
İHBARI MECBUR OLMAYAN HASTALIKLARLA MÜCADELE TALİMATI

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4. Maddesi gereğince Bakanlıkça tespit edilen ve resmi gazetede yayımlanan “İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları

listesinde” yer almayan fakat mahiyeti itibarı ile salgın niteliğinde bir hastalık görüldüğünde aşağıdaki talimatlar doğrultusunda hareket edilir.

Hükümet Veteriner Hekimi Gelinceye Kadar Yapılacak İşlemler

Madde 1- Köy, kasaba, şehir, çiftlik ve işletmelerde salgın niteliğinde bir hastalık görüldüğünde mahallindeki görevli ve yetkililer, ilk önce Hükümet Veteriner Hekimine

haber verir ve o gelinceye kadar aşağıdaki tedbirleri alır:

a) Hastalanan hayvanlar sağlamlardan ayrılıp hemen sahibinin ahırında veya bu maksat için ayrılmış barınaklarda tecride alınır ve geçici kordon konur.

b) Hasta hayvanların bulunduğu yere giriş ve çıkışlar önlenir, hastaların temas ettiği ve hastalara ait her çeşit eşya, hayvan yemi ve hayvan maddelerinin dışarıya

çıkarılması yasaklanır, hasta hayvanların bakımı için bir kişi görevlendirilir. Söz konusu kişi başka hayvanların bakımıyla ilgilenemez.

c) Hastalığın mahiyeti dikkate alınarak hastalık mahallinden hayvan çıkarılmaz, buraya başka yerden hayvan sokulmaz.

d) Ölen hayvanlar muayene ve teşhis için muhafazaya alınır, kokuşma halinde yüzülmeden ve herhangi bir ifrazatı akmayacak şekilde hayvan uğrağı olmayan bir yere

sürüklenmeden nakledilir, 2 metre derinlikteki çukurlara, kireçlenerek ve iri taşlarla üzeri kapatılarak gömülür veya özel tesisi olan yerlerde yakılır.

e) Hastalığın görüldüğü mahallin çevresindeki yerleşim birimleri telefon, telgraf, telsiz gibi vasıtalarla veya korucu ve bekçi gibi özel görevlilerce bilgilendirilmelidir.

f) Alınan tedbirlerin uygulanmasından, köylerde muhtarlar ve hayvan sahipleri, çiftlik ve işletmelerde koruyucu, bakıcı ve mülk sahipleri, gezici sürülerde ise

korucu,bakıcı, çoban ve hayvan sahipleri sorumludur.

g) Atlık gemi, tren, traktör ve kamyonlarla nakil sırasında görüldüğünde durum varış mahallerindeki görevlilere bildirilir. Hükümet veteriner hekimi gelmeden hayvanlar

indirilmez.

Gerekli tedbirler bundan sonra alınır.

Hükümet Veteriner Hekimi Geldiğinde Yapılacak İşlemler

Madde 2- Salgın niteliğinde hastalık ihbarı alan Hükümet Veteriner Hekimi resmi araçla hastalık mahalline gider ve hastalığa el koyar.

Madde 3- Hükümet Veteriner Hekimi hastalık mahalline vardığında, kendisi gelmeden önce alınan tedbirleri kontrol eder, noksan gördüklerini tamamlatır.

Madde 4- Hükümet Veteriner Hekimi muayene öncesi hastalığın yayılmasını engelleyici

tedbirleri alarak hemen tecrit altındaki hastaları muayene eder. Eğer klinik muayene sonucu hastalığın salgın niteliğinde bir hastalık olduğu kanaatine varır ise hastalığın

sağlam hayvanlara bulaşmasını önleyici tedbirleri alır ve geçici kordonun devamına karar verir. Hastalık, klinik muayene sonucu teşhis edilse dahi mutlaka hastalıklı

hayvandan usulüne uygun marazi maddeyi alır ve ilgili laboratuara gönderir. Hükümet veteriner hekimi’nin gözetiminde tecrit yeri ve bulaşık malzemeler uygun

dezenfektanlarla dezenfeksiyon işlemine tabi tutulur.

Geçici kordon konulan hastalık mahallinden çıkışta ikinci bir dezenfeksiyon işlemi daha yapılır.

Madde 5- Hastalık çıkan yerde hükümet veteriner hekimi derhal mahalli hayvan sağlık zabıtası komisyonunu toplar. Hastalığın yayılmasının önlenmesi ve söndürülmesi

için gerekli tedbirler bu komisyon tarafından alınır ve uygulanır; hükümet veteriner hekimi tarafından da denetlenir. Hayvan sağlık zabıtası komisyonu toplanıncaya kadar

hükümet veteriner hekimi gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.

Alınan tedbirler idare amirleri ve muhtarlar tarafından mahalli vasıtalarla halka ilan ve ilgililere tebliğ edilmekle birlikte civar illere ve Bakanlığa bildirilir.

Madde 6- Hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararı gereğince konulan geçici kordon ve karantinanın yürütülmesi ve korunması için gerekli tedbirleri almakla o yerin

mülki amiri yükümlüdür. Hastalığın etrafa yayılma tehlikesi ve mahalli zabıta ile korunması mümkün olmayan hallerde kordonlar Silahlı Kuvvetlerle takviye edilir.

Madde 7- Kordon altına alınmış bulunan yerlerden, hastalığa tutulabilecek, hastalık amili taşıyabilecek veya bulaştırabilecek hayvanlarla bunların her türlü maddelerinin

çıkarılması, park,pazar ve sergilere gönderilmesi yasaktır.

Hükümet veteriner hekimi gerekli gördüğü tedbirleri aldıktan sonra, hastalığa tutulabilecek hayvanlara ait maddelerin dışında kalan maddelerin kordon bölgesinden dışarı

çıkarılmasına izin verebilir.

İzinsiz çıkarılan hayvan maddelerine bir tutanağa istinaden el konularak, gerekli laboratuar muayene sonuçlarına göre işleme tabi tutulur. Hastalıklı ve bulaşmadan

şüpheliler imha edilir; salimler serbest bırakılarak, çıkaranlarla sahipleri 3285 sayılı Kanunun 46’ncı maddesine göre işlem yapılmak üzere mahalli mahkemeye sevk edilir.

Bir bölgede hastalık salgın bir hal aldığı zaman o bölgenin iskele, istasyon ve havaalanları ile genel geçiş yolları, hayvan park, pazar ve panayırları hastalığın

söndürülmesine kadar aynı hastalığa hassas hayvanlara kapatılır.

Madde 8- Hükümet veteriner hekimi salgın niteliğinde hastalık görülen mahalde hasta hayvanların klinik muayenesi sonucunda hangi hastalık olduğunu teşhis etmiş ise

ve bu hastalığa ait aşı mevcut ise hemen sağlam hayvanların mevcudunu çıkarttırır; mahallin yetkilisince, yapılacak aşının ücretinin aşıyı üreten Enstitünün banka hesap

numarasına yatırılmasını sağlar ve aşı temin edildikten sonra kendi uygular veya sorumluluğundaki veteriner sağlık teknisyeni tarafından uygulanmasını sağlar.

Madde 9- Hükümet veteriner hekimi salgın niteliğinde hastalığın başlangıcından sönüşüne kadar konulan geçici kordon süresince belirli aralıklarla hastalık mahalline

giderek; hayvan sahiplerini hastalık ve hastalıktan korunma hakkında bilgilendirir ve alınan tedbirleri denetler.

Madde 10- Laboratuara gönderilen marazi maddenin sonucu geldikten sonra teşhis edilen hastalığın mahiyetine göre ; geçici kordon altına alınan yerdeki hayvanların

sağlık durumları hükümet veteriner hekimi tarafından kontrol edilir. Hastalığın söndüğü ve bulaşma tehlikesinin olmadığı anlaşıldığında geçici kordonun kaldırılmasını

hayvan sağlık zabıtasına bir raporla teklif eder. Hayvan sağlığı zabıtası komisyonu bu rapora göre geçici kordonun kaldırılmasına karar verir. Hükümet veteriner hekimi

hastalıklı yerde gerekli temizlik ve dezenfeksiyonu yaptırır. Geçici kordonun kaldırıldığı Bakanlığa ve diğer civar illere bildirilir.

 


