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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü   

 

39. Yetiştiricilerimizin sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlarını naklederken, 
pazara götürürken, kesimhanede kestirirken hayvanlarını zamanında küpeletmeleri ve 
hayvanlarına gerekli aşıları zamanında yaptırmaları konusunda mutlaka duyurular 
yapılmalıdır.  

40. İhbarı zorunlu hastalık mihraklarında bulunan ve kesime elverişli olan 
hayvanlardan klinik hastalık belirtileri gösterenler en yakın kesimhaneye, klinik 
belirti göstermeyen hayvanlar ise bulaşmaya engel olacak tüm önlemler alınması 
şartı ile, hayvan sahibinin talebi ve İl/İlçe Müdürlüğünün uygun gördüğü herhangi 
bir kesimhaneye sevk edilebilecektir.  

41. Kesimhanelerde görevli resmi veteriner hekimler, ihbarı zorunlu hastalıklardan 
şüphe ettiğinde, bağlı bulunduğu İl/İlçe Müdürlüğü aracılığı ile Veteriner Enstitü 
Müdürlüğüne numune gönderilecek ve sonuç kesinleşene kadar ilgili hayvanın 
bulunduğu işletmeye geçici kordon konulacaktır. 

42. İhbarı zorunlu hastalıklardan ölen veya öldürülen hayvanlar gömülerek imha 
edilecek ise akarsuları ve yer altı sularını kontamine etmeyecek şekilde, iki metre 
derinliğinde çukurlar açılarak üzerlerine sönmemiş kireç dökülerek gömülecektir. 
Mümkün olmadığı hallerde tamamen yakılarak imha edilecektir. 

43. Türkvet veri tabanı hayvancılık işletmelerinde birden fazla sürü kaydı yapılması için 
uygundur. Fiziksel durumu uygun ve hayvan sayısı yüksek işletmelerde 
oluşturulan sürü kayıtları üzerinden hastalık takibi yapılması ve sürdürülebilir 
hayvancılığın tesis edilmesi Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir. 
Özellikle karantina süresi uzun olan sığır tüberkülozu, sığır brusellozu ve kuduz 
hastalıklarında, hastalık tespit edilen hayvanın bulunduğu sürüde, hastalık 
takibinin yapılması ve tüm işletmenin kısıtlamalara tabi tutulmaması hastalığın 
takibine engel olmadığı gibi işletmenin faaliyetini sürdürebilmesi için de gereklidir. 
Bu nedenle sürü oluşturulabilecek şartlara sahip işletmelerde çıkan hastalıklar 
sonrasında, hastalık çıkan hayvanla temasta bulunan sürülerde, hastalık 
kısıtlamaları uygulanacak, işletmenin diğer sürülerinde kısıtlama 
uygulanmayacaktır. Hastalık çıkışları şimdiye kadar olduğu gibi işletme üzerinden 
yapılacak ancak ilgili sürüde kısıtlamaların ve hastalık takibinin yapıldığı, raporun 
açıklama bölümünde belirtilecektir. 

44. Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlükleri ve Hayvan Sağlığı, 
Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlükleri gerek kendi aralarında gerekse 
Genel Müdürlükle haberleşmede Bakanlığımız tarafından kendilerine tahsis edilen 
…….@gthb.gov.tr uzantılı resmi elektronik posta adreslerini kullanacaktır.  

 
 

B- AŞILARIN TEMİNİ, UYGULAMALARI VE PROGRAMLI AŞILAMALAR 
 
 
1. Bakanlığımız aşılama programı çerçevesinde brusella, şap, PPR ve kuduz hastalığına 

karşı mücadelede kullanılacak aşılar ücretsiz gönderilecektir. 
2. Bakanlıkça ücretsiz gönderilen aşıların dışında İl ve İlçe Müdürlükleri her türlü aşı 

ihtiyaçlarını İl Müdürlüğü döner sermayelerince temin edecektir. Döner sermayeler vergi 
ve harçlar dışında, karları %10’dan fazla olmayacak şekilde aşı fiyatı tespit edeceklerdir. 
Ayrıca dernek, vakıf v.b. yerler için ilave yapılmayacaktır. Aşı uygulaması esnasında 
oluşacak zorunlu aşı kayıpları İl Müdürlüğü döner sermayelerince karşılanacaktır. 

mailto:ilhan.tasci@tarim.gov.tr






















































































































 




