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Konu :Damızlık Belgesi'nin düzenlenmesi ve Vize
edilmesi

 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Hayvan Sağlığı Mücadele Hizmetleri Çalışma Grubu)'nün
11.01.2019 tarihli ve 71037622-325.01-E.85372 sayılı yazısı.

 
Bilindiği  üzere  Safkan  Arap  ve  İngiliz  Atlarının  Soy  Kütüğü,  Kayıtları,  İthalat  ve  İhracatı

Hakkındaki  Yönetmelikte  yapılan  değişikliğe  istinaden  2020,  2021  ve  2022  yılında  damızlık  olarak
kullanılacak  aygır  ve  kısraklar  için  "  nin  düzenlenmesi  ve "Damızlık Belgesi "Vize edilmesinde"
uygulanacak esaslar ilgide kayıtlı yazımızla bildirilmiştir.

2022  yılında  uygulanması  planlanan  hayvan  hastalıklarıyla  mücadele  ve  koruma  önlemleri
çerçevesinde,  soy  kütüğüne  kayıtlı  damızlıkta  kullanılacak  safkan  aygır  ve  kısraklar  için  "Damızlık

  nin  düzenlenmesi  ve    aşamasında  belirlenen  hastalıklar  yönünden  testlerinBelgesi" "Vize edilmesi"
yapılmasında uygulanacak esaslar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

1-Safkan  Arap  ve  İngiliz  Atlarının  Soy  Kütüğü,  Kayıtları,  İthalat  ve  İhracatı  Hakkında
Yönetmelik gereği damızlık olarak   için "Damızlıkilk defa kullanılacak aygır ve kısrakların tamamı
Belgesi"  düzenlenmesinden  önce  Equine  Viral  Arteritis,  Ruam,  Durin  ve  Salmonella  Abortus  Equi
hastalıkları yönünden testleri yapılacaktır.

2-Yurt  dışından  ithal  edilerek  damızlıkta  kullanılmak  istenen  aygır  ve  kısraklar  için,  damızlık
belgesi müracaat tarihinde, uluslararası referans laboratuvarda son 60 gün içerisinde gerçekleştirilmiş test
sonuçlarına göre   hastalıklarındanEquine Viral Arteritis, Ruam, Durin ve Salmonella Abortus Equi
menfi  olduğu  belgelenen  hayvanlara  sertifika  tanzim  edilecek,  Türkiye'de  yeniden  test  yaptırılması
istenmeyecektir. Söz konusu hastalıkların tamamı yerine bir kısmına ait test sonuçları varsa, onlar kabul
edilecek,  diğerleri  için  ulusal  laboratuvarda  test  yaptırılacak  ve  sonuçları menfi  bulunanlara  damızlık
sertifikası tanzim edilecektir.

3-Aranacak sağlık şartları yönünden taramaları tamamlanıp damızlık belgesi düzenlenmiş aygır ve
kısrakların, yönetmelik hükümlerine göre her yıl yapılan vize işleminde;

a) Klinik muayenelerinde herhangi bir bulaşıcı hastalık bulunmayacaktır.
b)   vize işlemlerinde yüzde (%) oranına bakılmaksızın tamamından kan alınacaktır.Aygırların
c) Bir işletmedeki her hayvan sahibinin vize işlemi yapılacak kısraklarının, 2022 yılı aşım sezonu

için  %  20  'sinden  kan  alınarak  Equine  Viral  Arteritis,  Ruam,  Durin  ve  Salmonella  Abortus  Equi
hastalıkları yönünden testleri yapılacaktır.

ç) 2022 yılı için, işletmede at sahibinin vize işlemi yapılacak damızlık atlarından kan alınmasıyla
ilgili  % 20 oranı belirlenirken, 2021 yılı aşım sezonu için kan alınan atlar dışında kalan, diğer atlardan
kan alınacaktır.

T.C.
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Selman AYAZ
Bakan a.

Genel Müdür V.

d)  At  sahipleri,  damızlık  belgesine  sahip  vize  işlemi  yapılacak  atları  için,  İl  Müdürlüklerine
müracaat  edecektir.  İl Müdürlükleri  atların  bulunduğu  işletmeye  giderek  vize  işlemi  yapılacak  atların
listesini belirleyecektir.

e) Atların bulunduğu işletmede, kişinin vize işlemi yapılacak kısrak sayısının % 20'sine gelecek
şekilde kan alınacak, vize işlemi için ilgili testler yönünden analize gönderilecektir.

f) Söz konusu  işletmede, başka at  sahiplerine ait vize  işlemi yapılacak kısraklar var  ise, her at
sahibine ait kısrakların % 20 'sinden kan alınacak, ilgili testler yönünden analize gönderilecektir.

g) Laboratuvar sonuçlarının uygun (menfi) gelmesi halinde, kişiye ait o işletmede daha önce vize
işlemi için belirlenen ( kan alınan ve alınmayan) atların vize işlemleri gerçekleştirilecektir.

ğ) Söz konusu hastalıklardan herhangi birinin  tespit  edilmesi durumunda,  işletmedeki damızlık
olarak kullanılacak atların tamamında ilgili hastalık yönünden testler yaptırılacaktır.

h)  At  sahibi  söz  konusu  testleri  tüm  atları  için  talep  etmesi  durumunda  tüm  atlarından  kan
alınacaktır.

ı) İşletmede at sahibine ait bir at var ise o attan, iki at var ise, mutlaka birinden vize işlemi için
kan alınacaktır.

i) İl Müdürlükleri tarafından vize işlemi için işletmede tespit edilemeyen veya başka bir işletmede
olduğu ifade edilen damızlık atların belgeleri vize edilmeyecektir.

j) Türkiye Jokey Kulübü (TJK), at sahiplerine vize işlemleri  için en geç 30 Ocak 2022 tarihine
kadar, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvurmaları konusunda duyuru yapacaktır.

k) Vize  işlemi  tamamlanan  atlara  ilişkin  listeler,  aşım  sezonundan önce ve devamında Yüksek
Komiserler Kuruluna ve bilgi amaçlı Türkiye Jokey Kulübüne gönderilecektir.

l) Hastalık çıkması durumunda, Yüksek Komiserler Kurulu'nca düzenlenen "Damızlık belgesi"nin
iptal edilmesi için Yüksek Komiserler Kurulu'na bildirim yapılacaktır.

m) İşlemler Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

Yapılacak iş ve işlemlerin yukarda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi hususunda gereğini
arz/rica ederim.

 

 
Dağıtım:

Yüksek Komiserler Kuruluna
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne
81 İl Müdürlüğüne
Tükiye Jokey Kulübü Genel Müdürlüğüne
Ekrem Kurt Bulvarı 34144
Bakırköy / İSTANBUL
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