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.
(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.
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.
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.
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.
(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
Müdürlüğümüz 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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Türü
(Tavuk,
Hindi vb)

Kapasitesi
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AÇIK SİSTEM TİCARİ ETLİK İŞLETME BİLGİLERİ
İşletme/İşletmeci Adı

İşletme
Numarası

Adresi

Hayvanın
Türü
(Tavuk,
Hindi vb)

Kapasitesi
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KAPALI SİSTEM TİCARİ YUMURTACI İŞLETME BİLGİLERİ
İşletme/İşletmeci Adı

İşletme
Numarası

İşletmedeki
Kümes
Sayısı

Adresi

Hayvanın
Türü
(Tavuk,
Bıldırcın vb)

Kapasitesi
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AÇIK SİSTEM TİCARİ YUMURTACI İŞLETME BİLGİLERİ
İşletme/İşletmeci Adı

İşletme
Numarası

Adresi

Hayvanın
Türü
(Tavuk,
Bıldırcın vb)

Kapasitesi
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ETLİK DAMIZLIK İŞLETME BİLGİLERİ
İşletme/İşletmeci Adı

İşletme
Numarası

İşletmedeki
Kümes
Sayısı

Adresi

Hayvanın
Türü
(Tavuk,
Hindi vb)

Faaliyet
Onay
Belgesi
Tarihi

Kapasitesi
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YUMURTACI DAMIZLIK İŞLETME BİLGİLERİ
İşletme/İşletmeci Adı

İşletme
Numarası

İşletmedeki
Kümes
Sayısı

Adresi

Hayvanın
Türü
(Tavuk,
Bıldırcın
vb)

Faaliyet
Onay
Belgesi
Tarihi

Kapasitesi
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KULUÇKAHANE İŞLETME BİLGİLERİ
İşletme/İşletmeci Adı

İşletme
Numarası

Adresi

Hayvanın
Türü (Tavuk,
Hindi,
Bıldırcın vb)

Faaliyet
Onay Belgesi
Tarihi

Kapasitesi
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KESİMHANE İŞLETME BİLGİLERİ
İşletme/İşletmeci Adı

İşletme
Numarası

Adresi

Hayvanın
Türü
(Tavuk,
Hindi,
Bıldırcın vb)

Onay Tarihi

Kapasitesi
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YEM İŞLETME BİLGİLERİ
(Kendi Yemini Üreten İşletmeler Dahil)
İşletme/İşletmeci Adı

Adresi

Ruhsat Tarihi

Kapasitesi
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SULAK ALAN BİLGİLERİ
Sulak Alanın Adı

Yeri

10 km Yarıçap Etrafındaki
Köy İsimleri

10 km Yarıçap Etrafındaki
İşletmenin Köyü ve İşletme
Numarası
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KÖY TAVUĞU BİLGİLERİ
İlçesi

Köy Adı

Köyde Kanatlı
Bulunan Hane Sayısı

Tavuk
Sayısı

Hindi
Sayısı

Kaz
Sayısı

Ördek
Sayısı

Güvercin
Sayısı

Diğer
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KANATLI İŞLETMELERİNE AİT İL İCMAL FORMU
İşletme Türü

İşletme Sayısı

Kümes Sayısı

Kapasite

Kapalı Ticari Etlik
Açık Ticari Etlik
Kapalı Ticari Yumurtacı
Açık Ticari Yumurtacı
Etlik Damızlık
Yumurtacı Damızlık
İşletme Türü

İşletme Sayısı

Kapasite

Kuluçkahane
KÖY TAVUKÇULUĞU VERİLERİ
İlçe Adı

Köy Sayısı

Tavuk
Sayısı

Hindi
Sayısı

Kaz
Sayısı

Ördek
Sayısı

Güvercin
Sayısı

Diğer
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EK-2
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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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

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)
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EK-3
Tesadüfi Örnekleme Tablosu
Her tesadüfi örnek numarası seçimi için farklı yerlerde farklı yönlerden başlanabilir.
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