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DAĞITIM YERLERİNE
 

İl Müdürlüğümüz yerleşkesi içieirsinde bulunan sahipsiz hayvanların çalışanlar açısından
saldırma ve bulaşıcı hastalıklar rıski olduğundan bahse konu sahipsiz hayvanların kontrolsuzce İl
Müdürlüğümüz yerleşkesi içinde dolaştığı, saldırgan davranışlar sergileyerek rahatsızlık yarattıkları
zaman zaman çalışanları tarafından dile getirilmektedir. Kontrolsüzce ürediği, beslenme ve dışkılama
alanlarının biyolojik bakımdan büyük tehlike yarattığı ve çeşitli enfeksiyonların yayılmasına neden
olabilecegi,  Yerleşke hijyeninin18.03.2020 Tarih ve 2020-01 nolu ISG Kurulu 5 nolu kararı geregi
korunması açısından tamamen riskli olduğu tespit edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 2019-2023 Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı
kapsamında; "Bilim dünyasında yaygın olarak kabul gören ortak anlayış, gelecekte daha
fazla ve yeni zoonozların ortaya çıkacağı ve bu duruma şimdiden hazırlıklı olmanın
gerektiği yönündedir. Ülkelerin kendi coğrafi konumları ve ekonomik gelişmişlik
düzeylerine göre tehdit oluşturan zoonitik hastalıkları belirleyip, korunma ve kontrol

 ibaresi ile zoonotik hastalıkların kontrol altınastratejilerini geliştirmeleri gerekmektedir."
alınması gerektiğinin önemi belirtilmekte ve "Zoonitik hastalıklarla mücadele amacı ile
oluşturulmuş olan bu eylem planı, ulusal bir plandır. Bu planın gerçekleştirilmesinde başta
Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere akademisyenler, kamu ve özal

 denilmektedir. Bu eylem planıkuruluşları ile tüm bireylere düşen görevler vardır."
kapsamında, İl Müdürlüğümüz yerleşke alanı içerisinde biyolojik tehlike oluşturan ve zootik
hastalık üretme ve yayma riski bulunan sahipsiz hayvanların beslenmesi ve üremeleri söz
konusu olamayacagından; bu hayvanların yerleşke alanı dışına nakli için Belediye ile irtibata
geçilerek gerekli iş ve işlemlerin başlatılması, tüm personelin bu konuda bilgilendirilmesi ve
gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda uyarılmaları gerekmektedir. Ayrıca İl
Müdürlüğümüz yerleşke alanı içerisinde yemek atığı veya  hazır hayvan yiyeceğinin hiçbir
şekilde yerleşke içerisinde sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla verilmemesi ve buna

 hususunda;aykırı davranış sergileyen personel hakkında idari işlem başlatılması

Gereğini rica ederim.
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