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Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: Sağlıklı Hayvanlar, Güvenli Gıda 

“Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: Sağlıklı Hayvanlar, Güvenli Gıda" konferansında, gıda güvenliği ve 

üreticilerin kayıplarının azaltılması açısından hayvan sağlığının önemi ele alınmış ve bruselloz hastalığına 

odaklanılmıştır. 13 Haziran 2019 Perşembe günü saat 09:30 - 14:00 arasında Lefkoşa Hidden Garden'da 

gerçekleştirilen konferansta, AB standartlarının uygulanması yoluyla Kıbrıs Türk toplumunda hayvan ve halk 

sağlığının iyileştirilmesinde AB'nin sağlamış olduğu katkılar da vurgulanmıştır.   

Nihai hedef brusellozun adadan eradikasyonudur. AB uzmanı Dr. Yolanda Vaz (Portekiz), bu işin çok karmaşık 

ve zor bir iş olduğunu vurgulamış, Portekiz'de brüselloz hastalığının eradikasyonunun güçlüklerle dolu yıllar 

aldığını katılımcılarla paylaşmıştır. AB uzmanı Dr. Nick Taylor, hayvan hastalıklarının önlenmesinin taşıdığı 

genel önemi açıklamış ve hayvan hastalıklarının çiftliklere girmesinin nasıl önleneceğini anlatmıştır. 

Brusellozun başarılı bir şekilde eradikasyonunun birçok faktöre bağlı olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu 

faktörler arasında; hastalığın girmesine, yayılmasına ve kalmasına nelerin sebep olduğunu anlamanın, ilgili tüm 

paydaşların destek vermesi ve katılım sağlamasının, sorumluluğun paylaşılması ve şeffaflığın olmasının, 

araçların mevcut olması ve kullanılmasının (örneğin güçlü mevzuat, hayvan tanımlama ve kayıt sistemleri, 

hayvan sağlığı veri yönetim sistemi, kontroller vb.) gibi faktörlerin yer aldığını belirtmişlerdir. Bu tür araçlar ve 

etkileşimler olmaksızın yapılan herhangi bir hayvan hastalığı eradikasyonu çalışmasında ancak kısmi bir başarı 

elde edilebilecektir.  

Konferansta, başta negatif sonuçlara sahip çiftliklerin korunması olmak üzere, bruselloz enfeksiyonu taşıyan 

hayvanların saptanması ve ortadan kaldırılması çalışmalarının devam ettirilmesinin taşıdığı önem 

vurgulanmıştır. Sürülerinde iyi bir brusella statüsünü koruyabilmek için uygun durumdaki bütün hayvanların 

her yıl test edilmesi gerektiği çiftçilere hatırlatılmıştır. Birçok katılımcı, öncelikli hayvan hastalıklarının (örneğin 

bruselloz) ortadan kaldırılması için çabaların sürdürülmesinin önemini belirtmiş, veteriner ve hayvan 

üreticilerinin bu hedefe ulaşmak için birlikte çalışması gerektiğini vurgulamışlardır. Katılımcılar ayrıca, Kıbrıs 

Türk toplumunda bruselloz ve diğer önemli hastalıkların ortadan kaldırılması hedefinin gerçekleştirilmesinde 

AB desteğinin devam etmesinin önem taşıdığını belirtmişlerdir.  

Son olarak, konferans katılımcıları toplumun artık daha bilgili olduğunu, kaliteli ve güvenli ürünler talep ettiğini 

belirtmiş ve bu durumun Kıbrıs Türk toplumunda önemli hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılmasında 

kamuoyunun ilgi seviyesini gösterdiğini vurgulamışlardır. 

AB Yardım Programı kapsamında, başta hayvan yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı olmak üzere, hayvancılık 

sektörünün performansını geliştirmeye yönelik 20 milyon Euro'dan fazla kaynak tahsis edilmiştir. Hayvan 

yetiştiriciliği ve hayvan sağlığının iyileştirilmesine yönelik yardımlar üreticiler (özellikle süt üreticileri) ve 

veterinerlik hizmetleri için sağlanmaktadır. Tarım uygulamaları ve hijyen, hayvan hastalıklarının önlenmesi, 

kontrolü ve ortadan kaldırılması, süt ürünlerinde hijyen ve gıda güvenliği alanlarında binden fazla çiftçiye 

teknik eğitim verilmiştir.  
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Konferans, AB Bilgi Merkezi ile Hayvan Hastalıklarının eradikasyonu, kontrolü ve önlenmesi alanlarında Kıbrıs 

Türk veteriner hizmetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik AB finansmanıyla sağlanan teknik yardım 

projesi tarafından düzenlenmiştir.   

Konferansa 100'den fazla çiftçi, veteriner, yerel temsilci ve ilgi duyan diğer işletmeciler katılmıştır. 

 
Arka Plan: 
 
AB Hayvan Sağlığı Politikası, bulaşıcı hayvan hastalıklarına (genellikle epidemilere) karşı mücadelede yıllar içerisinde elde 

edilen gelişmelerin bir sonucu olup AB'de gıda, yetiştiricilik, spor, arkadaşlık, eğlence amacıyla tutulan ve hayvanat 

bahçelerinde yer alan bütün hayvanları kapsamı altına almaktadır. Ayrıca, diğer hayvanlara veya insanlara hastalık 

bulaştırma riskinin yer aldığı durumlarda, vahşi hayvanları ve araştırmalarda kullanılan hayvanları da kapsar. Bir yandan 

insan ve hayvan sağlığı ve refahını korurken, diğer yandan, hayvan hastalıkları salgınlarını kontrol altında tutarak,  

sürveyans ve eradikasyon programları yürüterek küçükbaş, büyükbaş, kümes hayvanları ve balıkta yüksek hayvan sağlığı 

statüsü elde etme yönündeki çalışmalarıyla gıda güvenliğini de korumaktadır. Mevzuat ve mevzuat dışı önlemler yoluyla 

canlı hayvanların ve hayvansal kökenli ürünlerin (hayvansal yan ürünler de dahil) AB iç pazarına (AB'ye giriş de dahil) 

sorunsuz ve güvenli bir şekilde girişini sağlamaktadır. 'Önleme tedaviden daha iyidir' sloganını kullanarak çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

Avrupa Komisyonu, Hayvan Sağlığı Stratejisini Eylül 2007'de kabul etmiştir. Stratejinin 4 bileşeni vardır ve bütün çalışmalar 
için geçerli olan iki ilkesi bulunmaktadır: ortaklık ve iletişim. Bu bileşenler; “önceliklerin tanımlanması”, “AB Hayvan Sağlığı 
çerçevesi”, “önleme, sürveyans, ve hazırlık”, ve “bilim, inovasyon ve araştırma”: 
https://ec.europa.eu/food/animals/health/strategy2007- 2013_en 

 

Medya İletişim : AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu, 228 2577 
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