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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı

DAL

Veteriner Sağlık

MODÜLÜN ADI

Hastalık Çıkan Yerlerde Sağlık Tedbirleri

MODÜLÜN SÜRESİ
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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye hastalık çıkışında mevzuata uygun olarak
sağlık tedbirlerini almaya yönelik bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1.

İhbarı zorunlu hastalık çıkması hâlinde ilgili yerlerle
en kısa sürede haberleşme yapabileceksiniz.

2.

Salgın hastalık çıkması hâlinde hastalığın türüne
özgü yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda
karantina tedbirlerinin alınmasına ve uygulanmasına
yardım edebileceksiniz.

3.

Tecrit bölgesinde ilgili yönetmelik hükümlerine göre
alınan kararlara uyulup uyulmadığına ilişkin
kontrolleri yapabileceksiniz.

4.

Hayvanların imha ve itlaflarına yönelik işlemlerin
tekniğine uygun yapılmasını sağlayabileceksiniz.

Ortam: Hayvan barınakları, hayvancılık işletmeleri,
hayvan satış yerleri, açık alan, sınıf
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Bilgisayar, internet ağı, not defteri, kalem, iş
elbisesi, zapturapt araç gereçleri, çizme, sabun, havlu, temiz
su, muşamba önlük, beş parmak eldiven, maske, sabun,
havlu, iğne, enjektör, kâğıt havlu, dezenfektan ve antiseptik
solüsyonlar, pulverizatör

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Hayvansal ürünler, insan beslenmesinde tartışılmaz bir ihtiyaç olduğu için hayvan
sağlığı insan sağlığını doğrudan etkiler. “sağlıklı insan için sağlıklı hayvan” yaklaşımında,
hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı konularında veteriner sağlık
ekibinin önemli sorumlulukları vardır.
Hayvanlarda ortaya çıkan hastalıklardan bir kısmının yetkili mercilere haber verilmesi
yasal zorunluluktur. Bu hastalıklara; sığır vebası, kuduz, tüberküloz, bruselloz örnek olarak
verilebilir. Görüldüğünde haber verilmesini zorunlu kılan nedenler arasında büyük ekonomik
kayıplara neden olması, insan ve halk sağlığını tehdit eder özellikte olması sayılabilir.
Bu hastalıklar ortaya çıktığında, yetkili kurumlar tarafından en kısa sürede müdahale
edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak hastalığın kontrol altına alınması kanun ve
yönetmelikler tarafından zorunlu kılınmıştır.
Bu modülde; ihbarı zorunlu hastalık çıkması hâlinde haberleşme, hastalığa özgü
yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınarak uygulanması ve itlaf
edilmesi gereken hayvanların itlafı ile ilgili bilgi ve beceriler yer almaktadır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyetini tamamladığınızda ihbarı zorunlu hastalık çıkması hâlinde ilgili
yerlerle en kısa sürede haberleşme yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


İhbarı mecburi hastalıkların neler olduğunu internetten araştırınız.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ya da İlçe Müdürlüğüne giderek salgın
hastalıklara erken müdahale etmenin önemi ile ilgili bir araştırma yapınız.



Elde ettiğiniz verilerden bir sunum dosyası hazırlayarak araştırma sonuçlarını
sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1. İHBARI MECBURİ HAYVAN HASTALIKLARI
Hayvan hastalıkları ile mücadele amacı ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve söz konusu kanun çerçevesinde yayımlanmış
yönetmeliklerde hayvan hastalıklarının bildirim sistemi ve kontrol tedbirleri, hastalıkların
izlenmesi ve ortadan kaldırılması, hayvanların tanımlanması ve hareketleri ile ilgili kurallar
belirlenmiştir.
Bu çerçevede; hayvan sağlığını ve dolayısı ile halk sağlığını korumak için ihbarı
mecburi hastalıklar ve diğer hastalıklarla mücadele programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca belirlenir ve yürütülür.
Hayvan hastalıklarının tespiti amacıyla yapılan sağlık taramaları düzenli ve hassas bir
şekilde yapılmalıdır. Bu hastalıklarla mücadelenin yasal çerçevede yapılması zorunluluğu
nedeniyle herkesin üzerine düşen görevi titizlikle ve sorumluluk bilinci içerisinde yerine
getirmesi gerekmektedir.
Şüpheli hayvan ölümlerinin duyulması veya sebebi belirlenemeyen hayvan
hastalıklarının çıkması hâlinde erken uyarı ve müdahale için Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına bağlı enstitü müdürlüklerinden uzman çağırılmalı ve durum gecikmeksizin ilgili
bakanlığa bildirilmelidir.
İhbarı zorunlu hastalıkların mihrak takibi ve epidemiyolojik araştırması; hayvan
sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürlüğü tarafından yürütülür. Epidemiyoloji,
salgın hastalıkların ortaya çıkışını, bulaşma ve yayılmasını, hastalıkla mücadele için
yapılması gerekenleri araştıran ve inceleyen bilim dalıdır.

3

1.1. İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıklarının Özellikleri
İhbarı mecburi hayvan hastalıkları, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve ekonomik açıdan
önemli oldukları ve tehdit oluşturdukları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından özel mücadele kapsamında değerlendirilen hastalıklardır.
İhbarı mecburi hastalıkların tespit edildiği işletmelerde kordon ve karantina önlemleri
alınarak hasta, şüpheli ve sağlam hayvanlar birbirinden ayrılır. Hastalık nedeniyle konulan
kordon ve karantina önlemleri, klinik semptomların ortadan kalkmasından sonra, etkenin
inkübasyon süresi de dikkate alınarak yapılacak temizlik ve dezenfeksiyon ile kaldırılır.
Kordon; hayvan hastalığı görülen alanın gözetim altında tutulması, giriş ve çıkışların
kontrol altına alınmasını ifade eden terimdir.
Karantina; bulaşıcı hastalığa yakalanmış hayvanların, hastalığın yayılmasının
önlenmesi için geçici olarak diğerlerinden ayrılmasını sağlamak için alınan önlemi ifade
eder.

Resim 1.1: Hastalığa bağlı çok sayıda hayvan ölümü

1.2. İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları
İhbarı mecburi hayvan hastalıkları, 5996 sayılı Kanun çerçevesinde 22 Ocak 2011
tarih ve 27823 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan “İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve
Bildirimine İlişkin Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Yine bulaşıcı hayvan hastalıkları ile
mücadelede uygulanacak genel hükümlere ilişkin yönetmelik ile hayvan sağlık zabıtası
komisyonları kurulur.
Hayvan sağlık zabıtası komisyonları; hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hayvan
hastalıkları ile mücadele etmek, ülke içindeki hayvan hareketleri ile hayvan ve maddelerinin
sevkine dair tedbirleri tespit etmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere hayvan
sağlık zabıtası komisyonları aşağıda belirlenmiş üyelerin katılımı ile kurulur.
İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu; vali veya görevlendireceği vali yardımcısı
başkanlığında, belediye başkanı, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı, ticaret ve ziraat
odaları başkanları, il sağlık müdürü, bakanlık il müdürü, hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su
ürünleri şube müdürü, bir il daimi encümen üyesi ve ticaret borsası bulunan illerde ticaret
borsası başkanı ve bir resmî veteriner hekimin katılımı ile kurulur.
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İlçe hayvan sağlık zabıtası komisyonu; kaymakam başkanlığında belediye
başkanı, ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı, ilçe sağlık grup başkanı,
ilçe müdürü, resmî veteriner hekim ve ziraat odası başkanının katılımı ile
kurulur.
Belde hayvan sağlık zabıtası komisyonu; resmî veteriner hekim başkanlığında,
belde belediye başkanı ve mahalle muhtarlarının katılımı ile kurulur.
Köy hayvan sağlık zabıtası komisyonu; resmî veteriner hekim başkanlığında,
köy muhtarı, ihtiyar heyeti ve köyün bekçi veya korucusunun katılımı ile
kurulur.
Hayvan sağlık zabıtası komisyonlarının toplanma ve karar alma usulleri ile
görevleri şunlardır:

Hayvan sağlık zabıtası komisyonları ihbarı zorunlu hastalıklardan birinin
çıkışında resmî veteriner hekimin düzenlediği hastalık çıkış raporu
üzerine veya il/ilçe müdürünün teklifini görüşmek için başkan tarafından
derhâl toplantıya çağrılır.

Hayvan sağlık zabıtası komisyonunda kararlar oy çokluğu ile alınır.
Çekimser oy verilmez. Oy eşitliğinde komisyon başkanının oyu
doğrultusunda karar alınır. Komisyonun aldığı kararların uygulanması ile
ilgili hususlar resmî veteriner hekimce denetlenir.

Tazminat ödenecek hastalıklar kapsamında yetiştiriciye ödenecek
tazminatı belirlemek için kurulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonuna
katılmak üzere, hastalığın il ya da ilçede oluşuna göre vali/vali yardımcısı
ya da kaymakam tarafından il veya ilçe hayvan sağlık zabıtası komisyonu
üyelerinden biri görevlendirilir.

Hayvan sağlık zabıtası komisyonları mahallince yapılması mümkün
olmayan husus ve ihtiyaçlarını bir üst hayvan sağlık zabıtası
komisyonuna bildirir. İl hayvan sağlık zabıtası komisyonu en üst
komisyondur.

1.2.1. Kara Hayvanlarının Hastalıkları
Kara hayvanlarının hastalık listesi Gıda Tarım ve hayvancılık bakanlığınca
güncellenerek il ilçe teşkilatlarına bildirilir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Şap (FMD)
Sığır brusellozu
Sığır tüberkülozu
Kuduz
Mavidil
Sığır vebası
Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)
Koyun keçi brusellozu
Koyun ve keçi vebası (PPR)
Koyun keçi çiçeği
Şarbon (Antraks)
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Scrapie
Tavuk vebası (Avian influenza)
Yalancı tavuk vebası (Newcastle)
Pullorum
Kanatlı tifosu (Tavuk tifosu)
Ruam (Mankafa)
Durin (At frengisi)
Atların infeksiyöz anemisi
Equine encephalomyelitis (tüm tipleri, Venezuela equine encephalomyelitis
dâhil)
Afrika at vebası
Afrika domuz vebası
Klasik domuz vebası
Domuzların veziküler hastalığı
Küçük kovan kurdu (Aethina tumida)
Arıların Amerikan yavru çürüklüğü
Tropilaelaps akarı (Tropilaelaps mite)
Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE)
Sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy skin)
Bulaşıcı stomatitis (Veziküler stomatitis)
Rift Vadisi humması
Bulaşıcı sığır plöropnömonisi (Contagious bovine pleuropneumonia)
Enzootik sığır löykozu
Geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD)

1.2.2. Su Hayvanlarının Hastalıkları
Su hayvanlarının hastalık listesi Gıda Tarım ve hayvancılık bakanlığınca
güncellenerek il ilçe teşkilatlarına bildirilir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Epizootik hematopoetik nekroz (Epizootic haematopoietic necrosis)
Epizootik ülseratif sendrom (Epizootic ulcerative syndrome)
Viral hemorajik septisemi (VHS)
Beyaz benek hastalığı (White spot disease)
Sarıbaş hastalığı (Yellowhead disease)
Taura sendromu (Taura syndrome)
Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi (IHN)
Enfeksiyöz somon anemisi (Infectious salmon anaemia)
Perkinsus marinus enfeksiyonu (Infection with Perkinsus marinus)
Microcytos mackini enfeksiyonu (Infection with Microcytos mackini)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Marteilia refringens enfeksiyonu (Infection with Marteilia refringens)
Bonamia ostreae enfeksiyonu (Infection with Bonamia ostreae)
Bonamia exitiosa enfeksiyonu (Infection with Bonamia exitiosa)
Koi herpes virus hastalığı (Koi herpes virus disease)
Sazanların bahar Viremisi (Spring Viraemia of Carp) (SVC)
Kerevit vebası (Crayfish plague)
Bakteriyel böbrek hastalığı (Bakterial kidney disease) (BKD)

1.3. Hastalığın Çıkışında Haberleşme
Bulaşıcı hayvan hastalığı ya da sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinden haberdar
olan; hayvan sahipleri ve bakıcıları, veteriner sağlık teknisyenleri, veteriner hekimler,
muhtarlar, köy korucuları, celepler, çobanlar, gemi kaptanları, istasyon ya da gümrük memur
veya idarecileri gibi ilgililer durumu yetkili otoriteye haber vermek zorundadır.

Resim 1.2: Hastalığa bağlı ani görülen ölüm

Bulaşıcı hayvan hastalığının yaygın olarak hüküm sürdüğü bölgelere yakın yerlerde
bir hayvanın hastalanması veya ölmesi hâlinde dahi hayvan sahibi, hayvan sahibi vekili ve
bakıcısı, köy muhtarı, korucusu, çobanı veya celepler ile muayene eden veteriner hekimler
yetkili otoriteye haber vermek zorundadır.
Zoonoz (hayvandan insana geçen) bir hastalık çıkması durumunda aynı gün Sağlık
Bakanlığının ilgili birimlerine bildirimde bulunularak işbirliği ve koordinasyon
sağlanmalıdır.

1.4. Hastalığın Duyurulması
Hastalıklı hayvanlar ile bulaşmadan şüpheli hayvanların, hayvansal ürünlerin ve
bulaşmaya neden olacak eşyanın kordon altından veya tecrit edildikleri yerden
çıkarılmalarını önlemek için hastalık sahası belirlenerek mahallî vasıtalarla ilan edilir. İlan
edilen hastalık sahasının sınırlarını belirlemek için giriş-çıkış noktalarına hayvan hastalığının
işareti olarak hastalığın adı yazılı levhalar dikilir.
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Resim 1.3: Bölgedeki hastalıkla ilgili uyarıcı levha

Hastalığın varlığından bölgedeki tüm yetiştiricilerin haberdar olması sağlanmalıdır.
Bu amaçla bakanlığın kayıt sisteminden ve damızlık birliklerinden yetiştiricilere ait bilgilere
ulaşılmalıdır. Hastalığın duyurulmasında belediyelerin mahallî ilan sisteminden
yararlanılmalıdır.

1.4.1. Hastalık Çıkışının Bildirilmesi
Hastalık teşhisi için numune (marazi madde) alınması ve biyolojik madde kullanılması
gereken durumlarda uygulamalar görevli veteriner hekimler tarafından yapılır.

Resim 1.4: Hastalık teşhisi için marazi madde alınması

Resim 1.5: Hastalık teşhisine yönelik biyolojik madde uygulaması

Hastalık bildirimleri “Şüphe Kaydı” ile başlar. Şüphe Kaydı, bir hastalık çıktığı
anlamına gelmeyip sadece şüphe edilen bir hastalığın kaydını yapmak için kullanılır. Bu
kayıt onay ekranı ile onaylanmadığı sürece şüphe olarak kalır.
Hastalık çıkış ve sönüş bildirimleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe
Müdürlüğü tarafından hazırlanarak aynı gün içinde TÜRKVET/KKKS’ye işlenir ve İl
Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlüğünce TÜRKVET/KKKS’de bulunan hastalık verileri
kontrol edilerek çıkış ve sönüş bildirimleri muhafaza edilir.
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Resim 1.6: Hastalık şüphe ekran görüntüsü

Şüphe kaydı yapmadan önce, (Türkvet) HBS/(KKKS) Salgınlar altında salgın hastalık
arama ekranında hastalıktan şüphe edilen yerleşim yerinde aynı hastalığın kayıt edilip
edilmediği kontrol edilir. Hastalığın yönetmelikte belirtilen sönüş süresini içine alan daha
önceki bir tarihte yapılmış bir çıkış var ise aynı yere ikinci bir çıkış yapılmayıp bir önceki
hastalığın sönüş süresi uzatılır.
Şüphe kaydı yapmak için HBS/Salgınlar altında salgın hastalık arama ekranında “Yeni
Kayıt/Hastalık Şüphesi Ekle” butonuna tıklayarak hastalığın bildirimi ile ilgili olan bilgiler
eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulup, epidemiyolojik açıklamalar kısmında mümkün
olduğu kadar ayrıntılı bilgi verilir.
Ekranın alt kısmında bulunan “Klinik Semptomlar” “Dezenfeksiyon Yöntemleri”
“Geçici Kordon” alanlarında tekli ya da çoklu seçim yapılarak seçilen veriler sağ tarafa
aktarılır. “Geçici Kordon” alanında sağ tarafa aktarılan hayvan türlerine sistem tarafından
otomatik olarak kordon koyulur.
Şüphe kaydının “kaydet” butonu ile kaydedilmesi ile yapılan bu kayıt için sistem
tarafından bir numara verilir ve bu numara ile daha sonra hastalık kolayca takip edilebilir.
Hastalık bildirimi kayıt edildikten sonra, aynı bildirimin şüphe kayıt ekranında
güncelleme yapılarak “Güncelle/Kaydet” butonu ile değişiklikler kaydedilebilir, “Sil/Öğeyi
Sil” butonu ile kayıt tamamen silinebilir.
Hastalık şüphe kaydı yapılan bir yerde, hastalık hâlen şüphe hâlinde olsa da mutlaka
hastalıktan etkilenen hayvan sayıları ve aşılama bilgileri kaydedilmek zorundadır. Sistem
üzerinde kaydı bulunan bir mihrak için istenilen sayıda ara ziyaret kaydı yapılabilir. Bu
sayede hastalık yerine gidilen gün sayısı kadar ara ziyaret eklenerek hastalığın gelişimi kayıt
altına alınır.
Bir mihrak üzerine ilk defa ara ziyaret eklemek için “Salgın Hastalık Bildirimi”
ekranında şüphe kaydı girildikten sonra “Ara/Hastalık Ara” butonuna basılarak kaydın
girildiği kontrol edilir ve kayıt üzerinde ikinci sırada olan ziyaret ekleme butonuna basılarak
açılan ekran ile hayvan sayıları ve aşılama bilgileri kaydedilir.
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Resim 1.7: Ara ziyaret ekleme ekran görüntüsü

Hastalık şüphe kaydı ile bildirimi yapılmış olan bir hastalık “Salgın Hastalık Onayı”
yapılmadığı sürece şüphe olarak kalmaya devam eder. Onay ekranında bulunan “Onay
Durumu” alanı “Evet” olarak işaretlenirse hastalık kesinleşmiş, “hayır” olarak işaretlenirse
ise bir hastalık çıkışı yapılmamış olur. Bu durumda yapılan şüphe kaydı reddedilmiş bir
hastalık olarak kayıtlara geçer.

Resim 1.8: Salgın hastalık onay ekran görüntüsü

Hastalık onayı, “Salgın Hastalık Bildirimi” ekranındaki sorgu sonuçlarına hastalığa bir
ziyaret ekledikten sonra aktif hâle gelir, kayda ait satırdaki yeşil “Onay” butonu ile açılan
sayfada yapılır
“HAYIR” seçilerek reddedilir. Her iki durumda da kaydın yapılabilmesi için
“ONAYLA” butonuna basılması gerekir.
“Salgın Hastalık Onayı” ekranı doldurulurken ilgili alanlardan; “Onay Durumu”
alanında; “Evet” seçilir ise, şüphe kaydı onaylanarak hastalık kesinleştirilmiş , “Hayır”
seçilir ise şüphe kaydı onaylanmayarak hastalık reddedilmiş olur. Bu alanda hayır seçilerek
şüphe kaydı reddedildiğinde, hastalık sistemden silinmez ve reddedilmiş bir şüphe kaydı
olarak kalır.

10

“Onay Tarihi” alanına; eğer klinik bulgulara dayanılarak onay yapılıyor ise, hastalık
yerine ilk kez gidilip klinik olarak hastalığın teşhis edildiği ve şüphe ekranında kaydedilmiş
bulunan “Varış ve Kordon Tarihi” onay tarihi olarak yazılır. Eğer gelen laboratuvar
sonucuna göre onay yapılacak ise, laboratuvar sonucunun elinize ulaştığı tarih onay tarihi
olarak kayıt edilir.
“Teşhis Tipi” alanında; hastalığın hangi yolla teşhis edildiği seçilir. “Teşhis Tarihi”
alanına; klinik belirtilere göre onay yapılması durumunda yine “Varış ve Kordon Tarihi”
teşhis tarihi olarak kaydedilir. Laboratuvar sonucuna göre onay yapılıyor ise, laboratuvar
raporunda yazan “Rapor Tarihi” teşhis tarihi olarak kaydedilir. “Salgın Tipi” alanında; onayı
yapılan hastalığın o yerleşim biriminde daha önce çıkıp çıkmadığına göre seçim yapılır.
Laboratuvar sonucuna göre onay yapılması durumunda, raporu gönderen Enstitü ile sonuç ve
teşhis bilgileri ilgili alanlara kaydedilir. “Epidemiyolojik Açıklamalar” alanında da eğer bir
değişiklik var ise önceki açıklamaların devamına yeni duruma ait açıklamalar yazılır.
“Salgın Hastalık Onayı” ekranı yukarıda anlatılan şekilde doldurulduktan sonra “ONAYLA”
butonuna basılarak kaydedilir.
Sistemde kayıtlı olan bir hastalık mihrakına, onay verildikten sonra da ara ziyaret
eklenebilir, etkilenen ve aşılanan hayvan sayıları üzerinde yeni ara ziyaretler yapılmak
suretiyle güncelleme yapılabilir.
Hastalık çıkış ve sönüş bildirimleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe
Müdürlüğü tarafından hazırlanarak aynı gün içinde TÜRKVET/KKKS’ye işlenir ve İl
Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlüğünce TÜRKVET/KKKS’de bulunan hastalık verileri
kontrol edilerek çıkış ve sönüş bildirimleri muhafaza edilir.
Raporlar hastalık bazında dosyalanarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne takip
eden ayın ilk haftası toplu olarak gönderilir. Hastalık çıkışı ile sönüşünün sistem üzerinden
yapılmasını takiben mucadele@tarim.gov.tr adresine elektronik posta ile bildirilir. Ziyaret
kayıtları sürekli kontrol edilerek boş veya hatalı kayıtlar düzeltilir ve kayıtların güncel
tutulması sağlanır.

1.4.2. Hastalık Sönüşünün Bildirilmesi
Sistemde kaydı bulunan bir hastalığın sönüşünü yapmak için; sönüş kaydından önce,
sönüş zamanındaki bilgilerin kaydedileceği ve tarihi sönüş tarihi ile aynı olan son bir ziyaret
kaydı eklenir. Hastalık sönüşü, “Salgın Hastalık Bildirimi” ekranındaki sorgu sonuçlarına
hastalığa bir ziyaret ekledikten sonra açılır. Hastalığa ait satırdaki “Sönüş” butonu ile açılan
sayfada yapılır.
Açılan ekranda, hastalığın sönüş tarihi ilgili alana yazılır. Filyasyon bilgisinde bir
değişiklik varsa güncellenir, hastalık sonucu tazminat ödemesi yapılmış ise, ilgili alanlar
doldurulur.
“ONAYLA/ Kaydet” butonuna basılarak sönüş işlemi yapılmış olur.
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Resim 1.9: Hastalık sönüş ekran görüntüsü

Resim 1.10: Hastalık sonlandırma detayı ekran görüntüsü

Hastalık sönüşü “kaydedildikten sonra, bu hastalığa sistem tarafından otomatik bir
kısıtlama konulmuş ise, sönüşün yapılması ile birlikte bu kısıtlar sistemden otomatik olarak
kalkar.
Sönüş kaydının yapılması manuel olarak konulan kısıtlamaları kaldırmaz. Manuel
kısıtlamaların STS/Kısıtlamalar, Hayvanlar/Kısıtlamalar bölümünden bulunarak kaldırılması
gerekir.
Kordon altına alınan yerlerdeki hayvanların sağlık durumları hakkında; hükümet
veteriner hekimleri yaptıkları kontrollerde hastalığın söndüğü ve bulaşma tehlikesinin
olmadığını tespit ettiklerinde kordonun kaldırılması için Hayvan Sağlık Zabıtası
Komisyonu`na bir rapor sunar. Bu rapora istinaden Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu
ilgili yönetmelikte gösterilen her hastalık türüne ait kordon müddeti sonunda kordonun
kaldırılmasına karar verir ve kararını komşu köy, ilçe ve illere bildirir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda ihbarı mecburi hastalık
çıkması hâlinde haberleşme ve hastalığın duyurulması ile ilgili bir uygulama yapınız.

İşlem Basamakları











Öneriler

 İhbarı teyit ediniz.
 Hastalıkla ilgili bilgilerinizi ve yapılması
gereken işlemleri gözden geçiriniz.
Hastalık ihbarını değerlendiriniz.
 Hastalıkla ilgili seri bir şekilde bilgi
toplayınız.
 Hastalıkla mücadele için hazırlanmış
mevzuatı temin ederek inceleyiniz.
 Hastalıkla ilgili haber verilmesi gereken
Hastalık
ihbarını
ilgili
resmî
resmî kurumları tespit ediniz.
kurumlara bildiriniz.
 Bildirimi vakit geçirmeden hızlı bir şekilde
yapınız.
 Hastalığın varlığının bölgedeki tüm
yetiştiricilere nasıl ulaştırılması gerektiğini
araştırınız.
Hastalığın varlığını bölgeye ilan  Geçiş yerlerine hastalık varlığını gösteren
ediniz.
uyarıcı
levha
asılması
gerektiğini
unutmayınız.
 Tüm yetiştiricilerin hastalığın varlığından
haberdar olmasını sağlayınız.
 Hayvan sağlık zabıtası komisyon kararına
göre hastalığın çıkışını çevre il ve ilçelere
Hastalık çıkışını çevredeki il ve
bildiriniz.
ilçelere bildiriniz.
 Yazışmaları kurallara uygun şekilde
yapınız.
 Hayvan sağlık zabıtası komisyon kararına
Hastalık sönüşünü çevredeki il ve
göre hastalığın sönüşünü çevre il ve ilçelere
ilçelere bildiriniz.
bildiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaz?
A) Koyun keçi çiçeği
B) Koyun keçi brusellozu
C) Şarbon (Anthraks)
D) Tavuk vebası (Avian influenza)
E) Yanıkara

2.

Aşağıdakilerden hangisi ihbarı zorunlu hastalık olma nedenlerinden değildir?
A) İnsan sağlığı açısından önemli oluşu
B) Hayvan sağlığı açısından önemli oluşu
C) Ekonomik açıdan önemli oluşu
D) Kronik hastalık oluşu
E) Tehdit oluşturması

3.

Salgın hastalıkların ortaya çıkışını, bulaşma ve yayılmasını araştıran bilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zooloji
B) Zooantropoloji
C) Epidemiyoloji
D) Epistomoloji
E) Biyoloji

4.

Zoonoz hastalıkta işbirliğinde bulunulacak kuruma ilişkin bakanlık hangisidir?
A) Sağlık Bakanlığı
B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
C) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
E) Milli Eğitim Bakanlığı

5.

İhbarı zorunlu hastalıkta hastalık çıkış ve sönüş kararı hangi komisyon tarafından
alınır?
A) Mahallî belediye komisyonu
B) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu
C) Muhtar ve ihtiyar heyeti
D) Hayvan sağlık şube
E) İl müdürlüğü komisyonu

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

14

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyetini başarı ile tamamladığınızda salgın hastalık çıkması hâlinde
hastalığın türüne özgü yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda karantina tedbirlerinin
alınmasına ve uygulanmasına yardım edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmî internet sitesinde yayımlanan ihbarı
mecburi hastalıklara özgü yönetmelik ve talimatları inceleyiniz.



İhbarı mecburi hastalıklarda yönetmelik ve talimatlara uygun hareket
edilmemesinin oluşturabileceği sakıncalarla ilgili bir araştırma yapınız.
Edindiğiniz bilgilerle uyarıcı pano hazırlayarak araştırma sonuçlarını sınıf
ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.

2. HASTALIK ÇIKIŞINDA ALINACAK TEDBİRLER
Hastalık mihraklarında alınacak karantina tedbirlerinin yerine getirilmesinde;
muhtarlık, belediye, emniyet ve jandarma teşkilatlarının işbirliği içerisinde hareket etmesi
gerekir.
İl özel idareleri ve belediyeler de hayvan hastalıkları ile mücadele ve kontrollere
yardımcı olmakla yükümlüdür. Mahallî idarelerin ihbarı zorunlu hastalıklarla mücadeledeki
görevleri ile ilişkin yeterli bilgiye sahip olmaları önemlidir.

2.1. Hastalık Çıkışında Alınacak Genel Tedbirler
Hayvan hastalıkları ile mücadele amacı ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve söz konusu Kanun çerçevesinde yayımlanmış
Yönetmeliklerde hayvan hastalıklarının bildirim sistemi ve kontrol tedbirleri, hastalıkların
izlenmesi ve ortadan kaldırılması, hayvanların tanımlanması ve hareketleri ile ilgili kurallar
belirlenmiştir.
Bir yerde bulaşıcı hayvan hastalığının çıktığı haber verildiğinde, resmî veteriner
hekim hastalık çıkan yere gelinceye kadar o yerdeki idari makamlar, belediye yahut köy
ihtiyar heyeti ölen hayvanları resmî veteriner hekimin muayenesi için muhafaza altına alır.
Hasta hayvanları ayrı bir yerde, sağlam hayvanları başka bir yerde bulundurur. Hasta
hayvanların bulunduğu yere giriş ve çıkışları önler.
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Hastaların temas ettiği ve hastalara ait her çeşit eşya, hayvan yemi ve hayvan
maddelerinin dışarıya çıkarılmasını yasaklanır. Hasta hayvanların bakımı için bir kişi
görevlendirilir. Görevli kişinin dışında tecrit mahalline hiç kimsenin girmesine izin verilmez.
Hastalık mahallinde yapılan tüm çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliğine, kişisel hijyen
kurallarına uygun hareket edilmelidir. Hastalık bulaşmasına karşı kişisel koruyucu kıyafet
giyilmelidir. Özellikle hayvandan insana bulaşan zoonoz hastalıklarda (tüberküloz, kuduz,
şarbon, vb.) özel önlem almak gerekir.
Bütün vücudu kapatan tulum benzeri iş kıyafeti, eldiven, çizme giyilmelidir. Hava
yolu ile bulaşmalara karşı maske kullanılmalıdır.

Resim 2.1: Bulaşıcı hastalıkla mücadelede kişisel koruyucu kıyafet

Resim 2.2: Hayvandaki hastalığın etrafa bulaşması
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Bulaşıcı hayvan hastalığı nedeniyle tecrit edilen hayvanların suları ve yiyecekleri o
mahalde bulunan ve dışarıyla temas ettirilmeyen kaplarla verilir. Hastalıklı yerden hayvan
çıkarılmaz; buraya başka yerden hayvan sokulmaz.

Resim 2.3: Karantina levhası

Hayvan sahipleri veya bakımından sorumlu kişiler, hayvan refahının sağlanması
amacıyla, hayvanların barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak,
sorumluluklarındaki hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri
olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri almak zorundadır. Bulaşıcı hayvan hastalıkları
nedeniyle karantina uygulanan işletmelerde oluşan katı ve sıvı atıkların, çevreyi kontamine
ederek hayvan hastalıklarının yayılmasına yol açmasına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır.
Hastalık çıkan yere resmî veteriner hekim gelinceye kadar ölen hayvanlar muayene
için muhafaza altına alınır. Ölen hayvanın kokuşması hâlinde, bu hayvanların derileri
yüzülmeden ve uygun bir şekilde nakledilerek diğer hayvanların temas etmeyeceği,
akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde en az iki metre derinliğindeki
çukurlara kireçlenerek gömülmeleri veya yakılmaları mahallî idari makamlar tarafından
sağlanır.
Bir yerde salgın hayvan hastalığı çıktığını haber alan resmî veteriner hekim en seri
vasıta ile en geç 24 saat içinde hastalık yerine gider. İl yahut ilçe müdürü gerekli vasıtayı
temin etmekle yükümlüdür. Hastalık yerine gidilmesi için il veya ilçe müdürlüğünün
imkânlarının yeterli olmadığı durumlarda mülki ve mahallî idare makamları gereken her
türlü kolaylığı ve yardımı göstermeye mecburdur.
Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları, tüm yetiştiricilere ulaşılarak ve mesaiye
bağlı kalmadan uygun olan en erken saatte başlamalıdır.
Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadelede kullanılan alet ve malzemeler öncelikle
İl ve İlçe Müdürlükleri imkânları ile temin edilmeli, temin edilemeyen ve zorunlu
kullanılması gereken araç gereç ve veteriner sağlık ürünleri Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığından talep edilmelidir.
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Hastalığın aşısı varsa; hasta hayvanlarla sağlıklı hayvanlar ayrıldıktan sonra hastalık
bölgesi ve çevresindeki sağlam hayvanlara prospektüsüne uygun şekilde sağlık ekibi
tarafından aşı uygulaması yapılmalıdır.
Balık yetiştiricileri ile işbirliği yapılarak balık hastalıkları, çiftliklerde alınması
gereken koruyucu önlemler, aşı, ilaç, antiseptik ve dezenfektan kullanımı ile ilgili bilgi
verilmelidir. Balık aşıları da diğer aşılar gibi veteriner hekim ve yardımcı sağlık personelince
uygulanmalıdır.

Resim 2.4: Aşı uygulamaları

Salgın hayvan hastalığı çıkışlarında resmî veteriner hekim kordon konulması amacıyla
koruma ve gözetim bölgesinin sınırlarını belirler ve durumu bir raporla hayvan sağlık
zabıtası komisyonuna bildirir.

Resim 2.5: Mahallede uygulanan kordonu gösteren uyarı levhası

Mahallî hayvan sağlık zabıtası komisyonlarınca hastalıklı olduğu ilan edilen yerlerden
veteriner sağlık raporu olsa bile, o hastalığa hassas hayvanların geçirilmeleri yasaktır. Ancak
hastalıklı yerlerden geçirilmelerinde zaruret olan hayvanlar için sahipleri veya nakliyecileri
en yakın Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğü`nden izin alır. Hastalıklı yerlerden geçirilmesine
izin verilen hayvanların geçişi tamamlanıncaya kadar resmî veteriner hekim denetler.
Hastalıklı yerlerden geçirilmesine izin verilen hayvanların bu yerde vasıtalardan
indirilmesine müsaade edilmez. İndirilen hayvanlar bulundukları yerde 21 gün karantinaya
alınır. Karantina sonunda resmî veteriner hekimi sağlam oldukları tespit edilen hayvanları
kapalı araçlar içinde hastalıklı yerden çıkarılmasına izin verir. Hastalıklı yerlerden geçirilen
hayvanlara hastalıklı bölgedeki su ve yemler verilmez.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca şap hastalığından ari olduğu ilan edilen
ülkemizin Trakya kesimi, 25 Mayıs 2010 tarihinde de Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı Genel
Kurulu tarafından şap hastalığından ari bölge olarak kabul edildiğinden mücadelede
aşağıdaki maddeler uygulanır.






Trakya Bölgesi’nde şap hastalığı yönünden ilkbaharda büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlara, sonbaharda ise yalnızca büyükbaş hayvanlara kampanya tarzında
yoğun aşılama yapılarak mihraklarda hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlara
tazminatlı kesim metodu uygulanır.
Küpelenmemiş, tanımlanmamış, son kampanya döneminde şap aşısı
uygulanmamış ve kanuna uygun sevk edilmemiş ya da bildirimi yapılmamış
hayvanlara tazminat ödemesi yapılmaz. Bakanlıkça belirlenen usuller dışında
Trakya’ya giren şap hastalığına duyarlı hayvanlar tazminatsız olarak kesime
gönderilir.
Trakya’da hastalığın açık belirtisini gösteren veya açık belirtisini gösteren
hayvanlarla temasta olan veya laboratuvarlarca hastalığın varlığı tespit edilen
hayvanlar itlaf edilir veya kestirilir, hayvanların takdir edilecek kıymetlerinin
tamamı ödenir.

2.2. Hastalık Türüne Göre Alınması Gereken Tedbirler
İhbarı zorunlu hastalık çıktığında alınması gereken genel tedbirlerin yanında her
hastalık için ayrı olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanmış mevzuat
hükümleri de bulunmaktadır. Hastalık türüne özel hazırlanmış ve yayımlanmış olan mevzuat
hükümleri doğrultusunda ilgili hastalıkla mücadele edilmek zorunluluğu vardır. Hâlihazırda
yayımlanmış olan ve aşağıda sıralanan hastalığa özel mevzuata bakanlığın internet sitesinden
ulaşmak mümkündür.
Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı İle Mücadele Yönetmeliği
Sığır Vebası, Koyun ve Keçi Vebası, Domuzların Veziküler Hastalığı, Mavi Dil
Hastalığı, Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı, Koyun Keçi Çiçeği,
Veziküler Stomatitis, Sığırların Nodüler Ekzantemi, Afrika Domuz Vebası,
Klasik Domuz Vebası ve Rift Vadisi Hummasına Karşı Korunma ve Mücadele
Yönetmeliği
Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Şarbon Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Zoonozlar ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç ve Gıda Kaynaklı
Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği
Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Afrika At Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele
Yönetmeliği
Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu İle Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma
ve Mücadele Yönetmeliği
Durin Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
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Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği,
Şap Hastalığının Kontrolüne İlşkin Yönetmelik,
Bruselloz İle Mücadele Yönetmeliği,
Sığır Bovin Tüberkülozu Yönetmeliği,
Kuş Gribi Hastalığı Genelgesi,
Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi,
Şap Hastalığı Mücadele Talimatı

2.3. Karantina Tedbirleri ile İlgili Mevzuat
İhbarı mecburi hayvan hastalıklarının çıkması hâlinde uygulanacak karantina tedbirleri
ile ilgili mevzuata (kanun, yönetmelik, talimat, genelge, vb.) Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’na ait resmî internet sitesinden ulaşmak mümkündür. Mevzuat hükümleri zaman
zaman değişebilmektedir. Bu nedenle ilgili bakanlığa ait internet sitesindeki mevzuatın ve bu
mevzuata ilişkin hükümlerin sürekli takip edilmesi gerekmektedir.
Hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan
korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele esas ve usulleri tespit etmek
amacıyla “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği” hazırlanmıştır.
Hayvan ve hayvansal ürünlerden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan
korunma ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelede uygulanacak genel esas ve usulleri
tespit etmek amacıyla “Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel
Hükümlere İlişkin Yönetmelik” hazırlanmıştır.
İhbarı mecburi hayvan hastalıklarının çıkışı ve son mihrakın eradikasyonundan sonra
bu hastalıklara ilişkin olarak getirilen kısıtlamaların kaldırılmasının bildirimine ilişkin usul
ve esasları düzenlemek amacıyla “İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin
Yönetmelik” yayımlanmıştır.
Bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin
yapılışı ve dikkat edilecek hususlar ile ilgili “Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede
Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatı” yayımlanmıştır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve önerileri dikkate alarak ihbarı mecburi hastalık
çıkması hâlinde hastalık mahallinde hastalığa özel olarak alınması gereken tedbirlerle ilgili
bir uygulama yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kişisel hijyen kurallarını uygulayınız.
 Kişisel koruyucu kıyafet (eldiven, çizme,
önlük vb.) giyiniz.
 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
ait internet sitesinin mevzuat kısmından
Hastalıkla ilgili yasal mevzuatı gözden
güncel mevzuatı inceleyiniz.
geçiriniz.
 Hastalığa özel mevzuatla ilgili dosya
hazırlayınız.
 Karantina tedbirlerinin uygulanmasını
ilgili kurum ve kuruluşlarla organize
Hastalıkla ilgili karantina tedbirlerinin
şekilde yapınız.
uygulanmasına yardım ediniz.
 Hastalığın başka yerlere bulaşmasını
önlemek
için
gerekli
önlemlerin
alınmasına yardım ediniz.
 İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun
Hastalık
teşhisi
için
numune
hareket ediniz.
alınmasına yardım ediniz.
 Hayvanı
tekniğine
uygun
şekilde
zapturapt altına alınız.
Karantina tedbirlerinin uygulanıp  Hastalığa özel uygulanması gereken
uygulanmadığını kontrol ediniz.
tedbirlerini inceleyiniz.

 Kişisel hijyeni sağlayınız.









 Sağlam hayvanlara aşı uygulanmasına  Aşıyı prospektüsüne uygun
yardım ediniz.
yapmaya özen gösteriniz.

şekilde

 Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine
 Dezenfeksiyon modülünü inceleyiniz.
yardım ediniz.
 Hastalıkla ilgili kayıtların tutulmasına  Tutulan kayıtları düzenli bir şekilde
yardım ediniz.
dosyalayınız.

21

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

İhbarı mecburi hayvan hastalıklarıyla mücadelede yürürlükte olan kanun
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
B) 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
C) 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu
D) 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu
E) 1734 sayılı Yem Kanunu

2.

Aşağıdakilerden hangisi bir yerde bulaşıcı hayvan hastalığı çıktığında resmî veteriner
hekim hastalık çıkan yere gelinceye kadar yapılacak işlemler için doğru değildir?
A) Hasta hayvanların bulunduğu yere giriş ve çıkışlar engellenir.
B) Hasta hayvanların bakımı için görevlendirme yapılır.
C) Hasta hayvanlar ile sağlamlar bir arada kontrol altına alınır.
D) Hasta hayvana ait eşyalar ve hayvan maddeleri dışarı çıkarılmaz.
E) Hastalıklı yerden hayvan çıkarılmaz ve buraya başka yerden hayvan sokulmaz.

3.

Bir yerde salgın hayvan hastalığı çıktığını haber alan resmî veteriner en geç kaç saat
içinde hastalık yerine gitmelidir?
A) 24 saat
B) 32 saat
C) 42 saat
D) 48 saat
E) 72 saat

4.

Hastalıklı yere dışarıdan izinsiz olarak hayvan sokulmuşsa bu hayvanlar kaç gün
karantina altında tutulmalıdır?
A) 10 gün
B) 14 gün
C) 15 gün
D) 18 gün
E) 21 gün

5.

Aşağıdakilerden hangisi hastalık mahallinde ölen hayvanın kokuşması hâlinde
hayvanla ilgili yapılacak işlemler için doğru değildir?
A) Hayvan yakılarak imha edilmelidir.
B) En az iki metre derinliğindeki çukura gömülmelidir.
C) Akarsulardan uzak ve yeraltı sularını kirletmeyeceği bir yere gömülmelidir.
D) Hayvanın derisi yüzüldükten sonra gömülmelidir.
E) Gömülmeden önce üzerine kireç dökülmelidir.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile tecrit bölgesinde ilgili yönetmelik hükümlerine göre alınan
kararlara uyulup uyulmadığına ilişkin kontrolleri yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bulunduğunuz bölgedeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe
Müdürlüğüne giderek yakın zamanda bölgede görülen ihbarı mecburi
hastalıkların neler olduğunu araştırınız.



Yakın zamanda bölgede görülen ihbarı mecburi hastalıkların oluşturduğu
zararlarla ilgili bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerle uyarıcı pano
hazırlayarak araştırma sonuçlarını sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.

3. TECRİT BÖLGESİNDE YAPILAN İŞLEMLER
Tecrit; hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların sağlıklı hayvanlardan ayrılması,
birbirlerine temas etmesinin ve hastalığı yaymasının önlenmesine denir.

3.1. Tecrit Bölgesindeki Enfeksiyon Kaynaklarının Kontrolü
Bir bölgede ihbarı mecburi hastalık çıktığı zaman hayvan sağlık zabıtası komisyonu
toplanarak ilgili mevzuat doğrultusunda hastalığın kontrolü ve mücadelesi ile ilgili karar alır.
Bu karar çerçevesinde; kordon sahası içinde bulunan park, pazar, borsa, panayır ve sergi gibi
hayvanların toplu bulunduğu yerler ve yollar, çıkan hayvan hastalığına hassas olan
hayvanlara kapatılır. Buralarda bulunan istasyon ve iskelelerden hastalığa hassas bulunan
hayvanların çıkmasına izin verilmez. Kordon altında bulunan yerlerde, hastalığa hassas olan
sürülerin birbiriyle temas etmesi engellenir ve kordon bölgesi dışına çıkarılmaz.
Hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararına göre hastalık bölgesine konulan kordon ve
karantinanın yürütülmesi ve korunması köylerde bekçi ve korucular ile mahallî jandarma, il
ve ilçelerde ise polis ve belediye zabıtası tarafından sağlanır. Mülki amir kordon ve
karantinanın yürütülmesi için gerekli bütün tedbirleri alır.
Hastalık çıkan yerlerde hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar sahipleri tarafından
tecrit edilmek zorundadır. Köy ihtiyar heyeti veya belediyeler hasta ve hastalıktan şüpheli
sahipsiz hayvanların diğer hayvanlarla temas etmemesi için ahır, ağıl gibi kapalı veya etrafı
çeşitli şekilde ihata edilmiş açık tecrit yeri temin etmekle yükümlüdür. Buraya konulan
sahipsiz hayvanlar hakkında resmî veteriner hekim tarafından karar verilinceye kadar, iaşe
masrafları köy ihtiyar heyeti veya belediyeler tarafından temin edilir.
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Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların bulunduğu yere resmî veteriner hekim ve
bakıcı dışında kimse giremez. Resmî veteriner hekim giriş ve çıkış için fenni tedbirleri alır.
Kordon altından veya tecrit yerlerinden hastalıklı, hastalıktan veya bulaşmadan
şüpheli hayvanlar ile hayvansal ürünlerin ve bulaşmaya sebep olabilecek eşya, ot, saman ve
benzeri hayvan yemleri kordon sahasından dışarı çıkarılmamalıdır. Çıkarılanlara el
konularak imha edilir. Hastalık çıkan yerlerde bulaşmaya neden olabilecek eşya ve
maddelerden temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mümkün olanlar temizlenir ve dezenfekte
edilir. Kordon altındaki yer ile tecrit mahallerine, çıkan hastalığa hassas hayvanlar
girmemelidir.

Resim 3.1: Tecrit bölgesinde kişisel temizlik

Resim 3.2: Tecrit bölgesinde enfekte materyalin imhası

Kordon altındaki sahadan veya tecrit yerinden izinsiz hayvan çıkarıldığında
hayvanlara el konularak karantina ve bakımı sahiplerine ait olmak üzere 21 gün süre ile
karantinaya alınır. Karantina sonunda sağlam oldukları anlaşılanlar masrafı sahibine ait
olmak üzere temizlik ve dezenfeksiyona tabi tutulduktan sonra sahibine teslim edilir.
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Hasta veya bulaşmadan şüpheli hayvanlar, etinden istifade edilmesinde sakınca yoksa
kesilmek üzere en yakın mezbahaya sevk edilir. Kordon altında bulunan yerdeki mezbaha ve
kombinaya kesilmek üzere getirilen hayvanların girişine izin verilir. Kesilmeyen hayvanlar
kordon dışına çıkarılmaz. Kordon altından veya tecrit edildikleri yerden kesilmek üzere
hayvanların çıkarılması gerektiği hâllerde hastalığı takiple görevli resmî veteriner hekime
müracaat edilir. Resmî veteriner hekim durumu inceleyerek uygun görürse kesime sevk
kararı verir.
Kesim için sevkine karar verilen hayvanlar kordon altından veya tecrit edildikleri
yerden kapalı ve dışarı ile teması olmayan araçlara yüklenir. Hayvanlar kesim yerine
varıncaya kadar bulundukları araçtan indirilmez. Yem artıkları, eşyaları ve gübreleri bir
yerde toplanarak imha edilir. Kullanılabilir durumdaki eşyalar dezenfekte edilerek
sahiplerine verilir. Hayvanların kesildikten sonra derileri dezenfeksiyona tabi tutulur. İmhası
gerekli organlar imha edilir. Kesim yapılan yer dezenfekte edilip yıkandıktan sonra başka
hayvanlar kesilebilir.
Hayvanların sevkinde kullanılan araçlar resmî veteriner hekim gözetiminde dezenfekte
edilir. Dezenfeksiyonu yapılmayan araçların hareketine izin verilmez.
Kordon bölgesinden hastalığa tutulabilecek hayvanlara ait maddelerin dışında kalan ve
resmî veteriner hekimin gerekli gördüğü tedbirler alındıktan sonra çıkarılmasına izin verdiği
maddeler çıkarılabilir.
Kordon bölgesinden izinsiz hayvan maddesi çıkarılması hâlinde çıkarılan maddeler
tutanakla el konularak, masrafları sahibine ait olmak üzere laboratuvar muayeneleri yapılır.
Laboratuvar sonuçlarına göre hastalıklı ve bulaşmadan şüpheliler imha edilir, diğerleri
serbest bırakılır.
Kordon altına alınan yerlerdeki hayvanların sağlık durumları resmî veteriner hekimler
tarafından kontrol edilir. Hastalığın söndüğü ve bulaşma tehlikesinin yok olduğu
anlaşıldığında, hayvan sağlık zabıtası komisyonu kararıyla her hastalık türüne ait kordon
müddeti sonunda gerekli temizlik ve dezenfeksiyon yapıldıktan sonra kordon kaldırılır.

3.2. Tecrit Yöntemleri
Bulaşıcı hastalığı olan hayvanın önemli bir özelliği, çevresine mikrop yaymasıdır. Bu
mikroplar çevredeki sağlam hayvanlarında hastalanmasına neden olabilir. Eğer hastalık
zoonoz ise hayvandan insana da bulaşarak insanların da hastalanmasına neden olabilir. Hasta
hayvanların çevreye hastalık bulaştırmasının önüne geçmek için ayrı özel bir yerde muhafaza
altına alınması gerekir. Hastalık çıkan yerlerde hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanlar,
sahipleri tarafından tecrit edilmek zorundadır.
Hayvan tecrit yerleri, hastalık bulaşmasını engelleyecek şekilde kapalı ve etrafı çevrili
olmalıdır. Hayvan sayısına, türüne ve cinsiyetine uygun büyüklükte ve özellikte olmalıdır.
Temizlik ve dezenfeksiyonu kolay yapılabilmelidir. Sadece tecrit mahallindeki hayvanların
kullanabileceği yemlik, suluk, vb. donanımlara sahip olmalıdır.
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Tecrit yerinde; hava dolaşımı, ısı, ışık, toz seviyeleri, rutubet ve gaz yoğunluğu
hayvanların rahat edebileceği özellikte olmalıdır.

Resim 3.3: Tecrit altında tutulan köpek

Tecrit yerlerindeki hayvanlar görevlendirilen bakıcı ve sağlık ekibi tarafından düzenli
olarak kontrol edilmelidir. Hayvanların yem ve su ihtiyaçları zamanında karşılanmalıdır.
Bulaşmaya neden olabilecek hayvansal ürünler ve atıklar temizlendikten sonra dezenfekte
edilmeli, yakılmalı ya da gömülerek imha edilmelidir. Temizlik ve dezenfeksiyon
işlemlerinin düzenli aralıklarla yapılmasına özen gösterilmelidir.

Resim 3.4: Barınakta yapılan temizlik ve dezenfeksiyon

Köy ihtiyar heyeti veya belediyeler hasta ve hastalıktan şüpheli sahipsiz hayvanların
diğer hayvanlarla temas etmemesi için ahır, ağıl gibi kapalı veya etrafı çeşitli şekilde ihata
edilmiş açık tecrit yeri temin etmekle yükümlüdür. Buraya konulan sahipsiz hayvanlar
hakkında resmî veteriner hekim tarafından karar verilinceye kadar, iaşe masrafları köy
ihtiyar heyeti veya belediyeler tarafından temin edilir.
Hasta hayvanlar ayrı bir yerde, sağlam hayvanlar başka bir yerde bulundurulur. Hasta
hayvanların bulunduğu yere giriş ve çıkışlar önlenir. Hastaların temas ettiği ve hastalara ait
her çeşit eşya, hayvan yemi ve hayvan maddeleri dışarıya çıkarılmaz. Hasta hayvanların
bakımı için bir kişi görevlendirilir. Görevli kişinin dışında tecrit mahalline hiç kimsenin
girmesine izin verilmez. Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların bulunduğu yere resmî
veteriner hekim ve bakıcı dışında kimse giremez. Resmî veteriner hekim giriş ve çıkış için
fenni tedbirleri almakla yükümlüdür.
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Kuduz hastalığından şüphe edilen hayvanlar için ayrı müşahede yerleri
oluşturulmalıdır. Müşahede yeri bulunmayan yerlerde en kısa sürede yeterli kapasite ve
donanıma sahip müşahede yeri oluşturulmalıdır. Kuduz riskli temasa sebep olan sahipsiz
hayvanların toplanması ve müşahede yerine taşınması sırasında kolluk kuvvetlerinden ve
hayvanları koruma ile uğraşan sivil toplum kuruluşlarından da destek alınmalıdır.
Şap hastalığı gibi bazı hastalıkların rüzgârla bile taşınabileceği hususu gözönünde
bulundurulmalıdır. Yine sinek ve kemirgen gibi hastalık taşıyıcısı olabilecek hayvanlarla da
mücadele etmek gerekir. Bulaşıcı hayvan hastalığı nedeniyle tecrit edilen hayvanların suları
ve yiyecekleri o mahalde bulunan ve dışarıyla temas ettirilmeyen kaplarla verilmelidir.
Hastalıklı yerden hayvan çıkarılmamalı ve buraya başka yerden hayvan sokulmamalıdır.

3.3. Tecritteki Hayvanların Kayıt İşlemleri
Tecrit mahallindeki hayvanların kulak küpe numaraları ve işletme sahibinin adı soyadı
kayıt altına alınmalıdır. Sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların tamamı küpelenerek
TÜRKVET/KKKS`de kayıt altına alınmış olmalıdır. Hayvan sağlığı çalışmalarında
kullanılan kuduz müşahede, kuduz kayıt, ruam kayıt gibi kayıt defterleri düzenli olarak
tutulmalıdır. TÜRKVET ve KKKS`de hayvanların kayıt altına alınması, hayvan
hastalıklarının ve hareketlerinin etkin olarak kontrolünün sağlanması açısından önemlidir.
Tespiti yapılan hayvanlar bakanlığın kayıt sisteminden de kontrol edilmelidir. Hastalık
bulaşmasına kaynaklık edebilecek tüm hususlar kayıt altına alınmalıdır. Tespit edilen
hastalıklar ile ilgili bildirimler TÜRKVET/KKKS`ye işlenmelidir. Kayıtlar sürekli kontrol
edilerek boş veya hatalı olanlar düzeltilmeli ve kayıtların güncel tutulması sağlanmalıdır.

Resim 3.5: İşletmede kayıt tutma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda tecrit bölgesinde yapılan
işlemlerle ilgili bir uygulama yapınız.
Kullanılacak araç ve gereçler:
İş elbisesi
Eldiven
Maske,

Çizme

Not defteri

Bilgisayar ve internet bağlantısı

Dezenfektan ve antiseptik solüsyon

Havlu

İşlem Basamakları

Öneriler





Kişisel hijyen kurallarına uyunuz.
İşlem için iş elbisesi giyiniz.
Eldiven takınız.
Hastalık bulaşmasına neden olabilecek
 Tecrit bölgesinde hastalık bulaşmasına
tüm faktörleri gözönüne alınız.
karşı alınan önlemlere yardım ediniz.
 Veteriner hekimle işbirliği içerisinde
hareket ediniz.
 Tecrit yerinin hayvanın türüne ve
sayısına uygun olup olmadığını kontrol
 Hayvanların tecrit edilecekleri yeri
ediniz.
kontrol ediniz.
 Hayvanların
bulundukları
yerden
çıkmaması için önlem alınız.
 Kişisel hazırlık yapınız.

 Tecritteki hasta
tespitini yapınız.
 Tecritteki
tutunuz.

hayvanların

hayvanların

sayısal  Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanları
ayırt ediniz.

kayıtlarını  Ölen ve kesilen hayvanların düşümünü
yapınız.

 Kullanılan ilaç ve malzemeleri tıbbi atık
olarak değerlendiriniz.
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 Kullanılan ilaç ve malzemeleri mutlaka
tıbbi atık olarak yönetmeliğe uygun
şekilde imha ediniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların sağlıklı hayvanlardan
ayrılarak birbiriyle temasının ve hastalığı yaymasının önlenmesini ifade eden
terimdir?
A) İtlaf
B) İmha
C) Dezenfeksiyon
D) Tecrit
E) Sterilizasyon

2.

Aşağıdakilerden hangisi kordon bölgesinde yapılacak işlemlerden değildir?
A) Tecrit yerleri oluşturmak
B) Temizlik ve dezenfeksiyon yapmak
C) Hasta hayvanlarla sağlamları biribirinden ayırmak
D) Hasta hayvanların bakımıyla ilgilenecek görevli tayin etmek
E) Hastalığa duyarlı hayvanları kordon bölgesinden çıkarmak

3.

Aşağıdakilerden hangisi tecrit yerinin özelliklerinden değildir?
A) Etrafının çevrili veya kapalı olması
B) Yeterli büyüklükte olması
C) Karanlık olması
D) Hayvanların kontrolsüz giriş ve çıkışına engel olması
E) Temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olması

4.

Aşağıdakilerden hangisi zoonoz hastalığın en önemli özelliğidir?
A) Bulaşıcı olması
B) Hastalığı insanlara da bulaştırması
C) Hastalığı başka hayvanlara bulaştırması
D) Mikrobik olması
E) Önlenebilir olması

5.

Aşağıdakilerden hangisi tecrit bölgesindeki işlemlerle ilgili olarak doğru değildir?
A) Kesilmesi gereken hayvanların sevkine mülki amir karar vermelidir.
B) Hastalığa duyarlı hayvanlar kayıt altına alınmalıdır.
C) Hasta hayvanlar kayıt altına alınmalıdır.
D) Hastalık bulaşmasına kaynaklık edebilecek tüm hususlar kayıt altına alınmalıdır.
E) Hayvanlar TÜRKVET/KKKS`de kayıt altına alınmış olmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile hayvanların imha ve itlaflarına yönelik işlemlerin tekniğine
uygun yapılmasını sağlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bulunduğunuz bölgedeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe
Müdürlüğüne giderek hangi durumlarda hayvanların itlaf edildiğini araştırınız.



Ülkemizde ve Avrupa’da hayvan hakları, hayvanların korunması ve refahına
yönelik uygulamalar ile ilgili bir araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgilerden
sunu hazırlayarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. HAYVANLARIN İTLAF VE İMHASI
Hastalığın bulaşmasını engellemek ve hastalıkla mücadele yöntemi olarak, mevcut
imkânlarla tedavisinin yapılamadığı durumlarda, hayvan deneylerine bağlı olarak ve sahipsiz
sokak hayvanlarının aşırı çoğalmasının önüne geçebilmek amacıyla hayvanlar itlaf
edilebilmektedir. Ölen hayvanlar ve hayvansal ürünler ile hastalık etkeniyle bulaşık eşya, ot,
saman, vb. maddelerin imha edilerek hastalık bulaştırma riskinin ortadan kaldırılması
gerekir.

4.1. Tazminat Verilen Hastalıklar
5996 sayılı Kanun gereği tazminatlı hayvan hastalıkları “Hayvan Hastalıklarında
Tazminat Yönetmeliği” ile belirlenir. Tazminatlı hastalıklara esas kıymet takdir komisyonu
5996 sayılı Kanun`da belirlendiği gibi oluşturulur.
Ruam, sığır tüberkülozu, sığır brusellozu, koyun ve keçi brusellozu, sığır vebası,
Afrika at vebası, kuş gribi, kuduz, sığırların nodüler ekzantemi ve şap hastalıklarından dolayı
yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden hayvanların
sahiplerine tazminat ödenir.
Tazminatlı hastalıklara yakalanan ya da hastalıktan şüpheli hayvanlara, tazminatı
ödenmek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından el konur ve bakım
masrafları sahibi tarafından karşılanmak üzere sahibine yediemin olarak teslim edilir.
Hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi ve halk sağlığının korunması
amacıyla, tazminatlı hastalıklara yakalanmış ya da tazminatlı hastalıktan şüpheli hayvanlar
hakkında kesim, itlaf ya da imha kararı verilir.
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Tazminatlı hastalıklara yakalanan hayvanlar ile kesilmesi uygun görülen tazminatlı
hastalıktan şüpheli hayvanlar otuz gün içerisinde kestirilir. Bu süre içerisinde uygun kesim
yeri bulunamazsa söz konusu hayvanlar mahallinde Bakanlıkça itlaf ve imha edilir.
Hayvansal ürün, yem, madde ve malzemelerin bedelleri ile imha, nakliye ve
dezenfeksiyon masrafları kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen miktarlar üzerinden
sahiplerine tazminat olarak ödenir.
Kuduz hastalığından şüpheli sığırlar altı ay, koyun ve keçiler üç ay, masrafları
sahibine ait olmak üzere karantinaya alınır ve karantina süresi içerisinde elde edilecek
hayvansal ürünler halk sağlığının korunması için imha edilir ve tazminat ödenmez.

4.2. Hayvanların İtlaf ve İmha Yöntemleri
Hastalığın bulaşmasını engellemek ve hastalıkla mücadele amacıyla hayvanlar uygun
teknik ve yöntemle itlaf edilmelidir.

4.2.1. Hayvanların İtlaf Edilmesi
Hastalık tespit edilen hayvanlardan itlaf edilmesine karar verilen hayvanlar, korku ve
endişe oluşturmadan olabildiğince süratli bilinç kaybı sağlayacak şekilde öldürülmelidir.
Hayvanı öldürmek için kullanılan tüm yöntemler hızlı ve ağrısız tarzda ölüme neden
olmalıdır.
Hayvanı öldürmek için yöntem; türe, hayvanın büyüklüğüne, hayvan sayısına,
hayvanın tutulmasına, personelin yeteneğine ve alınacak dokunun kullanım amacına göre
belirlenir.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hareket edilerek kişisel hijyen sağlanmalıdır.
İtlaf öncesinde hayvanın en uygun şekilde fiziksel olarak zapturapt altına alınması gerekir.
Gerekli olan tutma çeşidi ve kontrol miktarı hayvan türüne, cinsine, büyüklüğüne,
evcilliğine, hastalık veya ağrılı durumuna, heyecan derecesine ve ötenazi yöntemine göre
belirlenir. Uygun bir şekilde hayvanı tutma, hayvanlarda ağrı ve üzüntüyü azaltma, ötenazi
yapacak kişinin güvenliğini sağlamak ve diğer hayvan ve insanları korumak için önemlidir.
Yakalama ve tutma esnasında çabalama; ağrıya, yaralanmaya veya endişeye neden
olarak tehlikeli durumlar oluşturabilir. Böyle durumlarda trankilizanlar, analjezikler ve
hareketsizleştirici ilaçlar kullanılabilir. Hayvanın yaşamına son vermek, bazı insanlarda
korku ve strese neden olan bir işlemdir. Hayvan bilincini kaybettikten sonra istemsiz
hareketler ve ses çıkarma izlenebilir ama bu hayvanın ağrıyı hissettiğini göstermez.
4.2.1.1. Kimyasal Yöntemlerle İtlaf
Hayvana ölümüne neden olacak farmasötik veya diğer kimyasal bileşikler verilir. En
sıklıkla kullanılan yöntem, bir genel anesteziğin aşırı dozda verilmesidir. Kalp ve solunumu
durdurarak (arrest) hayvanın ölümüne yol açar. Anestezik madde, solunum yoluyla
(inhalasyon) veya damar içi enjeksiyon yöntemiyle uygulanabilir.
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Resim 4.1: Köpekte yüksek doz anestezik ile ötenazi

4.2.1.2. Fiziksel Yöntemlerle İtlaf
Beyin veya medulla spinaliste oluşan fiziksel travma, hemen bilinç kaybına neden
olur. Uygunsuz bir şekilde yapılması hâlinde hayvana ağrı ve ıstırap verir. Ötenazinin
fiziksel yöntemleri; başın bedenden ayrılması (dekapitasyon), servikal omurun kafatasından
ayrılması (servikal dislokasyon), elektrikle idam, kanatma, ateşli silah, sersemletme veya
omiriliği kesmedir. Bu girişimlerin bir kısmı diğer yöntemlerle birlikte kullanılır.

4.2.2. Ölen ya da Öldürülen Hayvanların İmhası
Hastalık nedeniyle ölen ya da öldürülen hayvanların imhası il ve ilçelerde belediye
başkanı, köylerde muhtar tarafından görevlendirilen kişilerce resmî veteriner hekim
nezaretinde yapılır. Ölen ya da öldürülen hayvanlar gömülür, yakılır veya kimyevi
maddelerle imha edilir. Yapılan işlemlerle ilgili tutanak düzenlenir.

Resim 4.2: Ölen hayvanın gömülme yerine taşınması

33

4.3. Gömülme Yerinin Özellikleri
Hastalık çıkan yerlerde hastalıktan ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için
belediye ve köy ihtiyar heyeti su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yerleri tespit etmekle
yükümlüdürler. 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 gömülür. Mümkün
olmadığı hâllerde tamamen yakılarak imha edilir.

Resim 4.3: İtlaf için oluşturulan çukur

4.4. İtlaf ve İmha İşlemlerinde Tutulan Kayıtlar
Kesim, itlaf ve imha işlemleri sonunda, her bir işleme ait rapor tanzim edilmelidir.
Yapılan işlemlere ait tutulan kayıtlar dosya hâlinde muhafaza edilmelidir. Kesimi yapılan
hayvanların TÜRKVET ve KKKS kayıt sisteminden düşümü yapılmalıdır.
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ETKİNLİK
Aşağıda verilen etkinliği sınıf ortamında arkadaşlarınızla gerçekleştiriniz.
Öğrencilere aşağıdaki durum okunur.
Kuduz hastalığı çıkan bir köyde hastalığın açık belirtilerini gösteren kuduz bir köpeğin
öldürülmesi gerekmektedir. Köpeğin ateşli silahla vurularak ya da yakalandıktan sonra
damar içi yolla yüksek dozda anestezik madde verilerek (uyutularak) öldürülmesi
yöntemlerinden hangisinin uygulanması gerektiği hususunda farklı görüşler ileri sürüldü.
Hayvandan insana salya ile insan derisinde bulunan bir çizikten geçebilen ölümcül bir
hastalığa yakalanmış köpeğin öldürülme yöntemi nasıl olmalı? Hayvanın acı çekmeden
öldürülmesini istiyoruz. Kaçabilme ve etrafına zarar verme ihtimalini de düşünerek en doğru
kararın verilmesi gerekiyor. Buna göre, şimdi herkes kararını versin.
Değer
Konu

Etkinlikler

Kavramlar
Yöntem
Yaklaşımlar

Kazanımlar

Araç gereçler

 Sağlığın korunması ve hayvan hakları
 İnsan ve halk sağlığının korunması, zoonoz hastalıkla
mücadele ve hayvan hakları
 Sizce kuduz hastalığına yakalanmış köpek öldürülmeli
mi?
 Siz olsaydınız hangi yöntemi seçerdiniz? Seçtiğiniz
yöntemin gerekçelerini bir kâğıda yazarak sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.
 Hayvan haklarını ve refahını içeren bir pano
hazırlayarak uygun bir yere asınız.
 Temizlik, hijyen, insan, halk, sağlık, ilişki, davranış,
sorumluluk, hayvan hakları, bulaşıcı hastalık.
 Beyin fırtınası, grup tartışması, kavram haritası, değer
açıklama, düz anlatım, soru cevap, anlam haritası
 Değer analizi
 Değer açıklama
1. Bulaşıcı hastalıkla mücadelenin öneminin farkına
varır.
2. Hayvan hak ve refahının sağlanmasında duyarlı olur.
3. Halk sağlığının korunmasına yönelik alınacak
kararlarda işbirliği içerisinde hareket hususunda
duyarlı hâle gelir.
 Pano, kalem, kâğıt, boya kalemleri
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamakları ve öneriler doğrultusunda hayvanların itlaf ve imhasıyla
ilgili bir uygulama yapınız.

İşlem Basamakları














Öneriler

 İş kıyafeti giyiniz.
 Hastalık bulaşmasına karşı koruyucu
Kişisel hijyeni sağlayınız.
kıyafet (eldiven, çizme, tulum, vb)
giyiniz.
 Hayvanların
genel
durumlarını
gözlemleyiniz.
İtlaf edilecek hayvanları kontrol ediniz.
 İtlaf edilecek hayvanlarla ilgili sayısal
tespitleri
(hayvan
türü,
sayısı,
büyüklüğü) yapınız.
 Seçilen yönteme ilişkin araç gereci
İhtiyaç duyulan araç gereci hazırlayınız.
hazırlayınız.
 İş güvenliği ve sağlığı kurallarına uygun
hareket ediniz.
İtlaf işlemi için hayvanın tutulmasına  Hayvanı;
türüne,
büyüklüğüne
yardım ediniz.
cinsiyetine, evcilliğine, hastalık ve ağrı
durumuna ve yöntemin çeşidine uygun
şekilde zapturapt altına alınız.
İtlaf yönteminin uygulanması işlemine  Veteriner hekimle işbirliği içerisinde
yardım ediniz.
hareket ediniz.
 İş güvenliği ve sağlığı kurallarına uygun
hareket ediniz.
 Hayvan ve hastalık etkeniyle bulaşık
İmha işlemlerine yardım ediniz.
maddelerin yakılarak ya da gömülerek
imha edilmesini sağlayınız.
 Hayvanın uygun yere tekniğine uygun
şekilde gömülmesini sağlayınız.
İtlaf ve imha işlemleri ile ilgili kayıtları  Tutanakların
tutulmasına
ve
tutunuz.
dosyalanmasına yardım ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hayvan kesilmez ya da itlaf edilmez?
A) Sığırların nodüler ekzantemi
B) Brusella
C) Kuduz
D) Sığır tüberkülozu
E) Pharengitis

2.

Hayvanların itlaf edilmesine kim karar verebilir?
A) Hayvan sahibi
B) Veteriner sağlık teknisyeni
C) Belediye başkanı
D) Veteriner hekim
E) Muhtar

3.

Aşağıdakilerden hangisi hayvanın itlafında tercih edilecek yöntemin seçiminde en az
etkilidir?
A) Hayvanın türü
B) Uygulayacak kişinin yeteneği
C) Havanın sıcaklığı
D) Hayvanın büyüklüğü
E) Hayvan sayısı

4.

Kimyasal yöntemle itlafta aşağıdakilerden hangisinin kullanılması uygundur?
A) Genel anestezik
B) Lokal anestezik
C) İzotonik sodyum klorür solüsyonu
D) %5’lik dekstroz solüsyonu
E) Laktatlı ringer solüsyonu

5.

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yöntemle itlafta uygulanmaz?
A) Dekapitasyon
B) Yiyeceğine zehir katma
C) Ateşli silah
D) Kanatma
E) Servikal dislokasyon

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1 İhbarı mecburi hayvan hastalıklarının neler olduğunu öğrendiniz
mi?
2 İhbarı mecburi hayvan hastalıklarını açıklayabiliyor musunuz?
3 Hastalık çıkışında haberleşme ve hastalığın duyurulması ile ilgili
işlemleri biliyor musunuz?
4 İhbarı mecburi hastalıkları vakit geçirmeden ilgili resmî kuruma
bildirebilir misiniz?
5 Hastalık çıkışında alınacak genel tedbirleri öğrendiniz mi?
6 Hastalık türüne göre alınması gereken karantina tedbirlerini
öğrendiniz mi?
7 Karantina tedbirlerini uygulamada ilgili mevzuat hükümlerini
açıklayabiliyor musunuz?
8 Hastalık türüne göre uygun karantina tedbirlerini öğrendiniz mi?
9 Karantina tedbirlerinin uygulanmasında görev alabilir misiniz?
10 Alınan karantina tedbirlerinin kontrolünü yapabilir misiniz?
11 Tecrit bölgesinde enfeksiyon kaynak kontrolü yapabilir misiniz?
12 Tecrit yöntemlerini öğrendiniz mi?
13 Tecritteki hayvanların kayıt işlemlerini yapabilir misiniz?
14 Hayvanların itlaf ve imha yöntemlerini öğrendiniz mi?
15 İtlaf edilen hayvanın gömülme yerinin özelliklerini biliyor
musunuz?
16 İtlaf ve imha işlemleri ile ilgili kayıtları tutabilir misiniz?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
D
C
A
B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
A
E
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
E
C
B
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
D
C
A
B
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu.



22 Ocak 2011 Tarih ve 27823 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan İhbarı
Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik.



20 Ocak 2012 Tarih ve 28179 Sayılı Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle
Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik.



15 Mart 1989 Tarih ve 2645 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği.



06 Mart 2013 Tarih ve 28579 Sayılı Hayvan Hastalıklarında Tazminat
Yönetmeliği.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle
Mücadelede Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatı.
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