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Konu : Trakya'ya Yapllacak Canli Hayvan Sevkleri 

Bakanligimlzca Trakya'ya yapllacak can11 hayvan sevklerine getirilen kisltlamalar ve 
uygulanan yogun a ~ l l a m a  programlarl neticesinde Kasim 2007 den beri Trakya'da Sap Hastaligl 
mihraki gorulmemigtir. ~ l k e m i z i n  AB uyeligi iqin yuruttugu q a l ~ ~ m a l a r  iqerisisinde yer alan 12 nci 
Fasil'ln da aq l l i~  kriterlerinden olan "Trakya'nln Sap Hastal~gi'ndan Ariligi" AB uyeligi kapsam~nda 
Bakanl~glmizin onemli sorumluluklarindandir. 

Bir ulkenin ya da bir bolumunun Sap hastallglndan ariliginin diger ulkelerce kabulu iqin, 
ulkenin yaptlgl agiklama yeterli olmamakta, soz konusu hususun Dunya Hayvan Sagl~gi Te~kilati 
(OIE) Genel Kurulu tarafindan oylanarak kabul edilmesi gerekmektedir. 

Bakanlig~mizca "Trakya'nln Sap Hastallglndan Ariligi" nin Dunya Hayvan Sagligi Teskilati 
(OIE) Genel Kurulu tarafindan kabul edilmesine yonelik olarak, hastallgin Trakya'da 
bulunmadlgina dair bilimsel verilerle desteklenmi~ bilgileri iqeren bir ba~vuru dosyasi hazirlaml~ ve 
soz konusu kurulu~a gonderilmigtir. Trakya'ya ait dosya ~u an OIE'nin ilgili komiteleri tarafindan 
incelenmekte olup, her yll Mayls ayinda yapilan OIE Genel Kuruluna oylanmak uzere sunulacaktir. 

Bakanlig~mlz tum birimlerinin ozverili qa l~~mala r l  neticesinde Trakya'da elde edilen 
ba~arlnin surdurulebilmesi iqin ~ i m d i y e  dek allnan onlemlere ek olarak yeni onlemlerin allnmas~ 
gerekmektedir. Bu kapsamda Sap Hastalig~ ile ilgili olarak Trakya ari, Anadolu enfekte bolge olarak 
kabul edilecektir. Istanbul ve Canakkale illerinin Anadolu yakasi tampon bolge olarak 
degerlendirilecektir. Bundan sonra Anadolu'dan Sap hastaligindan ari bolge olan Trakya'ya, kesim 
amaql~ sevkler ve kurban donemi de dahil olmak uzere Sap hastallglna duyarli can11 hayvan sevkleri 
OIE kurallar~ qerqevesinde yapilacaktlr. 

Resmi veteriner hekim, Trakya'ya sevk edilecek hayvanlar iqin veteriner sagllk sertifikasi 
duzenleyecektir. Sertifikanln duzenlenebilmesi igin; 

1 - Hayvanlarda sevk gunu Sap hastaligl belirtisi bulunmamalidlr. 
2- Hayvanlar dogumlarindan itibaren igletme degigtirmemi~ olmali veya en az 3 aydir halen 

bulunduklarl i~letmede barindlrilml~ olmalldir.  letme men in 10 km qevresinde de en az 3 aydir Sap 
hastallgi gorulmemi~ olmalidlr. 
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3- Hayvanlar sevk oncesinde 30 gun sure ile bir i~letmede izole edilmeli, bu sure sonunda 
butun hayvanlar Sap virusu varllgl yonunden teste tabi tutulmall (probang numunesi ve serolojik 
olarak) ve sonuqlar~ negatif olarak bulunmu~ olmalldlr. Ayrlca bu sure zarfinda bu i~letmenin 10 km 
gevresinde Sap hastallgl q l k m a m ~ ~  olmalldlr. 

4- Hayvanlar bulunduklarl i~letmeden yiiklemenin yap~lacagl yere nakledilirken Sap hastallg~ 
enfeksiyonuna maruz kalmamq olmal~dlr. 

Yukarlda apklanan esaslar d ~ y n d a  can11 hayvan sevklerinin yap~lamayacak olmaslnln il/ilqe 
Mudurluklerimizce yerel imkanlar kullanllarak yeti~tiricilere duyurulmaslnln saglanmas~, turn koy 
muhtarl~klar~nln ve ilgili paydaqlar~n yazlll olarak bilgilendirilmesi, Istanbul Avrupa yakasl kurban 
ihtiyaclnln yukarlda aglklanan kurallar ~ergevesinde yeteri kadar temin edilerneyecegi gerqegi 
bilinerek, Istanbul Valiligi ve Buyuk~ehir  Belediyesince, Istanbul'un Avrupa yakaslndaki 
vatanda~lar~mlzln kurban ihtiyaclnl karylamak iizere, Anadolu yakas~nda kurbanllk temin ve kesim 
yerleri planlamaslnln gimdiden yapllmas~ hususlar~nda; 

Geregini onemle rica ederim. 

D A ~ I T I M  : 
Geregi: 
8 1 I l  Valiligine 
Sap Enstitusu Mudiirlugune 

Bilgi: 
Tefti? Kurulu Baykanl~glna 
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