına,  
Yukarıda bahsedilenler dışında kalan İhbari Mecburi Hastalıklar ile önem arz 

eden diğer ihbarı mecburi olmayan hastalıklarla mücadelenin 5996 Sayılı Kanun, 
Bakanlık Genelgeleri, Talimatlar ve ilgili Veteriner Hekimin önerileri doğrultusunda 
yapılmasına, 

 
 

52. Bu kararın birer örneğinin gereği için; Büyükşehir Belediye Başkanlığına, İl Jandarma 
Komutanlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Çevre ve 
Şehircilik Müdürlüğüne, İl Orman ve Su Müdürlüğüne,  İl Özel İdare Genel 
Sekreterliğine, Ticaret Odası Başkanlığına, Ticaret Borsası Başkanlığına, Ziraat Odası 
Başkanlığına,  İstanbul Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine, İstanbul Damızlık 
Manda Yetiştiricileri Birliğine, İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliğine, Veteriner 
Hekimler Odası Başkanlığına 39 İlçe Kaymakamlığına, Komşu İl Valiliklerine, tüm İl 
ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine (e-posta ile)   gönderilmesine, 
Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Başkan 

M.YILDIRIM KADIOĞLU 
Vali Yardımcısı 

 
 

     Üye                   Üye                          Üye  

     Mehmet Kerim AYAN                      Ahmet DURDU                            İrfan YILMAZ 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı İl Jandarma Komutanlığı          İl Sağlık Müdürlüğü 

            Temsilcisi              Temsilcisi                                   Temsilcisi 

 

 

        Üye                        Üye                                       Üye          

       Ahmet KAYGUSUZ                Mustafa KOÇYİĞİT                     AdnanTEPE                                         
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık          İl Emniyet Md.lüğü        Hay.Sağ.Yet.Su Ürn.Şb.Müdürü                         

     Müdür V.                                  Temsilcisi                          

 

 
Üye     Üye      Üye 

 
      Halil ŞENEL                                                                      Ersin UÇARKUŞ 
Ziraat Odası Başkanlığı                İl Daimi Encümen Üyesi           Ticaret Borsası Başkanlığı 
        Temsilcisi                                       Temsilcisi                                Temsilcisi 

 

                                                                     Üye 

                                                               İsmet ÜNAL 
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