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Bilindiği üzere Kuş Gribi Hastalığı ile korunma ve mücadelede yabani kuşlardan kümes 
hayvanlarına bulaşmanın engellenmesi, kümes hayvanları arasında bulaşmanın önlenmesi, yabani 
kanatlı hayvanlarla kümes hayvanlarından insanlara bulaşma riskinin elimine edilmesi en temel 
unsurlardır. 

  
Bu çerçevede Kuş Gribi Hastalığı şüphesi nedeniyle, yürürlükteki mevzuat kapsamında, 

resmi veteriner hekimlerce geçici karantina tedbirleri ile kordon konulmakta ve tetkik için marazi 
madde (numune-örnek) alınarak ilgili laboratuara gönderilmektedir. Klinik ve/veya laboratuarda 
yapılan ön testlerde şüpheli pozitif veya pozitif olarak tespit edilmesi durumunda; hastalığın seyri, 
yerleşim yerinin topoğrafik yapısı, kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulup tutulmadığı dikkate 
alınarak işletme veya yerleşim yeri veya 3 km yarıçapındaki koruma bölgesindeki canlı kanatlı 
hayvanlar ve hayvan maddeleri itlaf edilerek çukura gömme yöntemiyle imha edilmektedir. Bunu 
çevreleyen 7 km yarıçapındaki gözetim bölgesinde de  izleme ve tarama çalışmaları yapılmaktadır.  

 
Hastalıkla mücadelede itlaf edilen veya ölü bulunan tüm kanatlı hayvanlar ile hastalık 

tespit edilen işletmedeki kümes hayvanlarının bulaşık yemi, yumurtası, altlık ve yumurta viyolleri 
imha edilmektedir. Yapılan imha uygulamalarında imha çukurlarının tercihen yerleşim yerlerinden 
uzakta ancak hastalık çıkan bölge çevresinde, hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yer 
altı sularını kirletmeyecek yerlerde, en az 2 metre genişliğinde ve yine en az iki metre derinliğinde 
olması, üzeri kapatılmadan önce sönmemiş kireç dökülmesi, en az 1 metre kalınlıkta toprakla 
kapatılması, çukurlar kapatıldıktan sonra ayrışma nedeni ile oluşacak metan gazının çıkışını 
sağlamak için fazla bastırılmaması hususlarına dikkat edilmektedir. Çevreye zarar verilmemesine 
özen gösterilmektedir. 

 
Bu konuda gönderilen muhtelif yazılara ve edinilen tecrübelere rağmen aşağıda belirtilen 

hususların yeniden hatırlatılması gerekli görülmüştür. 
 
1-Kuş gribi hastalığı şüphesi veya hastalık çıkması durumunda Genel Müdürlüğün 

28.12.2006 tarih ve 250.10.10.13/VEE/09/7-24851-043417 sayılı Kuş Gribi Hastalığında Köy 
Tavuklarında ve Yabani Kanatlılarda Mihrak Araştırma El Kitabında yer alan “Kuş gribi Vaka 
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Tanımlamalarına” göre işlem yapılması ve yapılan mihrak araştırmalarına ilişkin formların en kısa 
sürede mihrak@kkgm.gov.tr adresine elektronik ortamda düzenli olarak gönderilmesi, 

2-Kuş gribi hastalığı ile ilgili hastalık çıkış ve hastalık çıkış-sönüş raporlarının ilk etapta 
derhal imzalanmadan doldurulup mihrak@kkgm.gov.tr adresine veya  0 312 417 82 09 no’lu faksa 
gönderilmesi, Türkvet’e kaydedilmesi ve imzalandıktan sonra da yazı ile gönderilmesi, 

  
3-Hastalık çıkış ve sönüş raporlarında çıkış tarihi olarak yetiştiriciden alınan anemneze 

göre semptomların ilk görülmeye başladığı tarihin yazılması. Hastalık çıkış ve sönüşlerinin 
doldurulmasında 24.01.2007 tarih ve 250.10.10.11/HHM-02-267-02603 sayılı 2007/9 Nolu 
Genelge’nin Ek-2/a ve 2/b’sin de belirtilen hususlara dikkat edilmesi, 

 
4-Oluşturulan koruma bölgesinde itlaf uygulanacak işletme ve yerleşim yerlerinin 

belirlenmesinde; hastalığın takibini yapan resmi veteriner hekimin inisiyatif ve tavsiyeleri dikkate 
alınmalı ve kamuoyunda da çok hoş karşılanmayan gereksiz itlaf uygulamalarının önlenmesi, 

 
5-Hastalıkla mücadelede biyogüvenlik önlemlerinin etkisi ve itlaf çalışmalarına göre 

düşük maliyeti nedeniyle özellikle temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının daha bilinçli 
yapılması, 

 
6-Koruma ve Gözetim bölgesi içerisinde yer alan yerleşim birimlerinin görev mahalline 

gidilmezden önce tespit edilerek üst makamlara da bildirilmesi, 
 
7-Gözetim bölgesinde yapılacak aktif hastalık taramalarının mümkün olduğunca ayrı 

ekiplerce yapılması, 
8-Kanatlı hayvanlar imha edildikten sonra, enfekte olmuş işletmelerin önce bir 

dezenfeksiyon, sonra detaylı bir temizlik ve daha sonra tekrar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulması,  
9-Köy tavuklarında kuş gribi yönünden olası pozitif vakaların görülmesi durumunda en 

azından aşağıda belirtilen biyogüvenlik önlemelerinin hassasiyetle uygulanması; 
 
a)Bir köyde salgından şüphelenildiği anda, derhal biyogüvenlik önlemleri alınmalıdır. 
Hastalık teşhisinin kesinleşmesini beklemeyiniz. Köyün kesin teşhis sonucu enfekte 
kabul edildiği zaman ihbar edildiği anda da enfekte olduğu bilinmelidir. Biyogüvenlik 
önlemleri alınmadığında virusun başka yerlere bulaşacağı kaçınılmazdır. 
 
b)Köye bütün girişler ve çıkışlar için güvenlik noktaları oluşturulmalıdır. Oluşturulan 
her fiziksel engelde açık bir şekilde yazılmış ilan bulunmalıdır. 
 
c)Genel prensip olarak hiç kimse ve hiçbir şey müsaade edilmedikçe köyü terk 
etmemelidir. Buna insanlar, hayvanlar, taşıtlar ve diğer maddeler dahildir. Buna kanatlı 
hayvanlar dışındaki köyün meraya giden diğer hayvanları dahil değildir. 
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ç) Köye giren ve ayrılan tüm araçlar ile insanların nereden geldiği, nereye gittiği, giriş 
ve çıkış tarihleri ve saatlerini gösteren kayıtlar tutulmalıdır. 
 
d)Köy halkı, oluşturulan kordon süresince başka bir yerdeki herhangi bir kanatlı ile 
temas etmemelidir. Eğer mümkünse köy halkı köyden dışarı çıkarken köy içinde 
kullanmadığı farklı bir ayakkabı giymelidir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda 
engeli geçmeden önce ayakkabılarını üzerinde kir ve çamur kalmayacak şekilde 
deterjanlı su ile temizlemelidirler. 
 
e)Köye gelip biyogüvenlik engelini geçen tüm ziyaretçiler ayaklara giyilenler dahil tam 
koruyucu kıyafet giymelidir ve ayrılırken ise biyogüvenlik engelinin bulunduğu yerde 
çıkarıp bırakmalıdırlar. Bu ziyaretçileri korumak için olmayıp onların virusu ayakkabı 
ve giysileriyle köyden dışarı çıkarmalarını engellemek içindir. 
 
f)Eğer mümkünse taşıtlar biyogüvenlik engelinin dışında bırakılmalıdır. Eğer köye 
girilmesi gerekiyorsa yürüyerek girilmelidir. 
 
g)Biyogüvenlik engelini geçen bütün taşıtlar istisnasız olarak temizlenmeli ve 
dezenfekte edilmelidir. 

 
h)Virusun taşınmasını engellemek için taşıtlar, makinalar ve benzerleri once deterjanlı 
su ile temizlenmeli ve sonra dezenfektan püskürtülmelidir. Şayet tekerleklerde çamur 
bulunuyorsa tamamen temizlenmemişlerdir ve dolayısıyla dezenfekte edilemez. 
 
ı)Hastalığı takiple görevli resmi veteriner hekimin izni olmadan  hiçbir canlı kanatlı 
hayvan oluşturulan biyogüvenlik engelini geçemez. 
 
Gereğini önemle rica ederim. 
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