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TTüürkiyerkiye Asya ve Avrupa arasAsya ve Avrupa arasıında bir knda bir kööprprüü

ToToplamplam alanalan : 81.5 mil: 81.5 milyyon heon hektarktar
TTooplamplam kullankullanıılan alan  lan alan  :: 26.7 mil26.7 milyyon heon hektarktar
NNüüfusfus : 70 milyon: 70 milyon
ToToplamplam ssıınnıırlarrlarıımmıız z :  2627 km. :  2627 km. 

ÜÜlkeler ile kara slkeler ile kara sıınnıırlarrlarıımmıız;z;
YunanistanYunanistan : 206 km   : 206 km   BulgariBulgariststaann : 240 km: 240 km
GGüürcistanrcistan : 252 km   : 252 km   ErmenistanErmenistan : 268 km: 268 km
AzerbaAzerbaycycanan :     9 km  :     9 km  İİran ran : 499 km: 499 km
IraIrakk : 331 km   : 331 km   SSuriyeuriye :: 822 km822 km



Hayvan Hayvan PopulasyonuPopulasyonu

Yıl Sığır Manda Koyun Keçi 
1990 11.377.000 371.000 40.553.000 10.977.000 
2000 10.761.000 146.000 28.492.00   7.201.000 
2001 10.548.000 138.000 26.972.000   7.022.000 
2002   9.804.000 121.000 25.174.000   6.780.000 
2003   9.789.000 113.000 25.431.000   6.772.000 
2004 10.069.346 103.900 25.201 155   6.609.937 
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Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri (Merkez ve 
Bölgesel) 

 
 
     MVKAE, Etlik-Ankara 
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Sertifikalı Mezbahalar ve Kesimhaneler

 
 Büyük mezbahalar 
■ Et ve Balık Kurumu 
 
     0 - 5 mezbaha  
     6 - 10 mezbaha 

       11 - 20 mezbaha 
       >20 mezbaha  
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Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı OIE ve Komşu Ülkeler 



BrusellozunBrusellozun etkilerietkileri

İİnsan ve hayvan sansan ve hayvan sağğllığıığı
ÇÇiftiftççi gelirlerii gelirleri
HayvancHayvancııllıık ve k ve üüretimretim
GGııda gda güüvenlivenliğğii
İİçç ve dve dışış ticaretticaret
AB UyumuAB Uyumu



KazanKazanççlar Neler Olacaklar Neler Olacak

Her geHer geççen gen güün daha az insan hastalanacakn daha az insan hastalanacak
Tedavi iTedavi iççin daha az para harcanacakin daha az para harcanacak
SSığıığırlarda verimlilik artacak, kayrlarda verimlilik artacak, kayııplar azalacaktplar azalacaktıırr
SSüüt ve et kalitesinde artma olacaktt ve et kalitesinde artma olacaktıırr
AB AB standarlarstandarlarıı



KabullerKabuller

GGııda gda güüvenlivenliğğinde inde sasağğllııklklıı hayvanchayvancııllıık ve veteriner halk sak ve veteriner halk sağğllığıığınnıınn
sasağğlanmaslanmasıı

ÜÜlkemizde hayvanclkemizde hayvancııllııktan ktan istenilen distenilen düüzeyde zeyde üüretim saretim sağğlanmlanmışış dedeğğildirildir

Verimlilikte Verimlilikte ssığıığır ve koyun yetir ve koyun yetişştiricilitiriciliğği ile hastali ile hastalııklarklarıın bn büüyyüük rolk rolüü vardvardıırr

BrusellozBruselloz bulabulaşışıccıı karakterdeki karakterdeki yavru atmalaryavru atmalarıın n babaşışında gelmektedir. nda gelmektedir. 

BrusellozdaBrusellozda hem hayvansal protein hem de damhem hayvansal protein hem de damıızlzlıık kaybk kaybıı ççok fazladok fazladıır. r. 



KabullerKabuller

BrusellozluBrusellozlu inek, koyun ve keinek, koyun ve keççilerde ilerde yavru atma, kyavru atma, kııssıırlrlııkk, , eklem eklem 
iltihaplanmalariltihaplanmalarıı ve sve süüt veriminde azalmalar, t veriminde azalmalar, boboğğa ve koa ve koççlardalarda artritartrit
veve ororşşitit’’ee neden olunmaktadneden olunmaktadıırr

BrucellaBrucella grubu  bakteriler bir hgrubu  bakteriler bir hüücre icre iççi paraziti olup i paraziti olup insan ve insan ve 
hayvanlarda akut ve kronik enfeksiyon oluhayvanlarda akut ve kronik enfeksiyon oluşştururlartururlar

Hasta hayvana ait Hasta hayvana ait hayvansal hayvansal üürrüünlerin tnlerin tüüketilmesi,ketilmesi, hasta hayvan hasta hayvan 
sahiplerisahipleri ve ve ççobanlarlaobanlarla insanlara hastalinsanlara hastalıık bulak bulaşşttıırrııllıırr

HastalHastalıık halk arask halk arasıında nda ddüüşşüük, bk, bıırakma, srakma, sııkkııt, malta hummast, malta hummasıı, mal , mal 
hastalhastalığıığı olarak da bilinir.olarak da bilinir.



DDüünyada nyada brusellozbruselloz hastalhastalığıığı

Bruselloz hastalığından (Brucella abortus and B. Melitensis) ari ülkeler: Avusturya, Avustralya,
Kanada, Çekoslovakya, Almanya, Japonya, Yeni Zelenda, Polanya, Romanya, İskandinavya, ve
İsviçre.  

Bruselloz hastalığından (sığır, domuz ve küçük ruminantlar) ari ülkeler: Belçika, Hollanda, Birleşik
Büyük Britanya Krallığı (Kuzey İrlanda hariç), ve birçok adalar (West Indies, New Caledonia, Reunion
Island gibi.)  

Yaban hayvanlarında bruselloz hastalığından muhtemelen ari olmayan ülkeler (yaban tavşanı ve/veya
yaban domuzu): Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Almanya, Polanya and Danimarka. 



TTüürkiyerkiye’’de de brusellozbruselloz hastalhastalığıığı

Sığırda Bruselloz Hastalığı Mihrakları 2000-2004 

Yıl 
Mihrak 

sayısı 
Şüpheli 

hayvan 
Hastalanan 

hayvan 
Ölen 

hayvan 
İmha 

hayvan 
Kesilen 
hayvan 

2000 17 6130 54 12 24 14 

2001 17 3848 36 10 6 - 

2002 20 831 57 29 - 30 

2003 31 284 64 13 - 22 

2004 45 822 117 58 - 59 
 



S ığ ırda  B ruse llo z Hasta lığ ı M ihra k la rı  

 1 -5  m ihrak     1 6-20  m ihrak  
 6 -10  m ihrak     2 0  de n fa zla m ihrak  
 1 1-15  m ihrak  



TTüürkiyerkiye’’de de brusellozbruselloz hastalhastalığıığı

Koyun ve Keçide Bruselloz Hastalığı Mihrakları 2000-2004

Year Outbreaks succeptible affected died Destroyed Slaughtered 

2000 60 80203 1161 336 179 0 

2001 71 42763 842 269 - 15 

2002 59 11910 545 267 1 233 

2003 86 4989 947 248 - 248 

2004 143 11382 1980 343 - 1667 
 



K o yun ve  K e ç ide  B ruse llo z H as ta lığ ı M ihrak la rı 

 1 - 5  m ihrak     1 6 - 20  m ihrak  
 6 - 10  m ihrak     2 0  de n fa zla  m ihrak  
 1 1- 15  m ihrak  



BrusellozBruselloz HastalHastalığıığı MMevzuatevzuatıı

3285 say3285 sayııllıı Hayvan SaHayvan Sağğllığıığı ZabZabııtastasıı KanunuKanunu 37. ve 41. maddeleri 37. ve 41. maddeleri 

3285 say3285 sayııllıı Hayvan SaHayvan Sağğllığıığı ZabZabııtastasıı YYöönetmelinetmeliğğii 114, 115 ve 136 114, 115 ve 136 ııncncıı
maddesi, maddesi, 

KKıırmrmıızzıı Et Ve Et Et Ve Et ÜÜrrüünleri nleri ÜÜretim Tesislerinin Kuruluretim Tesislerinin Kuruluşş, A, Aççııllışış, , ÇÇalalışışma ma 
Ve Denetleme EsaslarVe Denetleme Esaslarıına Dair Yna Dair Yöönetmelinetmeliğğinin 12 12 ncinci Maddesinin ( J ) Maddesinin ( J ) 
bendi bendi 

BrusellozBruselloz HastalHastalığıığı MMüücadele Talimatcadele Talimatıı

DiDiğğerlerierleri



BrusellozBruselloz HastalHastalığıığı ve ve İİnsannsan

BrusellozBruselloz hayvanlardan insanlara bulahayvanlardan insanlara bulaşşan an zoonozzoonoz bir hastalbir hastalııktktıırr..

HastalHastalıık etkeni insanlara k etkeni insanlara enfekteenfekte hayvana ait hayvana ait ççiiğğ ssüüttüün in iççilmesiyleilmesiyle ve ve enfekteenfekte
ssüüttüün kaynatn kaynatıılmadan lmadan ssüüt, krema, taze peynir ve tereyat, krema, taze peynir ve tereyağığı gibi gibi üürrüünlerin nlerin 
yapyapıılarak larak yenilmesiyle bulayenilmesiyle bulaşşmaktadmaktadıırr. . 

Hayvan sahipleriHayvan sahipleri ve ve ççobanlardaobanlarda hastalhastalığığa tutulabilirler. a tutulabilirler. 

ÜÜlkemizde lkemizde öözellikle zellikle GGüüneydoneydoğğu Anadolu bu Anadolu böölgemizde lgemizde ççiiğğ et et üürrüünleri yeme nleri yeme 
alalışışkanlkanlığıığı nedeniyle nedeniyle enfekteenfekte hayvandan yaphayvandan yapıılan lan ççiiğğ et et üürrüünleri nleri ( ( ççiiğğ kkööfte gibi)fte gibi)
ile de hastalile de hastalıık bulak bulaşşabilir.abilir.

HastalHastalıık k insanlarda gece terlemesi, gidip gelen bir ateinsanlarda gece terlemesi, gidip gelen bir ateşş (dalgal(dalgalıı ateateşş), ), 
romatizma benzeri eklem ve kas aromatizma benzeri eklem ve kas ağğrrıılarlarıı, huzursuzluk ve ba, huzursuzluk ve başş aağğrrııssıınana neden neden 
olmaktadolmaktadıır. r. 

AyrAyrııca mikrop ca mikrop erbezi , kalp, karacierbezi , kalp, karaciğğerer gibi bir gibi bir ççok organlara yerleok organlara yerleşşerek  hastalerek  hastalıık k 
oluoluşşturmaktadturmaktadıır.r.



BrusellozBruselloz HastalHastalığıığı BulaBulaşşmasmasıı

BrusellozBruselloz, inek ve koyunlara  mikropla bula, inek ve koyunlara  mikropla bulaşışık k atatıık yavruk yavru, , yavru zaryavru zarıı
ve sve sııvvıılarlarıınnıın hayvan yemlerine, mera ve in hayvan yemlerine, mera ve iççme sularme sularıına karna karışışmasmasıı ve ve 
bunlarbunlarıın n hayvanlar tarafhayvanlar tarafıından alndan alıınmasnmasııylayla bulabulaşışır. r. 

AAşışımda kullanmda kullanıılan lan hastalhastalııklklıı boboğğa ve koa ve koççlarlar da bulada bulaşşmada rol oynar mada rol oynar 

KKööpek ve vahpek ve vahşşi hayvanlar tarafi hayvanlar tarafıından ndan merada bulunan atmerada bulunan atıık yavru k yavru 
veya ona ait zarlarveya ona ait zarlarıınn babaşşka bir ska bir süürrüüye taye taşışınmasnmasıı

EnfekteEnfekte ssüürrüüye yardye yardıım eden m eden ççoban veya hayvan sahibi tarafoban veya hayvan sahibi tarafıından ndan 
dada hastalhastalıık sak sağğlam  bir slam  bir süürrüüye bulaye bulaşşttıırabilir.rabilir.



BrusellozBruselloz HastalHastalığıığı BelirtileriBelirtileri

BrusellozBruselloz, , yavru atana kadaryavru atana kadar inek ve koyunlarda klinik belirti ginek ve koyunlarda klinik belirti gööstermezstermez. . 

HastalHastalığıığın en belirgin semptomu gebelin en belirgin semptomu gebeliğğin her din her dööneminde gneminde göörrüülse de lse de öözellikle son zellikle son 
ddöönemlerde nemlerde ineklerde 7ineklerde 7-- 8. aylarda8. aylarda, , koyunlarda ise 3. aydan sonra gkoyunlarda ise 3. aydan sonra göörrüülen yavru len yavru 
atmadatmadıır.r.

Enfeksiyonu ilk defa alan sEnfeksiyonu ilk defa alan süürrüülerde slerde süürrüünnüün tamamn tamamıına yakna yakıınnıında atnda atııkk ggöörrüüllüürken, rken, 
eskimieskimişş olaylarda bu oran olaylarda bu oran yaryarıı yaryarııya azalmaktadya azalmaktadıırr..

İneklerde yavru atmanyavru atmanıın yann yanıı ssııra ra retentioretentio secundinarumsecundinarum (e(eşşin(sonun) atin(sonun) atıılamamaslamamasıı, , 
plasenta plasenta retensiyonuretensiyonu),), kkııssıırlrlıık, k, mastitmastit (meme iltihab(meme iltihabıı) ve ) ve artritartrit’’dede (eklem iltihab(eklem iltihabıı))
ggöörrüülmektedir.lmektedir.

BoBoğğalarda hastalalarda hastalıık k üüreme organlarreme organlarıında nda kkıızarzarııklklıık, k, ororşşitit (er bezi iltihab(er bezi iltihabıı) ve ) ve artritartrit’’ee
(eklem iltihab(eklem iltihabıı)) neden olur.neden olur.

KoyunlardaKoyunlarda yavru atmanyavru atmanıın yann yanıı ssıırara retentioretentio secundinarumsecundinarum (e(eşşin(sonun) in(sonun) 
atatıılamamaslamamasıı), k), kııssıırlrlıık, k, artritartrit (eklem iltihab(eklem iltihabıı), eklem ), eklem şşiişşlikleri, topalllikleri, topallıık ve zayk ve zayııflamayaflamaya
neden olur.  neden olur.  

KoKoççlarda ise larda ise üüreme organlarreme organlarıında nda öödem ve dem ve artritartrit (eklem iltihab(eklem iltihabıı) yapar.) yapar.



BrusellozBruselloz HastalHastalığıığı TeTeşşhisihisi

Klinik semptomlara bakKlinik semptomlara bakıılarak telarak teşşhis konulamaz. his konulamaz. 

BrusellozBruselloz HastalHastalığıığınnıın ten teşşhisi ancak hisi ancak laboratuvarlaboratuvar muayeneleri ile muayeneleri ile 
mmüümkmküündndüürr. . 

Bunun iBunun iççin in atatıık yavru ve ek yavru ve eğğer varsa yavru zarlarer varsa yavru zarlarıı ddışışararııya ya 
bulabulaşşttıırmayacak rmayacak şşekilde sekilde sıızzııntntıı yapmayacak kaplara (naylon torbada yapmayacak kaplara (naylon torbada 
olabilir) konup molabilir) konup müümkmküün oldun olduğğu kadar ku kadar kıısa zamanda ve taze olarak sa zamanda ve taze olarak 
en yaken yakıın Veteriner ten Veteriner teşşkilatlarkilatlarıına gna gööndererek ndererek laboratuara laboratuara 
ulaulaşşttıırrıılmaslmasıı sasağğlanmallanmalııddıırr. . 

AyrAyrııca atca atıık yapan hayvandan k yapan hayvandan atatıık tarihinden 21 gk tarihinden 21 güün sonran sonra veteriner veteriner 
hekimlerce hekimlerce kan alkan alıınaraknarak laboratuvaralaboratuvara ggöönderilmek suretiyle nderilmek suretiyle 
serolojikserolojik yyöönden de hastalnden de hastalığıığın ten teşşhisi yaphisi yapııllıır. r. 



BrusellozBruselloz HastalHastalıık k TebdirleriTebdirleri

SSüürrüüde, ahde, ahıır veya ar veya ağığılda lda BrusellozBruselloz tespit edilmitespit edilmişşse se yavru atan yavru atan 
hayvanlar shayvanlar süürrüüden veya bulunduden veya bulunduğğu ahu ahıırdan ayrrdan ayrıılarak 3larak 3--4 hafta ayr4 hafta ayrıı
bir bbir böölmede tutulmallmede tutulmalııddıır. r. 

AtAtıık yapmk yapmışış hayvanhayvanıın n vagenvagen akakııntntııssıı, idrar, gaita, at, idrar, gaita, atıık yavru, yavru k yavru, yavru 
zarzarıı ve sve sııvvıılarlarıı ile bulaile bulaşışık yerlerde bulunan gk yerlerde bulunan güübre ve yataklbre ve yataklııklar klar 
derin bir derin bir ççukura gukura göömmüüllüürr, , üüzerine szerine söönmeminmemişş kirekireçç ddöökküülerek lerek 
ççukurlarukurlarıın n üüzeri kapatzeri kapatııllıır r veya bulaveya bulaşışık gk güübre ve altlbre ve altlııklar uygun bir klar uygun bir 
yerde yakyerde yakııllıır. r. 

AAğığıl veya ahl veya ahıırlar bir rlar bir dezenfektanla dezenfekte edilerek 10dezenfektanla dezenfekte edilerek 10--15 g15 güün n 
boboşş bbıırakrakııllıır.r.

Hayvanlar ahHayvanlar ahıır veya ar veya ağığıla alla alıınmadan nmadan öönce dezenfeksiyon ince dezenfeksiyon işşlemi lemi 
tekrarlantekrarlanıırr..



BrusellozBruselloz HastalHastalığıığındanda KorunmaKorunma

SaSağğllııklklıı bir sbir süürrüüye hastalye hastalığıığın bulan bulaşşmamasmamasıı iiççin, in, ddışışararııdan kontrolsdan kontrolsüüz muayenesiz z muayenesiz 
hayvan alhayvan alıınmamalnmamalııddıır. r. 

SSüürrüüye yeni hayvan alye yeni hayvan alıınacaksa hayvannacaksa hayvanıın aln alıındndığıığı yerde yerde BrusellaBrusella olmadolmadığıığına dair na dair 
sasağğllıık sertifikask sertifikasıı istenmeli ve kan alistenmeli ve kan alıınarak narak laboratuvarlaboratuvar muayenesi sonucuna gmuayenesi sonucuna gööre re 
ssüürrüüye alye alıınmalnmalııddıırr..

BoBoğğa ve koa ve koççlarlarıın 6 ayda bir kan muayenesi yaptn 6 ayda bir kan muayenesi yaptıırrıılmallmalıı, hasta ko, hasta koçç ve bove boğğalar aalar aşışımda mda 
kullankullanıılmamallmamalııddıır. r. 

ÜÜlkemizde lkemizde BrusellaBrusella yaygyaygıın n şşekilde gekilde göörrüüldldüüğğüü iiççin in buzabuzağığılar 3lar 3--8 ayl8 aylııkken, dikken, dişşi kuzular i kuzular 
33--5 ayl5 aylııkken akken aşışılanmallanmalııddıır. r. 

SSüüt her zaman kaynatt her zaman kaynatııldldııktan sonra tktan sonra tüüketilmeliketilmeli veya sveya süüt t üürrüünleri haznleri hazıırlanmalrlanmalııddıır. r. 

İİnek veya koyunlarda yavru atmalar gnek veya koyunlarda yavru atmalar göörrüüldldüüğğüünde hemen en yaknde hemen en yakıın il veya iln il veya ilççe tare tarıım m 
mmüüddüürlrlüüklerine baklerine başşvurulmalvurulmalııddıırr..



BrusellozBruselloz HastalHastalığıığı MMüücadelesindekicadelesindeki ssııkkııntntıılarlar

YetersizYetersiz bbüüttççee veve kontrolkontrol programprogramıınnıınn uygulamauygulama zorluklarzorluklarıı ((aaşışılamalama, , tazminattazminat vsvs))

HayvanHayvan hastalhastalııklakla mmüücadelesicadelesi iiççinin ayrayrıı birbir bbüüttççeninenin olmayolmayışıışı,,

HayvanlarHayvanlarıınn kaykayııtt altaltıınana alalıınmasnmasıı veve kimliklendirilmekimliklendirilmedeki deki ssııkkııntntıılarlar,,

DahaDaha ööncence hazhazıırlananrlanan veve uygulanamayanuygulanamayan mmüücadelecadele projeprojesisininnin babaşşararııssıızlzlıığığı,,

YetiYetişştiricilerintiricilerin aaşışılamalama veve mmüücadelecadele programprogramıınana karkarşışı ilgisizliilgisizliğğii, , ççiftiftççi bilini bilinççsizlisizliğğii

HayvanHayvan veve hayvansalhayvansal üürrüünlerinleri hareketlerihareketleri kontrolununkontrolunun zorluklarzorluklarıı,,

GenGençç hayvanlarhayvanlarıınn aaşışılanmaslanmasıındakindaki zorluklarzorluklar veve yetersizyetersiz gengençç aaşışılamalarlamalarıı,,

HastalHastalııkk mmüücadelesindecadelesinde veterinerveteriner servisindeservisinde ççalalışışanlarlaanlarla birliktebirlikte yetiyetişştiricilertiricilere ye yööneliknelik motivmotivasyonasyon
yetersizliyetersizliğğii,,

DiDiğğerlerierleri



BrusellozBruselloz HastalHastalığıığındanda MMüücadele (Mevcut)cadele (Mevcut)

AAşışılamalama
•• Son 5 ySon 5 yıılda mihrak lda mihrak ççııkan yerlerkan yerler
•• PrevalansPrevalansıı % 1 in % 1 in üüzerindeki yerlerzerindeki yerler
•• TrakyadaTrakyada yoyoğğun genun gençç aaşışılamalama
•• Ticaret potansiyeli yTicaret potansiyeli yüüksek yerlerde ksek yerlerde 

BakanlBakanlıık iznine bak iznine bağğllıı testtest--tazminattazminat
TrakyaTrakya’’da da HastalHastalııktan Ari Sktan Ari Süüt t İşİşletmelerininletmelerinin Desteklenmesi Desteklenmesi 
ProjesiProjesi
EEğğitimitim



BrusellozBruselloz HastalHastalığıığındanda

Bir Bir kikişşinin tedavisi ortalamainin tedavisi ortalama
–– 250 Milyon250 Milyon--3 Milyar TL3 Milyar TL

ÜÜretim kaybretim kaybıı
–– 15.800.000 Euro/ y15.800.000 Euro/ yııll



BrusellozBruselloz HastalHastalığıığındanda MMüücadelecadele

ÖÖnerilen Programnerilen Program
–– Devlet destekliDevlet destekli
–– Uzun sUzun süürelireli
–– GGöönnüüllllüü il ve il ve ççiftliklerdeiftliklerde
–– Ari sAri süürrüü oluoluşşturma programturma programıı



HastalHastalıık Mk Müücadele Politikascadele Politikasıı

OlmasOlmasıı gerekengereken

Veteriner Veteriner ÇÇererççeve eve Kanunu Kanunu ((ççııkarkarıılmaslmasıı))

MMüücadele Fonu cadele Fonu (kamuoyu (kamuoyu oluoluşşturma ve kurulmasturma ve kurulmasıı))

BrusellozBruselloz YYöönetmelinetmeliğği i (AB Uyumlu)(AB Uyumlu)

BrusellozBruselloz hastalhastalığıığı eradikasyoneradikasyon programprogramıınnıın uygulamaya n uygulamaya 
konulmaskonulmasıı
EEğğitimitim



AmaAmaçç

BrusellozBruselloz eradikasyoneradikasyon ve kontrolve kontrolüü iiççin in 
uygulanacak uygulanacak öönlemleri belirlemeknlemleri belirlemek

TTüüm sm sığıığır sr süürrüülerinin  resmi olarak lerinin  resmi olarak BrusellozBruselloz
dan dan ariari statstatüüyeye gelmesini sagelmesini sağğlamaktlamaktıırr



Uygulama TakvimiUygulama Takvimi

GGöönnüüllllüü ve seve seççilmiilmişş ççiftliklerde iftliklerde 
babaşşlayacaklayacak
–– BBüüttççe e 
–– PersonelPersonel
–– İİdari dari 

Program yaygProgram yaygıınlanlaşşttııkkçça daha fazla a daha fazla 
ssüürrüü ve daha fazla il katve daha fazla il katıılacaktlacaktıırr
UYGUN BUYGUN BİİR AR AŞŞAMADA AMADA 
ProgramProgramıın zorunlu hale gelmesin zorunlu hale gelmesi

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://crpuzzles.com/puzzle/puzzle0167.jpg&imgrefurl=http://crpuzzles.com/puzzle/puzzle0167s.html&h=410&w=480&sz=54&tbnid=GYD_H1zzkRwJ:&tbnh=107&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Ddairy%2Bfarm%26hl%3Den%26lr%3D&oi=imagesr&start=1


Uygulamada Yer Alacak BirimlerUygulamada Yer Alacak Birimler

GGöönnüüllllüü ve seve seççilmiilmişş ççiftliklerdeiftliklerde
GGöönnüüllllüü ve seve seççilmiilmişş İİl Ml Müüddüürlrlüüklerikleri
Referans LaboratuarlarReferans Laboratuarlar
BBöölge Laboratuarlarlge Laboratuarlarıı
Koruma ve Kontrol Genel MKoruma ve Kontrol Genel Müüddüürlrlüüğğüü



Uygulama PrensipleriUygulama Prensipleri

Devlet destekli, gDevlet destekli, göönnüüllllüüllüük esask esasıına dayalna dayalıı bir programbir program
(B 1(B 1--B 2, B3, B4 StatB 2, B3, B4 Statüülerine glerine gööre sre süürrüülerin slerin sıınnııflandflandıırrıılmaslmasıı))

İİl Ml Müüddüürlrlüüğğüü KKGM KKGM 

SeSeççim Kriterleriim Kriterleri
BBüüttççee

•• Programa katPrograma katıılan lan İİl il iççin devam zorunludur.in devam zorunludur.
•• Yeni katYeni katııllıımlar her ymlar her yııllıın ban başışında belirlenir.nda belirlenir.



Uygulama PrensipleriUygulama Prensipleri

ÇÇiftlikler iiftlikler iççin katin katııllıım gm göönnüüllllüü fakat fakat 
katkatııllıımmıın devamln devamlııllığıığı zorunluzorunlu
–– SSüürrüü sahibi ile ssahibi ile söözlezleşşmeme
–– ŞŞartlara uymayanlarartlara uymayanlarıın programdan n programdan 

ççııkarkarıılmaslmasıı
•• TeTeşşviviğğinin geri geri öödenmesidenmesi
•• OluOluşşacak zararlaracak zararlarıın tazminin tazmini



Uygulama PrensipleriUygulama Prensipleri

DDüüzenli olarak Yeterli bzenli olarak Yeterli büüttççe ayre ayrıılmaslmasıı bbüüttççeye uygun eye uygun 
saysayııda ilin programa dahil edilmesida ilin programa dahil edilmesi
İİl Ml Müüddüürlrlüüklerince uygulama Genel Mklerince uygulama Genel Müüddüürlrlüükkççe e 
denetimin yapdenetimin yapıılmaslmasıı
BrusellozBruselloz pozitif hayvanlarpozitif hayvanlarıın tazminatln tazminatlıı kesimikesimi
ProgramProgramıın resmi veya yetkilendirilmin resmi veya yetkilendirilmişş veteriner veteriner 
hekimler tarafhekimler tarafıından yndan yüürrüüttüülmesilmesi



Uygulama PrensipleriUygulama Prensipleri

BrusellozdanBrusellozdan Arilik SertifikasArilik Sertifikasıı
Et ve sEt ve süüt it iççin tein teşşvik vik öödenmesidenmesi
Bu Bu ççiftlikler kaynakliftlikler kaynaklıı üüretimde etiket bilgilerinde retimde etiket bilgilerinde 
Arilik durumunun belirtilmesi, Arilik durumunun belirtilmesi, 
ÜÜlkenin dilkenin diğğer ker kııssıımlarmlarıında KKGM tarafnda KKGM tarafıından ndan 
hazhazıırlanan ayrrlanan ayrıı bir programbir programıın uygulanmasn uygulanmasıı
ProgramProgramıın hayvan sahiplerinden para almaksn hayvan sahiplerinden para almaksıızzıın n 
uygulanmasuygulanmasıı



Genel MGenel Müüddüürlrlüüğğüün Sorumluluklarn Sorumluluklarıı

Denetim ve kontrol yapmakDenetim ve kontrol yapmak
Her yHer yııl bal başışında dahil edilecek nda dahil edilecek İİlleri belirlemeklleri belirlemek
Her bir hastalHer bir hastalıık ik iççin bir dein bir değğerlendirme komitesi erlendirme komitesi 
oluoluşşturmakturmak
ProgramProgramıın den değğerlendirmesini yapmakerlendirmesini yapmak
Standart eStandart eğğitim materyali ve tanitim materyali ve tanııttııccıı brobroşşüür r 
hazhazıırlamakrlamak
KayKayııtlar itlar iççin veri tabanin veri tabanıı oluoluşşturmakturmak



İİl Ml Müüddüürlrlüüklerinin Sorumluluklarklerinin Sorumluluklarıı

Sorumlu personelin belirlenmesiSorumlu personelin belirlenmesi
KatKatıılan slan süürrüülere ililere ilişşkin bilgilerin toplanmaskin bilgilerin toplanmasıı ve ve 
bunlara ilibunlara ilişşkin tkin tüüm kaym kayııtlartlarıın tutulmasn tutulmasıı
BilgilendirmeBilgilendirme
LaboratuarLaboratuar testleri itestleri iççin in öörnek toplama,sonurnek toplama,sonuççlarlarıı
dedeğğerlendirme ve bildirmeerlendirme ve bildirme
Test uygulamaTest uygulama
SSüürrüü statstatüüssüünnüü belirlemebelirleme
SertifikasyonSertifikasyon
Kesime sevk, tazminat Kesime sevk, tazminat öödemesidemesi



İİl Ml Müüddüürlrlüüklerinin Sorumluluklarklerinin Sorumluluklarıı

KarantinaKarantina
Giren, Giren, ççııkan hayvanlarkan hayvanlarıın takibin takibi
AAşışılamalama
Mezbaha belirlenmesiMezbaha belirlenmesi
Gerekli Gerekli öönlemlerin alnlemlerin alıınmasnmasıı



LabarotuarlarLabarotuarlarıınn SorumluluklarSorumluluklarıı

RutinRutin
–– Testlerin uygulanmasTestlerin uygulanmasıı ve sonuve sonuçç bildirimibildirimi
–– EEğğitimitim
–– RaporlamaRaporlama

Referans LaboratuarlarReferans Laboratuarlar
–– TeTeşşhis his metodlarmetodlarıındanda birliktelibirlikteliğğin teminiin temini
–– TiplendirmeTiplendirme
–– ReagentReagent
–– Yeterlilik testleriYeterlilik testleri



SSüürrüü Sahibinin SorumluluklarSahibinin Sorumluluklarıı

SSöözlezleşşme me şşartlarartlarıına uymakna uymak
–– Program kapsamProgram kapsamıındaki kayndaki kayııtlartlarıı tutmaktutmak
–– Hayvan giriHayvan girişş ççııkkışışlarlarıında program kurallarnda program kurallarıına na 

uymakuymak
–– HastalHastalıık ve k ve şşüüpheli durum bildirimlerini yapmakpheli durum bildirimlerini yapmak
–– Biyolojik ve kimyasal madde kullanBiyolojik ve kimyasal madde kullanıımlarmlarıında izin nda izin 

almakalmak



UNUTULMAMALI  UNUTULMAMALI  
HER  ATIK  BRUSELLA  DEHER  ATIK  BRUSELLA  DEĞİĞİLDLDİİRR

AMAAMA

HER  ATIHER  ATIĞĞI  BRUSELLA  GI  BRUSELLA  GİİBBİİ DDÜÜŞŞÜÜNEREK NEREK 
ONA  GONA  GÖÖRE  RE  İŞİŞLEM  YAPILMALIDIRLEM  YAPILMALIDIR
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