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TEMEL 

SÜREÇ 
Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci Süreç No:06 

 

SÜREÇLER 

6.1 Bitki Sağlığı Süreci  

6.2 Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci 

Alt SÜREÇLER 

6.1.1. Bitki Sağlığı Süreci 

6.2.1 Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar Süreci  

6.2.1 Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar Süreci  

6.2.2 Hayvan Refahı Süreci 

6.2.3Hastalık Çıkış Süreci 

6.2.4 Hastalık Sönüş Süreci 

6.2.5 Belgesiz Hayvan Hareketleri Süreci 

6.2.6 Göçer Hayvan Hareketleri Süreci 

6.2.7 Aşılama Süreci 

6.2.8 Marazi Madde Alım ve Gönderme Süreci 

6.2.9 Salgın Hastalıklar İş Akış Süreci 

 

Faaliyet 

Basamakları 

6.1.1 Bitki Sağlığı Süreci 

6.1.1.1 Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla arazilerde mücadele doğrultusunda ihbar gelmesi, rutin 

saha çalışmaları ya da Bitki Sağlığı Uygulama Programında yer alan hastalık ve zararlılarla ilgili yapılması 

istenen sürveyler sırasında ilgili teknik personelce tespiti yapılır.  

6.1.1..2. Denetim için araç  talep edilir. 

6.1.1.3. Ekip tarafından denetlenecek olan araziye gidilir. 

6.1.1.4. Bitkilerdeki hastalık ve zararlılar gözlemsel olarak kontrol edilir. 

6.1.1. Etkili olan mücadele türü üreticiye bildirilir. 

6.1.1.6. Eğer gözlemsel olarak teşhis edilemeyen bir hastalık veya zararlı var ise, teşhis edilmesi 

için örnek alınır. 

6.1.1.7. Alınan örnek ilgili Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne ya da ilgili laboratuvara 

incelenmek üzere gönderilir. 

6.1.1.8. Analiz sonucu doğrultusunda yapılması gerekli olan mücadele üreticiye bildirilir. 

6.1.1.9. Yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan raporlar yılsonunda Bakanlığın ilgili birimine 

gönderilir. 

Faaliyet 

Basamakları 

 

6.2.1  Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıklar Süreci 

6.2.1.1  Gerçek ve Tüzel Kişilerden Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz hastalıkla ilgili dilekçe 

/İhbar alındıktan sonra Mahallinde inceleme ve muayene yapılır. 

6.2.1.2. Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalık değilse Tutanak düzenlenerek arşive 
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kaldırılır. 

6.2.1.3. Bulaşıcı, Tazminatlı ve Zoonoz Hastalıksa Geçici kordon ve karantina tedbirlerinin 

uygulanır. Marazi madde alınarak ilgili laboratuvara gönderilir.  

6.2.1.4 Laboratuvar tetkik sonuçları  pozitif değilse Geçici kordon ve karantina 

tedbirlerinin kaldırılır. Sonuç pozitifse  Hayvan Sağlık Zabıtası komisyonunun toplanması 

Kordon ve Karantina gibi her türlü tedbirlerinin alınması, hastalık çıkışı yapılarak ilgili 

yerlere bildirilir. 

6.1.5 Tazminatlı hastalıklarda  İlgili mevzuat gereği İl Kıymet Takdir Komisyonu 

toplanarak  hayvanın bedeli belirlenir. İlgili mevzuat gereği şarta tabi kesim veya imha 

işlemi, tazminat mazbatasının düzenlenerek  onaylanır. 

 

6.2.1.6. İşletmede ara ziyaretlerin yapılması, Salgın Hastalık tehdidinin geçmesi ile 

hastalık sönüşünün yapılması ve kordon ve karantina işlemlerinin kaldırılarak gerekli 

bildirimler yapılır. 

6.2.1.7  Hastalık sönüşü yapılarak ilgili yerlere bildirilir. 

 

          6.2.2 Hayvan Refahı Süreci 

             

          6.2.2.1 Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı 

gereği, hayvan sağlığı ile birlikte ele alınan hayvan refahı konusuna özel önem erilecektir. 

           6.2.2.2 Hayvanlarda acı ve ıstırap, yara bere, stres ve korkuya neden olacak hiçbir 

müdahaleye izin verilmeyecektir. 

           6.2.2.3 Gerek çiftlik hayvanlarının bakımı, beslenmesi, nakliyesi ve kesimi 

sonrasında gerekse deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için hayvan kullanımında eziyetten 

uzak ve minimum düzeyde heyecan, acı ve ızdırap duymalarını sağlayacak düzenlemelerin 

yapılması için eğitim ve yayım çalışmaları sürdürülecektir. 

           6.2.2.4 Salgın ve zoonoz hastalıkların kontrolü ve eradikasyonu nedeniyle yapılacak 

zorunlu itlaf işlemlerinde kamuoyu duyarlılığı dikkate alınarak önlem alınacaktır. 

           6.2.2.5 İtlaf edilmesi gereken hayvanların imhasında sağlık ve sanitasyon tedbirleri 

aksatılmayacak ve çevrenin korunmasına özen gösterilecektir. 

            6.2.2.6 Damızlık broiler ve yumurtacı işletmeler yetiştirme ya da üretim 

kümeslerinin kapasitesi 39 kg/m2 üzerinden değerlendirilerek belirlenecektir. 

            6.2.2.7. Ticari yumurtacı kanatlı işletmelerine yarka yetiştiren işletmelerin kümes 

kapasitesi 33 kg/m2 üzerinden değerlendirilerek belirlenecektir. Ancak işletme sahibi veya 

bakıcısı 33 kg/m2 canlı ağırlıktan daha yüksek bir sürü kapasitesi kullanmak istediğine 

dair talepte bulunur ve aşağıdaki şartları sağlar ise; 

               a) Dış mekan sıcaklığı gölgede 30 °C dereceyi aştığı zamanlarda iç mekan 

sıcaklığı dış mekan sıcaklığını 3 °C dereceden daha fazla aşmaması, dış mekan sıcaklığı 10 

°C derecenin altında düştüğünde 48 saat içerisinde ölçülen kümes içi ortalama bağıl nem 

oranı 70%’i aşmaması, 

               b) Tavukların işgal ettiği alanın boyutları da dahil olmak üzere kümes planını, 
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yerleştirildikleri yerlerde dahil olmak üzere havalandırma ve varsa soğutma ve ısıtma 

sistemleri, yem ve su sistemleri ve bunların yerleri, hayvanların sağlık ve refahı için 

gerekli olan otomatik veya mekanik ekipmanların herhangi birinde bir arıza olması 

durumunda devreye girecek alarm sistemleri veya yedek sistemleri açıklayan dokümanları, 

vermesi ve denetimlerde göstermek üzere hazır bulundurması ve gerektiğinde 

güncellemeleri zamanında yapması durumunda sürü yoğunluğu için 39 kg/m2 ye izin 

verilir.  

 

          6.2.3 Hastalık Çıkış Süreci 

             

           6.2.3.1 Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı 

gereği, hastalığın çıkışı İlçede, Veteriner Bilgi Sistemine kaydı ve bildirim formunun 

düzenlenmesi mutlaka sahada hastalığı takip eden veteriner hekim tarafından yapılacaktır.  

           6.2.3.2 Bildirimler mail yoluyla sadece İl Müdürlüğüne hitaben yapılacaktır. 

Hastalığın bildirimi, Veteriner Bilgi Sistemine hastalık kaydedildikten sonra sistemden 

alınacak olan bildirim çıktısı kullanılarak yapılacaktır. Sistemden alınan bildirim çıktıları 

imzaları tamamlandıktan sonra İlçe Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. 

             6.2.3.3 İlçe Müdürlüğünün gönderdiği bildirim ve Veteriner Bilgi Sistemi kayıtları 

İl Müdürlüğünce kontrol edilecektir. Evrakta ya da Veteriner Bilgi Sistemi kayıtlarında 

eksiklik, mantıksız sayılar, tutarsızlıklar varsa İlçe Müdürlüğü uyarılarak kayıtların 

düzeltilmesi sağlanacaktır. 

             6.2.3.4 İlçe Müdürlüklerince yapılan hastalık bildiriminin incelenmesi sonrası 

Veteriner Bilgi Sistemi İl Sistem Sorumlularınca alınacak olan bildirim raporunda, 

“Düzenleyen Veteriner Hekim” ibaresi altında bildirimi tanzim eden İl Müdürlüğü 

Veteriner Hekimi’ nin adı, soyadı ve imzası olacaktır. Sağ tarafta Hayvan Sağlığı ve 

Yetiştiriciliği Şube Müdürü adı, soyadı ve imzası olacaktır. Düzenlene bildirim raporu İl 

Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. 

             6.2.3.4 İl merkezlerinde çıkan Hastalığın Veteriner Bilgi Sistemine kaydı ve 

bildirim formunun düzenlenmesi mutlaka sahada hastalığı takip eden veteriner hekim 

tarafından yapılacaktır.  

             6.2.3.5 Hastalığın bildirimi, Veteriner Bilgi Sistemine hastalık kaydedildikten 

sonra sistemden alınacak olan bildirim çıktısı kullanılarak yapılacaktır. Sistemden alınan 

bildirim çıktıları imzaları tamamlandıktan sonra İl Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. 

Bildirim raporunda, “Hastalığı Takip Eden Veteriner Hekim” ibaresi altında ilgili 

Veteriner Hekimin adı, soyadı ve imzası olacaktır. Sağ tarafta Hayvan Sağlığı ve 

Yetiştiriciliği Şube Müdürü adı, soyadı ve imzası olacaktır. 

 

          6.2.4 Hastalık Sönüş Süreci 

 

           6.2.4.1 Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı 

gereği, Hayvan Sağlığı Bilgi Sisteminde kaydı bulunan bir hastalığın sönüşünü yapmak 

için; Hastalık sönüşü, “Hastalık ara” ekranındaki sorgu sonuçlarında hastalık tespit 

edildikten sonra, hastalığa ait satırdaki “Sönüş” butonu ile açılan sayfada yapılır. 

             6.2.4.2 Açılan ekranda, hastalığın sönüş tarihi ilgili alana yazılır. Filyasyon 

bilgisinde bir değişiklik varsa güncellenir, hastalık sonucu tazminat ödemesi yapılmış ise, 
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ilgili alanlar doldurulur. Hastalık sönüşünde filyasyon “Araştırılıyor” seçilmez; mutlaka bir 

filyasyon bildirmek gerekir. 

            6.2.4.3 Sayfanın altında yer alan ziyaret bilgileri kısmının doldurulması zorunludur. 

Bu kısım doldurulup kayıt gerçekleştirildikten sonra ayrıca sönüş ziyareti girilmesine 

gerek yoktur. “Kaydet” butonuna basılarak sönüş işlemi yapılmış olur. 

             6.2.4.4 Sönüşü yapılan bir hastalık kaydında herhangi bir değişiklik yapmaya 

sistem müsaade etmez. Değişiklik yapılabilmesi için İl Sistem Sorumlusu tarafından sönüş 

işleminin geri alınması gerekmektedir. 

               6.2.4.5 Hastalık ziyaret, onay veya sönüş ekranlarında girilmiş olan ziyaret 

kayıtlarında yapılmak istenen değişiklikler “Salgın Hastalık Ziyaret Ara” kısmından 

gerçekleştirilir. 

 

         6.2.5 Belgesiz Hayvan Hareketleri Süreci 

          

         6.2.5.1 Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı gereği 

Hayvan ve hayvansal ürünlerin naklinde, Sığır cinsi hayvanlar, koyun ve keçi türü hayvanlar ile 

diğer hayvan türleri (kanatlı hayvanlar hariç) ve hayvansal ürünler için veteriner sağlık raporları 

TÜRKVET kayıt sistemi üzerinden düzenlenir. 

           6.2.5.2  İl/İlçe Müdürlüklerince hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolüne 

ilişkin tedbirler arttırılacak, yol kontrolleri konusunda ilgili kolluk kuvvetleri ile koordinasyon 

sağlanacak, belgesiz veya belgesindeki özelliklere uymayan hayvan veya hayvansal ürün nakleden 

şahıslar hakkında 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre 

yasal işlem yapılacaktır. 

 

          6.2.5.3 Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde Bakanlıkça belirlenen belgeleri 

bulundurmayanlar için 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 36. 

Maddesi gereği canlı hayvan ve hayvansal ürün sahiplerine, nakil vasıtası sahiplerine, Bakanlıkça 

izin verilen yerler dışında hayvan satışı yapanlara idarî para cezası verilir. Tanımlattırılmamış sığır 

cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin nakil sırasında yakalanması hâlinde tüm masrafları sahibi 

tarafından karşılanarak en yakın kesimhanede kestirilir ve sahibine teslim edilir. 

          6.2.6 Göçer Hayvan Hareketleri Süreci 

6.2.6.1 Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı 

gereği, yaya yapılan sürek-göçer hayvan hareketlerinde İl Hayvan Sağlık Zabıtası 

Komisyonu tarafından belirlenen süre uygulanacaktır. Mera ve yaylalara hareket edecek 

olan sürülerin takip edecekleri güzergâh ve yollar İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon 

Kararları ile belirlenecektir. 

 6.2.6.2. Göçer hayvan sevklerinin yoğun olduğu illerde göçer hayvancılıkla uğraşan 

yetiştiricilere; hayvanlarını otlatmak üzere farklı illerdeki mera ve yaylaları kullanma ve 

hayvan sevklerinde uymaları gereken usul ve esaslara ilişkin eğitimler düzenlenecektir. 

                 6.2.7 Aşılama Süreci 
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       6.2.7.1. Aşılama Kampanyaları öncesi, Kampanyalarla ilgili olarak hazırlanan ve İl 

Müdürlüklerine gönderilen hastalıklara karşı uygulanan aşılamayı özendiren afiş, 

broşürlerin yetiştiriciye ulaştırılması ile aşılama ile ilgili bilgilendirilme ve bilinçlendirilme 

yapılır. 

         6.2.7.2. Bakanlığımız aşılama programı çerçevesinde, ilgili Enstitü Müdürlüklerince 

üretilen aşılar İl Müdürlüklerine gönderilir.  

       6.2.7.3. Bakanlıkça ücretsiz gönderilen aşıların dışında İl ve İlçe Müdürlükleri her 

türlü aşı ihtiyaçlarını İl Müdürlüğü döner sermayelerince temin edilir. 

       6.2.7.4. İl Müdürlükleri Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı ve 

program dışındaki aşıları, doğrudan aşı üretimi yapan Enstitülerle irtibat sağlayarak temin 

edeceklerdir. Aşılar ısıya karşı hassas olduğundan, Enstitülerden elden teslim alınacak 

veya İl Müdürlüklerine soğuk zincir şartlarına uygun şekilde ulaştırılması temin 

edilecektir. Canlı aşılar kullanım zamanına kadar -20 ºC muhafaza edilecektir. 

       6.2.7.5. Aşılama sırasında kontaminasyon riskinin en az düzeye indirilmesi amacıyla 

gerek personel gerekse araçlar ile hastalıkların bulaşmasının engellenmesi için gerekli 

tedbirler alınır.         

        6.2.7.6. Bakanlıkça programlanan aşılamalar resmi veteriner hekim, veteriner sağlık 

teknikeri/teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir. İl/İlçe Müdürlüğünün personel ve iş 

durumu programlı aşılamaların gerçekleştirilmesi için yetersiz ise Veteriner Hekim Odaları 

ile gerekli şartlar dikkate alınarak İl Müdürlüğünce yapılacak protokol çerçevesinde 

programlı aşılamalar yaptırılabilir.  

       6.2.7.7. Yapılan aşılamalar Veteriner Bilgi Sistemine 10 gün içinde kaydedilecektir. 

Bu süre içerisinde sisteme kayıt edilmemiş aşı uygulamaları, uygulanmamış kabul 

edilecek, bu aşı uygulamalarına bağlı destekleme ödemesi ya da sevk raporu tanzimi 

gerçekleştirilmeyecektir.              

       6.2.7.8. Genelge ekindeki İllere Göre Mücadele Programında yer alan ilçe bazlı 

aşılama programları Veteriner Bilgi Sisteminde yer alan Aşılama,Aşı Programı,Aşı 

Programı-Ekle ekranından kaydedilecektir. 

       6.2.7.9. Aşılama dönemlerinde uygulanan aşılar Veteriner Bilgi Sisteminde yer alan 

Aşılama        Güncel Aşı Bilgisi     Aşı Bilgisi-Ekle ekranından günün sonunda veya bir 

gün sonra kaydedilecek, aynı ekranda yer alan raporlama kısmından İl/İlçe Müdürlükleri 

ve Genel Müdürlükçe takip edilecektir. Kampanya sonunda ise ilgili form kullanılarak bir 

kez yazılı olarak Genel Müdürlüğe gönderilecektir. 

       6.2.7.10. Türkiye Jokey Kulübü’nün hastanesinin olmadığı illerde, Soy kütüğüne 

kayıtlı Safkan Arap ve İngiliz Atlarına Equine Influenza Virus, Equine Herpes Virus (EHV 

1-4) ve Tetanoz hastalıklarına karşı yapılacak aşılamalar Bakanlığımız ve Türkiye Jokey 

Kulübü’nün işbirliğinde İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince 

gerçekleştirilecektir. İhtiyaç duyulacak aşılar Türkiye Jokey Kulübü tarafından temin 

edilecektir.   

           6.2.8 Marazi Madde Alım ve Gönderme Süreci 

 

             6.2.8.1 Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü 

Programı gereği, İl ve İlçe Müdürlükleri enstitülere marazi madde gönderirken Veteriner 
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Bilgi Sistemindeki Numune Takip Sistemi içerisinde bulunan marazi madde gönderme 

protokolünü oluşturacaklar ve bu protokolün çıktısını alarak numuneyle birlikte ilgili 

Enstitü Müdürlüğüne göndereceklerdir. 

                 6.2.8.2 Trakya’ya sevk edilecek hayvanlardan alınan numuneler, hastalıktan ari 

işletmelerden alınan numuneler ve ithal edilen hayvanlardan alınan numuneler gibi bir 

işletmeden 5 adetten fazla numune gönderilmesi durumunda bu numuneler için NTS 

üzerinde protokol oluşturulmayacak ve numuneler sisteme kaydedilmeyecektir. Bu 

numuneler için İl ve İlçe Müdürlükleri, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan 

Hareketleri Kontrolü Programı sayfa 77 de bulunan “Marazi Madde Gönderme 

Protokolü (EK-5) nü dolduracaktır.  

                 6.2.8.3 Tazminatlı hastalıklarda test materyalleri mutlak surette İl/İlçe 

Müdürlükleri kanalı ile ilgili Enstitü Müdürlüğüne gönderilecektir. 

 
            6.2.9. Salgın Hastalıklar İş Akış Süreci 

            6.2.9.1 İhbarı mecburi hayvan hastalıkları 5996 sayılı Kanun çerçevesin de 22 Ocak 2011 

tarih ve 27823 sayılı resmi gazetede yayımlanan “İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve 

Bildirimine İlişkin Yönetmelik” ile belirlenmiştir.  

           6.2.9.2 Söz konusu hastalıkların tespit edildiği işletmelerde kordon ve karantina önlemleri 

alınacak, hasta, şüpheli ve sağlam hayvanlar birbirinden ayrılacaktır.  

            6.2.9.3 Hayvanlardan alınan numunelerin uygun koşullarda kargo veya resmi araçla 

ilgili Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılması 

            6.2.9.4 İşletmenin laboratuvar sonucu gelinceye kadar geçici karantina altına 

alınması, yakın işletmelerin kontrol edilmesi,  yapılan iş ve işlemlerin tutanağa bağlanması 

ve şüphelenilen hastalık veya hastalıklar ile uyulması gereken idari ve fenni tedbirler 

hakkında muhtar, hayvan sahibi ve diğer yetiştiricilerin bilgilendirilmesi; 

6.2.9.5. VETBİS’de hastalık şüphe kaydının oluşturulması ve gerekli işlemlerinin 

yapılması, 

               6.2.9.6 Enstitü Müdürlüğünden numune sonuçlarının İl Müdürlüğüne bildirilmesi, 

                6.2.9.7 Hastalık negatif veya ihbarı mecburi olmayan bir hastalık ise geçici 

karantina kaldırılarak şüphe kaydının reddedilmesi ve konulan kısıtlamaların kaldırılması, 

hastalık pozitif ise hastalığın onaylanması, koruma ve gözetim bölgelerinin oluşturulması 

ve en kısa sürede aşılama/tarama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

           6.2.9.8 Hastalık nedeniyle konulan kordon ve karantina önlemleri, klinik semptomların 

ortadan kalkmasından sonra, etkenin inkübasyon süresi de dikkate alınarak yapılacak temizlik ve 

dezenfeksiyon ile kaldırılacaktır. 
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