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Bu yayýnýn basýlmasýna verdiði katkýlardan dolayý
REFARM A.Þ’ye
teþekkür ederiz.

Sunuþ
Yumurta üretim çiftliklerinde verimli ve
karlý bir üretimin sürdürülebilmesi ancak
saðlýklý sürüler ile mümkündür. Bu yüzden
hastalýklarýn çýkýþýný ve yayýlýþýný en
aza indirmek için koruyucu önlemlerin
alýnmasý ve her iþletmenin sadece hastalýk
görüldüðünde deðil her zaman uygulayacaðý
bir biyogüvenlik programýna ihtiyaç vardýr.
Böylece üreticiler hem kendi sürüsünü
ve ülke kanatlý varlýðýný hastalýklara karþý
korumuþ hem de halk saðlýðýný güvence
altýna almýþ olurlar. Bu yüzden sürü saðlýðýný
iyileþtirilen ve geliþtiren, hastalýklarýn
tedavi masraflarýnda tasarruf saðlayan,
hayvan ölümlerini en aza indiren ve iþletme
karlýlýðýný artýran uygulamalar bütünü olan
Biyogüvenliðin tanýmý, önemi ve ilkelerinin
tüm üreticilerimiz tarafýndan bilinmesine
ihtiyaç vardýr. Bu amaçla hazýrladýðýmýz
bu kitapçýðýn bilgi açýðýnýzý gidermesini ve
üretiminizi sürdürmenizi diliyoruz.

Derya PALA
Yönetim Kurulu
Baþkaný
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Kanatlý Ýþletmelerinde
Biyogüvenlik ve Hastalýklardan
Korunma
Biyogüvenlik Nedir?
Kanatlý yetiþtiriciliðinde öncelikli hedef sürü saðlýðýný
korumaktýr. Bu yüzden hastalýklarýn çýkýþýný engellemek ve
yayýlýþýný en aza indirmek için bir takým önlemlerin alýnmasý
zorunludur. Alýnan biyogüvenlik tedbirlerinin yetersiz ya da
hiç uygulanmamasý durumunda hastalýklarýn görülme sýklýðý
artmakta ve önemli ekonomik kayýplar oluþmaktadýr.
Biyogüvenlik hastalýk etkenlerini iþletmelerden uzak
tutabilmek için yapýlan iþlerin tümünü kapsar. “Biyo” hayat
anlamýndadýr, “güvenlik” korumayý tanýmlar.
Bu nedenle
Biyogüvenlik yaþamýn güvence altýna alýnmasýný ifade eder ve
kanatlýlarý saðlýklý tutmanýn anahtarýdýr. Bu kapsamda yapýlmasý
gereken, bir iþletmeye infeksiyöz bir hastalýk etkeninin, insan
ve hayvanlar aracýlýðýyla ya da kümes ekipmanlarý ve taþýtlar
vasýtasýyla taþýnma riskini azaltmak için gerekli tedbirleri
almaktýr. Biyogüvenlik tedbirlerini uygulayarak, hastalýklarýn
iþletmelere giriþi engellenir ve böylece hem kanatlý saðlýðý
korunur hem de iþletmelerden alýnan verim ve kazanç artar.
Aile iþletmeciliðinden, çok sayýda hayvanýn ayný kümeslerde
barýndýrýldýðý ticari iþletmelere geçiþle birlikte hastalýklarýn
da görülme sýklýðý ve yayýlýþý artmýþtýr. Bakteri, virus, parazit,
mantar ve benzeri birçok mikroorganizmalar kanatlý sürülerinde
ciddi saðlýk sorunlarýna yol açarlar. Bir iþletme içinde, kanatlý,
personel, araç ve ekipmanlarýn kontrolsüz hareketleri, komþu
iþletmeler ile temas, hasta ya da saðlýk durumu bilinmeyen
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kanatlýlarýn çiftliklere getirilmesi, hastalýk etkeni ile bulaþýk
yem ve sularýn kullanýlmasý ya da kümeslerde kullanýlan
araç, gereç, alet ve ekipmanlarýn yetersiz dezenfeksiyonu
gibi birçok nedenlerle hastalýk etkenleri kolayca kümeslere
bulaþabilir. Ayrýca yabani kuþ, sinek, kýrmýzý tavuk biti, böcek
ve kemirgenlerde hastalýklarýn bulaþma ve yayýlmasýnda çok
önemli rol oynarlar.
Kanatlýlarda sorun olan hastalýklarýn birçoðu viral kökenli ve
bulaþýcý olup, tedavileri mümkün deðildir. Bakteriyel hastalýklar
da antibiyotiklerle tedavi edilebilmelerine raðmen, Salmonella
infeksiyonlarýnda olduðu gibi bazý durumlarda hastalýk etkenini
tamamen yok etmek mümkün olamamaktadýr. Bazý durumlarda
ise antibiyotiklerle tedavi saðlansa bile temizlik ve dezenfeksiyon
uygulanýp infeksiyon kaynaðý ortadan kaldýrýlmadýðý takdirde,
E.coli infeksiyonlarýnda olduðu gibi hastalýk, tedaviden sonra
tekrar ortaya çýkabilmektedir.
Ayrýca hastalýðý geçiren hayvanlarda geliþme geriliði ve
verim düþüklüðü gibi problemlerin ortaya çýkmasýnýn yaný sýra
hastalýk etkeninin kümeslerde kalýcý bir hal almasý da iþletmedeki
verimliliði ve kazancý olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Bu
nedenlerle
kanatlý
yetiþtiriciliðinde
kümesleri
bulaþýcý hastalýklardan korumak ve verimliliði saðlamak için
biyogüvenlik programlarýnýn uygulanmasý ve alýnan koruyucu
tedbirlerin süreklilik arz etmesi büyük önem taþýr. Biyogüvenlik
uygulamalarý, ayný zamanda iþletme çevresindeki diðer kanatlý
iþletmeleri için de önemlidir. Çünkü sýký biyogüvenlik tedbirlerinin
uygulandýðý iþletmelerde, kümesler arasýnda hastalýklarýn
taþýnma ve yayýlma riski en az seviyeye iner.
Sonuç olarak, iþletmelerde sýký biyogüvenlik tedbirlerinin
alýnmasý, kanatlý endüstrisini hastalýk riskinden korumak ve
kanatlý saðlýðýný korumak adýna büyük önem taþýr.
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Biyogüvenliðin Faydalarý Nelerdir?
•
•
•

•
•

Sürü saðlýðýný korur ve hastalýða sebep olan etkenlerin
çiftliklere giriþi ve yayýlýþýný engeller.
Hastalýklarýn çýkýþ ve yayýlýþýný en aza indirir.
Kuþ gribi (Avian Influenza) ve yalancý tavuk vebasý
(Newcastle hastalýðý) gibi normalde görülmeyen ya
da çok nadiren görülebilecek hastalýklarýn iþletmelere
girmesini önemli ölçüde engeller.
Salmonella gibi zoonotik (hayvanlardan insanlara
geçebilen) hastalýklarýn bulaþma riskini azaltýr.
Hastalýklarýn tedavi masraflarýndan kaynaklanabilecek
giderleri azaltýr ve iþletme maliyetlerini düþürür.

Ýyi bir biyogüvenlik programý için öncelikle olasý hastalýk
etkenleri ve taþýyýcýlarýnýn kaynaklarý tespit edilerek bunlarýn
iþletmelere giriþi engellenmelidir. Bunlarýn yaný sýra kümeslerde
ýsýtma, soðutma, havalandýrma, kaliteli yem ve kaliteli içme
suyu gibi ihtiyaçlar düzenli olarak saðlanmalýdýr.
Biyogüvenliðin saðlanmasý için Bölgedeki mevcut hastalýk
problemleri dikkate alýnarak uygun aþý programlarý seçilmeli
ve uygulanmalýdýr. Ayrýca gübreler uygun depolanmalý ölen
hayvanlar ve atýklar usulüne uygun olarak imha edilerek tüm
iþletme çevresi güvenli hale getirilmelidir.
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Biyogüvenlik Kurallarý Nelerdir?
1. Ýþletmenin kurulacaðý arazi isabetli
seçilmelidir.
Kümesin kurulmasý için çevrede hayvancýlýk iþletmelerinin
bulunmadýðý ve saðlýklý yetiþtiricilik yapýlmasýna uygun araziler
seçilmelidir. Binalar, hakim rüzgarlarýn geldiði istikamette ve
yakýn çiftliklerin egzoz fanlarýndan çýkan havaya doðrudan
maruz kalmayacak doðrultuda olmalýdýr. Kümesler, hayvanlarýn
her türlü ihtiyacýný karþýlayacak ve biyogüvenlik için gerekli
uygulamalarýn yapýlmasýna imkan verecek tarzda inþa
edilmelidir.

2. Ýþletmeye giriþler sýnýrlandýrýlmalýdýr.
Ziyaretçiler hastalýk salgýnlarý için ana tehlike
kaynaklarýndandýr. Entegre bir iþletmede, kümesler arasýnda
insan trafiði çok fazladýr. Denetçiler, veteriner hekimler, aþý
ekipleri, kümeslerin bakýmýnda görevli kiþiler, nakil araçlarýnýn
sürücüleri ve benzeri ziyaretçiler çiftliklerin insan trafiðini
oluþturmaktadýr. Bu tür ziyaretçi ziyaretlerinin kontrolü
biyogüvenlik açýsýndan önemlidir.
Bu nedenle;
• Son 24 saat içerisinde baþka kanatlý iþletmelerinde
bulunmuþ
olan
ziyaretçiler
iþletmeye
kabul
edilmemelidir
• Üretim alanlarýna ziyaretçi giriþi sýnýrlandýrýlmalýdýr.
• Ziyaretçi kayýtlarý tutulmalý; isim, tarih ve ziyaret süresi
kaydedilmelidir
• Ziyaretçilerin iþletmede temiz kýyafet ve çizme
giymeleri saðlanmalýdýr.
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•

•
•

Üretim alanýna girme zorunluluðu olan ziyaretçilerin
kümeslere giriþ /çýkýþlarda ve iþletme içerisinde bir
yerden diðerine geçerken mutlaka dezenfektanlý ayak
banyolarýný kullanmalarý saðlanmalýdýr
Ziyaretçilerin ellerini su ve sabun ile yýkamalarý
saðlanmalýdýr.
Tüm iþletme çalýþanlarýna ziyaretçi kabul prosedürü
konusunda eðitim verilmelidir.

3. Araç trafiði kontrol altýnda tutulmalýdýr.
•
•
•
•
•

•

Ýþletme çevresinde bir tampon bölge oluþturulmalýdýr.
Ýnsan ve diðer vektörlerin hareketlerini engellemek için
bu bölgenin etrafý yeterli yükseklikte çitle çevrilmelidir.
Ýþletme giriþine “ GÝRÝLMEZ” yazýlý uyarýcý levhalar
konulmalýdýr.
Mümkünse ana giriþ ve kümes giriþ kapýlarý kilitli
tutulmalýdýr.
Araçlarýn iþletmeye giriþleri kýsýtlanmalýdýr.
Ýþletmenin araç giriþ/çýkýþ noktalarýnda kullanýlmak
üzere dezenfektan püskürtme istasyonlarý kurulmalý
ve araçlarýn giriþ/çýkýþlarda bu sistemden geçerek
yýkanmalarý saðlanmalýdýr.
Ýþletmeye gelen nakil araçlarý için etkili biyogüvenlik
kontrolü yapýlmalýdýr.

Bunun için;
- Ýþletmeye giren tüm araçlar dezenfekte edilmelidir.
-

Sürücülerin araçtan inmelerine ve etrafta dolaþmalarýna izin verilmemelidir.

-

Hastalýk ya da performans problemi oluþtuðu
durumlarda þahit numune olarak kullanýlmak üzere
her kamyondan yem örneði alýnarak saklanmalýdýr.
10

4. Hastalýklar Ýþletmelere Taþýnmamalýdýr
Mikroplar araçlarýn tekerlekleri, kafesler ve ekipmanlar ile
kolayca taþýnabilirler. Bunlarý kümeslerden uzak tutmak için;
• Ýþletmeye alýnacak civcivler mutlaka sertifikalý damýzlýk
iþletmelerden seçilmelidir.
• Yarka alýmý durumunda yarkalar iþletmeye getirilmeden
önce mutlaka Salmonella, Mikoplazma, Newcastle ve
Avian Influenza yönünden test edilmelidir.
• Ýþletme çalýþanlarý diðer kanatlýlarýn ve yem depolarýnýn
bulunduðu alanlara gittiðinde mikroplarý taþýma riski
olduðundan iþlerine geri dönmeden önce üzerlerindeki
kýyafetleri mutlaka deðiþtirmeli ve temiz kýyafetler
giymelidir.
• Hastalýklarýn bulaþmasýný önlemek için deðiþik yaþ
guruplarý ve türden olan ya da deðiþik kaynaklardan
gelen kanatlýlar bir arada tutulmamalýdýr.

5. Ýþletme çalýþanlarýnýn diðer iþletmelere
veya kanatlýlarla ilgili yerlere ziyaretleri
sýnýrlandýrýlmalýdýr
Eller, saçlar ve kýyafetler hastalýk etkenlerini taþýyabilen
tozlarla kirlenebilir ve hastalýklar bu þekilde bir kümesten
diðerine taþýnabilir. Ýþletmede çalýþan tüm personelin aþaðýdaki
uygulamalara dikkat ettiðinden emin olunmalýdýr.
• Tavuk yada diðer tür kanatlýlar ve kanatlý ile çalýþan
insanlardan uzak durulmalýdýr.
• Bir iþletmeyi ziyaret ederken dýþarýda kullanýlan þapka
giyilmemelidir.
• Her iþletme ziyaretinde o iþletmeye ait temiz kýyafet
ve ayakkabý giyilmeli ve her seferinde bunlar
deðiþtirilmelidir.
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6. Komþulardan hastalýk ödünç alýnmamalýdýr
Sürü saðlýðý çok önemlidir. Bu nedenle, bilerek ya da
bilmeden kanatlý yetiþtiriciliði yapan komþulara ait eþyalar
kesinlikle paylaþýlmamalýdýr.
Örneðin;
• Kümeslerde kullanýlan ekipmanlar, bahçe ekipmanlarý
ve malzemeler komþularla ya da diðer kanatlý sahipleri
ile paylaþýlmamalýdýr. Paylaþmanýn kaçýnýlmaz olduðu
durumlarda bu tür malzemeler iþletmeye geri alýnmadan
önce mutlaka temizlenip iyice dezenfekte edilmelidir.
• Ödünç alýnan malzemelerde iade edilmeden önce
mutlaka iyice yýkanýp dezenfekte edilmelidir.
• Ahþap tezgah ya da karton yumurta violleri gibi
malzemeler kesinlikle kimseyle paylaþýlmamalýdýr. Çünkü
bu tür malzemelere, gözenekli yapýlarýndan dolayý yeterli
ölçüde temizlik ve dezenfeksiyon uygulanmasý mümkün
olmamaktadýr.

7. Tüm çalýþanlarýn iyi sanitasyon tedbirlerini
uyguladýklarýndan emin olunmalýdýr.
•
•
•
•
•

Ýþletmede tercihen kümeslerde el yýkama üniteleri
bulunmalýdýr.
Ýþletmede daima özel çalýþma kýyafeti ve çizme
giyilmelidir.
Ýþletmede kesinlikle þapka giyilmemeli, gerekli
durumlarda sadece kümese ait þapkalar kullanýlmalýdýr.
Kümes içerisinde ve kümes dýþýnda ayrý ayakkabý yada
çizmeler giyilmelidir.
Dezenfektanlý ayak banyolarý günlük olarak temizlenmeli
ve geniþ etkili taze dezenfektanlý su ile doldurulmalýdýr.
Ayak banyolarý sadece doðru olarak kullanýldýðýnda
etkilidir.
12

•

•
•
•
•
•

Tüm ekipmanlar düzenli olarak temizlenmeli ve
dezenfekte edilmelidir. Temizlik ve dezenfeksiyon iþlemi
uygulanmamýþ alet ve ekipmanlar kümesler arasýnda
kullanýlmamalýdýr.
Ýþletmede sinek, kýrmýzý tavuk biti, böcek, yabani
kuþlar ve kemirgenler için etkili bir kontrol ve mücadele
programý uygulanmalýdýr.
Kemirgenlerin giriþini engellemek için kümes çevresinde
1-3 metre geniþliðinde betondan yada çakýldan bir alan
yapýlmalýdýr.
Yollar daima temiz tutulmalýdýr.
Tüm iþletme ve çalýþma alanlarý düzenli olarak gözden
geçirilmelidir.
Kanatlý yetiþtiriciliði yapanlar ya da iþletmelerde
çalýþanlar kesinlikle süs kuþlarý, köy tavuðu ya da
dövüþ horozu gibi kanatlıları beslememelidir.

8. Saðlýklý kanatlý kümesleri için tavsiye edilen
sanitasyon uygulamalarý düzenli olarak
izlenmelidir
•
•
•
•

Ýþletmelerde ilk olarak en genç sürüler ziyaret edilmeli,
daha sonra yaþlýlar ve en son olarak da eðer girme
zorunluluðu varsa hasta olan sürülerle ilgilenilmelidir.
Kümeslere girerken ve çýkarken dezenfektanlý ayak
banyolarý kullanýlmalýdýr.
Yetiþtirme periyotlarý arasýnda kümeslerin temizliði
ve dezenfeksiyonu için gereken uygun zaman aralýðý
býrakýlmalýdýr.
Kümeslerden hayvanlarý / altlýðý boþaltmak ve
temizlemek için gerekli prosedürler oluþturulmalýdýr.
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•

•

Kanatlý hayvanlar çýkarýldýktan sonra;
- kümes içi
- ekipmanlar
- yem depolarý,
- su depolarý,
- ölü hayvanlarýn konulduðu imha alanlarý tamamen
temizlenmelidir.
Ölü hayvanlar;, rendering iþlemine tabi tutularak
veya belirlenen alanlarda gömülerek, yakýlarak ya
da kompostlama tekniklerinden biri kullanýlarak
biyogüvenlik kurallarý dahilinde, çevre kurallarýna
uygun olarak imha edilmelidir.
Kümeslerin içi kadar çevresinin temizliðine de gereken
önem verilmelidir. Kuþ, fare, tavuk biti, sinek ve
böceklerin üremesine ve barýnmasýna imkan saðlayan
yapýlar ortadan kaldýrýlmalýdýr ( örneðin; kullanýlmayan
ekipman ve diðer malzemeler yada çöp ve dýþký
atýklarý gibi)

9. Çapraz bulaþma engellenmelidir
•
•
•
•

Hastalýk þüphesi olan kanatlýlar derhal veteriner hekime
bildirilmelidir.
Hastalýk problemleri olan sürüler tespit edilmelidir.
Ýþletme için hastalýk problemi olabilecek durumlarda “
yüksek risk” alanlarý oluþturulmalý, bu alanlarla temas en
aza indirilmeli ve geçiþler sýnýrlandýrýlmalýdýr.
Ýþletmeler arasýnda çapraz bulaþmayý önlemek için
kamyon rotalarý oluþturulmalý ve bu rotalarýn kullanýlmasý
saðlanmalýdýr.
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10. Altlýk / Gübrenin Kümesten Çýkarýlmasý ve
Ýmhasý Uygun Koþullarda Yapýlmalýdýr
Kümes boþaltýldýktan sonra bütün altlýk/gübre kümes
içerisinden uzaklaþtýrýlmalýdýr. Römorklar altlýk/gübre ile
doldurulmadan önce kümes içine yerleþtirilmelidir. Altlýk/gübre
ve tozun etrafa saçýlmasýný önlemek için dolu römorklar hareket
etmeden önce üzerleri tamamen örtülmelidir. Araçlarýn lastikleri
iþletmeden ayrýlmadan önce fýrçalanmalý ve dezenfekte
edilmelidir. Altlýk/gübre kümeslerden en az 1,5 km. uzaða
taþýnmalý, yasalar çerçevesinde ve uygun olan yollardan biri
kullanýlarak imha edilmelidir. Örneðin;
• Bir tarlaya daðýtarak ve 1 hafta içinde tarlayý sürerek,
• Bir tarlayý kazýp gömerek,
• Meraya daðýtmadan önce yýðýn haline getirerek ve
yanmaya býrakarak,
• Gübre fabrikalarýnda iþleme tabi tutularak,
• Yakma fýrýnýnda yakarak.

DÝKKAT:
ALTLIK / GÜBRE ÇÝFTLÝKTE DEPOLANMAMALI
VE KOMÞU ÇÝFTLÝKLERE SAÇILMAMALIDIR.
11. Kümeslerde kýrmýzý tavuk biti, böcek
mücadelesi yapýlmalýdýr
Kýrmýzý tavuk bitleri bazý ilaçlar ve dezenfektanlardan
pek etkilenmezler. Bu nedenle mücadelede etkili ilaçlar
seçilmelidir. Bu tür dýþ parazitler genellikle kanatlýlarýn
üzerinde bulunduðundan hayvanlar kümeste iken onlara zarar
vermeyecek organik preparatlar kullanýlarak mücadele iþlemi
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yapýlmalýdýr. Ayrýca kümes boþaltýldýktan sonra altlýk, tünekler,

folluklar ve kümesin duvar, tavan, kovuk ve çatlak yerleri, püskürtme
aleti ile etkili bir ilaç kullanýlarak iyice ilaçlanmalýdýr. Ýlaçlama iþlemi
temizlik ve dezenfeksiyon tamamlandýktan sonra boþ kümese
uygulanmalý, özellikle bit yumurtalarýný yok etmek için iþlem bir hafta
ara ile tekrarlanmalýdýr.

12. Kemirgenler için kontrol ve mücadele
programý uygulanmalýdýr
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ýþletmede iyi bir gözlem yapýlarak, kemirgenlerin türüne
ve sorunun büyüklüðüne baðlý olarak bir mücadele
yöntemi belirlenmelidir. Kemirgen mücadelesi için
öncelikle bir çevre temizliði yapýlmalýdýr.
Çöpler ortama geliþigüzel býrakýlmamalý, aðzý sýkýca
kapalý metal kovalar içinde saklanmalýdýr.
Ortamda kemirgenlere yuva olabilecek malzeme yada
atýk yýðýnlarý bulunmamalýdýr.
Kemirgenlere besin kaynaðý olabilecek her türlü
malzeme iyi bir þekilde korunmalýdýr.
Su kaynaklarýna dikkat edilmeli, ortamda su birikintisi
olmasýna müsaade edilmemelidir.
Bina çevresindeki otlar temizlenmeli ve en fazla 5 cm.
uzunlukta olabilecek þekilde kesilmelidir.
Üzerine yükleme yapýlan paletler duvar diplerine deðil,
duvardan en az 50 cm. açýða yerleþtirilmelidir.
Bina içine giren borularýn giriþleri korunaklý hale
getirilmelidir.
Devamlý olarak kullanýlan kapýlara otomatik kapatma
kolu takýlmalýdýr.
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13. Hasta tavuklar bildirilmelidir
Kümes saðlýðýný korumak için erken bildirim çok önemlidir.
Kümeslerde anormal belirtiler ya da beklenmeyen ölümler
olduðunda durum mutlaka sorumlu veteriner hekim ve Tarým Ýl /
Ýlçe Müdürlüðüne haber verilmeli ve Bölge Veteriner Kontrol ve
Araþtýrma Enstitüsü’ne vakalar bildirilerek yardým istenilmelidir.
Özellikle Newcastle ve Avian Influenza gibi hastalýklar ihbarý
mecburi hastalýklar olup sadece hastalýk belirtilerinin görüldüðü
kümes/iþletmeye deðil çevrede bulunan tüm kanatlýlara hýzla
yayýlarak büyük kayýplar verdirebilir.

14. Düzenli temizlik ve dezenfeksiyon
yapýlmalýdýr
Kümeslerin çevresi düzenli aralýklarla dezenfekte
edilmelidir. Dezenfeksiyon, kümeslerin çevresinde bulunan ve
risk oluþturabilecek hastalýk etkenlerini azaltýr. Dezenfeksiyon
iki aþamada yapýlýr. Temizlik ve uygun bir dezenfektanýn
kullanýlmasý. Her zaman için ilk iþlem temizlik olmalýdýr. Çünkü
dezenfektan uygulanacak alanlarýn tamamen temizlenmediði
durumlarda dezenfektanlar yeterince etkili olamazlar.
a.Temizlik
Temizlik, kümes hayvanlarýnýn saðlýklý bir þekilde
yetiþtirilmesi ve iyi bir performans göstermesi için onlara ve
insanlara zarar verebilecek bütün hastalýk etkenlerini ortadan
kaldýrmak ve bakteri, virus, parazit, sinek ve böceklerin
sayýlarýný azaltmak için yapýlýr. Kümesler beton zeminli,
kolay yýkanabilir tavan ve duvarlara sahip olmalýdýr. Kümes
içerisinde sütunlar ve çýkýntýlar olmamalýdýr. Toprak zeminlerin
yeterli ölçüde temizlenmesi ve dezenfeksiyonu imkansýzdýr.
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Ayrýca ekipmanlarýn taþýnabilir kýsýmlarýnýn yýkanabilmesi ve
depolanmasý için ayrý bir alan yapýlmalýdýr. Uygun bir temizlik
aþaðýdaki þekilde yapýlabilir:
• Tüm altlýk, yemler ve gübre uzaklaþtýrýlmalýdýr
• Kaba pislikler ve örümcek aðlarý süpürülmelidir.
• Tüm yüzeyler bir deterjan yada temizlik maddesi ile
iyice fýrçalanmalýdýr (yüksek basýnçlý spreyler yararlý
olabilir).
• Yüzeylerdeki tüm deterjan ve organik materyal iyice
durulanarak uzaklaþtýrýlmalýdýr (yüksek basýnçlý su
yararlý olabilir).
Dýþ bölgelerin temizliði de hayatsal önem taþýr. Ýdeal olan
kümeslerin etrafýnýn 1-3 metre beton ya da çakýl ile döþenmesidir.
Bunun mümkün olmadýðý yerlerde kümeslerin dýþýnda:
•
Bitkilerden ari,
•
Kullanýlmayan ekipmanlardan ari,
•
Engebesiz, iyi drene edilebilen ve su birikintilerinin
olmadýðý bir alan oluþturulmalýdýr.
Aþaðýdaki alanlarda temizlik ve dezenfeksiyona özellikle
dikkat edilmelidir:
•
Fan ve ped altlarý,
•
Ulaþýlmasý zor yerler,
•
Kapý etraflarý
Kümes dýþýndaki bütün beton alanlar içeride olduðu gibi
dikkatli bir þekilde temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
b. Dezenfektan uygulanmasý
Dezenfektanlar, uygulanacaklarý alan önceden iyice
temizlenip organik kirler mümkün olduðunca uzaklaþtýrýldýðý
durumlarda daha etkilidirler. Kümes ýsýtýldýktan ve tamamen
kapatýldýktan sonra dezenfeksiyon yapýlmalýdýr. Tüm
dezenfektanlar dýþký, toz ve örümcek aðlarý gibi organik kirlerin
18

bulunduðu ortamlarda kullanýldýðýnda çok az etkilidirler. Diðer
bir deyimle pislikler dezenfekte edilemez.
•

Yapýlacak iþ için etkili dezenfektanlar seçilerek
etiketinde yazýlý olan kullaným talimatlarýna uygun
olarak hazýrlanmalý ve kullanýlmalýdýr. Dezenfektanlarý
tavsiye edilen konsantrasyonlarda kullanmak çok
önemlidir. Kullanýlacak dezenfektan, maliyeti azaltmak
amacýyla bildirilen sulandýrma oranýndan daha fazla
sulandýrýlýrsa tam etkili olmaz. Yanlýþ hazýrlanan
karýþým dezenfektanýn etkisini azaltýr ve var olan
hastalýk etkenlerinin tam olarak yok edilmesini
saðlamadýðýndan zaman ve para kaybýna neden olur.
• Dezenfektan duruma göre iki kez uygulanmalý; ilk
uygulamadan sonra yüzeylerin tamamen kurumasý
saðlanmalý ve ardýndan ikinci uygulama yapýlmalýdýr.
• Kümeslerde temizlik ve dezenfeksiyon iþlemi
tamamlandýktan sonra hastalýk etkenlerinin tamamýna
yakýnýný yok etmek yada infeksiyon oluþturamayacak
seviyeye inmesini saðlamak için fumigasyon
uygulanmalýdýr.
Tüm dezenfektanlarýn beklenen etkiyi gösterebilmeleri
için belirli bir süreye ihtiyacý vardýr.
Etiket
üzerinde
belirtilen zaman süreci dezenfektanýn etkisi için önemlidir. Hiçbir
dezenfektan anýnda etki gösteremez.
c. Uygun dezenfektanýn seçimi
Bir dezenfektanýn hastalýk etkenlerini (virus, bakteri, mantar
ve protozoon) yok etme etkisi, kimyasal kompozisyonuna,
etki alanýna ve mikroorganizmanýn tipine baðlýdýr. Bazý
dezenfektanlar tüm mikroorganizmalar üzerinde etkili deðildir.
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Ýdeal bir dezenfektan ne gibi özelliklere sahip olmalýdýr?
•
Geniþ spektrumlu antimikrobiyal etkiye sahip olmalý,
•
Dayanýklý (stabil) olmalý, antimikrobiyal etkisini çabuk
kaybetmemeli,
•
Ekonomik olmalý,
•
Suda kolay eriyebilmeli,
•
Ýnsan ve hayvan saðlýðý için zararsýz olmalý,
•
Kokusuz veya hoþ bir kokuda olmalý,
•
Boyama özelliði olmamalý,
•
Hýzlý etkili olmalý,
•
Düþük konsantrasyonlarda etkili olmalý,
•
Ortamdaki organik ve inorganik maddelerden
etkilenmemeli,
•
Alet ve malzemeler için aþýndýrýcý olmamalý,
•
Uygulama yerindeki çatlak ve boþluklara iyice nüfuz
edebilmeli,
•
Her ýsýda aktivite gösterebilmeli,
•
Deterjan özelliði olmalýdýr.
Bu özelliklerin bir kýsmý bazý durumlarda diðerlerine göre az
ya da çok deðiþen oranlarda önem gösterse de dezenfektanýn
etkinliði (öldürme etkisi) ve hayvanlar üzerindeki toksisitesi her
zaman için çok önemlidir.
Kullaným amacýna uygun olarak deðiþik tür dezenfektanlar
incelenmeli ve tüm durumlarda etkili olan yani geniþ kullaným
alanýna sahip dezenfektanlardan birisi seçilmelidir.
Dezenfektanlara Örnekler:
Sprey Dezenfektanlar: Etiketinde “virus ve bakteriler
için etkilidir” ibaresi olmalýdýr. Spreyler ayakkabý ve temizlikte
kullanýlan aletlerin dezenfeksiyonu için çok uygundur.
Sprey uygulamadan önce kir ve gübreler yüzeyden iyice
uzaklaþtýrýlmalýdýr.
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Susuz El Temizleyicileri: Bunlar jel ya da ele dökme
þeklinde olmaktadýr. Bunlarýn kanatlýlarý ziyaret etmeden önce
ve ettikten sonra kullanýlmasý gereklidir. Bu tür temizleyicilerin
ellerin tüm yüzeyine ve týrnak aralarýna uygulanmasý önemlidir.
Diðer Dezenfektanlar: Her zaman için etiketinde belirtildiði
þekilde sulandýrýlmalý ve kullanýlmalýdýr.
Dezenfektanlý Ayak Banyosu Hazýrlanmasý
Gerekli Malzemeler:
1. Yetiþkin bir insanýn ayaklarýnýn sýðabileceði büyüklükte
ve içerisinde adým atýlabilecek derinlikte plastik bir
leðen,
2. Plastik ve yüzeyi týrtýklý bir paspas,
3. Genel amaçlý bir dezenfektan,
4. Su
Dezenfektan etiketinde belirtildiði þekilde sulandýrýlýr.
Paspas, plastik leðenin içine yerleþtirilerek üzerine tüm
taban yüzeyini ýslatacak þekilde dezenfektan solüsyonu ilave
edilir. Ziyaretçiler bu paspasta ayakkabýlarýný yýkamalarý için
uyarýlmalýdýr. Paspastaki çýkýntýlar ayakkabýnýn tabanýndaki
kirleri uzaklaþtýrarak tabanýn temizlenmesi ve dezenfektan
ile kolaylýkla temas etmesini saðlar. Ayak banyosundaki sývý
kirlenmeye ve rengi bulanmaya baþladýðýnda hemen deðiþtirilip
yeni dezenfektanlý su ilave edilmelidir.

15. Temizlik ve dezenfeksiyon uygulamasýndan
önce ve sonra ortamýn bakteri ölçümleri
yapýlarak hastalýk etkenlerinin imha
olduðundan emin olunmalýdýr.
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16. Her seviyedeki iþletme çalýþanlarýný
kapsayacak þekilde iyi iletiþim ve eðitim
uygulamalarý yapýlmalýdýr.
Bu konu iþletme sahibi, danýþmanlar ve tüm çalýþanlarýn
birbirleriyle iletiþimi dolayýsýyla bilgi paylaþýmý ve sorulara
cevap bulma açýsýndan çok önemlidir. Bu sayede iþletme
sahipleri ve danýþmanlar eðitimin gerekliliðini tespit edebilir ve
bunu saðlayabilirler. Kümeslerle ilgilenen çalýþanlarýn sorunlarý
dikkatlice deðerlendirilmeli ve gerekli yapýcý eleþtirilerle sorunlara
çözüm önerileri getirilmelidir.
Eðitim konusuna önem verildiðinde, kümes çalýþanlarý
iþletmedeki küçük problemleri dahi fark ederek ele alýrlar. Kümes
performansý ile ilgili veriler birlikte tartýþýldýðýnda kümeste çalýþan
herkesin konunun önemini daha iyi kavrayarak sorunlara sahip
çýkmasý saðlanabilir.
Eðitim uygulamalarý iþletme çalýþanlarý
tarafýndan kaliteli kümes hayvaný yetiþtirilmesi ile sýký biyogüvenlik
uygulamalarýný kapsayan iyi yönetim uygulamalarý arasýndaki
iliþkinin öneminin anlaþýlmasýna yardým eder.
Biyogüvenlik ve sürülerin çevrede maruz kalabileceði
muhtemel tehditler konusunda çalýþanlara sürekli eðitimler
düzenlenmelidir.
Hatalý çalýþanlar mutlaka uyarýlmalý ve hatalarýnýn sebep
olabileceði sonuçlar konusunda bilgilendirilmelidir. Çalýþanlarla
iletiþim, yapýlan yanlýþlarýn ortaya konulmasý ve düzeltilmesi
açýsýndan çok önemlidir. Bilgi yetersizliði her zaman için iyi iletiþim
ve eðitim ile düzeltilebilir.
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17. Ýþletmede düzenli kayýt tutulmalýdýr
Ýþletme yönetimi tarafýndan sürülere ait kayýtlarýn tutulmasý,
sürülerin izlenmesi açýsýndan çok önemlidir.
•
•

Sürülere ait kayýtlar hayvanlarýn geldikleri günden
itibaren elden çýkarýlýncaya kadar dikkatli bir þekilde
tutulmalýdýr.
Bu kayýtlar, hayvanlarýn kuluçkadan çýkýþ tarihleri,
alýndýðý iþletme, hayvanlarýn ýrký, sayýlarý, ölümler,
uygulanan aþýlar, antibiyotikler, yemdeki deðiþiklikler,
gaga kesimleri, kümes deðiþimleri, broyler sürülerinde
günlük tüketilen yem, su miktarlarý, geliþme hýzlarý,
canlý aðýrlýk artýþlarý, damýzlýk veya yumurtacý
sürülerde verime baþlama zamaný yumurta kalitesi ve
aðýrlýðý gibi detaylý bilgileri içermelidir.

18. Sürünün saðlýk durumunu izlenmelidir
Sürünün gözlenmesi esnasýnda, hayvanlarýn saðlýk
durumlarýnýn tespitinde aþaðýdaki belli baþlý sorular sorulabilir:
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1-Hayvanlarda gözle görülebilen bir deðiþiklik var mý ?

GÖRÜNÜM

BAÞ

KASLAR

BACAKLAR/
AYAKLAR

TÜYLER
YEM / SU
TÜKETÝMÝ
DIÞKILAMA

SOLUNUM

SAÐLIKLI
Hayvanlar dik durur, canlýdýr,
baþ ve kuyruk tüyleri dik ve
hareketlidir.

HASTA
Baþ vücuda yakýn bir
pozisyondadýr. Kanatlar, kuyruk
düþmüþ vaziyettedir. Boyun baþ
ile birlikte sýrta doðru kývrýlmýþ
yada bacaklarýn arasýndadýr.
Ýbik ve sakallar parlak kýrmýzý Ýbik ve sakallar soluk renkte,
renktedir. Gözler canlý ve
gözler parlaklýðýný kaybetmiþ,
parlaktýr, ýþýk þiddetine
sulanmýþ veya yarý açýk olabilir.
pupiller büyüyüp küçülerek
Burun delikleri týkalý veya burun
hýzlý bir þekilde cevap verir.
akýntýsý mevcuttur.
Burun akýntýsý görülmez.
Hayvanlar ele alýndýklarýnda Hayvanlar cansýzdýr. Ele
saðlam yapýda olduklarý
alýndýklarýnda tepkileri zayýftýr.
hissedilir, kuvvetli, enerjik bir Kaslarýn zayýflýðý, göðüs
þekilde çýrpýnýrlar.
kemiðinin ele gelmesi hissedilir.
Bacak ve ayaklarý saran pullu Eklemler sýcak ve þiþkindir.
deri temiz, nemli ve parlaktýr. Ayak tabanlarý çatlak ve kabuk
Bacaklar dolgundur. Eklem
baðlamýþ durumdadýr.
bölgesi elle sýkýldýðýnda
þiþkinlik ve sýcaklýk
hissedilmez.
Parlak, düzgün ve temizdir.
Parlaklýðýný kaybetmiþ, daðýnýk
ve kabarýktýr.
Sýklýkla yem tüketir ve su
Ýþtah azalmýþ, su tüketimi
içerler.
artmýþtýr.
Gri, kahverengi, beyaz
Süt beyaz, yeþil, sarý, kýrmýzýmsý
renkte konik þekillidir. Sekum renkte olabilir. Kývamý suludur.
kaynaklý dýþký içeriðinin üzeri
köpükle kaplanmýþ olabilir.
Sessiz, ve burun
Hýrýltý, týksýrýk, ýslýk sesi duyulur.
deliklerinden yapýlýr.
Karýn duvarýnýn hareketleri çok
Gaga kapalýdýr. Kümes
belirgindir.
ýsýsý 30 0C’nin üzerine
çýktýðý durumlarda saðlýklý
hayvanlarda aðýzlarýný açarak
nefes alýrlar.
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2- Bugün ve son günlerde kaç hayvan öldü?
• Bunun için ölüm kayýtlarýnýn kümes kartlarýna düzenli
bir þekilde iþlenmesi gerekir.
• Ölen hayvanlar derhal sürüden uzaklaþtýrýlmalý
ve veteriner hekimin muayenesi için soðuk bir
yerde muhafaza edilmelidirler (özellikle sýcak yaz
günlerinde).
3- Sürüde daha önceden bir hastalýk gözlendi mi?
• Hastalýk gözlendi ise uygulanan ilaçlar ve aþýlar
kümes kayýt formlarýna iþlenmelidir
4- Kümes ortamýnda veya kümesin bulunduðu çevrede
hayvanlar üzerinde deðiþikliðe sebep olacak bir durum
oldu mu?
• Aþýrý sýcak, aþýrý soðuk, kümesin içerisine yabani
hayvan girmesi, aþýrý gürültü gibi. Bu ve benzeri
olaðan dýþý durumlar ve sonuçlarý mutlaka kümes
kayýtlarýna iþlenmelidir.
5- Kümese yeni yem giriþi oldu mu?
• Kümese yemlerin geliþ tarihleri, miktarlarý, tüketilmeye
baþlandýðý tarih ve yem formülasyonundaki
deðiþiklikler mutlaka kümes kartlarýna iþlenmelidir.
6- Hayvanlarýn yem ve su tüketimlerinde bir deðiþiklik oldu
mu?
• Deðiþiklikler günlük olarak mutlaka kümes kartlarýna
iþlenmelidir.
7- Yumurta veriminde bir düþme veya kabuk kalitesinde
bir bozulma oldu mu?
• Günlük üretim verileri dikkatli bir þekilde kayýt edilmeli,
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her gün toplanan yumurtalarýn kabuk kaliteleri,
özellikleri, toplama ve viyolleme esnasýnda dikkatli bir
þekilde incelenmeli, bir deðiþiklik var ise daha sonra
veteriner hekimlerin incelemesi için ayrýlmalýdýrlar.
8- Hayvanlarýn
dýþkýlamalarýnda
veya
dýþkýnýn
görüntüsünde veya kývamýnda bir deðiþiklik var mý?
• Dýþkýnýn kývam ve görüntüsü çeþitli hastalýklarda
deðiþir. Bu yüzden bir deðiþiklik dikkati çektiðinde
derhal sorumlu veteriner hekime haber verilmelidir.

19. Aþý programlarý ihtiyaç doðrultusunda ve
uygun þekilde hazýrlanmalýdýr
Aþýlar, doðru olarak seçilip uygun þekilde kullanýldýklarýnda
hastalýklara karþý korunmada önemli bir araçtýr. Sürünün
aþýlama programý sorumlu veteriner hekim ile görüþülerek
belirlenmelidir.
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YUMURTACI KÜMESLERDE DENETÝM LÝSTESÝ
Evet Hayýr Not
1. Ýþletme çevresi çevrili mi?

¨

¨

………………....

2. Ýþletme giriþinde dezenfeksiyon
havuzu yada araç dezenfektan
sprey cihazý var mý?

¨

¨

………………....

3. Ýþletmeye zorunlu olarak girmesi
gereken araçlarýn dezenfeksiyonu
yapýlýyor mu ?
¨
Kayýt ediliyor mu?
¨

¨
¨

4. Varsa iþçi lojmanlarýnýn kümeslerle
irtibatý örgülü telle engellenmiþ mi? ¨

¨

………………....

¨

¨

………………....

¨
¨

¨
¨

7. Kümes içinde yabani kuþ var mý ? ¨

¨

………………....

8. Kümes içi ve dýþý personel
kýyafetleri ayrý mý ?

¨

¨

………………....

9. Kümese giriþte el ve ayak
banyolarý bulunduruluyor mu ?
Günlük olarak deðiþtiriliyor mu ?

¨
¨

¨
¨

5.

Ýþletmede her hangi bir evcil
hayvan ve diðer çiftlik hayvanlarý
barýndýrýlýyor mu ?

6. Kemirici kontrolü yapýlýyor mu ?
Kayýt tutuluyor mu ?
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………………....
………………....

………………....
………………....

………………....
………………....

10. Soyunma ve duþ yerlerinde kirli ve
temiz alanlar birbirinden ayrý mý ? ¨
Personel duþ yapýyor mu ?
¨
Ýþ elbiseleri her gün yýkanýyor mu ? ¨

¨
¨
¨

11. Ýþletmede yakma fýrýný var mý ?
Kullanýlýyor mu ?

¨
¨

¨
¨

12. Kümesler/Ýþletmeler arasýnda
personel gidiþ, geliþi var mý ?

¨

¨

………………....

13. Yeni iþe baþlayan personelin iþe
baþlamadan önce portör
muayenesi yapýlýyor mu ?

¨

¨

………………....

14. Personel portör muayenesi
düzenli olarak yapýlýyor mu ?

¨

¨

………………....

15. Kümesler/ Ýþletmeler arasýnda
malzeme alýþ veriþi var mý ?

¨

¨

………………....

16. Kümes çevresinde aðaç var mý ?
Ot mücadelesi yapýlýyor mu ?

¨
¨

¨
¨

17. Altlýk kapalý bir alanda mý
depolanýyor?

¨

¨

………………....

18. Kümes/Ýþletme’ de temizlikdezenfeksiyon kontrolü
yapýlýyor mu ?

¨

¨

………………....

19. Ziyaretçi kayýt defteri var mý ?

¨

¨

………………....

20. Aþý programýna uyuluyor mu ?

¨

¨

………………....

21. Su sanitize ediliyor mu ?

¨

¨

………………....
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………………....
………………....
………………....
………………....
………………....

………………....
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