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Tek doz uygulama ile Marek hastalığı ve velojenik Newcastle hastalığına karşı
uzun süreli koruma sağlar
Kullanımı kolaydır; doğru, hızlı ve uygun maliyetli aşılama için bir günlük civcivlere
subkutan veya embriyonik dönemin 18. gününde in-ovo yolla kuluçkada uygulanır.
Sahada tekrar uygulama gerektirmez, aşı reaksiyonlarını ortadan kaldırır
Newcastle ve Enfeksiyöz Bronşitis aşıları gibi diğer canlı solunum sistemi aşıları
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İHBARI MECBURİ TAVUK VEBASI (AVİAN İNFLUENZA)
HASTALIĞINDAN ARİ BÖLGELERİN TANIMLANMASI VE İLANI
HAKKINDA TALİMAT
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması, güvenli hayvansal üretim yapılması ve uluslararası ticaretin sürdürülebilmesi için Tavuk Vebası hastalığından ari bölgelerin tanımlanması ve ilan edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Talimat Tavuk Vebası hastalığı yönünden ari olarak tanımlanacak bölgelerin tanımlanma usullerini, denetimini ve yapılacak survey çalışmalarına ilişkin işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Talimat 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesi ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) Kara Hayvanları Sağlık Kodu’nun
Tavuk Vebası hastalığı ile ilgili bölümünde yer alan hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.
Bölgenin tanımı
MADDE 4 – (1) İdare sistemimize göre 81 ilden oluşan Ülkemizde, Tavuk Vebası hastalığı
açısından her bir il sınırı ile sınırlı olmak üzere 81 bölge oluşturulmuştur. Her bir bölge biyogüvenlik yönetim sistemi altında, hastalık açısından aynı sağlık statüsüne sahip kanatlı popülasyonlarından oluşmaktadır.
Ari bölgelerin ilanı
MADDE 5 – (1) 2015 yılında tespit edilen Tavuk Vebası hastalığı sonrasında yapılan çalışmalar ile hastalık yok edilmiş ve 15 Ağustos 2015 tarihinde Tavuk Vebası hastalığından ari
olduğumuz Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatına (OIE) bildirilmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında tüm
ülkeyi kapsayarak yapılan survey sonuçlarına göre halen Ülkemiz Tavuk Vebası hastalığından
ari olduğundan bu Talimat gereği oluşturulan 81 bölge de ilk olarak söz konusu hastalıktan ari
olarak tanımlanmıştır.
(2) Tanımlanan 81 bölge Bakanlık tarafından web sayfasında ilan edilir. Hastalığın ülkemizdeki
durumu ve yapılacak survey çalışmalarına göre bölgeler gerektiğinde ve her yıl başında güncellenir.
(3) Bu Talimat ile ilan edilen Tavuk Vebası hastalığından ari bölgelerin, arilik durumunun sürdürülebilmesi için yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere İl Müdürlükleri tarafından kuluçkahaneler, damızlık kanatlı işletmeleri, ticari yumurtacı işletmeler, ticari etlik işletmeler, yem
işletmeleri, kanatlı kesimhaneleri ve sulak alanlar için Ek-1’de yer alan tablolar bir dosya halinde her yıl 15 Ocak tarihine kadar excel ortamında öncelikle mucadele@tarim.gov.tr adresine,
yazılı olarak ise Genel Müdürlüğe gönderilir.
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(4) Her bir bölgede 6 ayda bir aktif ve yıl boyu pasif survey gerçekleştirilir.
(5) Pasif survey aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
a) Pasif survey köy ve ticari işletmelerin ziyareti sırasında yapılan klinik gözlem ile gerçekleştirilmekle birlikte hasta ya da ölü kanatlı ihbarları da pasif survey kapsamında
değerlendirilir.
b) Yapılan pasif survey, il sınırları içerisinde bulunan köy ve ticari işletme sayısının her altı
aylık dönem için en az % 10’unu kapsar.
c) Pasif surveyde örnekleme yapılacak köyler ve ticari işletmeler Basit Tesadüfi Örnekleme
Tablosu’na (EK-3) göre seçilecektir.
ç) Basit Tesadüfi Örnekleme Tablosu ile denetlenecek köy ve ticari işletmelerin Belirlenmesi: Bölgedeki pasif survey yapılacak köyler ile ticari işletmelerdeki kümesler ayrı ayrı
seçilecektir. Bölgedeki tüm köy ve ticari işletmelerde bulunan kümeslerden (damızlık,
ticari etlik ve yumurtacı) her birine, birer numara verilerek iki liste (köy listesi, kümes
listesi) oluşturulacaktır. EK-3’de bulunan Random tablosunun herhangi bir noktasından tespite başlanacaktır. Örneğin bölgenizde toplam 138 kümes olduğunu düşünelim.
138 kümesin % 10’u olan 14 adet kümes seçerek pasif survey yapılacaktır. Çalışma
öncesinde her bir kümese 1 den 138’e kadar numara verilir. Buna göre eğer tablonun
2. kolonunda bulunan 54381 ile başlayan sıradan başlayacak olursak, sondan 3 rakamı
kullanarak 14 kümesin seçimi yapılacaktır. Bu kolondan aşağı doğru gidersek 138’in
üzerinde olanlar ve aynı rakam çıkanlar atılır ve 14 adet numara tespit edinceye kadar seçme işlemine devam edilir. Kolonun bitişini takiben yan kolon kullanılarak seçim
işlemi yapılır. Bu örnekteki numaralar 133, 115, 11, 51, 70…. şeklinde devam eder. Bu
numaralara karşılık gelen kümeslerde pasif survey yapılır.
d) Yapılan pasif surveyde özellikle günlük yem ve su tüketimi ile canlı ağırlık artışı ve yumurta verimindeki azalma, solunum sistemi enfeksiyonlarına dair belirtiler ve günlük
ölüm oranındaki artış yönünden incelemeler yapılır ve her ziyarette köy için Ek-2’de yer
alan Köy Kanatlılarında Pasif Survey Tarama Formu, ticari işletmeler için Ticari İşletme
(Kümes) Pasif Survey Tarama Formu doldurulur.
e) Pasif surveye ait sonuçlar Temmuz ayının ilk haftası ile Aralık ayının son haftası İl Müdürlüklerince Ek-2’de yer alan Köy/Ticari İşletmeler (Kümes) Pasif Survey Sonuç Raporuna
işlenerek Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
f) Yapılan pasif surveyde hastalıktan şüphe edilmesi durumunda numune alınarak bağlı
olunan Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.
(6) Bakanlıkça, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) Kara Hayvanları Sağlık Kodu’nun Tavuk
Vebası hastalığı ile ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanan aktif survey planı, çalışma öncesinde İl Müdürlüklerine gönderilir. Aktif survey aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
a) Aktif survey özellikle göçmen kuş hareketlerinin yoğun olduğu dönemler dikkate alınarak
yapılacak ilk aktif survey Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ikinci aktif survey ise Eylül, Ekim
ve Kasım aylarında uygulanacaktır.
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b) Aktif survey virolojik ve serolojik inceleme yapmak üzere alınacak örnekler ile gerçekleştirilir.
c) Aktif survey her bir bölgenin tüm ticari, köy ve sulak alanlardaki kanatlıları kapsayacak
şekilde hazırlanır.
ç) Aktif survey için numunelerin analizleri OIE ile uyumlu olarak hazırlanan Bakanlığımız
Teşhiste Metot Birliği Kitabında yer alan metotlara göre yapılır.
d) Yapılan ilk ve ikinci aktif surveye ait sonuçlar Bakanlıkça hazırlanan survey planında belirtilen zamanda Bornova Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.
Ari bölgeler arası canlı kanatlı, kuluçkalık yumurta ve yem nakilleri
Madde 6 – (1) Ari bölgeler arasında bir günlük civcivler hariç canlı kanatlı sevki aşağıdaki
şartlar altında yapılır.
a) Yükleme gününde sevki yapılacak hayvanlar Tavuk Vebası açısından klinik belirti göstermemelidir.
b) Hayvanlar kuluçkahaneden çıktığından bu yana ya da en az 21 gündür aynı işletmede
olmalıdır.
c) Nakil aracının temizlik dezenfeksiyonu yapılmış olmalıdır.
(2) Ari bölgeler arasında bir günlük civciv sevki aşağıdaki şartlar altında yapılır.
a) Bir günlük civcivlerin elde edildiği kuluçkahanede Tavuk Vebası hastalığı bulunmamalıdır.
b) Bir günlük civcivlerin elde edildiği yumurtalar, toplandığı gün ve bu günden en az 21
gün öncesine kadar Tavuk Vebası hastalığının bulunmadığı damızlık hayvanlardan elde
edilmiş olmalıdır.
c) Nakil aracının temizlik dezenfeksiyonu yapılmış olmalıdır.
(3) Ari bölgelerden elde edilen kuluçkalık yumurtalar ari bölgelerdeki kuluçkahanelere aşağıdaki şartlar altında sevk edilir.
a) Yumurtalar, toplanma zamanında ve bu zamandan en az 21 gün öncesinde aynı işletmede bulunan ve Tavuk Vebası hastalığının bulunmadığı damızlık hayvanlardan elde
edilmiş olmalıdır.
b) Yumurtaların sanitasyonu yapılmalıdır.
c) Yumurtalar yeni ya da sanitasyonu yapılmış viyoller ile nakledilmelidir.
ç) Nakil aracının temizlik dezenfeksiyonu yapılmış olmalıdır.
(4) Canlı kanatlı nakilleri için Yurtiçi Kanatlı Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu, kuluçkalık yumurta nakilleri için Yurtiçi Hayvansal Ürün Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık
Raporu tanzim edilir.
(5) Yem nakli yapacak araçların temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış olmalıdır.
(6) İki ari bölge arasındaki sevk esnasında ari olmayan bölgeden geçiş olacak ise sevk aracı bu
bölgede duraklamadan yola devam edecektir.
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Ari olmayan bir bölgeden ari bölgeye canlı hayvan, kuluçkalık yumurta ve yem nakilleri
MADDE 7 – (1) Ari olmayan bir bölgeden ari bölgeye kesim için canlı kanatlı sevki aşağıdaki
esaslara göre yapılır.
a) Hayvanlar kuluçkahaneden çıktığından bu yana ya da en az 21 gündür aynı işletmede
olmalıdır.
b) Yükleme gününde sevki yapılacak hayvanlar Tavuk Vebası açısından klinik belirti göstermemelidir.
c) Sevki yapılacak hayvanlar yükleme gününden önceki son 14 gün içerisinde Tavuk Vebası
yönünden test edilmiş ve negatif bulunmuş olmalıdır. Bu amaçla hayvanlardan 20 adet
cloakal ve tracheal sıvap numuneleri ile kan numunesi alınarak bağlı bulunduğu Enstitü
Müdürlüğüne gönderilir. Enstitü Müdürlükleri numunelerin analizlerini yaparak sonucu
İl Müdürlüğüne bildirir. İl Müdürlüğünce analiz sonucunun uygun olması durumunda
Yurtiçi Kanatlı Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu tanzim edilir. Sevk
için düzenlenen Yurtiçi Kanatlı Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu ekine
analiz sonucunun bir fotokopisi eklenir.
ç) Hayvanlar resmî veteriner hekim tarafından veya gözetiminde mühürlenen ve temizlik
dezenfeksiyonu yapılmış araçlarla taşınır. Kesimhaneye gidene kadar araç yolda durmadan gitmelidir.
d) Hayvanlar kesimhaneye ulaştığında ve kesim sonrasında detaylı muayeneleri yapılmalıdır.
e) Hayvanlar kesimhaneye sevk edilmeden önce kesimhane ile irtibata geçilmeli, ari bölgelerden gelen diğer kanatlı hayvanlardan ayrı tutulmalı ve ayrı olarak, günün sonunda
bekletilmeden kesilmeli, kesimden sonra temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır.
f) Ari olmayan bölgeden gelen hayvanlardan elde edilen et ve et ürünleri, uluslararası ticarete sunulamayıp, sadece ülke içi tüketime sunulacaktır.
(2) Ari olmayan bir bölgeden ari bölgeye bir günlük civciv sevki aşağıdaki şartlar altında yapılır.
a) Civcivlerin elde edildiği kuluçkahanede Tavuk Vebası hastalığı bulunmamalı, civcivler
yükleme gününde Tavuk Vebası açısından klinik belirti göstermemelidir.
b) Civcivler Yurtiçi Kanatlı Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu ile sevk edilir.
c) Civcivler resmî veteriner hekim tarafından veya gözetiminde mühürlenen ve temizlik
dezenfeksiyonu yapılmış araçlarla taşınır. İşletmeye gidene kadar araç yolda durmadan
gitmelidir.
ç) Civcivler sevk edildikleri işletmede en az 21 gün süreyle karantina altında tutulur.
d) Ari olmayan bölgede bulunan kuluçkahaneye, ari bir bölgeden gelen damızlık yumurtalar ve bu yumurtalardan çıkan civcivler, ari bölgede bulunan bir işletmeye sevk edilecek
ise, ari olmayan bölgede elde edilen yumurtalar ve onlardan elde edilen civcivler ile
temas etmemelidir.
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e) Ari olmayan bölgede üretilen bir günlük civcivler uluslararası ticarete sunulmayacaktır.
(3) Ari olmayan bir bölgeden ari bölgeye kesim amacı dışında canlı kanatlı sevki aşağıdaki
esaslara göre yapılır.
a) Yükleme gününde sevki yapılacak hayvanlar Tavuk Vebası açısından klinik belirti göstermemelidir.
b) Sevki yapılacak hayvanlar yükleme gününden önceki son 14 gün içerisinde Tavuk Vebası
yönünden test edilmiş ve negatif bulunmuş olmalıdır. Bu amaçla hayvanlardan 20 adet
cloakal ve tracheal sıvap numuneleri ile kan numunesi alınarak bağlı bulunduğu Enstitü
Müdürlüğüne gönderilir. Enstitü Müdürlükleri numunelerin analizlerini yaparak sonucu
İl Müdürlüğüne bildirir. İl Müdürlüğünce analiz sonucunun uygun olması durumunda
Yurtiçi Kanatlı Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu tanzim edilir. Sevk
için düzenlenen Yurtiçi Kanatlı Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu ekine
analiz sonucunun bir fotokopisi eklenir.
c) Hayvanlar resmî veteriner hekim tarafından veya gözetiminde mühürlenen ve temizlik
dezenfeksiyonu yapılmış araçlarla taşınır. Varış işletmesine gidene kadar araç yolda durmadan gitmelidir.
ç) Hayvanlar sevk edildikleri işletmede en az 21 gün süreyle karantina altında tutulur.
d) Ari olmayan bölgede bulunan canlı kanatlılar uluslararası ticarete sunulmayacaktır.
(4) Ari olmayan bir bölgeden ari bölgedeki kuluçkahanelere, kuluçkalık yumurtalar aşağıdaki
şartlar altında sevk edilir.
a) Yumurtalar, toplanma zamanında ve bu zamandan en az 21 gün öncesinde aynı işletmede bulunan hayvanlardan elde edilmiş olmalıdır.
b) Yumurtaların elde edildiği damızlık hayvanlarda, yumurtaların toplandığı gün ve bu
günden en az 21 gün öncesine kadar Tavuk Vebası hastalığı bulunmamalıdır.
c) Yumurtaların sanitasyonu yapılmalıdır.
ç) Yumurtalar yeni ya da sanitasyonu yapılmış viyoller ile nakledilmelidir.
d) Yumurtalar resmî veteriner hekim tarafından veya gözetiminde mühürlenen ve temizlik
dezenfeksiyonu yapılmış araçlarla taşınır. Kuluçkahaneye gidene kadar araç yolda durmadan gitmelidir.
e) Sevki yapılacak yumurtaların elde edildiği hayvanlar yükleme gününden önceki son 7
gün içerisinde Tavuk Vebası yönünden test edilmiş ve negatif bulunmuş olmalıdır. Bu
amaçla hayvanlardan 20 adet cloakal ve tracheal sıvap numuneleri ile kan numunesi
alınarak bağlı bulunduğu Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Enstitü Müdürlükleri numunelerin analizlerini yaparak sonucu İl Müdürlüğüne bildirir. İl Müdürlüğünce analiz sonucunun uygun olması durumunda Yurtiçi Hayvansal Ürün Sevklerine Mahsus Veteriner
Sağlık Raporu tanzim edilir. Sevk için düzenlenen Yurtiçi Hayvansal Ürün Sevklerine
Mahsus Veteriner Sağlık Raporu ekine analiz sonucunun bir fotokopisi eklenir.
f) Ari olmayan bölgede üretilen kuluçkalık yumurtalar uluslararası ticarete sunulmayacaktır.
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(5) Yem nakli yapacak araçların temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış olmalıdır.
Ari ve ari olmayan bölge içi hareket
MADDE 8 – (1) Ari bölge içerisindeki hareketler nakil beyannamesi ile yapılır.
(2) Ari olmayan bölgede tüm kanatlı hayvan sevkleri Yurtiçi Kanatlı Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu ile kuluçkalık yumurta sevkleri ise Yurtiçi Hayvansal Ürün Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu ile yapılır. Sevklerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yükleme gününde sevki yapılacak hayvanlar ile yumurtaların elde edildiği hayvanlar Tavuk Vebası açısından klinik belirti göstermemelidir.
b) Hayvanlar kuluçkahaneden çıktığından bu yana ya da en az 21 gündür aynı işletmede
olmalıdır.
c) Yumurtalar, toplanma zamanında ve bu zamandan en az 21 gün öncesinde aynı işletmede bulunan hayvanlardan elde edilmiş olmalıdır.
ç) Yumurtaların sanitasyonu yapılmalıdır.
d) Yumurtalar yeni ya da sanitasyonu yapılmış viyoller ile nakledilmelidir.
(3) Ari ve ari olmayan bölge içi harekette nakil aracının temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış
olmalıdır.
Ari bölgede Tavuk Vebası hastalığı çıkması durumu
MADDE 9 – (1) Ari bölgede Tavuk Vebası tespit edilmesi durumunda bölgenin ariliği iptal
edilir. Hastalık nedeniyle oluşturulan koruma ve gözetim alanı birden fazla bölge sınırları içerisinde yer alıyorsa her bir bölgenin ariliği iptal edilir. İptal edilen bölgeler Genel Müdürlük
web sayfasından duyurulur ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatına (OIE) bildirilir. Tekrar ariliğin
kazanılması için aşağıda belirtilen iş ve işlemler yürütülür.
a) Mihrak işletmesi ile Bakanlığın risk gördüğü işletmelerde bulunan tüm hayvanların itlaf
işleminin tamamlanmasından sonra söz konusu işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon
işlemleri yapılır.
b) Bölgede virüsün sirküle olup olmadığına dair Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) kuralları çerçevesinde survey uygulanır. Survey sonuçlarında virüsün varlığına dair bir tespit
yok ise son temizlik ve dezenfeksiyon tarihinden 3 ay sonra bölgenin tekrar ari olduğuna
dair bildirim Bakanlık tarafından Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatına (OIE) yapılır.
Genel Hükümler
MADDE 10 – (1) Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Talimatı hükümleri eksiksiz bir şekilde uygulanır.
(2) Bölgelerdeki kanatlı hayvan hastalıkları duyumları titizlikle değerlendirilerek en kısa zamanda ihbarlar değerlendirilecektir.
(3) Genel Müdürlük gerek gördüğü durumlarda İl Müdürlüklerinin konu ile ilgili çalışmalarını
denetler.
(4) Canlı kanatlı hayvan ve kuluçkalık yumurta sevkleri yapılmadan önce Genel Müdürlüğü-
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müz web sayfasından güncel bölge listesi kontrol edilecek ve sevkler Talimatta belirtildiği şekilde yapılacaktır.
(5) Bu Talimatta belirtilen hükümlere aykırı olarak ari olmayan bölgeden ari bölgeye sevk yapılması durumunda konu Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu durumda aşağıda belirtilen uygulamalar yapılır.
a) Genel Müdürlükçe derhal bölgenin ariliği askıya alınır ve bu durum web sayfasından ilan
edilir.
b) İl Müdürlüğünce usulsüz sevk yapan işletmeler hakkında yasal işlem uygulanır.
c) Yeniden ariliğin kazanılması için 21 gün tüm bölgede klinik izleme yapılır. Şüpheli durumlarda numune alınarak bağlı bulunulan Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.
ç) Klinik izlemenin yanı sıra usulsüz olarak hayvanların sevk edildiği işletme etrafında oluşturulan yarıçapı 10 km’lik alanda bulunan tüm ticari işletmelerde bulunan kümesler ile
bu alanda bulunan her bir köyden 20’şer adet cloakal ve tracheal sıvap numuneleri ile
kan numunesi alınarak bağlı bulunulan Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.
d) Enstitü Müdürlükleri numunelerin analizlerini yaparak sonucu Genel Müdürlüğe bildirir.
Analiz sonuçları ile klinik izleme sonuçlarının uygun olması durumunda bölgenin ariliği
geri verilir ve bu durum web sayfasından ilan edilir.
e) Numunelerin herhangi birinde hastalık tespit edilmesi durumunda bölgenin ariliği iptal
edilir ve tekrar ariliğin kazanılması için 9 uncu maddede yer alan hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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İşletme/İşletmeci Adı
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İşletme
Numarası

İşletmedeki
Kümes
Sayısı

Adresi

KAPALI SİSTEM TİCARİ ETLİK İŞLETME BİLGİLERİ
Hayvanın
Türü
(Tavuk,
Hindi vb)

Kapasitesi
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İşletme/İşletmeci Adı

İşletme
Numarası

Adresi

AÇIK SİSTEM TİCARİ ETLİK İŞLETME BİLGİLERİ
Hayvanın
Türü
(Tavuk,
Hindi vb)

Kapasitesi
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İşletme/İşletmeci Adı
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İşletme
Numarası

İşletmedeki
Kümes
Sayısı

Adresi

KAPALI SİSTEM TİCARİ YUMURTACI İŞLETME BİLGİLERİ
Hayvanın
Türü
(Tavuk,
Bıldırcın vb)

Kapasitesi
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İşletme/İşletmeci Adı

İşletme
Numarası

Adresi

Hayvanın
Türü
(Tavuk,
Bıldırcın vb)

AÇIK SİSTEM TİCARİ YUMURTACI İŞLETME BİLGİLERİ
Kapasitesi
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İşletme/İşletmeci Adı

İşletme
Numarası

14
İşletmedeki
Kümes
Sayısı

Adresi

ETLİK DAMIZLIK İŞLETME BİLGİLERİ
Hayvanın
Türü
(Tavuk,
Hindi vb)

Faaliyet
Onay
Belgesi
Tarihi

Kapasitesi
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İşletme/İşletmeci Adı

İşletme
Numarası

İşletmedeki
Kümes
Sayısı

Adresi

YUMURTACI DAMIZLIK İŞLETME BİLGİLERİ
Hayvanın
Türü
(Tavuk,
Bıldırcın
vb)

Faaliyet
Onay
Belgesi
Tarihi

Kapasitesi
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İşletme/İşletmeci Adı

İşletme
Numarası

16
Adresi

KULUÇKAHANE İŞLETME BİLGİLERİ
Hayvanın
Türü (Tavuk,
Hindi,
Bıldırcın vb)

Faaliyet
Onay Belgesi
Tarihi

Kapasitesi
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İşletme/İşletmeci Adı

İşletme
Numarası

Adresi

KESİMHANE İŞLETME BİLGİLERİ
Hayvanın
Türü
(Tavuk,
Hindi,
Bıldırcın vb)

Onay Tarihi

Kapasitesi
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İşletme/İşletmeci Adı

18
Adresi

YEM İŞLETME BİLGİLERİ
(Kendi Yemini Üreten İşletmeler Dahil)
Ruhsat Tarihi

Kapasitesi
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Sulak Alanın Adı

Yeri

10 km Yarıçap Etrafındaki
Köy İsimleri

SULAK ALAN BİLGİLERİ
10 km Yarıçap Etrafındaki
İşletmenin Köyü ve İşletme
Numarası
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İlçesi

Köy Adı

20
Köyde Kanatlı
Bulunan Hane Sayısı

Tavuk
Sayısı

Hindi
Sayısı

KÖY TAVUĞU BİLGİLERİ
Kaz
Sayısı

Ördek
Sayısı

Güvercin
Sayısı

Diğer
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İlçe Adı

Köy Sayısı

Kuluçkahane

İşletme Türü

Yumurtacı Damızlık

Etlik Damızlık

Açık Ticari Yumurtacı

Kapalı Ticari Yumurtacı

Açık Ticari Etlik

Kapalı Ticari Etlik

İşletme Türü

Kümes Sayısı

Tavuk
Sayısı

Hindi
Sayısı

Kaz
Sayısı

Ördek
Sayısı

KÖY TAVUKÇULUĞU VERİLERİ

İşletme Sayısı

İşletme Sayısı

Güvercin
Sayısı

Kapasite

Kapasite

KANATLI İŞLETMELERİNE AİT İL İCMAL FORMU

Diğer
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EKTİCARİ İŞLETME (KÜMES) PASİF SURVEY TARAMA FORMU
Klinik taramanın yapıldığı tarih:
Bir önceki tarama tarihi:
İşletme/İşletmeci Adı:
İşletme Adresi:
İşletme Numarası:
Kümes Sayısı:
Tarama Yapılan Kümes Numarası:
Hayvanların
Sayısı
Türü
Yaşı
Irkı
Yetiştirme Tipi
PASİF SURVEY DEĞERLENDİRME
VAR/YOK
Normal dışı ölümler
Vücut ısısında artma
Tüylerde kabarma
İştahsızlık
Gözlerde şişlik ve kızarma
Sakal, ibik ve göz çevresinde şişlik ve
morarma
Solunum güçlüğü
Burun deliklerinden grimsi kanlı akıntı
gelmesi
Sinirsel belirtiler
İshal
Aşağıdaki değerlerinde değişme olup olmadığına bakılacaktır. Bu amaçla kümes
kartı incelenecektir.
Yumurta veriminde düşme
Günlük Canlı Ağrlık Artışında azalma
Günlük Yem-Su Tüketiminde azalma
KARAR (Tavuk Vebası şüphesi)

Resmi Veteriner Hekim/Hekimler
Adı-Soyadı
İmza
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KÖY KANATLILARINDA PASİF SURVEY TARAMA FORMU
Klinik taramanın yapıldığı tarih:
Bir önceki tarama tarihi:
İlçe Adı:
Köy Adı:
Köyde Kanatlı Bulunan Hane Sayısı:
Köydeki
Tavuk
Hayvanların
Hindi
Sayısı
Ördek
Kaz
Güvercin
Diğer
PASİF SURVEY DEĞERLENDİRME
Normal dışı ölümler
Vücut ısısında artma
Tüylerde kabarma
İştahsızlık
Gözlerde şişlik ve kızarma
Sakal, ibik ve göz çevresinde şişlik ve
morarma
Solunum güçlüğü
Burun deliklerinden grimsi kanlı akıntı
gelmesi
Sinirsel belirtiler
İshal
KARAR (Tavuk Vebası şüphesi)

VAR/YOK

Resmi Veteriner Hekim/Hekimler
Adı-Soyadı
İmza
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TİCARİ İŞLETME (KÜMES) PASİF SURVEY SONUÇ RAPORU
İlçe Adı
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İşletme Numarası

Kümes Numarası

Tavuk Vebası
Şüphesi (Var/Yok)
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KÖY KANATLI PASİF SURVEY SONUÇ RAPORU
İlçe Adı

Köy Adı

Köyde Kanatlı
Bulunan Hane Sayısı

Tavuk Vebası
Şüphesi (Var/Yok)

25

İHBARI MECBURİ TAVUK VEBASI HASTALIĞINDAN ARİ BÖLGELERİN TANIMLANMASI VE İLANI HAKKINDA TALİMAT
EK-3
Tesadüfi Örnekleme Tablosu
Her tesadüfi örnek numarası seçimi için farklı yerlerde farklı yönlerden başlanabilir.
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İşletme/İşletmeci Adı

İşletme Numarası

İşletmedeki
Kümes Sayısı
Adresi

KAPALI SİSTEM TİCARİ ETLİK İŞLETME BİLGİLERİ
Hayvanın Türü (Tavuk,
Hindi vb)
Kapasitesi
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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

TAVUK VEBASI/
YALANCI TAVUK VEBASI HASTALIĞI
BÖLÜMLENDİRME TALİMATI
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T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : B.12.0.KKG.0.19/108-01-34
Konu : Kuş Gribi ve/veya Newcastle Hastalığı
Bölümlendirme Talimatı
Bilindiği üzere Ülkemizde çıkan Kuş Gribi ve Newcastle hastalıkları diğer ülkelerin getirdikleri
ihracat yasakları nedeniyle Ülke ekonomisine büyük zararlar vermektedir. Bu nedenle OIE ve
Avrupa Birliği mevzuatları temel alınarak hazırlanmış olan “Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği” 28.03.2009 tarih ve 27183 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Bu Yönetmelik çerçevesinde, Kuş gribi (AI) ve/veya Newcastle (ND) hastalığından
ari hayvancılık işletmelerinin oluşturulması amacıyla “Kuş Gribi ve/veya Newcastle Hastalığı
Bölümlendirme Talimatı” hazırlanmıştır.
Kuş Gribi ve/veya Newcastle Hastalığından ari bölüm oluşturmak isteyen işletmelere bölüm
izni verilmesi ve izin verilen bölümlerin denetlenmesine yönelik uygulama prensipleri aşağıda
belirtilmiştir.
1.BÖLÜMÜN TANIMLANMASI
1.1.Bölüm; hayvancılık işletmeleri ve onlarla ilgili yem üniteleri, kesimevleri, işleme tesisleri, vs.
gibi işlevsel birimler ile onların karşılıklı ilişkilerini, bir bölümdeki hayvanlar arasındaki epidemiyolojik ayrıma ve farklı sağlık statüsüne sahip alt popülasyonlara olan katkıları da dahil olmak
üzere tüm parçalarının yerini göstererek açık bir şekilde tanımlanmalıdır.
1.2.Bu talimata göre bölümün tanımı, Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığının epidemiyolojik
etkenleri, hayvan üretim sistemleri, biyogüvenlik uygulamaları, alt yapısal faktörler ve survey
çerçevesinde yapılmalıdır.
2.BÖLÜM İZNİ İÇİN BAŞVURU
2.1.Bölüm izni almak için başvuracak işletmenin veya üretim çiftliği, kuluçkahane, yem fabrikaları gibi işletmelerin, doğrudan teması veya aerosol yayılmayı engellemek üzere sağlık durumu bilinmeyen veya daha düşük düzeyde olan diğer kanatlı işletmelerinden AI için minimum
300 metre ve ND için minimum 1 km uzaklıkta olması gerekir.
2.2.Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığı için bölüm izni almak isteyen Bölüm sahibi/Bölüm
sorumlusu imzalı dilekçesi ve aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri içeren 3 nüsha bölüm dosyası
ile bölüm merkezinin bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne müracaat eder.
2.2.1.Her bir bölüm dosyasının içinde iki ayrı dosya bulunacaktır.
2.2.1.1.Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalıklarının epidemiyolojik statüsü ve risk faktörlerini
dikkate alarak bölüm ve çevresini tanımlayan bilgi ve belgelerin bulunduğu bölümle ilgili bir
dosya bulunacaktır. Bu dosya içerisinde;
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a) Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan bir adet Beyanname,
b) Bölümde yer alan tüm işletme veya işletmelere ait onaylı çalışma izni fotokopisi, Halihazırda kurulu hayvancılık işletmelerinden henüz Bakanlıkça verilen Çalışma İzin Belgesine sahip
olmayanların 9/8/2011 tarihine kadar başvuru yapması ve söz konusu çalışma izin belgesini
9/8/2013 tarihine kadar bölüm merkezinin bağlı bulunduğu il müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.
c) “Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği”nin Ek-1’inde yer alan Beyanname ile bölümde oldukları beyan edilen tüm işletmelerin yerlerinin gösterildiği uygun ölçekli
bir harita,
ç) Bölümde yer alan tüm işletmelerin birbiriyle olan ilişkisini ve bölümün işletmeleri arasındaki
işlevsel etkileşimleri ve akış grafiğini gösteren bir kroki veya şema,
d) Bölüm işletmelerinin ihbarı mecburi Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığı yönünden geçmişi ve epidemiyolojik statüsü ile ilgili bilgileri içeren Ek-1’de yer alan “Bölüm Çevresel Risk
Faktörleri Değerlendirme Raporu”(Bu formda yer alan hayvan sağlığı ile ilgili bilgilerin doldurulmasına İl/İlçe Müdürlükleri yardımcı olur.),
e) Bölüm içerisinde yer alan tüm işletmelerde uygulanan genel biyogüvenlik planları, bu planların uygulanmasından sorumlu olan sorumlular, planların nasıl denetlendiği, planların nasıl
doğrulandığı ve izlendiği, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin nasıl yapıldığı hakkında genel bilgileri içeren bir özet bilgi ve bunlarla ilgili belgeler. (Bölüm işletmeleri için ortak hazırlanan HACCP
Planı ve bölüm içerisindeki işletmeler arasında giriş çıkışları düzenleyen genel uygulama talimatları ve biyogüvenlik planlarının uygulanmasına yönelik programlar gibi)
2.2.1.2.Bölüm dosyasının içinde bölümde yer alan her bir işletmeye ait ayrı ayrı dosyaların
bulunduğu bir dosya bulunacaktır. Her bir işletme dosyasının içerisinde de;
a) İşletmenin ihbarı mecburi Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığı yönünden çevresel risk
faktörlerini dikkate alarak tanımlanmasını sağlayan Ek-2 de yer alan “İşletme Çevresel Risk
Faktörlerinin Değerlendirme Raporu” (Bu formda yer alan hayvan sağlığı ile ilgili bilgilerin doldurulmasına İl/İlçe Müdürlükleri yardımcı olur.),
b) Bölüm işletmelerinin etrafındaki çit, engel, kilitli kapılar gibi fiziksel bariyerler ile işletme
ve işletme içerisinde yer alan binaların biyogüvenlik tedbirleri dikkate alınarak giriş yerlerinin
tanımlandığı ve biyogüvenlik seviyesine göre sınıﬂandırılarak renk kodlarıyla şemalandırıldığı
işletme planı,
c) Renk kodları ile şemalandırılan yerlere giriş için yetkili ve yetkisiz kişilerin belirlendiğini gösteren işletmenin işleticisi veya bölüm sorumlusu tarafından imzalanan bir belge, Bu belgede
yetkisiz kişilerin girişlerine izin verilmiyorsa bunun nasıl sağlandığı veya bir plan çerçevesinde
girişlerine müsaade ediliyorsa bu duruma ait bir planın da olması gerekmektedir.
ç) Bölüm işletmelerinde işletme yönetimi, izlenebilirlik ve biyogüvenlik ile ilgili alınması gereken önlemler Ek-3’de yer alan “İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” bölümünde belirtilmiştir. Bölüm işletmelerinin dosyalarında söz konusu önlemlerin alınmasını sağlayacak şekilde
hazırlanan ve Ek-4’de yer alan standart uygulama talimatları ile bu talimatların uygulanmasına
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yönelik hazırlanan programlar ve uygulama kayıtlarının hangi belgelerle tutulacağını gösteren
uygulama kayıt formları,
d) Ariliğe konu hastalık veya hastalıklar ile ilgili işletme içerisinde kritik kontrol noktalarının
ve kritik sınırlarının belirlendiği, izleme yöntemleri, doğrulama, düzeltici faaliyetler ve bunlarla
ilgili kayıtların nasıl tutulacağını gösteren işletmeye ait HACCP planı.
İşletme HACCP planında ise;
- İşletme içerisine ve dışarısına ürün akışı ile ilgili tanımlamaların yapılması,
- Her bir ürün ve yol tarafından sunulan riske ait analizlerin yapılması,
- İşletmelerdeki kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,
- Kritik kontrol planlarında riski yok etmek için yapılması gerekenlerin listesinin olması
gerekmektedir.
Kanatlı bulunan işletmelerin HACCP Planında ayrıca aşağıdaki hususların da yer alması
gerekmektedir.
1) Üretime ait tüm veriler ile belirlenmiş dönemlere ait hastalanma ve ölüm oranı,
kullanılan ilaçlar, doğan hayvanlar, yem ve su tüketimi ile ilgili kayıtları,
2) Aktif ve pasif survey ile tarama analizleri için numune alma planları ile numune alma sıklığı,
metotları ve sonuçları ile ilgili bilgileri,
3) Tüm ziyaretçileri izleyebilmek ve gerektiğinde temas kurabilmek üzere, işletmeye gelen
ziyaretçilerin kayıt ve bilgileri,
4) Kullanılan aşı ile ilgili detay bilgi uygulama tarihleri ile aşılama programları ile ilgili bilgileri,
5) İşletmelerde çalışan tüm personelin, biyogüvenlik tedbirleri ve yönetim uygulamaları ile
HACCP planının kuralları konusunda eğitildiğini gösteren belgeleri,
6) HACCP planı muhtemel tehlikelerin listesini ve bu tehlikelerin ortaya çıkma yollarını göz
önünde bulundurmayı,
7) Artan risk durumlarına karşı alınacak önlemleri de içeren uygulamaları.
3.BÖLÜM İZNİNİN VERİLMESİ
3.1.Bölümlendirme izni başvurusunda bölüm merkezinin bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne verilen dilekçe, bilgi ve belgeler; il denetim ekibi tarafından 30 gün içerisinde incelenir.
3.2.Eksik görülen bilgi ve belgeler var ise yazı ile başvuru sahibine tamamlatılır.
3.3.Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgeleri uygun görülen bölüm, il denetim ekibince
15 gün içerisinde denetlenmeye başlanır. Bölüm içerisinde yer alan işletmelerin en az %10
unun kapsayacak şekilde denetleme yapılır.
3.4.Yem üniteleri, kesimhane/kombina, işleme tesisleri, kuluçkahane ve damızlıklar gibi bölüm
içerisinde yer alan işletmeler, uygulamada olan ilgili mevzuatları çerçevesinde ve işletmelerde alınması gereken önlemler ve standart uygulama talimatları bakımından bu talimata göre
denetlenir.
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Bu tip bir işletmede yapılan denetim sonucunda, ilgili mevzuatlar çerçevesinde doldurulması
gereken denetim raporu ve ek olarak bu Talimatın Ek-7’sinde yer alan denetim raporu doldurulur.
3.5.Kanatlı üretim işletmeleri ise ilaç, aşı, yem, kümes kartı gibi kayıtlar Kanatlı Sektörü Canlı Üretim Faaliyetlerinin Denetimi ile ilgili 2006/10 sayılı Genelge kapsamında, işletmelerde
alınması gereken önlemler ve standart uygulama talimatları bakımından bu talimata göre denetlenir.
Kanatlı üretim işletmelerinde yapılan denetim sonucunda, 2006/10 sayılı Genelge kapsamında yapılacak olan denetimleri de kapsayacak şekilde hazırlanan ve bu talimatın Ek- 7’sinde yer
alan denetim raporu doldurulur.
3.6.Bölümde yer alan işletmelerin birden fazla il sınırı içerisinde bulunması durumunda her
ilde ayrı denetim ekipleri oluşturulur. Her il denetim ekibi kendi il sınırı içerisinde bulunan
işletmeleri denetler. Koordinasyonu ise başvuru yapılan İl Müdürlüğü sağlar.
3.7.İl denetim ekibi tarafından düzenlenen denetim raporlarında, işletmede eksiklik tespit edilmiş ise, eksikliklerin belirtildiği denetim raporunun bir sureti, işletme sahibine/sorumlusuna tutanakla teslim edilir, bölüm sorumlusuna ise resmi yazı ile eksikliklerin giderilmesi için gönderilir.
3.8.Denetim raporlarındaki eksiklikleri gideren bölüm sorumlusu durumu il müdürlüğüne yazı
ile bildirerek yeni bir denetim yapılmasını talep eder.
3.9.Yerinde yapılan denetimler sonrasında il denetim ekibi tarafından bölüm işletmelerinde
herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, bölüm içerisinde yer alan kanatlı üretim işletmelerinde
Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalıklarına yönelik Ek-5’de yer alan aktif survey çalışması başlatılır.
3.10.İşletmede yapılan survey sonucunda sertifikalandırılacak hastalığa ait bulguya rastlanmadığında, müracaat dosyasının bir nüshası, denetim raporları ve survey sonuçları İl Müdürlüğü tarafından onaylanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.
3.11.Bakanlık denetim ekibi tarafından müracaat dosyası, denetim raporları ve survey sonuçları incelenir.
3.12.Genel Müdürlük il denetim ekibinin çalışmalarını esas alarak “Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikası” düzenleyebileceği gibi Bakanlık Denetim Ekibini yerinde inceleme için görevlendirebilir.
3.13. İşletmeye bölüm izni Genel Müdürlük tarafından verilir.
4.HASTALIKTAN ARİ BÖLÜM SERTİFİKASININ DÜZENLENMESİ
4.1.Genel Müdürlük tarafından izin verilen bölüme Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan “Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikası” tanzim edilir.
4.2.Genel Müdürlük tarafından düzenlenen “Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikası” bölüm sorumlusuna verilmek üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilir.
4.3.İl müdürlüğü, müracat dosyasının diğer 2 nüshasında bulunan belgeleri onaylar, birer nüshasını ve Genel Müdürlük tarafından gönderilen “Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikasını” Bölüm
sorumlusuna teslim eder.
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4.4.Sertifika, istenilen koşulların devamlılığı sağlandığı sürece geçerlidir.
5.BÖLÜM ADININ VE İZİN NUMARASININ VERİLMESİ
5.1.Kanatlı ile ilgili bölümlere bölüm adı olarak başvuruda bulunan şirketin adı verilir.
5.2.Bölüm izin numarası aşağıdaki şekilde verilir.
Örnek:
TR-06-KE.0001: TR harﬂeri Türkiye’yi, 06 İl Kodunu, K harfi kanatlıyı, E harfi etlik tavuğu, 0001
numarası ise bölüm izni verilen etlik bölümlere verilen sırayı, TR-06-KY-0001: TR harﬂeri Türkiye’yi, 06 İl Kodunu, K harfi kanatlıyı, Y harfi yumurtacı tavuğu, 0001 numarası ise bölüm
izni verilen yumurtacı bölümlere verilen sırayı, TR-06-KH-0001: TR harﬂeri Türkiye’yi, 06 İl
Kodunu, K harfi kanatlıyı, H harfi hindi işletmelerini, 0001 numarası ise bölüm izni verilen
hindi bölümlerine verilen sırayı, TR-06-DK-0001: TR harﬂeri Türkiye’yi, 06 İl Kodunu, D harfi
damızlığı, K harfi kuluçkahaneyi, 0001 numarası ise bölüm izni verilen damızlık ve kuluçkahane
bölümlerine verilen sırayı ifade eder.
5.3. Bölüm adı ve izin numarası verilen bölümlerle ilgili bir liste tutulur.
6. BÖLÜM DOSYASINDAKİ BİLGİ VE BELGELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
6.1.Bölüm dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerde değişiklik yapmak isteyen bölüm sorumlusu, değişiklik yapacağı bilgi ve belgelerden 3 nüsha hazırlayarak, değişiklik nedenlerini
belirten bir dilekçe ile il müdürlüğüne müracaat eder.
6.2.İl Müdürlüğü değişikliği istenen bilgi ve belgelerden bir nüshasını onaylayarak, değişiklik
nedenlerini belirten bir yazı ile Genel Müdürlüğe gönderir.
6.3.Genel Müdürlük bölüm dosyasındaki bilgi ve belgelerde değişiklik yapılmasını uygun görürse bu durumu ilgili il müdürlüğüne bildirir.
6.4.İl müdürlüğünde bulunan ve değişikliği istenen bilgi ve belgelerden 2 nüshasını onaylayarak, bir nüshasını bölüm sorumlusuna verir. Bir nüshasını da il müdürlüğünde bulunan bölüm
dosyasındaki değişikliği istenen evrakların üzerine takar, eski bilgi ve belgelerin üzerine de iptal
yazısı yazar ve iptal tarihini üzerine not olarak düşer.
7. BÖLÜMLERİN DENETİMİ
7.1.Denetim Çeşitleri:
7.1.1.Genel Denetimler
7.1.1.1.Bakanlık Denetim Ekibi ya da İl Denetim Ekibi tarafından “Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikasına” sahip bölümde, gerek görüldüğünde, sertifikalandırmaya esas hususların halen devam
ettiğinin teyidi amacıyla yapılan denetimlerdir.
7.1.2.Rutin Denetimler
7.1.2.1.İl denetim ekibi tarafından “Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikası” na sahip bölümde yılda
en az iki kez yapılan denetimlerdir.
7.1.2.2.İl denetim ekibi iş yoğunluğu nedeniyle “Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikasına” sahip
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bölümde yer alan kanatlı işletmelerinin hepsini denetleyemeyecek ise, kanatlı bulunan işletmelerin en az % 10’u aşağıdaki risk değerlendirmesi ve basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak denetlenecektir.
7.1.2.2.1.Risk değerlendirmesi ile denetlenecek işletmelerin tespitinde;
a) Bir önceki denetim sonuçlarında problem tespit edilen işletmeler,
b) Kümes ya da işletme sahibinin değişmesi,
c) İhbari mecburi bir kanatlı hastalığının çıktığı veya ilaçların izin verilenlerden farklı kullanımı
veya bölümlendirme izni için istenilen koşulların devamlılığının sağlanmadığı konusunda alınan duyumlar,
ç) Daha önce ihbarı mecburi kanatlı görüldüğü işletmeler,
d) Kalıntı izleme programı çerçevesinde yapılan kontrollerde problem tespit edilenler,
e) İl müdürlüğünce işletmelerde kontrol yapılması gerekli görülen diğer nedenler dikkate alınacaktır.
7.1.2.2.2.Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi Kullanılarak Denetlenecek İşletme Sayılarının Belirlenmesi;
Risk değerlendirmesi ile belirlenen işletmelerin dışında kontrole alınacak işletmeler, bu yöntem
kullanılarak tespit edilecektir. Bu yöntem ile seçilecek işletmelerin sayısı bölümdeki kanatlı
işletme sayısının % 2 sinden az olmayacaktır. Basit tesadüfi örneklemede kura yöntemi veya
basit tesadüfi örnekleme tablosu kullanılacaktır.
Örneğin: A Bölümünde 30 kanatlı işletmesi var ise; her yılın 6 ayında bu işletmelerin %10’u
yani en az 3 işletme denetlenecektir. Denetlenecek kümeslerin tespitinde risk değerlendirmesi yukarıdaki kriterlere göre yapılacaktır. Bu şekilde tespit edilen kümeslerin sayısı toplam
denetlenecek işletme sayısından çıkarılacak ve kalan sayıda kümesin tespiti ise basit tesadüfi
örnekleme yöntemine göre yapılacaktır. Risk değerlendirmesine göre 1 kanatlı işletmesi tespit
edilmişse geri kalan 2 işletme basit tesadüfi örnekleme ile belirlenecektir. Bu yöntem 2 şekilde
uygulanabilir.
Kura Usulü ile Denetlenecek İşletmelerin Belirlenmesi: Bölümde az sayıda işletme bulunması
durumunda bu yöntem kullanılabilinir. Bölümdeki tüm kanatlı işletmelerine 1’ den başlayarak
sayı atlamaksızın sıra numarası verilir. Her bir işletmeye karşılık gelen bir numara bulunacaktır. Bölümde 30 kanatlı işletmesi varsa numaralar 1’den başlayarak 30’ a kadar verilir. Daha
sonra işletme sayısı kadar numara kağıtlara yazılarak bir torbaya atılır. Örneğimizdeki 2 kanatlı
işletmesi bu yöntemle seçileceğine göre torbadan birer birer 2 adet numara çekilir. Çekilen
numaraya karşılık gelen işletmeler denetime alınır.
Basit Tesadüfi Örnekleme Tablosu ile Denetlenecek Kümeslerin Belirlenmesi:
Aynen kura usulündeki gibi numaralama yapılır. Ek-6’da yer alan Tesadüfi Örnekleme Tablosunun herhangi bir noktasından başlanır. Eğer tablonun 3. kolonunda bulunan 44413 ile başlayan sıradan başlayacak olursak, 30 kanatlı işletmemiz olduğu için sondan 2 rakamı kullanarak
seçimimizi yapabiliriz. Bu kolandan aşağı doğru gidersek 30’un üzerinde olanlar ve aynı rakam

36

TAVUK VEBASI / YALANCI TAVUK VEBASI HASTALIĞI BÖLÜMLENDİRME TALİMATI

çıkanlar atılır ve 2 adet numara tespit edinceye kadar seçme işlemine devam edilir. Eğer seçilecek numara fazla olursa kolonun bitişini takiben yan kolon kullanılarak seçim işlemi yapılır. Bu
numaralara karşılık gelen kanatlı işletmeleri denetime alınır.
7.1.2.3.İl denetim ekibi tarafından gerçekleştirilen denetime, işletmenin işletme sahibi ve/
veya bölüm sorumlusu eşlik edecek, denetimler sırasında işletmelerde hijyen, izlenebilirlik,
HACCP ve biyogüvenlik uygulamaları ve konu ile ilgili tutulan tüm kayıtlar karşılaştırmalı olarak kontrol edilecektir.
7.1.2.4.Denetim bir plan dahilinde yapılacaktır ve denetimlere bölüm dosyasıda götürülecek
bölüm dosyasında bulunan bilgi ve belgelere göre denetim gerçekleştirilecektir.
7.1.2.5.Rutin denetimlerin gereği gibi yapılabilmesi için, denetim ekibi tarafından denetlenecek bölüm işletmelerine yeterli zaman ayrılacaktır.
7.1.3.Sürekli Denetimler
7.1.3.1.“Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikasına” sahip bölümde bölüm sorumlusu tarafından otokontrol amaçlı olarak yapılan denetimlerdir.
7.1.3.2.En az üç ayda bir kez yapılacaktır.
7.1.3.3.Bölüm sorumlusu tarafından bölüm dosyasında yer alan bilgi ve belgelere göre bölüm
içerisinde yer alan tüm işletmelerdeki kayıtlar, alınan biyogüvenlik tedbirleri ve uygulamaları
konusunda sürekli olarak denetim altında tutulacaktır.
7.1.3.4.Bölüm içerisinde yer alan işletme sayısı fazla ise bölüm sorumlusu, işletme sayısını
dikkate alarak bölüm işletmelerinin denetimlerinden sorumlu olan bir veya birden fazla kişiden
oluşan iç denetim ekibi oluşturabilir. Bölüm sorumlusu bu durumda, bölüm denetim ekibinde yer alacak kişilerin uyması gereken kurallar ile ilgili hazırlanan uygulama talimatını, bölüm
sorumlusu tarafından iç denetim ekiplerine verilen eğitimlerle ilgili kayıtları ve iç denetim ekibinde bulunan kişilerin isimlerini ilgili il müdürlüğüne bildirecektir.
7.1.3.5.Bakanlık ve sektör tarafından, bölüm sorumluları ve iç denetim ekiplerine yönelik kanatlı hastalıkları, işletmelerde tutulan kayıtlar, izleme sistemi, riskler, biyogüvenlik ve uygulamalar, survey gibi konularda gerekli eğitimler düzenlenecektir.
7.2. Denetimlerin Yapılmasında Dikkat Edilecek Hususlar
7.2.1.Bölüm sorumlusu / İç denetim ekibi, il denetim ekibi ve Bakanlık Denetim Ekibi tarafından yem üniteleri, kesimhane/kombina, işleme tesisleri, kuluçkahane, kanatlı üretim işletmesi
ve damızlıklar gibi işletmeler denetleniyor ise bu tip bir işletmede yapılan denetim sonucunda,
ilgili mevzuatlar çerçevesinde doldurulması gereken denetim raporu ve ek olarak bu Talimatın
Ek-7’sinde yer alan denetim raporu doldurulacaktır.
7.2.2.İşletmelerde alınan tüm tedbirler, kayıtlar ve belgeler çapraz olarak tek tek kontrol edilecektir. Denetimler sırasında bölüm dosyasında bulunan standart uygulama talimatları ve bunlarla ilgili program ve kayıtlarda tek tek kontrol edilecektir. Çapraz kontrol; işletme içerisindeki
bir kayıt, işletmedeki farklı bir belgede bulunuyorsa oradaki kayıtla karşılaştırılarak veya bölüm
içerisinde yer alan işletmelerden birinde tutulan kayıt başka bir işletmeyi de ilgilendiriyorsa
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oradaki kayıtla kontrol edilerek yapılır. Örneğin: İşletmelerde tutulan ilaç, aşı ve yem kayıtlarının irsaliye veya fatura bilgileri ile kontrol edilmesi, işletmeye kuluçkahane veya yem fabrikasından gelen bir belgenin kuluçkahane veya yem fabrikasında tutulan kayıtlara uyup uymadığı
veya veteriner hekim tarafından verilen reçete kağıdının bir nüshasının veteriner hekimde olup
olmadığının kontrol edilmesi gibi.
7.2.3.Kontrol edilen bilgi ve belgelerin üzerine denetimi yapan kişi tarafından adı ve soyadı,
kontrol edilen tarih yazılarak paraf atılır.
7.2.4.Sürekli denetimlere ait raporların bir nüshası işletmede, bir nüshası da bölüm sorumlu
tarafından muhafaza edilir ve Bakanlık ya da il denetim ekibi yaptıkları denetim esnasında
sürekli denetim sonuçlarını inceler.
7.2.5.İl denetim ekibi tarafından 3 nüsha halinde düzenlenen denetim raporunun bir nüshası
denetim yapılan işletmede bırakılır, bir nüshası resmi yazı ile bölüm sorumlusuna gönderilir.
Bir nüshası da İl Müdürlüğünde muhafaza edilir.
7.2.6.Bakanlık Denetim Ekibi tarafından 3 nüsha düzenlenen denetim raporunun bir nüshası
denetimi yapılan bölümün sorumlusuna teslim edilir, bir nüshası İl Müdürlüğüne gönderilir, bir
nüshası da Genel Müdürlük tarafından muhafaza edilir.
7.2.7.Genel, rutin ve sürekli denetim raporları ile kalite çerçevesinde yapılan denetim sonuçları düzenli olarak bölüm sorumlusu tarafından dosyalanır.
7.3.Denetimlerde eksiklik tespit edildiğinde yapılacak işlemler
7.3.1.Genel ve rutin denetimlerde sertifikalandırmaya esas hususlara ait eksikliğin tespiti halinde, eksikliklerin giderilmesi için işletmelere 15 ile 30 gün arasında bir süre verilir.
7.3.2.Bölüm işletmelerine verilen süre hemen faks ve e-posta ile daha sonra da yazı ile Genel
Müdürlüğe bildirilir ve bu süre içerisinde bölüm izni Genel Müdürlük tarafından askıya alınır.
7.3.3.İl denetim ekibi tarafından verilen süre sonunda yerinde yapılan denetimler sonucunda
eksikliklerin giderildiği tespit edilirse bu durum hemen faks ve e-posta ile, daha sonra da yazı
ile Genel Müdürlüğe bildirilir ve bölüm izninin askı durumu kaldırılır.
7.3.4.Eksikliklerin verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde ise bölüm izninin iptal edilmesi için durum yine faks ve e-posta ile daha sonra da yazı ile Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel
Müdürlük tarafından verilen bölüm izni iptal edilir.
8. BÖLÜM ÇEVRESİNDE MİHRAK
8.1.Bölüme ait işletme veya işletmelerin çevresinde Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığı görülürse 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile söz konusu hastalıklara özel yönetmelikler kapsamındaki karantina uygulamaları öncelikle bölüme de uygulanır.
8.2.Daha sonra mihrak çevresinde yer alan bölüme ait işletmeler il denetim ekibi tarafından
riske yönelik olarak denetlenir.
8.3.İl denetim ekibi tarafından bölüm işletmelerinde yapılan denetimlerde, Kuş gribi ve/veya
Newcastle hastalığıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmaz, bölüm sorumlusu tarafından riske yönelik uygulama talimatlarının uygulamaya konulduğu ve buna yönelik bölüm sorumlusu/
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iç denetim ekibi tarafından denetimlerin yapıldığı, biyogüvenlik planı ve yönetim sistemi, survey çalışmaları ve diğer önlemlere dikkat edildiği tespit edilirse hastalık mihrakından kaynaklanan hareket sınırlamaları bölüme dahil olan işletmeler için kaldırılabilir.
9. BÖLÜMDE MİHRAK
9.1.Bölüme ait işletme veya işletmelerde bölüm sertifikasında belirtilen Kuş gribi ve/veya
Newcastle hastalığı tespit edilirse, bölüm izni iptal edilir.
9.2.Bölüm işletmelerinde 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ve
söz konusu hastalıklara özel yönetmelikler kapsamında hastalığa yönelik gerekli tüm önlemler
alınır.
9.3.Hastalığın sönüşünün ardından il denetim ekibi tarafından bölüm işletmelerinin tümü
“Hastalıktan Arilikte Bölümlendirme Yönetmeliği” ve bu Talimatda yer alan hususlar konusunda denetlenir.
9.4.Yapılan denetimlerde eksiklik tespit edilmezse durum sertifika tanzimine esas olmak üzere Genel Müdürlüğe bildirilir.
10. HASTALIK VE AŞILAMA PROGRAMLARININ SURVEYİ
10.1.Bölümdeki kanatlı işletmelerinde Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığı ile ilgili aktif survey çalışmaları Ek-5’e göre yapılır.
10.2.Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığı yönünden sertifikalandırılmış tüm bölümlerdeki
kanatlı işletmeleri, ulusal Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığı survey programının içerisinde
yer alır.
10.3.Bölüm işletmelerinin uygulama talimatlarında belirtildiği şekilde Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığı şüphesi veya hastalık tespit edilmesi durumunda erken uyarı sisteminin uygulanması için bölüm sorumlusu ve il müdürlükleri beraber çalışmalıdır.
10.4.Bölüm işletmelerinin işleticileri veya bölüm sorumlusu bölümün tüm işletmelerindeki
herhangi bir hastalık şüphesini derhal İl Müdürlüğüne bildirecektir.
10.5.Bakanlık gerek duyduğu zaman Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığına yönelik aşılama
programları yapar, aşılama programı İl Müdürlüklerince işletmelere bildirilir. Bölüme ait işletmelerde aşılama programları uygulanır.
11. BÖLÜM SORUMLUSUNUN SORUMLULUKLARI
11.1.Bölüm sorumlusu, Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığı için bölüm izni almak isteyen
her bir bölümde ve bölüm içerisinde yer alan işletmelerin kontrolü ile biyogüvenlik planının ve
yönetim sisteminin uygulanmasından ve izlenmesinden işverenle birlikte sorumlu olan kişidir.
11.2.Bölümlendirme konusunda sorumlu kişi olarak İl/İlçe Müdürlükleri ile devamlı irtibat
halinde olması gerekir.
11.3.Bölüm dosyalarının Talimatta belirtildiği şekilde hazırlanmasından sorumludur.
11.4.Bölüm işletmelerine ait standart uygulama talimatlarının, programların ve kayıt formlarının hazırlanmasından veya hazırlatılmasından sorumludur. Bazı uygulama talimatlarının ve
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Talimatta belirtilen formların hazırlanmasında ise İl Müdürlükleri ile işbirliği yapar.
11.5.İl Müdürlüğü tarafından onaylanan bölüm dosyası, bölüm sorumlusu tarafından muhafaza edilir.
11.6.Bölüm dosyasındaki işletmelere ait onaylanan bilgi ve belgelerin birer nüshasının işletmelerde de bulunmasını sağlar.
11.7.Standart uygulama talimatlarının uygulandığından emin olmak için denetlemeler geliştirerek uygular, ayrıca uygulama talimatları ile bu talimatların uygulandığına dair kayıtları sık
sık gözden geçirir.
11.8.Bölüm izni alındıktan sonra bölümlendirme konusunda İl Müdürlükleri ile tüm yazışmaları
yapmaya yetkilidir.
11.9.İl Müdürlükleri ile yaptıkları yazışmaları bir dosyada bulundurmakla yükümlüdür. Ayrıca
işletmelerle ilgili il müdürlükleri ile yaptığı yazışmaların birer nüshasının da işletmelerdeki bölüm dosyasında bulunmasını sağlar.
11.10.Kalite sistemi çerçevesinde yapılan dentimlerde dahil olmak üzere iç ve dış denetlemelerin sonuçlarını düzenli olarak bir dosyada bulundurur, gerektiğinde denetim için bu dosyaları
il müdürlüğü yetkililerine gösterir. İşletmelerde yapılan denetimlere ait sonuçların bir nüshasının da düzenli olarak işletmelerde bulunmasını sağlar.
11.11.Onaylı bölüm dosyasındaki bilgi ve belgelerin güncellenmesinden ve değiştirilmesinden
sorumludur.
11.12.Bölümdeki tüm işletmelerin denetlenmesi ve kontrolünden sorumludur.
11.13.Kanatlı işletmelerinde gerçekleştirilecek aktif survey programının hazırlanmasından, uygulanmasından ve sonuçlarının toplu halde saklanmasından sorumludur. Ayrıca işletmelerden
alınan numunelere ait survey sonuçlarının işletme dosyasında da bulunmasını sağlar.
11.14.Bölümün tüm işletmelerindeki herhangi bir hastalık şüphesini derhal İl Müdürlüğüne
bildirir.
11.15.Bölüm içerisinde çalışan değişik personele yönelik, standart uygulama talimatları ve
HACCP gibi konularda eğitim programlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.
11.16.Kuş gribi ve Newcastle hastalığının epidemiyolojisi ile ilgili bilimsel verileri takip eder,
bölüm işletmelerindeki risk yolları ve alınacak tedbirler konusunda kendisini geliştirir.
12. İL MÜDÜRLÜKLERİ’NİN SORUMLULUĞU
12.1.Bölüm izni için il müdürlüğüne müracaat eden bölümün sorumlusu olacak kişiye, bölüm
dosyasının hazırlanmasında yol gösterir ve bazı formların hazırlanmasında (özellikle çevresel
risk değerlendirme raporundaki ve diğer bilgiler konusunda) bu kişilere yardımcı olur.
12.2.Bölüm izni için müracaat eden bölüme ait dosyanın incelenmesinden, bölüme ait işletmelerin yerinde yapılacak denetimlerinden ve, bölüm izni alması uygun görülen dosyanın
Genel Müdürlüğe gönderilmesinden sorumludur.
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12.3.Bölüm dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin kontrolünden ve incelenmesinden sorumludur.
12.4.Bilgi ve belgeleri tam olan bölüme ait işletmelerin yerinde denetlenmesinden sorumludur.
12.5.Bilgi ve belgeleri tam ve uygun olan ve bölüm işletmelerinde yapılan denetimlere ait
denetim raporlarında eksiklik bulunmaması durumunda bölüme, bölüm izninin verilmesi için
bölüm dosyasının ve denetim raporlarının birer nüshasının Genel Müdürlüğe gönderilmesinden sorumludur.
12.6.Bölüme ait işletmeler birden fazla il sınırında bulunuyorsa bu illerle koordineli olarak çalışmaktan sorumludur.
12.7.Genel Müdürlükçe uygun görülen bölümün sorumlusuna, onayladığı bölüm dosyası ile
“Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikasını” vermekle sorumludur.
12.8.Bölüm izni alan bölümlerin bu talimatta belirtildiği şekilde genel ve rutin olarak denetlenmesinden sorumludur.
12.9.Bölüm işletmelerinde yapılan denetimlere ait raporların ilgili bölüm sorumlusuna yazı ile
bildirilmesinden sorumludur.
12.10.Denetim raporunda eksiklik tespit edilirse bölüm izninin askıya alınması için Genel Müdürlüğe gerekli bildirimi yapmakla sorumludur.
12.11.Verilen süre içerisinde bölüm tarafından eksiklikler giderilmezse bölüm izninin iptali için
Genel Müdürlüğe gerekli bildirimi yapmakla görevlidir.
12.12.Bölüm sorumlusu veya iç denetim ekiplerine yönelik genel hijyen kuralları ve biyogüvenlik, izlenebilirlik, uygulama talimatlarının uygulanması ve HACCP gibi konularda sektörle
işbirliği içerisinde eğitim programlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.
12.13.Bölüm işletmelerinin bulunduğu ilçe müdürlüklerine, il müdürlüğü tarafından yapılan
tüm uygulamalar ve sonuçlardan bilgi vermekten sorumludur.
12.14.Hayvan hareketlerinin kontrolünden, işletmelerde gerçekleştirilen aktif survey sonuçlarının takibinden sorumludur.
12.15.İldeki kanatlı hayvan üreten sektörlerin müdürleri, köy muhtarları, avcı dernekleri, yarış
ve süs kanatlıları gibi diğer ilgili kanatlı sektörlerindeki liderler ile etkili ortaklıklar geliştirilmesinden ve bu ortaklıklar yoluyla çeşitli kuş sektörlerinin yapısı ve uygulamaları hakkında iyi bilgi
edinmekten sorumludur.
12.16.Düzenli olarak AI ve ND hakkındaki bilimsel verileri takip etmekten ve bölüme ait standart uygulama talimatlarındaki risk yollarını gözden geçirmekten sorumludur.
13. GENEL MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU
13.1.İl müdürlüğüne yapılan müracaat sonrasında il denetim ekibi tarafından yerinde yapılan
denetimlerle bölüm izni verilmesi uygun görülen bölüme ait bölüm dosyasının Bakanlık Denetim Ekibince incelenmesi, gerektiğinde yerinde yapılan denetimlerle kontrol edilmesi ve uygun
görülen bölümlere bölüm izni verilerek, Hastalıktan Ari Bölüm Sertifikasının tanzim edilmesinden sorumludur.
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13.2.Sertifika verilen bölümlerin listesinin web sayfasında yayınlanmasından sorumludur.
13.3.Bölüm izninin askıya alınması veya iptal edilmesinden sorumludur.
13.4.Gerekli görmesi durumunda bölüm işletmelerinde genel denetimler yapar, bu denetimler esnasında İl Müdürlüklerinin de çalışmalarını denetler.
13.5.Gerek duyduğu zaman Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığı ile ilgili ulusal survey programı hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
13.6.Gerek duyduğu zaman Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığı ile ilgili aşılama programı
hazırlar ve uygulanmasını sağlar. Kuş Gribi ve/veya Newcastle hastalığından ari olmak için
başvuran işletmeler hakkında yukarıda belirtilen prensipler çerçevesinde işlemlerin ve denetimlerin yürütülmesi ve yukarıdaki hükümlerin uygulandığı işletmelere bölüm izni verilmesi
hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
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İşletmenin
Adresi

Toplam işletme sayısı:
İşletmelerdeki toplam
kanatlı sayısı:
En yakın işletmenin
uzaklığı:

Toplam köy sayısı:
Köylerdeki toplam kanatlı
sayısı:
En yakın uzaklık:

AI Geçmişi:
Tarihi:

ND Geçmişi:
Tarihi:

İşletmenin 3 km
çevresinde bulunan
ticari kanatlı işletme
sayısı ve en yakın ticari
işletmenin uzaklığı

İşletmenin 3 km
çevresinde bulunan köy
sayısı ve en yakın köyün
işletmeye uzaklığı

*İşletmenin
AI ve ND
hastalığıyla ilgili
geçmiş durumu ve
tarihi

En yakın alanın uzaklığı:

Alanlardaki toplam duyarlı
hayvan sayısı:

Toplam alan sayısı:

İşletmenin 3 km
çevresinde bulunan
pazar, hayvanat bahçesi
ve diğer toplanma
alanlarının sayısı ve en
yakın yerin uzaklığı

En yakın su
kaynağı uzaklığı:

Su kaynağında
bulunan su kuşu
sayısı:

Su kaynaklarının
toplam sayısı:

**İşletmenin 5
km çevresinde
bulunan önemli
su kaynaklarının
sayısı ve en
yakının
işletmeye
uzaklığı

**En az 10,000 m2 yüzey alanına sahip veya 500 ya da herhangi bir zamanda daha fazla su kuşu popülasyonuna sahip su kaynakları

NOT: Bu form “İşletme Çevresel Risk Faktörlerinin Değerlendirme Formundaki” bilgilere göre doldurulacaktır.
* Bölüm işletmelerinin geçmişinde AI veya ND görülmüşse, işletmedeki son hastalık görülme tarihi, mihrak sayısı ve uygulanan hastalık kontrol metotlarını
gösteren bir belge, İl/İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanarak bölüm dosyasına konulacaktır.

İşletmenin Adı
veya İşleticisinin
Adı Soyadı

BÖLÜM ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRME RAPORU
(Bölüm içerisinde yer alan işletmeler kadar satır sayısı arttırılır.)
Çevresel risk
faktörleriyle
ilgili
diğer önemli
bilgiler

Ek-1
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İŞLETME ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRME RAPORU
İşletme Adı veya İşleticisinin Adı Soyadı
Adres
İşletme Numarası
İşletmenin Koordinatları (ana girişte alınız)
İşletmenin bağlı olduğu şirket varsa şirketin adı
İşletme şirkete mi ait yoksa yüklenici mi?
İşletmenin amacı
(Kuluçka, GP, damızlık, üretim, yem fabrikası, kesimevi, vs.)
İşletmenin birden fazla bölümde faaliyetleri var mı?
İşletmede bulunan türler
İşletmede kümes varsa sayısı
Kanatlı bulunan işletmelerdeki toplam kanatlı sayısı

Ek-2
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Ek-3

İŞLETMELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Standart Uygulama Talimatları (Ek-4) ve ekleri hazırlanırken veya incelenirken aşağıdaki
hususlara dikkat edilmelidir.
1-İşletme ve işletme bölümlerinin yönetimi ile ilgili önlemler
1.1.İşletmeye giren yumurta, civciv ve kanatlılar veya yem bölüm içerisindeki işletmelerden
ya da bölümün dışından Bakanlıkça çalışma izni verilen işletmelerden temin edilmelidir.
1.2.İşletme ve işletme birimlerine giren çıkan personel, ziyaretçiler, araçlar, hayvanlar ve
alet ile ekipmanlar kayıt edilecektir.
1.3.İşletmelerde kedi, köpek, süs kuşları gibi evcil hayvanlar bulundurulmayacaktır.
1.4.İşletmelerde yabani hayvan, kemirici ve böcekler gibi zararlılara karşı zararlı kontrol
programı uygulanacaktır.
1.5. Kanatlı işletmelerinde uygulanacak hepsi içeri, hepsi dışarı yöntemi işletmeyi kapsayacak ya da kümesleri kapsayacaktır.
1.6.Kanatlı işletmelerinde bazı nedenlerden dolayı ekleme veya seyreltme uygulanıyorsa
nedenleri belirtilecektir.
1.7.Kanatlı işletmelerinde ilaç veya aşı bulunduruluyorsa kullanılan ilaçların bulundurulması için bir adet ecza dolabı, eğer buzdolabında bulundurulması gereken ilaç veya aşı var
ise işletmede bir adet buzdolabı bulundurulacaktır.
2 -İşletmeyi çevreleyen bariyer ve işletme giriş kapısı ile ilgili önlemler
2.1.Bölüme ait işletmelerin çevresi yeterli yükseklikte çit, duvar veya tel örgü ile çevrili
olacaktır.
2.2.İşletme çevresinde bulunan çit, duvar veya tel örgü düzenli olarak en azından aylık
olarak bakımı yapılacaktır.
2.3.İşletme dışında ağır yük araçları da dahil olmak üzere araçlar için yeterli park alanı
olacaktır.
2.4.İşletme giriş kapısı tek olacaktır.
2.5.Gerekli araç ve personelin girişine izin verilen durumlar haricinde işletme girişindeki
kapı kapalı ve kilitli tutulacaktır.
2.6.İşletme girişindeki kapıda alarm olacaktır. (Sınırlı ve kontrollü giriş olması ve temas
durumlarında uyarı vermesi açısından)
2.7.Araçların temizlenip dezenfekte edilmesi için ana giriş kapısında yeterince geniş, sert
yüzeyli park yerleri bulunacak ve araçlar burada temizlenip dezenfekte edilecektir.
2.8.Temizlik ve dezenfeksiyonun atık sularının akarsu ve yeraltı sularına bulaşmasını engellemek içinde gerekli önlemler alınacaktır. (Yüzeyde su birikimini önlemek için uygun
drenajın yapılmış olması ve ara sıra bakımının yapılması gerekir.)
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2.9.Temizleme ve dezenfeksiyon için işletme girişlerinde sıcak veya soğuk yüksek basınçla
(en az 100 bar) basınçlandırılmış su ve uygun dezenfeksiyon ekipmanı mevcut olacaktır.
2.10.İşletme giriş kapısında temizlik ve dezenfeksiyon için yeterli su, deterjan ve dezenfektan bulunacaktır.
2.11.Eğer işletmelere akşam giriş veya çıkış yapılıyorsa, işletme girişini görünür hale getirmek, araçların temizlik ve dezenfeksiyonunu yapabilmek için yeterli ışıklandırma sağlanacaktır.
2.12.İşletme giriş kapısında bulundurulması gereken ekipman ve malzemelerin listesi olacaktır.
3. İşletme personeli ile ilgili önlemler
3.1.İşletmede çalışan personelin bölüm içinde yada dışında bölüm içinde beslenen aynı
türden hayvanlar beslememesi veya yakın temasta olmaması yada sertifika kapsamındaki hastalıklara karşı hassas hayvanlarla temas içinde olmaması ve av ve yaban hayatı ile
temasta bulunmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. (Beyanname alınması ve yerinde
kontrol gibi)
3.2.İşletme girişlerinde personelin dışarıda giydiği kıyafetlerle içeriye girmesi engellenecek
ve buna yönelik gerekli tedbirler işletme girişlerinde alınacaktır. İşletme dışında personel
tarafından giyilen tüm ayakkabılar işletme içerisine girerken veya çıkarken temizlenecek ve
dezenfekte edilecektir. Kanatlı bulunan işletmelerde ise personelin işletme girişinde ayakkabı ve kıyafetlerini değiştirmesi için odalarının bulunması gerekir.
3.3.İşletmeler tarafından tüm personele, değişim odalarında giymeleri için ayakkabı ve kıyafet sağlanmış olacaktır.
3.4.Değişik bölümlerde çalışan personelin uygulaması gereken genel ve özel hijyen kuralları belirlenecektir.
4. Ziyaretçiler ile ilgili önlemler
4.1.İşletme girişlerinde ziyaretçiler için yeterli özel ayakkabı veya kıyafetler (mümkünse tek
kullanımlık) bulundurulacaktır.
4.2.İşletme girişlerinde tüm ziyaretçiler için bir kayıt defteri veya formu tutulacak ve bu kayıt defteri veya forma Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığına karşı hassas olan hayvanlarla
son temas tarihi ve saati de işlenecektir.
Ziyaretçiler bölümde beslenen aynı türden hayvanlarla veya sertifika düzenlenen hastalığa
karşı hassas olan hayvanlarla son 48 saat içerisinde temas etmemiş olmalı, hatta riske bağlı
olarak enfekte olmuş veya şüpheli bir bölgeden gelen ziyaretçiler için bu süre daha uzun
olmalıdır.
5. Araçlar ile ilgili önlemler
5.1.İşletme içerisine girmesi ve çıkması zorunlu olan araçlar belirlenecek, araçlar sadece
görevleri amacıyla kullanılacaktır.
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5.2.Gerekli araçlar dışındaki tüm araçların işletme dışına park etmesi sağlanacaktır.
5.3.İşletmeye giren ve çıkan tüm araçlar işletme giriş kapısında temizlenip dezenfekte edilecektir.
5.4.Araç sürücülerinin ayakkabı ve kıyafetlerini işletme giriş kapısında değiştirmesi veya
tek kullanımlık kıyafetler giymesi sağlanacaktır.
6.Ekipman ve materyaller ile ilgili önlemler
6.1.İşletmeye giren veya çıkan tüm ekipmanların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için özel
ekipmanlar olacak ve giriş çıkışlarda temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
6.2.Bölüm işletmeleri ve işletmedeki alanlar arasında hangi ekipmanların paylaşılacağı belirlenecektir.
6.3. İşletmeye giren veya çıkan, üretim ile ilgili olan tüm materyaller temizlenecek ve dekontamine edilecektir ya da tek kullanımlık olan materyaller kullanılacaktır. ( bu gübre,
yem, testere tozu, benzin gibi temizlenemeyen ve dezenfekte edilemeyen materyalleri kapsamamaktadır )
6.4. Yumurta naklinde ve depolanmasında kullanılan materyaller ya temizlenip dezenfekte
edilecek yada tek kullanımlık materyaller kullanılacaktır.
7.Binalar ile ilgili önlemler
7.1.Binalar yabani kanatlılar, kediler, yabani domuzlara ve kemirgenlere karşı dayanıklı
olacak ve rutin bir şekilde bakımları sağlanacaktır.
7.2.Bina etrafları bitkilerden arınmış olacaktır.
7.3.Yükleme ve boşaltma alanlarının kolaylıkla ve etkili bir şekilde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için toprak olmaması ve sert bir zemine sahip olması gerekmektedir. Tüm
dağıtımlardan önce ve sonra temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
7.4.Binaların rutin temizliği ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
8. Çevre ile ilgili önlemler
8.1.Yem ve yemek artıkları anında temizlenecektir.
8.3.İşletme ve çevresinde su birikintisi bulunmamalıdır.
8.4.İşletme içerisinde durgun su olmayacaktır.
8.5.İşletme içerisindeki boş alanların tüm zemini çimli veya çakıllı yada sert zemin olmalı,
çalılık olmamalıdır.
8.6.İşletmedeki kontrollü giriş yerleri çöp ve birikintilerden temizlenecektir.
9.Yem ve su ile ilgili önlemler
9.1.İşletmenin su kaynağının kanatlılara ait patojenlerin kontaminasyonundan ari olduğu
bilinmelidir. (örneğin klorlama veya UV tedavisi yoluyla)
9.2.İşletme suyu yabani kanatlılar, kemirgenler vs. tarafından kontamine edilmeden depolanacak, üretim yerleri veya kümeslere kapalı boru yoluyla taşınacaktır.
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9.3 İçme suyu depoları ve su tankları güneşten korunacak ve rutin olarak temizlenip dezenfekte edilecektir.
9.4.Yem özel araçlar ve ekipmanlarla uygulama talimatına uygun olarak taşınacaktır.
9.5.Yem depoları (veya konteynırları) yabani kanatlılar ve kemirgenler tarafından kontamine edilmeyecek yapıda olmalı ve yem kapalı olarak kümeslere taşınmalıdır.
9.6.Kanatlı işletmelerinde yem deposu olarak konteynır kullanılmıyorsa, yem konulan bölümün duvarları ile tabanları temizliğe ve dezenfeksiyona uygun olacaktır. Bu bölüm kuru,
havadar ve temiz olacaktır. Yem çuvallarının altında tahtadan bir ızgara, yem çuvalları ile
duvar arasında da en az 10 cm. boşluk bırakılacaktır. İstifler 5 çuvaldan fazla olmayacaktır.
9.7.Yem depolarının temizliği ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
10. Kümesler ile ilgili önlemler
10.1.İşletme içerisinde üretim yapılan bölümlere sadece sorumlu kişilerin girişleri sağlanacak, üretim boyunca kapıları sürekli kapalı ve kilitli tutulacak, izinsiz girişlere izin verilmemesi açısından kapılarda kapı alarmları olacaktır.
10.2.Tüm kanatlı kümes girişlerinin içeride personel olduğu veya olmadığı zamanlar kilitli
tutuluyor olması gerekmektedir.
10.3.Tüm kanatlı kümes girişlerinde kolaylıkla görülebilen uygulama talimatında belirtilen
sınırlı erişim işaretleri olacaktır.
10.4.Kümeslere personel ve ziyaretçilerin giriş çıkışları ile ilgili uyacakları kurallar belirlenecektir.
10.5.Kümeslerin çatı altı, duvarları ve tabanları temizlik ve dezenfeksiyona uygun olacaktır.
10.6.Kümesin havalandırması uygun olacak, kümes içinde çok aşırı amonyak ve toz bulunmaması için gerekli önlemler alınacaktır.
10.7.Kümeslerde yeterli ışıklandırma olacaktır.
10.8.Farklı yaş ve türdeki hayvanlar aynı kümeste bulundurulmamalıdır.
10.9.Kümeslere yabani kuşların girmesini engelleyecek tedbirler (kuş teli gibi) alınacaktır.
10.10.Her kanatlı kümesinin uygun bir şekilde inşa edilmiş bekleme odası olacaktır.
10.11.Tüm bekleme odaları bekleme odasını kullanan personelin sayısı için yeterli büyüklükte olacaktır.
10.12.Kümeslerin bekleme odalarında veya bina dışında el yıkama ve dezenfeksiyon için
olanaklar olacaktır.
10.13.Hayvanların bulunduğu yere giren tüm personel için tüm bekleme odalarında özel
kıyafet ve ayakkabı, ziyaretçiler içinde tek kullanımlık kıyafet bulundurulacaktır.
10.14.Kümesin dış ve iç girişlerinde kabul edilebilir şekilde ayak banyosu olacak ve bunlar
periyodik olarak uygun şekilde temizlenip değiştirilecektir.
10.15.Bekleme odaları temizlenip dezenfekte edilecektir.
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10.16.İki devre arasındaki temizlik ve dezenfeksiyon süresi; hastalık çıkmaması durumunda en az bir hafta veya 10 gün (kümes altının kurumasına bağlı olarak), hastalık çıkması
durumunda ise en az 21 gün olmalıdır.
10.17.Kümeslere dönem sonunda uygulanacak temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili kurallar
belirlenecektir.
11.Kümeslerin sağlık yönetimi ile ilgili önlemler
11.1.Kümesler her gün bakıcılar tarafından kontrol edilecektir.
11.2.2006/10 Sayılı Genelge çerçevesinde kümeslerdeki üretim devrelerine ait tüm kayıt ve
belgeler tutulacaktır. (kümes kartı, sevk belgeleri, ilaç, aşı, yem kullanımı ile ilgili kayıtlar
ve belgeler)
11.3.Bölgede hastalık olduğu zaman arttırılacak olan biyogüvenlik tedbirleri belirlenecek
ve sorumlu kişiler bu konuda bilgilendirilecektir.
11.4.İşletmede hastalıktan şüphelenildiği zaman uygulamaya girecek olan bir acil durum
planı olacak ve sorumlu kişiler bu konuda bilgilendirilecektir.
11.5.Kuş gribi ve/veya Newcastle aktif surveyinin uygulaması ile ilgili talimatlar ve survey
sonuçları bulunacaktır.
11.6.İşletmedeki hayvanlara uygulanacak aşı uygulamaları ile ilgili talimatlar ve aşılama
programı bulunmalıdır.
12. Kanatlılardaki problemlerin araştırılması ile ilgili önlemler
12.1.Kanatlılarda problem görülmesi durumunda numunelerin nasıl alınacağını ve hangi
laboratuarlara nasıl gönderileceği ile ilgili detayların ve sorumluların belirlenmesi gerekir.
12.2. Hastalıkların erken tespiti için artan hastalık oranı veya ölüm oranı, azalan yem veya
su tüketimi, azalan günlük canlı ağırlık artışı, hareketlerde değişim, azalan yumurta üretimi gibi parametrelerin izlenmesi amacıyla başlangıç noktaları belirlenecek, bu durumlarda
nerelere acil bildirim yapılacağı ve sonrasında ne gibi uygulamalar yapılacağı konusunda
talimat hazırlanacak ve sorumlu kişiler bu konuda yeterli olarak bilgilendirilecektir.
13. Ölü ve itlaf edilen kanatlıların imhası ile ilgili
13.1.Kümeslerde ölen veya itlaf edilen kanatlılar sık sık toplanıp, kapalı kaplarla imha yerine taşınacaktır.
13.2.Kümes içinde ölen veya itlaf edilen hayvanlar bekletilmeden imha edilmelidir. Ölen
veya itlaf edilen hayvanların imhası için yakma fırını, ölü imha çukuru, ölen hayvanların
veya kanatlı gübrelerinin biyogüvenlik ve hijyen kuralları çerçevesinde tekniğine uygun
olarak, doğal kimyevi gübreye çeviren sistemler, (Bu sistemlerin tekniğine uygun olup, olmadığı konusunda Bölge Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitü uzmanlarıyla işbirliği yapılacaktır.) bir şirketin rendering tesisi veya Belediyeler kullanılabilinir. Belediyelerle yapılan sözleşmede ise işletme artıklarının gömüleceğine dair Belediye’nin taahhüdü olmalıdır.
14.Gübre ve altlık ile ilgili önlemler
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14.1.Gübre ve altlığın kümesten çıkartılması, depolanması, taşınması ve imhası ile ilgili
bilgi ve belgeler olacaktır.
14.2. Gübre ve altlık yabani kanatlılardan, kemirgenlerden ve böceklerden uzak tutulacaktır.
15. Biyogüvenlik kontrolü ile ilgili önlemler
15.1.İşletmede biyogüvenlikten genel olarak sorumlu olması için bir personel görevlendirilecektir.
16. Eğitimler ile ilgili önlemler
16.1. Kalıcı personele genel hijyen ve biyogüvenlik ilkeleri, standart uygulama talimatları
ve HACCP konusunda en az 6 ayda bir eğitim verilecektir.
16.2.Geçici personele işe başlamadan önce genel hijyen ve biyogüvenlik ilkeleri, standart
uygulama talimatları ve HACCP konusundaki eğitimler verilecektir.
17.HACCP ile ilgili önlemler
17.1.HACCP kontrolleri yıllık olarak ve gerekli olduğu zaman yıllık kontroller beklenilmeden yapılacaktır.
18. Standart uygulama talimatları ile ilgili önlemler
18.1.Standart Uygulama Talimatları, bölüm sorumlusu tarafından işletmede yapılacak
olan sürekli denetimlerde gözden geçirilecek ve gerekiyorsa güncellenecektir.
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Ek-4

STANDART UYGULAMA TALİMATLARI
İşletme ve işletme birimlerinde uygulanan faaliyetlerle ilgili hazırlanması gereken asgari
standart uygulama talimatları aşağıda belirtilmektedir. Hazırlanan her bir standart uygulama talimatının ekinde talimatın uygulanmasından sorumlu personel listesi, talimatların uygulanmasına yönelik geliştirilen kayıt formları ve varsa programları yer
almalıdır.
Bölüm işletmelerinin üretim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki uygulama talimatlarından ve belgelerinden bazılarının hazırlanmasına gerek olmadığı gibi işletmeler tarafından aşağıda belirtilen hususların dışında da standart uygulama talimatları hazırlanabilir.
Standart Uygulama Talimatları, işletmede de bir dosya içerisinde bulundurulacak, sorumlu kişilere imza karşılığı teslim edilecek ve işletmedeki ilgili yerlere uygulama için
asılacaktır. (Bölüm izni alan bölümün işletmelerinde tasdikli standart uygulama talimatları bulundurulacaktır.)
1.İşletme ve işletme bölümlerinin yönetimi ile ilgili standart uygulama talimatı
1.1.Eğer işletmeye giren yumurtalar, civcivler, kanatlılar veya yem bölümün dışından getiriliyorsa Bakanlıkça çalışma izni verilen işletmelerden temin edilmesine yönelik uygulama
talimatı,
1.2.İşletmeye giren ve çıkan yem, yumurta, civciv, kanatlı veya kanatlı eti gibi ürünlerin
tedariki, taşınması, depolanması veya bakımı konusunda hazırlanan uygulama talimatları,
1.3. İşletme ve işletme birimlerine giren çıkan personelin, ziyaretçilerin, araçların, hayvanların ve alet ekipmanların kaydının tutulması ile ilgili uygulama talimatları,
1.4.Yabani hayvan, kemirici ve böcekler gibi zararlılara karşı uygulanan zararlı kontrol
programı için uygulama talimatı,
1.5. Kanatlı işletmelerinde veya kümeslerde uygulanan hepsi içeri, hepsi dışarı yöntemleriyle ilgili uygulama talimatı,
1.6.Kanatlı işletmelerinde bazı nedenlerden dolayı ekleme veya seyreltme uygulanıyorsa
bunlara ait uygulama talimatı,
1.7.Kanatlı işletmelerinde ilaç veya aşı bulunduruluyorsa bunların saklanması ve kullanması ile ilgili uygulama talimatı.
2.İşletmeyi çevreleyen bariyer ve işletme giriş kapısı ile ilgili standart uygulama
talimatı
2.1.İşletme çevresindeki fiziksel bariyer ve işletme giriş kapısının özelliklerini tanımlayan
ve bunların rutin bakımı ile ilgili uygulama talimatı,
2.2.İşletme giriş kapısında bulundurulacak alet ve malzemelerin listesi ve malzemelerin
eksilmesi durumunda nereden ve nasıl temin edileceğini açıklayan uygulama talimatı,
2.3.İşletme giriş kapısında uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili uygulama talima-

51

TAVUK VEBASI / YALANCI TAVUK VEBASI HASTALIĞI BÖLÜMLENDİRME TALİMATI

tı,2.4.İşletme giriş kapısı ile ikincil ulaşım noktaları arasındaki ulaşım kontrolünün nasıl
yapılacağını açıklayan uygulama talimatı.
3.İşletme personeli ile ilgili standart uygulama talimatı
3.1.İşletmede çalışan personelin bölüm içinde ya da dışında bölüm içinde beslenen aynı
türden hayvanlar beslememesi veya yakın temasta olmaması ya da sertifika kapsamındaki
hastalıklara karşı hassas hayvanlarla temas içinde olmaması için alınan tedbirlerle ilgili
uygulama talimatı,
3.2.İşletmeye giren personelin kıyafet ve ayakkabılarının değişimi de dahil olmak üzere
işletmeye girişte uygulaması gereken kurallar ile ilgili uygulama talimatı,
3.3.Değişik birimlerde çalışan personelin uygulaması gereken genel ve özel hijyen kuralları
ile ilgili uygulama talimatları.
4.Ziyaretçilerle ilgili standart uygulama talimatı
4.1.İşletmeye giren ziyaretçilerin uygulaması gereken kurallar ile ilgili uygulama talimatı.
5.Araçlar ile ilgili standart uygulama talimatı
5.1.İşletmenin içerisine giren ve çıkan araçlara uygulanması gereken kurallar ile ilgili
uygulama talimatı,
5.2.İşletme dışında park edecek araçlar ile ilgili uygulama talimatı,
5.3.İşletme içerisine girecek sürücülerin uygulaması gereken kurallar ile ilgili uygulama
talimatı.
6.Ekipman ve materyaller ile ilgili standart uygulama talimatı
6.1.İşletmeye giren veya çıkan tüm ekipmanların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu ile ilgili
uygulama talimatı,
6.2.İşletmedeki birimler arasında hangi ekipmanların paylaşılacağını tanımlayan uygulama talimatı,
6.3.Paketleme materyallerinin tedarik, taşıma, depolama ve dağıtımında uygulanacak kurallar ile ilgili uygulama talimatı ve bunlarla ilgili geliştirilen uygulama formları.
7.Binalar ile ilgili standart uygulama talimatı
7.1.Binaların yabani kanatlı ve kemirgenlere karşı dayanıklılığını kontrol etmek için yapılan bakım ile ilgili uygulama talimatı,
7.2.Bina etraflarının bitkilerden temizlenmesi ile ilgili uygulama talimatı,
7.3.Binaların etrafında beton yükleme apronları bulunuyorsa bunların bakımı ve temizlenmesi ile ilgili uygulama talimatı,
7.4.Binaların rutin temizliği ve dezenfeksiyonu ile ilgili uygulama talimatları.
8. Çevre ile ilgili standart uygulama talimatı

52

TAVUK VEBASI / YALANCI TAVUK VEBASI HASTALIĞI BÖLÜMLENDİRME TALİMATI

8.1.Yem ve yemek artıklarının temizlenmesi ile ilgili uygulama talimatı,
8.2.İşletme içerisinde durgun su oluşması durumunda yapılacak işlemler ile ilgili uygulama
talimatı,
8.3.İşletme içerisindeki boş alanların bakımı ile ilgili uygulama talimatı,
8.4.İşletme içerisindeki çöplerin toplanması ve işletmeden çıkarılması ile ilgili uygulama
talimatı.
9.Yem ve su ile ilgili standart uygulama talimatı
9.1.İşletmenin su kaynağı, suyun depolanması, işlenmesi ve üretim yerlerine ulaşması ile
ilgili bilgiyi ve buralarda yapılacak rutin bakımlarla ilgili uygulama talimatı,
9.2.İşletmeye getirilen yemlerin boşaltımı ve depolanması ile ilgili uygulama talimatı,
9.3.Yem depolarının temizliği ve dezenfeksiyonu ile ilgili uygulama talimatı.
10. Kümeslerle ilgili standart uygulama talimatı
10.1.Kümeslerin iç ve dış giriş kapılarının güvenliği ve sinyali konusunda alınan tedbirler
ile kümes giriş çıkışlarında personel ve ziyaretçiler için uygulanacak kurallar ile ilgili uygulama talimatları,
10.2.Bina dışında ve kümesteki geçiş yerlerinde bulunan ayak banyolarının bakımı için
uygulama talimatı,
10.3. Kanatlı sürülerinin dönem sonunda binadan çıkmasından yeni sürülerin gelmesine
kadarki sürede yapılan temizlik ve dezenfeksiyonla ilgili uygulama talimatı,
10.4. Bekleme odalarının temizliği ve dezenfeksiyonu ile ilgili uygulama talimatı.
11.Kümeslerin Sağlık Yönetimi ile ilgili standart uygulama talimatı
11.1-Kümeslerin rutin kontrolü için uygulama talimatı,
11.2.Kümesteki hayvanlara ait kayıtların ve belgelerin tutulması ile ilgili uygulama talimatı,
(2006/10 Sayılı Genelge çerçevesinde)
11.3.Kuş gribi ve/veya Newcastle aktif surveyinin uygulanması ile ilgili uygulama talimatı,
11.4.Bölgede hastalık olduğu zaman arttırılacak biyogüvenlik uygulamaları ile ilgili uygulama talimatı veya talimatları,
11.5.İşletmelerde hastalıktan şüphelenildiği zaman uygulanacak acil eylem planı ve bununla ilgili uygulama talimatı veya talimatları, ( Duş ve riskli kanatlılarla ilgilenen çalışanların
tüm kıyafetlerinin değişimi gibi ek önlemlerle ilgili talimatlarda dahil)
11.6.İşletmedeki hayvanlara uygulanacak aşılarla ilgili, aşılama programı ve aşı uygulama
talimatları.
12. Kanatlılardaki problemlerin araştırılması ile ilgili standart uygulama talimatı
12.1. Kanatlılarda görülen problemlerde numunelerin toplanması ve teslim edilmesi ile
ilgili uygulama talimatı
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12.2. Hastalıkların erken tespiti için artan hastalık oranı veya ölüm oranı, azalan yem veya
su tüketimi, azalan günlük canlı ağırlık artışı, hareketlerde değişim, azalan yumurta üretimi gibi parametrelerin izlenmesi amacıyla başlangıç noktalarını belirleyen ve yapılacak
uygulamaları içeren uygulama talimatı.
13. Ölü ve itlaf edilen kanatlıların imhası ile ilgili standart uygulama talimatı
13.1.Kümes içinde ölen veya itlaf edilen hayvanların toplanması, taşınması ve imhası ile
ilgili uygulama talimatı.
14.Gübre ve altlık ile ilgili standart uygulama talimatı
14.1.Gübre ve altlığın kümesten çıkartılması, depolanması, taşınması ve imhası ile ilgili
uygulama talimatı,
15. Biyogüvenlik kontrolü ile ilgili standart uygulama talimatı
15.1.İşletmedeki biyogüvenlik uygulamalarının işletme tarafından kontrolü ile ilgili uygulama talimatı.
16. Eğitimler ile ilgili
16.1. Kalıcı personelin genel hijyen ve biyogüvenlik ilkeleri, standart uygulama talimatları
ve HACCP konusundaki eğitimleri ile ilgili uygulama talimatı,
16.2. Geçici personelin genel hijyen ve biyogüvenlik ilkeleri, standart uygulama talimatları
ve HACCP konusundaki eğitimleri ile ilgili uygulama talimatı.
17.HACCP ile ilgili
17.1.HACCP konusunda yapılacak kontroller için uygulama talimatı,
18. Standart Uygulama Talimatları ile ilgili
18.1. Standart Uygulama Talimatlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili uygulama talimatı.

54

TAVUK VEBASI / YALANCI TAVUK VEBASI HASTALIĞI BÖLÜMLENDİRME TALİMATI

Ek-5

KUŞ GRİBİ ve/veya NEWCASTLE AKTİF SURVEYİ
1- Bölüm sorumlusu, ülke veya bölge Kuş gribi ve/veya Newcastle’den ari olduğu zaman
bölümde yer alan tüm kanatlı işletmelerindeki kanatlı hayvan bulunan kümeslerden aktif
survey için en az 6 ayda bir rastgele seçilen 20 kanatlıdan kan örneği alınarak Bakanlıkça
Çalışma izni verilmiş teşhis-analiz laboratuarına ya da bağlı bulunduğu Veteriner Kontrol
ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.
2- Bölüm sorumlusu, bölüm Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığı mihrakından dolayı hareket sınırlamaları altında bulunan bir alan içerisinde bulunuyorsa;
a) Bölümde yer alan tüm kanatlı işletmelerindeki kanatlı hayvan bulunan kümeslerden
mihrakın ardından bir hafta içerisinde; aktif survey için rastgele seçilen 20 kanatlıdan kan
örneği, aktif virolojik survey için 20 trakeal veya özofaringial swab örneğini, 20 kloakal
swabı ve eğer kümeste hasta veya ölü hayvan var ise 5 adet hasta veya ölü hayvanın numune
olarak alınmasını ve laboratuvara gönderilmesini sağlayacaktır. Daha sonra bu numune
alımları ülke tekrar ari olana kadar en az 21 günde bir tekrarlanacaktır.
b) Kümeslerdeki hayvanların işletme veteriner hekimleri tarafından her gün klinik taramaya tabi tutulmasını sağlayacaktır.
3- Survey sonuçları Bölüm sorumlusu tarafından İl Müdürlüğüne faks ve e-posta ile daha
sonra da yazı ile bildirilecektir.
4- Teşhiste bir örnekliliği sağlamak amacıyla numune alma, teşhis yöntemleri ve laboratuvar testleri Bakanlıkça uygulamaya konulan ve OIE standartlarına uygun olarak hazırlanan
teşhiste metod birliği kitapçığına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
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Ek-6
TESADÜFİ ÖRNEKLEME TABLOSU
Her tesadüfi örnek numarası seçimi için farklı yerlerde farklı yönlerden başlanabilir.
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İlk Denetim

Genel Denetim

Uygulayan Kişiler

İşletme Kanatlı Üretim İşletmesi ise
Bulunan türler
Kümeslerin sayısı
Kanatlı hayvan sayısı
İşletmenin proje kapasitesi
Kanatlıların yaşına göre sayıları

İşletme Tanımlama
İşletme Adı
Adres
İşletme No’su (varsa)
İşletmenin Koordinatları (ana girişte alınız)
İşletmenin bağlı olduğu şirket
İşletme şirkete mi ait yoksa yüklenici mi?
İşletmenin amacı
(Kuluçka, GP, damızlık, üretim, yem fabrikası, kesimhane/kombina, vs.)
İşletmenin birden fazla bölümde faaliyetleri var mı?

Not: Hangi denetim yapılıyorsa x işareti koyun

Denetleme Nedeni

Denetim Detayları
Tarih
Rutin Denetim

DENETİM RAPORU

Sürekli Denetim

EK 7
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58
Tam

Kısmi

Kısmi

Yok

Yok

2. İŞLETMEYİ ÇEVRELEYEN BARİYER VE İŞLETME GİRİŞ KAPISI (TÜM İŞLETMELER)
2.1.İşletme çevresindeki fiziksel bariyer ve işletme giriş kapısının özelliklerini tanımlayan ve bunların rutin bakımı
ile ilgili uygulama talimatı,
2.2. İşletme giriş kapısında bulundurulacak alet ve malzemelerin listesi ve malzemelerin eksilmesi durumunda
nereden ve nasıl temin edileceğini açıklayan uygulama talimatı,
2.3. İşletme giriş kapısında uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili uygulama talimatı,
2.4.İşletme giriş kapısı ile ikincil ulaşım noktaları arasındaki ulaşım kontrolünün nasıl yapılacağını açıklayan
uygulama talimatı.
3. PERSONEL (TÜM İŞLETMELER)
3.1. İşletmede çalışan personelin bölüm içinde yada dışında bölüm içinde beslenen aynı türden hayvanlar
beslememesi veya yakın temasta olmaması yada sertifika kapsamındaki hastalıklara karşı hassas hayvanlarla
temas içinde olmaması ve av ve yaban hayatı ile temasta bulunmaması için alınan tedbirlerle ilgili uygulama
talimatı ,
3.2.İşletmeye giren personelin kıyafet ve ayakkabılarının değişimi de dahil olmak üzere işletmeye girişte

1.5. Kanatlı işletmelerinde, işletme veya kümeslerde uygulanan hepsi içeri, hepsi dışarı yöntemleriyle ilgili
uygulama talimatı,
1.6.Kanatlı işletmelerinde bazı nedenlerden dolayı ekleme ve/ veya seyreltme uygulanıyorsa bunlara ait uygulama
talimatı,
1.7.Kanatlı işletmelerinde ilaç veya aşı bulunduruluyorsa bunların saklanması ve kullanması ile ilgili uygulama
talimatı.

1.İŞLETME VE İŞLETME BÖLÜMLERİNİN YÖNETİMİ
1.1.Eğer işletmeye giren yumurtalar, civciv, kanatlılar veya yem bölümün dışından getiriliyorsa Bakanlıkça
çalışma izni verilen işletmelerden temin edilmesine yönelik uygulama talimatı,
1.2.İşletmeye giren ve çıkan yem, yumurta, civciv, kanatlı veya kanatlı eti gibi ürünlerin tedariki, taşınması,
depolanması veya bakımı konusunda hazırlanan uygulama talimatları,
1.3. İşletme ve işletme birimlerine giren çıkan personelin, ziyaretçilerin, araçların, hayvanların ve alet ekipmanların
kaydının tutulması ile ilgili uygulama talimatları,
1.4.Yabani hayvan, kemirici ve böcekler gibi zararlılara karşı uygulanan zararlı kontrol programı için uygulama
talimatı,

Tam

Bilinmiyor

Bilinmiyor

A. BELGE KONTROLÜ
İşletme Dosyasında Bulunan Standart Uygulama Talimatlarının kayıt formları ve programlara dayanarak kontrolü

Uygulanabilir
değil

Uygulanabilir
değil
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Tam

7.3.Binaların etrafında beton yükleme apronları bulunuyorsa bunların bakımı ve temizlenmesi ile ilgili uygulama
talimatı,
7.4.Binaların rutin temizliği ve dezenfeksiyonu ile ilgili uygulama talimatları.
8.ÇEVRE (TÜM İŞLETMELER)
8.1.Yem ve yemek artıklarının temizlenmesi ile ilgili uygulama talimatı,
8.2.İşletme içerisinde durgun su oluşması durumunda yapılacak işlemler ile ilgili uygulama talimatı,
8.3.İşletme içerisindeki boş alanların bakımı ile ilgili uygulama talimatı,
8.4.İşletme içerisindeki çöplerin toplanması ve işletmeden çıkarılması ile ilgili uygulama talimatı.
9. YEM VE SU (TÜM İŞLETMELER)
9.1.İşletmenin su kaynağı, suyun depolanması, işlenmesi ve üretim yerlerine ulaşması ile ilgili bilgiyi ve buralarda
yapılacak rutin bakımlarla ilgili uygulama talimatı,
9.2.İşletmeye getirilen yemlerin boşaltımı ve depolanması ile ilgili uygulama talimatı,
9.3.Yem depolarının temizliği ve dezenfeksiyonu ile ilgili uygulama talimatı.

Tam

3.3.Değişik bölümlerde çalışan personelin uygulaması gereken genel ve özel hijyen kuralları ile ilgili uygulama
talimatları.
4. ZİYARETÇİLER (TÜM İŞLETMELER)
4.1.İşletmeye giren ziyaretçilerin uygulaması gereken kurallar ile ilgili uygulama talimatı,
5. ARAÇLAR (TÜM İŞLETMELER)
5.1.İşletmenin içerisine giren ve çıkan araçlara uygulanması gereken kurallar ile ilgili uygulama talimatı,
5.2.İşletme dışında park edecek araçlar ile ilgili uygulama talimatı,
5.3.İşletme içerisine girecek sürücülerin uygulaması gereken kurallar ile ilgili uygulama talimatı.
6.EKİPMAN VE MATERYALLER (TÜM İŞLETMELER)
6.1.İşletmeye giren veya çıkan tüm ekipmanların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu ile ilgili uygulama talimatı,
6.2.İşletmedeki bölümler arasında hangi ekipmanların paylaşılacağını tanımlayan uygulama talimatı,
6.3.Paketleme materyallerinin tedarik, taşıma, depolama ve dağıtımında uygulanacak kurallar ile ilgili uygulama
talimatı ve bunlarla ilgili geliştirilen uygulama formları.
7.BİNALAR (TÜM İŞLETMELER)
7.1.Binaların yabani kanatlı ve kemirgenlere karşı dayanıklılığını kontrol etmek için yapılan bakım ile ilgili
uygulama talimatı,
7.2. Bina etraflarının bitkilerden temizlenmesi ile ilgili uygulama talimatı,

uygulaması gereken kurallar ile ilgili uygulama talimatı,

Kısmi

Kısmi

Yok

Yok

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Uygulanabilir
Değil

Uygulanabilir
Değil
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60
Tam

Tam

13. ÖLÜ VE İTLAF EDİLEN KANATLILARIN İMHASI
13.1.Kümes içinde ölen veya itlaf edilen hayvanların toplanması, taşınması ve imhası ile ilgili uygulama talimatı.
14.GÜBRE VE ALTLIK
14.1.Gübre ve altlığın kümesten çıkartılması, depolanması, taşınması ve imhası ile ilgili uygulama talimatı,

12. KANATLI PROBLEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
12.1. Kanatlılarda görülen problemlerde numunelerin toplanması ve
teslim edilmesi ile ilgili uygulama talimatı,
12.2. Hastalıkların erken tespiti için artan hastalık oranı veya ölüm oranı, azalan yem veya su tüketimi, azalan
günlük canlı ağırlık artışı, hareketlerde değişim, azalan yumurta üretimi gibi parametrelerin izlenmesi amacıyla
başlangıç noktalarını belirleyen ve yapılacak uygulamaları içeren uygulama talimatı.

10.3. Kanatlı sürülerinin dönem sonunda binadan çıkmasından yeni sürülerin gelmesine kadarki sürede yapılan
temizlik ve dezenfeksiyonla ilgili uygulama talimatı,
10.4. Bekleme odalarının temizliği ve dezenfeksiyonu ile ilgili uygulama talimatı.
11.KÜMES SAĞLIK YÖNETİMİ
11.1-Kümeslerin rutin kontrolü için uygulama talimatı
11.2.Kümesteki hayvanlara ait kayıtların ve belgelerin tutulması ile ilgili uygulama talimatı, (2006/10 Sayılı
Genelge çerçevesinde)
11.3.Kuş gribi ve/veya Newcastle aktif surveyinin uygulanması ile ilgili uygulama talimatı,
11.4.Bölgede hastalık olduğu zaman arttırılacak biyogüvenlik uygulamaları ile ilgili uygulama talimatı veya
talimatları,
11.5.İşletmelerde hastalıktan şüphelenildiği zaman uygulanacak acil eylem planı ve bununla ilgili uygulama
talimatı veya talimatları, ( Duş ve riskli kanatlılarla ilgilenen çalışanların tüm kıyafetlerinin değişimi gibi ek
önlemlerle ilgili talimatlarda dahil)
11.6.İşletmedeki hayvanlara uygulanacak aşıların tipi, aşılama programı ve aşı uygulama talimatları.

10. KÜMESLER
10.1.Kümeslerin dış ve iç giriş kapılarının güvenliği ve sinyali konusunda alınan tedbirler ile kümes giriş
çıkışlarında personel ve ziyaretçiler için uygulanacak kurallar ile ilgili uygulama talimatları,
10.2.Bina dışında ve kümesteki geçiş yerlerinde bulunan ayak banyolarının bakımı için uygulama talimatı,

Kısmi

Kısmi

Yok

Yok

Bilinmiyor

Bilinmiyor

Uygulanabilir
Değil

Uygulanabilir
Değil
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Tam uyumun kaydedilmediği durumların sayısı

19. EKLENEN DİĞER UYGULAMA TALİMATLARI

Kısmi

Kısmi

Tam

16.EĞİTİMLER (TÜM İŞLETMELER)
16.1. Kalıcı personelin genel hijyen ve biyogüvenlik ilkeleri, standart uygulama talimatları ve HACCP
konusundaki eğitimleri ile ilgili uygulama talimatı,
16.2. Geçici personelin genel hijyen ve biyogüvenlik ilkeleri, standart uygulama talimatları ve HACCP
konusundaki eğitimleri ile ilgili uygulama talimatı.
17.HACCP (TÜM İŞLETMELER)
17.1.HACCP konusunda yapılacak kontroller için uygulama talimatı,
18. STANDART UYGULAMA TALİMATLARI (TÜM İŞLETMELER)
18.1. Standart Uygulama Talimatlarının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili uygulama talimatı,

15. BİYOGÜVENLİK KONTROLÜ (TÜM İŞLETMELER)
15.1.İşletmedeki biyogüvenlik uygulamalarının işletme tarafından kontrolü ile ilgili uygulama talimatı.

Yok

Yok

Bilinmiyor

Uygulanabilir
Değil
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62
Kısmi

Kısmi

Yok

Yok

Bilinmiyor

Kısmi

Yok

Her bir kümese kümes numarası verilmiş ve bazı kayıtlarda buna dikkat edilmiş mi?
Kümese konulan ve kümesten çıkan hayvanların sevklerine ait belgeler veya fotokopileri
bulunuyor mu?
Kümeslere gelen kanatlılar çalışma izni bulunan ve sağlık sertifikası düzenlenen bir
kuluçkahaneden ve/veya başka bir sağlık durumu bilinen bir işletmeden mi geliyor?

Belge kontrolü: Denetlenen işletme ticari etlik veya yumurtacı kanatlı işletmesi ise bu bölüm doldurulacaktır.
Tam
Kısmi
Yok
Bilinmiyor

Tam uyumun olmadığı durumların sayısı

İşletmeler tarafından Bakanlıkça uygulamaya konulan ilgili mevzuatları çerçevesinde kayıtları ve
belgeleri tutuluyor mu?
İşletme denetim sonuçları işletmede bulunduruluyor mu?

Belge kontrolü: Denetlenen işletme yem fabrikası, kesimhane/kombina, işleme tesisleri, kuluçkahane ve damızlıklar gibi işletmeler ise
bu bölüm doldurulacaktır.
Tam
Kısmi
Yok
Bilinmiyor

Kaydedilen ve tam uyumun olmadığı durumların sayısı

İşletmeye içerisine ve dışarısına ürün akışının tanımlaması yapılmış mı?
Her bir ürün ve yol tarafından sunulan riskin analizi yapılmış mı?
Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi yapılmış mı?
Kritik Kontrol Planlarında riski yok etmek için yapılması gerekenlerin listesi var mı?

Belge Kontrolü : HACCP Planı (TÜM İŞLETMELER)
Tam

Uygulanabilir
değil

Uygulanabilir
değil

Uygulanabilir
değil
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Kaydedilen ve tam uyumun olmadığı durumların sayısı

Kayıtlı ve mevcut olan AI ve ND için rutin survey testlerinin sonuçları var mı?
Daha önce işletmede yapılan tüm denetlemelere ait denetim raporları bulunuyor
mu?

Kümese giren kanatlıların, geldiği kuluçkahanede veya kümeste yapılan aşılama bilgilerini
gösteren bir belge bulunuyor mu?
Kanatlılara uygulanan aşılamalara ait “Aşılama Kayıt Belgesi ” ve Fatura/İrsaliye tutuluyor
mu? Kayıtlar uygun mu?
Kanatlı aşılamalarına ait aşı etkinlik (bağışıklık) testleri yaptırılmış ise bunlara ait sonuç raporları
bulunduruluyor mu?
Her yetiştirme dönemi için “Kümes Kartı” tutuluyor mu? (günlük olarak ölen hayvan sayısı,
hayvanların yem ve su tüketimi, canlı ağırlık artışı, yumurta verimi gibi asgari kayıtlar ve
kullanılan yem ile ilgili bilgiler tutuluyor mu?)
Kanatlılarda kullanılan yem, yem fabrikasından geliyor ise Yemin Fatura/İrsaliye bulunuyor
mu, Kayıtlar birbirini tutuyor mu?
Kanatlılarda çıkan hastalıkların teşhislerine ait veteriner raporu veya numune alma ve
göndermeye ait belgeler ve laboratuvar sonuç raporları ile yapılan işlemlere ait bilgiler
bulunduruluyor mu?
Kümeslerde kullanılan suya ait resmi kurumda yaptırılan (bakteriyolojik ve yapılmışsa kimyasal
analiz) sonuçlar bulunuyor mu?
Kanatlılarda kullanılan veteriner ilaçlarına ait Reçete, İlaç Kayıt Belgesi ve Fatura/İrsaliye
kayıtları tutuluyor mu? Kayıtlar birbiriyle uyumlu mu?
“Kesimi Yapılacak Hayvanlara Ait Bilgi Formu” düzenli olarak tutuluyor mu?
“Hayvan ve Hayvansal Kökenli Gıda İmha Tutanağı” tutuluyor mu? Kayıtlar birbiriyle
uyumlu mu?
Kanatlı İzleme Programı çerçevesinde kümeslerden kanatlı canlı hayvan, su, yem ve yumurta
numunelerinin alındığı “Numune Alma Tutanakları” ve bunlara ait analiz sonuçları ile alınan
numunede kalıntı ya da kullanımı yasak madde tespiti durumunda yapılan işlemler, alınan
önlemlere ait belgeler bulunuyor mu?
İki devre arasındaki süre hastalık çıkmaması durumunda en az bir hafta veya 10 gün (kümes
altının kurumasına bağlı olarak), hastalık çıkması durumunda ise en az 21 gün mü oluyor?

Kısmi

Yok
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2. İŞLETMEYİ ÇEVRELEYEN BARİYER VE İŞLETME GİRİŞ KAPISI (TÜM İŞLETMELER)
2.1. İşletmenin çevresi yeterli yükseklikte çit, duvar veya tel örgü ile çevrili mi?
2.2.İşletme dışında ağır yük araçları da dahil olmak üzere araçlar için yeterli park alanı var mı?
2.3.İşletmeye giriş tek bir yerden mi sağlanıyor?
2.4.Gerekli araç ve personelin girişine izin verilen durumlar haricinde işletme girişindeki kapı kapalı
ve kilitli mi tutuluyor?
2.5.İşletme girişindeki kapıda alarm var mı, varsa çalışıyor mu? (Sınırlı ve kontrollü giriş olması ve
temas durumlarında uyarı vermesi açısından)
2.6.Araçların temizlenip dezenfekte edilmesi için ana giriş kapısında yeterince geniş, sert yüzeyli park
yerleri var mı?
2.7. Temizlik ve dezenfeksiyonun atık sularının akarsu ve yer altı sularına bulaşmasını engellemek
içinde gerekli önlemler alınıyor mu? (Yüzeyde su birikimini önlemek için)
2.8.Temizleme ve dezenfeksiyon için işletme girişlerinde sıcak veya soğuk yüksek basınçla (110-130
bar) basınçlandırılmış su ve uygun dezenfeksiyon ekipmanı mevcut mu?
2.9.İşletme giriş kapısında temizlik ve dezenfeksiyon için yeterli su, deterjan ve dezenfektan var mı?

1-İŞLETME VE İŞLETME BÖLÜMLERİNİN YÖNETİMİ (TÜM İŞLETMELER)
1.1.İşletmelerde kedi, köpek, süs kuşları gibi evcil hayvanlar bulunduruluyor mu?
1.2.İşletmelerde yabani hayvan, kemirici ve böcekler gibi zararlılara karşı talimata göre gerekli
tedbirler alınmış mı?
1.3.Kanatlı işletmelerinde ilaç veya aşı bulunduruluyorsa kullanılan ilaçların bulundurulması için bir
adet ecza dolabı, eğer buzdolabında bulundurulması gereken ilaç veya aşı var ise işletmede bunun için
bir adet buzdolabı bulunduruluyor mu?
1.4.İşletme ve İşletme Bölümlerinin Yönetimine ait bir bozukluk görülmemektedir.

B) İŞLETMEDEKİ STANDART UYGULAMA TALİMATLARININ YERİNDE KONTROLÜ
Tam
Kısmi
Yok
Bilinmiyor

Uygulanabilir
değil
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6. EKİPMAN VE MATERYALLER (TÜM İŞLETMELER)

2.10. Eğer işletmelere akşam giriş veya çıkış yapılıyorsa, işletme girişini görünür hale getirmek ve
araçların temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmak için akşamları için yeterli ışıklandırma sağlanıyor mu?
2.11. İşletmeyi çevreleyen bariyer ve işletme giriş kapısına ait bir bozukluk görülmemektedir.
3.PERSONEL (TÜM İŞLETMELER)
3.1. İşletme girişlerinde personelin dışarıda giydiği kıyafetlerle içeriye girmesi uygulama talimatına
göre engelleniyor mu?
3.2. Kanatlı bulunan işletmelerde personelin işletme girişinde ayakkabı ve kıyafetlerini değiştirmesi
için değişme odaları bulunuyor mu?
3.3.İşletmeler tarafından tüm personele, değişim odalarında giymeleri için ayakkabı ve kıyafet
sağlanıyor mu?
3.4.Kanatlı bulunan işletmelerde ise personelin işletme girişinde ayakkabı ve kıyafetlerini değiştirmesi
için değişme odaları bulunuyor mu?
3.5.Değişik bölümlerde çalışan personel uygulaması gereken genel ve özel hijyen kurallarını
talimatlara uygun bir şekilde yapıyor mu?
3.6.Personel uygulamalarında hiçbir bozukluk görülmemektedir.
4. ZİYARETÇİLER (TÜM İŞLETMELER)
4.1.İşletme giriş kapılarında ziyaretçilerin giymeleri için yeterli miktarda özel ayakkabı ve kıyafetler
bulunduruluyor mu?
4.2.İşletme girişlerinde tüm ziyaretçiler için bir kayıt defteri veya formu tutuluyor mu? Kayıt defteri
veya forma Kuş gribi ve/veya Newcastle hastalığına karşı hassas olan hayvanlarla son temas tarihi ve
saati de işleniyor mu?
4.3. Ziyaretçi uygulamalarında bir bozukluk görülmemektedir.
5. ARAÇLAR (TÜM İŞLETMELER)
5.1 İşletme içerisinde sadece girmesi zorunlu olan araçlar mı bulunuyor?
5.2. Gerekli araçlar dışındaki tüm araçlar işletme dışına mı park ettiriliyor?
5.3. İşletmeye giren ve çıkan tüm araçlar uygulama talimatında belirtildiği şekilde temizlenip
dezenfekte ediliyor mu?
5.4.Araç sürücüleri işletme giriş kapısında ayakkabı ve kıyafetlerini değiştiriyor mu? (veya tek
kullanımlık kıyafetler giyiyorlar mı?)
5.5.Araç uygulamalarıyla ilgili bir bozukluk görülmemektedir.

Tam

Kısmi

Yok

Bilinmiyor

Uygulanabilir
değil
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9.6 Kanatlı işletmelerinde yem deposu olarak konteynır mı kullanılıyor?

9.5. Kanatlı işletmelerinde yem kapalı olarak mı kümeslere taşınıyor?

6.1. İşletme girişinde uygulama talimatına göre ekipmanların ve materyallerin temizlenip dezenfekte
(dekontaminasyonu) edilmesi için özel aletler var mı?
6.2.Eğer denetim sırasında ekipman ve materyal girişi ve çıkışı yapılıyor ise bunların temizlik ve
dezenfeksiyonu uygulama talimatına uygun mu yapılıyor?
6.3.Bölüm işletmeleri ve işletmedeki alanlarda bulunması gereken (uygulama talimatında belirlenen
listeye göre )ekipman veya materyal dışında yabancı ekipman veya materyal bulunmuyor mu?
6.4.Ekipman ve materyal uygulamalarıyla ilgili bir bozukluk görülmemektedir.
7. BİNALAR (TÜM İŞLETMELER)
7.1. Binalar yabani kanatlılar, kediler, yabani domuzlara ve kemirgenlere karşı dayanıklı mı?
7.2. Bina etrafları bitkilerden arınmış mı?
7.3. Yükleme ve boşaltma alanları temizlik ve dezenfeksiyona uygun mu?
7.4.Binalar temiz mi, uygulama talimatındaki programlara göre temizliği ve dezenfeksiyonu
(kayıtlarına göre) yapılıyor mu?
7.5. Bina uygulamalarıyla ilgili bir bozukluk görülmemektedir.
8. ÇEVRE (TÜM İŞLETMELER)
8.1.Dökülen yem ve yemek artıkları anında temizleniyor görünüyor mu?
8.2. İşletme ve çevresinde su birikintisi bulunmuyor?
8.3. İşletme içerisinde durgun su yok?
8.4. İşletme içerisindeki boş alanlarda çalılık bulunmuyor, tüm zemin çim veya çakıllı ya da sert
zemin mi? Ayrıca boş alanlar temiz mi?
8.5.İşletmedeki kontrollü giriş yerleri çöp ve birikintiler yönünden temiz mi?
8.6. Çevre ile ilgili bir bozukluk bulunmamaktadır.
YEM VE SU (TÜM İŞLETMELER)
9.1. İşletmenin suyu kuyudan karşılanıyor ise patojenleri öldürmek için uygun bir şekilde işleniyor
mu?
9.2.İşletme suyu yabani kanatlılar, kemirgenler, vs. tarafından kontamine edilmeden depolanıp, üretim
yerleri veya kümeslere kapalı boru yoluyla taşınıyor mu?
9.3 İçme suyu depoları ve su tankları güneşten korunuyor ve rutin olarak temizlenip, dezenfekte
ediliyor mu?
9.4.Kanatlı işletmelerinde yem özel araçlar ve ekipmanlarla uygulama talimatına uygun olarak
taşınıyor mu?

Tam

Kısmi

Yok

Bilinmiyor

Uygulanabilir
değil
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Kısmi

11. KÜMES SAĞLIK YÖNETİMİ (KANATLI BULUNAN İŞLETMELER)
11.1.En azından günlük olarak bakıcılar tarafından kümeslerin rutin kontrolü yapılıyor mu?

10.6.Kümeslerin havalandırması uygun mu?
10.7. Kümeslerde yeterli ışıklandırma yapılıyor mu?
10.8. Farklı yaş ve türdeki hayvanlar aynı kümeste bulundurulmuyor mu?
10.9.Kümeslerde yabani kuşların girmesini engelleyecek tedbirler (kuş teli gibi) alınmış mı?
10.10.Her kanatlı kümesinin uygun bir şekilde inşa edilmiş bekleme odası var mı?
10.11.Tüm bekleme odaları bekleme odasını kullanan personelin sayısı için yeterli büyüklükte mi?
10.12.Kümeslerin bekleme odalarında veya bina dışında el yıkama ve dezenfeksiyon için olanaklar var
mı?
10.13.Hayvanların bulunduğu yere giren tüm personel için tüm bekleme odalarında özel kıyafet ve
ayakkabı, ziyaretçiler içinde tek kullanımlık kıyafet bulunduruluyor mu?
10.14.Kümesin dış ve iç girişlerinde kabul edilebilir şekilde ayak banyosu var mı, varsa bunların
talimata uygun bir şekilde periyodik olarak temizliği ve değiştirilmesi yapılıyor mu?
10.15.Bekleme odaları temiz mi, talimatına uygun olarak temizlenip, dezenfekte ediliyor mu?
10.16. Kümeslere dönem sonunda uygulanacak temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili uygulama talimatı
asılmış mı?
10.17. Kümeslerin kümes numaraları kümes girişlerine asılmış mı?
10.17.Kümes uygulamalarında herhangi bir bozukluk görülmemektedir.

10.5. Kümeslerin çatı altı, duvarları ve tabanları temizlik ve dezenfeksiyona uygun
mu?

9.7.Kanatlı işletmelerinde konteynır kullanılmıyorsa kullanılan yem deposu şartlara uygun mu?
Temizliği ve dezenfeksiyonu talimatına uygun yapılıyor görülüyor mu?
9.8. Su ve yem talimatlarında herhangi bir bozukluk görülmemektedir.
10. KÜMESLER (KANATLI BULUNAN İŞLETMELER)
10.1.Kümeslere belirlenen kişiler mi giriyor?
10.2.Kümeslerin kapıları personel içeride ve dışarıdayken sürekli kapalı ve kilitli mi tutuluyor?
10.3.Tüm kanatlı kümes girişlerinde kolaylıkla görülebilen uygulama talimatında belirtildiği şekilde
işaretler asılmış mı?
10.4.Kümeslere personel ve ziyaretçilerin giriş çıkışları ile ilgili kuralları belirten uygulama talimatları
asılmış ve kurallar uygulanıyor mu?

Tam

Yok

Bilinmiyor

Uygulanabilir
değil
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Tam

Kısmi

Yok

16.2.İşletmede geçici personel var ise bunlara işe başlamadan önce genel hijyen ve biyogüvenlik
ilkeleri, standart uygulama talimatları ve HACCP konusundaki eğitimler verilmiş mi?

15. BİYOGÜVENLİK KONTROLÜ (TÜM İŞLETMELER )
15.1.İşletmede biyogüvenlikten genel olarak sorumlu olması için bir personel görevlendirilmiş mi?
16. EĞİTİMLER (TÜM İŞLETMELER )
16.1. Kalıcı personel genel hijyen ve biyogüvenlik ilkeleri, standart uygulama talimatları ve HACCP
konusunda son 6 ayda eğitim almış mı?

13. ÖLÜ VE İTLAF EDİLEN KANATLILARIN İMHASI (KANATLI BULUNAN İŞLETMELER)
13.1.Ölü ve itlaf edilmiş kanatlılar uygun kapalı kaplara alınıp, imha edilene kadar bu kaplarda mı
saklanıyor?
13.2. Ölü ve itlaf edilen kanatlılar uygun şekilde mi imha ediliyor?
13.3. Ölü ve itlaf edilen kanatlıların uygulama talimatlarında bir bozukluk görülmemektedir.
14. GÜBRE VE ALTLIK (KANATLI BULUNAN İŞLETMELER)
14.1. Gübre ve altlık yabani kanatlılardan, kemirgenlerden ve böceklerden uzak tutuluyor mu?
14.2.Gübre ve altlık uygulama talimatlarına uygun şekilde depolanıp imha ediliyor mu?
14.3.Gübre ve altlık uygulama talimatlarında bir bozukluk görülmemektedir.

12. KÜMES PROBLEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI (KANATLI BULUNAN İŞLETMELER)
12.1. Hastalıkların erken tespiti için artan hastalık oranı veya ölüm oranı, azalan yem veya su tüketimi,
azalan günlük canlı ağırlık artışı, hareketlerde değişim, azalan yumurta üretimi gibi parametrelerin
izlenmesi amacıyla başlangıç noktaları belirlenmiş ve sorumlu kişiler tarafından bu parametreler
yeterince anlaşılmış mı?
12.2.Kanatlılarda problem görülmesi durumunda numunelerin nasıl alınacağı ve hangi laboratuarlara
nasıl gönderileceği ile ilgili detaylar sorumlu kişiler tarafından yeterince anlaşılmış mı?

11.2. Kümeslerle ilgili kayıtlar günlük olarak tutuluyor mu? (kümes kartı ve üretim verileri)
11.3.Bölgede hastalık olduğu zaman arttırılacak olan biyogüvenlik tedbirleri belirlenmiş mi?
Uygulama talimatları asılmış ve bakıcılar bilgilendirilmiş mi?
11.4. Sorumlu kişilerin işletmede hastalıktan şüphelenildiği zaman uygulanacak acil durum planı ile
ilgili bilgisi var mı?
11.5. Kümes Sağlık Yönetimi uygulamalarında bir bozukluk görülmemektedir.

Bilinmiyor

Uygulanabilir
değil
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Uyumlu olmadığı belirtilen konu

Kaydedilen tam uyumun bulunmadığı durumların sayısı

3. BELİRLENEN PROBLEMLER: UYUM YOK
Yapılması Gereken işlemler

Kısmi

16.3. Eğitim uygulamalarında herhangi bir bozukluk görülmemektedir.
17.HACCP (TÜM İŞLETMELER)
17.1.HACCP kontrolleri gerekli olduğu zaman ve yıllık olarak yapılmış mı?
17.2. HACCP Uygulamaları konusunda bir bozukluk görülmemektedir.
18.STANDART UYGULAMA TALİMATLARI (TÜM İŞLETMELER)
18.1. .Standart Uygulama Talimatları, bölüm sorumlusu tarafından işletmede yapılan sürekli
denetimlerde gözden geçirilmiş ve gerektiğinde güncellenmiş mi?
18.2. Standart Uygulama Talimatlarının kontrolü ve güncellenmesinde bir problem
görülmemektedir.

Tam

Bilinmiyor

Verilen son tarih

Yok

Yok

Uygulanabilir
değil
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Kısmi uyumlu olduğu belirtilen konu

4.BELİRLENEN PROBLEMLER: KISMİ UYUM
Yapılması Gereken İşlemler

Verilen son tarih
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5. SONUÇ VE İMZALAR

İşletme işleticisi veya Bölüm Sorumlusunun Adı, soyadı ve imzası

İşletme Biyogüvenlik Görevlisinin Adı, Soyadı ve imzası

Denetçilerin Adı, Soyadı ve İmzası

İşletme dosyasında bulunan çevresel risk değerlendirme raporunda belirtilen bilgiler uygun ve güncel
mi?
Belgeleme: Standart Uygulama Talimatları tam, programları ve kayıtları talimatlara uygun mu
tutuluyor?
Belgeleme: İşletmede tutulması gereken kayıt ve belgeler tam olarak tutuluyor mu?
Belgeleme: HACCP Planı uygun ve kontrolleri yapılıyor mu?
İşletmede alınması gereken önlemler alınmış mı?

Genel Uyum

Tam

Kısmi

Yok

Bilinmiyor

Uygulanabilir
değil
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TİCARİ İŞLETME (KÜMES) PASİF SURVEY TARAMA FORMU
Klinik taramanın yapıldığı tarih:
Bir önceki tarama tarihi:
İşletme/İşletmeci Adı:
İşletme Adresi:
İşletme Numarası:
Kümes Sayısı:
Tarama Yapılan Kümes Numarası:
Hayvanların
Sayısı
Türü
Yaşı
Irkı
Yetiştirme Tipi
PASİF SURVEY DEĞERLENDİRME
VAR/YOK
Normal dışı ölümler
Vücut ısısında artma
Tüylerde kabarma
İştahsızlık
Gözlerde şişlik ve kızarma
Sakal, ibik ve göz çevresinde şişlik ve morarma
Solunum güçlüğü
Burun deliklerinden grimsi kanlı akıntı gelmesi
Sinirsel belirtiler
İshal
Aşağıdaki değerlerinde değişme olup olmadığına bakılacaktır. Bu amaçla kümes
kartı incelenecektir.
Yumurta veriminde düşme
Günlük Canlı Ağrlık Artışında azalma
Günlük Yem-Su Tüketiminde azalma
KARAR (Tavuk Vebası şüphesi)

Resmi Veteriner Hekim/Hekimler
Adı-Soyadı
İmza
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Yeni bir dünya keşfedin...
İlk nefesten itibaren koruma

Tek doz uygulama ile Marek hastalığı ve velojenik Newcastle hastalığına karşı
uzun süreli koruma sağlar
Kullanımı kolaydır; doğru, hızlı ve uygun maliyetli aşılama için bir günlük civcivlere
subkutan veya embriyonik dönemin 18. gününde in-ovo yolla kuluçkada uygulanır.
Sahada tekrar uygulama gerektirmez, aşı reaksiyonlarını ortadan kaldırır
Newcastle ve Enfeksiyöz Bronşitis aşıları gibi diğer canlı solunum sistemi aşıları

TEŞEKKÜR

Bu yayının basılmasına verdiği katkılarından dolayı MSD Hayvan Sağlığı
firmasına teşekkür ederiz.

ile olumsuz etkileşime girmez
İntervet Veteriner İlaçları Paz. ve Ltd.Şti.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
No:199 Levent 199 Ofis Bloğu
Kat:13 34394 Levent - Istanbul
Tel : +90 212 336 10 00
Faks : +90 212 355 77 16
www.msd-hayvan-sagligi.com

3

3

TAVUK VEBASI / YALANCI TAVUK VEBASI HASTALIĞI BÖLGESELLEŞME VE BÖLÜMLENDİRME TALİMATI

Güniz Sokak No: 35/2 Kavaklıdere /Ankara
Tel: +90 312 473 20 00 | +90 312 473 20 31 | Faks: +90 312 473 20 61
E-Posta: bilgi@yum-bir.org | www.yum-bir.org

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

