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Hastalıklarla mücadelede aşılama, biyogüvenlik, izleme programları ve bunları düzenleyen 
mevzuatlar büyük önem taşımaktadır. Biyogüvenlik, hastalıkların kontrolünde aşılamadan daha 
öncelikli bir konudur. Bu çalışmada, bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde oluşturulmuş ve 
ülkemizde uygulanmakta olan kanatlı hastalıkları mücadele stratejileri paylaşılmıştır. 
Hastalıkların kontrol ve eradikasyonunda, kanun ve ikincil mevzuat temel rol oynar. Bu amaçla 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2010 yılında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Gıda ve 
Yem Kanununu çıkarmıştır. 2011 yılında ise Avrupa Birliği’ne uyumlu bu kanuna dayanılarak 
çıkarılan veteriner hizmetleri ile ilgili yönetmelikler yürürlüğe girmiştir. Kanatlı sektörü ile 
ilgili mevzuat, aşağıda maddeler halinde verilmiş olup, ilgili yönetmelikler ve mücadele 
stratejileri oluşturulmuştur. 

• 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

• Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği 

• Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği 

• Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele 
Yönetmeliği 

• Kanatlı Tifosu ile Kanatlılarda Pullorum Hastalığına Karşı Korunma ve 
Mücadele Yönetmeliği 

• Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin 
Yönetmelik 

• Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin 
Kontrol Altına Alınması Hakkında Yönetmelik 

• 2006-10 sayılı Kanatlı Sektörü Canlı Üretim Faaliyetlerinin Denetimi 
Genelgesi 

• Avian İnfluenza Acil Eylem Planı 

Kanatlı hastalıklarıyla mücadelede ilk hedef, işletmelere sağlıklı civciv teminidir. Bu çerçevede 
damızlık kanatlı işletmesi ve kuluçkahanelerinin sahip olması gereken teknik, hijyenik ve sağlık 
şartlarını düzenleyen  “Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri Yönetmeliği” 2014 yılında 
yenilerek yayımlanmıştır. Yönetmelik hazırlanırken hem günümüzün ihtiyaçları hem de 
uluslararası normlar ve bilimsel kriterler dikkate alınmıştır. Hastalıklardan ari, sağlıklı civcivler 
üretilerek işletmelerin civciv ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla, yönetmelik kapsamında 
kuluçkahaneler ruhsatlandırılmakta, izlenmekte ve belirli dönemlerde Bakanlıkca 
denetlenmektedir.  

Avrupa Birliği ile uyumlu olan Avian Influenza ve Newcastle hastalığı mücadele 
yönetmeliklerinde, işletmelerde hastalık çıkmadan önce korunma önlemleri, hastalığın çıktığı 



andan itibaren yapılacak işlemler ve laboratuvar testleri dahil olmak üzere hastalıkla mücadele 
yöntemleri tanımlanmıştır. Bu uygulamalar ilgili mevzuatlar çerçevesinde hem Bakanlığın taşra 
teşkilatları, hem de Ulusal Referans Laboratuvarları tarafından yapılmaktadır. Kanatlı 
hastalıklarıyla mücadelede başarı elde edilebilmesi için Bakanlık, kanatlı sektörü ve 
üniversitenin birlikte çalışması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle sektör ve üniversitelerle 
daha yakın işbirliği içinde mücadele programları yürütülmektedir. Bu amaçla yapılması 
gerekenlerin tartışılacağı toplantılar yapılmış ve devamlılığın sağlanması için kararlar 
alınmıştır. Avian Influenza ve Newcastle hastalığı dışında, Pullorum ve Tavuk Tifosu ile ilgili 
yönetmelikler de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

  

2014 yılında “Salmonella ve Belirlenmiş Diğer Gıda Kaynaklı Zoonotik Etkenlerin Kontrol 
Altına Alınması Hakkında Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup bu yönetmelik 
özellikle Salmonella başta olmak üzere, gıda kaynaklı zoonoz etkenleri takip etmek ve 
bunların azaltılması için gereken tedbirleri ortaya koymak ve Türkiye’nin uluslararası 
ticaretinin önündeki bazı engellerin kaldırılmasına yönelik sonuçları elde etmek amacıyla 
yayınlanan bir yönetmeliktir.  

Damızlık ve kanatlı işletmelerinin kurulması aşamasında ve faaliyetleri süresince biyogüvenlik 
şartlarını sağlayıp sağlamadığı, hastalıkların bulaşmasına izin vermeyecek şekilde inşa edilip 
edilmediği ve bunlarla ilgili belgelerin tanzim edilip edilmediği değerlendirilmektedir. Bu 
kapsamda bir kuluçkahane, faaliyet göstermeye uygundur belgesi almakta ve 6 ay aralıklarla 
yönetmelikte belirtilen kriterlere göre denetlenmektedir. Bu denetlemelerde olumsuzluk tespit 
edilmesi halinde kuluçkahanenin faaliyetine son verilerek olumsuzluk giderilinceye kadar 
civciv çıkışı veya civciv üretilmesine müsaade edilmemektedir. Kuluçkahanelere ilave olarak 
kümeslerin %10’u her yıl denetlenmektedir. Bu denetimlerde, işletmede herhangi bir 
enfeksiyon olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu kapsamda 2014 yılı sonu itibariyle onay almış 
8000 civarı işletmenin, teknik, hijyenik şartları, biyogüvenlik uygulamalarının denetimleri 
gerçekleştirilmiştir. Yürütülen bu çalışmalarda elde edilen bilgiler, kümeslerde sağlık 
probleminin olup olmadığını göstermekte ve Bakanlığımızca yapılması gereken çalışmalara 
ışık tutmaktadır. Söz konusu denetlemelerde değerlendirilen hususlar ve işletme sahibi 
tarafından kümeste tutulması gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur.  

� Aşılama kayıtları, 

� Günlük ölüm, yem ve su tüketimi, yumurta verimi, canlı ağırlık artışı 
kayıtları, 

� Yem kayıtları, 

� Veteriner ilaç kayıtları, 

� Gıda imha tutanağı, 

� Kesime Gönderilen Kanatlı Hayvanlara Ait Bilgi Formu, 

� Hayvanların sevklerine ait belgeler, 

� Ziyaretçi Kayıt Formu, 

� Hastalık görülmesi durumunda hastalığa ait kayıtlar, 



� Su analiz raporu, 

� Kalıntı İzleme Programı kayıtları, 

� Haşere mücadele kayıtları 

 

Kanatlı sektöründe temel yaklaşım öncelikle enfekte olmayan, hastalık taşımayan sağlıklı 
sürülerden elde edilmiş sağlıklı civcivleri hijyenik şartlara uygun ve biyogüvenlik tedbirleri 
alınmış işletmelerde yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu uygulamalar ile hastalıkların ülkemiz 
geneline yayılmadan, daha sınırlı alanlarda iken kontrol altına alınması, gerekirse maliyet 
analizi yapılmak suretiyle bu hayvanların itlaf edilmesi, ya da kar maliyet analizine girerek 
gerekirse bir aşılama programı başlatmak suretiyle etkin mücadele kullanılan tüm çalışmaları 
gerçekleştirmektir. Bakanlığımız birimlerince kanatlı kayıtlarının tutulması, kanatlı 
hareketlerinin izlenmesi ve dolayısıyla hastalık mücadelesinde başarı için gerekli verileri içeren 
bir yazılım programı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu programın temel 
amaçlarından biri köy kanatlıların kontrolünü sağlamaktır. 

Köy kanatlıları/tavukları, Newcastle hastalığı ve Avian influenza başta olmak üzere 
hastalıkların yayılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu hayvanların orijinini, ülkemizde 
genellikle ekonomik ömrünü tamamlamış tavuklar oluşturmaktadır. Bu hayvanların üretim 
dönemi sonrasında mevzuata göre kesilmesi gerekmektedir. Ancak bu tavuklar renderinge 
gitmesi gerekirken bir kısmı köylere yumurtacı tavuk olarak satılmaktadır. Bu durumu 
engellemek, hastalık kontrolünde bir avantaj sağlayacaktır. Geliştirilen bu yazılım programı, 
damızlık yumurtacı tavuklardan başlayarak, kuluçkahane ve ticari sürülerin izlenebilmesine 
fırsat sağlayacaktır. Bu çalışmanın, ülkemizdeki hastalık mücadelesine olumlu katkılar yapması 
hedeflenmektedir. Bu konuyu bir örnekle açıklarsak; Bakanlığımızca alınan tedbirler sayesinde 
2008 yılında ülkemizin Avian Influenza salgınlarının önlenmesi, tüm dünyada bir başarı öyküsü 
olarak anlatılmıştır. Bu başarı, hastalık çıkan yerlerde köy tavuklarının itlaf edilmesi ile 
hastalığın eradikasyonu sonrasında gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte enfeksiyon görülen illerin 
tamamında, köy tavuklarının büyük çoğunluğu itlaf edilmiş, tazminatları ödenmiş ve zincir 
kırılmak suretiyle enfeksiyon engellenebilmiştir. Ancak son yıllarda köy tavuklarının sayısında 
hızlı bir artış görülmektedir. Geliştirilen bu yazılım sistemi, köy kanatlılarının kontrolünü ve 
hastalıkların/risklerin en aza indirilmesi için gerekli verileri sağlayacaktır.  

Ülkemizde Newcastle hastalığı ve Avian influenza ile ilgili iki çeşit survey (aktif ve pasif klinik 
survey) ve acil eylem planının tüm ayrıntıları tanımlanmış durumdadır. Ülkemizde faaliyet 
gösteren tüm kanatlı işletmeleri, ilgili enstitülerdeki akredite laboratuvarlarda valide edilmiş 
metotlarla yürütülen aktif survey çalışmaları sayesinde izlenmektedir. Bu testlerin sonucunda 
elde edilen bulgulara göre, ülkemizde hastalığın sirküle olup olmadığı, varsa hangi bölgelerde 
olduğu tespit edilmekte ve bu bölgelerde alınacak tedbirlerle birlikte uygulanacak mücadele 
yöntemleri belirlenmektedir. Ayrıca pasif klinik survey de, saha Veteriner Hekimlerinin köy 
veya kanatlı işletmelerini izlemek amacıyla gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, kümeslerde 
inceleme yapmak ve kümeste tutulan kayıtların kontrolü suretiyle bir salgın hastalık olup 
olmadığının incelenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında üreticiler, tespit 
ettikleri hastalıkları Bakanlık il/ilçe teşkilatına da ihbar edebilmektedir.  

Newcastle hastalığı ve Avian influenza ile ilgili yapılan aktif surveyin birinci amacı, ülkemizde 
hastalıklarının izlenmesidir. Bu izlemeler, bir taraftan ülkemizdeki problemleri ortaya koyma 



adına veri sağlamakta, öbür taraftan bunların raporları uluslararası alanda muhataplarımıza 
sunulmak suretiyle Türkiye’nin ihracatıyla ilgili problemlerin ortadan kalkmasına da sebep 
olmaktadır. Newcastle hastalığında ve Avian influenza’da benzer aktif surveyler 
gerçekleştirilmektedir. Uygulanacak surveyin örnekleme modeli ve sayısı, daha evvel 
uygulanan programların sonuçlarına göre belirlenmektedir.  

Ülkemiz açısından avian influenza ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldığında; ilk Avian 
influenza vakasının 2005 yılında kuşların göç yolları üzerinde olan Manyas Gölü’ne yakın bir 
alanda ortaya çıktığı ve ülkenin değişik bölgelerine yayıldığı, 2006 yılında insan vakaları ve 
ölümlerinin de söz konusu olduğu, alınan tedbirlerle 2006 yılı sonu itibariyle hastalığın kontrol 
altına alındığı, buna rağmen 2007 ve 2008’de çok sınırlı alanlarda tekrarlandığı görülmektedir. 
Bakanlığımızca uygulanan avian influenza mücadele programları sayesinde ülkemiz 2008 
yılında hastalıktan resmi olarak ari statüsü almıştır. Halen devam eden izlemelerde ülkemizde 
hem düşük hem de yüksek patojenli Avian influenza virüsüne rastlanmamaktadır. Kısa bir süre 
önce Bulgaristan Burgaz bölgesinde hastalık çıkması ve ülkemizin göç yolları üzerinde olması 
nedeniyle kanatlı sektörü risk altındadır. Bakanlık olarak sürekli teyakkuzdayız ve bu konuyla 
ilgili de zaman zaman tatbikatlar yapmak suretiyle, acil eylem planının uygulanabilirliği 
sınanmakta, planının uygulanmasında görevli tüm birimlerin teyakkuzda olması sağlanmakta 
ve böyle bir hastalıkla karşılaşılması halinde de süratle her türlü tedbir alınması için tüm 
hazırlıklar yapılmaktadır. Bu hazırlıklar yapılırken, daha önceki yıllarda yapılan uygulamalar 
ve kazanılan deneyimlerden yararlanılmaktadır.  

Hastalığın görüldüğü 2005- 2008 döneminde yürütülen Avian Influenza Mücadele Projesi 
kapsamında,  

� Acil eylem planı hazırlanmış, 

� Laboratuvar altyapısı güçlendirilmiş  ( 3 adet BSL-3 ve 5 adet BSL-2 Laboratuvar 
yapıldı.) 

� Yakma fırınları temin edilmiş, 

� Mobil bilgi büfelerinin alımı gerçekleştirilmiş, 

� Biyogüvenlik ekipmanlarının alımı ve dağıtımı yapılmıştır. 

Yukarıdaki bildirilen altyapının sağlanması, bugünkü eradikasyon programlarının 
uygulanabilirliği açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Daha önce Bakanlığımızca 
hazırlanan acil eylem programı sürekli güncellenmektedir. Bakanlık il müdürlükleri tarafından 
da acil eylem planları hazırlanmakta ve güncellenmektedir. Laboratuvarların biyogüvenlik 
düzeyi, Avian influenza virüslarının izolasyonu dahil, canlı virüsle çalışılabilecek seviyeye 
yükselmiştir. Yine bu dönemde özellikle, enfekte tıbbi atıkların imhasıyla ilgili mobil yakma 
fırınları temin edilmiştir. Bunun dışında, mobil bilgi büfesi denilen eğitimlerde kullanılacak 
şekilde dizaynedilmiş araçlar alınmış ve Veteriner Kontrol Enstitülerine tahsis edilmiştir. İtlafta 
görev alan veya enfekte alanlarda çalışacak personelin giyeceği özel elbiseler ve biyogüvenlik 
ekipmanları, dezenfeksiyon sistemleri ve dezenfektanlar alınarak İl Müdürlüklerine dağıtımı 
yapılmıştır. Tüm sistemlerin çalışabilir durumda olduğu belirli dönemlerde kontrol 
edilmektedir. Son Avian Influenza mihrakı 12 Nisan 2008 de görülmüş olup, Ülkemiz 14 
Temmuz 2008’den beri hastalıktan resmi ari ülke durumundadır. Bakanlığımız, dünyadaki 
hastalık bildirimlerini ve hastalığın dünyada ve bölgemizde yayılmasını izlemekte ve 



ülkemizde oluşabilecek herhangi bir avian influenza salgınına zamanında müdahale edebilmek 
için ilgili tüm birimleri müdahale hazır şekilde tutmaktadır. 

 Haritada görüldüğü üzere (Şekil 1), ülkemize çok yakın alanlarda hem İsrail hem de 
Bulgaristan’da Avian Influenza görülmesi ülkemizin de risk altında olduğunu göstermektedir. 
Genetik analizler, hastalığın özellikle Uzakdoğu ülkelerinden kaynaklandığını ve göçmen 
kuşlar vasıtasıyla zaman zaman Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Amerika’yı enfekte 
ettiğini göstermektedir. Ülkemizde ticari işletmelere ait survey programımız olduğu gibi aynı 
zamanda yaban hayatı ile de ilgili survey programları da bulunmakta ve virüsler yaban 
hayatında da izlenmektedir.  

 

 

Şekil 1. Avian Influenza vakaları 

 

Hastalığa zamanında ve etkin müdahale edebilmek ve birimlerin hazırlıklı olması amacıyla 
ülkemizde düzenli olarak her yıl Avian Influenza tatbikatları yapılmaktadır. 2015 yılı içerisinde 
Malatya ve Çorum illerinde 2 adet tatbikat yapılması planlanmaktadır. 2015 yılı içerisinde 
risklere göre belirlenecek tarihlerde, ülkemizde hastalıkla ilgili farkındalığı sürdürme adına ve 
hastalık görülmesi halinde buna hazır olabilmek için Bakanlığımız teşkilatları ve tüm kamu 
birimleriyle birlikte, tatbikatlar gerçekleştirilecektir.  

Newcastle hastalığının kontrol altına alınması amacıyla Kamu-Üniversite-Sektör işbirliği ile 
köy kanatlılarına yönelik bir pilot aşılama kampanyası başlatılmıştır. Bu çalışma ile 
Türkiye’nin Avrupa Birliği dahil olmak üzere tüm ülkelere ihracatının önünü açma adına bir 
ari bölge oluşturması amaçlanmıştır. Bu proje ile elde edilecek deneyimle ülkesel arilik 
çalışması başlatılması planlanmaktadır. Yoğun olarak kanatlı üretiminin yapıldığı iller ve 
bunların ilçeleri çalışma kapsamına alınmıştır (Tablo 1).  

 

 

 



 

 

Tablo 1. Projenin yürütüldüğü ilçeler ve aşılama bulguları 

 

Çalışmada ilk olarak belirlenen ilçelerde bir aşılama programı oluşturularak bu ilçelerde kanatlı 
varlığının ve çeşitliliğinin tespit edilmesi, aşılama sayı ve zamanlarının belirlenmesi ve bu 
alanda bulunan kanatlıların nasıl kontrol edilebileceğine ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi 
öngörülmektedir.  

 

Son olarak ülkemizde Bakanlığımıza bağlı Enstitüler, Üniversite ve Özel Laboratuvarlarca 
özellikle yumurtacı tavuklarda infeksiyöz laringotracheitis (ILT) vakaları tespit edilmesiyle 
birlikte hastalığın ülkemizdeki gerçek yaygınlığı, morbitite ve mortalitesi ile ilgili verilerin 
sağlanması için bir çalışma planlanarak uygulanmaya başlanmıştır. Elde edilen verilere göre 
ciddi düzeyde ölüm görülen sürülerde hastalığın etiyolojisinin tam olarak ortaya konmasına 
yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Ülkemizde herhangi bir ruhsatlı aşı bulunmaması sebebiyle 
aşılama yapılmamaktadır. Hastalığın ciddi kayıplara neden olması bakımından aşılamanın da 
içinde bulunduğu bir dizi önlemleri alıp, ILT nedenli kayıpları azaltmak ve hastalığı kontrol 
etmek mümkün olabilecektir. Sektörün bu problemini çözme adına bu aşılardan bazılarının –
(rekombinant veya vektör aşıların) Ülkemizde ruhsatlanıncaya kadar geçecek sürede kullanmak 
üzere ihtiyaç duyulan miktarda ithalatının yapılmasına karar verilmiştir. Üniversite ve 
sektöründe katılımı ile uygulanmasına karar verilen stratejisi kapsamında İLT hastalığı ile 
mücadele çalışması başlatılmıştır.  

Sonuç olarak, Veteriner Hizmetleri Mevzuatı, Bakanlığımız Laboratuvar altyapısı, mücadele 
stratejileri, izleme programları, gelişmiş dünya ülkeleri düzeyindedir. Hastalık mücadelesinde 
etkinliğin artırılması, başta biyogüvenlik uygulamalarının eksiksiz yapılması ile mümkün 
olacaktır. Hastalıkların kontrolü, ülkemizin üretimini ve ihracat potansiyelini arttıracaktır. Bu 
kapsamda Bakanlık-Sektör-Üniversite işbirliğinin tesis edilmesi ve etkin çalıştırılması bir 
gerekliliktir.  


