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i) ÖZET 

AB Uzmanlık Tezi 

AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK İÇİ TİCARETİ VE TÜRKİYE’DE CANLI HAYVAN, 
SEMEN, OVA VE EMBRYO VETERİNER KONTROLLERİ 

Hediye YILMAZ 

T.C. 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
 

Bu tezin amacı, Avrupa Birliğinde canlı hayvan, semen, ova ve embriyoların Topluluk içi 

ticarette veteriner kontrolleri ile Türkiye’de hâlihazırda yürütülen veteriner kontrolleri 

hakkında bilgi vermek ve Türkiye’nin Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde veteriner 

kontrollerinin uyumlaştırılmasında yapılması gerekenleri tartışmaktır.  

 

Avrupa Topluluğunun iç sınırlarında canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin kontrolü, idari 

işlemleri artırmış, yüksek maliyetlere sebep olmuş ve ulusal pazarlarda iç karantina 

sorunlarını devam ettirmiştir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek amacıyla Avrupa 

Komisyonu, öncelikle 1957 Roma anlaşmasıyla malların, kişilerin, hizmetlerin ve paranın 

serbest dolaşımı ile bir tek Pazar haline getirmek istemiş ancak kısıtlayıcı önlemlerin 

kaldırılması mümkün olmamıştır. Daha sonra 1985 Beyaz Kitap ile Tek Pazarda kontrollerin 

kademeli olarak kaldırılması için 100 öneri içeren 282 mevzuat teklifi listesi yayınlamış ve 

bunların benimsenmesi için belli bir takvim belirlemiştir. 1987 yılında Tek Senet ile Beyaz 

Kitap tedbirleri yeniden doğrulanmış ve Tek İç Pazar tam anlamı ile 1992 yılında 

oluşturulmuştur. 

 

Topluluk İçi Ticarette Canlı Hayvan, Semen, Ova ve Embriyoların Topluluk İçi ticaretine 

ilişkin mevzuat hayvan sağlığı, halk sağlığı ve hayvan refahını korumaya yöneliktir. AB’de 

Topluluk içi hayvan hareketleri sebebiyle hayvan hastalıklarının yayılması 

kolaylaşacağından, hayvan ve hayvansal ürünlerin Topluluk-içi ticaretinde hayvan sağlığı 

koşulları ve gereklilikleri ile bu ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasında kuralların 

uyumlaştırması yaklaşımını benimsenmiştir. Bu yaklaşımın köşe taşı, denetim ve 



sertifikasyona ilişkin bütün işlemlerin menşesinde yapılması kadar bu işlemlerin doğru 

şekilde uygulanması olmuştur. 

 

Türkiye iç pazardaki kontrol sistemi mevzuat ve kurallarını katılımla birlikte uygulayacaktır, 

ancak iç pazarı yöneten geniş kapsamlı kuralları uygulamak için, önceden gerekli kapasiteleri 

oluşturma konusunda çok iyi hazırlanılması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii) ABSTRACT 

EU Expertise Thesis 

VETERINARY CHECKS ON LIVE ANIMALS, SEMEN, OVA AND EMBRYO IN EU 
INTRACOMMUNITY TRADE AND TURKEY  

 

Hediye YILMAZ 

 
 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL AFFAIRS OF TURKEY 
Foreign Affairs and EU Coordination Department 

 

The purpose of this thesis is to give information on veterinary checks for intracommunity 

trade of live animals, semen, ova and embryo in EU and veterinary checks in Turkey and to 

discuss which steps are going to be taken in order to harmonise veterinary checks in Turkey 

within the scope of EU harmonisation period.  

 

Checks of live animals and animal products within the internal borders of EC, increased the 

management proceedings, caused higher costs and sustained the quarantine problems among 

national markets. In order to handle these issues, first with the Rome Treaty in 1957, 

European Commission tried to create a single market for free movement of goods, services 

and money, however the restrictive measures couldn’t be lifted. After that in 1985 with the 

White Paper, Commission published a 282 legislation proposal list which includes 100 

proposition to lift the market controls gradually within the single market and set a schedule to 

adopt this list. In 1987, the White Paper measures were reconfirmed with the Single European 

Act and finally single market was established in 1992 in the proper sense.  

 

The legislation related to intracommunity trade of live animals, semen, ova and embryo are 

directed to protect animal health, public health and animal welfare. Since animal movements 

will ease the spread of animal diseases within EC, the harmonisation of the rules for animal 

health conditions and requirements for animal and animal products approach had been 



adopted. The corner step of this approach was supervision and certification as well as to 

implement these rules.  

 

Turkey will implement EU legislation and requirements for Intracommunity trade upon 

accession, however required capacities has to be established in order to implement the 

comprehensive requirements of Intracommunity trade. 
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KISALTMALAR: 

AB  Avrupa Birliği 

ANIMO Hayvan Hareketleri İzleme Sistemi 

BVD/MD Bovine Viral Diarrehea/Maedi Visna 

CVED   Ortak Veteriner Giriş Belgesi 

DTÖ  Dünya Ticaret Örgütü 

FVO  Gıda ve Veterinerlik Ofisi 

GATT  Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 

OIE  Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı 

SPS  Sağlık ve Bitki Sağlığı Anlaşması 

TRACES Ticaret Kontrol ve Uzman Sistemi 

TKB  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 

SKN(BIP) Sınır Kontrol Noktası  

UN  Birleşmiş Milletler 
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Tanımlar: 

Merkez Veteriner hekimi: merkezde günlük kontrolleri yapan sorumlu veteriner hekim 

anlamına gelmektedir.  

Resmi veteriner hekim: Üye Devlet veya üçüncü ülke merkezi yetkili otoritesi 

tarafından atanmış veteriner hekim. 

Satıcı: doğrudan veya dolaylı olarak kendi mülkiyetinde, ticari olarak hayvan alan 

satan, bu hayvanlardan düzenli gelir sağlayan, hayvanları satın aldıktan sonra azami 30 

gün içinde tekrar satan veya ilk işletmesinden diğer işletmelere nakleden herhangi bir 

tüzel veya yasal kişi anlamına gelmektedir. 
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1.GİRİŞ 

 

Avrupa Birliğinde Topluluk içi ticaret, Avrupa Birliği Üye Devletleri arasındaki ticareti 

ifade etmektedir. Topluluk içi ticarette önem verilen üç konu vardır; hayvan sağlığı, 

halk sağlığı ile insan sağlığıdır ve alınan önlemlerin amacı, AB içinde hayvan ve halk 

sağlığını koruyarak güvenli bir alan yaratmaktır. Tek Pazar Üye Devlet sınırlarında 

kontrol olmaması kapsamında canlı hayvanlar, semen, ova ve embriyolar konusunda 

Topluluk içi ticareti yönetmek için belirli mevzuat ortaya koymuştur.  Bu kurallar 

türlere göre değişiklik gösterebilir. Bu konu ile ilgili olarak AB mevzuatı incelendiğinde 

örneğin; sığır ve domuz cinsi hayvanların Üye Devletlerarasındaki hareketlerini 

düzenlediğini, fakat Üye Devlet içindeki hareketlerin Üye Devletin kendisi tarafından 

düzenlenebildiği görülmektedir. 

  

Canlı hayvanlar için bu kurallar hayvan hareketleri, çeşitli Üye Devletlerde hayvan 

sağlığı durumunun tanımlanması, bölgeselleşme, izlenebilirlik/kimliklendirme, sağlık 

sertifikaları ve varış yerindeki kontrolleri kapsamaktadır. AB’de hayvanların bütün 

hareketleri, çıkış işletmesinden varış işletmesine kadar TRACES sistemi ile 

izlenebilmektedir.  

 

TRACES izleme sistemi uyumluluğun sağlanması için önemli bir araçtır çünkü alıcı 

Üye Devletin varış yerine gelen sevkıyatın orijin ülkeden gelen sağlık sertifikasında 

belirtilen sevkıyatla uyumlu olup olmadığını doğrulaması bakımından önemli bir 

araçtır. 

 

Avrupa Birliği Üye Devletleri arasında ticareti kolaylaştırmak, idari işlemleri azaltmak 

için pek çok mevzuat ortaya konmuş ve sonuç olarak ta Üye Devletler arasında 

veteriner kontrolleri kaldırılmıştır. Kontroller ve denetimlerden sorumlu olan öncelikle 

orijin Üye Devlettir. İthalattan farklı olarak kontroller Sınır Kontrol Noktalarında değil 

varış işletmesinde yapılmaktadır.  

 

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında müzakereler devam etmektedir. Ancak 12. Fasıl 

Veterinerlik, Gıda Güvenliği ve Bitki sağlığı politikasında katılım müzakerelerinin 
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açılması AB Komisyonu tarafından önerilmemiştir. Bunun yanında mevzuat uyum 

çalışmaları ve altyapının hazırlanması için çalışmalar Avrupa Birliği projeleri ile devam 

etmektedir.  

 

Türkiye Üye Devlet olmamasından dolayı Topluluk içi ticaret ifadesinin öncelikle 

yurtiçindeki ticaret için düşünülmesi gerekmektedir. Türkiye iç piyasa kontrolleri ile 

AB Topluluk içi ticareti önemli farklılıklar göstermektedir. Mevzuat uyumundan önce 

tüm hayvanların kimliklendirilmesi ve izlenebilmesi ile bütün işletmelerin kayıt altına 

alınıp, hayvan hareketlerinin izlenmesi sisteminin iyileştirilmesi gerekmektedir.   

 

Türkiye’nin Topluluk içi ticaret kurallarına üyelikten sonra uyum sağlayacağını 

belirtmiştim. Ancak Üye olunduğu zaman Topluluk içi ticaretle tam uyum 

gerçekleştirilememiş olursa, Türkiye için bir geçiş süreci uygulanması söz konusu 

olacaktır. Bu durum AB Üye Devletlerinden Türkiye’ye ticaret yapılabileceği ancak 

Türkiye’nin ticaret yapamayacağı anlamına gelmektedir.  

 

2.TEK PAZARDA VETERİNER KONTROLLERİ 

 

2.1 Tek pazarın gelişimi ve hedefleri 

 
1957- Roma Anlaşması 

 

Roma Anlaşmasının stratejik hedefi malların, kişilerin, hizmetlerin ve paranın serbest 

dolaşımı ile bir tek Pazar yaratmaktı. Özellikle canlı hayvan ve hayvansal ürünler için, 

Anlaşmanın 30. Maddesi ile sadece ithalatta değil denk sonuçları olabilecek herhangi 

bir faaliyette de nicel sınırlamalar yasaklanmıştır. Anlaşma gümrük birliğini 

hızlandırmıştır fakat kişilerin ve malların serbest dolaşımında kayda değer ilerlemeler 

olmasına rağmen hem doğal ve hem de teknik idari engeller tam bir tek Pazar 

oluşturulmasını engelleyecek şekilde yürürlükte kalmıştır. Anlaşmanın 36. Maddesi 

belli koşullar altında Üye Devletlerin kamu düzeni, halk sağlığı veya sanayi ve ticaret 

telif haklarını gerekçe göstermek suretiyle tek taraflı kısıtlayıcı tedbirler almalarına 

müsaade etmektedir.  
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1985- Beyaz Kitap (White Paper) 

 

Avrupa Topluluğunun iç sınırlarında canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin kontrolü idari 

işlemleri artırmış, yüksek maliyetlere sebep olmuş ve ulusal pazarlarda iç karantina 

sorunlarını devam ettirmiştir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek amacıyla Avrupa 

Komisyonu, tüm tarım sektörünü ilgilendiren 100 öneri içeren 282 mevzuat teklifi 

listesi yayınlamış ve bunların benimsenmesi için belli bir takvim belirlemiştir. Bu liste 

Üye Devletler tarafından onaylanmış ve Beyaz Kitap olarak anılmıştır. Veteriner 

konularında Beyaz Kitap dört belli sektör için teklifler ve eylemleri şart koşmuştur, 

bunlar: 

 

 Hayvan sağlığı 

 Halk sağlığı 

 Hayvan refahı  

 Zootekni  

 

Bu tekliflerin amacı, Toplulukta iç sınırlarda kontrollerin kademeli olarak kaldırılması 

böylece canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin serbest dolaşımının sağlanması ile 

ulusal sağlık standartları ve şartlarının ticarette tarife dışı engel olarak kullanılmasını 

engellemektir. Bu amaca ulaşmak için Avrupa Komisyonu, canlı hayvan ve hayvansal 

ürünlerin Topluluk-içi ticaretinde hayvan sağlığı koşulları ve gereklilikleri ile bu 

ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasında kuralların uyumlaştırması yaklaşımını 

benimsemiştir. Bu yaklaşımın köşe taşı, denetim ve sertifikasyona ilişkin bütün 

işlemlerin menşesinde yapılması kadar bu işlemlerin doğru şekilde uygulanması 

olmuştur.  

 

1987- Tek Senet 

 

Tek Senet Roma Anlaşmasını değiştirmiş ve Beyaz Kitapta ortaya konan takvime göre 

1992 yılı itibariyle tek pazarın gerçekleştirilmesi hedefini teyit etmiştir.  Tek Senet 

ayrıca karar alma mekanizması için Topluluk prosedürlerini kabul etmiş ve bu şekilde 
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Beyaz Kitapta ortaya konan tedbirlerin benimsenmesini kolaylaştırmıştır. Bununla 

beraber canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin serbest ticaretinin hastalıkların yayılmasına 

müsaade edeceği ve Toplulukta hayvan sağlığı ve halk sağlığını tehdit edebileceği kabul 

edilmiştir. Böylelikle Tek Senet Topluluk çiftlik hayvanlarının mümkün olan en yüksek 

sağlık standartlarını elde etmek ve bunu sürdürmek için tek pazara dayalı koşulları 

ortaya koymuştur.  

 

1992- Tek İç Pazar 

 

1992 yılı tam bir Tek İç Pazarın oluşturulması ve işleyişi ile ilgili bütün engellerin ve 

duvarların kaldırılması için son tarih olmuştur. Veteriner sektöründe Tek Pazar, detaylı 

Topluluk kurallarını ortaya koyan mevzuat tedbirleri ve idari işlemlerinin 

kombinasyonunu şart koşmaktadır. Bu kurallar aşağıdakileri içermektedir: 

 Hastalık kontrolü ve eradikasyon yöntemleri ile Toplulukta ortaya çıkan 

hastalıklarda uygulanacak sağlık ve güvenlik tedbirleri, 

 Hayvan yetiştiriciliğinde müsaade edilen araçlar ve işlemler örn. hormon 

kullanımındaki kontroller, 

 Yenilebilen ve yenilemeyen hayvansal ürünlerin üretim, işleme ve ticaretinin 

bütün safhalarında zorunlu olarak izlenecek sağlık kriterleri ve hijyen 

prosedürleri, 

 Uyumlu sağlık sertifikalarını içerecek şekilde canlı hayvanların Topluluk içi 

ticaretinde uygulanan sağlık koşulları, şartları ve işlemleri, 

 Hem sağlık hem de insani nedenler ile yetiştirici işletmelerine, nakliye araçlarına 

ve bunların koşullarına ve son varış yerinde, örn. kesimhaneler, uygulanacak 

hayvan koruma ve hayvan refahı tedbirleri, 

 Safkan hayvanlar söz konusu olduğunda uygulanacak genetik kriterler ve belli 

sertifikalar ile kayıt işlemleri ve/veya şartları. 

 

Yukarıda belirtilen tedbirlerin benimsenmesi ve uygulanması AB Üye Devletlerinin 

Topluluk içinde hayvan ve halk sağlığı tedbirlerini birörnek ve etkin bir şekilde 

uygulamasını ve bununla birlikte üreticilerin ve tüketicilerin yararına olacak şekilde 

ticaret engellerinin kaldırılmasını sağlamıştır. Yukarıda belirtilen tedbir ve eylemlerin 
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ayrıca Avrupa Topluluğu ile ekonomik ve ticari ilişkileri bulunan üçüncü Devletleri de 

etkilediğini söylemekte önem arz etmektedir. Topluluk standart ve işlemlerine 

gösterilmesi gereken bu doğrudan olmayan fakat güçlü zorunluluk tek pazarın ayrılmaz 

bir parçası ve gerekliliği olup, bu bağlamda tek pazarın düzgün ve güvenli işleyişinde 

önemli bir rol oynamaktadır.  

 

2.2 Tek Pazarın Temel Prensipleri 

 

 

2.2.1 Topluluk içi ticaret 

 

Tek Pazar ışığı altında yürütülen Topluluk içi ticarette hayvansal ürünlerin veteriner 

kontrollerine ilişkin 89/662/EEC1 sayılı Konsey Direktifi ve Topluluk içi ticarette canlı 

hayvanların veteriner ve zooteknik kontrollerine ilişkin 90/425/EEC2 sayılı Konsey 

Direktifi ile veteriner sektöründe tek Pazar, aşağıdaki prensipler çerçevesinde idare 

edilmektedir: 

 

 Hayvan ve hayvansal ürünlerde Ortak Piyasa Düzeninin düzgün işleyişi, 

veteriner ve/veya zootekni alanında engellerin kaldırılmasına ve böylelikle 

topluluk içi ticareti özendirmeye dayalıdır. Tarımsal ürünlerin serbest dolaşımı 

Ortak Piyasa Düzenleri için temel hükümdür ve tarımsal üretimin rasyonel 

planlanması ve büyümesi kadar üretim araçlarının en uygun şekilde 

kullanılmasına da yardımcı olur.  

 Orijin yerinde yürütülen veteriner kontrollerine özel önem verilmekte olup orijin 

yerinde yapılacak kontrollerin koşulları ve içeriği açıkça tanımlanmıştır. Bu 

yaklaşım iç sınırlarda veteriner kontrollerinin kaldırılmasıyla sonuçlanmakta 

olup ürününün doğasına göre sağlık sertifikası ve/veya eşlik eden kimlik 

belgesinin alıkonmasını gerektirir.  

                                            
1 OJ No. L 224, 18/08/90, P.90 
2 OJ No. L 395, 30/12/89, p.13 
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 Bütün sistem Sevkıyatı yapan Üye Devletin yürüttüğü veteriner kontrollerine 

olan yüksek güvene dayanmaktadır. Bilgisayarla işletilen hızlı uyarı sisteminin 

kurulmuş olması bu güveni artırmaktadır.  

 Topluluk içi ticarette meydana gelebilecek bütün sorunları muhatap alabilmek 

için uyuşmazlıkların çözümünde belli prosedürler oluşturulmuştur.  

 Varış yerinde görülecek uygunsuzluklarda bunu takip eden işlemler açıkça 

tanımlanmıştır ve aşağıdaki şekilde ayrılmıştır: 

i Seçenek 1. Bu seçenek hayvan ve hayvansal ürünlere eşlik eden uygun 

olmayan veya eksik sağlık sertifikaları ve/veya ticari dokümanları 

düzeltmeye olanak verir. 

ii Seçenek 2.  Bu seçenek önemli epizootik hastalıklar, yeni veya çok 

bulaşıcı hastalıklar veya hayvan ve/veya halk sağlığını tehlikeye sokacak 

herhangi diğer bir hastalık veya etkenin ortaya çıkması olasılığını ortadan 

kaldırmayı hedefler. 

iii Seçenek 3. Bu seçenek Topluluk içi ticaret için ortaya konmuş standart 

ve koşullara uyumlu olmayan hayvan veya hayvansal ürün durumlarına 

atıfta bulunur.  

 

 Tek pazarın etkin olabilmesi için düzenlenen kurallar, bütün hayvan türleri ve 

bütün hayvansal kökenli ürünler için aynı kurallardır ve ticaretleri aynı 

prensiplere göre yapılır.  

 

 

2.2.2 Üçüncü ülkelerden ithalat 

 

Topluluğa üçüncü Devletlerden ithal edilen hayvansal kökenli ürünlerin veteriner 

kontrollerinin organizasyonuna ilişkin 97/783 sayılı Konsey Direktifi ve Topluluğa 

üçüncü Devletlerden ithal edilen canlı hayvanların veteriner kontrollerinin 

organizasyonuna ilişkin 91/4964 sayılı Konsey Direktifi bu malların ithalatında 

izlenecek olan prensip ve işlemler için aşağıdaki taslağı ortaya koymaktadır. 

                                            
3 OJ No L 373,31/12/90, p.12 
4 OJ No L 268,24/09/91, p56 
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 Topluluğa üçüncü Devletlerden giren canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin 

veteriner kontrollerine ilişkin ortak kural ve uygulamaların kabul edilmesi ulusal 

pazarların istikrarlı ve düzgün işleyişini kolaylaştırmaktadır ve aynı zamanda 

Toplulukta hayvan ve halk sağlığının korunmasında alınan tedbirleri 

uyumlaştırmaktadır.  

 Üçüncü Devletlerden gelen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin bütün 

sevkıyatları Topluluk topraklarına girişte belge ve kimlik kontrollerine tabidir. 

Buna ek olarak, Üye Devletlerin yetkili otoriteleri, hayvan ve hayvansal 

ürünlerin ithalatında yürütülen fiziksel kontrollerin organizasyonu, içeriği ve 

takibinde ortak prensip ve işlemler uygulamaktadır.  

 Topluluk içinde kontrol yönetiminin etkili ve birörnek işleyişi, bütün Sınır 

Kontrol Noktalarının iyi tanımlanmış Topluluk standartlarına uygun tesis ve 

ekipmanlarına sahip olmasını sağlamak için düzenli denetimlerle başarılmakta 

ve sürdürülmektedir. Bir sınır kontrol noktasına ancak bu denetimler sonucunda 

yeterli sonuçlar alındığında onay verilir ve Topluluğa canlı hayvan ve hayvansal 

ürün kabul edebilmek için yetkilendirilir.  

 Topluluk dış sınırlarında veteriner kontrollerinin birörnekliği ve koordinasyonu 

hızlı bilgi değişimi için bir bilgisayarlı sisteminin işletilmesiyle geliştirilir.  

 Topluluğa risk oluşturabilecek durumlarda üçüncü Devletlerdeki acil durumlarla 

ilgilenmek için güvenlik hükümleri ve çözüm prosedürleri oluşturulmuştur. Bu 

gibi durumlarda bir yanda Toplulukta halk ve/veya hayvan sağlığının 

korunmasına önem verilirken diğer yanda mevcut ticaret akışı ve uygulamaları 

içerisinde ticaret engellerinden korunmaya önem verilmiştir.  
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2.3 Veteriner Sektöründe Tek Pazarın Gerçekleştirilmesinde Politikalar Ve 

Eylemler 

 

2.3.1 Hayvan sağlığı 

 

Hayvan sağlığı alanında stratejik amaç, Topluluk içinde çiftlik hayvanları için en iyi 

sağlık koşullarını oluşturmak ve bunu sürdürmektir.  

Bu amaç, Toplulukta hem hayvan sağlığı hem de ticari amaçlara hizmet etmektedir ve 

önemli hastalıkların eradikasyonu veya yayılmasının önlenmesi için özel çalışmalar 

yapılması ile başarılabilir. Kısıtlamaların kapsam ve içeriği hastalığın doğasına bağlıdır 

ve bu kısıtlamalar bir Devlet, bölge veya belli işletmeleri kapsayabilir. Topluluk içinde 

hastalık kontrolü aşağıdaki politika ve eylemlerle yürütülmektedir:   

 

 Özellikle topluluk mevzuatında ortaya konanlar olmak üzere şap hastalığı ve 

klasik domuz humması gibi önemli epizootik hastalıkların eradikasyonunda 

düzenli tedbirlerin uygulanması, 

 Büyük çapta hastalık çıkışlarının veya Toplulukta sporadik olarak ortaya çıkan 

ciddi ve yüksek bulaşıcı özelliği olan hastalıkların yeniden ortaya çıkışlarının 

kontrol edilmesi için olağan dışı acil durum tedbirlerinin uygulanması, 

 Hastalıkların yayılmasını önleme bakış açısından bölgeselleşme için kriter ve 

prosedürlerin oluşturulması,  

 Hayvanların sağlık kısıtlaması olan bir işletmeden daha iyi hastalık durumuna 

sahip olan bir işletmeye hareketlerinde şartların ve prosedürlerin oluşturulması, 

 Bir işletmenin hastalıktan ari statüsünü sınıflandırmak ve bunu sürdürmek için 

uygun kriter ve testlerin oluşturulması, 

 İnfekte olmuş hayvanların hijyenik bir şekilde imha edilmesi için koşullar ve 

prosedürlerin oluşturulması, 

 Ortak kabul edilen teşhis ve standartların birörnek uygulanması ve bu gibi 

testlerin birörnek yorumlanmasını sağlanması, 

 Topluluk referans laboratuarlarının ve aşı bankalarının kurulması, 

 Topluluk içinde ortaya çıkan önemli bulaşıcı hastalık çıkışlarının derhal 

bildirilmesinde bilgisayarlı bir sistemin geliştirilmesi ve işletilmesi. 
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Yukarıda belirtilen çalışmalara ilaveten iç düzenlemeyi teşvik etmek için ilgili 

kurumlara, örn. kooperatifler ve profesyonel örgütler önemli görev ve sorumlulukların 

devredilmesi. 

 

2.3.2 Halk sağlığı  

 

Halk sağlığı alanında stratejik amaç, yenilebilen veya yenilemeyen ürünlerin pazara 

yüksek kaliteli ve tamamen güvenli bir şekilde sunulmasıdır. Bu amaç, Anlaşmanın Ek 

II ve II’ ünde atıfta bulunulduğu şekilde ürünlerin üretim, işleme, depolama ve 

pazarlanmasının her aşamasında hijyenik uygulamalar için genel kurallar oluşturulması 

ile başarılmaktadır. Bu bağlamda Toplulukta belli önlemler alınmaktadır, başlıca: 

 Üretim, işleme, depolama ve pazarlamayı da içerecek şekilde ürünlerin bütün 

dağıtım aşamalarında standart kontrollerin oluşturulması, 

 İyi üretim uygulaması kriterlerine uygunluğu da içerecek şekilde ürünlerin 

üretim ve işlenmesinde kullanılan prosedürler, tesisler ve ekipmanın denetim 

kurallarının oluşturulması, 

 Hayvansal ürünlerin güvenlik ve kalitesinin (örn. Kalıntılar) doğrulanmasında 

kullanılan ortak teşhis testlerinin yanında bu testlerin birörnek uygulanması ve 

yorumlanması için standartların geliştirilmesi ve oluşturulması, 

 İnsan tüketimi için olan ürünler için üreticiler tarafından derogasyonlar yoluyla 

veya üretim yerine yakın coğrafi alan içinde tüketimi kısıtlanan ürünler için özel 

hükümler ortaya konması, 

 Topluluk sağlık işaretleri ve sertifikalarının veya daha az duyarlı ürünlerin 

orijininin tanımlanması için daha basit araçların oluşturulması. 

 

Yukarıda belirtilen temel prensipler pazara sunulan hayvansal ürünler için Topluluk içi 

ticaret veya üçüncü Devletlerden ithalatta eşit şekilde uygulanmaktadır.  
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2.3.3 Hayvanların korunması ve hayvan refahı 

 

Bu alandaki Topluluk veteriner mevzuatı canlı hayvan ticaretinde engelleri kaldırmayı 

amaçlarken hayvanların en yüksek yaşama standardı ve muamele koşullarını sağlamayı 

da amaçlamaktadır. Topluluk bu amaca ulaşmak için aşağıdaki koşulları oluşturmuştur. 

 Özellikle hemen kesilecek hayvanların uzun mesafe seyahatlerinde hayvanların 

nakliyesine ilişkin koşulların oluşturulması, 

 Özellikle kafeste yetiştirilen kanatlıklar ve yoğun yetiştiriciliği yapılan buzağı ve 

domuzlar olmak üzere hayvanların yetiştirme koşulları için kurallar ve şartların 

oluşturulması, 

 Kesimden hemen önce hayvanların bayıltılması için kurallar ve metotların 

oluşturulması, 

 Hayvanların deneysel ve araştırma amacıyla kullanılmasında kural ve koşulların 

oluşturulması. 

 

2.3.4 Zootekni 

 

Topluluk mevzuatı, bütün saf kan hayvanlar ve bunların semen, embriyo ve ova’larının 

ticaretini kapsayan belli soy ve zooteknik kurallar ortaya koymaktadır.  

 

2.4 Topluluk Mevzuatı ve Uluslar Arası Veteriner Mevzuatı Arasındaki İlişki 

 

Avrupa Birliği, veteriner konuları ile ve bu bağlamda geçiş (pass) mevzuatı ile ilgili 

konularda yetkili uluslar arası forum ve ajanslara aktif ve düzenli olarak katılmaktadır. 

Kural olarak Topluluk, bu Ajanslarda dönem başkanlığı yapan Üye Devlet tarafından 

temsil edilir ve Avrupa Komisyonu gözlemci olarak katılır. Bu Ajanslar arasında önemli 

pozisyonlarda FAO/AB Şap Hastalığı Komisyonu, FAO/WHO ortak Codex 

Alimentarius Komitesi, çoğunlukla hayvanların korunması ile ilgili problemlerle 

ilgilenen Avrupa Konseyi ve OIE ile WTO bulunmaktadır. Son iki örgüt küresel bir 

makam olmaları ve uluslar arası ticaretteki artan etkilerinden dolayı özel ilgi 

görmektedir.  
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15 Nisan 1991’de, 125 Devlet GATT himayesinde akdedilen “ Uruguay Round çoklu 

ticaret müzakerelerini somutlaştıran Son Kanunu” imzalamışlardır.  

 

Son Kanun, 1 Ocak 1995’te GATT’ın DTÖ olarak değişmesi ile birlikte yürürlüğe 

giren“Sağlık ve Bitki Sağlığı Tedbirlerinin Uygulanması Anlaşması (SPS)” adı altında 

çok önemli bir metin içermektedir.  

 

SPS Anlaşması canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin uluslar arası ticaretinde sağlık 

engellerinin olumsuz etkilerini asgariye indirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle, bilimsel 

olarak veya risk analizi çalışması sonrasında bu gibi tedbirlerin alınmasını haklı 

gösterebilecekleri durumlar dışında Devletlere uluslar arası standartlar, kılavuzlar veya 

tavsiyelerle desteklenen daha yüksek koruma önlemlerin ortaya konmaması veya 

sürdürülmemesi zorunluluğunu getirmektedir. Bu bağlamda, OIE Hayvan Sağlığı 

Kodunun gelecekte ortak bir anlayış aracı olacağı ve uluslar arası ticarette önem 

kazanacağı düşünülmektedir. SPS Anlaşmasının diğer bir önemli rolü de yine OIE 

Kodunun referans metin olarak kabul edildiği anlaşmazlıkların giderilmesi için bir 

prosedür oluşturmaktır.  

 

Bu yeni durumun koşulları altında, Avrupa Topluluğu bir tarafta uluslar arası örgütlerin 

tavsiyeleri ve kararlarını önemli ölçüde dikkate almakta, diğer tarafta ise bütünlükleri 

içinde otomatik olarak ta benimsememektedir. Çünkü bu durum, Topluluğun kendi 

öncelikli mevzuatını ortaya koyması ve uygulaması için standart bir politika olmaktadır.  

 

 Bu politika aşağıdaki sebeplerle gerekçelendirilmektedir: 

Kural olarak, uluslar arası veteriner örgütlerinin resmi bildirileri, belli tarafları muhatap 

almayan ve yasal olarak bağlayıcılığı olmayan tavsiyeler şeklinde olmaktadır. Bu resmi 

bildiriler, çok sayıda Devlet tarafından sağlık durumu, altyapı ve öncelikler açısından 

geniş bir yelpazede veteriner sorunlarında, bir örnek fakat genel bir yaklaşım 

planlanmasını amaçlamaktadır. Bunların tek hedefi uluslar arası ticareti kolaylaştırmak 

açısından asgari sağlık kriter ve garantilerini ortaya koymaktır ve sonuç olarak 

detaylardan yoksundur. Uluslar arası mevzuatın ek dezavantajlarından birisi de, 
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mevzuatın kabulü veya değiştirilmesinin ağır, zaman alıcı olması ve her zaman mevcut 

uluslar arası epizootik durumu yansıtmamasıdır.  

 

Yukarıda sözü edilen bütün eksikliklere karşın Tüzükler, Direktifler veya Kararlar 

şeklindeki Topluluk veteriner mevzuatı bütün muhataplarını bağlar ve veteriner 

konularında alınacak belli tedbirler ve izlenecek prosedürleri ortaya koyar. Topluluk 

veteriner mevzuatının temel özelliği, bütün Üye Devletlerin yüksek sağlık durumuna 

sahip ve ürünlerin güvenlik ve kalitesine yüksek tüketici talebi olan tek bir ekonomik, 

ticari ve epidemiyolojik birim oluşturmasıdır. Bundan başka, özellikle acil bir vaka 

durumunda, Topluluk mevzuatının onaylanması ve kabul edilmesi esnek ve oldukça 

hızlıdır. 

 

Burada ortaya çıkan pratik sonuç, hem detaylı hükümlerinde hem de felsefesinde 

Topluluk veteriner mevzuatının, sadece Üye Devletler için değil Avrupa Birliği ile 

ekonomik ve ticari ilişkileri bulunan üçüncü Devletler içinde önemli bir referans noktası 

olmasıdır.  

 

3.TEK PAZAR IŞIĞINDA VETERİNER KONTROLLERİ 

 

Canlı hayvanlar ve yenilebilen veya yenilemeyen hayvansal ürünler, ilgili sağlık 

gereklilikleri ve bunların ticaretini düzenleyen koşullar ile uyumlu olacak şekilde 

veteriner kontrollerine tabidir. Bu koşulların büyük çoğunluğu Topluluk düzeyinde 

uyumlaştırılmıştır ve yakın gelecekte geriye kalan çok az ulusal hükümler Topluluk 

hükümleriyle yer değiştirecektir.  

 

Mevcut Topluluk mevzuatı çerçevesinde, kontrol edilecek sevkıyatın doğası ve 

menşesine göre kontrollerin sıklığı, niteliği, amacı ve veteriner kontrollerinin yapılacağı 

yere ilişkin olarak bazı ayrımlar yapılmaktadır. Topluluk veteriner kontrollerinin temel 

ölçüleri aşağıda özetlenmiştir.  
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3.1 Topluluk içi ticarette veteriner kontrolleri 

 

 

3.1.1 Prensipler ve prosedürler 

 

Tek iç Pazar çerçevesinde,  Topluluk içi canlı hayvan ve hayvansal orijinli ürünlerin 

ticaretine ilişkin Topluluk veteriner mevzuatına uyumla ilgili sorumluluk, herhangi bir 

malın sevkıyatından önce düzenli ve olağandışı kontroller ile denetimlerinin 

yürütülmesi ile sorumlu olan orijin Üye Devlettedir.  

 

Canlı hayvanlarla ilgili olarak veteriner ve zooteknik kontroller orijin işletmede, 

pazarlar, fuarlar gibi onaylı toplama noktalarında, nakliye esnasında ve kesimhanelerde 

yapılır.  

 

Hayvansal ürünler için veteriner kontrolleri üretim, işleme, depolama ve pazarlama ile 

iştigal eden işletmelerde yapılır. Topluluk iç sınırlarında veteriner kontrolleri yapılmaz. 

 

Bu koşullar altında kontroller, yalnızca son varış yerinde rasgele örnekleme ile ve ayrım 

yapılmayacak şekilde yapılır. Eğer usulsüzlüğe ilişkin şüphe veya Topluluk mevzuatını 

ciddi şekilde ihlal durumları söz konusu olursa, herhangi bir zaman ve yerde kapsamlı 

veteriner kontrolleri yapılır. Kural olarak varış yerinde sadece doküman ve kimlik 

kontrolü yapılır. Belli durumlarda ise detaylı fiziksel kontrol veya laboratuar testleri için 

örnekler alınabilir.  

 

Sistemin önemli unsurlarından biriside gelen bütün sevkıyatların detaylı kayıtlarını 

tutmaktan kısmen sorumlu olan hayvan veya hayvansal ürün alıcılarına verilen yasal 

yükümlülüktür. Bu alıcılar Topluluk veteriner kurallarından haberdar olmalıdırlar ve 

şüpheli usulsüzlükler veya bu kurallarla uyumsuzluk durumunda ulusal yetkilileri 

uyarmakla yükümlüdürler.  
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3.1.2 İlgili tedbirler –TRACES  

TRACES (Trade Control and Expert System)5 hayvanlar ve belli hayvansal ürünlerin 

Avrupa Birliği(AB) içinde ve üçüncü Devletlerden hareketlerinin izlenmesi için tek bir 

elektronik veritabanı oluştururken bu gibi malların ticaretine ilişkin referans veri 

sağlamaktadır.  

TRACES’in temel özellikleri: bilginin elektronik aktarılması; zorunlu referans verinin 

merkezi idaresi; diğer bilgi sistemleri ile birlikte işletim; çok dilliliktir. 

Bu tür bir sistem hayvanlar ve hayvansal ürünlere eşlik eden sağlık sertifikaları ve 

dokümanlarını veren bölgesel yetkili otoriteleri ve varış Üye Devletindeki yetkili 

otoriteleri arasında hayvan sağlığı ve refahına ilişkin bilgilerin paylaşımını 

kolaylaştırmaktadır.  

Bu da hayvan ve hayvansal ürünlerin izlenmesinin iyileştirilmesi, karar almada yardım, 

hastalık veya enfeksiyonun kaynağının derhal tespiti ve yayılmasının önlenmesi, 

risklerin değerlendirilmesinin merkezileştirilmesi, veteriner otoritelerine güncel referans 

verilerin sağlanması ve ekonomik işletmeleri entegre ederek idari yükün azaltılması gibi 

konularda yardımcı olmaktadır.  

TRACES sistemindeki bilgiler kısmen aşağıdakilerden elde edilmektedir: 

 Üçüncü Devletlerden ithal edilen hayvanlara ait ortak veteriner giriş belgesi 

(CVED) (AB sınırlarına gelmeden önce transit geçtiği bir veya daha fazla 

Devleti de içerecek şekilde), 

 AB içinde transit geçiş yapan ürünler ve üçüncü Devletlerden ithal edilen 

ürünlere ait CVED, 

 Reddedilen bütün ürünlere ait CVED, 

 Topluluk içi ticarette Topluluk tarafından talep edildiği durumlarda hayvanlar ve 

hayvansal ürünlere ait sağlık sertifikaları. 

                                            
5 http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/f84009.htm 
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Sistem ayrıca zorunlu referans veri ve Üye Devletler tarafından alınan kısıtlayıcı 

tedbirlere ilişkin bilgiler sağlamaktadır.  

 

İşletim  

Ekonomik işletmeler bağlı oldukları yetkili otoriteye kayıt olmak şartıyla TRACES 

sistemine entegre olabilirler. Hayvanları nakletmek istediklerinde hayvan veya 

hayvansal ürünün orijin, varış yeri ve her türlü aşamasına ilişkin gerekli bilgileri içeren 

standardize edilmiş bir elektronik form doldurmak zorundadırlar. 

Canlı hayvan veya hayvansal orijinli ürünlerin topluluk içi ticaretinde bilgi, orijin Üye 

Devletin yetkili otoritesine iletilecektir. Formun içeriğinin kontrolünden sonra, Otorite 

nakliyatı reddedebilir veya onaylayabilir. Uygun olduğu halde, orijin ve varış Üye 

Devletin resmi dillerinde hayvan refahı ile ilgili rota planı ve Sağlık Sertifikası 

düzenlenecektir. Pozitif karara dayanarak, özel operatör nakliyatı yapabilir.  

 

Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin transiti veya ithalatında, ürünleri veya hayvanları 

ve veteriner ithalat dokümanlarını kontrol eden sınır kontrol noktasındaki resmi yetkili, 

Avrupa Birliği topraklarına girişin reddedilmesi veya girişe izin verilmesi kararını 

içeren ilgili bilginin TRACES veri tabanına girişi ve CVED düzenlenmesi konusunda 

sorumludur. 

 

Bütün bu bilgiler varacağı üye Devletin veteriner otoritesine, transit geçeceği Devlet 

veya Devletlerin merkez veteriner otoritesine ve bütün ilgili kontrol noktalarına 

gönderilir. Bu durum daha sonra yolda ve/veya varış yerinde yürütülen kontroller 

esnasında istişare edilebilir. Bu bilgi ayrıca veritabanında kayıtlı olan ekonomik 

operatörler tarafından da görüşülebilir. Sistem ücretsiz olarak tüm kullanıcılara açıktır. 

Karar verme mekanizmasına yardım otomatik olarak, zorunlu belgelendirme şartları, 

ürünün orijin ve çeşidi için ve ayrıca alınan güvenlik önlemleri,  sıkılaştırılan kontroller 

ve sınırda reddedilmiş olan aynı çeşitteki mallar hakkında işletimsel bilgi sağlar.  
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Arka plan 

 

TRACES sistemi, veteriner otoriteleri arasında bilgisayar ağı kuran ANIMO sistemi ve 

ayrıca SHIFT sistemiyle operasyonel açıdan da bağlantılıdır. TRACES’ın büyük 

yenilikleri, veteriner sertifikalarının ve ithalat dokümanlarının yetkili otoriteler arasında 

elektronik gelişmeler, Avrupa Birliğinin bütün resmi dillerinde çalışması, gümrük 

sistemleri ile bilginin karşılaştırılması ve merkezi olarak tüm uygulanan tüzüklerin ve 

kuralların yenilenmesi kapsamında yatar.  

TRACES sistemi, hâlihazırda bilgileri alma/gönderme işinde sorumlu olan kuruluşları    

(yerel veteriner birimleri, sınır kontrol noktaları, bakanlıklar) kapsar, fakat federal 

eyaletler için bölgesel düzey ekler; bu özellikle bütün kuruluşların direk bağlantılı 

olmasını sağlar. 

Avrupa Komisyonu TRACES sisteminin kontrolü, bunun geliştirilmesi ve bakımından 

sorumludur, hâlbuki ANIMO sistemi bir özel şirket ve Üye Devletler arasındaki 

sözleşmeye dayandırılmıştır. Denetçi Mahkemesi 1997 yılında klasik domuz vebasında 

karşılaşılan problemlerin sonucunda Komisyondan bu sorumluluğu almasını istemiştir.     

  

3.2.Üçüncü Devletlerden ithalatta veteriner kontrolleri 

 

 

3.2.1. Prensipler ve prosedürler 

 

1 Ocak 1993 tarihinden itibaren üçüncü Devletlerden Topluluğa giren canlı hayvan ve 

hayvansal ürünlerin veteriner kontrollerine ilişkin yeni ortak bir idare sistemi yürürlüğe 

girmiştir.  

 

Bu sistemin temel unsurları aşağıdaki gibidir: 

 Üçüncü Devletlerden Topluluk topraklarına giriş yapan bütün canlı hayvan ve 

hayvansal ürünler gümrük durumuna ve son varış yerine bakılmaksızın zorunlu 

veteriner kontrollerine tabidir. 

 Bütün malların veteriner denetimleri Topluluk topraklarına varışta ve girişten 

önce yapılır. 
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 Veteriner kontrolleri Topluluk tarafından talep edilen alt yapı ve ekipmana sahip 

ve Topluluk tarafından belli hayvanlar ve/veya ürün kategorileri için onaylanmış 

amaca uygun inşa edilmiş tesislerde yapılır. Bu tesisler Sınır Kontrol Noktaları 

(BIPs) olarak tabir edilir.  

 

Veteriner kontrolleri malların gümrük durumuna ve bir sonraki varış yerine bağlı olarak 

çeşitli aşamalarda yürütülür; uygulamada bu işlemler sevkıyatların beklenen varışlarının 

ön bildirimlerinin alınması ve onaylanması ile başlatılır. Bu amaçla Sınır Kontrol 

Noktalarında modern iletişim araçları ile donatılmıştır ve gümrük otoriteler ve bizzat 

ithalatçılarla yakın işbirliği içinde çalışır. Diğer bir bilgi kaynağı ise ithalatçı Devlet 

tarafından verilen ithalat izinleridir ve otomatik olarak sıradaki ulusal Sınır Kontrol 

Noktalarında kopyası alınır. İlgili veteriner kontrollerinin doğası ve içeriği bilindiği 

kadarıyla kontroller aşağıdaki farklı seviyelerden oluşur: 

 

i) Doküman kontrolü, sevkıyata eşlik eden sağlık sertifikası ve/veya ticari dokümanların 

kontrolünü ve doğrulanmasını içerir. Kontroller orijinal sertifika üzerinde yapılır. 

Orijinal sertifika tek bir yaprak kâğıttan oluşmalı, tek bir veteriner servisi tarafından 

çıkarılmalı ve tek bir veteriner servisi muhatap alınmalı ve sadece detaylı olarak tarif 

edilmiş olan sevkıyata ait olmalıdır. Doküman kontrolünde sertifikanın niteliğine, 

formatına, içeriğine ve eksiksizliğine ve aynı zamanda tasdik eden resmi veterinerin 

imzasına ve mührüne bakılır.  

 

ii)  Kimlik kontrolü, asıl sevkıyatın sertifika da ortaya konan bütün ilgili detayları 

karşıladığını ve uygunluğunu doğrulamayı amaçlar. Hayvanlar söz konusu olduğunda 

kimlik kontrolleri özelikle hayvan türlerini, sayı ve kulak küpeleri ile bireysel 

kimliklendirmeyi kapsar. Ürünler için kimlik kontrolünde, nakliye konteynırlar da ise 

mühür numarasını veya bireysel paketlenmiş ürünler üzerindeki işaretleri ve özellikle 

sertifikada belirtilen işletmenin orijin işletmeye karşılık gelip gelmediğinin kontrolünü 

içerir. 

 

iii)  Fiziksel Kontrol, canlı hayvanlar için fiziksel kontroller, belli laboratuar testlerinin 

yapılması için örneklerin veya patolojik materyalin toplanmasını içerir. Hayvanların 
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koşulların ve nakliye aracının denetimi bu kategori içindedir. Ürünler söz konusu 

olduğunda, kontroller organoleptik kontrol, mahallinde yapılan basit fiziksel ve 

kimyasal testler ve patojenleri, kalıntıları ve söylemlere bağlı kontaminasyon işaretlerini 

içeren özel laboratuar testlerini içerir. Kontrollerde ayrıca nakliye koşulları ve nakliye 

aracı ile konteynırların malzeme ve koşullarına bakılır. Bütün durumlarda fiziksel 

kontrollerin tamamı kontrolü yapan veterinerin inisiyatifindedir ve hayvanlar veya 

hayvansal ürünlerin Topluluk gerekliliklerine uygun olup olmadığını ve insan ve 

hayvan sağlığı için risk oluşturmadığına kanaat getirmek için kontrollerin kapsamını 

isteğe bağlı olarak genişletebilir.  

 

 

4. AVRUPA BİRLİĞİNDE CANLI HAYVAN, SEMEN, OVA EMBRYOLARIN 

TİCARETİ VE İTHALATI ARASINDAKİ FARK  

 

Avrupa Topluluğunu kuran Anlaşma koşulları altında ticaret ve ithalatın tanımı arasında 

çok net bir fark bulunmaktadır.  

 Canlı hayvanlarla ilgili olarak “topluluk içi ticaret veya ticaret “ yalnızca AB 

Üye Devletleri arasındaki hayvan hareketlerini ifade eder.  

 İthalat ise sadece Avrupa Birliği dışındaki üçüncü Devletlerden Üye Devletlere 

canlı hayvan ve hayvansal ürün girişini ifade eder. 

Her gün Avrupa Birliğine pek çok sayıda canlı hayvan sevkıyatının ticareti ya da ithalatı 

yapılmaktadır. Bu sevkıyatların halk ya da diğer hayvanlara hastalık bulaştırmasını 

önleyerek, güvenli bir şekilde hareket edebilmesi için AB çok geniş hayvan sağlığı 

gereklilikleri ortaya koymuştur.   

 

İthalat ve Topluluk içi ticarette uygulan genel hayvan sağlığı şartları belirli Konsey 

Direktifleri ile belirlenmiştir.  

 

Topluluk içi ticarete ilişkin koşullar Üye Devletler arasında uyumlaştırılmıştır ve bütün 

hayvanlar ilgili temel Konsey Direktifinde belirtilen belli hayvan sağlığı şartlarını 

karşıladıklarını gösteren resmi veteriner hekim tarafından geçerli kılınmış sağlık 
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sertifikaları ile seyahat etmelidirler. Varış yerinde hayvanlara rasgele şekilde daha ileri 

muayeneler yapılabilir.  

 

Genel sağlık şartlarına ek olarak, Üye Devletler içerisinde ciddi egzotik bir hayvan 

hastalığı salgını durumunda, hastalığın yayılmasını önlemek için belli canlı hayvanların 

ticaretinde belirli sağlık şartları ortaya konabilir.  

 

İthalat için ise belirli Komisyon Kararları ile ek sağlık şartları ortaya konmuştur. Bu 

şartlar canlı hayvan ithalatındaki sağlık sertifikalarını ortaya koyar. Genellikle bu 

sertifikalar ihracatçı üçüncü Devletin yetkili merciinin resmi veterineri tarafından AB 

ithalat şartlarını karşıladığını gösterir şekilde imzalanmış olmalıdır. AB’ye varışta 

hayvanlar ve eşlik eden sertifikaları onaylanmış bir Sınır Kontrol Noktasında(BIP) AB 

resmi veteriner hekimleri tarafından doğrulanır ve muayene edilir.  

 

Semen, ova, embriyoların topluluk içi ticareti ve ithalatında sağlık şartları 

uyumlaştırılmıştır. Bu sağlık şartları semen, ova ve embriyolar ile taşınabilecek belli 

patojenlerin yokluğunun garanti edilmesi ve dişi alıcıların ve bunların yavrularının 

kontamine olmasının önlenmesi için oluşturulmuştur.   

 

5. YENİ HAYVAN SAĞLIĞI STRATEJİSİ (2007–2013) 

 

Yeni Hayvan Sağlığı stratejisi gelecek 6 yıl için hayvan sağlığı ve hayvan refahı 

tedbirlerinin çerçevesini oluşturmaktadır. Önemli hastalık çıkışlarının çiftçiler, toplum 

ve ekonomiye yıkıcı etkileri olduğundan yeni strateji “korunma tedaviden daha iyidir” 

ilkesini benimsemiştir. Amaç, hayvan hastalıklarının insidensini azaltmak ve salgınların 

etkisini asgari düzeye indirmek için büyük oranda koruyucu önlemler alınarak 

hastalıkların izlenmesi, kontroller ve araştırma çalışmalarına odaklanmaktır.  

 

Yeni strateji hayvan hastalıklarının kontrolünün yanında hayvan sağlığına kaçınılmaz 

bir şekilde bağlı olan halk sağlığı, gıda güvenliği, hayvan refahı, sürdürülebilir 

kalkınma ve araştırmaya odaklanmaktadır.  
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Öncelikler finansman ve kaynakların Avrupa vatandaşlarına en iyi faydayı sağlayacağı 

şekilde yeniden değerlendirilecektir. Bundan başka hayvan sağlığı ile ilgili olan herkes 

yeni stratejinin amaçlarına ulaşmasında net sorumluluklara sahip olacaktır. Sonuç 

sağlam, etkili ve etkin bir AB hayvan sağlığı politikası olacaktır.  

 

5.1 Prensipler: 

5.1.1. Prensiplerin temeli: Ortaklık ve İletişim 

Ortaklık Stratejisi hayvan sağlığı ile ilgili herkesin birlikte ve ilgili vatandaşlar ile 

beraber çalışırsa gerçek bir değişime sebep olacaktır. AB mevcut işbirliği çabalarının 

avantajını kullanacak, yeni girişimleri teşvik edecek ve düzenlemeler için mevzuatsal 

olmayan alternatifleri kullanacaktır.  

“Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu” hayvan sağlığı ile ilgili sivil toplum örgütleri, 

tüketiciler ve hükümetlerin temsilcilerinden oluşacaktır. Kurul hayvan sağlığı ve halk 

sağlığının korunması için uygun veya kabul edilebilir düzeyde ve eylem ve iletişim 

öncelikleri üzerine stratejik bir kılavuz sağlayacaktır. Kurul ayrıca stratejinin ilerleyişini 

de izleyecektir. Bütün etki analizlerine danışılacak ve Komisyona kabul edilebilecek en 

iyi sonuçların elde edilmesi için tavsiyede bulunacaktır.  

Komisyon tüketici ve paydaşlarla iletişiminde açıklık ve şeffaflık hedeflerine bağlıdır. 

Bu durum uluslar arası ve ulusal olaylara katılım, medya ve sivil toplum örgütleri ile 

ilişkilerin geliştirilmesi, ilgili tüm taraflar için ilgili bilgilerin bulunduğu kapsamlı bir 

web sitesi geliştirilmesi, kontrol listeleri, el kitapları ve Soru & Cevaplar için bir forum 

oluşturulmasını kapsayacaktır. Stratejinin ilerleyişi, daha geniş iletişim politikaları ve 

girişimler için yıllık rapor hazırlanacaktır. 

5.1.2.Önceliklerin belirlenmesi 

 
Dünya kayda değer ölçüde değişmektedir. 10 yıl önce BSE gibi hastalıklar hayvan ve 

insan sağlığı için büyük tehdit oluşturmuş olup yürürlüğe konulan tedbirler sayesinde bu 

riskler azalmıştır. Aynı zamanda Salmonella ve Şap hastalığı gibi hastalıkların insan 
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sağlığı üzerine etkisi BSE’den çok önce başlamıştır, fakat bu hastalıklardan korunmak 

için harcanan para çok şu anda çok daha azdır. Bundan başka küresel ısınma sebebi ile 

yeni ortaya çıkan hastalıklarda bulunmaktadır.  

Kısaca şu anda önceliklerin dikkatli bir risk değerlendirmesi ve kati bilimsel tavsiyelere 

dayalı olarak yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Biyolojik ve kimyasal 

risklerin profilinin çıkarılması ve sınıflandırılması önceliklerin belirlenmesindeki temel 

olacaktır. Sonuç olarak fonların insan sağlığı, toplum ve/veya ekonomiye olan etkisine 

odaklanması gerekmektedir.  

 

Modern yasal çerçeve 

 
Yeni Hayvan Sağlığı stratejisinin amacı, AB’de daha net bir düzenleme yapısı 

oluşturmaktır. Hayvan sağlığına ilişkin mevcut mevzuat: topluluk içi ticaret, ithalat, 

hayvan sağlığı kontrolü, hayvan besleme ve hayvan refahı gibi farklı politika alanlarını 

kapsamaktadır. Birbiri ile ilişkili bu seri politikalar tek bir düzenleme çerçevesi ile yer 

değiştirecektir. Çerçeve mümkün olduğu kadar OIE ve Codex Alimetarius, UN 

tarafından kurulmuş olan gıda standartları-oluşturma kurumu’nun uluslararası 

tavsiyeleri, standartları ve kılavuzlarına uyumlu olacaktır. Bundan başka sorumluk ve 

maliyet paylaşımı için uyumlaştırılmış bir AB çerçevesi oluşturulacaktır.  

 

Tehditlerden korunma, izleme ve acil eylem hazırlığı 

 

AB’nin en önemli hedefi salgın ve krizlerin idaresine karşı hazırlıklı olmak için 

sorunların oluşmadan önce belirlenmesidir. Hayvanların karantinaya alınması gibi biyo-

güvenlik tedbirleri hastalıkları popülâsyonlardan uzak tutmaya ve hastalığın sürü içinde 

yayılmasını engellemeye yardım eder.  

Tehditlerden korunma ve kriz yönetimi AB izlenebilirlik çerçevesi gibi izleme 

mekanizmaları ile desteklenir. Çerçeve kimliklendirme sistemi, etiketleme ve TRACES 

sistemini kapsar. Burada amaç, hem Devletler içinde hem de Üye Devlet sınırlarında 
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canlı hayvanlar, hayvansal gıdalar ve yemlere ilişkin verilerin kalitesini, kesinliğini, 

elde edilebilirliğini ve zamanlılığını iyileştirmektir.  

 

İthalat kontrolleri yüksek riskli ithalatlar üzerine odaklanacaktır ve bunun için hayvan 

sağlığı ve gıda güvenliği tehditlerinin kaynağında çözülmesinde üçüncü Devletlere 

yardım etmek için yeni girişimlerde bulunulacaktır. Hayvanların illegal ithalatında daha 

sıkı tedbirler de alınacaktır.  

Acil bir durumda AB’nin hızlı kararlar alabilme yeteneği, AB düzeyinde hayvan 

kaynaklı tehditlerin sınırlandırılması ve kontrolünde büyük önem taşımaktadır. AB hızlı 

cevap ağı, kriz yönetimi, bir AB veteriner hızlı cevap ekibi ve bir o kadarda AB antijen 

ve aşı bankalarının desteklenmesi gibi tedbirleri yürürlüğe konmuştur.  

 

5.1.5. Bilim, yenilik ve araştırma  

 

Bilim, “Yeni Hayvan Sağlığı Politikası”nın temelidir ve gelecekte hayvan sağlığı 

kurallarının geliştirilmesi somut bilimsel tavsiye ve bilgi temeline dayalı olacaktır. Bu 

bakış açısıyla AB bilimsel ilerlemeyi teşvik edecek ve kamu-özel sektör ortaklığı ile bu 

konuya yeterli fon sağlayacaktır.   

Bu yeni strateji aracılığı ile ulusal referans laboratuarları arasındaki ağ daha da 

geliştirilecek ve böylece Avrupa’da var olan bilgi birikimi ve uzmanlığını en üst düzeye 

ulaştıracaktır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin hayvan sağlığı alanındaki faaliyetleri 

artırılacak ve Topluluk Referans laboratuarları yeniden değerlendirilecektir.   

7inci Araştırma Çerçeve Programı (2007–2013) yeni hayvan sağlığı stratejisi ile paralel 

hareket etmektedir ve hayvan sağlığı ve hayvan refahı konularında önemli bir destek 

aracı olacaktır.  

Bilim ve araştırma politikasının amacı bilimsel mükemmellik, şeffaflık ve 

güvenilirliğini sağlamlaştırmaktır. Bu durum uluslar arası düzeyde AB’nin duruşunu 

güçlendirmesine ve ticaret ortakları arasındaki farklılıkların çözülmesine yardımcı 

olacaktır.  
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6. TOPLULUK İÇ SINIRLARINDA VETERİNER VE ZOOTEKNİK 

KONTROLLER  

90/425 6  sayılı Konsey Direktifi ve takip eden değişiklikleri Topluluk mevzuatı 

tarafından kapsanan canlı hayvanlar ve hayvansal kökenli ürünler(semen, ova ve 

embriyo)’in Topluluk içi ticaretindeki veteriner kontrolleri ile ilgilidir. İç Pazarın 

düzgün işleyişi açısından bu Direktif, Topluluğun iç sınırlarında veteriner ve zootekni 

kontrollerini kaldırarak orijin yeri, transit ve varış yerindeki kontrolleri güçlendirmekte 

ve düzenlemektedir.  

Uygun kontrollerin yapıldığından ve belgelendirmenin tam olarak sağlanmasından sevk 

eden Ülke veya varış Üye Devleti sorumludur.  

Orijin Üye Devletindeki yetkili otorite diğer şartların yanında hayvanlar ve ürünlerin 

aşağıdaki koşulları sağladığını doğrulamalıdır: 

 Düzenli veteriner kontrollerinin yapıldığı işletmeler, merkezler veya 

organizasyonlardan gelmelidirler; 

 Topluluk mevzuatına uygun olarak kimliklendirilmiş ve kayıt altına alınmış 

olmalıdırlar; 

 Sevkıyat sırasında ve varış yerine kadar sağlık sertifikaları ve diğer uygun 

dokümanlar eşlik etmelidir; 

 Hayvanlar veya hayvansal ürünlere özgü belirli hastalıklardan şüpheli veya 

mevcut hastalıklar dolayısıyla kısıtlamalara maruz kalan işletmeler veya 

bölgelerden orijin almamalıdır; 

 Varış Devleti açısından yeterli sağlık garantilerini sağlayan Devlet veya 

bölgeden gelmelidir; 

 Yürürlükte olan hijyen kurallarına uygun olarak nakledilmelidirler.  

Bunlara ek olarak orijin Devletteki yetkili otorite işletmeler, pazarlar ve toplama 

merkezlerinde başta kimliklendirme olmak üzere hayvanlar ve ürünlerin Topluluk 

                                            
6 Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-
Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market 
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mevzuatına uyumluluklarını kontrol etmelidir. Bu kurallara uymayan hayvan ve ürün 

tedarikçileri ve sevkıyatı yapanlara karşı tedbirler alınır.  

Varış noktalarında ayrımcı olmayan nokta kontroller yapılır. Bir ihlalden 

şüphelenilmesi durumunda nakliyat esnasında da kontroller yapılabilir.  

Başka bir Üye Devletten hayvan ve ürünlerini sevk eden sevkıyatçılar, nakliye işlemi 

tamamlanıncaya ve hayvanlar ve ürünlerinin varış yerine varıncaya ve varışından 

sonrasına kadar sevkıyattan sorumludur. Bu durum, örneğin; pazarlara gönderilen 

hayvanlar için geçerlidir. Varış Üye Devletinin yetkili otoritesi sevkıyatçıdan, diğer bir 

Üye Devletten gelen hayvanlar ve ürünlerin önceden rapor edilmesini isteyebilir.  

Gerekli olduğu hallerde canlı hayvanlar varış yerinde veya bir karantina merkezinde 

karantinaya alınabilir.  

Bu Direktif liman, havaalanı ve üçüncü ülkeler ile kara sınırları gibi üçüncü 

Devletlerden AB topraklarına getirilen canlı hayvanlar ve ürünlerin getirilebileceği 

yerlerde yürütülecek kontrolleri özel bir madde olarak ortaya koymaktadır.  

Kontrol sırasında yetkili otorite aşağıdaki durumları tespit ederse: 

 Bir hastalık etkeni mevcutsa veya hayvanlar ve ürünlerin orijin Devleti riskli ise 

söz konusu hayvanlar veya ürünler karantinaya alınabilir ve kesilebilir/imha 

edilebilir.  

 Hayvanlar veya hayvansal ürünler Topluluk Direktifleri veya ulusal hayvan 

sağlığı kurallarını karşılamıyorsa, hayvanlar veya ürünlerin denetim altında 

bakımı, geri gönderilmesi, kesilmesi veya yok edilmesi gibi çeşitli tedbirleri 

alabilir.  

Zoonoz hastalık veya hayvan ve insan sağlığına risk oluşturan bir hastalık çıkışı 

durumunda, sevk eden Üye Devlet hareketlerin kısıtlanması dahil gerekli koruma ve 

kontrol tedbirlerini almak zorundadır. Varış Üye Devleti veya transit Üye Devlet 

karantina gibi tedbirler alabilir. Komisyon durumu en kısa zamanda inceler ve en uygun 

önlem için karar alır.   
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Üye Devletler, hayvanlar ve/veya ürünlerin topluluk içi ticareti ile iştigal eden 

satıcıların söz konusu hayvan ve ürünlerin teslimatları ve bunların varış yerlerine ilişkin 

kayıt tutmasını sağlamalıdır.  

Veteriner otoritelerini birbirine bağlamak için Komisyon tarafından kurulan bilgisayar 

ağı olan Animo Sistemi 2004 yılında TRACES sistemi ile değiştirilmiştir.  

Sahipleri ve temsilcileri ile hareket eden pet hayvanlarının ticari olmayan hareketleri bu 

Direktif kapsamı dışındadır ve özel kurallarla düzenlenmiştir.  

 

6.1 Kültür balıkçılığı Topluluk İçi Ticareti  

Kültür Balıkçılığı alanında ilgili mevzuat Üye Devletler içinde pazara sunum, topluluk 

içi ticaret ve Avrupa Birliğine ithalatı kapsamaktadır. Genel olarak bunun anlamı, kültür 

balıkları ve ürünlerinin ulusal sınırlar arasında hareket etmesinden önce, AB içinde ve 

üçüncü ülkelerden ithalatlarda büyük ölçüde benzer hayvan sağlığı şartlarını 

karşılamaları gerektiği anlamına gelmektedir.  

Kültür balıkları ve ürünlerinin pazara sunulmasında hayvan sağlığı şartları 91/67/EEC 

sayılı Konsey Direktifinde ortaya konmuştur.  

Topluluk toprakları içinde hayvan sağlığı seviyeleri aynı olmadığı için, hareketlerin 

düzenlenmesi 91/67 sayılı Direktifin Ek A Liste II’ sinde belirtilen hastalıklar için 

onaylı (hastalıktan ari) alanlar ve çiftlikler anlayışına dayanmaktadır.  Bu Direktif, bu 

gibi alan ve çiftliklerin onayının verilmesi, sürdürülmesi, askıya alınması, yenilenmesi 

ve geri alınması ile birlikte hastalıktan ari alanlar/çiftliklere hareket için kriterler ve 

prosedürleri ortaya koymaktadır. Bunların yanında üçüncü ülkelerden ithalata ilişkin 

şartlarda bulunmaktadır. 

Bu Direktifte ele alınan hastalıklar ve duyarlı balık/yumuşakça türleri üç listede 

sınıflandırılmıştır. Liste I hastalığı (İnfeksiyöz Somon Anemisi –ISA) Toplulukta 

egzotik hayvan hastalığı olarak kabul edilmekte ve bu hastalıkla infekte olmuş balıklar 

hastalığın yayılmasının önlenmesi için öldürülür ve imha edilir.  Liste I’ de verilen 
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hastalıklarla infekte olma ihtimali olan ya da infekte olmuş olmasından şüpheli 

hayvanların ölü veya canlı, yumurtaları ve gametlerinin hareketlerine resmi birimlerin 

izni olmadan izin verilmez.  

Liste II’ de bulunan hastalıklar, kontrol altına alınması ve uzun zamanda eradike 

edilmesi gereken endemik hastalıklardır.  

Liste III’ de bulunan hastalıklar daha az tehlikeli olanlardır. Bir Üye Devlet Liste III’ de 

bulunan hastalıkların yayılmasını kontrol altına almak için ek garantiler istemek için 

başvurabilir. Bir kontrol programı ya da listelenmiş hastalıklardan bir ya da ikisinden 

arilik statüsü için başvurabilir.  

Su Kültürü hayvanları ve su ürünleri için hayvan sağlığı şartları 2006/88/EC sayılı 

Direktifte ortaya konmaktadır ve Bu Direktif 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren 

yürürlükte olacaktır   

Temel mevzuat: 

91/67/EC sayılı su kültürü hayvanlarının ve bunların ürünlerinin pazara sunulmasındaki 

sağlık şartlarını ortaya koyan Konsey Direktifidir. 

Saha ve çiftliklerin onaylanması ile ilgili mevzuat: 

2002/308/EC: viral hemorajik septisemi ve infeksiyöz hemapoetik nekrosis 

hastalıklarından bir veya birden fazlası için onaylanmış sahalar ve onaylanmış 

çiftliklerin listesini ortaya koyan Komisyon Kararı.  

2002/300/EC: Bonamia ostreae ve/veya Marteilia refringens hastalıklarına ilişkin 

onaylı sahaların listesini oluşturan Komisyon Kararı.  

2003/634/EC: viral hemorajik septisemi ve infeksiyöz hemapoetik nekrosis 

hastalıklarından bir veya birden fazlası için onaylanmamış sahalarda, onaylanmış saha 

ve onaylanmış çiftlik statüsü almak için programların onaylanmasına ilişkin Komisyon 

Kararı. 

 

Sertifika: 
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1999/97/EEC: 91/67 sayılı Konsey Direktifinin Madde 16(1)inde belirtilen model 

sertifikayı ortaya koyan Komisyon Kararı. 

 

Hayvan Sağlığı Şartları: 

 

2002/878/EC: Bonamiosis (Bonamia osrtreae) ve Marteiliosis (Marteilia refringens) 

gibi yumuşakça hastalıklarının varlığının tespiti ve doğrulanması için örnekleme 

planları ve teşhis metotlarını ortaya koyan Komisyon Kararı. 

 

2003/390/EC: belli hastalıklara duyarlı olmayan su kültürü hayvanları ve bunların 

ürünlerinin pazara sunulmasındaki özel koşulları ortaya koyan Komisyon Kararı. 

 

2004/453/EC: su kültürü hayvanlarında belli hastalıklara karşı alınan tedbirleri ortaya 

koyan 91/67/EEC sayılı Konsey Direktifinin uygulanması için Komisyon Kararı. 

 

2003/466/EC: infeksiyöz somon anemisi şüphesi veya varlığının doğrulanmasından 

sonra bölgeselleşme ve resmi izleme için kriterleri ortaya koyan Komisyon Kararı. 

 

2006/88/EEC sayılı Konsey Direktifinde Ortaya Konan Şartlar 7 

2006/88 Sayılı Direktif; 

 Su kültürü hayvanlarının pazara sunumu, ithalat ve transitte hayvan sağlığı 

şartlarını; 

 Su kültürü hayvanlarında hastalıklardan korunmak için asgari tedbirleri; 

 Bu hayvanlarda belli hastalıklara ilişkin şüphe veya vakalarda alınacak 

minimum tedbirleri ortaya koyar. 

Söz konusu hayvanlar, satış için amaçlanmayan ve akvaryumda yetiştirilen süs 

hayvanları, gıda zincirine doğrudan sunulan vahşi hayvanlar ve balık yemi, balık yağı 

                                            
7 Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on animal health requirements for aquaculture animals and 
products thereof, and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals. OJ L 328 of 24.11.2006 
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ve benzer ürünlerin üretimi için amaçlanan hayvanlar hariç olacak şekilde balık, 

kabuklu ve yumuşakçalar ile bunların ürünlerini ifade etmektedir. Doğal sularla teması 

bulunmayan veya işlem görmüş su sistemlerinde yaşayan hayvanlar sadece hastalıkların 

korunması ve tedavisi kuralları ile ilişkilidir.  

Su kültürü hayvanları üretim işletmeleri ve işleme tesislerinin yetkilendirilmesi 

2006/88 sayılı Direktif çiftliklerin ve işleme tesislerinin Üye Devletin ilgili otoritesi 

tarafından yetkilendirilmesi şartlarını kapsar.   

Bu yetkinin alınabilmesi için işletmeler ve tesisler hayvanların ve ürünlerin 

hareketlerinin detaylarını içeren bir kayıt tutmalı, uygun iyi hijyen uygulamalarını 

uygulamalı ve balık çiftlikleri ile yumuşakça çiftçiliği alanları söz konusu olduğunda 

riske dayalı hayvan sağlığı izleme sistemi uygulamalıdır.  

Hastalık listesi 

 2006/88 sayılı Direktif egzotik ve egzotik olmayan hayvan hastalıkları ve bu 

hastalıklara duyarlı türlerin listesini ortaya koymaktadır. Bu listelerdeki hastalıklar 

önemli ekonomik etkiler veya vahşi su hayvanlarının çevresi üzerine negatif etkide 

bulunmaktadır.  

Egzotik hastalıklar Topluluk su kültüründe yerleşik olmayan ve patojenleri Topluluk 

sularında bulunmayan hastalıklardır. Bu hastalıklar: epizootik hemapoetik nekrozis, 

Bonamia eksitiosa, Xenohaliotis californiensiz, Taurda syndrome veya sarıkafa 

hastalıklarıdır.  

Listede bulunan egzotik olmayan hastalıklar ise: sazanların bahar viremisi, viral 

hemorajik septisemi, infeksiyöz hemapoetik nekroz, herpes virus infeksiyonu, bulaşıcı 

somon anemisi, Marteilla refringens infeksiyonu, Bonamia ostreae infeksiyonu ve beyaz 

benek hastalığıdır. 

Hastalıktan arilik hali 
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2006/88 sayılı Direktif uyarınca bir Üye Devlet veya bunun bir bölümünün egzotik 

olmayan hastalıklardan ari olarak bildirilmesi için söz konusu hastalığa duyarlı hiçbir 

türün bulunmaması veya Üye Devletin söz konusu hastalığa karşı uzun zamandır 

süregelen yeterli bir izleme ve tespit tedbirleri bulunması gerekir. Bundan başka Üye 

Devletin hastalıktan ari olmayan komşu Üye Devlet ile arasında bir tampon bölge 

oluşturması gerekir.  

Komisyon hastalıktan ari Üye Devlet veya bölgeleri oluşturur ve güncel olarak yayınlar.  

Su kültürü hayvanlarının ve ürünlerinin pazara sunulmasındaki hayvan sağlığı 

şartları 

2006/88 sayılı Direktif Bu Direktif hayvanların nakliyesi ve izlenebilirliği ile ilgili genel 

kurallar için hükümler ortaya koyar(hayvan sağlığı sertifikasyonu). Ayrıca bu Direktif 

damızlık veya yeniden stoklama için amaçlanan hayvanlar ve ürünleri için özellikle 

orijini hastalıktan ari olsun olmasın ve bazı durumlarda da karantinada tutulmalarına da 

atıfta bulunan hayvan sağlığı şartlarını ortaya koymaktadır. İnsan tüketimi için 

amaçlanan hayvanlar ve ürünlerinin özellikle hayvan sağlığı durumu ve işletmelerin 

işleme ve geçici depolama yapmalarında ki belirli koşulları da ortaya koyar. Bazı 

kurallar, normalde hastalıktan ari alanlarda yeniden sunulmadan önce belli bir süre 

karantina altında tutulması gereken vahşi su hayvanları ve süs hayvanlarını ilgilendirir.  

Bildirim ve hastalıkların kontrolü için asgari şartlar 

2006/88 sayılı Direktif uyarınca listelenmiş hastalıklara ilişkin bir hastalık şüphesi 

durumunda veya su hayvanlarında ölüm oranı yükseldiğinde, Üye Devletteki sorumlu 

otorite hayvan sağlığı ve su kültürü hayvanlarının ticareti ile ilgili olarak sahadaki 

uzmanlara danışmalıdır. Etkilenmiş olan Üye Devlet listelenmiş egzotik hayvan 

hastalığı mevcudiyeti ve eğer etkilenmiş olan alanda listelenmiş egzotik hayvan 

hastalığı açısından ari olarak ilan edilmiş bir hastalık mevcudiyeti durumunda 

Komisyonu, diğer Üye Devletleri ve Avrupa Serbest Ticaret Ortaklığı(EFTA)’yı 24 saat 

içerisinde haberdar etmelidir.  
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2006/88 sayılı Direktif şüpheli bir hastalığın mevcudiyeti durumunda özellikle 

yetkilendirilmiş otorite tarafından örneklerin incelenmesi, su hayvanlarının infekte 

bölgeye giriş ve çıkışlarının yasaklanması ve epizootik araştırmaların yürütülmesi gibi 

alınacak tedbirler içinde hükümler ortaya koymaktadır.  

Listelenmiş olan bir hastalığın doğrulanması durumunda, infekte olan çiftliğin etrafında 

hayvan hareketlerinin yasaklanması ile birlikte bir koruma alanı oluşturulmalıdır. 

Bundan başka bütün ölen hayvanlar, hastalık belirtisi gösteren hayvanlar ile ticari 

boyutlara ulaşmamış ve klinik belirtiler göstermeyen hayvanlar uygun zaman 

çerçevesinde uzaklaştırılmalı ve bertaraf edilmelidir. Patojenlerin yayılmasını 

engellemek için iyileştirme yapılması koşuluyla hasat etme, avlama ve bunları izleyen 

işleme işlemlerine devam edilebilir. İnfekte çiftlikten uygun bir zaman süresince bir 

izlemeye tabi tutulması istenebilir.  

Egzotik olmayan listelenmiş bir hastalık için ari olarak ilan edilmiş bir hastalık çıkışı 

doğrulandığında, etkilenmiş olan Üye Devlet ya egzotik bir hastalık ile bulaşmış gibi 

aynı tedbirleri almak ya da bir koruma alanı oluşturmak ve hayvan hareketlerini 

engellemek ile ölen hayvanların uzaklaştırılması ve bertaraf edilmesi için asgari 

tedbirleri almak zorundadır.  

Vahşi hayvanların listelenmiş bir hastalık ile bulaşmış olması şüphesi veya 

doğrulanması durumunda, etkilenmiş olan Üye Devlet durumu izlemeli ve hastalığın 

yayılmasını engellemek için gerekli tedbirleri almalıdır.  

Eğer yeni çıkan bir hastalık ortaya çıkarsa, Üye Devlet hastalığın yayılmaması için 

gerekli önlemleri alır ve Komisyon ve diğer Üye Devletleri durumdan haberdar eder. 

Gerekli olduğu hallerde hastalık listeleri değiştirilebilir.  

Normal şartlarda yeni ortaya çıkan bir hastalığın kontrol altına alınması için 

Komisyonun onayladığı bir kontrol ve eradikasyon programı olmadan veya epizootik 

durum gerektirdiği durumlarda Komisyon tarafından izin verilmemişse aşılama yapmak 

yasaklanmıştır.  
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Arka plan 

Su kültürü hayvanlarının ve ürünlerinin hayvan hastalığı şartları ve mücadele için 

tedbirler ile balık ve yumuşakça hastalıklarının kontrol altına alınması için yürürlükte 

olan mevzuat 91/67/EEC, 93/53/EEC ve 95/79/EC sayılı direktiflerdir. Bu mevzuat, 

sanayideki gelişmeler, kazanılan deneyimler ve bilimsel gelişmeler ışığında 

güncellenmeli ve ayrıca ulusal standartlar ve anlaşmalar ile uyumlu hale getirilmelidir. 

Bu Direktif ile birlikte 1 Ağustos 2008 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen 

mevzuatın feshedilmesi planlanmaktadır.  

2004 yılında AB su kültürü hayvanları 2,5 Milyar Euro değerinde olmasına rağmen 

hastalıklara bağlı kayıpların üretim değerinin yaklaşık %20si olarak tahmin 

edilmektedir (500 Milyon Euro’ya eşit değer). 

6.2 Sığır ve Domuz Cinsi Hayvanların Topluluk içi Ticareti  

Sığır cinsi hayvanların Topluluk içi Ticareti sadece sığır cinsi hayvanların AB Üye 

Devletleri arasındaki hareketlerini içerir. 

Sevk edilmeden önce ve sevk sırasındaki şartlar: 

Topluluk içi ticarette sığır ve domuz cinsi hayvanların hayvan sağlığı şartlarını ortaya 

koyan mevzuat 64/432/EEC8 sayılı Konsey Direktifidir. Pek çok kez değiştirilen bu 

Direktif, sığırlarda Topluluk içi ticareti uyumlaştırır ve Üye Devletler arasındaki hayvan 

sağlığı garantilerini ortaya koyar, fakat her bir Üye Devletin içerisindeki hareketlere 

uygulanmaz.  

Bu uyumlaştırmanın amacı bütün Üye Devletler arasında aynı şartların uygulanması ve 

bu şekilde de hayvanların AB toprakları içerisinde güvenli ve serbest dolaşımın 

sağlanmasıdır.  

                                            

8 Council Directive 64/432/EEC of 26 June 1964 on animal health problems affecting intra-Community trade in 

bovine animals and swine L 121 of 29.07.1964 
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Bu Direktif (seyahat esnasında diğer hayvanlarla temasın yasaklanması, araçların 

temizlik, dezenfeksiyonu v.b) gibi ciddi hastalıkların yayılması olasılığını engellemek 

için orijin işletmeden varış yerine(diğer bir çiftlik veya mezbaha) kadar olan kısımda 

sığır cinsi hayvanların hareketlerinde uyulması gereken kesin kuralları ortaya 

koymaktadır.  Bu hareketler onaylı toplama merkezlerini de içerebilir. Kesimhaneye 

sevk edilen hayvanlar varış yerine vardıklarında hayvan sağlığı kurallarına uygun olarak 

derhal kesilmelidir.  

Ek olarak hayvan hastalıkları (örn. Tüberküloz, Bruselloz ve Löykoz) ve bu 

hastalıkların tespitinde resmi veterinerler tarafından yapılacak testlerin şartları gibi 

hayvan sağlığı durumuna ilişkin kuralları ortaya koymaktadır. Bir çiftlik, Üye Devletin 

bir bölgesi veya Üye Devlet bütün toprakları ticareti kolaylaştırmak açısından yukarıda 

bahsedilen hastalıklardan arilik statüsü alabilir.  

Yükleme gününde sığır ve domuzlar için şartlar: 

 Hayvanlar hiçbir klinik hastalık belirtisi göstermemelidirler, 

 Hayvan hastalığı sebebiyle yasaklama getirilen bir işletmeden gelmemelidirler, 

 92/102/EEC sayılı hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt edilmesine ilişkin 

Konsey Direktifinin 5.Maddesine uygun şekilde kimliklendirilmiş olmalıdırlar. 

İzlenebilirlik hayvan sağlığı kontrolünün ana unsurudur. Hayvanlar, diğer bir Üye 

Devlete sevk edildiğinde, varış yerine vardığı zaman sayılabilmeleri için uygun şekilde 

kimliklendirilmelidir.  

Bu Direktif ayrıca sevk edilmeden önce bir resmi veteriner hekimin hayvanların 

topluluk içi ticaret şartlarını karşıladığını beyan ettiği uyumlaştırılmış bir veteriner 

sağlık sertifikasını da içerir sağlar. Bu sertifika hayvana eşlik etmeli ve hareket 

TRACES sistemine kayıt edilmelidir. Toplama merkezleri ve pazarları da harekete dahil 

olursa, ek veteriner sertifikası gereklidir.  

Varış yerindeki şartlar: 
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Üye Devletler arasında hayvan hareketlerinde sınır kontrolleri bulunmadığı için 

90/425/EEC sayılı Direktif gereğince, sevkıyatların sağlık sertifikasında bulunan 

garantilerle uyumlu olup olmadığının kontrolü için yolda ve varış yerinde ayrımcı 

olmayan nokta kontroller yapılmaktadır.  

TRACES izleme sistemi, alıcı Üye Devletin varış yerine gelen sevkıyatın orijin 

Devletten hayvana eşlik eden orijinal veteriner sertifikasında belirtilen şartlara uygun 

olup olmadığını doğrulamak açısından önemli bir araçtır.  

Hayvan sağlığına ilişkin şartlar  

Her bir Üye Devlet sadece 64/432 sayılı Direktifte ortaya konan hayvan sağlığı 

şartlarını karşılayan hayvanları diğer Üye Devlete sevk etmelidirler. 

Sığır ve Domuz cinsi hayvanlar: 

— kimlik kontrolü açısından ve 

— hareketten önceki 24 saat içinde bir resmi veteriner hekim tarafından muayene 

edilmeli ve hiçbir hastalık belirtisi göstermemelidirler. 

Topluluk ve/veya ulusal mevzuata uygun olarak ilgili türleri etkileyen bir hastalık 

nedeni ile yasaklama veya kısıtlamaya maruz kalmamış işletme veya bölgeden 

gelmelidirler. 

İşletmeden ayrılmadan önce ve varış işletmesinde gelmeden önce aynı sağlık 

durumunda bulunmayan diğer çift tırnaklı hayvanlarla teması olmamalıdır.  

Hayvanlar 91/628 sayılı Direktifi ve ek olarak 64/432 sayılı Direktifin 12. Maddesinde 

ortaya konan şartları karşılayan araçlarla nakledilmelidir.  

 

Sığır cinsi hayvanlara nakliyat boyunca bir sağlık sertifikası eşlik etmelidir. Bu sertifika 

bir sayfadan veya eğer birden fazla sayfadan oluşuyorsa bir bütün halinde ve 

ayrılmayacak şekilde olmalı ve bir seri numarası bulunmalıdır. Sağlık muayenesinin 
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yapıldığı gün düzenlenmeli ve varış ülkesinin resmi dillerinden en az birinde 

düzenlenmelidir. Bu sertifika sağlık muayenesinden itibaren 10 gün geçerlidir.  

Sağlık sertifikası düzenlenmesi için yapılan sağlık muayenesi orijin işletme veya bir 

toplama merkezinde yapılabilir.  

Bununla beraber, onaylı toplama merkezlerinden gelen hayvanlar için bu 

sertifikalandırma: 

- orijin işletmeden sorumlu resmi veteriner hekim tarafından girilen 

gerekli bilgileri içeren resmi belgeye dayalı olmalı veya 

- 64/432 sayılı Direktifin Ek F’ inde verilen model 1 veya model 2 

sertifikasında A ve B bölümleri tamamen usulüne uygun olarak 

doldurulmalı ve orijin işletmeden sorumlu veteriner hekim tarafından 

tasdik edilmiş olmalıdır.  

 

Bir izleme programına katılan onaylı bir işletmeden gelen hayvanlar içinde aynı 

koşullar geçerlidir.  

Toplama merkezinden sorumlu veteriner hekim hayvanların varışında gerekli kontrolleri 

yapmalıdır ve hareketin sertifikanın düzenlendiği gün TRACES sistemine 

kaydedildiğinden emin olmalıdır.  

Damızlık veya üretim için olan hayvanlar yukarıdaki gerekliliklere ek olarak: 

Yüklemeden önceki 30 gün içerisinde tek bir orijin işletmede veya eğer hayvanlar 30 

günlükten küçükse doğumundan beri bu işletmede kalmış olmalıdır. Resmi veteriner 

hekim resmi kimliklendirme ve resmi kayıtlara dayalı olarak bu koşulun sağlandığından 

emin olmalıdır ve hayvanlar ya Topluluk orijinli olmalı veya üçüncü bir ülkeden ithal 

edilmişlerse Topluluk hayvan sağlığı kurallarını karşılamalıdırlar. Orijin Üye Devlette 

bir toplama merkezinden transit geçen hayvanlar için orijin işletmenin dışında geçen 

sürede hayvanların toplanması 6 günü geçemez.  

Resmi veteriner hekim Üçüncü ülkelerden ithal edilen hayvanların işletmedeki sağlık 

koşullarını tehlikeye atmayacağından emin olmalıdır. Eğer üçüncü ülkeden ithal edilen 

bir hayvan, işletme içerisine alındı ise bu işletmeden hayvanların girişinden itibaren 30 
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gün süre ile ticaret yapılamaz ve ithal edilen bu hayvanlar işletmenin diğer 

hayvanlarından ayrı tutulmalıdırlar. 

Ayrıca damızlık ve yetiştiricilik amaçlı hayvanlar resmi olarak tüberkülozdan ari bir 

sürüden gelmeli ve hayvanlar altı haftalıktan küçükse orijin işletmesini terk etmeden 

önceki 30 gün içinde yapılan deri altı tüberkülin testine negatif cevap vermiş olmalıdır. 

Tüberkülozdan resmi olarak arilik almış olan bir Üye Devlet veya bu Devletin bir 

bölgesi veya onaylanmış bir izleme sistemi bulunan bir Üye Devlet veya bir 

bölgesinden gelen hayvanlar için bu deri altı tüberkülin testi gerekli değildir. Bu 

Direktifin içerisinde ayrıca Tüberküloz ile ilgili koşullarda mevcuttur.  

Toplanma merkezlerine ilişkin şartlar 

Üye Devlet yetkili otoritesi tarafından onaylanabilmek için toplama merkezleri 

aşağıdaki koşulları karşılamalıdırlar:  

—    Resmi veteriner hekim kontrolü altında olmalıdırlar, 

— Topluluk ve/veya ulusal mevzuata göre yasaklama veya kısıtlama getirilmeyen bir 

bölgede olmalıdırlar, 

— resmi veteriner hekim tarafından talep edildiği şekilde temizlenmeli ve dezenfekte 

edilmelidirler. 

— toplama merkezinin kapasitesine bağlı olarak: 

 Toplanma merkezi olarak kullanıldığı zaman sadece bu amaca hizmet eden bir 

tesis olmalıdır, 

 Yükleme, boşaltma ve hayvanlar için uygun standartlarda yeterli barınak, 

sulama ve yemleme ve gerekli uygulamalar için uygun tesisleri bulunmalıdır ve 

bu tesisler kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.  

 Uygun muayene tesisleri, uygun karantina tesisleri bulunmalıdır, 

 Odaların ve TIR’ların temizlenip dezenfekte edilebileceği uygun ekipmana sahip 

olmalıdır. 

 Yem, çöp ve gübre için uygun depolama yeri bulunmalıdır. 

 Veteriner hekimin kullanabileceği uygun bir ofis bulunmalıdır.  
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Sadece kimliklendirilmiş ve resmi olarak Tüberküloz, Bruselloz ve Löykozdan ari 

sürülerden gelen hayvanları kabul etmelidir. 

Hayvanlar kabul edildiğinde merkezin sahibi veya yetkilisi hayvanların doğru şekilde 

kimliklendirildiğinden ve hayvanların uygun sağlık sertifikalarının bulunduğundan emin 

olmalıdır.  

Onayın devamı için gerekli şartların karşılandığından emin olmak için düzenli olarak 

denetlenmelidir.   

Merkezin sahibi veya yetkilisi bir kayıt tutmalı veya bir veri tabanına aşağıdaki bilgileri 

kaydetmeli ve bunları asgari 3 yıl saklamalıdır: 

— sahibin adı, orijin, giriş ve çıkış tarihi, sığır cinsi hayvanların sayısı ve 

kimliklendirme numarası veya orijin işletmenin kayıt numarası veya 

domuzların orijin sürüsü ve önerilen varış yeri ile, 

— merkeze hayvan teslim eden veya toplayan nakliyatçının kayıt numarası 

ile TIR’ın lisans numarası.  

Yetkili otorite her bir onaylanmış toplanma merkezine bir onay numarası vermelidir. Bu 

onay belli türler veya damızlık ve üretim veya kesime giden hayvanlar için 

sınırlandırılabilir. Yetkili otorite, onaylı toplanma merkezlerini komisyona bildirmelidir. 

Komisyon bu bilgileri Üye Devletlere bildirir.  

Yetkili otorite eğer merkezlerle ilgili 64/432/EEC sayılı Direktifin ilgili maddesine veya 

diğer hayvan hastalıkları ile ilgili Direktiflere uyumsuzluk tespit ederse bu onayı askıya 

alabilir veya geri çekebilir.  

Yetkili otorite toplanma merkezlerinin işletmesi sırasında yeterli onaylı veteriner hekim 

bulunduğundan emin olmalıdır.  

 

Nakliyecilere ilişkin şartlar  

 

Nakliyeciler 91/628/EEC sayılı Direktifin 5. Maddesinin yanında belli ek koşulları 

sağlamalıdır. 

Hayvanların taşınması için aşağıdaki koşulları sağlayan taşıma araçları kullanmalıdırlar: 

— hayvanların dışkısı, döküntüsü veya yemlerinin araçtan sızmasını veya 

düşmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalı, 
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— hayvan veya hayvan sağlığını etkileyebilecek bir ürün nakliyatından 

sonra veya eğer gerekli ise her bir yeni hayvan yüklemesinden sonra 

yetkili otoritenin resmi olarak onayladığı dezenfektanlar ile derhal 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

Ayrıca yetkili otorite tarafından onaylanmış, döküntü ve gübreler için uygun temizlik ve 

dezenfeksiyon tesisleri bulunmalı veya bu işlemlerin yetkili otorite tarafından 

onaylanmış üçüncü bir taraf tarafından yürütüldüğüne dair kanıt olacak belgeleri 

sunmalıdır.  

 

Nakliyeci kullanılan her bir araç için aşağıdaki kayıtları tutmalı ve bu kayıtları asgari üç 

sene saklamalıdır: 

— teslimatın alındığı yerler ve tarihler ve hayvanların alındığı işletmenin 

veya toplanma merkezinin ismi veya işletme ismi; 

— teslimatın yapıldığı yerler ve tarihler ile alıcının ismi veya işletme ismi; 

— dezenfeksiyon yeri ve tarihi; 

— eşlik eden dokümanların detayları (seri numarası vb.) 

 

Nakliyeciler, hayvan sevkıyatlarının orijin işletmelerden veya toplanma merkezlerinden 

varış yerine kadar daha düşük sağlık seviyesindeki hayvanlarla temas etmemesini 

sağlamalıdır.  

 

Üye Devletler, nakliyecilerin; mevzuata uygun olarak gerekli bütün tedbirlerin 

alındığını ve hayvanlara eşlik etmesi gereken bütün belgelerin bulunduğunu ve 

hayvanın nakliyatından sorumlu personelin gerekli kabiliyet, profesyonel yeterlilik ve 

bilgiye sahip olduklarına dair yazılı bir beyanat vermelerini sağlamalıdır.  
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Satıcılara ilişkin şartlar  

Üye Devletler bütün satıcıların kayıtlı, onaylı ve yetkili otorite tarafından bir onay 

numarası olmasını sağlamalıdır ve satıcılar en azından aşağıdaki koşulları 

karşılamalıdırlar: 

— Sadece kimliklendirilmiş ve resmi olarak tüberküloz, Bruselloz ve Löykoz 

hastalıklarından ari işletmelerden gelen veya 64/432 sayılı Direktifin 6(3) . Maddesinde 

ortaya konan koşulları karşılayan kesim hayvanlarını kabul etmelidir. Bu bağlamda 

satıcılar hayvanların doğru şekilde kimliklendirildiklerinden ve hayvanlara sağlık 

belgelerinin eşlik ettiğinden emin olmalıdırlar.  

Bununla beraber yetkili otorite, kimliklendirilmiş fakat yukarıdaki paragrafta belirtilen 

koşulları sağlamayan hayvanların pazarlanmasına, kendi tesislerinden geçmemesi ve 

hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla doğrudan orijin Üye Devletindeki bir 

kesimhaneye en kısa zamanda gitmeleri koşulu ile izin verebilir. Bu hayvanlar 

kesimhaneye vardıklarında diğer hayvanlarla temas etmemeli ve diğer hayvanlardan 

ayrı kesilmelidir.  

Satıcı ya hayvanlara eşlik eden belgeleri ya da kimliklendirme numaraları veya işaretleri 

temel alarak bir kayıt veya veri tabanı tutmalı ve aşağıda verilen verileri en az 3 yıl 

saklamalıdır. 

 

— sahibinin adı, orijini, satın alınma tarihi, kategorileri, hayvanların sayı ve 

kimliklendirme bilgileri veya orijin işletmenin kayıt numaraları veya 

domuzların satın alındığı orijin sürünün kayıt numarası, 

— hayvanları teslim eden ve toplayan nakliyecinin kayıt numarası ve/veya 

TIR’ın lisans numarası, 

— alıcının isim ve adresi ve hayvanların varış yeri, 

— yol güzergahı fotokopisi ve/veya hayvan sertifikalarının seri numarası. 

 

Satıcı şayet hayvanları kendi tesislerinde tutuyor ise: 

— 64/432 sayılı Direktifin uygulanması, bakımları ve refahları konusunda bu tesiste 

çalışan kişilere özel eğitim vermelidir, 



 

 
44

— gerekli olduğu hallerde kontroller ve testler resmi veteriner hekim tarafından düzenli 

olarak yapılmalı ve hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla bütün 

tedbirler alınmalıdır,  

 

Üye Devletler satıcı tarafından kullanılan bütün ilgili tesislerin kayıtlı olmalarını ve 

yetkili otorite tarafından bir onay numarası almış olmalarını sağlamalıdır ve tesisler en 

azından aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 

 bir resmi veteriner hekim kontrolü altında olmalıdır; 

 ilgili topluluk veya ulusal mevzuat gereğince hiçbir yasaklama veya 

kısıtlamaya tabi olmayan bir alanda yerleşik olmalıdır; 

—  bulaşıcı bir hastalık çıkışı olduğunda hayvanların izole edilebilmesi 

için uygun kapasitede muayene ve karantina tesisine sahip olmalı,  

 — yükleme, boşaltma ve hayvanlar için uygun standartlarda yeterli 

barınak, sulama ve yemleme ve gerekli uygulamalar için uygun tesisleri 

bulunmalıdır ve bu tesisler kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir 

olmalıdır. Çöp ve gübre için uygun kabul alanı ve atık suların toplanması 

için uygun bir sistemi bulunmalıdır. 

— Veteriner Hekim tarafından istenildiği şekilde kullanımdan önce  

               temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  

 

Yetkili otorite, eğer merkezler ile ilgili olarak 64/432 sayılı Direktifin ilgili maddesine 

veya diğer hayvan hastalıkları ile ilgili Direktiflere uyumsuzluk tespit ederse bu onayı 

askıya alabilir veya geri çekebilir. Yetkili otorite gerekli şartların yerine getirildiğine 

ikna olursa onayı yenileyebilir.  

Yetkili otoriter gerekliliklerin yerine getirildiğine dair düzenli denetimler yapmalıdır.  

 

İzleme sistemi  

 

Üye Devletteki bir Yetkili otorite bir izleme ağı sunabilir. İzleme ağı en azından aşağıda 

verilen unsurları kapsamalıdır: 

 sürüler, 

 işletmenin sahibi veya herhangi diğer bir sorumlu tüzel veya yasal kişi, 
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 işletmeden sorumlu onaylı veya resmi veteriner hekim, 

 Üye Devlet resmi veteriner servisi, 

 Resmi veteriner teşhis laboratuarı veya yetkili otorite tarafından onaylanmış 

herhangi bir diğer laboratuar, 

 Bir veri tabanı sistemi. 

 

Kesimhanelerdeki ve onaylı toplanma merkezindeki resmi veteriner hekimler bu ağa 

bağlı olmalıdır.  

İzleme ağının temel amaçları, işletmelerin resmi olarak sınıflandırmasını yapmak, 

düzenli denetimlerle bu sınıflandırmanın devamını sağlamak, epidemiyolojik veri 

toplamak ve sağlık kısıtları ile ilgili bütün direktiflere uyulmasını sağlamak için hastalık 

izlemesi yapmaktır.  

 

Üye Devlet toprakları içinde böyle bir sistemi işleten bütün işletmeler için bu sistem 

zorunlu olmalıdır. Bununla beraber, yetkili otorite bu sistemin kurulması için birbirine 

bağlı birkaç bölgeyi yetkilendirebilir. Bu derogasyon verildiğinde ise bu ağ sistemine 

bağlı olmayan bölgelerden bu bölgelere hayvan hareketleri olduğunda 64/432 sayılı 

Direktif hükümlerine tabi olacaktır.  

 

Yetkili otorite onaylı veteriner hekimler, işletmeden sorumlu kişiler veya sahipleri ve 

sağlık sertifikalarını veren sorumlu kişiler dahil sisteme katılan diğer tüm katılımcıların 

sorumlulukları ve haklarını ortaya koymalıdır.  

Bu sorumluluklar en azından aşağıdakileri içermelidir: 

a. İşletme sahibi ve sorumlusu: 

(i) bir sözleşme veya yasal bir araç ile resmi yetkili otorite tarafından onaylanmış bir 

veteriner hekim hizmeti almalıdır; 

(ii) bir bulaşıcı hastalık veya bildirimi zorunlu bir hastalık şüphesinde derhal onaylı 

veteriner hekime haber vermelidir; 

 (iii) işletmeye gelen bütün hayvanları onaylı veteriner hekime haber vermelidir; 

 (iv) işletmenin durumunun sürdürülüp sürdürülemeyeceğini anlamak için gelen 

hayvanları gerekirse testlerle onaylı veteriner hekimin muayene edebileceği şekilde 

izole etmelidir; 
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 b. Onaylı veteriner hekimler yetkili otorite kontrolü altında olmalı ve aşağıdaki 

koşulları sağlamalıdırlar: 

  (i)veteriner hekimlik mesleğini sürdürecek koşulları sağlamalıdırlar; 

 (ii) işletme sahibi veya sorumlu kişisi ile hiçbir mali veya ailevi yakınlığı olmamalıdır; 

 (iii) ilgili hayvan türlerinin hayvan sağlığına ilişkin özel bilgisi olmalıdır; 

 özellikle ilgili hayvan sağlığı düzenlemeleri ile ilgili bilgilerini güncellemelidir, 

 ağ sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için yetkili otorite tarafından ortaya 

konan şartları karşılamalıdır, 

 işletmenin statüsünün sürdürülebilmesi için işletme sahibi veya sorumlusunu 

bilgilendirmelidir, 

 aşağıda verilen konularla ilgili şartların uyumluluğunun sağlanmasından 

sorumludur: 

(i) İşletmeye alınan ve ticareti yapılan hayvanların kimliklendirilmesi ve sağlık 

sertifikaları; 

 (ii) hayvan sağlığı veya refahı ve halk sağlığına risk oluşturan diğer risk faktörleri; 

 (iii) hayvanların ölüm sebeplerini oluşturma ve nereye nakledilecekleri; 

 (iv) sürü ve çiftlik hayvanlarının hijyen koşulları. 

Sistemin düzgün işlemesi için gerekirse Üye Devlet veteriner hekimlerin 

sorumluluklarını belli bir sayıda işletme veya belli coğrafik bölge ile sınırlandırabilir.  

Yetkili otorite sisteme katılan onaylı veteriner hekimlerin ve onaylı işletmelerin bir 

listesini oluşturmalıdır. Yetkili otorite eğer ağa katılanların şartları karşılamadığını 

tespit ederse, verilecek olan cezaları etkilemeden onayı askıya alabilir yada geri 

çekebilir.  

c) Bilgisayarlı veritabanı en az aşağıdaki bilgileri içermelidir; 

1) her bir hayvanın: 

— kimliklendirme kodu, 

— doğum tarihi, 

— cinsiyeti,  

— ırkı veya post rengi, 

— annenin kimliklendirme kodu veya ithal edilen bir hayvan durumunda 92/102/EEC 

sayılı Direktife göre verilen kimliklendirme kodu ve orijin kimliklendirme kodu, 

— doğduğu işletmenin kimliklendirme kodu, 
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— hayvanın bulundurulduğu işletmelerin kimliklendirme kodları ve bu işletmelerde 

bulundukları tarihler, 

— kesim tarihi. 

(2) her bir işletmenin: 

— 12 haneden daha fazla olmayan kimliklendirme kodu ( ülke kodu hariç) 

— işletmecinin adı ve adresi.  

(3) Veri tabanı her zaman aşağıdaki bilgileri sağlayabilmelidir: 

- işletmede mevcut bulunan bütün sığır cinsi hayvanların kimliklendirme numaraları 

veya domuz cinsi hayvan grupları durumunda orijin işletmenin kayıt numarası veya 

eğer uygunsa sağlık sertifikası numaraları, 

- her bir sığır cinsi hayvanın doğumundan itibaren değiştirdiği işletmelerin listesi veya 

üçüncü bir ülkeden ithal edilen hayvanlar durumunda ithal edilen işletme; domuz 

grupları için son işletme veya sürünün kayıt numarası ve ithal edilen hayvanlar için ithal 

edilen işletmenin kayıt numarası. 

Bu veriler hayvanın ölümünden sonraki 3 yıl boyunca veya domuzlar için kayıt 

yapılmasından sonraki 3 yıl boyunca saklanacaktır.  

 

Bildirimi zorunlu sığır cinsi hayvan hastalıkları 

— Şap  

— Kuduz 

— Tüberküloz 

— Bruselloz 

— Bulaşıcı sığır pleuopnomisi 

— Enzootik sığır löykozu  

— Anthrax 

 

6.3. Tektırnaklı Hayvanların Topluluk İçi Ticaretinde Veteriner Kontrolleri 

  

Genişlemiş bir Avrupa Birliğinde, 6 milyonu bulmayan tek tırnaklı hayvan sayısı yüz 

milyonlarca çiftlik hayvanı yanında pek fazla değildir,. Tektırnaklı hayvanların özellikle 

atların, barındırılması, yetiştirilmesi ve kullanılması yoğun iş gücü gerektirmektedir. 
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Sığır cinsi hayvanlarla karşılaştırıldığında tektırnaklı hayvanlar ve özellikle atlar daha 

gezgin olup yüksek oranda ekonomik ve kişisel değerleri bulunmaktadır. Öte yandan, 

Avrupa Birliğinde atların önemli bulaşıcı hastalıklarının eradike edilmiş olması 

tektırnaklı hayvanların üretimi ve Topluluk içi ticaretinde rasyonel gelişmeye sebep 

olmuştur. 

Tektırnaklı hayvanların Üye Devletler arası ticarette ve üçüncü Devletlere ithalatında 

hayvan sağlığı şartlarını ortaya koyan mevzuat 90/426/EEC9 sayılı Konsey Direktifidir.  

Bu Direktif öncelikle aşağıdaki tanımları ortaya koyar: 

Tektırnaklı hayvanlar: vahşi veya evcil tek tırnaklı hayvanlar, örn. At, eşek, Asya vahşi 

eşeği, zebra ve bunların melezleri anlamına gelir.   

Tektırnaklı hayvan kategorileri: 

 Kayıtlı at, Topluluk içi ticarette tektırnaklı hayvanlarda zooteknik ve  soy  

kütüğü şartlarını ortaya koyan 90/427/EEC sayılı Konsey Direktifi veya 

yarışmaları düzenleyen uluslar arası organizasyonlarına uygun olarak 

oluşturulan soy kütüklerine kayıtlı atlar anlamına gelmektedir.  

 Kesim için tektırnaklı hayvanlar, bir kesimhaneye nakledilen tektırnaklı 

hayvanlar, 

 Yetiştiricilik ve üretim için tektırnaklı hayvanlar, kayıtlı tektırnaklı 

hayvanlar veya kesim için tektırnaklı hayvanlar haricindeki tektırnaklı hayvanlar 

anlamına gelmektedir.  

90/426/EEC sayılı Direktif, bu hayvanları yetiştiren kişilerin belirlenmiş sekiz hastalığı 

yetkililere bildirmesi zorunluluğunu getirir. Üye Devlet topraklarında hareket eden veya 

Üye Devletler arasında ticareti yapılan tektırnaklı hayvanlar Afrika at vebasından ari bir 

bölgeden ve Ruam, Durin ve özellikle Equine infeksiyöz hastalığı ve Equine 

Encephalomyeilit hastalığının herhangi bir tipinden ari bir işletmeden gelmelidir.  

                                            
9 Council Directive 90/426/EEC of 26 June 1990 on animal health conditions governing the movement and import 
from third countries of equidae [ See amending acts ]. OJ L 224 of 18.08.1990 
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Ulusal topraklarda hareket eden tektırnaklı hayvanlar doğrudan varış yerine sevk 

edilmeli ve hayvanlara 93/623/EEC ve 2000/68/EC sayılı Komisyon Direktiflerinde 

ortaya konan kimliklendirme belgesi (pasaport) eşlik etmelidir ve buna ek olarak kayıtlı 

olmayan atlara bir veteriner sertifikası eşlik etmelidir. Ticareti yapılan bütün tektırnaklı 

hayvanlar kimliklendirilmeli ve bir veteriner sertifikası eşliğinde hareket etmelidirler.  

Tektırnaklı hayvanlar yüklemeden önceki 48 saat içinde muayene edildiğinde hiçbir 

klinik hastalık belirtisi göstermemeli ve yüklemeden önceki 15 gün içinde hiçbir infekte 

tek tırnaklı ile temas etmemiş olmalıdır.  

Bununla birlikte kayıtlı atlara ait sertifikalarda varış yeri belirtilmez buda sertifikanın 

geçerli olduğu 10 gün içerisinde farklı yerlerde birbirini izleyen yarışmalara katılıma 

imkân verir.  

Tektırnaklı hayvanların topluluk içi ticaretinde zootekni ve secere şartları  

90/427 10  sayılı Direktif tektırnaklı hayvanlar ve bunların semen, ova ve embriyolarının 

zootekni ve secere şartlarını ortaya koymaktadır.  

Tektırnaklı hayvanların topluluk içi ticareti zootekni ve secere gerekçesiyle 

yasaklanamaz.  

Bu Direktif kayıtlı atlar için secere kurallarını ortaya koymaktadır. Tektırnaklıların 

kimliklendirme, soy kütüğü kaydı tutan birliklerin onaylanması ve tektırnaklı 

hayvanların soy-kütüğüne (secere defteri) girebilmeleri için kriteleri Komisyon belirler. 

Topluluk içi ticarette sevk eden ülkedeki kayıtlı at, varış ülkesindeki soy-kütüğüne aynı 

isimle kaydedilmelidir. 

Bu Direktif ayrıca zooteknik kuralları ortaya koyar. Örneğin, kayıtlı damızlık tektırnaklı 

hayvanların onaylanması ve izleme metotlarının performansını belirlemek için genel 

kriterleri Komisyon belirler. Ticaret amacı ile sevk edilen tektırnaklı hayvanlara orijin 

ve kimliklendirme zootekni sertifikası eşlik etmelidir.  

Bu kurallar hijyen paketinin yürürlüğe girmesinden sonra da değişmemiştir.  

                                            
10 Council Directive 90/427/EEC of 26 June 1990 on the zootechnical and genealogical conditions governing intra-
Community trade in equidae. OJ L 224 of 18.08.1990 
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Tektırnaklı hayvanlar: Yarışmalar ve Topluluk içi ticaret  

90/428 11 sayılı Direktif yarışmalar için amaçlanan tektırnaklı hayvanların ticareti ve bu 

yarışmalara katılmaları için koşulları kapsar.  

Bu Direktif “yarışma” terimini at yarışları, konkur yarışmaları, üç günlük at yarışmaları, 

dresaj, atla çekilen arabalarla yapılan yarışmalar ve gösteri amaçlı herhangi bir 

tektırnaklı hayvan yarışması olarak tanımlar.  

Yarışma kuralları yarışmanın yapıldığı ülkeden köken alan veya bu ülkede kayıtlı 

tektırnaklı hayvanlar ile diğer bir Üye Devletten köken alan veya kayıtlı tektırnaklı 

hayvanlar arasında ayrım yapmamalıdır. Buna rağmen, bu durum özel bir soy-kütüğüne 

kayıtlı tektırnaklı hayvanlar veya seçim amaçlı bölgesel yarışmalara katılan tektırnaklı 

hayvanlar için yapılan yarışma organizasyonlarını etkilemez.  

Hayvan sağlığı şartları  

 

Tektırnaklı hayvanlar muayene sırasında hiçbir klinik hayvan hastalığı belirtisi 

göstermemelidir. Muayene yüklemeden önceki 48 saat içinde yapılmalıdır. Kayıtlı tek 

tırnaklılar durumunda bu muayene sadece Topluluk içi ticaret için gereklidir.  

Bildirimi zorunlu hastalıklara halel getirmeden resmi veteriner hekim muayene 

sırasında –özellikle sahibinin veya yetiştiricinin beyanatına dayalı olarak-  muayeneden 

önceki 15 gün içerisinde infeksiyöz veya bulaşıcı bir hastalıktan muzdarip tektırnaklı 

hayvanlar ile temasının olmadığına emin olmalıdır. 

 

Tek tırnaklı hayvanlar bulaşıcı veya infeksiyöz bir hastalığın eradikasyon programı 

altında kesime sevk edilmiş olmamalıdır.  

Kayıtlı atlar 90/427/EEC sayılı Direktifin özellikle 5(5) VE (6). Maddesine uygun 

olarak bir kimliklendirme belgesi yoluyla kimliklendirilmiş olmalıdır. Dokümanlar, 

kayıtlı atın kesiminden sonra belge, belgeyi veren otoriteye geri gönderilmelidir.  

 

                                            
11 Council Directive 90/428/EEC of 26 June 1990 on trade in equidae intended for competitions and laying down the 
conditions for participation therein. OJ L 224 of 18.08.1990 
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Damızlık ve üretim için tektırnaklı hayvanlar Komisyon tarafından belirlenen bir 

yöntemle kimliklendirilmelidir.  

Tek tırnaklı hayvanlar aşağıda verilen yasaklamalardan hiç birine tabi olmayan bir 

işletmeden gelmelidirler: 

(a)  eğer işletmede yerleşik olan hastalığa duyarlı hayvanlar itlaf edilmemişlerse orijin 

işletme ile ilgili yasaklama en az: 

- Durin hastalığı ile enfekte olmuş şüpheli bir tektırnaklı hayvan 

durumunda hasta bir hayvanla son fiili veya muhtemel temas tarihinden 

başlayarak 6 ay, damızlık aygır durumunda ise yasaklama hayvan kastre edilene 

kadar geçerlidir. 

- Ruam veya Equine Encephalomyelitis hastalıkları durumunda söz konusu 

hastalıktan muzdarip tek tırnaklının itlaf edilmesinden başlayarak 6 ay,  

- İnfeksiyöz anemi durumunda infekte hayvanların itlaf edilmesi ve geri 

kalan hayvanlarında üç ay arayla iki Coggins testine negatif sonuç vermesine 

kadar,  

- Veziküler stomatit durumunda 6 ay, 

- Kuduzda kaydedilen son vakadan itibaren 1 ay, 

- Anthrax durumunda son kaydedilen vakadan sonra 15 gün olmalıdır. 

 

 (b) Eğer işletmede bulunan hastalığa duyarlı hayvanların hepsi itlaf edilmiş ve tesisler 

dezenfekte edilmişse yasaklama, hayvanlar itlaf edildikten ve tesisler dezenfekte 

edildikten sonra 30 gün, anthrax durumunda ise yasaklama 15 gün olmalıdır.  

Yetkili otoriteler hipodromlar ve yarış-alanları için derogasyon verebilirler ve verilen 

derogasyonun niteliğini Komisyona bildirmelidirler.  

Bir Üye Devlet tektırnaklı hayvanların duyarlı olduğu bir hastalığa karşı gönüllü veya 

zorunlu bir kontrol programı uyguluyor veya uygulattırıyor ise bu programı altı ay 

içinde Komisyona özellikle aşağıdaki durumlar hususunda bilgilendirmelidir: 

- hastalığın toprakları içindeki dağılımı, 

- hastalığın önemi ve maliyet/fayda avantajlarını göz önüne alarak programın 

sebebini, 

- programın uygulanacağı coğrafik alanı, 
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- uygulanacak kategorileri, her bir tür için ulaşılmak istenen standardı ve 

kullanılacak test prosedürlerini, 

- program izleme prosedürlerini, 

- bir işletme statüsünü kaybettiğinde alınacak önlemleri, 

- program şartları gereğince yürütülen testler pozitif çıkarsa alınacak tedbirleri, 

- topluluk içi ticaretle ilgili olarak Üye Devlet topraklarındaki ayrımcı olmayan 

ticaretin niteliği. 

 

Komisyon sunulan programları inceler ve belirli prosedürlere göre onaylar. Topluluk içi 

ticaret için gerekli genel veya belirli ek garantiler yine belirli yöntemlerle 

tanımlanabilir. Bu garantiler Üye Devletin kendi toprakları içinde uygulananlardan fazla 

olamazlar.  

Üye Devletler tarafından sunulan programlar belli prosedürler ile değiştirilebilir veya 

programlara ilaveler yapılabilir.  

Halihazırda onaylanmış programlara yapılan bu değişiklik ve eklemeler yine belli 

prosedürler ile onaylanabilir.  

 

Nakliye şartları  

Tektırnaklı hayvanlar en kısa zamanda orijin işletme veya onaylı bir pazardan veya 

64/432 sayılı Direktifin 3(6)ncı maddesinde tanımlanan toplanma merkezinden varış 

yerine, varış Üye Devletinin belirlediği aralıklarla bir dezenfektanla düzenli olarak 

temizlenen ve dezenfekte edilen araçlarla taşınmalıdır. Araçlar, tektırnaklı hayvanların 

döküntüleri, çöp veya yemlerin nakliye boyunca araçtan dökülmelerine imkan 

vermeyecek şekilde dizayn edilmelidir. Nakliyat tektırnaklıların sağlık ve refahları 

korunacak etkin bir şekilde olmalıdır.  

Varış Üye Devleti genel veya kısıtlayıcı temelde, kesim için gönderilen hayvanın sağlık 

sertifikasında böyle bir derogasyonu taşıması şartıyla bir derogasyon verebilir. Böyle bir 

derogasyonun verilmesi durumunda kesime gönderilen tektırnaklı hayvan doğrudan 

kesimhaneye sevk edilmeli ve varışından itibaren 5 gün içinde kesilmelidir.  
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Resmi veteriner hekim kesilen hayvanın kimlik numarası veya kimliklendirme belgesi 

numarasını kayıt etmeli ve hayvanın kesildiğini sevk eden yetkili otoriteye bildirmeli ve 

bu hususta bir beyanat vermelidir.  

 

Bildirimi zorunlu hastalıklar  

 

— Durin 

— Ruam 

— Equine Encephalomiyelit (bütün tipler, Veziküler Equine Encephomyelit dahil) 

— Infeksiyöz Anemi 

— Kuduz 

— Anthrax 

— Afrika at vebası 

— Vesiküler stomatit 

 

 

6.4. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Topluluk İçi Ticareti 

Koyun türü hayvanlarda Topluluk içi ticaret kuralları sadece koyun cinsi AB Üye 

Devletleri arasındaki hareketleri düzenler.  

Sevk edilmeden önce ve sonraki Şartlar: 

Koyun ve Keçilerin Topluluk içi ticaretindeki hayvan sağlığı şartları 91/68/EEC 12  

sayılı Konsey Direktifinde ortaya konmuştur. Defalarca değiştirilmiş olan bu Direktif 

koyun ve keçilerin Topluluk içi ticaretini uyumlaştırır ve Üye Devletler arasındaki 

ticarette bu hayvanların sağlık şartlarını ortaya koyar fakat Üye Devletlerin kendi 

içlerindeki hareketlerine uygulanmaz. 

                                            
12 Council Directive 91/68/EEC of 28 January 1991 on animal health conditions governing intra-Community trade in 
ovine and caprine animals [ see amending acts ]. OJ L 46 of 19.02.1991 
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 Bu uyumlaştırmanın hedefi Üye Devletler arasındaki ticarette aynı şartların 

uygulanmasını sağlayarak AB toprakları içinde hayvanların güvenli ve serbest 

dolaşımlarına imkân vermektir.  

 Bu Direktif (seyahat esnasında diğer hayvanlarla temasın yasaklanması, 

araçların temizlik, dezenfeksiyonu v.b) gibi ciddi hastalıkların yayılması 

olasılığını engellemek için orijin işletmeden varış yerine(diğer bir çiftlik veya 

mezbaha) kadar olan kısımda koyun ve keçi cinsi hayvanların hareketlerinde 

uyulması gereken kesin kuralları ortaya koymaktadır.  Bu hareketler onaylı 

toplama merkezleri ve pazarlarını da kapsayabilir.  

 Ek olarak hayvan hastalıkları (örn. Bruselloz) ve bu hastalıkların tespitinde 

resmi veteriner hekimler tarafından yapılacak testlerin şartları gibi hayvan 

sağlığı durumuna ilişkin kuralları ortaya koymaktadır. Bir çiftlik, Üye Devletin 

bir bölgesi veya Üye Devletin bütün toprakları ticareti kolaylaştırmak açısından 

yukarıda bahsedilen hastalıklardan arilik statüsü alabilir.  

 İzlenebilirlik hayvan sağlığı kontrolünün ana unsurudur. Hayvanlar, diğer bir 

Üye Devlete sevk edildiğinde, varış yerine vardığı zaman sayılabilmeleri için 

uygun şekilde kimliklendirilmelidir.  

Bu Direktif ayrıca sevk edilmeden önce bir resmi veteriner hekimin hayvanların 

topluluk içi ticaret şartlarını karşıladığını beyan ettiği uyumlaştırılmış bir veteriner 

sağlık sertifikasını da sağlar. Bu sertifika hayvana eşlik etmeli ve hareket TRACES 

sistemine kayıt edilmelidir. Toplama merkezleri veya pazarları da harekete dahil olursa, 

ek veteriner sertifikası gereklidir.  

2001’de Şap hastalığını takiben ki koyunlar bu salgının Üye Devletler arasında geniş 

çapta yayılmasına sebep olmuştur, 91/68 sayılı Direktif 2003/50/EC sayılı Konsey 

Direktifi ile koyun ve keçi cinsi hayvanların hareketlerinde arttırılmış kontroller 

eklenmesi şeklinde değiştirilmiştir.  

Bu Direktif bazı durumlarda derogasyon için hükümler içermesine rağmen yeni şartlar 

aşağıdaki şekilde özetlenebilir.  
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 Topluluk içi ticaret amacıyla sevk edilmeden hemen önce tek bir işletmede en az 

30 gün süreyle ikamet etmek (sadece kesilecek hayvanlar için 21 gün); 

 Topluluk içi ticaret amacıyla koyun ve keçiler sevk edilmeden önce en az 21 

günlük duraksama süreci (örn. Orijin işletmeye hiçbir koyun ve keçi cinsi 

havyan alınamaz). Duraksama süreci, bir üçüncü Devletten çift tırnaklı hayvan 

alınmasını takiben en az 30 güne çıkarılmıştır; 

 Hayvanlar doğrudan diğer Üye Devletteki varış yerine yönlendirilmelidir fakat 

gerekli hallerde tek bir toplama merkezinden transit geçebilir (veya kesim için 

sevk edilen koyun ve keçiler için onaylı satıcının tesislerinden transit geçebilir).  

2003/50/EC sayılı Direktifte ortaya konan pek çok kural Üye Devletler arasında 

yürürlüktedir. Fakat bütün Üye Devletler 1 Haziran 2004 tarihinden sonra Direktifin 

ortaya koyduğu kuralları uygulamaya başlamıştır.  

Varış Yerinde: 

Üye Devletler arasında hayvan hareketlerinde sınır kontrolleri bulunmadığı için 

90/425/EEC sayılı Direktif gereğince, sevkıyatların sağlık sertifikasında bulunan 

garantilerle uyumlu olup olmadığının kontrolü için yolda ve varış yerinde ayrımcı 

olmayan nokta kontroller yapılmaktadır.  

TRACES izleme sistemi, alıcı Üye Devletin varış yerine gelen sevkıyatın orijin Üye 

Devletten itibaren, hayvana eşlik eden orijinal veteriner sertifikasında belirtilen şartlara 

uygun olup olmadığını doğrulamak açısından önemli bir araçtır.  

Koyun ve keçi cinsi hayvanların ticareti ve pazara sunulması 

91/68 sayılı Direktif koyun ve keçi cinsi hayvanların topluluk içi ticaretindeki hayvan 

sağlığı şartlarını ortaya koyar. Bu Direktif aynı hastalığa karşı duyarlı hayvanlar için 

onaylanmış kontrol kurallarını uyumlaştırmak ve hayvan yetiştiriciliğinin benzer 

sistemle yönetilmesi için 2003 yılında konsolide edilmiştir.  

Bu Direktif “kesim için koyun ve keçi cinsi hayvanlar”, “damızlık ve besicilik için 

koyun ve keçi cinsi hayvanlar”, “resmi olarak Brusella (Brusella melitensis) den ari 
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koyun ve keçi cinsi hayvan çiftliği”, “bildirimi zorunlu hastalık”, vb. gibi terimleri 

ortaya koyar.  

Koyun ve keçi cinsi hayvanlar ancak aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde Üye 

Devlete sevk edilebilir: 

 Yüklemeden önceki 24 saat içinde yapılan veteriner muayenesinde hiçbir klinik 

hastalık belirtisi göstermemelidir; 

 Bir hastalığın eradikasyon programı için kesime gönderilmemiş olmalıdır; 

 Bir hastalık (Brusella, Kuduz, Antraks) sebebi ile yasaklı bir işletmeden köken 

almamalıdır; 

 Şap hastalığının kontrolü için Topluluk mevzuatına tabi hayvan hastalığı 

tedbirlerine tabi olmamalı veya şap hastalığına karşı aşılanmış olmamalıdırlar: 

 Topluluk toprakları içerisinde doğmuş ve yetiştirilmiş olmalı veya 854/2004/EC 

sayılı Tüzüğe uygun olarak oluşturulan listede bulunan bir ülkeden gelmelidir.  

 Orijin işletmesinde geçirilmesi gereken zamana ilişkin olarak belli asgari 

koşulları veya ithal edilen hayvanlarla ilgili olarak bu işletmede geçirilmesi 

gereken zamanı karşılamalıdırlar;  

 Bulaşma riskini azaltmak için doğrudan ve en kısa zamanda sevk edilmelidirler. 

Kesim, damızlık, üretim veya besicilik için gönderilen koyun ve keçi cinsi hayvanlar 

için daha ileri koşullarda ortaya konmaktadır.  

Bu Direktif ayrıca Scrapie, Maedi Visna, keçi viral artritis/encepahilitis, bulaşıcı 

agalaksiya ve paratuberküloz dahil belli hastalıklar için kontrol programları kurallarını 

da içermektedir.  

Satıcıların, ticaret sırasındaki ve hayvanların kendi yerlerinde geçirdikleri süre içinde 

yeterli sağlık koşullarını temin etmeleri için bir kayıt ve onay sistemi organize 

edilmiştir.  

Üye Devlet yetkili otoriteleri bu Direktifle uyumluluğun sağlanması için düzenli 

kontroller yapmalıdırlar.  
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Hayvanların nakliyatına ilişkin koşullarda ortaya konmuştur, örn. araçların hijyeni, 

nakledilen hayvanların tecrit edilmesi, sağlık sertifikaları vb. 

Bu direktifte ortaya konan ekler, resmi olarak Brusella hastalığından (Brusella 

melitensis) ari koyun veya keçi cinsi hayvan işletmesi statüsü almak için koşulları, 

bildirimi zorunlu hastalıkların listesini, resmi Brusellozis ve Bulaşıcı Epididimitis 

testlerini ve Üye Devletler arasındaki ticarette model sağlık sertifikalarını içerir.   

Hayvan sağlığı şartları  

 

(1) Üye Devletler koyun ve keçiler için aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 

(a) Topluluk mevzuatına uygun olarak kimliklendirmeli ve kayıt altına almalıdır; 

(b) yüklemeden önceki 24 saat içinde bir resmi veteriner hekim tarafından muayene 

edilmeli ve hiçbir klinik hastalık belirtisi göstermemelidir; 

 (c) hayvan sağlığı sebepleriyle yasaklamaya tabi olan bir işletme veya bu gibi 

işletmelerdeki hayvanlarla temasa geçmeden gelmelidir; bu yasaklamanın süresi (i), (ii) 

veya (iii) bentlerinde atıfta bulunulan hastalıklardan muzdarip son hayvanın 

kesilmesinden ve/veya bertaraf edilmesinden sonra son bulur, bu süreler en az: 

(i) Brusellozda 42 gün, 

(ii) Kuduzda 30 gün, 

(iii) Anhtraxta 15 gün, 

(d) Topluluk mevzuatına ve/veya ulusal mevzuata uygun olarak ilgili türleri etkileyen 

bir hastalık sebebi ile yasaklama veya kısıtlamaya tabi olan bir işletmeden gelmemeli 

veya böyle bir işletmedeki hayvanlarla temas etmiş olmamalıdır; 

(e) Topluluk mevzuatına uygun olarak şap hastalığı ile ilgili kısıtlamalara tabi olmamalı 

ve ya şap hastalığına karşı aşılanmış olmamalıdır.  

 (2) Üye Devletler aşağıdaki hayvanların ticarete konu olmamalarını temin etmelidir: 

(a) koyun ve keçi cinsi hayvanlar 90/425/EEC sayılı Direktifin Ek C’sinde veya 91/68 

sayılı Direktifin Bölüm I Ek B’sinde belirtilmeyen hastalıkların eradikasyonu amacıyla 

kesilmek zorunda olan; 

(b) Topluluğu kuran Antlaşmanın 30uncu Maddesi ile gerekçelendirilen sağlık veya 

hayvan sağlığı sebepleriyle kendi topraklarında pazarlanamayan koyun ve keçi cinsi 

hayvanlar. 
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(3) Üye Devletler koyun ve keçi cinsi hayvanların: 

(a) ya Topluluk toprakları içinde doğmuş olmaları yada doğduklarından itibaren 

Topluluk toprakları içinde yetiştirilmiş olmalarını, yada  

(b) üçüncü bir ülkeden Topluluk mevzuatına uygun olarak ithal edilmiş olmalarını 

sağlamalıdır. 

 (4) Üye Devletler kesim, damızlık veya besicilik için koyun ve keçi cinsi hayvanların 

aşağıdaki koşulları sağlamadan bir diğer Üye Devlete sevk edilmemelerini sağlamalıdır: 

(a) en az 30 gün süresince orijin işletmesinde sürekli kalmış olmalı veya eğer 30 

günlükten küçükse doğumdan itibaren orijin işletmede kalmış olmalıdır, 

(b) sevk edilmeden önceki 21 gün içinde koyun ve keçi cinsi hayvanların işletmeye 

alındığı bir işletmeden gelmemelidirler, 

(c) sevk edilmeden önceki son 30 gün içinde üçüncü bir ülkeden ithal edilmiş çift 

tırnaklı hayvanların alındığı bir işletmeden gelmemelidirler.13 

 (5) 4. paragrafın (b) ve(c)sine derogasyon olarak Üye Devletler bu paragraflarda atıfta 

bulunulan hayvanlar, işletmede bulunan bütün diğer hayvanlardan ayrı tutulursa koyun 

ve keçi cinsi hayvanların diğer bir Üye Devlete sevk edilmesine izin verebilirler.   

Toplanma yerlerine ilişkin şartlar 

 

(1) Üye Devletler toplanma merkezlerinin yetkili otorite tarafından onaylanabilmeleri 

için en azından aşağıdaki şartları karşılamalarını sağlamalıdır:  

(a) resmi veteriner hekim kontrolü altında olmalıdırlar; 

(b) ilgili topluluk mevzuatı veya ulusal mevzuat uyarınca yasaklama veya kısıtlama 

bulunmayan bir alanda yerleşik olmalıdır; 

(c) kullanımdan önce resmi veteriner hekim tarafından talep edildiği şekilde 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir; 

(d) tesisler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: 

 Toplanma merkezi olarak kullanıldığı zaman sadece bu amaca hizmet eden bir 

tesis olmalıdır, 

                                            
13 1991L0068 — EN — 15.02.2006 — 010.001 — 5 
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 Yükleme, boşaltma ve hayvanlar için uygun standartlarda yeterli barınak, 

sulama ve yemleme ve gerekli uygulamalar için uygun tesisleri bulunmalıdır ve 

bu tesisler kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır.  

 Uygun muayene tesisleri, uygun karantina tesisleri bulunmalıdır, 

 Odaların ve Tırların temizlenip dezenfekte edilebileceği uygun ekipmana sahip 

olmalıdır. 

 Yem, çöp ve gübre için uygun depolama yeri bulunmalıdır. 

 Atık suların toplanması için uygun sistem ve, 

 Veterinerin kullanabileceği uygun bir ofis bulunmalıdır.  

 

(e) Sadece kimliklendirilmiş ve 91/68 sayılı Direktifte, ilgili hayvan kategorileri için 

ortaya konan hayvan sağlığı şartlarını karşılayan hayvanları kabul etmelidir. Bu 

bağlamda hayvanlar kabuk edildiklerinde merkezin sahibi veya sorumlu kişisi ilgili 

türler ve kategorilerdeki hayvanların sağlık sertifikalarının veya uygun belgelerinin 

bulunduğundan emin olmalıdır.  

 (f) Onayın devamı için gerekli şartların karşılandığından emin olmak için düzenli 

olarak denetlenmelidir.   

(2) Merkezin sahibi veya yetkilisi ya eşlik eden sertifikalara ya da hayvanların 

kimlikleri veya işaretlerine dayalı olarak bir kayıt tutmalı veya bir veri tabanına 

aşağıdaki bilgileri kaydetmeli ve bunları asgari 3 yıl saklamalıdır: 

— sahibin adı, orijin, giriş ve çıkış tarihi, koyun ve keçi cinsi hayvanların sayısı ve 

kimliklendirme numarası veya orijin işletmenin kayıt numarası ve uygulanabilir 

olduğunda hayvanların daha önceden geçtiği toplanma merkezinin onay veya kayıt 

numarası ile önerilen varış yeri, 

— merkeze hayvan teslim eden veya toplayan nakliyatçının kayıt numarası ile TIR’ın 

lisans numarası, 

(3) Yetkili otorite her bir onaylanmış toplanma merkezine bir onay numarası vermelidir. 

Bu onay belli türler veya damızlık ve üretim veya kesime giden hayvanlar için 

sınırlandırılabilir. Yetkili otorite onaylı toplanma merkezlerini komisyona bildirmelidir. 

Komisyon bu bilgileri Üye Devletlere bildirir.  
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(4) Yetkili otorite eğer merkezler ile ilgili olarak, 91/68 sayılı Direktifin ilgili 

maddesine veya diğer hayvan hastalıkları ile ilgili Direktiflere uyumsuzluk tespit ederse 

bu onayı askıya alabilir veya geri çekebilir.  

 Yetkili otorite toplanma merkezinin 91/68 sayılı Direktif hükümlerinin tam olarak 

yerine getirildiğine kanaat getirirse onay yeniden geri verilebilir.  

(5) Yetkili otorite toplanma merkezlerinin işletmesi sırasında yeterli onaylı veteriner 

hekim bulunduğundan emin olmalıdır.  

Satıcılara ilişkin şartlar 

(1) Üye Devletler bütün satıcıların kayıtlı, onaylı olmalarını ve yetkili otorite tarafından 

bir onay numarası almasını sağlamalıdır ve satıcılar en azından aşağıdaki koşulları 

karşılamalıdırlar: 

(a) Sadece kimliklendirilmiş ve 91/68 sayılı Direktifin 3.Maddesinde ortaya konan 

koşulları karşılayan hayvanları kabul etmelidir. Bu bağlamda satıcılar hayvanların doğru 

şekilde kimliklendirildiklerinden ve hayvanlara sağlık belgelerinin eşlik ettiğinden emin 

olmalıdırlar.  

(b) Satıcı ya hayvanlara eşlik eden belgeleri ya da kimliklendirme numaraları veya 

işaretleri temel alarak bir kayıt veya veri tabanı tutmalı ve aşağıda verilen verileri en az 

3 yıl saklamalıdır. 

— sahibinin adı, orijini, satın alınma tarihi, kategorileri, hayvanların sayı ve 

kimliklendirme bilgileri veya orijin işletmenin kayıt numaraları veya 

domuzların satın alındığı orijin sürünün kayıt numarası, 

— hayvanları teslim eden ve toplayan nakliyecinin kayıt numarası ve/veya 

TIR’ın lisans numarası, 

— alıcının isim ve adresi ve hayvanların varış yeri, 

— yol güzergahı fotokopisi ve/veya hayvan sertifikalarının seri numarası. 

 (c) Satıcı şayet hayvanları kendi tesislerinde tutuyor ise: 

— 91/68 sayılı Direktifin uygulanması, bakımları ve refahları konusunda bu tesiste 

çalışan kişilere özel eğitim vermelidir, 
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— gerekli olduğu hallerde kontroller ve testler resmi veteriner hekim tarafından düzenli 

olarak yapılmalı ve hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla bütün 

tedbirler alınmalıdır,  

(2) Üye Devletler satıcı tarafından kullanılan bütün ilgili tesislerin kayıtlı olmalarını ve 

yetkili otorite tarafından bir onay numarası almalarını sağlamalıdır ve en azından 

aşağıdaki koşulların bulunmasını sağlamalıdır: 

(a)  bir resmi veteriner hekim kontrolü altında olmalıdır; 

(b) ilgili topluluk veya ulusal mevzuat gereğince hiçbir yasaklama veya kısıtlamaya tabi 

olmayan bir alanda yerleşik olmalıdır; 

(c) aşağıdakilere sahip olmalıdır: 

— bulaşıcı bir hastalık salgını olduğunda hayvanların izole edilebilmesi için uygun 

kapasitede ve özellikle muayene ve karantina tesisine sahip olmalı,  

— Yükleme, boşaltma ve hayvanlar için uygun standartlarda yeterli barınak, sulama ve 

yemleme ve gerekli uygulamalar için uygun tesisleri bulunmalıdır ve bu tesisler kolay 

temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır  

— Çöp ve gübre için uygun kabul alanı ve atık suların toplanması için uygun bir sistemi 

bulunmalıdır 

—atık suların toplanması için uygun bir sistem; 

(d) Veteriner Hekim tarafından istenildiği şekilde kullanımdan önce temizlenmeli ve 

dezenfekte edilmelidir.  

(3) Yetkili otorite merkezlerle ilgili olarak, 91/68 sayılı Direktifin ilgili maddesine veya 

diğer hayvan hastalıkları ile ilgili Direktiflere uyumsuzluk tespit ederse bu onayı askıya 

alabilir veya geri çekebilir. Yetkili otorite gerekli şartların yerine getirildiğine ikna 

olursa onayı yenileyebilir.  

(4) Yetkili otorite bu koşulların sağlandığından emin olmak için düzenli denetimler 

yapmalıdır. 
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 Nakliyecilere ilişkin şartlar 

 

 (1) Nakliyeciler 91/628/EEC sayılı Direktifin 5. Maddesinin yanında belli ek koşulları 

sağlamalıdır. 

— hayvanların dışkı, döküntü veya yemlerinin araçtan sızmasını veya düşmesini 

engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır, 

— hayvan veya hayvan sağlığını etkileyebilecek bir ürün nakliyatından sonra veya eğer 

gerekli ise her bir yeni hayvan yüklemesinden sonra yetkili otoritenin resmi olarak 

onayladığı dezenfektanlar ile derhal temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

(b) Ayrıca yetkili otorite tarafından onaylanmış, döküntü ve gübreler için uygun 

temizlik ve dezenfeksiyon tesisleri bulunmalı veya bu işlemlerin yetkili otorite 

tarafından onaylanmış üçüncü bir taraf tarafından yürütüldüğüne dair kanıt olacak 

belgeleri sunmalıdır.  

(2) Nakliyeci, kullanılan her bir araç için aşağıdaki kayıtları tutmalı ve bu kayıtları 

asgari üç sene saklamalıdır: 

— teslimatın alındığı yerler ve tarihler ve hayvanların alındığı işletmenin veya toplanma 

merkezinin ismi veya işletme ismi; 

— taşınan türler ve sayıları, 

— teslimatın yapıldığı yerler ve tarihler ile alıcının ismi veya işletme ismi; 

— dezenfeksiyon yeri ve tarihi; 

— eşlik eden dokümanların detayları (seri numarası vb.) 

 (3) Nakliyeciler hayvan sevkiyatlarının, orijin işletmelerden veya toplanma 

merkezlerinden varış yerine kadar daha düşük sağlık seviyesindeki hayvanlarla temas 

etmemesini sağlamalıdır.  

(4) Üye Devletler nakliyecilerin mevzuata uygun olarak gerekli bütün tedbirlerin 

alındığını ve hayvanlara eşlik etmesi gereken bütün belgelerin bulunduğunu ve 

hayvanın nakliyatından sorumlu personelin gerekli kabiliyet, profesyonel yeterlilik ve 

bilgiye sahip olduklarına dair yazılı bir beyanat vermelerini sağlamalıdır.  

(5) Bu hükümlerin ihlalinde 91/628 sayılı Direktifin 18. Maddesi uygulanır. 

 

 

 



 

 
63

Bildirimi zorunlu hastalıklar 

— Şap 

— Bruselloz (B. melitensis) 

— Bulaşıcı epidydimitis (B. ovis) 

— Anthrax 

— Kuduz 

— Bulaşıcı agalactia 

— Paratuberküloz 

— Caseous lymphadenitis 

— Pulmoner adenomatosis 

— Maedi Visna 

— Keçi viral arthritis/encephalitis 

 

6.5. Avrupa Birliği İçinde Pet Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketleri 

Köpek, kedi ve gelincikler için Topluluk içi ticarette ve üçüncü Devletlerden ithalatta 

yürürlükte olan Tüzük 998/2003 14 sayılı Yönetmeliktir. Bu Yönetmelik ticari olmayan 

amaçlarla Avrupa Birliği içerisinde pet hayvanlarının hareketlerinde hayvan sağlığı 

şartlarını uyumlaştırmaktadır. Aynı zamanda üçüncü ülkelerden gelen hayvanlar içinde 

standartları oluşturmaktadır.  

Bu hükümler, insan ve hayvan sağlığının korunmasında en yüksek garantiyi sağlarken 

pet hayvanlarının hareketlerini ve böylece sahiplerinin hareketlerini kolaylaştırmaktadır.  

Bu Yönetmelikte ele alınan hayvanlar kedi, köpek ve gelinciklerdir. Bununla beraber 

omurgasız hayvanlar(arılar ve kabuklular hariç), tropik süs balıkları, amfibyanlar, 

sürüngenler, bütün türleri (90/539/EEC ve 92/65/EEC sayılı Direktiflerce kapsanan 

kanatlılar hariç), kemirgenler ve evcil tavşanlar halen ulusal mevzuat kurallarına tabidir.  
                                            

14 Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the animal health 
requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals and amending Council Directive 92/65/EEC 
[ see amending acts ]. OJ L 146 of 13.06.200 
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Bu kurallar satılmak için amaçlanmış veya başka bir sahibe transfer edilen hayvanlar 

için uygulanmamalıdır.  

Hayvanların kimliklendirilmesi  

Hayvanlar ya bir elektronik kimliklendirme sistemi (transponder) ile ya da görünür bir 

işaretle (dövme) işaretlenmelidir. İşaret (dövme) 3 Temmuz 2011 tarihinden sonra 

kullanılmayacak ve transponder tek kimliklendirme sistemi olacak olup İrlanda, Malta 

ve Birleşik Krallık için geçerli olmayacaktır.  

Pet hayvanlarının Topluluk içi hareketi  

Pet hayvanları İrlanda, Malta, İsveç ve Birleşik Krallığa gönderilecekleri zaman 

kimliklendirilmiş ve kuduza karşı aşılanmış olmalı ve antikor titresini (aşının gerçekten 

etkili olduğunu doğrulamak için) tespit etmek için onaylı bir laboratuarda teste tabi 

tutulmuş olmalıdır. Bunun yanında parazit ve tenya (ekinokok) içinde bir tedavi 

uygulanmış olması gerekir.  

Pet hayvanları diğer Üye Devletlere gönderilecekleri zaman, kimliklendirilmiş ve kuduz 

aşısına karşı aşılanmış olmalıdır. Finlandiya ayrıca tenya (ekinokok) için tedavi 

edilmesini istemektedir. Bunun yanında Üye Devletler üç aylıktan küçük, aşılanmamış 

hayvanların bazı özel koşullar altında girişine izin verebilmektedir.  

Zorunlu belgeler ve yaptırımlar 

AB içinde seyahat eden pet hayvanı sahipleri veteriner hekimleri ile temasa geçip 

gerekli belgeleri almalıdırlar. Hayvanlara yetkili otorite tarafından yetkilendirilmiş bir 

resmi veteriner hekim tarafından verilen ve orijinlerini gösteren bir pasaport eşlik 

etmelidir. Bu pasaport hayvanın 998/2003 sayılı Direktifte ortaya konan hayvan sağlığı 

şartları ile uyumlu olduğunu ve İrlanda, Malta, İsveç ve Birleşik Krallık söz konusu 

olduğunda ise bu ülkelerin sağlık kurallarını karşıladığını göstermelidir.  

Komisyon onaylı laboratuarların listesini yayınlamaktadır.  
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6.6. Kanatlı hayvanlar ve Kuluçkalık Yumurtaların Topluluk İçi Ticareti  

Canlı kanatlılar ve kuluçkalık yumurtaların topluluk içi ticaretindeki kurallar sadece 

canlı kanatlılar ve kuluçkalık yumurtaların AB içerisinde Üye Devletlerarasındaki 

hareketlerini kapsar.  

Kanatlı hayvanlar hayvan sağlığı açısından tanımlanmıştır ve; kümes hayvanları, hindi, 

Hint tavuğu, ördek, kaz, bıldırcın, güvercin, sülün, keklik ve deve kuşu cinsi hayvanları 

kapsamaktadır.  

Kuluçkalık yumurtalar, kanatlı hayvanlar tarafından inkubasyona bırakılmış yumurtalar 

anlamına gelmektedir.  

Sevk edilmeden önce ve sevk sırasındaki şartlar: 

Kanatlılar ve kuluçkalık yumurtaların, Topluluk içi ticaretindeki hayvan sağlığı şartları 

90/539/EEC 15 sayılı Konsey Direktifinde ortaya konmuştur. Bu Direktif Topluluk içi 

ticarette hayvan sağlığı şartlarını uyumlaştırır ve Üye Devletlerarasında kanatlılar ve 

kuluçkalık yumurtaların ticaretindeki hayvan sağlığı garantilerini ortaya koyar.  

Bu Direktif Üye Devletlerin kendi içlerindeki hareketlerde uygulanmaz. 

 Bu uyumlaştırmanın hedefi, AB topraklarında hayvanların güvenli ve serbest bir 

şekilde dolaşmasını sağlayarak, Üye Devletlerarasındaki ticarette aynı hayvan 

sağlığı şartlarının uygulanmasıdır.  

 Bu direktif, canlı kanatlı hayvanların ve kuluçkalık yumurtaların üretimi 

sırasındaki ve canlı kanatlıların hareketindeki kesin kuralları ortaya 

koymaktadır. Örneğin; yetiştiricilik ve üretimi amaçlanan bütün kanatlılar onaylı 

bir işletmeden gelmelidir ve topluluk içi ticarete girmeden önce bir hayvan 

sağlığı kontrolünden geçerek hiçbir bulaşıcı kanatlı hayvan hastalığına dair 

bulgu göstermemelidir. Kanatlı hayvan hastalıkları içerisinde en önemli 

hastalıklar Avian Influenza ve Newcastle hastalığıdır. Herhangi bir şüphe ve 

bunu izleyen doğrulanma durumunda bu hastalıkların kontrolü ve eradike 

edilmesi için Avian Influenza için 92/49/EEC ve Newcastle hastalığı için 
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92/66/EEC sayılı özel kontrol Direktifleri ortaya konmuştur. AB içerisinde 

herhangi olası bir hastalığın yayılmasını önlemek içinde kanatlı hayvan ve 

kuluçkalık yumurtaların nakliyesi içinde şartlar ortaya konmaktadır.  

 Ek olarak, Üye Devletlerarasındaki ticarette eşit hayvan sağlığı durumunu 

sağlamak için kanatlı hayvan hastalıkları ile ilgili hayvan sağlığı kuralları da 

ortaya konmaktadır. Bu Direktif ayrıca ticareti kolaylaştırmak için bir Üye 

Devletin bir bölgesi ve Üye Devletin tamamını yukarıda belirtilen hastalıklardan 

bir ya da bir kaçından ari olarak kabul edilmesi için hükümlerde içermektedir.  

 İzlenebilirlik hayvan sağlığı kontrolünün önemli bir unsurudur. Kanatlı 

hayvanlar ve kuluçkalık yumurtalar diğer bir Üye Devlete sevk edildiğinde, 

varış yerine vardığı zaman sayılabilmeleri için uygun şekilde 

kimliklendirilmelidir.  

 Bu Direktif, ayrıca sevk edilmeden önce bir resmi veteriner hekimin kanatlı 

hayvanlar ve kuluçkalık yumurtaların topluluk içi ticaret için bütün şartlarını 

karşıladığına dair uyumlaştırılmış bir veteriner sağlık sertifikasını da ortaya 

koyar. Bu sertifika her bir sevkıyata eşlik eder ve hareketler ANIMO/TRACES 

sistemine kayıt edilmelidir.  

Varış yerindeki şartlar: 

Üye Devletlerarasında hayvan hareketlerinde sınır kontrolleri bulunmadığı için 

90/425/EEC sayılı Direktif gereğince, sevkıyatların sağlık sertifikasında bulunan 

garantilerle uyumlu olup olmadığının kontrolü için yolda ve varış yerinde ayrımcı 

olmayan nokta kontroller yapılmaktadır. 

TRACES izleme sistemi, alıcı Üye Devletin varış yerine gelen sevkıyatın orijin 

Devletten hayvana eşlik eden orijinal veteriner sertifikasında belirtilen şartlara uygun 

olup olmadığını doğrulamak açısından önemli bir araçtır.  
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Hayvan sağlığına ilişkin şartlar  

İşletmeler  

 

Kuluçkalık yumurtalar, günlük civcivler, damızlık kanatlılar ve üretim kanatlıları için 

işletmeler onaylanmış olmalı ve yetkili otorite tarafından bir numara verilmiş olmalıdır. 

Sevkıyat sırasında kanatlı hayvanlara uygulanan sağlık kısıtlamalarından birine tabi 

olmamalıdırlar. Kanatlı hayvanların duyarlı olduğu bir hastalık çıkışı sebebiyle 

kısıtlayıcı önlemlerin alındığı bir bölgede yerleşik olmamalıdırlar.  

Sevkıyat sırasında sürü hiçbir bulaşıcı hastalık belirtisi veya şüphesi göstermemelidirler.  

 

Sevk edilen kuluçkalık yumurtalar aşağıda tanımlanan sürülerden gelmelidir: 

 

- 6 haftadan daha uzun bir süre bir veya birden fazla onaylı Topluluk işletmesinde 

kalmış olmalıdır, 

- Eğer aşılanmış iseler 90/539 sayılı Konsey Direktifinin Ek III’ ünde verilen 

şartlara uygun olarak aşılanmış olmalıdır, 

- ya Sevk edilmeden 72 saat önce bir resmi veteriner hekim veya yetkili veteriner 

hekim tarafından sağlık muayenesine tabi tutulmalı ve bu muayene sırasında bir 

bulaşıcı hastalık şüphesi veya belirtisi göstermemelidirler, 

- ya da son 31 gün içinde bir resmi veteriner hekim veya yetkili veteriner hekim 

tarafından aylık sağlık muayenesine tabi tutulmuş olmalıdırlar. Eğer bu seçenek 

kullanılacak olursa, resmi veteriner hekim veya yetkili veteriner hekim sürünün 

sağlık durumuna ilişkin kayıtları incelemeli ve sürüden sorumlu kişinin 

sağlayacağı güncel bilgilere dayanarak sürünün son 72 saat içindeki sağlık 

durumunu değerlendirmelidir. Kayıtlar veya diğer bilgiler bir hastalık şüphesine 

sebep olursa, bulaşıcı bir kanatlı hayvan hastalığı olasılığını ortadan kaldırmak 

için sürüler resmi veteriner hekim veya yetkili veteriner hekim tarafından bir 

sağlık muayenesine tabi tutulmalıdır.  

 

Kanatlı hayvanlar 1868/77(EEC) sayılı Komisyon Tüzüğüne göre işaretlenmiş 

olmalıdır.  

Sürüler resmi veteriner hekimin verdiği talimatlara göre dezenfekte edilmiş olmalıdır.  
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Ek olarak kuluçkalık yumurtaları sağlayan sürüde yumurtalar ile taşınabilen bir bulaşıcı 

kanatlı hastalığı ortaya çıkmış ise ilgili kuluçkahane ve orijin kuluçkahane ve sürüden 

sorumlu yetkili veya yetkili otoriteler haberdar edilmelidir.  

 

Günlük civcivler  

 

Kuluçkalık yumurtalardan çıkmış olan günlük civcivler sevk edilmeden önce yukarıda 

verilen işletmeler için kurallar ve sevk edilen kuluçkalık yumurtalar için verilen şartları 

karşılamalıdırlar.  

Eğer aşılanmış iseler 90/539 sayılı Konsey Direktifinin Ek III’ ünde verilen şartlara 

uygun olarak aşılanmış olmalıdırlar. 

Sevkıyat sırasında 90/539 sayılı Direktifin Ek II, B2(g) ve (h) maddesine göre hiçbir 

hastalık belirtisi göstermemelidir.  

 

Damızlık Kanatlılar ve Üretim İçin  Kanatlılar 

Kuluçkadan çıkmalarından itibaren veya altı haftadan fazla bir süre bir veya daha fazla 

onaylı bir Topluluk işletmesinde kalmış olmalıdırlar. 

Eğer aşılanmış iseler 90/539 sayılı Direktifinin Ek II’ sinde verilen aşılama koşullarına 

uymalıdırlar.  

Sevkıyattan önceki 48 saat içinde bir resmi veteriner hekim veya yetkili veteriner hekim 

tarafından sağlık muayenesine tabi tutulmalı ve herhangi bir bulaşıcı kanatlı hayvan 

hastalığı şüphesi veya belirtisi göstermemelidirler.  

 

Kesim için kanatlılar 

 

Kesim için kanatlılar aşağıda verilen işletmeden gelmelidirler: 

— Kuluçkadan çıkmalarından itibaren veya 21 günden fazla süre bu işletmede tutulmuş 

olmalı, 

— kanatlılara uygulanan hiçbir hayvan sağlığı kısıtlaması bulunmamalıdır, 

— sevkıyattan önceki 5 gün içerisinde bir resmi veteriner hekim veya bir yetkili 

veteriner hekim tarafından sürüde yapılan muayenede herhangi bir bulaşıcı hastalık 

şüphesi veya belirtisi görülmemelidir.  



 

 
69

— Kanatlı hayvanların duyarlı olduğu bir hastalık çıkışı sebebiyle kısıtlayıcı önlemlerin 

alındığı bir bölgede yerleşik olmamalıdırlar. 

 

İstisnalar  

 

Yukarıda verilen şartlar 20 birimden az kanatlı ve kuluçkalık yumurta sevkiyatlarının 

Topluluk içi ticaretinde uygulanmaz. Bunun yanında bu kanatlı ve kuluçkalık 

yumurtalar: 

- kuluçkadan çıktıklarından beri veya en az 3 ay Toplulukta kalmış olmalıdır, 

- sevkıyat sırasında hiçbir bulaşıcı kanatlı hayvan hastalığı belirtisi 

göstermemelidirler. 

- eğer aşılanmış iseler 90/539 sayılı Konsey Direktifinin Ek III’ ünde verilen 

şartlara uygun olarak aşılanmış olmalıdır, 

- kanatlı hayvanların duyarlı olduğu bir hastalık çıkışı sebebiyle kısıtlayıcı 

önlemlerin alındığı bir bölgede yerleşik olmamalıdırlar. 

- kanatlılara uygulanan hiçbir hayvan sağlığı kısıtlaması bulunmamalıdır. 

 

Sevk edilen bütün kuşlar sevkıyattan önceki 1 ay içinde 90/539/EC sayılı Direktifin Ek 

II Kısım III üne göre Salmonella pullorum ve Salmonella gallinarum için yapılan 

serolojik testlerde negatif sonuç vermiş olmalıdır. Kuluçkalık yumurtalar ve günlük 

civciv durumunda ise orijin sürü sevkiyattan önceki 3 ay içinde infeksiyonu % 5lik 

prevalans ve %95 güvenilirlik seviyesinde tespit edebilen bir testle Salmonella pullorum 

ve Salmonella gallinaruma karşı test edilmiş olmalıdır.  

 

Bu şartlar deve kuşu benzeri kuşlar ve bunların yumurtaları için uygulanmaz. 

 

Nakliyecilere ilişkin şartlar  

Günlük civcivler ve kuluçkalık yumurtalar aşağıdaki şekillerde nakledilmelidirler: 

Ya kullanılmamış sadece bir kez kullanılıp atılacak amaca göre tasarlanmış iade 

edilmeyen konteynırlar yada önceden temizlenip dezenfekte edildikten sonra yeniden 

kullanılabilen konteynırlarla taşınmalıdır.  
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Her iki durumda bu konteynırlar: 

 (a) sadece aynı işletmeden gelen, aynı tür, kategori ve kanatlı tipinde günlük civcivler 

veya kuluçkalık yumurtalar içermeli,  

 (b) aşağıdaki şekilde etiketlenmelidirler: 

— Üye Devlet ve orijin bölge ismi, 

— 90/539 sayılı Direktifin Ek II Bölüm I (2) inde ortaya konduğu şekilde orijin 

işletmenin onay numarası, 

— her bir kutudaki civciv veya yumurtaların sayısı, 

— yumurtaların veya civcivlerin ait olduğu kanatlı tipi. 

Günlük civciv veya kuluçkalık yumurta taşıyan kutular nakliyat için uygun 

konteynırlarda gruplanmalıdır. Böylece kutu sayıları gruplanmış olur ve etiketleme ile 

ilgili göstergeler bu kutuların üzerinde gösterilmelidir.  

Damızlık ve üretim için kanatlılar sandık ve kafeslerde taşınmalıdır. 

Bu sandık veya kafesler: 

- aynı işletmeden gelen aynı tür, kategori ve tip kanatlıları içermelidir, 

- 90/539 sayılı Direktifin Ek II Bölüm I (2) inde ortaya konduğu şekilde orijin 

işletmenin onay numarasını taşımalıdır,  

 

Damızlık ve üretim için kanatlılar ve günlük civcivler, 90/539 sayılı Direktifte ortaya 

konan sağlık şartlarını karşılayan damızlık ve üretim için kanatlılar ve günlük civcivler 

hariç diğer canlı kuşlarla temas etmeden ve gecikmeksizin varış işletmesine gitmelidir. 

Kesim için kanatlılar, 90/539 sayılı Direktifte ortaya konan koşulları karşılayan kesim 

için kanatlılar haricinde diğer kanatlılarla temas etmeden ve gecikmeksizin varış 

kesimhanesine gitmelidir.  

Av için erzakların yeniden depolanması amaçlanan kanatlılar, 90/539 sayılı Direktifte 

ortaya konan koşulları karşılayan Av için erzakların yeniden depolanması amaçlanan 

kanatlılar haricinde diğer kanatlılarla temas etmeden gecikmeksizin varış yerine 

gitmelidir. 

Sandık, kafes ve araçlar, 

—dışkıların dışarı dökülmesini engelleyecek ve transit sırasında tüylerin kaybını 

asgariye indirecek, 

— kanatlıların görsel muayenesinin yapılmasına imkan verecek, 
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— temizlik ve dezenfeksiyona imkân verecek şekilde düzenlenmelidir.  

Araçlar ve bir kez kullanılıp atılabilir olmayan konteynır, sandık ve kafesler yükleme ve 

boşaltmadan önce yetkili otoritenin talimatları doğrultusunda temizlenmeli ve 

dezenfekte edilmelidir.  

Kanatlı hayvanlar otoyol veya trenle nakledilmedikçe Avian Influenza veya Newcastle 

hastalığı ile infekte bölge boyunca nakledilemezler.  

 

Sertifikasyon  

Üye Devletlerarasındaki topluluk içi ticarette kanatlı hayvanlar ve kuluçkalık 

yumurtalara varış yerine kadar olan nakliyatta bir sağlık sertifikası eşlik etmelidir ki bu 

sertifika: 

- 90/539 sayılı Direktifin Ek IV’ ünde ortaya konan modele uyumlu olmalıdır, 

- Resmi veteriner hekim tarafından imzalanmış olmalıdır, 

- Yükleme gününde sevk eden Üye Devletin dili veya dillerinde ve varış Üye 

Devletin dili veya dillerinde hazırlanmış olmalıdır, 

- Sertifika 5 gün geçerlidir, 

- Tek bir yapraktan oluşmalıdır, 

- Tek bir sevkıyat için geçerli olmalıdır, 

- Sertifikanın renginden farklı bir renkte damgalanmış ve imzalanmış olmalıdır.  

 

6.7. Diğer Canlı Hayvanların Topluluk İçi Ticaretindeki Şartlar  

Topluluk içi ticarette “diğer” hayvanların hayvan sağlığı şartlarını ortaya koyan 

mevzuat 92/65/EEC 15 sayılı Konsey Direktifidir. Pek çok kez değiştirilen bu Direktif, 

sığırlarda Topluluk içi ticareti uyumlaştırır ve Üye Devletlerarasındaki hayvan sağlığı 

garantilerini ortaya koyar fakat her bir Üye Devletin içerisindeki hareketlere 

uygulanmaz.  
                                            
15 Council Directive 92/65/EEC of 13 July 1992 laying down animal health requirements governing trade in and 
imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down 
in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 90/425/EEC (OJ L 268, 14.9.1992, p. 54) 
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 Bu uyumlaştırmanın hedefi AB topraklarında hayvanların güvenli ve serbest bir 

şekilde dolaşmasını sağlayarak Üye Devletlerarasındaki ticarette aynı hayvan 

sağlığı şartlarının uygulanmasıdır.  

 Bu Direktif (seyahat esnasında diğer hayvanlarla temasın yasaklanması, 

araçların temizlik, dezenfeksiyonu v.b) gibi ciddi hastalıkların yayılması 

olasılığını engellemek için orijin işletmeden varış yerine (diğer bir çiftlik veya 

mezbaha) kadar olan kısımda diğer hayvanların hareketlerinde uyulması gereken 

kesin kuralları ortaya koymaktadır.   

 Ek olarak hayvan hastalıkları ve bu hastalıkların tespitinde resmi veteriner 

hekimler tarafından yapılacak testlerin şartları gibi hayvan sağlığı durumuna 

ilişkin kuralları ortaya koymaktadır. Bir çiftlik, Üye Devletin bir bölgesi veya 

Üye Devletin bütün toprakları ticareti kolaylaştırmak açısından yukarıda 

bahsedilen hastalıklardan arilik statüsü alabilir.  

 Bu Direktif ayrıca hayvanların özel yetkilendirilmiş Kurum, Kuruluş ve 

Merkezler arasındaki hareketleri için özel hükümler ortaya koymaktadır. Burada 

bahsedilen kurum, kuruluş ve merkezler aşağıdaki konularda çalışmaktadır: 

o Halka teşhir veya eğitim amaçlı hayvanlar örn. Hayvanat bahçeleri,  

o Türlerin korunması, 

o Bilimsel araştırma veya bu gibi araştırmalar için hayvan yetiştiriciliği, 

 Bu Direktif ayrıca sevk edilmeden önce bir resmi veteriner hekimin kanatlı 

hayvanlar ve kuluçkalık yumurtaların topluluk içi ticaret için bütün şartlarını 

karşıladığına dair uyumlaştırılmış bir veteriner sağlık sertifikasını da ortaya koyar. 

Bu sertifika her bir sevkıyata eşlik eder ve hareketler ANIMO/TRACES sistemine 

kayıt edilmelidir.   

 Bütün türler uyumlaştırılmış bir veteriner sertifikası veya hareket belgesi ile 

kapsanmamış olabilir, bu durumda Üye Devletler Direktifte öngörülenlerden daha 

katı şartlar olmadığı sürece ulusal kurallarını uygulayabilirler.  

 

 



 

 
73

Varış yerindeki kurallar: 

Üye Devletlerarasında hayvan hareketlerinde sınır kontrolleri bulunmadığı için Üye 

Devletlerarasında ticareti yapılan hayvanların bulaşıcı hastalıkları yaymamaları için 

başka tedbirler alınmalıdır.  Bu tedbirler hayvanların veteriner sertifikalarının tam 

olması ve doğru şekilde kimliklendirildiklerinden emin olunması şeklindedir.  

ANIMO izleme sistemi, alıcı Üye Devletin varış yerine gelen sevkıyatın orijin 

Devletten hayvana eşlik eden orijinal veteriner sertifikasında belirtilen şartlara uygun 

olup olmadığını doğrulamak açısından önemli bir araçtır.  

Hayvanların sevk edilmesinden sonra 90/425/EEC sayılı Direktif gereğince, 

sevkıyatların sağlık sertifikasında bulunan garantilerle uyumlu olup olmadığının 

kontrolü için yolda ve varış yerinde ayrımcı olmayan nokta kontroller yapılmaktadır. 

ANIMO izleme sistemi, alıcı Üye Devletin varış yerine gelen sevkıyatın orijin 

Devletten itibaren hayvana eşlik eden orijinal veteriner sertifikasında belirtilen şartlara 

uygun olup olmadığını doğrulamak açısından önemli bir araçtır. Bu durum ayrıca Üye 

Devletlerin arzu ettikleri durumda rastgele kontroller yapmasına müsaade eder.  

 

6.8. Semen, Ova ve Embriyoların Topluluk İçi Ticareti 

 

 

6.8.1. Sığır semeni  

Taze ve Derin dondurulmuş evcil sığır cinsi hayvanların Topluluk içi ticareti ve 

Topluluğa ithalatında hayvan sağlığı şartlarını ortaya koyan temel Direktif 88/407/EEC 

sayılı Konsey Direktifidir.  

Bu Direktif “semen”, “semen toplama merkezi”, “resmi veteriner hekim”, “merkez 

veteriner hekimi”, “toplama ülkesi” vb. tanımları içerir. 

Bu Direktif: 
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— semenin, Topluluk içi ticaret ve Topluluğa ithalatında karşılaması gereken sağlık 

koşullarını, 

— semen toplama merkezlerinin ve depolama merkezlerinin onaylanma koşullarını 

uyumlaştırır. 

Her bir Üye Devlet sadece bu Direktif ile belirlenmiş toplama, işleme, depolama ve 

nakliye koşullarını karşılayan semenin kendi topraklarından diğer bir Üye Devlet 

topraklarına sevk edilmesini sağlamalıdır. Semen’e nakliyat boyunca bir hayvan sağlığı 

sertifikası eşlik etmelidir. Sınırlı bir süre için Üye Devletler hastalıklara karşı ek koruma 

önlemleri için derogasyon alabilirler.  

Direktifin bir örnek uygulanmasını sağlamak için gerekli olduğu hallerde Komisyon 

tarafından görevlendirilen veteriner uzmanları nokta kontrolleri yapabilir.  

Bu Direktifin ekleri aşağıdaki durumlara ilişkin koşulları ortaya koyar: 

 Semen toplama merkezlerinin onaylanması ve denetimi, 

 Hayvanların onaylı semen toplama merkezlerine girmeden önce karşılaması 

gereken koşullar ve bu merkezlerin denetimi, 

 Topluluk içi ticaret amacıyla onaylı merkezlerde toplanmış semenin karşılaması 

gereken koşullar ve bir hayvan sağlığı sertifikası.   

Varış yerindeki Üye Devlette dağıtım ve yer değiştirilmesi Üye Devletlerin 

sorumluluğunda olduğu için bu Direktif tarafından kapsanmaz. Bununla birlikte AT 

Anlaşmasından ortaya konan kurallarla uyumlu olmalıdır.  

Uygulama 

Üye Devletlerde onaylı toplama ve depolama merkezlerinin listesi 2003/43/EC sayılı 

Direktif tarafından değiştirilen 88/407/EEC sayılı Direktifin 5(2) maddesine uyumlu 

olarak ortaya konmuştur.  

Örnek hayvan sağlığı sertifikaları ise 88/407/EEC sayılı Direktifin Ek D’sinde ortaya 

konmaktadır.  
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Semen toplama merkezlerinin resmi olarak onaylanmalarına ilişkin şartlar 

1.Semen toplama merkezleri aşağıdaki şartları karşılamalıdır: 

(a) yetkili otoritenin yetkilendirdiği bir merkez veteriner hekiminin daimi denetimi 

altında olmalıdır; 

(b) en az aşağıdaki imkanları bulunmalıdır: 

(i) izolasyon tesisleri dahil hayvan barınağı; 

(ii) ekipmanın temizliği ve dezenfeksiyonu veya sterilizasyonu için bir yer içeren 

semen toplama tesisleri, 

(iii) aynı sahada bulunması gerekmeyen semen işleme odası; 

(iv) aynı sahada bulunması gerekmeyen bir semen depolama odası; 

(c) dışarıdaki çiftlik hayvanları ile teması önleyecek şekilde inşa edilmiş veya izole 

edilmiş olmalıdır; 

(d) hayvan barınakları ve semen toplama, işleme ve depolama tesisleri kolayca 

temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır; 

(e) normal hayvan odaları ile doğrudan ilişkisi bulunmayan izolasyon odaları 

bulunmalıdır; 

(f) hayvanların bulunduğu yer fiziksel olarak semen işleme odalarından ayrı olmalı ve 

bunların her ikisi de semen depolama odalarından ayrı olmalıdır. 

2. Semen depolama merkezleri aşağıdaki şartları karşılamalıdır: 

(a) yetkili otoritenin yetkilendirdiği bir merkez veteriner hekiminin daimi denetimi 

altında olmalıdır; 

(b) dışarıdaki çiftlik hayvanları ile teması önleyecek şekilde inşa adilmiş veya izole 

edilmiş olmalıdır; 

 (c) semen depolama tesisleri kolayca temizlenebilir ve dezenfekte edilebilecek şekilde 

inşa edilmiş olmalıdır. 
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Merkezlerin resmi denetimlerine ilişkin koşullar 

 

1.Toplama merkezleri aşağıdaki konular için denetlenir: 

(a) sadece semenleri toplanacak olan hayvan türlerini içerip içermediği denetlenir. 

Toplama merkezinin normal çalışması için kesinlikle gerekli olan diğer evcil hayvan 

türleri, şayet semeni toplanacak olan türler için bir enfeksiyon riski teşkil etmiyor ve 

merkez veterineri tarafından ortaya konan sağlık koşullarını karşılıyor ise kabul 

edilebilir; 

 (b) merkezde tutulan sığır cinsi hayvanların kayıtlarının ırkı, her bir hayvanın doğum 

tarihi ve kimliklerinin ve ayrıca hastalıklar için yapılan bütün muayeneler ve hayvanlara 

yapılan aşıların detaylarını içerek şekilde tutulup tutulmadığı denetlenir;  

(c) onay ve denetim koşulları için yapılan daimi kontroller çerçevesinde resmi veteriner 

hekim tarafından yılda iki kez düzenli olarak denetlenmelidir; 

(d) yetkili olmayan personelin girişinin engellenip engellenmediği denetlenir. Bundan 

başka yetkili ziyaretçiler merkez veterinerinin ortaya koyduğu koşulları karşılamalıdır; 

 (e) hastalıkların yayılmasının kontrolüne ilişkin dezenfeksiyon işlemleri ve hijyen 

teknikleri konusunda eğitim almış teknik yetkili ekibin çalıştırılması da denetlenir; 

(f) aşağıdaki şekilde denetlenmelidir: 

(i) diğer herhangi bir semen sevkıyatı ile temas etmeden sadece onaylı merkezde 

toplanan semen işlenmeli ve depolanmalıdır; Bununla birlikte onaylı bir merkezde 

toplanmamış semenin onaylı merkezlerde işlenmesine aşağıdaki şekilde 

işlenmesine izin verilebilir;  

— bu semen 1988/407 sayılı Direktifin Ek B Bölüm I.1(d)sinde ortaya konan şartları 

karşılayan sığır cinsi hayvanlardan üretilmiş olmalıdır,   

— işleme, Topluluk içi ticaret için amaçlanan semenden farklı ekipmanlarla veya farklı 

zamanda yapılmalıdır ve ilk durumda ekipmanlar temizlenmeli ve sterilize edilmelidir, 

— bu semenler Topluluk içi ticarete konu olamaz ve Topluluk içi ticaret için amaçlanan 

semen ile hiçbir zaman temasa geçemez veya depolanamaz, 

— bu gibi semenler (vii) fıkrasında belirtilenden farklı şekilde işaretler tanımlanmış 

olmalıdır, 

Derin dondurulmuş embriyolar bir onaylı merkezde aşağıdaki koşulları karşıladığı 

takdirde depolanabilir:  
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— yetkili otorite tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır, 

— embriyolar 89/556/EEC sayılı Direktifteki sığır cinsi hayvanların sağlık şartlarını 

karşılamalıdır, 

— embriyolar onaylı semenlerin depolanması için kullanılan konteynırlardan farklı 

konteynırlarda depolanmalıdır, 

 (ii) semenlerin toplanması, işlenmesi ve depolanması, bu amaçlar için ayrılmış 

tesislerde ve katı hijyen kuralları altında yapılmalıdır; 

 (iii) toplama ve işleme sırasında semen ile veya donör hayvan ile temasa geçen tek 

kullanımlık araçlar dışındaki bütün araçlar kullanımdan önce uygun şekilde dezenfekte 

veya sterilize edilmesi gerekir; 

 (iv) katkı maddeleri ve seyrelticiler dahil işleme sırasında kullanılan hayvansal orijinli 

ürünler hiç bir hayvan hastalığı riski taşımayan kaynaklardan elde edilmiş olmalı veya 

kullanımdan önce riskten korunulması için muamele görmüş olmalıdır;  

(v) tek kullanımlık konteynırlar dışında depolama konteynırları ve nakliyat konteynırları 

her bir doldurulma işlemine başlanmadan önce dezenfekte veya sterilize edilmelidir; 

 (vi) kullanılan kriyojenik etken önceden diğer hayvansal orijinli ürünler için 

kullanılmamış olmalıdır; 

(vii) her bir doz semen semenin toplandığı gün, donör hayvanın ırkı ve kimliği ve 

merkezin onay numarasını açıkça gösterecek şekilde işaretlenmiş olmalıdır; her bir Üye 

Devlet topraklarında kullanılan işaretlemenin niteliğini ve formunu Komisyon ve diğer 

Üye Devletlere bildirmelidir; 

 (viii) depolama birimi, semen depolama merkezlerinin denetimine ilişkin 2. fıkrada 

belirtilen belirli koşulları karşılamalıdır. 

2. Depolama merkezleri: 

(a) bütün semenlerin hareketlerinin (merkezden içeri ve dışarı) ve semeni depolanan 

donör boğaların durumunun kayıtlarının tutulup tutulmadığı denetlenmelidir; 

 (b) onay ve denetim koşulları için yapılan daimi kontroller çerçevesinde resmi veteriner 

hekim tarafından yılda iki kez düzenli olarak denetlenmelidir; 

(d) yetkili olmayan personelin girişinin engellenip engellenmediği denetlenir. Bundan 

başka yetkili ziyaretçiler merkez veterinerinin ortaya koyduğu koşulları karşılamalıdır; 

 (d) hastalıkların yayılmasının kontrolüne ilişkin dezenfeksiyon işlemleri ve hijyen 

teknikleri konusunda eğitim almış teknik yetkili ekibin çalıştırılması da denetlenir; 
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 f) aşağıdaki şekilde denetlenmelidir: 

(i) diğer herhangi bir semen sevkıyatı ile temas etmeden sadece onaylı merkezde 

toplanan semen depolanmalıdır; 

Ek olarak sadece onaylı bir toplama veya depolama merkezinden gelen ve mümkün olan 

bütün sağlık garantilerini karşılayacak şekilde nakledilen ve diğer semenler ile hiçbir 

teması bulunmayan semenler onaylı depolama merkezine getirilebilir. 16 

Derin dondurulmuş embriyolar aşağıdaki koşulları karşıladıkları takdirde bir onaylı 

depolama merkezinden depolanabilir: 

— bu depolama yetkili otorite tarafından onaylanmış olmalıdır, 

— yetkili otorite tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır, 

— embriyolar 89/556/EEC sayılı Direktifteki sığır cinsi hayvanların sağlık şartlarını 

karşılamalıdır, 

— embriyolar onaylı semenlerin depolanması için kullanılan konteynırlardan farklı 

konteynırlarda depolanmalıdır, 

 (ii) semenlerin toplanması, işlenmesi ve depolanması bu amaçlar için ayrılmış 

tesislerde ve katı hijyen kuralları altında yapılmalıdır; 

(iii) toplama ve işleme sırasında semen ile veya donör hayvan ile temasa geçen tek 

kullanımlık araçlar dışındaki bütün araçların kullanımdan önce uygun şekilde 

dezenfekte veya sterilize edilmesi gerekir; 

 (iv) katkı maddeleri ve seyrelticiler dahil işleme sırasında kullanılan hayvansal orijinli 

ürünler hiçbir hayvan hastalığı riski taşımayan kaynaklardan elde edilmiş olmalı veya 

kullanımdan önce riskten korunulması için muamele görmüş olmalıdır;  

(v) tek kullanımlık konteynırlar dışında depolama konteynırları ve nakliyat konteynırları 

her bir doldurulma işlemine başlanmadan önce dezenfekte veya sterilize edilmelidir; 

 (vi) kullanılan kriyojenik etken önceden diğer hayvansal orijinli ürünler için 

kullanılmamış olmalıdır; 

(vii) her bir doz semen semenin toplandığı gün, donör hayvanın ırkı ve kimliği ve 

merkezin onay numarasını açıkça gösterecek şekilde işaretlenmiş olmalıdır; her bir Üye 

Devlet topraklarında kullanılan işaretlemenin niteliğini ve formunu Komisyon ve diğer 

Üye Devletlere bildirmelidir; 

                                            
16 OJ L 302, 19.10.1989, p. 1. Directive as last amended by Commission Decision 94/113/EC (OJ L 53, 

24.2.1994, p. 23). 
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Onaylı semen toplama merkezlerine hayvanların hareketlerine ilişkin koşullar 

 

1.  Semen toplama merkezine kabul edilen bütün sığır cinsi hayvanlar için aşağıdaki 

şartlar uygulanır: 

(a) hayvanlar Üye Devletin yetkili otoritesinin özellikle karantina amacıyla onayladığı 

odalarda en az 28 gün karantinaya alınmalıdır ver o anki durumda diğer çift tırnaklı 

hayvanlar en az aynı sağlık durumunda olmalıdır; 

(b) fıkra (a) da tanımlanan karantina odasında kalmaya başlamalarından önce 

64/432/EEC sayılı Direktife uygun olarak Tuberküloz ve Brusellozdan resmi olarak ari 

bir sürüye ait olmalıdırlar. Hayvanlar daha önce daha düşük sağlık seviyesinde olan bir 

sürüde bulunmamalıdır;  

(c) 64/432/EEC sayılı Direktife uygun olarak hayvanlar resmi olarak enzootik sığır 

Lökozundan ari bir sürüden gelmeli veya “ana hayvandan” ayrıldıktan sonra 

64/432/EEC sayılı Direktifin Ek D(Bölüm II)’ine uygun olarak negatif sonuçla teste tabi 

tutulan “ana hayvandan” üretilmiş hayvanlar olmalıdır. Embriyo transferinden elde 

edilmiş hayvanlar durumunda  “ana hayvan” embriyonun alıcısı anlamına gelir. 

Eğer bu şart yerine getirilebilirse semen, donör hayvan 2 yaşına gelinceye ve 1988/407 

sayılı Direktifin Bölüm II.1( c) sine uygun olarak teste tabi tutulup negatif sonuç 

verinceye kadar ticarete konu olmayacaktır.  

 (d) (a) fıkrasında belirtilen karantina süresinden önceki 28 gün içerisinde (v) inci 

fıkrada belirtilen BVD/MD antikor testi hariç her bir vakada aşağıdaki testlere tabi 

tutulup, negatif sonuçlar vermelidirler: 

 (i) sığır tüberkülozu için 64/432/EEC sayılı Direktifin Ek B’sinde verilen prosedüre 

uygun olarak bir deri altı tüberkülin testi; 

 (ii) sığır Brusellozu için 64/432/EEC sayılı Direktifin Ek C’sine uygun olarak bir 

serolojik test; 

iii) enzootik sığır löykozu için 64/432/EEC sayılı Direktifin Ek D’sine uygun olarak bir 

serolojik test; 
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(iv) IBR/IPV için eğer hayvanlar IBR/IPV den ari bir sürüden gelmiyorsa Uluslar arası 

Hayvan Sağlığı Kodunun 2.3.5.3. Maddesine göre alınan bir kan örneğinde bir serolojik 

teste(tam virüs); 

 (v) BVD/MD için, 

— bir virüs izolasyon testi veya virüs antijeni için test, ve 

— antikorların varlığı veya yokluğunu tespit etmek için bir serolojik test. 

Yetkili otorite (d) fıkrasında atıfta bulunulan testlerin karantina istasyonunda alınan 

örneklerde yapılması için yetki verebilir. Bu durumda karantina süresi örneklerin 

alınmasından önce başlayamaz. Bununla beraber, (a) fıkrasında listelenen testlerin 

pozitif çıkması durumunda söz konusu hayvan izolasyon ünitesinden derhal 

çıkarılmalıdır. Grup izolasyonu durumunda diğer hayvanlar için karantina süresi teste 

pozitif yanıt veren hayvanın çıkarılmasına kadar başlamaz.  

 (e) karantina süresi süresince ve hayvanlar karantinaya alındıktan en az 21 gün sonra 

(karantinaya alındıktan sonra en az 7 gün sonra Campylobacter fetus ssp. Venerealis ve 

Trichomonas foetusun araştırılması için BVD/MD antikor testi hariç ( bakınız aşağıdaki 

fıkra (iii) ) aşağıdaki testlerde negatif sonuç vermelidirler: 

 (i) sığır brusellozu için 64/432/EEC sayılı Direktifin Ek C’sine uygun olarak bir 

serolojik test; 

(ii)  IBR/IPV için bir kan örneğinde bir serolojik test(tam kan) ; 

Eğer herhangi bir hayvan(lar)da yapılan testler pozitif çıkarsa bu hayvanlar derhal 

karantina istasyonundan çıkarılmalı ve aynı gruptaki diğer hayvanlar karantinada 

kalmalı ve pozitif hayvan(lar)ın çıkarıldıktan sonra 21 günden az olmamak kaydıyla 

negatif sonuç vermelidirler. 

 (iii) BVD/MD için, 

— bir virüs izolasyon testi veya virüs antijeni için test, ve 

— antikorların varlığı veya yokluğunu tespit etmek için bir serolojik test.17 

Herhangi bir hayvan (sero-negatif veya sero-pozitif) semen toplama tesislerine sadece 

karantina istasyonuna alınmadan önce sero-negatif olarak test edilen hayvanlarda hiçbir 

sero-konversiyon ortaya çıkmaz ise girebilir. 

 

                                            
17 1988L0407 — EN — 11.06.2003 — 006.001 — 13 
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Eğer sero-konversiyon ortaya çıkarsa sero-negatif olarak bulunan diğer bütün hayvanlar 

grupta sero-konversiyon kalmayana kadar 3 haftalık bir süre için karantinada kalmaya 

devam ederler. Serolojik olarak pozitif bulunan hayvanlar semen toplama merkezine 

girebilirler;  

 (iv) Campylobacter fetus ssp. Venerealis için: 

— 6 aylıktan küçük hayvanlar veya o yaşa kadar karantinadan önce tek bir cinsiyet 

grubunda tutulan hayvanlar için suni vajina yıkamalar ve prepusyal örneklerden alınan 

tek bir test; 

— altı aylık veya daha fazla yaşlı hayvanlar için karantinadan önce dişilerle teması 

olmuş olma ihtimali bulunan hayvanlar söz konusu olduğunda suni vajinal yıkamalar ve 

prepusyal örneklerden bir hafta aralıklarla 3 kez test; 

(v) Trichomonas foetus için: 

—— 6 aylıktan küçük hayvanlar veya o yaşa kadar karantinadan önce tek bir cinsiyet 

grubunda tutulan hayvanlar için prepusyal örneklerden alınan tek bir test; 

— altı aylık veya daha fazla yaşlı hayvanların karantinadan önce dişilerle teması olmuş 

olma ihtimali bulunan hayvanlar söz konusu olduğunda prepusyal örneklerden bir hafta 

aralıklarla 3 kez test;  

 

Yukarıda belirtilen testlerden herhangi biri pozitif çıkarsa hayvan izolasyon odasından 

çıkarılmalıdır. Grup izolasyonu durumunda yetkili otoritenin bu Eke uygun olarak 

toplama merkezine girebilmesi için geriye kalan hayvanların uygunluğunu sağlamak 

için bütün gerekli tedbirleri almalıdır. 

 (f) BVD/MD serolojik olarak pozitif boğalardan alınan semenlerin ilk sevkiyatları 

sırasında her bir hayvandan alınan semen örneği BVD/MD için bir virüs izolasyon veya 

virüs antijen ELISA testine tabi tutulmalıdır. Pozitif bir sonuç durumunda boğa 

merkezden uzaklaştırılmalı ve bütün semenleri yok edilmelidir.  

2. Bütün testler Üye Devlet tarafından onaylanmış bir laboratuarda yapılmalıdır. 

3. Hayvanlar semen toplama merkezine merkez veterinerinin tam izni ile kabul 

edilebilirler. İçeriye ve dışarıya olan bütün hareketler kayıt edilmelidir.  

4. Kabul edilme gününde semen toplama merkezine kabul edilen hiçbir hayvan hiçbir 

hastalık belirtisi göstermemelidir. Bütün hayvanlar paragraf 5’ e halel getirmeksizin 
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sevkiyat gününde resmi olarak aşağıdaki koşulları sağlayan bir izolasyon odasından 

gelmelidir: 

 (a) en az 30 gün süresince 10kmlik alan içerisinde hiçbir şap hastalığı vakası 

görülmemiş bir bölgenin merkezinde konuşlanmış;  

(b) En az 3 ay süresince Şap hastalığı ve Brusellozis hastalığından ari; 

(c) 64/432/EEC sayılı Direktifin Ek E’sinde belirtilen bildirimi zorunlu sığır cinsi 

hayvan hastalıklardan en az 30 gün süresince ari olmalıdır.  

5. paragrafın 4ünde ortaya konan koşulları sağlamak ve 1988/407 sayılı Direktifin 

bölüm II’ sinde atıfta bulunulan rutin testlerin önceki 12 ay içerisinde yapılmış olması 

şartıyla hayvanlar eğer doğrudan sevk ediliyorsa bir onaylı merkezden aynı sağlık 

durumundaki bir diğer onaylı merkeze izolasyon ve testler yapılmadan transfer 

edilebilir. Söz konusu hayvanlar daha düşük hayvan sağlığı durumunda bulunan çift 

tırnaklı hayvanlarla doğrudan veya dolaylı olarak temas etmemeli ve nakliyat için 

kullanılan araç kullanılmadan önce dezenfekte edilmelidir. Eğer hayvan hareketleri bir 

semen toplama merkezinden diğerine yapılıyorsa 64/432/EEC sayılı Direktife uygun 

olarak yapılmalıdır. 

 

Topluluk içi ticaret veya topluluğa ithal edilen semen için şartlar 

 

1. Semen aşağıdaki hayvanlardan elde edilmelidir: 

(a) semenin toplandığı gün hiçbir klinik hastalık belirtisi göstermemelidir 

(b) (i) toplamadan önceki 12 ay içerisinde şap hastalığına karşı aşılanmamış olmalıdır 

veya, 

(ii) toplanan semenlerin %5’i(minimum beş suş) virüs izolasyon testine tabi tutularak 

negatif sonuç alınmış olunması koşuluyla toplamadan 12 ay önce şap hastalığına karşı 

aşılanmış olmalıdır; 

(c) toplamadan önceki 30 gün içerisinde şap hastalığına karşı aşılanmamış olmalıdır; 

(d) taze semen toplanması durumunda semenin toplanmasından önce en az 30 gün 

süresince onaylı bir semen toplama merkezinde sürekli olarak bulundurulmuş olmalıdır; 

(e) doğal yolla çiftleşmelerine izin verilmemiş olmalıdır;  

(f) toplamadan önce en az üç ay süresince ve toplamadan 30 gün sonra veya taze semen 

durumunda sevk edilene kadar şap hastalığından ari olan ve 10 km yarıçapında en az 30 
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gün boyunca hiçbir şap hastalığı vakası görülmemiş bir merkezde konuşlanmış bulunan 

bir semen toplama merkezinde bulundurulmalıdır; 

 (g) toplamadan önce 30 gün önceden başlayan ve toplamadan sonra 30 gün sonra biten 

süre boyunca veya taze semen durumunda sevk edileceği güne kadar 64/432/EEC sayılı 

Direktifin Ek E(I)’inde ortaya konmuş bildirimi zorunlu sığır cinsi hayvan 

hastalıklarından ari bir semen toplama merkezinde tutulmuş olmalıdır;  

2. son sulandırılmış semende bu konsantrasyonları elde etmek için aşağıda listelenen 

antibiyotikler eklenmelidir: 

Aşağıdakilerden az olmamak kaydıyla: 

— son sulandırmada ml başına 500 μg streptomycin, 

— son sulandırmada ml başına 500 IU penicilin, 

— son sulandırmada ml başına 150 μg lincomycin, 

— son sulandırmada ml başına 300 μg spectinomycin. 

Camplylobacter, leptospiroz ve mikoplazmoza karşı eş etkiyi gösterecek şekilde 

alternatif antibiyotik kombinasyonları kullanılabilir. 

Eklenmelerinden hemen sonra sulandırılmış semen 45 dakikadan az olmayacak şekilde 

en az 5 ºC ‘de tutulmalıdır.  

3. Topluluk içi ticarette semen: 

(a) onaylanmış koşullarda sevk edilmeden en az 30 gün süresince depolanmalıdır. Bu 

koşul taze semene uygulanmaz. 

(b) Varış Üye Devletine kullanılmadan önce temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş veya 

sterilize edilmiş konteynırlarda ve onaylı depolama tesislerinde sevkiyattan önce 

mühürlenmiş ve numaralandırılmış konteynırlarda nakledilmelidir.  18 

 

6.8.2. Evcil Sığırların Embriyolarının Topluluk içi Ticareti ve ithalatı için koşullar  

Evcil sığırların embriyolarının Topluluk içi ticareti ve Topluluğa ithalatında hayvan 

sağlığı şartlarını ortaya koyan temel Direktif 89/556/EEC 19 sayılı Konsey Direktifidir.  

                                            
18 1988L0407 — EN — 11.06.2003 — 006.001 — 16 
19 Council Directive 89/556/EEC of 25 September 1989 on animal health conditions governing intra-
Community trade in and importation from third countries of embriyos of domestic animals of the bovine 
species 
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Bu Direktif “embriyo”, “embriyo toplama ekibi”, “embriyo üretim ekibi”, “ekip 

veterineri” vb. gibi tanımları ortaya koyar.  

Bu Direktif toplamadan depolama safhasına kadar embriyo toplama ve üretim 

ekiplerinin onaylanmasına ilişkin koşulları uyumlaştırmaktadır.  

Sadece, Varış yerindeki Devlette dağıtım ve yer değiştirilmesi Üye Devletlerin 

sorumluluğunda olduğu için bu Direktif tarafından kapsanmaz. Bununla birlikte AT 

Anlaşmasından ortaya konan kurallarla uyumlu olmalıdır.  

Embriyoların Topluluk içi ticareti sadece döllenme, toplama,  işleme ve sertifikasyon 

koşullarına uyum sağlayanlar ile sınırlıdır. Embriyolara nakliye boyunca bu 

Direktiflerle uyumlu olduklarını doğrulayan bir sağlık sertifikası eşlik etmelidir.  

Bu Direktif Üye Devletler ve üçüncü ülkelerde embriyo toplama ve üretim ekiplerinin 

onaylanmasını öngören bir sistem ortaya koymaktadır.  

Bu Direktifin ekleri aşağıdaki koşulları içerir: 

 Embriyo toplama ekiplerinin onaylanması; 

 Onaylı embriyo toplama ve üretim ekiplerinin toplanması, işlenmesi ve 

nakliyesine ilişkin koşulları; 

 Donör hayvanlar için başvuru koşullarını içerir. 

Bu Direktif toplama ülkesi ve varış ülkesindeki korunma ve kontrol tedbirlerini ortaya 

koyar.  

 

Uygulama 

Üye Devletlerde onaylı toplama ve üretim ekiplerinin listesi 2003/43/EC sayılı Direktif 

tarafından değiştirilen 89/556/EEC sayılı Direktifin 5(2) maddesine uyumlu olarak 

ortaya konmuştur.  



 

 
85

Örnek hayvan sağlığı sertifikaları ise 89/556/EEC sayılı Direktifin Ek C’’sinde ortaya 

konmaktadır.  

Tesislerin Yapısı: 

 Kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilmeli, 

 İzolasyon koşulları sağlanmalı, 

 Bağımsız depolamaya imkan vermeli(sığır semeni için), 

 Sürekli veteriner hekim kontrolünde olmalı, 

 Resmi veteriner hekim tarafından senede iki kez denetlenmeli, 

 Yetkisiz kişilerin girmesi yasaklanmalı, 

 Teknik olarak uzman kadro bulunmalı(hijyen işlemleri). 

 

 

Embriyo toplama ve üretme ekiplerinin onaylanması için şartlar  

 

Her bir embriyo toplama ekibine onay verilmesi için aşağıdaki koşulları 

karşılamalıdırlar:  

(a) embriyoların toplanması, işlenmesi ve depolanması ya bir ekip veteriner hekimi 

tarafından veya sorumluluğu altındaki bir veya daha fazla yetkin ve hijyen teknik ve 

metotları açısından ekip veteriner hekimi tarafından eğitilmiş teknisyenlerce 

yapılmalıdır; 

 (b)  resmi veteriner hekimin genel denetimi ve otoritesi altında bulunmalıdır 

(c) embriyoların muayene edilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi için en az bir çalışma 

yüzeyi, bir mikroskobu ve kriyojenik ekipmanı bulunan daimi veya taşınabilir bir 

laboratuar kullanımına hazır olmalıdır; 

 (d) kullanımlarına hazır, sürekli olarak konuşlandırılmış bir laboratuar durumunda: 

—embriyoların manipüle edilmesi için toplama sırasında donör hayvanlara muamele 

için kullanılan alana yakın fakat fiziksel olarak ayrı bir oda bulunmalıdır, 

— embriyo toplanması ve manipülasyonu için kullanılan araç ve ekipmanların temizliği 

ve sterilizasyonu için donatılmış bir oda veya alanı bulunmalıdır, 
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— zona pelucidanın penetrasyonunu içeren embriyonun mikro-manipülasyonu partiler 

arasında uygun şekilde temizlenecek ve dezenfekte edilecek uygun düzgün- akışı 

bulunan tesislerde yapılmalıdır, 

 (e) kullanımına hazır taşınabilir laboratuar durumunda bu laboratuarda aracın özel 

olarak donatılmış kısmının iki ayrı bölümü bulunmalıdır, 

— embriyoların muayene ve manipülasyonu için temiz bir bölüm ve 

— donör hayvanlarla temasta bulunan ekipman ve materyallerin bulundurulacağı diğer 

bölüm.   

Taşıyıcı laboratuar her zaman ekipmanların sterilizasyonu, sıvılar ve embriyoların 

toplanması ve manipülasyonu için gerekli diğer ürünlerin temini için daimi olarak 

konuşlanmış bir laboratuarla temas halinde olmalıdır. 

Bundan başka, in vitro fertilizasyon ve/veya in vitro kültürlerden elde ailen 

embriyoların üretimi ve işlenmesi için onaylı bir ekip olarak onaylanmak için üretim 

ekibi aşağıdaki ek koşulları yerine getirmelidir: 

 (f) personel özellikle steril koşullarda çalışma prosedürleri olmak üzere uygun hastalık 

kontrolü ve laboratuar teknikleri konularında eğitilmelidir;  

(g) kullanımına hazır olarak bulunan sürekli konuşlanmış laboratuarı bulunmalı ve bu 

laboratuar aşağıdaki koşulları karşılamalıdır: 

— ovaryumlardan oositlerin sağılması için ayrı bir oda dahil olmak üzere oosit ve 

embriyoların işlenmesi için ayrı oda veya alan ile embriyoların depolanması için uygun 

ekipman ve tesisleri bulunmalıdır, 

—bütün oosit, semen ve embriyoların işleneceği düzgün akim tesisleri; bununla beraber 

tam hijyen koşulları sağlandığı sürece semen santrifügasyonu laminer akim tesisinin 

dışında yapılabilir; 

 (h) oosit ve diğer hücreler bir kesimhanede toplanılacaksa, ovaryum ve diğer hücrelerin 

toplanması ve işleme laboratuarına hijyenik ve güvenli bir şekilde nakledilebilmesi için 

kullanımına hazır ekipmanı bulunmalıdır. 20 

 

 

 

                                            
20 1989L0556 — EN — 23.02.2006 — 005.001 — 10 
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Onaylı toplama veya üretim ekibi tarafından embriyoların toplanması, işlenmesi, 

depolanması ve nakliyesi için koşullar 

 

1. Toplama ve işleme; 

 

(a) Embriyolar 1989/556/EEC sayılı Direktifte ortaya konan şartları karşılamayan diğer 

embriyo sevkıyatları ile temasa geçmeden bir onaylı toplama ekibi tarafından 

toplanmalı ve işlenmelidir. 

 (b) Embriyolar diğer bina veya işletmenin diğer kısımlarından izole edilmiş bir yerde 

toplanmalı ve bakımlı olmalı ve temizliği ve dezenfeksiyonu kolay olmalıdır.  

 (c) Embriyolar yasaklama veya karantina tedbirlerine tabi olmayan bir bölgede 

konuşlanmış ya daimi bir laboratuar tesisi ya da taşınabilir bir laboratuar 

tesisinde(muayene edilecek, yıkanacak, muamele edilerek tanımlanmış ve sterile 

edilmiş konteynırlara yerleştirilecek) işlenecektir.  

 (d) toplama ve işleme sırasında embriyo veya donör hayvanlarla temas eden bütün alet 

edevatlar atılabilir veya kullanımdan önce uygun şekilde dezenfekte edilebilir ve 

sterilize edilebilir olmalıdır.   

(e) Embriyoların toplanması sırasında ve nakliye aracında kullanılacak bütün hayvan 

orijinli ürünler hiç bir hayvan hastalığı riski taşımayan veya kullanımdan önce bu 

riskten korunabilecek şekilde muamele edilebilen kaynaklardan elde edilmelidir. Bütün 

araçlar ve solüsyonlar Uluslar arası Embriyo Transferi Topluluğu (IETS) el kitabı 

tavsiyelerine göre onaylanmış metotlarla sterilize edilecektir. IETS el kitabına uygun 

olarak araçlara antibiyotikler eklenebilir.  

 (f) Depolama şişeleri ve nakliye şişeleri her bir doldurma işleminin başlamasından önce 

uygun şekilde dezenfekte veya sterilize edilmelidir.   

(g) Kullanılacak olan kriyojenik etken önceden başka bir hayvansal ürün için 

kullanılmamış olmalıdır.  

 (h) Her bir embriyo konteynırı ve depolandığı ve nakledildikleri konteynırlar 

embriyoların toplanma tarihi ve donörün babası ve donör ana hayvanının kimliği ve ırkı 

ile birlikte ekibin kayıt numarası açık bir şekilde kodlu olarak işaretlenmelidir.   
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 (i) Her bir embriyo m”” fıkrasında farklı şekilde karar verilmediyse, embriyolar için her 

bir seferde değiştirilmek üzere uluslar arası kabul edilen prosedürlere uygun olarak 

tripsin içeren özel bir sıvı ile en az 10 kez yıkanmalıdır. Her bir yıkama bir önceki  

yıkamadan 100-kat sulandırılmış olmalı ve her birinde embriyonun transferinde bir 

steril mikro pipet kullanılmalıdır.   

 (j) Son yıkamadan sonra embriyo en az * 50 büyütmeli mikroskop ile “zona 

pelucida”nın bozulmamış olduğunu ve diğer yapışık materyallerden ari olup olmadığını 

tespit etmek için muayeneden tabi tutulmalıdır. Zona pelucidanın penetrasyonunu içeren 

herhangi bir mikro-manipülasyon bu amaç için onaylanmış tesislerde ve son yıkama ve 

muayeneden sonra yapılmalıdır.  

Bu gibi mikro-manipülasyonlar sadece bozulmamış zona pelucidası bulunan embriyolar 

üzerine uygulanabilir.  

(k) (j) bendinde ortaya konan muayeneden başarılı bir şekilde geçmiş olan her bir 

embriyo sevkıyatı (h) bendine uygun olarak steril konteynırlara konulmalı ve derhal 

mühürlenmelidir.  

 (l) her bir embriyo en kısa zamanda dondurulmalı ve ekip veterinerinin kontrolü altında 

bulunan ve resmi veteriner hekim tarafından düzenli olarak denetime tabi tutulan 

yerlerde depolanmalıdır.  

(m)  1989/0556 sayılı Direktifin 18.Maddesinde belirtilen prosedüre uygun olarak 20. 

Maddede belirtilen tarihten önce ile onaylı fışkırtma ve yıkama sıvıları, yıkama 

teknikleri ve gerekli olduğunda enzimatik muayeneler için yetkilendirilmiş nakliye 

araçları ile birlikte bir protokol düzenlenmelidir.   

Enzimatik muayeneler için protokolün benimsenmesinin beklenmesi sırasında tripsin 

kullanımına ilişkin ulusal kurallar AB Antlaşmasına uygun olarak  uygulanmaya devam 

eder. 

 (n) Her bir toplama ekibi bakteriyel ve viral kontaminasyonun resmi muayenesi için 

faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkan fışkırtma sıvıları, yıkama sıvıları, inhilal edilmiş 

embriyoların, döllenmemiş ovumların rutin örneklerini sunmalıdır. 21 
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Standartlarla birlikte örneklerin toplanması ve muayenelerin yürütülmesi için 

prosedürler, 1989/556 sayılı Direktifin 18.Maddesine göre belirlenir. Eğer bu standartlar 

karşılanamazsa resmi onayı veren yetkili otorite onayı geri alabilir.  

 (o) Her bir toplama ekibi embriyo toplanmasına ilişkin faaliyetlerine ilişkin kayıtları 

depolamadan önceki 12 ay ve sonraki 12 ay boyunca aşağıdakileri içerecek şekilde 

tutmalıdır:  

—  donör hayvanların ırk, yaş ve kimliklerini, 

—  ekip tarafından toplanan embriyoların toplanma, işleme ve depolama yerleri, 

—  eğer biliniyorsa varış yerleri ile birlikte embriyoların kimliklerini, 

— zona pelucidanın penetrasyonu içeren mikro-manipülasyon detaylarını veya 

embriyolar üzerinde uygulanan in-vitro döllenme ve/veya in vitro kültür gibi diğer 

tekniklerin detayları. In vitro döllenme ile elde edilen embriyolar durumunda 

kimliklendirme partiye dayanarak kimliklendirilebilir fakat ovaryum ve/veya oocytlerin 

toplama tarihi veya yerlerinin detaylarını da içermelidir.  

Donör hayvanların orijin sürüsünün tanımlanması da mümkün olmalıdır.   (a) dan (o)’ya 

kadar olan alt bentlerde ortaya konan koşullar ovaryum, oocytler ve diğer hücrelerin 

toplanması, işlenmesi ve nakliyesinde in vitro döllenme ve/veya in vitro kültürlerinde 

kullanılmasında uygun olarak uygulanabilir.    

 Bundan başka aşağıdaki ek koşullar uygulanır: 

(p) ovaryum ve diğer hücreler bir kesimhaneden toplanacaklar ise kesimhane  

Resmi olarak onaylı olmalı ve donörlerin ante mortem ve post mortem muayenelerini 

yapmaktan sorumlu bir resmi veteriner hekim kontrolü altında olmalıdır; 

 (q) ovaryumlar ve diğer hücreler ile doğrudan teması bulunan maddeler ve ekipmanlar 

kullanımdan önce sterilize edilmelidirler ve sterilizasyondan sonra sadece bu amaçlar 

için kullanılmalıdırlar. Donör hayvanların farklı partilerinden elde edilen oocyt ve 

embriyolar için ayrı ekipman kullanılmalıdır;  

(r)  ovaryumlar ve diğer hücrelerin partinin post-mortem muayenesi tamamlanmadan 

işleme laboratuarına girmesine izin verilmez. Donör hayvanların partilerinde veya o gün 

kesimhanede kesilen diğer hayvanlarda ilgili hastalıklar bulunursa o partideki bütün 

hücreler izlenmeli ve çıkarılmalıdır.  

 (s) (i) ve (j) alt bentlerinde ortaya konan yıkama ve muayene işlemleri kültür işlemi 

tamamlandıktan sonra yapılmalıdır; 
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(t) zona pelucidanın penetrasyonunu içeren herhangi bir mikro-manipülasyon (s) alt 

bendinde ortaya konan prosedürler tamamlandıktan sonra (j) bendinde ortaya konan 

hükümlere göre yürütülür.  

(u) sadece donörlerin aynı partilerinden olan embriyolar aynı ampul/pipet içerisinde 

depolanabilir.  

 

2. Depolama; 

Her bir embriyo toplama veya üretim ekibi embriyoların yetkili otorite tarafından 

onaylanmış binalarda uygun sıcaklık derecelerinde depolanmalarını sağlamalıdır.  

Binaların onaylanması için: 

(i) özel olarak embriyo depolanması en az bir kilitlenebilir odası olmalıdır; 

(ii) kolaylıkla temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır; 

(iii) embriyoların giriş ve çıkışlarının sürekli olarak kayıt edilmesi gerekmektedir. 

Embriyoların son varış yeri bu kayıtlarda özellikle belirtilmelidir; 

(iv) resmi veteriner hekimin denetimine tabi olmalıdır. 

Yetkili otorite 88/407 sayılı Direktif koşullarını karşılayan semenin onaylanmış 

depolama tesislerinde depolanmasına izin verebilir.  

3. Nakliyat 

Ticareti yapılan embriyolar mühürlü konteynırlarda tatmin edici hijyenik koşullarda 

onaylı depolama yerinden varış yerine kadar nakledilmelidir. Konteynırlar hayvan 

sağlığı sertifikasındaki numara ile uyuşacak şekilde numaralandırılmalıdır. 22 

 

Donör hayvanlara uygulanan şartlar 

 

1. Embriyo toplanması amacıyla kullanılan donör hayvan aşağıdaki koşulları 

karşılamalıdır: 

(a) en az, önceki 6 ay içinde toplandığı Topluluk topraklarında veya üçüncü ülkede 

kalmış olmalıdır; 

(b) toplamadan önceki en az 30 gün içerisinde orijin sürüsünde kalmış olmalıdır; 

(c) aşağıdaki sürülerden gelmelidir: 
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— resmi olarak tüberkülozdan ari, 

— resmi olarak Brusellozdan ari veya Brusellozdan ari , 

— enzootiK sığır löykozundan ari. 

Üçüncü girintiye derogasyon olarak löykozdan ari sürü(ler) den gelebilirler ancak son 

üç yıl içerisinde hiçbir klinik enzootik sığır löykozu vakası görülmemiş olduğuna dair 

sertifika alınması gerekir; 

(d) önceki sene içinde, infeksiyöz sığır rhinotracheitis/infeksiyöz vulvovaginitis 

hastalıklarına ilişkin klinik belirti gösteren sürü(veya sürüler)de bulunmamış olmaları 

gerekir. 

2. embriyonun toplandığı gün donör inek: 

(a) veteriner hekimlik açısından yasaklamaya veya karantina tedbirlerine tabi olmayan 

işletmede tutulmalıdır; 

(b) hiçbir klinik hastalık belirtisi göstermemelidir. 

3. Bundan başka, yukarıda belirtilen koşullar ovum toplanması veya ovarioktemi ile 

oocyt alınması amaçlanan canlı hayvanlar içinde geçerlidir. 

4. kesimhanede kesildikten sonra toplanacak ovaryum ve diğer hücrelerin donörleri 

durumunda bu donörler ne ulusal eradikasyon programı dahilinde kesime 

gönderilmemiş nede hayvan hastalıkları gerekçesi ile kısıtlamalara tabi olmayan bir 

işletmeden gelmiş olmalıdır. 

5. ovaryumlar ve diğer hücrelerin toplanacağı kesimhane yasaklama veya karantina 

tedbirlerine tabi bir bölgede bulunmamalıdır. 

 

6.8.3. Tektırnaklı hayvanların semen, ova ve embriyolarının topluluk içi ticareti 

Tektırnaklı hayvanların (atlar, eşekler vs.) semen, ova ve embriyolarının Topluluk içi 

ticareti ve Topluluğa ithalatında hayvan sağlığı şartlarını ortaya koyan temel Direktif 

92/65/EEC sayılı Konsey Direktifidir.  

Bu Direktif; 

— Semen, ova ve embriyoların Topluluk içi ticaret ve Topluluğa ithalatında karşılaması 

gereken sağlık koşullarını, 
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- Semen toplama merkezlerinin ile embriyo ve ovum toplama veya üretim ekiplerinin 

onaylanma koşullarını uyumlaştırır. Sadece varış yerinde semen, ova ve embriyoların 

dağıtımı ve sunulması uyumlaştırılmamıştır.  

Uygulama  

Onaylı embriyo toplama ekipleri ve semen toplama merkezlerinin listesine 

http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html adresinden 

ulaşılabilir.  

Tektırnaklı hayvanların ova ve embriyoları için örnek sağlık sertifikaları 95/294/EC 

sayılı Karar ve Tektırnaklı hayvan semeni için ise örnek sağlık sertifikaları 95/307/EC 

sayılı Kararda ortaya konmuştur.  

 

6.8.4. Koyun ve keçi cinsi hayvanların semen, ova ve embriyolarının topluluk içi 

ticareti 

Koyun ve keçi cinsi hayvanların semen, ova ve embriyolarının Topluluk içi ticareti ve 

Topluluğa ithalatında hayvan sağlığı şartlarını ortaya koyan temel Direktif 92/65/EEC 

sayılı Konsey Direktifidir.  

Semen, ova ve embriyoların Topluluk içi ticaret ve Topluluğa ithalatında karşılaması 

gereken sağlık koşullarını, 

- Semen toplama merkezlerinin ile embriyo ve ovum toplama veya üretim ekiplerinin 

onaylanma koşullarını uyumlaştırır. Sadece varış yerinde semen, ova ve embriyoların 

dağıtımı ve sunulması uyumlaştırılmamıştır. 

Uygulama 

Onaylı embriyo toplama ekipleri ve semen toplama merkezlerinin listesine 

http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html adresinden 

ulaşılabilir.  
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Koyun ve keçi cinsi hayvanların semen, ova ve embriyoları için örnek sağlık 

sertifikaları 95/388/EC sayılı Kararda ortaya konmuştur.  

 

6.8.5. Diğer hayvanlar  

Üye Devletler, diğer hayvanların semen, ova ve embriyolarının Topluluk içi ticaretinde 

ulusal tedbirleri kabul ederken 92/65/EEC sayılı Direktifte ortaya konan asgari şartları 

temel prensip olarak kabul etmelidirler.  

 

6.8.6. Tektırnaklı hayvanların, koyun ve keçi cinsi hayvanların ve diğer hayvanlar 

ve bunların semen, ova ve embriyoları için kurum, kuruluşlar veya merkezler için 

şartlar 

 

1. Resmi onay alabilmek için kurum, kuruluş ve merkezler aşağıdaki koşulları 

karşılamalıdırlar: 

(a) çevresindeki her şeyden açık bir şekilde ayrılmış olmalı veya hayvanlar sağlık 

durumu tehlikeye girebilecek diğer tarımsal işletmelere bir sağlık riski oluşturmayacak 

şekilde kapatılmalı ve yerleştirilmelidir; 

 (b) hayvanların yakalanması, kapatılmaları ve izole edilmeleri için yeterli araç ve 

onaylanmamış kaynaklardan gelen hayvanlar için uygun karantina tesisleri ve onaylı 

prosedürleri olmalıdır; 

 (c) ilgili ülkenin bir programı olduğu durumlarda 92/65 sayılı Direktifin Ek A ve Ek 

B’sinde ortaya konan hastalıklardan ari olmalıdır. Bir kurum, kuruluş veya merkezin 

hastalıklardan ari olarak tanınması için yetkili otorite barındırılan hayvanlara ait en az 

üç yıllık sağlık kayıtlarını, yapılan klinik ve laboratuar testlerinin sonuçlarını 

değerlendirir. Bununla beraber bu şarta derogasyon olarak, yeni işletmeler eğer 

hayvanları onaylı işletmelerden gelmiş ise onaylanabilir.  

 (d) aşağıdaki kayıtları tutmalıdırlar: 

(i) işletmeden mevcut her bir hayvan türünün sayısı ve bireysel kimliği(yaş, cinsiyet, tür 

ve uygulanabilir olduğunda bireysel kimliklendirme); 
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 (ii) işletmeye gelen veya ayrılan hayvanların orijini veya varış yeri işletmeye veya 

işletmeden nakliyatları ile birlikte sayı ve kimlikleri( yaş, cinsiyet ve uygulanabilir 

olduğunda bireysel kimliklendirme); 

 (iii) kan testlerinin veya diğer teşhis prosedürlerinin sonuçları; 

(iv) hastalık vakaları ve eğer mümkünse yapılan tedavi; 

(v) ölü doğmuş hayvanlar dâhil işletmede ölen hayvanların post-mortem muayenelerinin 

sonuçları; 

 (vi) izolasyon veya karantina süresi boyunca yapılan gözlemler; 

(e) ya postmortem muayeneleri yapacak olan yetkili bir laboratuar ile sözleşme ya da 

onaylı veteriner hekimin yetkisi altında yetkili bilirkişi tarafından bu muayenelerin 

yapılacağı bir veya daha fazla tesis; 

 (f) hastalıktan dolayı ölmüş veya ötenazi yapılmış hayvanların cesetlerinin uygun 

şekilde yok edilebileceği ya uygun düzenlemeler veya tesisinde içinde sahalar; 

 (g) yetkili otoritenin kontrolüne tabi olan ve yetkili otorite tarafından onaylanmış olan 

bir veteriner hekim hizmetlerinden yararlanmak için bir sözleşme veya yasal araç; 

Bu veteriner hekim: 

 (i) 64/432/EC sayılı Direktifin Madde 14(3)(B)sinden ortaya konan şartlara uygun 

olmalıdır,  

(ii) kurum, kuruluş veya merkezde, ilgili ülkedeki sağlık durumu ile ilgili olarak yetkili 

otorite tarafından onaylanmış uygun hastalık izleme ve kontrol tedbirlerinin alınmasını 

sağlamalıdır. Bu tedbirler: 

—    hayvanlar için uygun zoonoz kontrolleri dahil yıllık hastalık izleme planı, 

— bulaşıcı hastalıklardan etkilenmiş olması şüpheli hayvanlarda klinik, laboratuar ve 

post-mortem muayeneler,  

— Sadece Topluluk mevzuatına uygun olacak şekilde usulüne uygun olarak bulaşıcı 

hastalığa karşı şüpheli hayvanların aşılanması; 

(iii) herhangi bir şüpheli ölüm ve 92/65/EC sayılı Direktifin Ek A ve Ek B’sinde ortaya 

konan hastalıklardan bir veya daha fazlasına ait semptom şüphesi durumunda 

gecikmeksizin yetkili otoriteye haber vermelidir: hayvanla ihtimaline karşı şüpheli 

ölümlerin veya 23 
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(iv)gelen hayvanların gerekli olan durumlarda ve 92/65 sayılı Direktifi hükümleri 

gereğince ve eğer varsa yetkili otorite tarafından konulan şartlara uygun olarak  izole 

edilmelerini sağlar; 

(v) 92/65 sayılı Direktifi ve hayvanların taşınması sırasındaki refahı ile hayvan 

atıklarının yok edilmesine ilişkin sağlık şartlarına gün be gün uyulmasından 

sorumludur; 

 (h) eğer deneyleri yapılan laboratuar hayvanından sorumlu ise 86/609 sayılı Direktif 

hükümlerine uyulmasını sağlar. 

2. aşağıdaki şartlar karşılanıyorsa onay sürdürülebilir: 

(a) tesisler yetkili otoritenin resmi veteriner hekiminin kontrolü altında olmalıdır ki bu 

resmi veteriner hekim: 

(i) kurum, kuruluş veya merkezlerini en az senede bir kez ziyaret etmelidir; 

(ii) onaylı veteriner hekimin faaliyetlerini ve yıllık hastalık izleme planlarının 

uygulanmasını denetlemelidir; 

(iii) 92/65 sayılı Direktif hükümlerinin karşılandığından emin olmalıdır; 

(b) 92/65 sayılı Direktif hükümleri gereğince sadece onaylı bir kurum, kuruluş veya 

merkezden gelen hayvanlar işletmeye alınmalıdır; 

 (c) resmi veteriner hekim aşağıdaki hususları doğrulamalıdır: 

— 92/65 sayılı Direktif hükümlerinin yerine getirildiğini, 

— klinik, post-mortem ve laboratuar testleri sonuçlarının 92/65 sayılı Direktifin Ek A 

ve Ek B’sinde listelenen hastalıklardan hiç birini ortaya çıkarmadığını, 

 (d) kurum, kuruluş veya merkezinin onay aldıktan sonra en az 10 yıl boyunca 1(d) 

bendinde sözü edilen kayıtları tuttuğunu.  

3.  92/65 sayılı Direktifin 5(1) Maddesine ve 2(b) bendine derogasyon olarak, onaylı bir 

kurum, kuruluş veya merkezden başka bir yerden orijin alan maymunlar (simiae and 

prosimiae) dahil diğer hayvanlar, diğer hayvanların arasında katılmadan önce resmi 

kontrol altında ve yetkili otoritenin verdiği talimatlar doğrultusunda karantinaya alınırsa 

kabul edilebilir.  

Maymunlar için (simiae and prosimiae) OIE Uluslar arası Sağlık Kodu(Bölüm 2.10.1 ve 

Ek 3.5.1)’ndan ortaya konan karantina şartları gözetilecektir.  

Diğer hayvanlar için karantina süresi 92/65 sayılı Direktifin Ek A’sında listelenen 

hastalıklar göz önüne alınarak en az 30 gün olmalıdır. 
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4.  Onaylı bir kurum, kuruluş veya merkezde tutulan hayvanlar bulundukları işletmeyi 

sadece bulunduğu Üye Devlet veya diğer bir Üye Devletin diğer bir onaylı kurum, 

kuruluş veya merkezine gidecekse terk edebilir; Bununla beraber eğer başka bir onaylı 

kurum, kuruluş veya merkeze gitmeyecekse sadece yetkili otoritenin hastalıkların 

muhtemel saçılmasını önleyecek şekilde koyduğu şartlara uygun olarak işletmeden 

ayrılabilir.  

5. Üye bir Ülke Topluluk mevzuatı altında ek garantilerden faydalanabileceğini 

düşünüyorsa onaylı kurum, kuruluş veya merkeze, duyarlı hayvan eklenmesi hususunda 

ek garantiler ve belge talep edebilir.   

6. Onayın kısmen veya tamamen askıya alınması, geri alınması veya yeniden verilmesi 

için şartlar aşağıdaki gibidir: 

 (a) yetkili otorite yukarıda verilen 2.bentteki koşullara uyulmadığını veya artık 2. 

bentteki şartlar yürürlükte değil ve değiştirildiyse, verilen onay askıya alınabilir yada 

geri alınabilir; 

 (b) 92/65 sayılı Direktifin Ek A veya B’sinde listelenen hastalıklara ilişkin bir şüphe 

bildirildiği durumda, yetkili otorite, hastalık şüphesi resmi olarak ortadan kalkana kadar 

kurum, kuruluş veya merkezin onayını askıya alabilir. Söz konusu hastalık ve bu 

hastalığın bulaşması riskine dayalı olarak, askıya alma, işletmenin tamamına veya 

sadece söz konusu hastalığa duyarlı hayvan kategorilerine uygulanabilir. Yetkili otorite 

hastalık şüphesinin doğrulanması veya ortadan kaldırılması ile hastalığın yayılmasının 

önlenmesi için Topluluk mevzuatının söz konusu hastalık ve hayvanların ticaretine 

ilişkin kurallara uygun olarak tedbir almalıdır. 24 

(c) şüpheli hastalık doğrulanırsa kurum, kuruluş veya merkez, hastalık ve tesisteki 

infeksiyon kaynağı eradike edildikten ve uygun temizlik ve dezenfeksiyon koşulları 

dahil yukarıda geçen madde 1’ de ortaya konan (1( c)  hariç)  koşullar yeniden 

sağlandıktan sonra yeniden onaylanabilir; 

 (d) yetkili otorite onayın askıya alınması, geri çekilmesi veya geri iade edilmesi 

konularında Komisyonu haberdar eder. 25 

 

                                            
24 1992L0065 — EN — 03.07.2004 — 007.002 — 22 
 
25 1992L0065 — EN — 03.07.2004 — 007.002 — 23 
 



 

 
97

Semen toplama merkezlerinin onaylanmalarına ilişkin şartlar 

 

1. Yetkili otoritenin yetkilendirdiği bir “merkez veteriner hekiminin” daimi denetimi 

altında bulunmalıdır.  

2. En az aşağıdaki imkanları bulunmalıdır: 

(a) kilitlenebilir barınak ve tektırnaklı hayvanlar için gerekirse toplama tesisi, işleme ve 

depolama odalarından fiziksel olarak ayrı çalışma alanı; 

(b) normal hayvan barınakları ile doğrudan ilişkisi bulunmayan izolasyon tesisi; 

(c) ekipmanın temizliği ve dezenfeksiyonu veya sterilizasyonu için bir yer içeren semen 

toplama tesisleri, 

(d) aynı sahada bulunması gerekmeyen toplama tesisinde ayrılmış semen işleme odası; 

(e) aynı sahada bulunması gerekmeyen bir semen depolama odası; 

3. Dışarıdaki çiftlik hayvanlarla teması önleyecek şekilde inşa edilmiş veya izole 

edilmiş olmalıdır; 

4. Ofis odaları ve tektırnaklı hayvan durumunda çalışma alanı hariç kolayca 

temizlenebilir ve dezenfekte edilebilecek şekilde inşa edilmiş olmalıdır; 

 

Semen toplama merkezlerinin denetimlerine ilişkin koşullar 

 

Toplama merkezleri aşağıdaki konular için denetlenir: 

1. Sadece semenleri toplanacak olan hayvan türlerini içerip içermediği denetlenir. 

Toplama merkezine diğer evcil hayvan türleri, şayet semeni toplanacak olan türler için 

bir infeksiyon riski teşkil etmiyor ve merkez veterineri tarafından ortaya konan sağlık 

koşullarını karşılıyorsa kabul edilebilir; 

Tektırnaklı hayvanlar için semen toplama merkezi suni dölleme veya çiftleşme merkezi 

alanını paylaşıyorsa bu durumda kısraklar, kızgınlıktaki aygırlar ve doğal çiftleşme için 

aygırlar 92/65 sayılı Direktifin Ek D Bölüm II paragraf A (1), (2), (3) ve (4)ünü 

karşılıyor iseler kabul edilebilir.  

2. Aşağıdaki kayıtlarının tutulup tutulmadığı yönünden izlenir: 

— merkezde tutulan her bir hayvanın tür, ırk, doğum tarihi ve kimlikleri, 

— merkeze giren veya çıkan hayvanların tüm hareketleri, 
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— barındırılan hayvanların sağlık geçmişleri ve teşhis testleri ve sonuçları, hayvanlara 

yapılan tedaviler ve aşılamalar, 

— semenin toplanma ve işlenme tarihi, 

— semenin varış yeri, 

— semenin depolanması. 

3.Onay ve denetim koşullarına ilişkin bütün hususları gözden geçirmek ve doğrulamak 

için  mevsimsel üretim yapan hayvanlar durumunda yılda bir kez,, mevsime bağlı 

olmayan üretim yapan hayvanlar için yılda iki kez bir resmi veteriner hekim tarafından 

denetlenir.  

4. Yetkili olmayan personelin girişinin engellenip engellenmediği denetlenir. Bundan 

başka yetkili ziyaretçiler merkez veterinerinin ortaya koyduğu koşulları karşılamalıdır; 

5. Hastalıkların yayılmasının kontrolüne ilişkin dezenfeksiyon işlemleri ve hijyen 

teknikleri konusunda eğitim almış teknik yetkili ekibin çalıştırılması da denetlenir; 

6.  Aşağıdaki hususlar için izlenir: 

— merkezde tutulan hayvanların ilk semen toplanmasından en az 30 gün önce ve 

toplanma süresi boyunca doğal yollarda çiftleşme için kullanılmamalıdır,26 

— semenlerin toplanması, işlenmesi ve depolanması bu amaçlar için ayrılmış tesislerde 

yapılmalıdır; 

— toplama ve işleme sırasında semen ile veya donör hayvan ile temasa geçen araçlar 

kullanımdan önce uygun şekilde dezenfekte veya sterilize edilmeli yada yeni, atılabilir 

ve elden çıkarılabilir aletler kullanılmalıdır; 

Tek tırnaklı hayvanlar söz konusu olduğunda eğer toplama merkezi suni tohumlama 

merkezi veya çiftleşme merkezi ile aynı alanı paylaşıyorsa, semen için kullanılan araç 

ve ekipmanlar ile suni tohumlama veya doğal çiftleşme için kullanılan donör 

hayvanlarla temas eden araç ve ekipmanlar veya toplama merkezinde tutulan diğer 

hayvanlar çok katı bir şekilde ayrı tutulmalıdır,  

— katkı maddeleri, seyrelticiler veya çoğaltıcılar dahil işleme sırasında kullanılan 

hayvansal orijinli ürünler hiçbir hayvan hastalığı riski taşımayan kaynaklardan elde 

edilmiş olmalı veya kullanımdan önce riskten korunulması için muamele görmüş 

olmalıdır; 

                                            
26 1992L0065 — EN — 03.07.2004 — 007.002 — 24 
 



 

 
99

— dondurulmuş veya soğutulmuş semen durumunda kullanılan kriyojenik etken 

önceden diğer hayvansal orijinli ürünler için kullanılmamış olmalıdır; 

—semenin depolanması veya nakliyesi için kullanılan kaplar kullanılmadan önce 

dezenfekte veya sterilize edilmeli veya kullanımdan sonra yenilenmeli, atılmalı veya 

çıkarılmalıdır;  

7. Her bir bireysel doz semen orijin Üye Devlet, toplama tarihi, ırk, donör hayvanın 

kimliği ve semeni toplayan onaylı merkezin isim ve/veya adresi silinmeyecek şekilde 

işaretlenmelidir.  

 

Toplama merkezlerine uygulanan şartlar  

 

Donör erkeklerin kabul edilmesi ile ilgili gereklilikler: 

 

 Damızlık atlar 

 

Sadece veteriner hekimin uygun bulacağı şekilde aşağıdaki şartları karşılayan bir 

aygırdan semen alınabilir: 

1. Kabul edilme sırasında ve semenin toplandığı gün hiçbir infeksiyöz veya bulaşıcı 

hastalık belirtisi göstermemelidir; 

2. Aygır 90/426 sayılı Konsey Direktifindeki şartları karşılayan bir toprak parçası veya 

bölgeselleşme durumunda bir Üye Devlet veya üçüncü bir bölgesinden ve veteriner 

hekim denetimi altındaki bir işletmeden gelmelidir; 

3. Hiçbir tektırnaklı hayvanın semenin toplanmasından önceki 30 gün equine viral 

arteritis hastalığına ilişkin olarak hiçbir klinik belirti göstermemiş olan işletmelerde 

tutulmuş olmalıdır; 

4. hiçbir tektırnaklı hayvanın semenin toplanmasından önceki 60 gün equine metritis 

hastalığına ilişkin olarak hiçbir klinik belirti göstermemiş olan işletmelerde tutulmuş 

olmalıdır; 

5. Semenin ilk kez toplanmasından önceki 30 gün içerisinde ve toplama süresi boyunca 

doğal çiftleşme için kullanılmamalıdır; 

6. Paragraf 7’de ortaya konan programa göre yetkili otorite tarafından tanınmış bir 

laboratuarda aşağıdaki testler yapılmalı ve tasdik edilmelidir: 
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 (i) equine infeksiyöz anemi için agar-jel immuno-difüzyon test(Coggins test) yapılmalı 

ve negatif sonuç vermelidir; 

 (ii) viral arteritis için serum nötralizasyon testi. ¼ lük serum sulandırmasında negatif 

bir sonuç alınmaz ise, donör aygırın tüm semenin allikotunda equine viral arteritis için 

bir virüs izolasyon testi yapılmalıdır ve negatif sonuç vermelidir.  

 (iii) pre-ejakülatör sıvıdan, bir semen örneği ve en azından penil kılıfından olacak 

şekilde genital swaptan uretra ve uretral fossa’dan Taylorella equigenitalis izole 

edilerek bulaşıcı equine metritis için 7 gün aralıklarla iki kez test yapılıp her bir 

durumda negatif sonuç alınmalıdır; 27 

7. Hayvanlar aşağıdaki test programlarından birine tabi tutulmalıdır: 

(i) taze ve soğutulmuş ticareti yapılması için toplanan semen için: 

— donör damızlık hayvan ilk kez semen toplanmadan önce ve toplama süresi boyunca 

en az 30 gün toplama merkezinde kalmalıdır ve toplama merkezindeki hiçbir tektırnaklı 

hayvan donör damızlık hayvanın sağlık seviyesinden daha düşük sağlık seviyesine sahip 

diğer tek tırnaklılarla doğrudan temas etmeyecektir ve paragraf 6(i), (ii) ve (iii)  da 

belirtilen testler yukarıda belirtilen kalış süresinden en az 14 sonra ve üretim sezonunun 

başında en az bir kez yapılmalıdır.  

— donör damızlık aygır, toplama merkezinde sürekli kalmamış ve/veya daha düşük 

sağlık seviyesindeki diğer tektırnaklı hayvanlar ile doğrudan temas etmiş ise  6(i), (ii) 

ve (iii)  da belirtilen testler ilk semen toplanmasından önceki 14 gün içinde ve üretim 

sezonunun başında en az bir kez yapılmalıdır. Bundan başka, paragraf 6(i)de istenen 

test, semen toplama süresi boyunca en az 120 gün aralıklarla tekrar edilmelidir. Yıllık 

olarak yapılması gereken virüs izolasyon testinde equine viral arterities için seropozitif 

damızlık hayvanın non-shedder durumu doğrulanmış olursa, paragraf 6(ii) de istenen 

testler her bir semen toplanmasından önceki 30 günü geçmeyecek şekilde yapılmalıdır. 

 (ii) dondurulmuş semen ticareti için toplanmış olan semen için paragraf 7(i)nin birinci 

ve ikinci bendinde belirtilen test programları uygulanır veya alternatif olarak 6(i), (ii) ve 

(iii)  da belirtilen testler, damızlık aygırın işletmede kalma süresine bakılmaksızın, 

semenin zorunlu 30 günlük depolama süresi boyunca ve semenin toplanmasından sonra 

14 günden az olmayacak şekilde yapılır.  
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Koyun ve keçilerin semen, ova ve embriyoları için uygulanan şartlar 

 

1. Sadece aşağıdaki koşulları sağlayan merkez veya işletmelerden gelen ve resmi 

veteriner hekim tarafından uygun bulunan koyun ve keçilerin semenleri toplanabilir.  

 (a) Semenin toplandığı gün hayvanlar sağlıklı olmalıdırlar; 

(b) 91/68 sayılı topluluk içi ticarete ilişkin Direktifin 4,5 ve 6. Maddelerinde ortaya 

konan şartları karşılamalıdır. 

Ek olarak donör hayvanlar toplanma gününden önceki 30 gün içerisinde aşağıda yapılan 

testlerde negatif sonuçlar vermelidir: 

— 91/68/EEC sayılı Direktifin Ek C’sinde uygun olarak Bruselloz (B. melitensis) 

tespiti için yapılan test,  

— 91/68/EEC sayılı Direktifin Ek D’sine uygun olarak bulaşıcı epididimitis (B. Ovis)  

tespiti için yapılan test, 

— Border hastalığı virüsü için yapılan test; 

c) hayvanlara yukarıdaki (a) ve (b) bentlerindeki şartları karşılamayı garanti edecek 

şekilde ilgili testler veya muayeneler yapılmalıdır. 

2. 1inci paragrafta atıfta bulunulan testler Üye Devlet tarafından onaylı bir laboratuarda 

yapılmalıdır.  

C. Yukarıda belirtilen testler pozitif çıkacak olursa söz konusu hayvanlar izole 

edilmelidir ve son negatif sonuç alınıncaya kadar alınan semenler ticarete konu 

olmayacaktır. Aynı durum testlerin pozitif sonuçlar verdiği günden itibaren işletme veya 

toplama merkezinde hastalığa duyarlı hayvanlardan toplanan semenler içinde geçerlidir. 

Merkezin sağlık şartları yeniden düzelene kadar ticaret yapılmayacaktır.  
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Semen, ova ve embriyolar için uygulanan şartlar 

 

Semen, ova ve embriyolar aşağıda verilen prensipler temelinde toplanır, işlenir ve 

muhafaza edilir: 

 (a)  tektırnaklı hayvanlar durumunda ova ve embriyoların yıkanması 92/65 sayılı 

Direktifin 26. Maddesine uygun olarak yapılmalıdır. Bu koşulların benimsenmesi 

süresinde uluslararası standartlar uygulanır. 28 

Ova ve embriyoların zona pelucidası yıkamadan önce ve sonra bozulmamalıdır.  

Sadece aynı hayvana ait ova ve embriyolar aynı zamanda yıkanabilir.  

Son yıkamadan sonra her bir ovum veya embriyo en az * 50 büyütmeli mikroskopik bir 

“zona pelucida”nın bozulmamış olduğunu ve diğer yapışık materyallerden ari olup 

olmadığını tespit etmek için muayeneye tabi tutulmalıdır.  

 

(b) ova ve embriyoların toplanması, işlenmesi (muayene, yıkama ve muamele), 

muhafazası veya dondurulması için kullanılan aracı ve solüsyonlar onaylı metotlarla 

sterilize edilmeli ve sürekli steril kalacak şekilde muamele edilmelidir.  

Ova ve embriyoların toplama, yıkama ve muhafaza araçlarına ve semen 

sulandırmalarına antibiyotikler eklenmelidir. Gerekli hallerde 92/65 sayılı Direktifin 26. 

Maddesine göre detaylı kurallar belirlenebilir.  

 (c) semen, ova ve embriyoların toplanması, işlenmesi, muhafazası veya dondurulması 

sırasında kullanılan bütün malzemeler kullanımdan önce uygun şekilde dezenfekte veya 

sterilize edilmeli veya kullanımdan sonra yenilenmeli, atılmalı ve yok edilmelidir.   

 (d) özellikle, hiçbir patojenin bulunmamasını sağlayacak şekilde, yıkama sıvılarının 

toplanmasına ilişkin ek testler 92/65 sayılı Direktifinin 26. Maddesine göre 

belirlenebilir.  

 (e) (a) bendinde belirtilen muayenelerden başarılı bir şekilde geçen ova ve embriyolar 

ve semen steril konteynırlara yerleştirilmeli, usulüne uygun olarak tanımlanmalı, sadece 

bir erkek veya bir dişi donör ürünleri içermeli ve derhal mühürlenmelidir.  

                                            
28 1992L0065 — EN — 03.07.2004 — 007.002 — 26 
 



 

 
103

92/65 sayılı Direktifinin 26. Maddesine göre belirlenecek olan kimliklendirme 

prosedürleri en azından orijin ülke, toplama tarihi, türler, ırk, donör hayvanın kimliği ve 

toplama merkezi/ekibinin isim ve/veya numarasını içermelidir.  

 (f) dondurulmuş semen, ova ve embriyolar steril sıvı nitrojen konteynırları içerisine 

ürünün kontaminasyonunu engelleyecek şekilde yerleştirilmelidir.  

 (g) dondurulmuş semen, ova ve embriyolar sevk edilmeden önce en az 30 gün onaylı 

koşullarda dondurulmalıdır.  

 (h) semen, ova ve embriyolar kullanımdan ya temizlenmiş, dezenfekte edilmiş veya 

sterilize edilmiş konteynırlarda yada kullanımdan sonra yenilenecek, atılacak ve yok 

edilecek konteynırlarda nakledilmelidir.  

 

Donör dişiler 

 

Dişiler, embriyo ve ovalarının toplanması için sadece kendileri ve köken aldıkları sürü, 

resmi veteriner hekim tarafından ilgili türlerin yetiştiricilik ve üretim için canlı 

hayvanların Topluluk içi ticaretine ilişkin ilgili Direktiflerine uygun bulunursa 

kullanılabilir.  

 

Domuzlar için 64/432/EC, koyun ve keçiler için ise 91/68/EC sayılı Direktif hükümleri 

uygulanır.  

90/426/EC sayılı Direktif hükümlerine ek olarak tek tırnaklılar, ova ve embriyolarının 

toplanmasından önceki 60 gün içerisinde bulaşıcı equine metritisten açısından klinik 

semptomlar açısından ari olmalıdırlar.  

Ova ve embriyoların toplanmasından önceki 30 gün içerisinde doğal çiftleşme için 

kullanılmamalıdır.  
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6.9 Ulusal İdareler Arasındaki Karşılıklı Yardım 29 

Üye Devletlerde bulunan Veteriner ve Zootekni konularının izlenmesinden sorumlu 

yetkili otoriteler diğer Üye Devletlerdeki yetkili otoriteler ve ilgili Komisyon daireleri 

ile ilgili mevzuatın uygulanması konusunda işbirliği yapmalıdır.  

İşbirliği aşağıdaki şekillerde olmalıdır: 

 Talep halinde: başvuran otorite veteriner ve zootekni mevzuatında ortaya 

konulan koşullara uyulduğunu doğrulamak ve belli durumlarda incelemeler 

yapmak için talep edilen otoriteden gerekli bütün bilgileri vermesini talep 

edebilir. 

 Başvuran otorite ayrıca talep edilen otoriteden uygunsuzluk tespit edilen 

konularda izleme faaliyetlerini hızlandırmasını talep edebilir. 

 İhtiyari yardım aracılığı ile: Üye Devlet otoriteleri bazı konularda diğer Üye 

Devletleri ihtiyari olarak bilgilendirilebilir.  

Üye Devletler, özellikle Topluluğu ilgilendiren bilgiler söz konusu olduğunda veteriner 

ve zootekni mevzuatına uygunluğa ilişkin olarak bütün bilgileri Komisyona 

bildirmelidir.  

Yardımın sağlanmasının reddedildiği durumlarda gerekçe verilmelidir.  

İletilen bilgiler gizli niteliktedir.  

 

 

                                            

29 Council Directive 89/608/EEC of 21 November 1989 on mutual assistance between the administrative 
authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the 
correct application of legislation on veterinary and zootechnical matters. OJ L 351 of 02.12.1989 
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6.10 Bulgaristan ve Romanya’dan elde edilen sığır, domuz, koyun, keçi ve 

tektırnaklı hayvan cinslerinin semen, ova ve embriyolarına ilişkin olarak Topluluk 

içi ticarette alınan geçici tedbirler30 

 

Bulgaristan’dan sığır, domuz, koyun, keçi ve tektırnaklı hayvan cinslerinin semen, ova 

ve embriyoları ancak 88/407/EEC, 89/556/EEC, 90/429/EEC ve 92/65/EEC sayılı 

Direktiflere uyumlu olduğu takdirde edilebilirler ve: 

 Topluluğa ihracatı onaylanmış merkezlerden gelmeli veya onaylı ekipler 

tarafından toplanmış olmalıdır.   

 Merkeze veya ekip’e verilmiş onay numarasını taşımalıdırlar. 

 Orijin ülkeden Topluluğa ihraç edilecek ürünler için 1 Ocak 2007den önce 

ortaya konmuş Topluluk hayvan sağlığı şartlarını karşılamalıdırlar. 

 

Sevkıyatlara eşlik eden hayvan sağlığı sertifikası resmi veteriner hekim tarafından 

imzalanmış olup aşağıdaki ek bilgiyi taşımalıdır.  

“Sığır  (*), Domuz(*), koyun(*), keçi (*) veya tektırnaklı hayvan (*) cinsi hayvanların 

Semen (*), ova (*) veya embriyolar(*) !ı 2007/16/EC sayılı Komisyon Kararının 2. 

Maddesine uygundur ve 1 Ocak 2007’den önce elde edilmiştir. (hayvan cinsi veya 

ürünleri uygun olarak silinmelidir) 

 

Bulgaristan ve Romanya arasında söz konusu ürünler, ancak varış Üye Ülkesi, sevk 

edilen ürünlere izin verirse ve 1 Ocak 2007 tarihinden önce varış ülkesinin ulusal 

hayvan sağlığı kurallarına uygunsa sevk edilebilir.  

Bunun yanında sevkıyatlara eşlik eden hayvan sağlığı sertifikası resmi veteriner hekim 

tarafından imzalanmış olup aşağıdaki ek bilgiyi taşımalıdır.  

“Sığır  (*), Domuz(*), koyun(*), keçi (*) veya tektırnaklı hayvan (*) cinsi hayvanların 

Semen (*), ova (*) veya embriyolar(*)’ı 2007/16/EC sayılı Komisyon Kararının 3. 

Maddesine uygundur ve 1 Ocak 2007’den önce elde edilmiştir. (hayvan cinsi veya 

ürünleri uygun olarak silinmelidir. 
                                            
30 COMMISSION DECISION of 22 December 2006 laying down transitional measures for intra-
Community trade in semen, ova and embriyos of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species 
obtained in Bulgaria and Romania obtained before 1 January 2007.  (Text with EEA relevance) 
(2007/16/EC) 
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6.11 Komisyon Gıda ve Veterinerlik Ofisi (FVO) Raporları (Yıllık Rapor 2006) 

 

Avrupa Topluluğu Antlaşmalarının koruyucusu olarak Komisyonun görevi gıda 

güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve hayvan sağlığına ilişkin Topluluk mevzuatının 

usulüne uygun olarak uygulanmasının ve yürürlüğe konmasının sağlanmasıdır. 

Komisyonun bir birimi olarak Gıda ve Veteriner Ofisi (FVO) bu görevin yerine 

getirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

 

FVO (Gıda ve Veterinerlik Ofisi)nun başlıca faaliyetleri teftişlerdir. FVO 2006 yılında 

sığır, domuz, keçi ve tektırnaklı hayvanların topluluk içi ticaretindeki tedbirler ve 

kontrol sistemlerine ilişkin yürüttüğü misyonlarla ilgili olarak 5 rapor yayınlamıştır. Bu 

misyonlar kapsamında merkezi otoriteler, toplama merkezleri, mola yerleri, toplama 

merkezleri, kesimhaneler ve çiftlikleri denetlemiştir. Bu Denetlemeler neticesinde bazı 

ülkeler için Topluluk içi ticarete ilişkin olarak çıkarılan raporlarda aşağıdaki hususlar 

belirtilmiştir.  

 

6.11.1. İtalya 

 

FVO Misyon raporunda, canlı hayvanların topluluk içi ticaretinde resmi kontrol 

sisteminde denetim ve tutulan kayıtlara ilişkin olarak ilgili yetkili otoriteler arasında 

iletişim eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Hayvanların kimliklendirilmesi, işletme 

kayıt’ı ve hayvan hareketlerinin kontrolü ufak tefek aksaklıklar olmasına rağmen genel 

olarak tatmin edicidir.  

Bu raporun devamına aşağıdaki sitede mevcuttur. 

http://ec.europa.eu/food/fvo/act_getPDF.cfm?PDF_ID=5904 

 

6.11.2. Polonya 

Polonya hakkındaki FVO Misyon raporu hayvanların tanımlanmasındaki sistemin ve 

hayvan sağlığı durumunun oluşturulmasının yürürlükte olduğunu göstermiştir. Buna 

rağmen sorunların tespit edilmesi veya çözülmesi için denetim sistemi tam olarak etkin 

değildir. Özellikle hayvan sağlığı sertifikalarının çıkarılması dahil topluluk içi ticarete 
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giren hayvanların kontrolünde ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Yürütülen veteriner 

kontrollerinin sonuçları uygun bir şekilde kayıt edilmemektedir.  

Bu raporun devamına aşağıdaki sitede mevcuttur. 

http://ec.europa.eu/food/fvo/act_getPDF.cfm?PDF_ID=5895 

 

6.11.3 İspanya  

 

FVO raporuna göre topluluk içi ticarette İspanyada yürürlükte olan kontrol sistemi 

Topluluk şartlarını tam olarak karşılamamaktadır. Tespit edilen eksiklikler özellikle 

belgelendirme prosedürleri, koyun kimliklendirme sistemi ve TRACES sisteminin 

kullanımında olmaktadır  

Bu raporun devamına aşağıdaki sitede mevcuttur. 

http://ec.europa.eu/food/fvo/act_getPDF.cfm?PDF_ID=5907 

 

6.11.4 İrlanda 

 

FVO raporuna göre merkezi otorite tarafından canlı hayvanların topluluk içi ticaretine 

ilişkin net bir sistem oluşturulmuştur. Buna rağmen özellikle İrlanda ve Kuzey İrlanda 

arasında kesim için koyun ticaretine ilişkin verilen derogasyon; gelen sığırlarla ilgili 

ayrımcı kontroller, TRACES sisteminin sınırlı kullanımı ve yolda hayvan refahı 

kontrollerine ilişkin eksiklikler tespit edilmiştir.  

Bu raporun devamına aşağıdaki sitede mevcuttur. 

http://ec.europa.eu/food/fvo/act_getPDF.cfm?PDF_ID=5910 

 

6.11.5 Almanya  

 

FVO Misyonu raporuna göre yetkili otoriteler tarafından görev sorumlulukları çok iyi 

tanımlanmış olmasına rağmen, özellikle hayvanların varışında ve sevk edilmesi 

sırasındaki kontroller olmak üzere yürütülecek tüm resmi kontrollere ilişkin belgelenmiş 

prosedürler oluşturulmamıştır. Diğer bir Üye Devlete sevk edilen hayvanlara eşlik 

etmesi gereken sertifika detayları sık sık TRACES veritabanına girilmemektedir.  

http://ec.europa.eu/food/fvo/act_getPDF.cfm?PDF_ID=5898 
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6.12 Nakliyat sırasında hayvan refahının korunmasında sorunlar 

 

Avrupa Birliği içerisinde her yıl yaklaşık 6 milyon çiftlik hayvanları uzun yolculuklarla 

nakledilmektedir. Hayvanların nakliyatı sırasında hayvan refahının korunması için 

oluşturulmuş AB Mevzuatı pek çok nakliyatçılar ve Üye Devletler tarafından 

görmezden gelinmektedir.  

 

Mevzuatı ihlal edildiği ortak durumlar aşağıdaki gibidir: 

• Sevkıyatın yapıldığı Üye Devletler yapılan eksik kontroller: Bazı durumlarda yetkili 

otoriteler, uzun bir seyahat olmasına rağmen gerçekçi olmayan kısa seyahat süre seyahat 

planlarını kabul etmektedir; 

• izin verilen yükleme yoğunluğu aşılmaktadır: kalabalık sıcaklık stresine sebep olmakta 

ve hayvanlar TIR’larda su içme noktalarına ulaşamamaktadır; 

• Araçlarda yetersiz baş üstü boşluğu; 

• araçta su tedarikinde başarısızlık; 

• hayvanları boşaltıp dinlenme, su ve yem sağlanmasında başarısızlık: 1/2005 sayılı 

Tüzükte 24 saatlik seyahat sonrasında domuzlar ve atların indirilmesi ve 24 saatlik 

dinlenme süresi, yem ve su verilmesini gerektirmektedir. Aynı işlemler koyun ve 

sığırlar için 29 saatlik seyahat sonrasında uygulanmalıdır. Bu şartlar genellikle göz ardı 

edilmektedir.  

• TIR’ın mevzuatla belirtildiği şekilde 8 saatlik seyahat sürelerini aşan durumlarda araç 

standartlarını karşılamadaki başarısızlıkları. 

• yaralanmış ve hasta hayvanların taşınması. 

 

Avusturyalı hekim ve yarı zamanlı hayvan nakliyatı denetçisi olan Alexander 

Rabitsch’e göre 1998’den beri, hayvanların nakliyatı sırasında refahlarının korunması 

zayıftır ve daha da kötüye gitmektedir. Rabitsch’in deneyimlerine göre hayvan 

taşımacılığında kullanılan araçların sadece %30’u AB Mevzuatına uygundur. Hayvan 

refahı konusunda olumsuzlukların çoğu buzağılar için uygun olmayan su içme tesisleri, 

domuz ve koyunların aşırı yüklenmesi ve atlar arasında uygun olmayan bölmelerdir.  
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FVE(Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu) yıllar boyu besiciliğin doğum yerinde 

veya yakınında yapılması gerektiğini savunmuşlardır. Federasyona göre hayvanların 

kesimi mümkün olduğu kadar üretimin yapıldığı yere yakın olması gerektiğini ve bu 

şekilde de hayvanların uzun mesafe yolculukların yerini sadece karkasların taşınmasının 

almasının gerektiğini söylemişlerdir. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31 FVE Federation of Veterinarians, Newsletter December 2007,Animal Health in the European Union 
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7. TÜRKİYE’DE İÇ PİYASADA CANLI HAYVAN, SEMEN, OVA VE 

EMBRİYOLARIN TİCARETİNDE UYGULANAN VETERİNER 

KONTROLLERİ 

 

7.1 Canlı Hayvanlar, Semen Ova ve Embriyoların Ülke İçi Ticaretinde Uygulanan 

Mevzuat 

 

3285 Sayılı Hayvan sağlığı ve zabıtası kanun ile Yönetmeliği, 

Sığır cinsi hayvanların tanımlanması tescili ve izlenmesi yönetmeliği  , 

Hayvancılık işletmelerinin kuruluş, çalışma denetleme usul ve esasları hakkındaki 

yönetmelik , 

Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinin çalışma ve kontrol yönetmeliği, 

Embriyo ve sperma üretim merkezlerinin kuruluş çalışma esas ve usulleri hakkında 

yönetmelik , 

Hayvan pazarlarının ruhsatlandırılması ve denetleme usul ve esasları hakkında tebliğ . 

 

7.2. İşletmelerin Kontrolü 

Büyükbaş, küçükbaş, domuz ve kanatlı hayvancılık işletmeleri, hayvan pazarları sağlık, 

teknik ve hijyenik yönden TKB tarafından ruhsatlandırılmaktadır.  

Damızlık kanatlı işletmeleri ve kuluçkahaneleri yılda en az iki kere (sağlık, hijyen 

Salmonella ve Mycoplasma yönünden) bakteriyolojik ve serolojik olarak taranıp 

sertifikalandırılmaktadır. 

 

 

7.3 Hayvan Sevkleri 

 

Büyükbaş, küçükbaş tek tırnaklı ve kanatlı hayvanların İlçeler ve İller arası sevklerinde 

yetiştiricinin köylerde muhtar, il/ ilçelerde ise belediyeden alacağı menşe (orijin)  

belgesiyle birlikte, sığır cinsi hayvanlarda pasaport, yarış ve sportif amaçlı atlarda 

pasaport / pedigrinin diğer tek tırnaklılarda ise hayvan kimlik belgesinin bulunması 

gerekmektedir.  
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Büyükbaş (Sığır ) ve küçükbaş hayvanların sevklerinden önce şap aşısının, atlarda ise 

ruam testinin yapılmış olması gerekmektedir.  

Bu belgelerle birlikte gerekli muayene ve kontroller yapıldıktan sonra sevk için 

veteriner sağlık raporu düzenlenmektedir. 

 

Kedi ve köpeklerin sevklerinde ise kuduz aşısı yapılıp yapılmadığına ilişkin aşı karnesi 

kontrol edilir ve sağlık sertifikası düzenlenir.  

 

Arılı kovan ve balık sevklerinde sağlık sertifikası düzenlenmektedir. 

 

Canlı hayvan taşıyan nakil araçları sevkten önce dezenfekte edilerek, dezenfeksiyon 

belgesi düzenlenir. 

 

7.4. Yol kontrollerinde Uygulanan Şartlar 

 

Hayvan nakillerinde sağlık ve dezenfeksiyon belgesinin bulundurulması mecburidir. 

Sevklerde araçların yol kontrolleri güvenlik güçleri (polis, jandarma) tarafından 

yapılmaktadır. Bu belgeleri bulundurmayanlara cezai işlemler uygulanmaktadır. 

 

7.5. Pazar Kontrollerinden Uygulanan Şartlar 

 

Hayvan pazarlarının bir kısmı yerel yönetimler (Belediye ) bir kısmı ticaret borsaları 

tarafından işletilmektedir. Ruhsat ve kontrolleri Bakanlıkça yapılmakta,  Pazar giriş ve 

çıkışlarında kontroller veteriner hekimlerce yapılmaktadır.  

Orijin belgesi veya Sağlık raporunun bulundurulması mecburidir, olmayanların pazara 

girişine izin verilmez. Satışı yapılan hayvanlara gidecekleri yer için yeni sertifika 

düzenlenir. 

 

7.6. Mezbaha Kontrollerinde Uygulanan Şartlar 

 

Mezbahaya gidecek sığır cinsi hayvanlarda pasaport ve orijin/sağlık sertifikası, diğer 

hayvanlarda orijin/sağlık sertifikasının bulunması mecburidir. Kayıtlar mezbahalarda 
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muhafaza edilmekte ve TKB’ye bildirilmektedir. Belgesiz hayvan kesenlere cezai 

yaptırımlar uygulanmaktadır. 

 

7.7. Sperma Üretim Merkezlerine Uygulanan Şartlar 

 

Sperma üretim istasyonlarının çalışma izinleri ile boğalarının üretim izinleri TKB 

tarafından verilmekte ve bu merkezler yılda bir kez denetlenmektedir.  

 

Üretim merkezleri spermayı dağıttıkları uygulayıcılara ilişkin kayıtları TKB’ye 

bildirirler. 

 

Uygulayıcılarda tatbik ettikleri bilgiler ile ilgili kayıtları TKB’ye bildirirler. 

Boğaların  geldiği sürülerin Tuberculose ve Brucella’ dan ari olması, boğaların ise 

Tuberculose, Brucella, EBL, BVD, IBR, Camplylobacter ve Trichomonas testleri 

yönünden, negatif olması gerekmektedir. 

İzinli boğalara BVD, Brucella (yılda 2), Tüberküloz, EBL,  Camplylobacter, 

Trichomonas, Leptospiroz (yılda1),  IBR (yılda 4) yönünden  rutin testler yapılmaktadır, 

pozitif çıkan hayvan damızlıktan çıkarılmaktadır. 

Embriyo transferi üretim merkezlerinde damızlık boğa üretmek için resmi veteriner 

gözetiminde uygulanmaktadır. Kayıtlar TKB’ye bildirilmektedir. 

   

7.8 Sertifikasyon 

 

Canlı hayvanlar ( sığır, koyun, keçi, tek tırnaklı, kanatlı kedi, köpek, domuz ) 

sevklerinde veteriner sağlık sertifikası; 

— sığır cinsi hayvanlar için pasaport, yarış atları için pasaport / pedigri, diğer tek 

tırnaklılar için hayvan kimlik belgesi; 

— canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçlar için dezenfeksiyon belgesi 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin düzenlenme yetkileri TKB’ye aittir. 

— Kedi ve köpeklere uygulanan aşıları gösteren aşı sağlık karnesi özel veteriner 

hekimler tarafından düzenlenebilmektedir.  
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Hayvanın bulunduğu yerde her hangi bir salgın veya bulaşıcı hayvan hastalığının bir 

aydan beri bulunmadığı ve hayvanın o kişiye ait olduğuna dair muhtar veya belediye 

tarafından menşe (orijin ) belgesi düzenlenmektedir. 

Damızlık işletmeler (Yumurtacı, Broiler ve Hindi damızlıklar); bakteriyolojik ve 

serolojik olarak taranıp sertifikalandırılmaktadır. 

  

7.9 Bilgisayar Sistemleri 

 

2002 yılında TKB bünyesinde bilgisayar destekli veri tabanı oluşturulmuştur. Merkez 

ile 81 il, 845 ilçe ve enstitüler arasında bilgisayar ağından oluşmaktadır.  

Burada sığır, arı, ticari kanatlı ve at işletmeleri, sığırların kayıt ve nakilleri ilişkin 

bilgiler yer almaktadır.  Sığırların nakli ve takibi veri tabanından da takip edilmektedir. 

 

AB projesi kapsamında yeni bir veteriner bilgi sistemi projesi devam etmektedir. Bu 

sistem ile daha kapsamlı bilgiye ulaşılacaktır. Daha sonra ara yüz programının 

oluşturulmasından sonra TRACES’a geçilmesi planlanmaktadır. 

 

7.10. Ülke içi Ticarette Karşılaşılan Problemler 

 

 Bakanlık içi ve Bakanlıklar arası koordinasyon eksikliği 

 Personel, araç ve ekipman yetersizliği 

 Tarımsal veritabanlarının uyumsuzluğu 

 Cezai yaptırım bulunmaması 

 Hayvan hareketlerinin kayıt altına alınmasında karşılaşılan zorluklar. 

 Kayıt altına alınan hayvanlara ait bilgilerin (doğum, ölüm, kesim, alım-satım 

gibi) zamanında güncelleştirilememesi. 

 Küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi için bilgisayarlı veri tabanı 

oluşturulması. 

 Ölen ve kesilen hayvanların geri bildirimi yapılmadığından, veritabanında 

kayıtlı sayı, gerçek hayvan varlığını yansıtmamaktadır.  

 Yetiştiricilerin genel olarak eğitim düzeyinin düşük olması. 
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 Kesilen hayvanlara ait pasaportların, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine 

iletilmemesi 

 Ruhsatlı hayvan pazarı sayısının yetersizliği. 

 Hayvan pazarlarına, küpesiz hayvan girişinin önlenememesi. 

 Kurban Bayramı kesimlerine ilişkin bildirimde bulunulmaması. 

 

7.11. Gelişmeler 

 

Küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ile ilgili proje teklifi Avrupa Komisyonuna 

sunulmuştur. Bu Proje kapsamında “Koyun ve keçi cinsi hayvanların 

kimliklendirilmesi”, ““Koyun ve keçi cinsi hayvanların kayıt altına alınması ve 

izlenmesi amacıyla veritabanı kurulması” ve sistemin işletilmesi için 4 adet Bilişim 

Teknolojileri uzmanı istihdamı gibi 3 alt bileşeni bulunmaktadır. Projenin 2009 yılında 

başlaması planlanmaktadır.  

Küçükbaş Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği 2008, IV. 

Çeyreğinde yayımlanması planlanmaktadır. 

1/2005 sayılı Komisyon Tüzüğüne uygun olarak Hayvanların nakilleri sırasında 

korunması ve refahı yönetmeliği hazırlanmıştır.  

Veteriner çerçeve kanununda bu konunun dayanağı olacak şekilde maddeler 

eklenmiştir.  

7.12.  Canlı hayvanlar, Semen, Ova ve Embriyolar Hakkında Genel Değerlendirme 

Canlı hayvan ithalinde genetik kapasiteye ilişkin şartları TÜGEM, sağlıkla ilgili 

koşulları ise KKGM düzenlemektedir. AB Komisyonu ile yapılan ayrıntılı tarama 

toplantısına göre, bu faaliyetlerle ilgilenen tek bir kurumun olması ve ithalatla ilgili bu 

konunun çözümlenmesi gerekmektedir 

 

7.13.  AB Komisyonu Türkiye Raporu 

Canlı hayvan ve hayvansal ürünler topluluk içi ticaretindeki kurallara ilişkin olarak, 

hayvan sağlığı durumu yeterli olmadığı takdirde, Türkiye’den gelen sevkıyatlar için 

özel kısıtlayıcı tedbirlerin (koruyucu tedbirler) getirilmesi mümkün olacaktır.. Bu 

mevcut mevzuat temelinde yapılabilir.  
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İç piyasadaki veterinerlik kontrol rejimi, üretim sahasında düzgün ve kapsamlı 

veterinerlik kontrolleri ve yeterli idari ve laboratuar kapasitesinin oluşturulmasını 

gerektirmektedir. Özellikle, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde yasaklı maddelerin 

kontrolü ve kalıntı izlemesinin yanı sıra TSE (bulaşıcı süngerimsi beyin hastalığı) 

izlemesinin de gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  

Hayvan refahı konusunda önemli iyileştirmelere gerek olacaktır. Mevcut mevzuatta 

helal et kesimine ilişkin özel koşullar bulunmasına rağmen, bu kuralların uyarlanmasına 

ihtiyaç olup olmadığı incelenmelidir 

Hayvan sağlığı politikası 

TKB merkez teşkilatı, ana hizmet birimi olarak 5 Genel Müdürlükten oluşmaktadır. Bu 

hizmet birimleri arasında Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) ana hizmet 

birimi olarak gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikalarından sorumlu olup, 

yetkili merkezi otorite olarak faaliyet göstermektedir. 

Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, canlı hayvanlar, semen, ova, 

embriyonun Topluluk içi ticareti, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler için ithalat 

koşulları ve zootekni kapsamındaki bazı konularla iştigal etmektedir.  

 

AB’nin iç pazardaki kontrol sistemleri ile ilgili kuralları, topluluk içi ticareti 

düzenlediğinden, Türkiye ile ilişkisi bulunmamaktadır. Mevcut yasal dayanak, 3285 

sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile bir dizi yönetmelikten oluşmaktadır.  

 

3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve Sığır Cinsi Hayvanların tanımlanması, 

Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, Türkiye’de büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi 

(tanımlanması) ve tescili ile hareketlerinin kaydı konusundaki yasal dayanağı 

oluşturmaktadır. Son zamanlarda, AB gerekleriyle uyumlu bir ulusal bilgisayarlı 

veritabanı, sığır cinsi hayvanların tanımlanması ve hareketlerinin kaydı konusunda 

işlevsel hale gelmiştir. Kimliklendirme işlemleri yetkili veteriner hekimler, resmi 

veteriner hekimler ve yetiştirici birliklerinin teknisyenleri tarafından yerine 

getirilmektedir. Koyun ve keçilerin kimliklendirilmesi ve tesciline ilişkin sistemin 

kurulması değerlendirilmektedir. Atgiller konusunda, şu an sadece saf kan atlar TKB 
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tarafından idare edilen bir veritabanına kaydedilmektedir. 2006 yılından sonra doğan 

safkan atlar için mikroçip uygulaması planlanmaktadır. 

 

Ülke içi canlı hayvan, ova, sperma ve embriyo ticareti 

 

Ülke içi canlı hayvan, yumurta, sperma ve embriyo ticaretine ilişkin AB kuralları, 

topluluk içindeki ticareti düzenlemekte olup, dolayısıyla şu anda bu kurallar Türkiye 

için hedef oluşturmamaktadır. Sperma, yumurta ve embriyo üretimi ve kontrolü 4631 

sayılı Hayvan Islahı Kanunu hükümlerine tabidir 

 

Evcil hayvanların, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre tescili gerekmekte 

ise de, bu yasa tam olarak uygulanmamaktadır.  

 

Türkiye’de AB müktesebatında öngörüldüğü şekilde, evcil hayvanların ticari olmayan 

hareketleri konusunda belirli bir pasaport bulunmamaktadır. Bununla beraber, 3285 

sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu uyarınca, bu hayvanlara veteriner sağlık 

raporunun eşlik etmesi gereklidir. Evcil hayvanların Türkiye’ye ithalatında, uluslararası 

kurallar uygulanmaktadır. 

 

Hayvan refahı  

 

2004 yılından itibaren, hayvanların barındırılması, etolojik ihtiyaçlarının karşılanması, 

sağlıkları ile ilgilenilmesi ve insanların sağlığı için gerekli tedbirlerin alınması 

sorumluluğunu hayvan sahiplerine bırakan, temel Hayvanları Koruma Kanunu ile 

düzenlenmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı bu konuda yetkili otoritedir. Türkiye, 

çiftlik hayvanlarının refahını, kesim esnasında hayvan refahı ve nakillerdeki hayvan 

refahını AB mevzuatına uygun olarak henüz düzenlenmemiştir. Nakillerdeki 

dinlendirme sürelerine ilişkin hayvan refahı mevzuatının uygulanması, önemli hayvan 

hareketlerinin olduğu Kurban bayramı süresince özellikle zor olacaktır. Türkiye, 

yumurta tavukları için AB mevzuatının uygulanması konusunda bir incelemeyi henüz 

yapmamıştır. AB finansmanlı bir proje TKB’ye, hayvan refahı alanında başlangıç 
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eğitimi sağlamış ve ikincil mevzuatın hazırlanması çalışmalarına başlaması için teknik 

tavsiyelerde bulunmuştur. 

Türkiye 2006 yılında, Hayvanların Nakiller Sırasında Korunmasına İlişkin Avrupa 

Sözleşmesini onaylamıştır. 

 

Uyum derecesi ve uygulama kapasitesinin değerlendirilmesi 

 

Genel olarak Türkiye, katılım hazırlıklarında, düşük düzeyde bir uyuma ulaşmıştır. 

Türkiye tarama toplantıları sırasında herhangi bir taahhütte bulunmamış veya kendi 

mevzuatının müktesebat ile uyumu ve özellikle mevzuatın uygulanmasını içeren takvim 

konusunda bir bildirim yapmamıştır. Bu, Türkiye’nin hazırlılık seviyesinin ve 

müktesebatın uyumlaştırılması konusundaki taahhüdünün doğru bir şekilde 

değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı 

durumunun iyileştirilmesine yönelik orta-uzun vadeli stratejilerin bulunmayışı, 

önceliklerin belirlenmesini ve böylece Türkiye’nin şu anda karşılaştığı sorunlarla 

mücadele için uygun mali ve insan kaynaklarının tahsisini engellemektedir. Üstelik 

Türkiye, tarama sürecinde detaylı bir farklılık-Gap analizi sağlayacak durumda değildir. 

Bu analiz, ilgililerin AB’ye katılımın gerektirdiği hukuki ve idari adaptasyonun 

karmaşıklığını daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olabilirdi. 

 

Gıda, yem, hayvan sağlığı konusundaki yeni yasal çerçevenin, AB müktesebatıyla 

yüksek derecede uyum sağlayacak ve ikincil mevzuatın uyumlaştırılmasına olanak 

sağlayacak şekilde kabul edilmesi önemlidir. Buna ilaveten, bu yeni yasal çerçevenin 

AB’nin entegre yaklaşımı ile uyumlu olarak kontrol organlarının yetkilerini tutarlı ve 

açık biçimde ortaya koyması gerekmektedir. 

 

Gıda güvenliği ve hayvan ve bitki sağlığı müktesebatını uygulanması için gerekli 

kurumların güçlendirilmesi gerekmektedir. Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı 

müktesebatı ve bunun uygulanması ciddi kurumsal kapasite gerektirmektedir. İdari, 

denetim ve kontrol organlarının, personel eğitimi ve personel sayısı yanında işlem, 

teknik ekipman ve olanaklar konusunda kapasitelerinin artırılması gerekmektedir. Bu, 
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müktesebatın ön gördüğü çok sayıda denetim ve gözetim organlarıyla beraber laboratuar 

ve sınır kontrol noktaları için de geçerlidir. 

 

Avrupa Birliği Türkiye’ye, yasal çerçevenin gözden geçirilmesi ve modernizasyonu ile 

idari yapıların iyileştirilmesi için önemli ölçüde mali ve teknik yardım sağlamaktadır. 

Türkiye IPARD fonlarını (ref. 11 no’lu Tarım ve Kırsal Kalkınma faslı) yönetmek için 

yeterli idari yapılara sahip olduğunda, çiftlikler ve gıda işletmecileri çiftliklerini ve 

işletmelerini modernize etmek için AB fonlarından yararlanacaklardır. Çiftlik ve tarım-

gıda işletmelerinin modernize edilmesi için IPARD fonlarının kullanım önceliğinin 

daha da incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Genişleme sürecinde ülkenin büyüklüğü, küçük işletmelerin ve uzak bölgelerde küçük 

ölçekli gıda işleme tesislerinin yaygın olması, Türkiye’nin hayvan sağlığındaki durumu 

ve bazı kültürel ve dini gelenekler, gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikaları 

alanlarındaki genişleme sürecinde temel mücadele konuları olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Genel Hususlar 

 

Türkiye iç pazardaki kontrol sistemini, katılımla birlikte uygulayacaktır. Ancak iç pazarı 

yöneten geniş kapsamlı kuralları uygulamak için, önceden gerekli kapasiteleri oluşturma 

konusunda çok iyi hazırlanılması gerekmektedir. Herhangi bir aday ülke için asıl zorluk, 

ulusal kontrol sisteminden, AB ülkeleri arasındaki sınırlarda kontrollerin yapılmadığı, 

asıl kontrollerin menşeinde yapıldığı ve nakliye sırasında ve varış noktasındaki 

kontrollerin ayrımcı olmayan biçimde yapıldığı bir sisteme geçiştir. Türkiye katılım 

gününe kadar, ulusal kontrol sisteminin etkin şekilde sürdürülmesi ve aynı zamanda iç 

Pazar kontrol sisteminin yürürlüğe girişi için önceden çok iyi hazırlanma göreviyle karşı 

karşıya kalacaktır. Kendi sınırları koruyan bir kontrol sisteminden, iç pazar kontrol 

sistemine geçiş için özellikle şunlar gereklidir: AB iç sınırlarında kontrolleri kaldırmak, 

ithalat Lisanslarını kaldırmak, menşe yerinde kontrolleri güçlendirmek, dış AB 

sınırlarında kontrolleri güçlendirmek. Türkiye’nin bazı bölgelerini kontrol altında tutma 

yetkisi dahil gerekli tüm yolları kullanarak diğer üye devletlerin güvenliğini korumak. 

 

Hayvanların kimliklendirilmesi (tanımlanması) ve tescili 
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Hayvanların kimliklendirilmesi (tanımlanması) ve tescili ve sığır türü hayvanların 

hareketlerinin kaydı konusunda bir sistem mevcuttur. Bu sistemin işletmelerin kaydı, 

hayvanların ve hareketlerinin kaydedilmesi konularında iyileştirilmesi gerekmekte olup, 

bu sistemin sürekliliği garanti edilmelidir. Bu sistem diğer türleri de kapsayacak 

biçimde genişletilmelidir. Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması bakımından, 

Türkiye’nin hem sığır türü hem koyun ve keçi türü hayvanlar için tam anlamıyla 

işlevsel bir tanımlama ve kayıt sistemine sahip olmasının hayati önemi bulunmaktadır. 

Bu sistem müktesebatın öngördüğü biçimde, hayvanların ve ürünlerinin izlenebilirliğini 

sağlayacaktır. Domuz sayısı oldukça sınırlı olmasına rağmen, Komisyon Türkiye’ye 

domuz türü hayvanlar için de tanımlama ve tescil sistemi kurmasını tavsiye etmektedir 

 

Türkiye’nin Topluluk içi canlı hayvan, yumurta, sperma ve embriyo ticaretine yönelik 

AB sertifikalarını ne ölçüde tanıyacağına ilişkin hiçbir ipucu verilmemiştir. Şu anki 

mevzuat uyumlu değildir. Evcil hayvanların ticari olmayan hareketlerine ilişkin 

hükümler, AB kurallarıyla uyumlu değildir. Türkiye evcil hayvanlar için hayvan 

pasaportu kullanmamaktadır.  

 

Özel hususlar 

 

Türkiye’de hayvanların kesimi, dini kurallar göz önünde bulundurularak 

gerçekleştirilmektedir. AB müktesebatının uygulanması açısından bu gerçeğin 

sonuçlarının, müzakereler sırasında ayrıntılı bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. 

Bu fasılda özel dikkat gerektiren ilgili alanlar şu şekildedir: 

— Hayvanların kimliklendirilmesi (tanımlanması) ve tescili ve hareketlerinin kaydı, 

— Nakliye, pazar ve toplama merkezlerine yönelik yeni AB kurallarıyla ilişkili olarak 

hayvan refahı, 

— Hayvanların kesim sırasında refahı, 

— Atıkların güvenli bir şekilde ortadan kaldırılması. 

Kurban bayramı (dini bayram), kısıtlı bir süre zarfında ciddi hayvan hareketlerini 

gerektirmektedir. Kesim veya kurban etmenin çok kısa bir sürede gerçekleştirilmesi 

gerekmekte olup, bu atıkların ortadan kaldırılması konusunda özel bir sorun ortaya 
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çıkarmaktadır. Bu işin organizasyonu bazı Üye Devletlerde zorluk teşkil etmektedir. 

Ancak, bu olayın yaygınlığı Türkiye’de daha geniştir. Türkiye’de hayvanlar “helal” 

yöntemlere uygun olarak kesilmektedir. Bu yöntemler, bir tanesi Türkiye’de 

uygulanmakta olan farklı kodeksler kapsamında derlenmiştir. Hâlihazırda, Türkiye helal 

konusunda sertifikasyon (belgelendirme) uygulamamaktadır ancak bu Türk 

tüketicilerinin gelecekte bu yönde bir talepte bulunabileceği gerçeğini dışlamamaktadır. 

Üye Devletlerde “helal” etin Müslüman ülkelere ihracı için, ilgili metotlar ve 

sertifikasyon konusunda ikili anlaşmalar mevcuttur. Şu anki AB piyasası için özel 

düzenlemeler bulunmaktadır. Gelecekte Türkiye’nin de yer aldığı iç (tek) Pazar 

bağlamında, bu konunun dikkatle ele alınması gerekmektedir. 

Türkiye tarama toplantıları sırasında bu tür uygulamaların, bu fasıldaki AB 

müktesebatının uygulanması üzerindeki etkisinin bir değerlendirmesini sunamamıştır. 

Bu konuların tahmin edilebilir hassasiyeti nedeniyle, durumun müzakereler sırasında 

ayrıntılı olarak ve dikkatle analiz edilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki hususlar 

doğrultusunda, Türkiye bu fasılda müzakerelere yeterince hazırlanmış olarak 

düşünülemez. Bu yüzden Komisyon 12. Fasıl olan Veterinerlik, Gıda Güvenliği ve Bitki 

sağlığı politikasında katılım müzakerelerinin bu noktada açılmasını önermemektedir.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
32http://www.abgs.gov.tr/files/tarama/screening_files/12/ch_12_tarama_sonu_raporu_tr.pdf, 8 Şubat 2007 
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8. TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

 

Avrupa Birliği Topluluk İçi ticaretle ilgili mevzuat oluşturmaya ve uygulamaya 1992 

yılında başlamıştır. Bu tarihten beri mevzuat sürekli güncellenmiş ve yeni mevzuat 

eklenmiştir. Türkiye’nin sadece mevzuat uyumu ile Avrupa Birliğinin kendi içinde 

uyguladığı şartlara uyum sağlaması mümkün görünmemektedir. Avrupa Birliği ilk 

kurulduğunda Topluluk İçi ticarete uygulanan mevzuat çok az sayıda olmasından dolayı 

zaman içinde çoğalan mevzuata uyum sağlamak eski AB Üye ülkeleri için daha kolay 

olmuştur. Ancak 2007 yılında yeni Üye olan Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelere, 

domuz cinsi gibi hayvanların AB Üye Ülkelerine hareket etmelerine 9 ay kadar süre 

müsaade edilmemesi gibi bazı geçiş süreleri uygulanmıştır 33.  

 

Türkiye her ne kadar iç pazardaki kontrolleri katılımdan sonra uygulayacaksa da, 

katılımdan önce mevzuat uyumu ile birlikte alt yapıların hazırlanması gerekmektedir. 

Bu bağlamda öncelikle hayvan sağlığı koşullarının düzeltilmesi, işletmelerin tamamının 

kayıt altına alınması, küçükbaş ve büyük baş hayvanların kayıt altına alınması 

gerekmektedir. Bunların yanında uzun seyahat sürelerinde hayvanların dinlendirileceği 

toplanma merkezleri kurulmalı, bu merkezler kayıt edilmeli ve veteriner kontrolüne tabi 

olmalıdır. Satıcılar kayıt edilmeli, mevzuat uyumu yapılmalı ve nakliyecilere standartlar 

getirilmeli ve kayıt edilmelidir. Aksi takdirde Tam Üyelik durumunda Türkiye’nin 

Topluluk içi ticarete dahil olması mümkün değildir. Türkiye’den AB için özel 

sınırlamalar ve derogasyonlar getirilecektir. Bu durumda AB ülkelerinden Türkiye’ye 

canlı hayvan, semen ve embriyoların serbestçe gelebileceği ancak Türkiye’den Avrupa 

Birliğine ticaret yapılamayacağı anlamına gelmektedir. Bu sebepten Avrupa Birliği ile 

müzakere masasına sağlam oturabilmek için önceden çok iyi hazırlanmak 

gerekmektedir.  

 

Birincil kanunlara, veterinerlik ve gıda güvenliği hizmetlerinin düzenlenmesine, hayvan 

hastalıkları için kontrol önlemlerine ve tarımsal-gıda kuruluşlarına yönelik hijyen 

kurallarına yönelmede ciddi boşluklar bulunmaktadır.  

                                            
33 Commission Decision of 14 November 2006 concerning transitional animal health control measures relating to   

classical swine fever in Romania (2006/779/EC) 
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Topluluk içi ticarette tam bir uyumluluk isteniyor ise idari kapasitenin güçlendirilmesi 

ile kontrol ve denetim sistemlerinin geliştirilmesi ve daha ileri düzeyde çalışmalar 

gerekmektedir.  

 

Hayvanların bulundukları işletme/ meralar ve hayvan hareketleri kayıt altına 

alınmalıdır. Tüm kayıtlara ait güncel bilgiler bilgisayar destekli veri tabanına 

girilmelidir. 

Kurban bayramında kesilen hayvan sayısına ait bilgilerin en kısa zamanda kayıtlara 

geçmesi için çalışmalara başlanılmalıdır. Hayvan satışı yapılan bütün pazar ve borsalar 

kayıt altına alınıp ruhsatlandırılmalı ve resmi veteriner kontrolünde olmalıdır. 

 

Büyükbaş hayvanların kayıt altına alınmasında yapılan uygulamanın bir benzeri şeklinin 

küçükbaş hayvan kimliklendirmesinde de AB Mevzuatına uygun olarak en kısa sürede 

uygulamaya geçilmelidir. 

 

Bütün veteriner birimleri koordineli çalışmalı ve belli hayvan hastalıkları çıkışları için 

strateji belirlenip, görev tanımları yapılmalıdır. Önemli hayvan hastalıklarının 

eradikasyonu öncelik olmalıdır. Bu bağlamda Tarım Bakanlığı bünyesinde Şap, Koyun 

ve Keçi Çiçeği (PPR- henüz başlamamıştır), Kuduz ve Avian Influenza olmak üzere 4 

tane Avrupa Birliği projesi, Atların infeksiyöz anemisi için bir Ulusal proje 

yürütülmektedir ancak henüz bu hastalıkların eradikasyonu gerçekleştirilememiştir.  

 

Türkiye’de hâlihazırda endemik olarak seyreden çeşitli hayvan hastalıkları 

bulunmaktadır. Bu hastalıkların yayılması hayvan hareketleri ve doğudan kaçak hayvan 

girişleri ile olmaktadır. Sınırlarda kaçak hayvanların karantinaya alınacağı özel 

karantina istasyonları bulunmamakta ve İl Tarım müdürlükleri uygun olmayan 

ortamlarda hayvanları karantinaya almaktadır. Bu sebeple sınırlarda özel karantina 

istasyonları kurulmalıdır. 

 

Hayvan hastalıkları ticaretin önüne engel olan en önemli unsurdur ve ekonomik 

kayıpların çoğu havyan hastalıklarından kaynaklamaktadır. Hayvan hastalıklarının 
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yayılmasının engellenmesi ekonomik kayıpları azalacak ve ticaretlerini 

kolaylaştıracaktır.  

Hayvan hastalıkları ile mücadele edilebilmesi için Türkiye’de görülen önemli 

hastalıkların tanısı, teşhisi, alınacak önlemler için bilimsel araştırma merkezleri 

kurulmalıdır. Bu Merkezler Türkiye’nin her bölgesinde taramalar yapmalı, bilimsel 

veriler oluşturmalı, riskleri ve alınacak önlemleri belirlemelidir. Risk analizleri yaparak 

hastalıkların yayılmasını engelleyecek önlemleri ortaya koymalıdır.. 

 

Hayvanların veteriner sağlık raporu dışında hayvanlara ilişkin detaylı bilgileri içeren bir 

Avrupa Birliğine uyumlu bir veteriner sağlık sertifikası eşlik etmelidir. Hayvanların yol 

planları yetkili makama iletilmelidir. Bu şekilde yetkili makam sevkıyat hakkında bilgi 

sahibi olur ve hastalık çıkışlarında hızlı bir şekilde önlem alınmasını sağlar.  

 

Kaçak hayvanlar uydu sistemleri veya kameralar ile anında tespit edilmelidir.  

 

Kaçak hayvancılığa yönelmenin sebebi Türkiye’de et fiyatlarının yüksek olmasıdır. 

Ülke içinde et fiyatlarını düşürmeye yönelik önlemler alınırsa daha ucuz olan kaçak 

hayvana rağbet azalacaktır. 

 

İşletmelerin denetlenmesi için yerel birimler dışında merkezde bir denetim birimi 

oluşturulmalı ve denetimlerin sıklığı artırılmalıdır. Taşra teşkilatları yeterli personel ve 

ekipmana sahip değildir. İlçelerdeki Tarım müdürlüklerinde çalışan veteriner hekim 

sayısı artırılmalı ve ekipman ihtiyaçları giderilmelidir. Veteriner hekimler verilen 

yetkiler artırılmalıdır.  

 

Hayvancılık işletmeleri genellikle eğitimsiz kişiler tarafından işletilmektedir. Hayvan 

hastalıkları, işletmelerin hijyeni, idari prosedürler konusunda işletmecilere her yıl 

düzenli eğitimler verilmelidir.  

 

Hayvanların taşınması sırasında, araçların geçtikleri bölgelerin kontamine olmasının 

önlenmesi açısından araçlar gübre ve atıkların dışarı sızmasını engelleyecek şekilde 
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tasarlanmalı ve sadece bu tip araçlarla hayvan taşınmasına müsaade edilmelidir. Hayvan 

nakliyecilerine araçların modernizasyonu için devlet desteği verilmelidir.  

 

Özellikle doğudan batıya gelen hayvanların uzun mesafelerle yolculuk yapmaktadırlar. 

Bu hayvanların dinlendirilmesi, beslenmesi için resmi veteriner hekim ve özel veteriner 

hekim denetimi altında istasyonlar kurulmalıdır. Bu konu ile ilgili olarak Avrupa Birliği 

projeleri ile bu istasyonlar kurulabilir.  
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