KOYUN VE KEÇİ CİNSİ HAYVANLARDA BRUSELLOZUN
KONTROL VE ERADİKASYON ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK
(27.11.2013 – R.G.189 – EK III – A.E.619 Sayılı Tüzük)
HAYVAN SAĞLIĞI YASASI
(41/2012 Sayılı Yasa)
Madde 13 (2)(A) Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Hayvan Sağlığı Yasası’nın 13’üncü
maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki
Tüzüğü yapar:
Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, “Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanlarda Brusellozun
Kontrol ve Eradikasyon Önlemlerine İlişkin Tüzük” olarak
isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakanlık”, Veteriner işleriyle Görevli Dairenin bağlı olduğu
Bakanlığı anlatır.
“Bakıcı”, Geçici veya sürekli olmak üzere nakliye anı dahil;
mezbaha, kombina ve Pazar yerlerinde hayvanların günlük
bakımından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi anlatır.
“Bölge”, Ülkenin yetkili makam tarafından denetime tabi ve en az
bir veya daha fazla idari bölge içeren bölümünü anlatır.
“Brusellozdan Ari Bölge”, Bu Tüzüğün 18’inci maddesinde yer
alan koşulları yerine getiren bölge veya kazayı anlatır.
“Brusellozdan Ari Koyun veya Keçi Sürüsü”, Bu Tüzüğün 16’ncı
maddesinde yer alan koşulları yerine getiren sürüyü anlatır.
“İşletme”, Hayvanat bahçesi, satış yeri veya pazar da dahil olmak
üzere, hayvanların bulundurulduğu, barındırıldığı, yetiştirildiği
alım veya satımının yapıldığı kapalı veya açık hava yetiştiriciliği
yapılan yeri anlatır.
“Koyun ve Keçi Brusellozu”, Brusella melitensis’in neden olduğu
hastalığı anlatır.
“Menşe Sürü”, Koyun ve keçi cinsi hayvanların devamlı
bulundukları ve yetkili makam tarafından denetlenebilecekleri
yeri gösteren kayıtların tutulduğu sürüleri anlatır.
“Onaylı Mezbaha”, Yetkili makam tarafından reaktörlerin kesimi
için onaylanmış resmi veteriner hekim kontrolünde olan
mezbahayı anlatır.
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“Reaktör”, Hastalık için test edildiğinde, bruselloza yakalandığına
dair tutarlı reaksiyon veren koyun veya keçi cinsi hayvanı anlatır.
“Referans Laboratuvarı”, Hayvan Sağlığı Yasası amaçları
bakımından teşhis laboratuarı tarafından yapılan tanıyı
onaylamaktan
sorumlu,
Bakanlıkça
belirlenen
ulusal
laboratuvarları anlatır.
“Resmi Olarak Brusellozdan Ari Koyun veya Keçi Sürüsü”, Bu
Tüzüğün 15’inci maddesinde yer alan koşulları yerine getiren
sürüyü anlatır.
“Resmi Olarak Brusellozdan Ari Bölge”, Bu Tüzüğün 17’nci
maddesinde yer alan koşulları yerine getiren bölge veya kazayı
anlatır.
“Resmi Veteriner Hekim”, Hayvanların ve İşletmelerin
Tanımlanması ve Kaydı Yasasında ona verilen anlamı anlatır.
“Serolojik Test”, Kan serumunda antijen antikor reaksiyonuna
gore yapılan testleri anlatır.
“Sürü”, Bir işletmede epidemiyolojik bir birim olarak
bulundurulan bir hayvan veya koyun ve keçi grubunu anlatır.
İşletmede birden fazla sürünün bulunması durumunda, her bir
sürünün ayrı bir birim oluşturacağını ve aynı sağlık statüsüne
sahip olacağını da anlatır.
“Teşhis Laboratuvarı”, Resmi kontroller esnasında alınan
örneklerin analizini yürütecek laboratuvarları anlatır.
“Toplama Merkezi”, Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış farklı
işletmelerden hayvanların ticaret maksatlı olarak veya herhangi
bir başka amaçla bir araya getirildikleri herhangi bir yeri anlatır.
“Yetkili Makam”, Veteriner işleriyle görevli Bakanlığa bağlı
Veteriner Dairesini anlatır.

41/2012

7/2008

Amaç

3.

Bu Tüzüğün amacı, insanları etkileyebilecek ve ekonomik
kayıplara neden olabilecek koyun ve keçi brusellozunun kontrol
ve eradikasyonu yoluyla toplum ve hayvan sağlığında yüksek
seviyede koruma sağlamaktır.

Kapsam

4.

Bu Tüzük, hayvan ve toplum sağlığının güvenceye alınması ve
koyun ve keçi brusellozundan ari sürü, bölge ve alanların
belirlenmesi için brusellozun kontrolü ve eradikasyonu amacıyla
uygulanacak hayvan sağlığı şartları ve önlemlerini kapsar.

Sorumluluklar

5.

(1)Bu Tüzük kuralları uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde koyun ve keçi brusellozunun eradikasyonu
zorunludur.
(2) (A)Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, tüm
koyun ve keçi sürüleri ve koyun ve keçi cinsi hayvanlar,
sürünün kaydı, işletmenin kurulması, merkez oluşumu veya
hayvanların menşe veya geçiş yerlerine izni amacıyla
belirlenir ve kayıt edilir.
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(B)Tüm koyun ve keçi sürüleri veya işletmeleri, resmi
olarak brusellozdan ari ve brusellozdan ari sürülerin
belirlenmesi ve koyun ve keçi brusellozunun eradikasyonu
için bu Tüzükte düzenlenen tanısal prosedürlere uygun
olarak muayene edilir.
(3) (A)Üreticiler, her yılın haziran ve aralık aylarında, ellerinde
bulunan koyun ve keçilerin tüm detaylarını, sayısını,
yaşlarını ve kategorilerini bölgelerindeki yetkili makama
bildirmek zorundadırlar.
(B)Yukarıda (A) bendinde belirtilen bildirimden sonra olan
herhangi bir değişiklik de en geç beş iş günü içinde yetkili
makama bildirilmelidir.
(4) Yetkili makam, her yıl 30 Haziran’a kadar sürü ve işletme
listelerinin kontrolünü ve düzenlemesini yapar.
(5) Bölge ve/veya sürünün bruselloz statüsünü belirleyen belge
Hayvan Sağlığı Yasası ve bu Yasa altında çıkarılacak Tüzük
kurallarına uygun olarak resmi veteriner hekim tarafından
düzenlenir ve tebliğ edilir. Bu belge resmi veteriner hekim
tarafından değiştirilebilir, ertelenebilir veya geçersiz
kılınabilir.
İKİNCİ KISIM
Hayvanın Kaydının Tutulması ve Tanısal Prosedürler
Hayvanın
Kaydının
Tutulması
7/2008

6.

(1)Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, daha
önceden uygulanmış tüm resmi kayıt işaretleri geçerli sayılır.
(2)Kimliği tespit edilmemiş ve kayıt edilmemiş koyun ve keçi
cinsi hayvanlar Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve
Kaydı Yasası ve bu Yasa altında çıkarılacak Tüzükler uyarınca
kayıt altına alınması zorunludur.

Serolojik Testler
ve Yeterlilikler

7.

(1)Koyun ve keçi brusellozunun tanısı için resmi serolojik testler
bu Tüzüğe ekli Ek I’de düzenlenmiştir.
(2)Testler için kan örneği alma resmi veteriner hekim tarafından
veya onun kontrolünde antikoagülansız vakumlu test tüpü gibi tek
kullanımlık malzemeyle yapılır.
(3)Herhangi bir barınakta tutulan koyun veya keçi cinsi
hayvanların sahibi veya bakıcısı, koyun veya keçilerin bruselloz
için muayenesi, testi veya tanısı için resmi veteriner hekimin
uygun yer talebine uyar ve özellikle bu tür hayvanların
toplanmasını, ağıla kapatılmasını ve güvenliğini sağlar.
(4)Koyun veya keçi cinsi hayvanların test edilecek kan örnekleri,
örnek alımından sonra üç gün içinde uygun koşullarda ve ayrıntılı
bilgi içeren bir belgeyle birlikte laboratuvara gönderilir.
(5)Referans laboratuvarı, yukarıdaki (4)’üncü fıkrada belirtilen
kan örnekleri üzerindeki tanısal testleri bu Tüzüğe ekli Ek I’de
belirtilen prosedürlere göre uygular. Laboratuvar, çıkan sonuçları,
örnekleri aldıktan sonra en geç yedi gün içinde, pozitif sonuç
durumunda ise elektronik postayı da kullanarak en kısa zamanda
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yetkili makama, ilgili bölge veteriner Dairelerine ve numuneyi
gönderen veteriner hekime bildirir.
(6)Yetkili makam tarafından izin verilmediği sürece tanısal test
için örnek alınan koyun veya keçi cinsi hayvanlar sürüden
çıkartılamaz.
(7)Resmi veteriner hekim tanısal prosedürleri, koyun veya keçi
cinsi hayvanların yaylacılık amacıyla götürüldüğü veya menşe
çiftlikte bulunmadıkları durumlarda, uygun koşulların mevcut
olduğu veya hayvanların uzun süre kaldıkları yerde uygular.
(8)Bu Tüzük kuralları uyarınca, resmi serolojik testler, aşılı
hayvanların olması durumunda, 18 aylıktan büyük hayvanlar
üzerinde yapılır.
(9)Sadece resmi olarak brusellozdan ari veya brusellozdan ari
sürülerden gelen koyun veya keçi cinsi hayvanlar, yukarıdaki
(7)’nci fıkrada belirtilen sebeplerle hareket ettirilebilir.
(10)Yetkili makam, resmi olarak brusellozdan ari veya
brusellozdan ari sürülerden gelen koyun veya keçileri
barındırmak için belirli ayrılmış bölgeler gösterir ve bölgeleri
zamanında düzenlemek için kurallar koyar.
(11)Hayvan tacirlerinin, resmi olarak brusellozdan ari sürülerden
gelen koyun veya keçi cinsi hayvanları barındırmak ve bunlardan
ayrı olarak brusellozdan ari sürülerden gelen koyun ve keçi cinsi
hayvanları barındırmak için yetkili makam tarafından izin
verilmiş yerlerinin olması zorunludur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Şüpheli ve Enfekte Hayvanlar İçin Kontrol Önlemleri
Şüpheli Hayvanlar 8.

41/2012

(1)Bir koyun veya keçi cinsi hayvan, bruselloz hastalığıyla ilgili
klinik işaretler gösterdiğinde bruselloz enfeksiyonu şüphelisi
olarak kabul edilir.
(2)Şüpheli koyun ve keçi bruselloz vakaları, Hayvan Sağlığı
Yasası’nın 14’üncü maddesi kuralları uyarınca yetkili makama
bildirilir.
(3)Herhangi bir barınakta tutulan koyun ve keçi cinsi hayvanların
sahibi veya bakıcısı bir düşük veya prematüre doğum olduğuna
inanıyorsa, yirmidört saat içinde aşağıdaki işlemleri yerine
getirir :
(A)Düşük veya prematüre doğum durumunu resmi bir
veteriner hekime bildirir;
(B)Düşük veya prematüre doğum yapan hayvanı ve fetüs ile
prematüre yavruyu sahibi veya bakıcısı olduğu diğer koyun ve
keçi cinsi hayvanlardan olabildiğince uzakta izole etmek için
gerekli düzenlemeleri yapar.
(4)Yukarıdaki (1)’inci ve (3)’üncü fıkralarda belirtilen hayvanlar
diğer hayvanlardan ayrı olarak tutulur ve plesantası ile birlikte
fetüs, kuzu veya oğlak, veteriner hekiminin talimatına uygun
olarak hayvanın sahibi veya bakıcısı tarafından imha edilir.
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(5)Yukarıdaki (1)’inci ve (3)’üncü fıkralardaki kuralların
uygulanacağı şüpheli hayvanların patolojik materyali, tanısal
prosedürler için gerekli önlemler alınarak teşhis laboratuvarına
gönderilir.
Enfekte
Hayvanlar
41/2012

9.

(1)Bir koyun veya keçinin bu Tüzüğe ekli Ek I’de belirtilen resmi
serolojik testlerin veya bakteriyolojik testlerin sonuçlarına
dayanarak bruselloz ile enfekte olduğu kabul edilir. Bölgedeki
resmi veteriner hekim, Hayvan Sağlığı Yasası’nın 14’üncü
maddesinde belirtilen kurallar uyarınca hayvan hastalığının
bildirimini yapar.
(2)Farklı bölgelerdeki sürülerden gelen hayvanların test
sonuçlarının pozitif olması durumunda hastalığı tespit eden ve
onaylayan referans laboratuvar yetkili makamı ve ilgili bölgedeki
veteriner işleriyle görevli daireyi bilgilendirir.
(3)Kesim durumunda, resmi veteriner hekim post-mortem
muayeneye dayanarak herhangi bir koyun ve keçi cinsi hayvanın
bruselloz ile enfekte olduğunu tespit eder veya buna inanırsa,
enfeksiyonu doğrulamak adına tanısal prosedürleri yerine getirir.
Doğrulama durumunda, yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları
uygulanır.
(4)Yetkili makam, menşedeki sürüde serolojik testleri uygular.

Kontrol Önlemleri 10. (1)Resmi veteriner hekim, herhangi bir yerde tutulan herhangi bir
koyun ve keçi cinsi hayvanın bruselloz için resmi tanısal teste
reaksiyon gösterdiğini belgelediğinde konuyu bu yerlerin
sahiplerine bir belge ile bildirir. Bu yerlerin sahipleri, komşu
yerlerde tutulan koyun, keçi ve sığır cinsi hayvanların kendi
yerindeki koyun ve keçi cinsi hayvanlarla temasa girmesini ve
hastalığın bulaşmasını engelleyecek tüm önlemleri alır.
(2)Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen koyun ve keçi cinsi
hayvanın sahibi veya bakıcısı veya yerlerin sahipleri aşağıda
belirtilen önlemleri almak zorundadır:
(A)Enfekte hayvanlardan alınan sütün aynı veya başka yerdeki
diğer hayvanlara pastorize, sterilize veya UHT işlemine tabi
tutulmadan verilmediğinden emin olmak,
(B)Test sonuçları pozitif olan hayvanların izole edilmesini
sağlamak,
(C)Kendilerine belge bildirimi yapıldıktan sonra en geç otuz gün
içerisinde hayvanların hızlı kesimi için yetkili makamın kontrolü
ve gözetimi altında mezbahaya veya itlaf yerine göndermek,
(Ç)Enfekte hayvanı alıkoymak ve onu diğer hayvanlardan
olabildiğince uzakta izole ederek bir resmi veteriner hekim
tarafından çıkarılan belgenin verdiği izin dışında taşınmadığından
veya taşınmasına sebep veya izin vermediğinden emin olmak,
(D)Tüm enfekte hayvanları kesim için kaydettirmek ve yetkili
makamın kontrolü için tarih, taşıyıcının adı, taşıma türü ve
7/2008
hayvan kaydı bilgilerini Hayvanların ve İşletmelerin
Tanımlanması ve Kaydı Yasası ve bu Yasa altında çıkarılacak
5

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

Tüzükler uyarınca belirlenecek kurallar gereğince saklı tutmak,
(E)Gerektiği durumlarda, enfekte hayvanları resmi veteriner
hekimin belirlediği şekilde işaretlemek.
(3) (A) Resmi veteriner hekim, herhangi bir yerde tutulan ve
bruselloz için resmi tanısal testlere reaksiyon veren koyun ve
keçi
cinsi
hayvanı
boyayabilir,
damgalayabilir,
zımbalayabilir veya başka bir şekilde işaretleyebilir.
(B) Yukarıdaki (A) bendinde belirtilen resmi veteriner
hekimin yaptığı bu işaretleri hiçkimse değiştiremez, silemez
veya aşındıramaz veya tahrif edemez veya bunlara teşebbüs
edemez.
(4)Bruselloz yayılmasına neden olan klinik işaretler gösteren
hayvanların kesim veya itlafı, yukarıdaki (1)’inci fıkrada
belirtilen belgenin verilmesinin ardından yedi gün içerisinde
yetkili makamın kontrolü ve gözetimi altında yapılır.
(5)Enfeksiyon bölgesinde veya gerekirse yetkili makamın yetkisi
altındaki başka bir bölgede bulunan onaylı mezbaha haricinde
hiçbir mezbaha enfekte hayvanların kesimi için kullanılamaz.
(6)Bruselloz yönünden hastalıklı veya hastalık şüphesi bulunan
koyun ve keçi cinsi hayvanlar kesilirken mezbahada görevli resmi
veteriner hekim aşağıdaki kuralları uygular:
(A)Hayvanlar bruselloz testine pozitif veya yetersiz (kesin bir
sonuç elde edilemeyecek şekilde) reaksiyon verdiklerinde,
veya enfeksiyondan şüphe duymaya neden olacak başka
nedenler olduğunda; diğer hayvanlardan ayrı olarak kesilmesi,
mezbahada mevcut bulunan diğer etlere, kesim hattına ve
personele bulaşmasını engelleyecek tedbirleri alır;
(B)Kesim sonrası muayenesi bruselloz ile akut enfekte
olduğunu işaret eden lezyonlar gösteren hayvan etlerinin,
insan tüketimi için uygun olmadığı ve Bruselloz testine pozitif
veya neticesiz reaksiyon veren hayvanlarda, bu tür bir lezyon
bulunmasa bile meme, baş, tüm iç organlar ve kanın insan
tüketimi için uygun olmadığını bildirir.
(7)Koyun ve keçi cinsi hayvanların bruselloz için tedavileri hiç
kimse tarafından yapılamaz.
(8)Yukarıdaki (1)’inci fıkra kuralları uyarınca resmi veteriner
hekim tarafından işletmelerin sahiplerine bildirim yapıldığında,
belgede verilen izin dışında, hiçbir gübre, çamur veya diğer
hayvan atıkları barınaklardan atılamaz.
(9)Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen hayvanlar
bertaraf edildiğinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
6

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

(A) Bu Tüzüğe bağlı Ek I’de belirtilen resmi serolojik testler ile
enfekte sürüde enfeksiyonun yokluğunu doğrulamak,
(B) Yeni hayvanların girişine sadece bu hayvanların altı aylıktan
büyük olması, bu Tüzüğün 14’üncü maddesinde belirtilen kurallar
doğrultusundaki resmi testlere negatif reaksiyon vermesi ve bu
Tüzüğün 12’nci maddesinde belirlenen kurallara uygunluk
gösteren dezenfeksiyon belgesine sahip olmaları koşuluyla izin
verilir.
(10)Yetkili makam, hastalık kaynağının hızlı bir şekilde ortadan
kaldırılması amacıyla brusellosis açısından pozitif olan
hayvanların öldürülmesine ve imhasına karar verebilir.
(11)Yukarıdaki 2’nci fıkranın (C) bendi ile 10’uncu fıkraya
istisna olarak, bulunduğu işletmede izole olarak tutulması
koşuluyla, enfekte hayvanların kesim amacıyla mezbahaya veya
itlaf edileceği yere gönderilme süresi yetkili makam tarafından
uzatılabilir.
Enfeksiyonun
11. (1)Bir resmi veteriner hekim, herhangi bir yerde tutulan veya
Yayılmasına Karşı
önceden tutulmuş herhangi bir koyun ve keçi cinsi hayvanın,
Diğer Önlemler
brusellozla enfekte başka bir hayvanla temasta bulunduğuna ve
otlama veya sağma nedeniyle bu hastalığın enfeksiyon riski
altında olduğuna inanırsa, bu hayvanlara resmi tanısal
prosedürlerin uygulanmasını sağlar.
(2)Bir resmi veteriner hekim, herhangi bir mezbahada veya
gösteri veya sergi, pazar, satış, toplama merkezi veya fuar olarak
kullanılan alanda mevcut veya daha önce bulunmuş herhangi bir
koyun ve keçi cinsi hayvanın brusellozla enfekte olduğuna
inanırsa, mezbaha veya diğer yerlerin sahiplerine bir bildiri
göndererek, bu tür hayvanlarla teması olan gübre, çamur veya
diğer hayvansal atık, saman, çöp veya diğer maddelerin nasıl yok
edileceğini tarif eder.
Dezenfeksiyonlar

12. (1)Bu Tüzüğün 9’uncu maddesi kuralları uyarınca belirlenen
enfekte hayvanların bertarafından sonra en geç yedi iş günü
içerisinde ve her durumda, sürünün nüfusunu artırmadan önce
resmi veteriner hekim hayvanların sahibine veya bakıcısına bir
bildirimde bulunarak, onlardan resmi kontrol altında aşağıdaki
koşulları sağlamasını talep eder:
(A) Enfekte hayvanların bulunduğu alanı veya alanın herhangi
bir kısmını veya herhangi bir aracı, teçhizat veya malzemeyi,
bildirimde belirtildiği gibi, masrafları kendisine ait olmak üzere,
temizleyip dezenfekte etmek,
(B) Enfekte hayvanlar tarafından kullanılan yerlerdeki gübre ve
çamuru işleyip, saklamasının ve bildirimin gerektirdiği üzere
gübrenin yayılmasını veya çamurun sıçramasını engellemek,
7
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(C)Bildirimde belirtilen koşullar uyarınca bahçıvanlık için
yasaklanmış olsalar dahi enfekte hayvanların gübre veya
çamurunu kullanmadan en az üç hafta önce dezenfekte etmek,
işlemek ve saklamak;
(Ç)Bildirimde belirtilen kurallar uyarınca, enfekte hayvanlarla
veya fetüsleriyle veya kuzu, oğlak ve plesantasıyla temas eden
veya temas etmiş olabilecek saman, çöp veya diğer malzemelerin
yakılmasını, dezenfekte edilmesini veya imha edilmesini
sağlamak.
(2)Resmi veteriner hekim, yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca
resmi kontrol altında yapılan işlemlere ilişkin olarak resmi
kontrolü yapan makamın verdiği dezenfeksiyon belgesini
denetleyebilir veya kendisi bu belgeyi verebilir.
(3)Otlaklar, enfekte hayvanların yok edilmesinden en erken dört
ay sonra kullanılmalıdır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Enfekte Sürülerin Durumunun İyileştirilmesi
Enfekte Sürü ve
13. (1)Bir koyun ve keçi sürüsü, etkenin izole edilmesi veya bir veya
Kontrol Önlemleri
daha fazla hayvanın bruselloz için bu Tüzüğe ekli Ek I’deki resmi
tanısal testlere reaksiyon vermesi durumunda, bruselloz ile
enfekte olarak kabul edilir.
(2)Bir sürüye Rev. 1 aşısı uygulandığında ve bu Tüzüğe ekli Ek
I’e uygun olarak yapılan teste tabi tutulan sürüdeki onsekiz
aylıktan büyük koyun ve keçi cinsi hayvanların %5 (yüzde
beş)’inden fazlası pozitif sonuçlar verdiğinde, enfekte olarak
kabul edilir. Pozitif vakalarda, bu Tüzüğün 10’uncu maddesinde
belirtilen kurallar uygulanır.
(3)Enfeksiyon yüzdesi %5 (yüzde beş)’ten düşük olduğunda,
resmi veteriner hekim serolojik testleri değerlendirmek için
sürünün klinik ve epidemiyolojik bilgilerini gözden geçirir ve
kararını gözden geçirmeye bağlı olarak verir.
(4)Bir sürüde koyun ve keçi bruselloz enfeksiyonu resmi olarak
doğrulandığında, enfeksiyonun hayvanların sahibine veya
bakıcısına ve diğer hayvanlara bulaşmasını engellemek için
yetkili makam tarafından veya denetiminde işletme sahibi veya
bakıcısı tarafından enfekte sürülerinin statüsü iyileşinceye kadar
aşağıdaki önlemler alınır:
(A)Enfeksiyonun kaynağını ve diğer sürülerle ilişkisini
belirlemek için gerekirse veteriner işleriyle görevli dairenin
referans laboratuvarı işbirliğiyle resmi veteriner hekim tarafından
yapılacak epidemiyolojik araştırma gerçekleştirilir,
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(B)Belirlenen salgın ve uygulanacak önlemlerle ilgili olarak
Yetkili makamın uygun göreceği kurumlarla iletişim sağlanır,
(C)Sürüde veya işletmede mevcut olan hayvan türleri ve
kategorileri için bir liste hazırlanır ve gerekirse hastalığa duyarlı
tüm hayvanlar işaretlenir,
(Ç)Enfekte ve şüpheli tüm hayvanlar izole edilir ve el konur,
(D)Bu Tüzüğün 10’uncu maddesi kuralları uyarınca enfekte
hayvanların kesilir veya itlaf edilir,
(E)Fetüs, plasenta ve ölü veya prematüre doğan kuzu veya oğlak
imha edilir,
(F)Bu Tüzüğün 12’nci maddesinde belirtilen kurallara uygun
olarak alan ve malzemeler temizlenirmesi ve dezenfekte edilir,
(G)Enfekte hayvanların çiftleşmesi engellenir,
(H)Önce enfekte olmayan hayvanlar ardından enfekte veya
şüpheli hayvanlar sağılır ve bu Tüzüğün 12’nci maddesi
kurallarına uygun olarak dezenfeksiyon yapılır,
(I)Acil kesime gitmek üzere izin verilmiş hayvanların dışında
enfekte sürüye veya enfekte sürüden yapılacak hayvan hareketleri
yasaklanır,
(İ)Enfekte koyun ve keçilerden doğan erkek veya dişi hayvanlar
kaydedilir ve işaretlenir. Bu hayvanlar kesim dışında başka bir
yere veya işletmeye nakledilmez,
(J)Enfekte hayvanlardan
alınan süt insan gıdası olarak
tüketilemez. Bu süte pastörizasyon, sterilizasyon veya UHT
yöntemlerinden biri uygulanmadan imha edilemez veya başka bir
hayvana verilemez,
(K)Enfekte sürülerin içinde test sonucu negatif çıkan
hayvanlardan alınan süt işaretlenmiş ayrı konteynerlerde saklanır
ve sütü işlemeden önce pastörize edilir,
(L)Sürü veya işletmede bulunan köpeklere serolojik test
uygulanır. Testin pozitif çıkması durumunda köpekler en az üç ay
boyunca resmi kontrol altında diğer hayvanlardan izole edilir.
Salgın Zamanında
İyileştirme

14. (1)Salgın zamanında, enfekte olan tüm hayvanlar veya
enfeksiyona duyarlı türlerin tüm hayvanları kesilmeden ve bu
Tüzüğe ekli Ek I’e göre sürüdeki 6 aylıktan büyük tüm
hayvanlara en az üç ay veya daha fazla arayla yapılan iki teste
negatif sonuçlar vermeden sürünün durumu iyileştirilmiş
sayılmaz.
(2)Salgın zamanında sürüde gebe koyun ve keçi cinsi hayvanlar
olması durumunda, son kontrol, salgın zamanında gebe olan son
hayvan da doğum yaptıktan en az yirmibir gün sonra yapılmalıdır.
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BEŞİNCİ KISIM
Sağlık Durumu
BİRİNCİ BÖLÜM
Resmi Olarak Brusellozdan Ari ve Brusellozdan Ari Sürüler
Resmi Olarak
Brusellozdan Ari
Koyun veya Keçi
Sürüsü

15. (1)Yetkili makam, bir koyun veya keçi sürüsünü resmi olarak
brusellozdan ari sürü olarak aşağıda belirtilen koşullar
sağlandığında kabul eder ve tanır:
(A)Sürüde bruzelloza duyarlı bütün hayvanların, en az oniki
ay boyunca, brusellozun klinik veya diğer işaretlerini
taşımaması durumunda,
(B)En az iki yıl önce Rev.1 aşısı veya resmi olarak onaylanan
diğer bir aşıyla aşılananlar dışında sürüde bruselloza karşı
aşılanmış hiçbir koyun veya keçi cinsi hayvanın bulunmaması
durumunda,
(C)Test zamanında altı aylıktan daha büyük olan bütün koyun
ve keçiler üzerinde bu Tüzüğe ekli Ek I’e göre uygulanan ve
aralarında altı ay veya daha fazla zaman bulunan iki testten de
negatif sonuç alınması durumunda,
(Ç)Yukarıdaki (C) bendinde belirtilen testlerin ardından,
sürüde, sadece sürüde doğan veya aşağıdaki (5)’inci fıkra
kurallarında belirtilen resmi olarak brusellozdan ari ve
brusellozdan ari sürüden gelen koyun ve keçilerin olması
durumunda,
(D)Sürünün resmi olarak brusellozdan ari sürü olarak
yeterlilik almasından sonra, aşağıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen
koşulların karşılanmaya devam edilmesi durumunda,
(E)Sürünün, bu Tüzüğün 17’nci madde kuralları uyarınca
resmi olarak tanınan brusellozdan ari ülke veya bölge
konumlu olması durumunda.
(2)Bir koyun veya keçi sürüsü, resmi olarak brusellozdan ari
durumunu aşağıdaki koşullarda korumaya devam eder:
(A)Resmi olarak brusellozdan ari koyun veya keçi sürülerinin,
resmi olarak brusellozdan ari olarak tanınan bir bölgede
bulunmaması ve sürünün içerisine ariliği tespit edildikten
sonra hayvan girişinin aşağıdaki (5)’inci fıkra kurallarına
uygun olarak yapılması halinde, 6 aylıktan büyük hayvanları
temsil edici sayıda koyun ve keçi yılda bir kontrole tabi
tutulur. Sürünün resmi olarak brusellozdan ari statüsünü
devam ettirebilmesi için bu Tüzüğe ekli Ek I’deki testlerin
sonuçlarının negatif olması gerekir.
(B)Her bir sürüde test edilecek hayvanların nitelikleri aşağıda
belirtilen şekilde olur:
(a)6 aylıktan büyük, kastrasyon yapılmamış bütün erkek
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hayvanlar,
(b)Önceki testten sonra sürüye katılan bütün hayvanlar,
(c)Sürü başına en az elli tane olmak üzere, üreme yaşına
gelmiş (cinsel olarak olgun) veya laktasyondaki
dişilerin %25 (yüzde yirmibeş)’i sürünün elli’den az dişi
barındırması durumunda bütün dişiler.
(C)Koyun
veya
keçi
sürülerinin
%99
(yüzde
doksandokuz)’undan fazlasının resmi olarak brusellozdan (B.
melitensis) ari olarak ilan edildiği, resmi olarak brusellozdan
ari olmayan bir bölge için, resmi olarak brusellozdan ari
koyun ve keçi sürülerinin kontrol edilme sıklığı üç yıla kadar
uzatılabilir.
Ancak, resmi olarak brusellozdan ari olmayan sürülerin
bu Tüzükte düzenlenen kuralları içeren yeni bir resmi kontrol
altına alınması veya eradikasyon programına dahil edilmiş
olması şarttır.
(3) Bir sürünün resmi olarak brusellozdan ari durumunun, yetkili
makam tarafından askıya alınması veya şartlı olarak askıya
alınması veya şartlı olarak askıya alma durumunun kaldırılması
aşağıdaki koşulların varlığı halinde gerçekleşir:
(A)Bir veya daha fazla sayıda koyun veya keçinin
bruselloz taşıdığından şüphe edilmesi durumunda sürünün
brusellozdan ari olarak durumu askıya alınır.
Ancak, hayvan veya hayvanların hastalığının resmi
olarak tespit edilmesine kadar derhal itlafı veya izole
edilmesi durumunda veya hastalık şüphesinin resmi olarak
kaldırılması durumunda, sürünün durumu şartlı olarak
askıya alınabilir.
(B)Bruselloz doğrulandığında sürünün brusellozdan ari
statüsü askıya alınır.
(C)Şartlı olarak askıya alma durumunun yetkili makam
tarafından kaldırılması için, bütün enfekte hayvanların
veya enfeksiyona yatkın bütün hayvan türlerinin kesilmesi
ve en az üç ay veya daha uzun aralıkla bu Tüzüğe ekli Ek
I’e uygun olarak yapılan iki testte sürüdeki 6 aylıktan
büyük bütün hayvanların negatif sonuç vermesi gerekir.
Ancak, salgın zamanında sürüde gebe koyun ve keçi
cinsi hayvanların olması durumunda, son kontrol, salgın
zamanında gebe olan son hayvan da doğum yaptıktan en az
yirmibir gün sonra yapılmalıdır.
(4)Yukarıdaki (3)’üncü fıkrada belirtildiği şekilde bir sürü, resmi
olarak brusellozdan ari bir bölgede yer alıyorsa, yetkili makam
aşağıda belirtilen kuralları uygular:
(A)Sürüdeki bütün enfekte hayvanların ve enfeksiyona duyarlı
türlere ait bütün enfekte hayvanların kesilmesini veya itlafını
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sağlar,
(B)Epidemiyolojik bir inceleme yürütür ve enfekte sürü ile
epidemiyolojik bağlantısı bulunan sürülerde yukarıdaki
(3)’üncü fıkranın (C) bendinde belirtilen testlerin yapılmasını
sağlar.
(5)Resmi olarak brusellozdan ari bir koyun veya keçi sürüsüne
yeni koyun ve keçilerin katılmasına aşağıdaki koşullar yerine
getirildiği sürece Yetkili makam tarafından izin verilir:
(A) Katılacak olan koyun ve keçilerin resmi olarak
brusellozdan ari koyun ve keçi sürülerinden gelen koyun ve
keçiler olması,
(B) Katılacak olan koyun ve keçilerin brusellozdan ari bir
sürüden gelmiş olması,
(C) Katılacak olan koyun ve keçilerin bu Tüzüğün 6’ncı
maddesine uygun olarak teker teker tanımlanmış ve kayıt
altına alınmış olması;
(Ç) Katılacak olan koyun ve keçilerin bruselloza karşı hiç
aşılanmamış olması, eğer aşılanmışlarsa aşılama üzerinden en
az iki yıl geçmiş olması.
Ancak, 7 aylıktan önce aşılanan 2 yaşın üzerindeki dişiler
sürüye bu koşula bakılmaksızın getirilebilir;
(D) Katılacak olan koyun ve keçilerin menşe sürülerinde
resmi gözetim altında izole edilmiş olması ve bu tür izolasyon
sırasında bu Tüzüğe ekli Ek I’e uygun olarak en az altı hafta
arayla yapılan iki teste negatif sonuç vermiş olması.
Brusellozdan Ari
Koyun veya Keçi
Sürüsü

16. (1)Yetkili makam, bir koyun veya keçi sürüsünü, brusellozdan ari
koyun ve keçi sürüsü olarak aşağıda belirtilen koşullar
sağlandığında kabul eder ve tanır:
(A) Bruselloza duyarlı bütün hayvanların geriye dönük en az
son oniki ay boyunca brusellozun klinik veya diğer
belirtilerini göstermemesi,
(B) Koyun veya keçilerin tamamı veya bazılarının Rev.1 aşısı
veya resmi olarak onaylanmış bir başka aşıyla aşılanmış
olması ve hayvanların, 7 aylıktan küçükken aşılanmış olması,
(C) Testlerin yapılması sırasında sürüde bulunan 18 aylıktan
büyük aşılanmış bütün koyun ve keçilerde en az altı arayla bu
Tüzüğe ekli Ek I’e uygun olarak yapılan iki testte negatif
sonuç alınması,
(Ç) Testlerin yapılması sırasında sürüde bulunan 6 aylıktan
büyük aşılanmamış bütün koyun ve keçilerde en az altı ay
arayla bu Tüzüğe ekli Ek I’e uygun olarak yapılan iki testte
negatif sonuç alınması,
(D) Yukarıdaki (C) ve (Ç) bentlerinde belirtilen bruselloz
testlerinin uygulanmasından sonra, sürüde doğmuş veya
sürüye dışarıdan katılan tüm koyun ve keçilerin aşağıda
(4)’üncü fıkrada belirtilen koşullar uyarınca brusellozdan ari
bir sürüden gelmiş olması,
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(E) Sürünün brusellozdan ari olduğu tespit edildikten sonra
aşağıdaki (2)’nci fıkra altında belirtilen koşulları sağlamaya
devam etmesi.
(2) Bir koyun veya keçi sürüsü brusellozdan ari durumunu
aşağıdaki koşullarda korumaya devam eder :
(A)Sürüde bulunan koyun ve keçilerin B bendinde belirtildiği
şekilde yılda bir kez teste tabi tutulması ve testin negatif
sonuç vermesi durumunda,
(B)Her bir sürüde test edilecek örnek hayvan sayısının aşağıda
belirtilen şekilde olması durumunda,
(a)6 aylıktan büyük, kastrasyon yapılmamış ve
aşılanmamış bütün erkek hayvanlar,
(b)18 aylıktan büyük, kastrasyon yapılmamış ve
aşılanmış bütün erkek hayvanlar,
(c)Önceki testten sonra sürüye katılan bütün
hayvanlar,
(ç)Sürü başına en az elli tane olmak üzere, üreme
yaşına gelmiş (cinsel olarak olgun) veya laktasyondaki
dişilerin %25 (yüzde yirmibeş)’i sürünün elliden az
dişi barındırması durumunda tüm dişiler.
(3)Bir sürünün brusellozdan ari statüsünün yetkili makam
tarafından kaldırılması veya şartlı olarak askıya alma durumunun
kaldırılması aşağıdaki koşulların varlığı halinde gerçekleşir:
(A)Bir veya daha fazla sayıda koyun veya keçinin bruselloz
taşıdığından şüphe edilmesi durumunda sürünün brusellozdan
ari statüsü askıya alınır,
Ancak, hayvan veya hayvanlar derhal itlaf edilir veya
hastalığın resmi tespitine kadar izole edilirse veya hastalık
şüphesi resmi olarak kaldırılırsa, sürünün durumu şartlı olarak
askıya alınabilir.
(B)Bruselloz doğrulandığında sürünün brusellozdan ari
durumu askıya alınır,
(C) Şartlı olarak askıya alma durumunun yetkili makam
tarafından kaldırılması için, bütün enfekte hayvanların veya
enfeksiyona duyarlı türlere ait tüm enfekte hayvanların
kesilmesi ve en az üç ay veya daha fazla aralıkla bu Tüzüğe
ekli Ek I’e uygun olarak yapılan iki testte aşağıda belirtilen
her iki hayvan grubunun da negatif sonuç vermesi
durumunda:
(a)18 aylıktan büyük, aşılanmış bütün hayvanlar,
(b)6 aylıktan büyük, aşılanmamış bütün hayvanlar,
(4)Brusellozdan ari bir koyun veya keçi sürüsüne, sadece aşağıda
belirtilen hayvanlar katılabilir:
(A)Brusellozdan ari veya resmi olarak brusellozdan ari bir
koyun veya keçi sürüsünden gelen koyun veya keçiler,
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(B)Yetkili makam tarafından benimsenen eradikasyon
programına uygun olarak, sürüler brusellozdan arilik
yeterliliğine erişmek amacıyla tanınan süreye kadar,
yukarıdaki (A) bendinde belirtilen sürüler dışındaki
sürülerden gelen koyun ve keçilerden aşağıdaki koşulları
sağlayan,
(a)Bu Tüzüğün 6’ncı maddesine uygun olarak her
birinin tanımlanmış ve kayıt altına alınmış olması,
(b)Bruselloza duyarlı türlere ait tüm hayvanların, en az
oniki ay boyunca brusellozun klinik veya diğer
belirtilerini göstermemiş olan bir sürüden gelmiş
olması,
(c)Önceki iki yıl boyunca aşılanmamış olması,
(ç)Menşe sürüde veteriner hekim gözetimi altında
izole edilmiş olması ve bu süre içinde, bu tüzüğe ekli
Ek I’e uygun olarak en az altı haftalık aralarla
uygulanan iki teste negatif sonuç vermiş olması,
(d) 7 aylıktan önce ve sürüye katılmadan en az onbeş
gün önce Rev.1 veya başka bir resmi aşıyla aşılanmış
olması.
(5)Brusellozdan ari bir koyun veya keçi sürüsünün, resmi olarak
brusellozdan ari bir koyun veya keçi sürüsü olabilmesi için en az
iki yıl boyunca aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekir:
(A) Sürüde en az geriye dönük olarak birbirini izleyen önceki
iki yıl içinde bruselloza karşı aşılanmış hayvanın
bulunmaması,
(B)Yukarıdaki (4)’üncü fıkranın (B) bendinde belirtilen
koşullara, bu süre boyunca uygunluk göstermesi,
(C) İkinci yılın sonunda, bu Tüzüğe ekli Ek I’e uygun olarak 6
aylıktan büyük tüm hayvanlara uygulanacak teste hayvanların
her birinin negatif sonuç vermsi.
İKİNCİ BÖLÜM
Resmi Olarak Brusellozdan Ari ve Brusellozdan Ari Bölgeler
Resmi Olarak
Brusellozdan Ari
Koyun ve Keçi
Bölgesi

17. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bir bölge, aşağıda
belirtilen koşulların sağlanması durumunda yetkili makam
tarafından resmi olarak brusellozdan ari bölge ilan edilir:
(1) Koyun ve keçi sürülerinin %99.8’(yüzde doksan dokuz onda
sekiz)’inin resmi olarak brusellozdan ari sürüler olması,
(2) Koyun veya keçi brusellozunun, en az beş yıl, bildirimi
zorunlu bir hastalık olması,
(3) En az beş yıl boyunca, resmi olarak hiçbir koyun veya keçi
brusellozu vakasının tespit edilmemiş olması,
(4) Aşılamanın, en az üç yıl öncesine kadar yasak olması,
(5) Yukarıdaki bentlerde sayılan koşulların aşağıda belirtilen
kurallara uygun olarak karşılanmış olması:
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(A)(a) Bir bölgenin resmi olarak brusellozdan ari olarak
tanımlanmasından sonraki ilk yıl içinde sürü veya mezbaha
düzeyinde %99 (yüzde doksan dokuz) güven aralığında rastgele
kontroller yapıldığında, sürü enfeksiyon oranın %0.2 (yüzde sıfır
onda iki)’den düşük olması veya 6 aylıktan büyük tüm koyun ve
keçilerin en az %10 (yüzde on)’unun bu Tüzüğe ekli Ek I’e uygun
olarak yapılan testlerde negatif sonuç vermesi veya,
(b) Bir bölgenin resmi olarak brusellozdan ari olarak belirlenmesi
ve tanınmasından sonraki ikinci yıl içinde sürü veya mezbaha
düzeyinde rasgele konroller yapıldığında %95(yüzde doksan beş)
güven aralığında sürülerin %0.2 (yüzde sıfır onda iki)’sinden
daha azının enfekte olarak tespit edilmesi veya 6 aydan büyük
tüm koyun ve keçilerin en az %5 (yüzde beş)’inin bu Tüzüğe ekli
Ek I’e uygun olarak yapılan testlerinde negatif sonuç vermesi,
(B)Brusellozdan ari durum için bu Tüzüğün 15’inci ve 16’ncı
maddelerindeki gerekli görülen koşulların yerine getirilmesine
devam edilmesi.
Brusellozdan Ari
Koyun ve Keçi
Bölgesi

18. (1)Ülke veya bir bölge aşağıda belirtilen koşulları yerine
getirmesi halinde yetkili makam tarafından brusellozdan ari bölge
ilan edilir:
(A) Koyun ve keçi sürülerinin %99.8 (yüzde doksan dokuz onda
sekiz)’inin brusellozdan ari sürüler olmaları;
(B)Sürü veya
mezbaha
düzeyinde
yapılan
rasgele
kontrollerin, %95(yüzde doksan beş) güven aralığında
sürülerin %0.2 (yüzde sıfır onda iki)’sinden daha azını enfekte
olarak göstermeleri,
(C)(a) 6 aydan büyük tüm koyun ve keçilerin en az %10 (yüzde
on)’unun; veya
(b) 7 aylık olmadan önce aşılanan, 18 aylıktan büyük koyun
ve keçilerin en az %10(yüzde on)’unun
bu Tüzüğe ekli Ek I’e uygun olarak yapılan testlerinde negatif
sonuç vermeleri ve koşulları karşılamaya devam etmeleri.
(2)Bir bölge veya ülkenin brusellozdan ari olarak kabul
edilebilmesi için tüm bölgelerdeki veteriner işleriyle görevli
dairelerden onay görmesi gerekir.
ALTINCI KISIM
Çeşitli Kurallar

Diğer Duyarlı
Türlere Ait
Hayvanlar İçin
Önlemler

19. Yetkili makam, bölgede mevcut diğer duyarlı türlere ait
hayvanların, brusellozun kontrol ve eradikasyonunda başarısızlığa
neden olacağına inanırsa Hayvan Sağlığı Yasası ve bu Yasa
altında çıkarılacak Tüzük kurallarına uygun bütün önlemleri
uygular.

Tacir Barınakları
İçin Önlemler
41/2012

20. Hayvan tacirlerinin, yetkili makamın aylık sağlık denetimine tabi
tutulan barınaklarının olması zorunludur. Barınaklarda kalan
hayvanlarla ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır:
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(1)
7/2008

(2)

Sadece resmi olarak brusellozdan ari ve brusellozdan ari
sürülerden gelen belgeli hayvanlar bulunabilir,
Girişte ve çıkıştaki tüm hayvan hareketlerinin
kaydedilmesi zorunludur. Hareketlerin tarihleri, taşıyıcının
adı, taşıma şekli ve hayvan kaydı ve belgesi yetkili
makamın kontrolü için Hayvanların ve İşletmelerin
Tanımlanması ve Kaydı Yasası ve bu Yasa altında
çıkarılacak Tüzükler uyarınca saklanır.

Durumları Belli
Olmayan
Sürülerden
Hayvan
Getirilmesi

21. Bu Tüzük kurallarına göre durumları bilinen sürülere, durumları
belli olmayan sürülerden otuz günden az bir süre önce resmi bir
serolojik teste negatif sonuç vermeyen bir hayvan getirilemez.
Getirilmesi durumunda sürü sağlıklı statüsünü kaybeder.

Yetkili Makamın
Diğer Yetkileri

22. Yetkili makamın, bu Tüzük kurallarına ilişkin istisnai yetkileri
aşağıdaki gibidir:
(1)Bu Tüzüğün 7’nci maddesinin (7)’nci fıkrasında düzenlenen
kurallarda değişiklik yaparak, resmi olarak brusellozdan ari ve
brusellozdan ari sürülerden gelmeyen koyun ve keçilerle
yaylacılığa izin verebilir,
(2)Bu Tüzüğün 7’nci maddesinin (8)’nci fıkrasında düzenlenen
kurallarda değişiklik yaparak, 30 aylıktan büyük aşılı hayvanlarda
resmi serolojik testleri uygulayabilir,
(3)Bu Tüzüğün 21’inci maddesi kurallarında değişiklik yaparak,
menşe sürüsünün resmi olarak kontrol edilmiş ve hayvanlar otuz
günden az bir süre önce yapılan resmi serolojik teste negatif
reaksiyon vermişse, bu tür resmi olarak brusellozdan ari olmayan
ve brusellozdan ari olmayan sürüden gelen hayvanların, bu Tüzük
kuralları uyarınca resmi olarak kontrol edilmiş bir koyun veya
keçi sürüsüne katılmasına izin verebilir.

Tazminat
41/2012

23. (1)(A)Yetkili makam, Hayvan Sağlığı Yasası’nın 15’inci maddesi
kuralları uyarınca belirtilen bruselloz uygulamasında kendisine
verilen yetkiyi kullanarak bir koyun ve keçi cinsinden hayvanın
itlaf edilmesine veya kesilmesine karar verirse, Hayvanların ve
İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı Yasası ve bu Yasa altında
çıkarılacak Tüzükler uyarınca kulak küpesi ve kayıt belgesiyle
belirlenen bu hayvanlar için Bakanlık tarafından tazminat
ödenmeli ve miktar Genel Tarım Sigortası Fonu Yasası
kurallarına göre belirlenmelidir.
(B)Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, tazminat bedeli
belirlenmeden önce Yetkili makam kararıyla hayvanın itlaf veya
kesim işlemi gerçekleştirilebilir.

7/2008

40/1982
47/1995

16

Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net
Tel: 227 17 01

41/2012

(2) Tazminat bedelini alabilmek için hayvanların sahibi veya
bakıcısı, enfekte hayvanları, bu Tüzüğün 10’uncu maddesinin
(2)’nci fıkrasının (C) bendinde belirtilen süreden daha uzun
olmamak koşuluyla mümkün olan en kısa sürede itlaf etmeli veya
kesime göndermelidir.
(3)İlgili bölgenin
veteriner
işleriyle
görevli
dairesi,
epidemiyolojik duruma dayanarak, veteriner işleriyle görevli
dairenin referans laboratuvarıyla birlikte ve enfekte olduğu
düşünülen negatif hayvanların itlaf edilmesine veya kesime
gönderilmesine karar verebilir.
(4)Bu madde kuralları uyarınca ödenmesi öngörülen tazminatlar,
Hayvan Sağlığı Yasası’nın 15’inci maddesinin (2)’nci fıkrası
uyarınca son pozitif hayvanın itlaf edilmesinden en fazla üç ay
sonra ödenir.

Aşılama

24. (1)Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, bruselloza
karşı aşı satmak ve kullanmak yasaktır.
(2)Aşılama stratejisi, yetkili makamın kontrolü altında olup
epidemiyolojik duruma göre yetkili makam tarafından yürütülür.

Gösteriler,
Toplama
Merkezleri,
Sergiler ve
Pazarlar

25. (1)Hiç kimse, koyun veya keçi cinsi hayvanların bulunduğu
herhangi bir gösteri, toplama merkezi, sergi, pazar, satış veya fuar
işletmesiyle ilgisi bulunan herhangi bir barınağı, bir resmi
veteriner hekim tarafından verilen yetki belgesi olmadan
kullanamaz.
(2)Resmi veteriner hekim, gösteri, toplama merkezi, sergi, pazar,
satış veya fuar düzenlenen herhangi bir barınakta bulunan
herhangi bir koyun veya keçinin brusellozla enfekte olduğu veya
bruselloz enfeksiyonu riskine maruz kaldığına inanması
durumunda, hayvanın veya hayvanların o barınaktan çıkarılmasını
isteyebilir. Bu hayvanların sahibi veya bakıcısı resmi veteriner
hekimin direktifine uygun olarak aşağıdaki tedbirleri alır:
(A)Acil kesim için bir mezbahaya götürebilir,
(B)Gösteri, sergi, pazar, satış veya fuar için getirildiği
barınağa geri götürebilir,
(C)Resmi veteriner hekimin yönlendireceği başka
barınaklara götürebilir.
(3)Bir koyun veya keçi cinsi hayvanın yeri, resmi veteriner hekim
tarafından sahibine veya bakıcısına verilecek bildiriyle son
bulacak bir zamana kadar ve hayvanın hemen izole edilmesi
koşuluyla, sadece yukarıdaki (2)’nci fıkranın (B) ve (C)
bentlerinde belirtilen kurallara uygun olarak değiştirilebilir.

Yükümlülüklerin
26. (1)Bu Tüzükte düzenlenen yükümlülüklerin yerine getirilmediği
Yerine Getirilmesi
durumlarda, koyun ve keçi brusellozunun kontrol ve
eradikasyonu prosedürleri yetkili makam tarafından uygulanır.
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(2)Hayvan sahibi veya bakıcısı, hayvanın değerinin tespit
edilmesiyle ilgili olarak hayvanın kaydı ve incelenmesi için
toplanması, barınağa konması ve güvene alınmasına yardım
konularında resmi veteriner hekimin taleplerine uyar.
(3)Hayvan sahibi veya bakıcısı, yukarıdaki (2)’nci fıkrada
belirtilen konularda resmi veteriner hekime yardımda
bulunmazsa, bu önlemler yetkili makam tarafından alınır ve
masrafları yükümlülüğü yerine getirmeyen kişiden tahsil edilir.
YEDİNCİ KISIM
Son Kurallar
Uygulama

27. Bu Tüzükte düzenlenen kuralların, yıllık kontrol ve eradikasyon
planlarının yürütülmesinden yekili makam sorumludur. Yetkili
makam:
(1)Koyun ve keçi brusellozunun varlığını araştıracak, kontrol ve
eradikasyonunu sağlamaktan sorumlu olacak resmi veteriner
hekimleri belirler ve onlara çalışma direktiflerini ve yeterli
eğitimi verir,
(2)Bu Tüzüğe ekli Ek I’de belirtilen tanı yöntem ve standartları
koordine etmekten sorumlu veteriner işleriyle görevli daire ulusal
referans laboratuvarını belirler. Bu laboratuvarın sorumlulukları
bu Tüzüğe ekli Ek I’in Ulusal Referans Laboratuvarlarını
düzenleyen Bölüm C’de açıklanmıştır.

Yürütme Yetkisi

28. Bu Tüzük, Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

29. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.
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EK I
RESMİ TANISAL PROSEDÜRLER
BÖLÜM A
Etkenin Tanımlanması
İzolasyon ve
Demonstrasyon

1.

(1)

(2)

(3)

Abort materyalinde, vajinal akıntılarda veya sütte brusella
morfolojisinin organizmalarının modifiye asidorezistan
veya immünspesifik boyama ile gösterilmeleri, özellikle de
serolojik testlerle desteklendiğinde, brusellozun varlığına
işaret eden bulgulardır. Polimeraz zincirleme reaksiyonu
(PCR) yöntemleri de başka tespit araçlarıdır.
Mümkün oldukça, Bruselloz spp rahim akıntıları, atık
fetüsler, meme salgıları veya lenf nodülleri veya dişi ve
erkek üreme organları gibi seçilmiş dokulardan kültür
alınarak basit veya spesifik besi yeri kullanılarak izole
edilmelidir.
İzolasyondan sonra, türler ve biyovar; faj lizis ve/veya
oksidatif metabolizma testleri, kültürel, biyokimyasal ve
serolojik kriterler kullanılarak tanımlanır. Polimeraz
zincirleme reaksiyonu (PCR) ise belirli genomik sekanslara
dayanarak hem tamamlayıcı hem de biyotip oluşturucu
yöntem sunabilir.
BÖLÜM B
Serolojik Testler

Serolojik Testler

1.

(1)

(2)

(3)
(4)

Koyun ve keçi brusellozunun tanısı için resmi serolojik
testler aşağıda belirtilen testler doğrultusunda belirlenir:
(A) Tamponlanmış Brusella antijen testi (Rose Bengal
testi (RBT),
(B) Komplement fiksasyon testi (CFT) veya resmi olarak
onaylanmış diğer yöntemler.
(C) Komplement fiksasyon yöntemi, tek hayvanlar
üzerindeki testler.
Rose Bengal testi uygulanırken, bir işletmedeki
hayvanların %5’inden fazlası pozitif bir reaksiyon
gösteriyorsa; işletmedeki her bir hayvan üzerinde
kompement fiksasyon yöntemiyle bir test daha yapılır.
ml.’de 20 ve/veya daha fazla ICFTU içeren bir serum
pozitif olarak kabul edilir.
Kullanılan antijenler veteriner işleriyle görevli dairenin
referans laboratuvarı tarafından onaylanmalı ve ikincil
uluslararası standart anti-brusella abortus serumuna karşı
standardize edilmelidir.
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BÖLÜM C
Ulusal Referans Labaratuvar
Ulusal Referans
Laboratuvarı

1.

Bu Tüzüğün 30’uncu maddesinin 2(B) fıkrasına uygun olarak
görevlendirilen
ulusal
referans
laboratuvarı
şunlardan
sorumludur:
(1) Ülkede kullanılan test yönteminin güvenilirliğini gösteren
doğrulama çalışmalarının sonuçlarının onaylanması,
(2) Yukarıda BÖLÜM
B’de belirtilen birincil uluslararası
standart seruma karşı, ikincil referans ulusal standart serumunun
kalibrasyonu (‘çalışma standartları’),
(3) Ülkede kullanılan tüm antijenlerin kalite kontrolünün
sağlanması,
(4) Bruselloz için hayvan reaktörler üzerinde yapılan teyit edici
test,
(5) Uluslararası alanda bruselloz için Ulusal Referans
Laboratuvarları Ağı ile işbirliği.
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