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Sevkleri Uygulama talimatl 

Genelge No : 2010 1 \ 3 

Ilgi : 251 2/20 10 tarih ve B. 12.0.KKG.O.191108-01-17-727-6964 say111 2010/7 Nolu Genelge 

Ilgi Genelge'de de  aqlklandigl uzere, Trakya'nln Sap Hastallglndan A ~ i l l  Arilik Statusu 
kazanmasl iqin Bakanllglm~zca yurutulen qall~malar neticesinde hastallk kontrol altlna allnmly, 
Kaslm 2007 tarihinden itibaren de Trakya'da Sap hastallgi gorulmemi~tir. Elde edilen bu ba~arlnln 
kazanllmasl kadar surdurulebilmesi de Bakanllglmlzca qok onemsenmektedir. 

Trakya'nln Sap hastallglndan ari statu kazanmas~, ~ l k e m i z i n  AB ile muzakerelerinde yer alan 
ve Bakanligimizln sorumlulugunda yurutulen 12 Fasll Glda, Veterinerlik ve Bitki Sagllgt konusunun 
muzakereye aqllmasl iqin on ko~ul la r  igerisinde yer aldlglndan, Bakanllgimlzln bu konudaki baqarlsl 
qok daha fazla onem kazanmaktadlr. 

Herhangi bir ulkenin yada bolgenin OIE kurallari qerqevesinde Sap hastallglndan ari statu 
kazanabilmesi iqin, arilik istenen bolgede hastallgln son iki ylldlr gorulmemesi, hastallgln 
bulunmadlginin serosurvey sonuqlarl ile de desteklenmesi ve tum qallymalarl iqeren bir dosyanln 
hazlrlanarak OIE'ye degerlendirilmek uzere gonderilmesi gerekmektedir. 

Bakanllg~mizca soz konusu ba~vuru dosyasi OIE'ye 23 Kaslm 2009'da gonderilmi~tir. 
OIE'nin ilgili kurullarl tarafindan dosyamlz incelenmekte olup, Mayis ayindaki OIE yllllk genel 
kurul toplantls~nda, Trakya'nin arilik statunun uye ulke temsilcileri tarafindan oylanmasl iqin, goruy 
bildirilecektir. 

OIE genel kuruluna g o r i i ~  bildirmek uzere dosyamiz~ inceleyen OIE Hayvan Hastallklarl 
Bilim Komisyonu, toplantlsl sonraslnda, OIE'den Bakanllglmlza resmi bir yazi gonderilmi~ ve 
ozetle, ozellikle Kurban Bayraml olmak uzere Anadolu'dan Trakya'ya hayvan hareketlerinin 
kontrolunun nasll izlenecegi ve ilgi Genelgede belirtilen hususlara i l i~kin  yimdiye kadar yapllan tum 
qall~malari igerir dokumanlarln da ekli oldugu bir rapor istemiytir. Ayrlca Bakanllglmlzca daha etkin 
hayvan hareketleri kontrolu ve hayvanlarln test edilmesi iqin ilave personel gorevlendirilmesini, 
hayvanlarln sevklerini kontrol edecek tlbbi kontrol noktalar~nln saytsi ve mevkilerini, 2010 ylllnda 
Kurban Bayram1 iqin planlanan ek onlemleri (2009 ylllnda ve daha onceki ylllarda allnan onlemlerde 
yapilan degiyiklikler de dahil), ~uphe l i  Sap hastallgl durumlari ile ilgili takip bilgisini iqerir bir 
strateji belgesinin kendilerine 31 Mart 2010 tarihine kadar gonderilmesi ve gonderilen bilgi ve 
belgelerin OIE Hayvan Hastal~klarl Bilim Komisyonu tarafindan yeterli bulunmasl durumunda, OIE 
genel kuruluna Trakya'nln ari bolge olmasr ile ilgili tavsiyede bulunulacag~nl, Bakanligimizca 
gonderilen bilgilerinde, OIE genel kurulundan once gorevlendirilecek bir OIE misyonunun ziyareti 
ile kontrol edilecegi ifade edilmi~tir.  
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Bu kapsamda; Trakya'nln Sap hastalrglndan a~111 arilik statusunun surdurulebilirliginin 

saglanmasl iqin; 
1- Trakya'ya yap~lacak Sap hastal~g~na duyarl~ can11 hayvan sevklerini gerqekleytirecek 

yetkili resmi veteriner hekimlerin belirlenmesi; 
1.1- Trakya'ya yapllacak gap hastal~glna duyarll can11 hayvan sevkleri konusunda Anadolu'da 

bulunan 11 Mudurluklerince, Hayvan Saglrg~ Sube Mudurlugunde gorevli 2 veteriner hekim, bu 
veteriner hekimlerin gorevde olmadrgl zamanlarda onlarln yerine bu gorevi yapacak 2 yedek resmi 
veteriner hekim ile 11 Mudurluklerince uygun gorulen ilge Mudurluklerinden yeterli sayrda veteriner 
hekim Makam Onayl ile yetkilendirilecektir. 

1.2- Yetkilendirilen resmi veteriner hekimlerin isimleri 30 Mart 2010 tarihine kadar 
Bakanl~glm~za yazrlr olarak bildirilecektir. 

1.3- Yetkilendirilen resmi veteriner hekimlere 201017 nolu Genelge ve bu Genelge'nin birer 
kopyasl imza kary lrgr teslim edilecektir. 

1.4- 11 Miidurlugu merkez ve ilgelerinde hayvan sevkleri konusunda gorevli tum resmi 
veteriner hekim ve konu ile ilgili tum yetkililere Trakya'ya sevkler konusunda sadece Makam O n a y ~  
ile yetkilendirilmi~ resmi veteriner hekimler tarafrndan iqlem yapllacagl yazl l~  olarak bildirilecek ve 
bu yazllar yapllacak incelemelere esas olmak uzere duzenli olarak dosyalanacakt~r. 

1.5- Yetkilendirilmi~ resmi veteriner hekimlerin tayin olmasl, emekliye ayrrlmasl gibi 
durumlarda yeni resmi veteriner hekim gorevlendirmesi Makam Onayr ile yap~lacak ve Bakanllga 
derhal bildirilecektir. 

1.6- Trakya'ya yapllacak Sap hastallglna duyarlr can11 hayvan sevkleri oncesinde yapllmasl 
gereken testler konusunda yetkilendirilmi~ resmi veteriner hekimler en klsa surede egitime 
qag~r~lacaklardlr. 

2. Trakya illerinde $ap has ta l~g~n~n  kontrolii konusunda ilave resmi veteriner hekim 
gorevlendirilmesi; 

2.1- Trakya illerinde Sap hastallgl ve hayvan hareketlerinin kontrolu konusunda gorev yapan 
resmi veteriner hekim ve yardlmcl personel saylsrnln art~rllmasi gerekmektedir. Bu amagla il merkezi 
ve ilgelerde deg i~ ik  gorevlerde bulunan veteriner hekimlerin bir krsml da dahil edilerek Sap Hastallg~ 
konusunda makam oluru ile gorevlendirilen kigiler yazll~ olarak bilgilendirilecek ve gorevlendirilen 
ki~ilerin isimleri 26 Mart 201 0 tarihine kadar Bakanllga yazrll olarak bildirilecektir. 

3- Trakya'ya, yap hastal~g~na duyarl~ hayvan sevklerinde uyulacak kurallar; 
3.1 - Trakya'ya sevk edilmesi planlanan 201017 nolu Genelgenin 2 inci maddesindeki Sartlara 

haiz hayvanlar, 30 gun sure ile izole edilecekleri igletmede, Ek l 'de yer alan "Trakya'ya Sevk 
Edilecek Hayvanlar~n Bulundugu ~yletmedeki lzolasyon Kurallar~" kapsamlnda izole 
edileceklerdir. Kurallar konusunda i~ le tme  ilgede ise ilqe veteriner hekimi, hayvan sahibi ve 
i~letmenin bak~mlndan sorumlu turn k i~ i l e r  bilgilendirilecektir. Ilge veteriner hekimi kontroller 
konusunda Trakya'ya can11 hayvan sevkinden sorumlu yetkili resmi veteriner hekim ile i~birligi 
iqinde qal~~acaktrr. 

3.2- Hayvanlar~n testleri Ek 2'de yer alan "Test 1ylemleri 1qin Gerekli Koyullar" 
kapsamlnda gerqekle~tirilmelidir. 

3.3- Sadece 20 1017 Nolu Genelge hukumlerindeki Sartlara uygun hayvanlarrn sevklerine izin 
verilecektir. Bu hayvanlarln sevkleri igin yetkili veteriner hekimler tarafindan duzenlenecek sevk 
belgelerine (Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiqi Veteriner Sagllk Raporu, A~r lama  Serumlama 
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Makbuzu, Dezenfeksiyon Belgesi) ilave olarak Ek 3'de yer alan "Trakya'ya hayvan nakilleri Takip 
Formu" diizenlenecek ve bu listenin bir tanesi sevk belgelerine eklenecektir. 

3.4- Trakya'ya giri~teki kontrol noktalar~ ve varq noktaslnda 3.3 nolu maddede belirtilen 
belgeler kontrol edilecektir. 

3.5- Sevk belgelerini duzenleyen yetkili resmi veteriner hekim, hayvan sahiplerini sevk 
edilen hayvanlar~ "Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtigi Veteriner Sagllk RaporuVnda belirtilen adrese 
teslim etmeleri, i~letmesine getirdigi tarihten itibaren 7 (yedi) gun iqinde i~letmesinin bagli 
bulundugu Il/~lge Mudurlugune giderek TURKVET veri tabaninda kendi i~letmesine nakli iqin 
nakil bildirimini mutlaka yapmasl ve bildirimin yasal bir zorunluluk oldugu hususunda 
bilgilendirecektir. Hayvanlar~n nakil bildiriminin 7 (yedi) gunii geqmesi durumunda hayvan sahibi 
ile irtibat kurulacak, TURKVET veri tabanlnda hayvanlar~ kendi i~letmesine kaydettirmeleri ve 
pasaportlar~n~ guncel olarak almalar~ saglanacaktlr. 

3.6. Hayvanlarln sevk edildigi Trakya, Istanbul ve Canakkale Illerinin Anadolu yakas~ 
llgelerinin Il/llge Mudurlugu tarafindan TURKVET veri tabaninda, i~letmelerine nakil edilen 
hayvanlari ve yeti~tiricinin bilgi verip vermediginin kontrolii iqin, TURKVET veri tabanlnda 
"Raporlar", "Bilgi Raporlarl", "Hareket Bilgi Raporu" haftan~n birinci gunii duzenli olarak al~nacak 
ve hayvanlar~n takibi yapilacaktir. 

3.7- Yetkili resmi veteriner hekimler konuya i l i~kin talimat ve sevklere i l i~kin tum evraklar~ 
gerekli hallerde takibi yapilabilecek Sekilde duzenli olarak dosyalayacaklardlr. 

4- Kontrol Noktalar~: 
4.1-Anadolu'dan Trakya'ya hayvan nakli yapllmas~ ihtimali olan tum g i r i ~  noktalarindaki 

sabit ve geqici kontrollerin detaylar~ni belirlemek igin Hayvan Saglig~ Zabitasl Komisyon Kararl 
alinarak polis, jandarma, feribot i~letmesi ve diger tum ilgililere bildirilecek ve yapilan tum i~lemler 
belgelendirilecektir. 

4.1.1-Canakkale -Trakya: Gegiy saglanan tum Feribot hatlarl iqin Canakkale'nin Anadolu 
yakas~nda Sabit Kontrol Noktalar~ olu~turulacak, feribot haraket saatlerinde T a r ~ m  I l  Mudurlugu 
tarafindan makam onayl ile gorevlendirilen ki~i ler  tarafindan kontrol yapilacaktir. 

4.1.2-1stanbul Fatih Sultan Mehmet Ko~riisii: Koprii giriq gi~elerinde kamyon geqi~ine 
izin verilmeyen sabah 07.00-10.00 ve ogleden sonra 16.00-20.00 saatleri div~ndaki saatlerde 
kontrolun daha etkin hale getirilmesi igin bu konuda gorev yapan personel saylsl art~r~lacaktir. Bu 
saatler dlynda olabilecek kamyon geqi~lerinin tespiti ve engellenmesi igin polisle i~birligi 
yapllacaktlr. Burada gorev yapan polisler konu hakk~nda ~ i f a i  olarak ve y a z ~ l ~  olarak hazirlanacak bir 
metinle bilgilendirilecektir. 

Ilave olarak Istanbul Valiliginden Fatih Sultan Mehmet Koprusu iizerindeki geqi~leri 24 saat 
Mobese kameralarlndan izleyerek o l a s ~  kaqak geqi~leri tespit etmek igin izin al~nmasi bu 
kameralardan g e ~ i ~ l e r i n  duzenli olarak izlenmesi, bu konuda takibi yapacak ilgili Veteriner 
Hekimlerin/Personelin belirlenmesi ve izleme sonuqlarlnln k a y ~ t  altlna alinmasl saglanacaktlr. 

Bu kay~tlar neticesinde izin verilen saatler diynda hayvan taSlma araqlar~ veya muhtemel 
hayvan tayma araglarin~n gegtiginin belirlenmesi durumunda kontrol onlemleri geni~letilecektir. 

4.1.3-Ballkesir (Bandlrma) ve Yalova' dan - Trakva G e ~ i ~ i :  Al~nacak olan Hayvan Saglig~ 
Zabltasl Komisyon Kararlnda bu geqiy noktalar~ndaki Feribot giri~lerinde Feribot i~letmesi tarafindan 
hayvan tayma araqlarin~n ve hayvan tapma potensiyeli olan diger araglarin tespiti durumunda I1 
Mudiirlugunun haberdar edilmesi hususunun yer almasl saglanacak ve uygulamalarin etkin kontrolu 
yapilacaktlr. 
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4.2- Istanbul'a g e g i ~  guzergahi olan Marmara Bolgesindeki diger illerden gelen tum yollarda 
ozellikle Kurban bayram1 oncesi olmak uzere kontroller s~klaytir~lacakt~r. Bu yollarda araglarda mali 
kontrol yapan Mali ye Bakanllgl teqkilati ile irtibata gegirilerek, birlikte kontrol yapilmasl 
saglanacaktlr. 

4.3- Trakya iqinde Kurban Bayraml, hastallk ~uphesi  ya da kagak hayvan giriyi duyumu gibi 
durumlarda Trakya'daki iller araslnda baglantl saglayan yo1 guzergahlarlnda gegmi~te oldugu gibi 
kontrol noktalarlnda polisle i~birligi iqinde kontroller ayrlca mezbahalardaki kontroller 
s~k la~ t~r i l acak t~r .  

4.4- Kontrol noktalarlnda yapilan tum kontroller Il Mudurluklerince Ek 4'deki ornege uygun 
olarak bastlrllacak "Hayvan Sevk Kontrol Noktasl Kayit Defteri" ne kayit edilecektir. 

4.5- Kontrol Noktalarlnda Bakanl~girnlzln ve I l  Mudurlugunun ismi ile "Hayvan Sevk Kontrol 
Noktasl" ibaresi yer alan levhalar asilacaktir. 1htiyag olmas~ halinde sabit kulube olu~turulmasi 
saglanacakt~r. Kontrol noktalarinda gorevli personele mumkunse kimlik bastirllacak ve ozel bir ornek 
klyafet temin edilecektir. Mumkun oldugu takdirde gorevli personel igin Valilikten arag durdurma 
izni allnacaktir. 

4.6- Kaqak hayvan hareketleri konusunda yap~lan i~lemlerin kaylt altrna allnmasindaki tum 
kurallara uyulacaktir. 

5-Siipheli Vaka Bildirimi: 
5.1-Son 2 yilda Trakya illerinde Sap mihrakl gorulmemesinin yan~nda Sap hastalig~ ~upheli  

vaka bildirimi olmami~tlr. Bu durum Sap hastallglnin diger bir qok hastallkla benzer semptom 
gostermesi ve kugukba~ hayvanlarda subklinik seyretmesi nedeniyle diger hastallklarla karl~tirllarak 
gozden kaqabilecegi du~uncesi  ile uluslararasi toplantilarda ve OIE'ye sunulan dosyan~n 
incelenmesinde sorulara yo1 aqmaktadlr. 

5.2 Ek 5'de "Sap Hastallel Benzeri Semptomlar Gosteren Hastal~klar~n Listesi" 
verilmektedir. Bu hastallklar veya Sap hastalrgl ile kari~abilecek diger turn durumlarda gerekli 
kayltlar tutulacak, vakalara ~upheyle  yakla~arak Sap ~iiphesi yoniinden i ~ l e m  yapilacaktir. 

5.3-Sap Enstitusu Mudurlu~u tarafindan bu Genelge'yi takiben Trakya illerine Sap 
hastallglnin te~hisinde kullanilan hizlr bir test olan Strip Test gonderilecektir. Tum Sap benzeri 
semptom gosteren ~uphel i  vaka durumunda Strip test uygulanarak sonuqlarl Bakanllga ve Sap 
Enstitusiine rapor edilecektir. 

5.3.1-Sonucun pozitif qikmasi halinde hastallk konusundaki onlemler uygulamaya konulacak 
ve Sap Enstitune gerekli numuneler gonderilecektir. 

5.3.2-Sonucun negatif glkmasi durumunda da i~ le tme  yakln takibe alinarak, derhal Sap 
Enstitusune gerekli numuneler gonderilecektir. 

5.4- Bakanliglmizca, OIE'ye Trakya'nin Sap Hastaliglndan Ayll Arilik Statusu ile ilgili 
dosyanin gonderildigi 23 Kaslm 2009 tarihinden itibaren kar~ l la~ l lan  Sap hastaligi ~upheli  vaka 
olmasl halinde bu vakalvakalar ve yapllan i~lemlere dair bilgi ve dokumanlar 30 Mart 2010 tarihine 
kadar Bakanllga gonderilecektir. 

6- Payda~lar~n Bilgilendirilmesi: 
6.1 - 20 1017 Nolu Genelge hukumlerinin yeti~tiricilere daha etkin duyurulmasini saglamak 

uzere toplantilar duzenlenmemi~ veya yeter sayida duzenlenmemi~ ise, ozellikle 500 ba? ve uzerinde 
Sap hastal~gina duyarll hayvani olan yeti~tiriciler ile diger illere hayvan sevki yaptlgi bilinen 
yeti~tiricilere yonelik bilgilendirme toplant~lari duzenlenecek, goru~ulen konular ve katilan kiyilere 
ait katlllmci listeleri belgelendirilecektir. 
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6.2 Bilgilendirme toplantllari esnas~nda Trakya'ya hayvan sevkleri konusunda sevk tarihinden 
en az 4 ay oncesinden i l  miidurlu~une muracaatta bulunulmasl hususu hayvan yeti~tiricilerine 
mutlaka duyurulacaktlr. 

6.3-Koy muhtarliklarl ve hayvan pazarlar~, hayvan ticareti yapanlar, celepler, mezbahalar, 
yeti~tirici birlikleri ve diger ilgili payda~lara 201017 Nolu Genelge hiikumlerinin yaz~ll olarak 
duyuruldugu belgelendirilecektir. 

6.4-Bir Basln Bulteni hazlrlanarak Yerel Medya'ya dagitilacak, mumkunse toplantr yaparak 
basin mensuplarlna aqiklanacaktir. 

7-Kurban Bayraml 1$in have  ~ n l e m l e r :  
7.1- 20 10 yllindaki Kurban Bayraml iqin planlanan ilave onlemler ve daha onceki onlemlerde 

yapilmasl planlanan degi~iklikler konusunda istanbul 11 Tarlm Mudurlugu koordinasyonu ile, 
Istanbul Valiligi ve Buyiik~ehir Belediyesi 201017 nolu Genelge qerqevesinde ozellikle Anadolu 
yakasinda olu~turulacak kurbanllk hayvan satl? yerleri, kesim yerleri gibi hususlari kapsayacak 
~eki lde  hazlrlanacak planin ana hatlarlnl 30 Mart 2010 tarihine kadar detaylari ise 20 Nisan 2010 
tarihine kadar neticelendirilerek Bakanllglmlza sunulacaktlr. 

8-Denetim: 
8.1- 11 Mudiiru ve Hayvan Sagllgi Sube Mudiiru 201017 say111 Genelge ve bu Genelge 

hukumlerinin yerine getirilmesinden ve yakln takibinden sorumludur. 
8.2- Bu talimatl takiben Bakanllkqa olu~turulan bir heyet tarafindan, daha sonra OIE' den 

gelecek bir heyet tarafindan ve Kurban Bayraml doneminde de AB Tuketici ve Sagllg~ Koruma 
Genel Mudurliigu tarafindan yerinde inceleme yap~lacagindan kayitlarln zamaninda tutulmasi ve 
haz~r  halde bulundurulmasl gerekmektedir. 

Bu kapsamda yapllan qall~malarin Ek 6'da yer alan "Trakya'ya Hayvan Sevkleri 
Konusunda Faaliyet Raporu" na iqlenerek 30 Mart 2010 tarihine kadar, Bakanllg~mlza 
gonderilmesi hususunda geregini onemle rica ederim. 

Do$. Dr. & Muzaffer A EMIR 
Bakan a. 

Genel M u d u r  
EKLER: 
Ek 1. I~letmedeki Izolasyon Kurallar~ 
Ek 2. Test I~lemleri Iqin Gerekli Ko~ul lar  
Ek 3. Trakya'ya Hayvan Nakilleri Takip Formu 
Ek 4. Kontrol Noktasl Kayit Defteri 
Ek 5. Sap Hastallgi Benzeri Semptomlar Gosteren Hastallklarln Listesi 
Ek 6. Rapor Format1 

DAGITIM : 
Geregi: 
8 1 11 Valiligine (11 Mudurlugu) 
Sap Enstitiisu Mudurlugiine 

Bilgi: 
T e f t i ~  Kurulu Ba~kanllgina 
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TRAKYA'YA SEVK ED~LECEK HAYVANLARIN B U L U N D U ~ U  ISLETMEDEK~ 

IZOLASY ON KURALLARI 

1.  Izolasyon uygulanacak i~letmenin qiftliktekilkoydeki diger iyletmelerden ve hayvanlardan 
yeterince uzakllkta olmaslna dikkat edilmelidir. 

2. Trakya'ya sevk edilmek uzere izolasyona al~nacak hayvanlarln barlndlrllacag~ binanln kolay 
temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmas~na ozen gijsterilmelidir ve hayvanlar iyletmeye 
al~nmadan once gerekli temizlik ve dezenfeksiyon yapllmalldir. 

3. lzolasyona allnan hayvanlar izolasyon suresince bayka hayvanlarla kesinlikle temas 
ettirilmemelidir. Hayvanlar izolasyon uygulanan iyletrneden q ~ k a r ~ l m a m a l ~ d ~ r .  

4. Izolasyona alinan hayvanlar~n bulundugu iyletmeye bu hayvanlarln baklm~ndan sorumlu 
kiyilerin ve yetkili veteriner hekimlerin dlglnda kimse allnmamalldlr. 

5. izolasyondaki hayvanlarln bak~mlndan sorumlu ki~i ler  bayka hayvanlarla ilgilenmemelidir. 

6. Izolasyondaki hayvanlarln yemleri ayr1 bir yerde muhafaza edilmeli ve diger hayvanlar~n 
yemleri ile k a r ~ ~ t ~ r ~ l m a m a l ~ d ~ r .  

7. Izolasyon binas~nln giriyinde gerekli biyogiivenlik onlemleri allnmalldlr. (dezenfeksiyon, 
klyafet degigimi gibi) 

8. lzolasyona yeni hayvan g i r i~ i  olursa 30 gunluk karantina suresi en son hayvan g i r i~ i  dikkate 
al~narak yeniden baylat~lmal~d~r.  

9. Izolasyon siiresince hayvanlar duzenli olarak yetkili veteriner hekim tarafindan klinik 
muayeneden geqirilmelidir. 

10. Izolasyona allnan hayvanlar iqin duzenli kaylt tutulmalldlr. (varsa hastal~k belirtileri, 
uygulanan tedaviler, karantinaya giren kiyilerin listesi gibi). 

1 1 .  Yukarlda belirtilen onlemler NSP ve probang testleri suresince de devam ettirilmelidir 
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TEST I;SLEMLEM ICIN GEREKLI KOSULLAR 

Serum alinacak hayvanlar: 
Trakya'ya sevk edilecek Sap hastallglna duyarlr hayvanlar OIE 8.5.12'de yer alan hiikumler 

dogrultusunda sevk edilecektir. Bu kapsamda sevk edilecek hayvanlar; 

1- Dogumlarindan itibaren orijin iqletmede bar~ndlrllmlq olmall veya en az 3 aydlr orijin 
(bulunduklarl) iqletmede bar~ndlrl lrni~ olmall ve iqletmenin 10 km qevresinde en az 3 ay suresince 
Sap hastallgl gorulmemiq olmalidir. 

2- Sevk edilmek amaci ile 30 gun sure ile bir iyletmede izole e d i l m i ~  olan tum hayvanlardan 
30 uncu gunde kan ornekleri allnacaktlr. 

3- 11 Mudurlukleri hayvanlarin izolasyonun siirecinin baglangiclnda, kan allminda 
kullan~lacak vakumlu kan alma tupleri ve gerekli diger ekipmanlarl Sap Enstitusu Mudurlu@.inden 
yazlll olarak talep edecektir. 

4- Sap Enstitusu gecikmeksizin gerekli malzemeleri ilgili I l  Mudiirlugune gonderecektir. 

Serumlarin alinmasi: 
5-Allnan kan orneklerinden, serumlar ayrllarak serum tupleri iqine konulacaktlr. Serumun 

konuldugu her tupun uzerine serum slra numarasr tam ve okunabilir ~ e k i l d e  yazllacaktlr. Tuplerin 
uzerine bilgiler, cam kalemi ile yaz~lacak, kesinlikle flaster, etiket vb kullan~lmayacaktir. Tuplere 
kan serumlarlnl aktarlrken k a r l ~ l k l ~ k  yapllmamasl iqin a l~nan  kanlarda ~u iqlem siras1 takip 
edilmelidir: 

a. ~ n c e l i k l e  vakumlu tuplerde yazlll olan hayvan kulak kupe numaralarl a~ag ida  verilen 
"Serum Toplama Bilgi Formu7'nda ilgili kisma yukardan aqaglya yazilacaktlr, 

b. Bu vakumlu tuplerden serumlar ependorf tuplere aktanlacak, tuplerin uzerine serum slra 
no yazilacaktir. 

Sevk edilecek hayvanlarln bilgileri forma eksiksiz girilecek, serum tupleri uzerindeki kod ve 
numaralarla; formdaki numaralarm uyumuna azami dikkat gosterilecektir. Doldurulan form 
yazd~r~ldiktan sonra cep naylon dosya iqine konularak serumlarla birlikte gonderilecektir. Ayrlca 
elektronik ortamda aynl form Sap enstitusune belirtilen e-mail adresine (nacib@,sap.gov.tr) 
gonderilecektir. 

Bu qall~mayla ilgili olan serum toplama formu ve bilgiler www.sap.gov.tr web adresinden 
temin edilebilir. 

Serum tuplerinin uzerinde ve Serum Toplama Bilgi Formunda istenilen bilgilerin eksik 
olmasl durumunda serumlar degerlendirilmeye allnmayacaktir. 

Probang numunelerin alinmasi: 
6- NSP test sonuqlarina gore bireysel pozitiflikler tespit edilirse veya Sap Enstitusu 

tarafindan gerekli goruldugii durumlarda, bu hayvanlardan probang numunesi alinarak yap 
virusu mevcudiyeti araytirilacaktir. Probang numunelerinin allnmasi Sap Enstitusii 
Mudurliigii tarafindan egitime al~nan veteriner hekimler veya bolge VKAE uzmanlari 
tarafindan gerqekleqtirilecektir. 
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~rneklerin gonderilmesi: 
7-Serumlar ve probang numuneleri mumkun olan en seri gekilde Sap Enstitusu Mudurlugune 

ula~t l r~lacakt~r .  

Test sonucunun degerlendirilmesi: 
8-Sap Enstitusu serumlarl NSP yonunden teste tabi tutacak, testin spesifitesi dikkate allnarak 

karar verilecektir. Surunun hastallk gegirdigine igaret eden yogun pozitifliklerde surunun enfekte 
oldugu kabul edilecek ve surunun tamamlnln sevkine izin verilmeyecektir. Ancak bireysel pozitiflik 
durumunda (en fazla % I )  pozitif hayvanlarln probang test sonuglar~na gore karar verilecektir. 
Probang sonucu pozitif glkarsa surunun enfekte oldugu kabul edilecek ve surunun tamamlnln 
sevkine izin verilmeyecektir. 

Probang numunelerinin test sonuglar~nln negatif glkmasl halinde ise surunun sevkine izin 
verilecektir. 

Eger siirunun tamam1 NSP yonunden negatifse kurbanllk olarak sevkine izin verilecektir. 
Trakya'ya sevki istenen kuguk surulerde (100 b a ~ t a n  kuguk) NSP pozitif hayvan tespit 

edilmesi durumunda izlenecek yo1 (surunun pozitif kabul edilerek sevkine izin verilmemesi, sadece 
pozitif hayvanlar~n probang ile test edilmesi, surunun tamamlndan probang al~narak test edilmesi) 
Sap Enstitusu tarafindan tespit edilecektir. 

~cretlendirme: 
9- Test yapllacak hayvanlar igin 2010 ylllnda odenmesi gereken bedel a ~ a g l d a  belirtilmi~tir. 
a- 10-20 b a ~  arasrnda hayvana ait serum igin: 20 TLIAdet 
b- 21-40 b a ~  aras~nda hayvana ait serum igin: 12 TLIAdet 
c- 41 ve uzeri b a ~  araslnda hayvana ait serum igin : 9 TLIAdet olarak hesaplanmlgt~r. 
10- ~ c r e t l e r  hayvan sahibi tarafindan Sap Enstitusunun T.C. Ziraat Bankasl ODTU Subesi 

89755 18-500 1 nolu Banka hesab~na yatlr~lacaktlr. 
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TRAKYA'YA HAYVAN NAKILLERI TAKIP FORMU 

ILI : 
I L C E S ~  : 
I$LETME NO : 
I ~ L E T M E  SAHIBININ ADI-SOYADI: 
TC NO: 
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Kriter 
Nakli istenen hayvanlarln i~letmede bulunma 
suresi (Minimum 3 ay olmalldlr 
I~letmenin 10 km ~evresinde Sap hastallgl glkmq 
mldlr? (Son 3 ay i ~ i n d e  Sap hastallgl 
olmamalldlr) 
~arantindlzolasyona allnacak hayvan saylsl 
(Kulak kupe numaralarl belirtilecek) 
~arantina/~zolasyon bqlangy tari hi 
Karantindlzolasyon b a ~ l a n g l ~  tarihinde yap~lan 
klinik muayenede Sap hastallg~/ihbar~ mecbur 
hastallk belirtisi var ml? 
Karantina/izolasyon bitig tarihi 
(Karantina/Izolasyon suresi minimum 30 giin 
olmalld~r) 
Karantina/Izolasyon bitiminde yapllan klinik 
muayenede Sap hastallgl/ihbarl mecbur hastallk 
belirtisi var ml? 
~arantina/Izolasyon suresi bitirnindeki hayvan 
saylsl (Ba~langlq liste ile kar~lla~tlrllacak, eger 
eksik hayvan varsa nedeni belirtilecek) 
NSP serolojik test iqin numune allnma tarihi 
NSP serolojik test rapor tarihi - 
NSP serolojik test sonucu 
NSP pozitif hayvanlardan probang numunesi 
allm tarihi 
Probang numune sonuqlar~ (Hepsi negatif 
olmalldlr) 
Sevk tarihi 
Sevk edilen hayvan saylsl (kulak numaralarl ile 
listelenecek, ba~langl~taki  listeden eksilen 
hayvanlar iqin neden belirtilecek) 
Sevk tarihinde yapllan klinik muayenede Sap 
hastallgllihbar~ mecbur hastallk belirtisi var ml? 
Hayvanlarln karantinaya allnmasl ile sevk tarihi 
araslnda geCen surede iyletmenin 10 km 
qevresinde Sap hastallg-I qlkmlynldlr? 
Hayvanlarln yuklenecegi araC temizlenerek 
dezenfekte edildi mi? 

Tespit edilen durum 



HAYVAN SEVK KONTROL NOKTASI KAYIT DEFTEM 

i ~ i :  

KONTROL NOKTASI: 

Kontrol C a l ~ ~ m a l a r ~ n ~ n  

Tarihi 

Gorevli Personelin 

Ba~lama 
Saati 

Ad1 
Soyad~ 

AqlMama 

Bit i~  
Saati 

Unvan~ 

Kontrol Edilen 
Hayvan Nakil 

Araclnln Plakasi 
Kururnu Belgeli Belgesiz 

NaMedilen 
Hayvan 

Turu 

Veteriner Sagl~k 
Raporunun 

S a y ~ s ~  Cilt No Seri No 
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Koruma ve Kontrol Genel Mudurlugu 

- 

Ek 5 

Sap Hastall@ Benzeri Semptomlar Gosteren Hastal~klarln Listesi 

Egzotik Hastallklar: 

Vezikuler Stomatitis 

Domuz Vezikuler Hastaligi 

Domuz Vezikuler Ekzantem 

Kar~~t~r l lma  o l a s ~ l ~ g ~  olan diger hastal~klar: 

Endemik Hastallklar: 

Slgir Viral Diyare / Mukozal Hastallk 

Enfeksiyoz Bovine Rhinotracheitis / Enfeksiyoz Pustular Vulvovaginitis 

Malignant Catarrhal Fever 

Bovine Mammillitis 

Bovine Papular Stomatitis 

Bogaz / A ~ I Z  Yaralanmalarl 

the ra t i f  Pododermatitis 

Laminitis 

Kimyasal / Termal Yanlklar 

Zehirlenmeler (Hemlock) 

Orf 

Egzotik Hastallklar: 

Rinderpest 

Mavidil 
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TRAKYA'YA HAYVAN SEVKLERI KONUSUNDA FAALIYET RGPORU 

i ~ i :  

RAPORUN TARIHI: 

I .  1-Trakya illerine yap~lacak Canll Hayvan Sevkleri Konusunda Yetkilendirilen Veteriner 
Hekimlerin Listesi ve makam onayl tarih ve say~sl  

1.2-Trakya illerinde Sap Hastal~gl Konusunda Gorevlendirilen Veteriner Hekimlerin Listesi 
ve makam onayl tarih ve sayis1 

2- HAYVAN SEVK KONTROL NOKTALARI: 

2.1-Al~nan Hayvan S a g l ~ g ~  Z a b ~ t a s ~  Komisyon Kararlnln 1 kopyas~ eklenecektir. 

2.2-Sabit yada gegici kontrol noktalar~n~n yerleri ve bunlarln durumu hakk~nda detay bilgiler 
(levha var ml, kuliibe var m ~ ? )  

2.3-Sabit ve Gegici Kontrol Noktalar~nda yap~lacak kontrollere iliqkin detaylar, Kontrol gun 
ve saatleri (Nedenleri ile) 

2.4-Kontrol yapan personel sayls~ 

2.5-Diger kurumlarla yap~lan i~birligi ve sonuqlar~ 

2.6-YapIan Diger Iylemler 

3-SUPHELI VAKA BILDIRIMI 

OIE'ye sunulan Trakya'n~n Sap Hastallg~ndan A9111 Arilik Statusu ile ilgili dosyanln 
gonderildigi tarihten itibaren k a r y l a ~ ~ l a n  Sap has ta l~g~  ~iipheli vaka olmasl halinde bu vakalvakalar ve 
yap~lan i~lemlere dair bilgi ve dokumanlar 

4-PAYDASLARTN BILGILENDIRILMESI: 

4.1-201017 Nolu Genelge hukiimlerine gore yeti~tiricilerle yap~lan toplant1 tarihleri, 
kat~lanlar~n say1 ve niteligi ve goruqiilen konular 
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4.2-Koy muhtarllklar~ ve hayvan pazarlar~, hayvan ticareti yapanlar, celepler, mezbahalar, 

yeti~tirici birlikleri ve diger ilgili payda~lara 201017 Nolu Genelge hukumlerinin yazlll olarak 
duyurulmaslna i l i~kin bilgiler: 

Duyuru yapllanlarln listesi ve duyuru tarihleri 
4.3-Basln Bulteni haz~rlanarak Yerel Medya'ya dag~t l ld~  ve toplantl yaparak basln 

mensuplarlna duyuruldu mu? 

5-  KURBAN BAYRAMI 1CIN ILAVE ONLEMLER: 

2010 yllindaki Kurban Bayram1 iqin planlanan ilave onlemler ve  daha onceki onlemlerde 
yapllmasl planlanan degi~iklikler konusunda istanbul Valiligi ve Biiyuk~ehir Belediyesi 201017 nolu 
Genelge qerqevesinde Anadolu yakaslnda olu~turulacak kurbanltk hayvan satq yerleri, kesim yerleri 
gibi hususlar~ kapsayacak ~ e k i l d e  hazlrlanan planln ana hatlarl mumkun oldugunca detayl~ 
belirtilecektir: 
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