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Karar Tarihi: 13. 02. 2018 
Karar No: 2018/01 
Karar konusu: Ruam hastalığı ile mücadele 
 
Adalarda Ruam hastalığının eradike edilmesi ve fayton taşımacılığının sorunlarıyla 
ilgili çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla 13. 02. 2018 tarihinde İlçe Hayvan 
Sağlık Zabıtası Komisyonu Adalar Kaymakamı  Hikmet DENGİŞİK başkanlığında 
toplanmış ve İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonuna iletilmek üzere aşağıdaki 
kararlar alınmıştır. 
 
 

1- 08.11. 2017 tarih ve 2017/5 sayılı Adalar İlçesi HSZK kararı gereği Adalar 
ilçesine hayvan giriş çıkışları son iki dönem hastalık tarama sonuçları menfi 
çıkana kadar yasaklanması kararının aynen devam etmesi 

2- İSPARK Fayton park alanının ve yolların acil temizlik ve dezenfeksiyonunun 
yapılarak hijyen yönünden iyileştirilmesi, bu işlemin İSPARK tarafından 15 
günde bir ve 3 ay süreyle yapılması ve yaptırılmasına ve İlçe Gıda tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğüne yapılan işlemlerle ilgili bilgi verilmesine 

3- Temizlik, dezenfeksiyon ve hayvan refahı bakımından atların kalmasına 
elverişli olmayan ve hastalık mihrakı olan Aya Nikola, Yürükali ve Tepeköy 
mevkiindeki at ahırlarının İBB tarafından ivedilikle yıkılmasına 

4- Büyükada’da atların barınma yeri olarak sadece İSPARK Fayton Park 
Alanı’nın kullanılması ve karantina ahırı da tesis edilecek şekilde Fayton Park 
Alanı’nın düzenlenmesi, atların ve fayton sayılarının çok fazla olması 
sebebiyle İBB tarafından peyderpey azaltılmasına, 

5- Adalar’da yolların çok yokuşlu olması, atların idrar ve dışkılarının yollara 
dökülmesiyle enfeksiyon kaynağı olması, özellikle yaz aylarında yoğun 
kokuya yol açması, faytonların ulaşım aracı olarak pahalı olması, atların 
gezinmesi için Adalar’da uygun yer olmaması, tek ulaşım aracı olması sonucu 
Adalar’da kapasitenin üzerinde at olması, hayvan sahipleri tarafından atların 
bakım koşullarının olması gerektiği gibi sağlanmaması gibi sebeplerle 
faytonların ulaşım aracı olmaktan çıkarılması; Lunapark meydanında İBB – 
UKOME tarafından belirlenen güzergahta turistik gezi amaçlı ve sınırlı sayıda 
fayton ayrılmasına 

6- İBB-UKOME (Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü) tarafından Adalar İlçesinde 
25.12.1998 tarih ve 98/138 sayılı İl Trafik komisyonu Kararlarına uygun 
olarak motorsuz alternatif ulaşım aracına geçilmesi 

 
Oy birliği ile karar verilmiştir.  


