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Genel Bilgi

� Dünya’da oldukça yaygın

� Gıda kaynaklı infeksiyonlar

� Zoonoz

� Antibiyotik dirençlilik

� Kontrol programları



Salmonella: Biyoloji

� Konakçı spesifik

� S.paratyphi, S.typhi

� S.gallinarum/pullorum

� S.dublin

� S.cholerasuis

� S.abortusequi

� S.abortusovis 

� Konakçı spesifik olmayan

� S.enteritidis

� S.typhimurium

� S.hadar

� S.infantis

� S.virchow



Salmonella enterica

S. enterica subsp. enterica (I)
S. enterica subsp. salamae (II)
S. enterica subsp. arizonae (IIIa)
S. enterica subsp. diarizonae (III-b)
S. enterica subsp. houtenae (IV)
S. enterica subsp. indica (VI)

Salmonella bongori (V)

S. enterica subsp. enterica serovar Dublin           S. Dublin
S.enterica subs. enterica serovar Typhimurium S. Typhimurium

Etiyoloji



Etiyoloji

� Enterobakteri

� Serogrup

� Serotip > 2500

� Kauffmann-White şeması

� Antijenik formül

S. typhi ........................9,12 (Vi):d:-
S. gallinarum...............1, 9, 12:-:-
S. paratyphi B .............1, 4, 5, 12:b:1,2



SALMONELLA 
İNFEKSİYONLARI

Tavuk tifosu
Pullorum

Paratifo 
infeksiyonları

S.Enteritidis
S.Typhimurium

Diğer serotipler



Pullorum hastalığı               S.pullorum
Kanatlı tifosu                       S.gallinarum

Salmonella enterica subsp. gallinarum/pullorum

D1 serogrubunda

Antijenik formüller 1, 9, 12 :-:-

Pullorum Hastalığı ve Kanatlı Tifosu



� Tavuk, hindi, bıldırcın

� Güvercin, serçe

� Papağan ve diğer süs kuşları

Epidemiyoloji



� Pullorum hastalığı genellikle gençlerde görülmesine 
rağmen, erginlerde de zaman zaman 
görülebilmektedir. 

� Bulaşma kaynağını genellikle infekte kanatlılar

� Vertikal bulaşma var

Epidemiyoloji



Sağaltım ???



KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI 
İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TALİMATI

Tarih ve no: 30.11.2007/43

Madde 12-Yaptırımlar 

(1) a) Salmonella gallinarum ve salmonella pullorum hastalığının 
tespiti halinde o kümeste bulunan hayvanlar bedelsiz olarak itlaf 

edilir. Kuluçkahane ve günlük civcivlerde rastlanması durumunda 
civciv ve yumurtalar imha edilir. 

b) Đmha işleminden sonra hastalık tespit edilen sürünün 
bulunduğu kümeste ve kuluçkahanede gerekli dezenfeksiyon ve 

sanitasyon önlemleri alınır. Laboratuar tarafından yapılan sanitasyon 
kontrolleri uygun bulunduğunda yeniden birimin faaliyetine izin 

verilir.



Paratifo infeksiyonları



� S. Enteritidis

� S. Typhimurium

� S. Virchow

� S. Hadar 

� S. Heidelberg 

� S. Newport

� S. Infantis 

� S. Agona

� S. Stanley

� S. Derby

� S. Thomson

Etiyoloji



� Konakçı spesifik olmadıklarından epidemiyolojileri  
daha  karmaşık

� Kesimhanede dışkı-karkas bulaşması

� Yumurtalarda kabuk bulaşması önemli

� İnsanlara bulaşmada özellikle bulaşık yumurta ve 
tavuk eti önemli

Epidemiyoloji



� Klinik form

� Erken dönem 
infeksiyonlar

� Mortalite %10-80

� Sarı kesesi infeksiyonu

� Karaciğer, dalakta 
büyüme

� Poliserozitis

� Enterik form

� Klinik belirti yok

� Mortalite yok

� Çevreye saçılım

� Karkas ve yumurta 
bulaşması

Klinik ve nekropsi bulguları



Hastalıkta şekillenen klinik ve nekropsi bulguları 
tanıtıcı değildir. 

Teşhis



KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI 
İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TALİMATI

Tarih ve no: 30.11.2007/43

Madde 17 
2- h) Bakteriyolojik izolasyon ve identifikasyon sonucu 

S.enteritidis ve S. typhimurium saptanan bir sürüde; gerekli 
sanitasyon ve medikasyon tedbirleri uygulanır ve bu sürüden 

yaşam boyu alınacak yumurtaların fumigasyon ve egg-dipping 
uygulamasını takiben kuluçkalanmasına izin verilir.



� Ekonomik önemi

� Tavuk tifosu ve pullorum hastalığı

� Paratifo infeksiyonları

� Halk sağlığı açısından önemli

� İnsan vakaları

� Antibiyotik dirençliliği

Salmonella İnfeksiyonlarının Önemi



Türkiye’de Salmonella İnfeksiyonlarının 
Durumu



� Tavuk tifosu ve pullorum hastalığı

� Broiler sürülerde

� Yumurtacı sürülerde

� Paratifo infeksiyonu

� Broiler sürülerde

� Yumurtacı sürülerde



TİCARİ YUMURTACI KÜMESLERDE 
SALMONELLA KONTROL PROGRAMI TALİMATI

Hukuki Dayanak: 24.10.2007 tarih ve 39478 sayılı Koruma ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü Yazısı

1-Amaç:
Bu çalışmanın amacı ticari sofralık yumurta üreten kümeslerde 

zoonoz karakterde Salmonella varlığının tespit edilmesidir. 

2-Kapsam:
2.1-Program üniversite ve kamu kurumlarına ait kümesler de dahil 

1000 adet ve üzeri fiili kapasitesi bulunan ticari yumurtacı kümeslerde 
uygulanacaktır. 

2.2-Salmonella Pullorum ve Salmonella Gallinarum bu çalışmaya 
dahil edilmemiştir.



BROİLER (TİCARİ ETLİK) KÜMESLERİNDE 
SALMONELLA KONTROL PROGRAMI UYGULAMA 

TALİMATI

Hukuki Dayanak: 27.12.2007 tarih ve 48287 sayılı Koruma ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü Yazısı

1-Amaç:
Bu çalışmanın amacı broiler kümeslerinde zoonoz karakterde 

Salmonella varlığının tespit edilmesidir. 
2-Kapsam:

2.1-Program üniversite ve kamu kurumlarına ait kümesler de dahil 
programın uygulama süresinde 5.000 adet ve üzeri fiili kapasitesi 

bulunan ticari broiler kümeslerinde uygulanacaktır.
2.2-Salmonella Pullorum ve Salmonella Gallinarum bu çalışmaya 

dâhil edilmemiştir.



Salmonella Kontrol Programının 
Oluşturulması: Temel Prensipler



Salmonella Kontrol Programı

� İşletmenin yapısı

� Laboratuvar altyapısı/Laboratuvarın belirlenmesi

� Laboratuvarda kullanılacak yöntem/yöntemlerin 
belirlenmesi/standardizasyonu

� Bulaşma kaynaklarının analizi

� Örnekleme modelinin belirlenmesi

� Sonuçların değerlendirilmesi



Salmonella Kontrol Programı

� Laboratuvar altyapısı

� Laboratuvar muayeneleri

� Rutin analizler

� Teşhis (ISO 6579)

� Serotiplendirme

� Faj tiplendirme

� Antibiyotik duyarlılığı

� Suşların saklanması

� Raporlama



Salmonella Kontrol Programı

� Klasik yöntem

� Hızlı yöntemler

� Moleküler teknikler 

� PCR temelli teknikler

� Serolojik testler

� Lam aglütinasyonu

� Tüp aglütinasyonu

� ELISA



Salmonella etkenleri kümeslere hangi 
yollardan bulaşır?

Bulaşma Kaynaklarının Analizi



� Canlı faktörler

� Civciv

� Kemirici

� Kümes böcekleri

� İnsan

� Serbest kuşlar

� Evcil hayvanlar

� Cansız faktörler

� Kontamine kümes

� Kontamine ekipman

� Altlık

� Yem

� Su



Salmonella Kontrol Programı

� Örnekleme

� Laboratuvar muayenesi

� Teşhis (ISO 6579)

� Serotiplendirme

� Faj tiplendirme

� Antibiyotik duyarlılığı

� Suşların saklanması

� Raporlama



Salmonella Kontrol Programı

� İşletme/entegrasyondaki kümes kapasitelerine göre 
örnekleme modelinin belirlenmesi

� Örnekleme şeklinin ve sayısının belirlenmesi

� Örneklerin laboratuvara ulaştırılması ve teşhis 
işlemlerinin organizasyonu

� Sonuçlara göre epidemiyolojik verilerin sağlanması, 
değerlendirilmesi ve devamındaki örnekleme modelinin 
yeniden düzenlenmesi



Salmonella Kontrol Programı

� Pozitiflik düzeyi

� >%40

� %10-40

� <%10



Salmonella Kontrol Programının 
Oluşturulması: Eylem Planı



Salmonella Kontrol Programı

� Hedefin belirlenmesi

� Önlemler

� Salmonella varlığının azaltılması

� Bulaşmanın engellenmesi

� Ürün kontrolü (kesimhane-tüketici)



Salmonella Kontrol Programı

� Pozitiflik düzeyi

� >%40

� %10-40

� <%10

HEDEF  < %1



YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 
Yayımlandığı R.Gazete: 23.01.2008-26765 

Tebliğ No: 2007-54
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı sağlıklı yumurtacı tavuklardan 
elde edilmiş yumurta ve tekniğine uygun, hijyenik şekilde üretilmiş 

yumurta ürünlerinin, paketlenmesi, muhafazası, depolanması, 
taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin 

özelliklerini belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, evcil tavuktan (Gallus gallus var. 
domesticus) elde edilen yumurta ve yumurta ürünlerini kapsar. Diğer 
kanatlı hayvanlara ait yumurta ve yumurta ürünleri ile kuluçkalanmış 

ve pişmiş yumurtalar bu Tebliğ kapsamında değildir.



ÇİĞ KANATLI ETİ VE HAZIRLANMIŞ KANATLI ETİ 
KARIŞIMLARI TEBLİĞİ

Yetki Kanunu: Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği
Yayımlandığı R.Gazete:07.07.2006/26221

Tebliğ No: 2006/29
Çiğ Kanatlı Eti Ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları 

Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Yayımlandığı R.Gazete: 01.11.2007-26687

Tebliğ No: 2007/48
Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış 
kanatlı eti karışımlarının tekniğine uygun ve hijyenik şekilde 

üretilmesi, hazırlanması ve işlenmesi ile ambalajlama, muhafaza, 
depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere özelliklerini 

belirlemektir.



� Tavukçuluk işletmeleri için “Salmonella Kontrol 

Programı”nın oluşturulması gereklidir. Bu amaçla;

� Damızlık sürülerin periyodik olarak izlenmesi

� Biyogüvenlik uygulamalarının eksiksiz yerine 

getirilmesi

� Kanatlı etlerinde salmonella varlığının belirlenmesi 

ve izole edilen etkenlerin tiplendirilmesi

Sonuç



� Ülke düzeyinde “Salmonella Kontrol Programı”nın 

oluşturulması gereklidir. Bu amaçla;

� Resmi otorite-İşletme işbirliğinin gerçekleştirilmesi

� Yumurtacı sürülerde S.galinarum/pullorum programı

� Yumurtacı ve broiler sürülerde salmonella izleme 

programları için model hazırlanması

� Salmonella tiplendirilmesi ve antibiyotik 

duyarlılıklarının belirlenmesi  

Sonuç


