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Sayı : E-71037622-375-6828721

Konu : Damızlık Belgesi İşlemleri (Düzenleme ve
Vize)

 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : 15/10/2021 tarihli ve E-71037622-325.01-3047335 sayılı yazımız.
 

Damızlıkta kullanılacak aygır ve kısraklar için "Damızlık Belgesi" nin düzenlenmesi ve "Vize
Edilmesi" nde 2022 yılı için uygulanacak esaslar ilgi yazı ile bildirilmişti.

2023 yılında soy kütüğüne kayıtlı damızlıkta kullanılacak safkan aygır ve kısraklar için damızlık
belgesinin düzenlenmesi ve vize edilmesi aşamasında istenen hastalıklar yönünden testler aşağıdaki
kurallara göre yapılacaktır.

Damızlık olarak ilk defa kullanılacak aygır ve kısraklar için damızlık belgesi düzenlenmeden
önce; hayvanların tamamına  ve Durin, Equine Viral Arteritis, Ruam Salmonella Abortus

 hastalıkları yönünden testler yapılacaktır.Equi
Yurt dışından ithal edilerek damızlıkta kullanılmak istenen aygır ve kısraklardan, damızlık
belgesi müracaat tarihinde uluslararası referans laboratuvarda son 60 gün içerisinde
gerçekleştirilmiş test sonuçlarına göre yukarıda yazılı hastalıklardan menfi olduğu
belgelenenlere sertifika tanzim edilecek, Türkiye'de yeniden test istenmeyecektir. Söz konusu
hastalıkların tamamı yerine bir kısmına ait test sonuçları varsa, var olanlar kabul edilecek,
diğerleri için ulusal laboratuvarda test yaptırılacak ve sonuçları menfi bulunanlara damızlık
sertifikası tanzim edilecektir.
Aranan sağlık şartları yönünden daha önce taramaları tamamlanıp damızlık belgesi
düzenlenmiş aygır ve kısrakların, yönetmelik hükümlerine göre her yıl yapılan vize
işlemlerinde;

1- At sahipleri, damızlık belgesine sahip olan atlarının vize işlemleri için İl Müdürlüklerine
müracaat edecektir. İl Müdürlüklerince atların bulunduğu işletmeye gidilerek vize işlemi
yapılacak atların listesi belirlenecektir.
2- Yapılan klinik muayenede atlarda hastalık belirtisi olmamalıdır.
3- Vize işlemleri için işletmede bulunan  , aygırların tamamından kısrakların ise (her hayvan

 numune alınarak sahibinin ayrı ayrı olmak üzere) % 20' sinden Durin, Equine Viral
 ve  hastalıkları yönünden testleri yapılacaktır.Arteritis, Ruam Salmonella Abortus Equi

4- Kısraklardan % 20 oranı belirlenirken; varsa 2022 yılında kan alınan kısraklardan değil,
diğer kısraklardan seçilmelidir. Bir önceki yıl kan alınan kısraklar dışında başka kısrak yok
ise yine aynı kısraklardan numune alınacaktır. (İşletmede at sahibine ait bir kısrak var ise o
kısraktan 2 kısrak var ise en az birinden kan numunesi alınacaktır.)
5- At sahibinin tüm kısrakları için test talep etmesi durumunda tüm kısraklardan numune
alınabilecektir.
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6- İşletmeden alınan numunelerle ilgili laboratuvar sonuçlarının uygun (menfi) gelmesi
halinde, işletmede kişiye ait birinci maddede istenen listedeki atların tamamının vize
işlemleri gerçekleştirilecektir. (kan alınan ve alınmayan)
7- Laboratuvar sonuçlarında herhangi bir hastalık tespit edilmesi durumunda işletmedeki
damızlık olarak kullanılacak atların tamamında ilgili hastalık yönünden testler
yaptırılacaktır.
8- İl Müdürlüklerince vize işlemi için birinci maddede istenen listede yer almayan veya
başka bir işletmede olduğu ifade edilen damızlık atların belgeleri vize edilmeyecektir.
9- Vize işlemleri için Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından, at sahiplerine Tarım ve
Orman İl Müdürlüklerine başvurmaları konusunda duyuru yapılacaktır.
10- Vize işlemi tamamlanan atlara ilişkin listeler, İl Müdürlüklerince Yüksek Komiserler
Kuruluna gönderilecektir.
11- Yapılan testler sonucunda hastalık çıkması durumunda, GKGM ve Yüksek Komiserler
Kurulu'na İl Müdürlüklerince bildirim yapılacaktır.

Gereğini arz/rica ederim.
 

 
Dağıtım:

Yüksek Komiserler Kuruluna
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne
81 İl Müdürlüğüne
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğüne
Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürlüğüne
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