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Merhaba; 

On ikinci sayımızla sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. 

 

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 pandemisi önlemle-

rinin çoğu kaldırıldı. Artık sosyal yaşamdan ticarete, tedarikten en önemli 

gelir kaynağımız olan turizme daha umut dolu beklentiler içindeyiz. 

 

Sektörümüz için turizm en önemli tüketim sektörü olarak önceliğini koruyor. 

 

Buğday ve mısır için dünyada önemli tedarikçi Rusya ve Ukrayna arasında 

savaşın başlaması birçok ticari ve tedarik dengesini değiştireceğe benziyor. 

İnsanlık için savaşın en kısa sürede sona ermesi ve tedarik-ihracat-ithalat 

zincirinin sağlıklı işlemesini diliyoruz. 

 

Kanatlılarda verim yönlü kazancın tedarikten çok üretim süreçlerinde oldu-

ğu şüphe götürmez bir gerçek. Alım esnasında düşük maliyetten ziyade 

aldığımızdan en yüksek verim elde etme vizyonu işletmeleri üst sıralara 

taşıyacak. Tahir Sarı, verim yönlü yemden yararlanmada önemli faktör olan 

probiyotikleri Yumurta Tavuklarında Probiyotik Kullanımı başlıklı yazıda sizler 

için değerlendirdi. 

 

Sektörümüz için 1930 ‘lu yıllardan beri gündemde olan ANCAK Covid-19 

pandemisi ile tüm dünya insanlarının gündeminde olan Coronavirus var-

yasyonlarına kanatlı hayvanlarda her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu 

açıdan Uğraş Kaynarca ‘nın derlediği Kanada’da sıklıkla görülen IB Del-
marva DMV / 1639 suşu Kanada’da False Layer Sendromu’na neden oluyor 

başlıklı makalesini okuyabilirsiniz. 

 

Şerife Ünal, gen kaynakları, gen kaynaklarını koruma stratejilerinin tarihini ve 

ülkemizdeki durumunu inceleyen Türkiye’de Hayvan Gen Kaynaklarının 

Korunma Çalışmaları başlıklı araştırma yazısını sizler için kaleme aldı. Ülke-

mizde gen kaynakları, korunması ve gelecekte çeşitlendirilmesi için önerileri 

de içeren araştırma yazısını bu sayımızda okuyabilirsiniz. 

 

Verim yönlü kazançların en süt düzeyde olması için sektörümüzün en ufak 

kayıpta bile önemli miktarda kazanç kaybının olduğunu biliyoruz. Bu an-

lamda civcivlerin ilk günden itibaren verim yönlü gelişmeleri önem taşıyor. 

Gündüz İlsever, bu konudaki en son teknoloji ve uygulamaları Esansiyel 

Yağların Inovo Enjeksiyonu başlıklı yazısında sizler için değerlendiriyor. 

 

Geçmiş verileri değerlendirmek amacıyla yazı dizimizin yayımlanmış 3. Bölü-

mü olan Besleme Uzmanlarının 2021 Yılında Karşılaşacağı Zorluklar başlıklı 

değerlendirmeyi beğenilerinize sunuyoruz.  

 

Antibiyotik kullanım trendlerinin azaldığı sektörümüzde var olan antibiyotik-

lerin en fazla etkinlik alınmaya çalışılıyor. İnsan sağlığı göz önüne alınarak 

kısıtlı veteriner antibiyotik çeşitlerine karşı gelişen direnç üretimdeki en 

önemli zorluklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. En son araştırmaların yer 

aldığı Gizli genler yeni antibiyotiklerin geliştirilmesinde anahtar olabilir 
başlıklı araştırmayı bu sayımızda okuyabilirsiniz. 

 
Biyogüvenliğin altın kurallarını Ümit Sarıkaya’nın biyogüvenliğin tüm aşa-

malarını değerli deneyimleriyle detaylandırdığı Kanatlı Hastalıklarından 

Korunmanın Anahtarı – Biyogüvenlik ve Kuralları başlıklı makalesinde oku-

yabilirsiniz. 

 
İlhan Atalay’ın, biyogüvenliğin en önemli parçası olan Kümes Dezenfeksi-

yonu konusunu değerlendiren yazısını okuyabilirsiniz.  
 

Turkish Poultry Dergi heyecanımızı tutkuyla paylaşan, bu süreçte katkıda 

bulunan, sizlere ve ekibimize teşekkür etmek istiyoruz. Artan ilginiz karşısında 

daha iyi bir içerik hazırlamanın heyecanını yaşıyoruz. 

 

Keyifli okumalar dileriz.  

 

Sağlıkla kalın. 

 

Uğraş Kaynarca 
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https://turkishpoultry.net/ib-delmarva-dmv-1639-susu-kanadada-false-layer-sendromuna-neden-oluyor/
https://turkishpoultry.net/ib-delmarva-dmv-1639-susu-kanadada-false-layer-sendromuna-neden-oluyor/
https://turkishpoultry.net/gizli-genler-yeni-antibiyotiklerin-gelistirilmesinde-anahtar-olabilir/


                    Probiyotikler, bağırsak mikrobiyal dengesini değiştirerek konak-
çı hayvanlarda yemden yararlanmayı artıran, yemle ya da içme suları ile 
hayvanlara verilen yem katkılarıdır. Probiyotikler canlı bakteri, mantar ya da 
maya kültürlerini bulundurabilir.  
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Probiyotik olarak Kullanılan Mikroorganizmalar 
 
Kanatlı beslenmesinde probiyotik olarak kullanılan mikroorganizmalar şunlardır: 
Bakteriler: Bacillus coagulans, Lactobacillus casei, Bacillus lentus, Lactobacillus fermentum, 
Bacillus lincheniformis, Lactobacillus lactis, Bacillus pumilis, Lactobacillus plantarum, Bacillus 
subtilis, Pediococcus cerevisiae, Bacteroides amyplophilus, Pediococcus pentosaceus, Bacte-
roides capillosus, Streptococcus faecium, Bacteroides ruminocola, Streptococcus intermedius, 
Bacteroides suis, Streptococcus lactis, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium bifidum, 
Clostridium butyricum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus brecis, Lactobacillus bulgaricu 
Mayalar: Aspergillus niger, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae, Torulopsis candida 
Bu preparatlar da bunlardan herhangi birinin tek bir türü bulunabileceği gibi aralarında sinerjiz-
ma oluşturacak olan birkaç tür bir arada bulunabilir. 

YUMURTA TAVUKLARINDA PROBİYOTİK KULLANIMI 



Turkish Poultry Net │ 4 

Probiyotik Kullanımı 
 
Kanatlı hayvan beslemesinde kullanılan pre-
paratlar genellikle bakteri içeren ürünlerdir. 
Bakteri kullanılmasında temel gerekçe; hem 
bağırsak florasını zenginleştirerek yemden 
yararlanmayı artırmak hem de bağırsak vil-
luslarına tutunarak buralarda patojen mikro-
organizmaların (Salmonella ve E.coli) yer-
leşmesini ve çoğalmasını önlemektir. Lacto-
basiller mide pH’sına dayanıklı bakterilerdir. 
Bu sayede mide ortamının düşük pH’sından 
en asgari şekilde etkilenerek sindirim kanalı-
nı geçer ve bağırsaklara kadar canlılığını 
devam ettirebilir. Diğer bakterilerin kullanıl-
masında ise özel kaplama formlarından fay-
dalanılmaktadır. Bu kaplama ürünler mide 
asiditesinden en az etkilenerek bakterilerin 
bağırsaklara canlı olarak ulaşmasını sağlar. 
 
Kullanılan preparatlar tek bir mikroorganiz-
mayı bulunduracağı gibi, sekiz farklı tür mik-
roorganizma ile de hazırlanmış olabilir. 
 

Probiyotiklerin çalışma mekanizma-
sı hakkında 
 
Bu bakteriler gram (+) olup, anaerob’durlar. 
Pataojen olmayan bu bakteriler önce bağır-
sak epitel dokuya tutunurlar ve buradan in-
vaze olmazlar. Bu şekilde hem patojen bak-
terilerin buralarda kolonize olmalarını önler 
hem de ürettikleri laktik asit, asetik asit gibi 
organik asitler yardımıyla ortam pH’sını dü-
şürürler. Böylece üremek için nötr yada ba-
zik ortama ihtiyacı olan patojenler için ortamı 
elverişsiz hale getirirler. 
 
Probiyotik bakteriler selülaz, ksilanaz, lipaz, 
proteaz, β-glukanaz ve amilaz gibi enzimler 
üretirler. Bu enzimler sindirim sistemi hücre-
leri tarafından enzimlerle simbiyotik bir etki-
leşime girerek enzimatik aktiviteye katkıda 
bulunur. Bu katkı özellikle sindirim sistemi 
yeterince gelişmemiş olan genç hayvanlar 
için önemlidir. Bu fayda enzimatik sindirime 
sahip kanatlılar için son derece önemlidir. 

Probiyotik mikroorganizmalar B grubu vitaminlerini (Niasin, Biotin, Piridoksin, FolikAsit, Panto-
tenikAsit) sentezlerler. 
 
Lactobacilluslar E.coli’ye karşı anti-E.coli faktörü salgılayarak E.coli’nin toksik amin sentezini 
engellerler. Yine lactobacilluslar hidrojen peroksit üreterek antibakteriyel  etki gösterirler. 

Tahir Sarı; ” Probiyotikler 
immun sistemde antikor 
salınımını artırma, fagosi-
toz mikroorganizmaların 
makrofaj aktivitesini artır-
ma ve bağırsak epitelinde 
lokal antikor miktarının artı-
rılması ile bağışıklık siste-
mine katkıda bulunur.”  
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Probiyotik Kullanılmasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 
Probiyotik kullanımı esnasında bu preparatların canlı organizmalar barındırdığını unutma-
mak gerekir. Bu organizmalar ortam koşullarına duyarlıdır. Depolama koşulları, üretim 
teknolojileri ve üretimine katıldıkları karma yemlerin hazırlanış şekillerindeki olumsuzluk-
ların hepsi probiyotik etkinliğini azaltır. 22-25 santigrad derece arası sıcaklıklar probiyotik-
ler için uygun olan ortam sıcaklıklarıdır. 
 
Karma yemlere katılan mineral premikslerindeki bazı mineraller ( özellikle Fe ve Cu ), vi-
tamin premikslerindeki K vitamini, antifungal ve antioksidan katkılar ile antibakteriyel 
ürünler probiyotiklerin etkinliğini azaltabilir. 
 
Yemin günlük olarak hazırlanıp tüketime sunulan işletmeler için bu olumsuzluklar minu-
mum düzeyde olacaktır. 
 

Sonuç 
 
Değişen ortam şartları, uygulanan tedavi ya da destekleyici tedaviler, yem ya da ham-
madde değişimleri gibi faktörlerin bağırsak florası üzerine yapacağı olumsuz etkiler düşü-
nüldüğü zaman bağırsak florasının desteklenmesi fikri kaçınılmaz olacaktır. Tercih edile-
cek olan probiyotiğin içeriğini belirlemek içinse; sürünün gereksinimi, kullanılacak olan 
ürünün yukarıda belirtilen hassasiyetlerden mümkün olduğunca muaf olması ve ekonomik 
şartlar belirleyici olacaktır. 
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Türkİye’de Hayvan Gen Kaynaklarının 
Korunması Çalışmaları 

 
Koruma Çalışmalarının Gelişimi 
 
Dünyada hayvan gen kaynaklarının korunmasına ilişkin görüşler ve buna bağlı olarak da koru-
ma girişimlerinin geçmişi 1960 ‘lı yıllara uzanmaktadır. Belirtilen çalışmalar; resmi, sivil, özel 
ve gönüllü kurum ve kuruluşlar tarafından etkin bir şekilde yürütülmeye çalışılmaktadır. 
 
Türkiye’de hayvan gen kaynaklarının korunmasına ilişkin görüşlerin ortaya atılması 1980 lerin 
ikinci yarısına rastlar (Ertuğrul ve Aşkın 1988). Bu görüşlerin Tarım ve Hayvancılık Bakanlı-
ğı’nın ilgili birimlerince benimsenmesi üzerine. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakülte-
si Zootekni Bölümü’nün önderliğinde ülkesel koruma planı hazırlanmıştır. Bu plana bağlı ola-
rak Bakanlıkca “Hayvan Gen Kaynakları Muhafazası” projesi hazırlanarak 1994 yılında Devlet 
Planlama Teşkilatına sunulmuş ve kabul görerek 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. İlk aşamada 
kaybolma riski yüksek dört sığır ırkının korumaya alınmasıyla başlatılan çalışmalar daha sonra 
genişletilerek Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne 
(TAGEM) bağlı çeşitli Enstitü ve üretme istasyonlarında, 8 türe mensup 17 ırk veya hat koru-
ma altına alınmıştır.  

Şerife Ünal; “Dünyada hayvan gen kaynaklarının 
korunmasına ilişkin görüşler ve buna bağlı olarak 
da koruma girişimlerinin geçmişi 1960 ‘lı yıllara 
uzanmaktadır.”  
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Amaç Ex situ Canlı ex situ İn situ 

Gelecek garanti evet evet evet 

Sosyo- ekonomik deger hayır hayır evet 

Eğitim araştırma evet evet evet 

Kültürel tarihsel değer hayır az evet 

Ekolojik değer hayır az evet 

İlgili faktörler    

Irk değ,/gen uyum hayır az evet 

Irk hakkında bilgiler az az evet 

Ran.drift ola. hayır Evet(+) evet 

İn Situ Koruma 
 
İn situ koruma yönteminde hayvanlar yetiş-
tirme sürüleri halinde elde tutulmaktadır. Ko-
runması gereken veya öngörülen ırk hay-
vanlarından oluşan yeterli büyüklükte bir sü-
rü veya sürüler kendi doğal çevresinde rast-
gele çiftleştirme ile yetiştirilir. İn situ koruma 
yönteminin bir takım avantaj ve dezavantaj-
ları şu şekilde sıralanabilir. 
 
İn Situ Korumanın Avantajları 
 
a. Hayvanlar, ıslah edilmiş populasyonlarda-
ki herhangi bir aksilik halinde anında kullanı-
labilir durumdadır. 
b. Hayvanlar, hayvan yetiştirme teknikleri, 
barınak, yem, iklim ve hijyenik koşullarda 
zaman içerisinde meydana gelebilecek de-
ğişikliklere kolaylıkla ayak uydurabilirler. 
c. Hayvanların canlı olarak korunması este-
tik ve eğitsel nitelik taşır. 
d. Bazı ülkelerde koşullar ex situ korumayı 
olanaksız kılabileceği gibi, bazı türlerde de 
dondurarak saklamanın sorunları henüz ta-
mamen çözümlenememiştir. Bu gibi durum-
larda, korumanın in situ olarak yapılması 
zorunludur. 
e. Dondurulan materyal gelecekte kullanıla-
bilecek niteliklere sahip olabilir. Fakat, yüz-
yıllar boyunca sürebilecek saklama sürecin-
de, bu nitelikler unutulabilir. 
 
İn Situ Korumanın Dezavantajları 
 
a. Korumaya alınan hayvan sayısı ekonomik 
nedenlerle sınırlı tutulacağından akrabalı 
yetiştirme sorunu ortaya çıkar. Akrabalık ar-
tışı çeşitli yöntemlerle minimumda tutulabilir. 

Fakat yüzyıllar boyunca bu şekilde yetiştir-
me sırasında tesadüfi genetik kümelenmeler 
nedeniyle başlangıç populasyonunun gene-
tik kompozisyonundan çok farklı bir kompo-
zisyon ortaya çıkabilir. 
b. Doğal seleksiyon söz konusudur. 
c. Genotip x çevre interaksiyonları söz ko-
nusudur. 
d. Çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesinde er-
kek/dişi oranı 1’den küçüktür. Yani erkekle-
rin ancak bir bölümünün genetik yapıları 
sonraki generasyonlarda temsil edilebilmek-
tedir. 
e. Öldürücü bir hastalık veya doğal afet tüm 
hayvanları yok edebilir. 
f. Ex situ korumaya göre daha pahalı bir 
yöntemdir. 
 
Ex Situ Koruma 
 
Bu koruma yönteminin esası semen, yumur-
ta veya embriyoların uygun yöntemlerle 
dondurularak saklanmasıdır. 
İn situ koruma yönteminde değinilen avan-
tajlar ex situ koruma yönteminin dezavantaj-
ları, dezavantajlar ise avantajları olarak sıra-
lanabilir. 
Koruma altına alınacak tür, ırk veya bireye 
ait gen veya genlerin DNA segmentleri şek-
lindeki kan veya diğer hayvan dokularında 
dondurularak saklanması da mümkündür. 
Yine son yıllarda rakombinant DNA teknolo-
jisindeki ilerlemelere bağlı olarak genlerin 
belirlenmesi, izole edilmesi, klonlanması ve 
belirtilen bu genlerin tür içinde veya türler 
arasında aktarımı ile belirli özelliği olan bu 
genin veya genlerin sürekli olarak korunma-
sı da olanaklı hale gelmiştir. 
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İn Situ ve Ex Situ Korumanın Birlikte Uy-
gulanması 
 
Ex situ koruma metodlarının, saklanan ma-
teryalin kullanılmasına kadar geçen süreçte 
hayvan gen kaynaklarının çoğalmasına ve 
değişen koşullara ayak uyduracak şekilde 
gelişimine olanak vermemesine karşılık, İn 
situ koruma yöntemleri ırkların düzenli bir 
şekilde değerlendirilmesine, idare edilmesi-
ne ve değişen agro ekonomik koşullarda 
kullanılmalarına olanak tanımaktadır. Bu ne-
denle, her iki yöntemin birbirlerini tamamla-
yıcı niteliklerinin olduğu ve birlikte uygulan-
masının daha etkin ve yararlı olacağı bilin-
melidir. 
Özellikle in situ korumanın uygulandığı du-
rumlarda yapay tohumlamadan yararlanıl-
ması, bu yöntemde çok daha fazla sayıda 
erkeğin kullanımını mümkün hale getirmek-
tedir. Böylece efektif populasyon büyüklüğü 
artırılarak akrabalı yetiştirme ve tesadüfi 
gen kayıpları kabul edilebilir düzeylerde tu-
tulabilmektedir. 
Bu uygulama ayrıca, ova ve embriyoları top-
lama ve dondurarak saklama gibi ex situ 
yöntemlerin yeterince veya hiç uygulanama-
dığı domuz ve kanatlılarda oldukça etkilidir. 
Gerek yetiştirme sürüleri halinde, gerek 
dondurarak saklamanın daha önce sırala-
nan dezavantajlarının elimine edilebilmesi 
için, hayvan gen kaynaklarının korunmasın-
da her iki saklama yönteminin birlikte düşü-
nülmesi ve uygulanması tercih edilmelidir. 
Hayvansal gen kaynaklarının korunması ile 
ilgili tüm sorumluluğun Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’na ait olduğunu düşünmek büyük öl-
çüde kolaycılık olarak nitelendirilebilir. Nite-
kim, dünyada yok olma tehlikesi altındaki 
bazı genotipler; ulusal parklarda, hayvanat 
bahçelerinde, müzelerde, cezaevlerinde, 

ruh hastalıkları hastanelerinde veya huzur 
evlerinde korunmakta tüm koruma çalışma-
larına sivil toplum örgütlerince önemli katkı-
lar sağlanmaktadır. Bu bağlamda; Üniversi-
teler, çevre ve orman, kültür ve turizm, ada-
let ve sağlık bakanlıkları ile birlikte il özel 
idareleri ve belediyeler kendi bünyelerinde 
mali girdileri yüksek olmayan koruma proje-
leri geliştirebilirler. Bu şekilde ulusal parklar-
da ekosistemler, müzelerde tarihsel ve kül-
türel değerler korunduğu gibi, cezaevlerin-
de, ruh hastalıkları hastanelerinde ve huzur 
evlerinde rehabilitasyon amaçlı koruma sağ-
lanmış olacaktır. 
 
Kısaca özetlemek gerekirse; 
 
– Türkiye hayvan gen kaynaklarının mevcut 
durumunun belirlenmesine de hizmet ede-
cek envanter çalışması gerçekleştirilmelidir. 
– Bu çalışmaya dayalı olarak korumaya alı-
nacak genotipler belirlenmelidir. 
– Şu anda yürütülmekte olan ex situ İn vivo 
koruma yanında, ex situ ve yetiştirici elinde 
(İn situ) koruma yöntemleri devreye sokul-
malıdır. 
– Koruma çalışmalarına özel ve yeterli dü-
zeyde bütçe ayrılmalıdır. 
– Uluslararası kuruluşların fonlarından des-
tek sağlanmalıdır. 
– Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TAGEM 
dışındaki uygun kuruluşlarının koruma prog-
ramına katılımı sağlanmalıdır. Çeşitli bakan-
lıklar, kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin 
koruma programlarına katılımı sağlanmalı-
dır. 
– TAGEM bünyesinde Hayvansal Gen Kay-
naklarının Korunması ile ilgili bir birim oluş-
turulmalı, bu birimin ve burada görevlendiri-
lecek elemanların alt yapılarının geliştirilme-
si sağlanmalıdır. 
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İyi bir dönem arası temizlik ve dezenfeksi-
yon için kümesin öncelikli olarak altığının 
çıkarılması ve sonrasında kalan organik kir-
lerin özellikle tabandan uzaklaştırılması ve 
deterjan uygulamasından sonra durulama 
yapılması ile mümkün olur. İstenilen verim 
düzeyine ulaşmak ancak sağlıklı hayvanlarla 
başarılabilir bu da iyi yapılmış dezenfeksiyon 
ile olanaklıdır. Unutulmamalıdır ki ortamdaki 
olası etkenlerin %95’i temizlikle uzaklaştırılır 
ve kalan %5 ile savaşılır. 
 

Temizlik ve Dezenfeksiyon 
 
Tüm işlemlerin gerektiği şekilde yapılıp ya-
pılmadığının fiziksel kontrolü yapılmalı, belirli 
zamanlarda bakteriyolojik kalite kontrol uy-
gulamalarından yararlanılmalıdır. Bakteriyo-
lojik kontroller; özellikle genel mikroorganiz-
ma ve koliform yönünde olmalıdır. Kontrol 
edilecek materyaller aşağıdaki gibidir: 
      –   Kullanım suyu 
      –   Deterjan solüsyonları 
      –   İşletmenin bazı noktaları 
      –   Araç gereç ekipman yüzeyi 
      –   Durulama suyu kontrolü 
 

Dezenfeksiyon Uygulama  
Aşamaları 
 
Kuru Temizleme 
 
Tüm organik kirlerin ortamdan uzaklaştırıl-
ması çok önemlidir. Organik kirlilik olması 
durumunda dezenfektan etkinliği önemli dü-
zeyde düşer. Taban ve yan duvarların ta-
banla birleştiği noktalarda kaba temizlik son-
rası kalan kirler olacağından bunlar titizlikle 
incelenip kazınarak ortamdan uzaklaştırıl-
malıdır. Ayrıca fanların iç yüzeyinde, Klape-
lerin kenarlarında, kirişlerin üst kısmında bi-
rikmiş nem ile katılaşmış halde olan tozların 
kazınarak sökülüp atılması ve arkasından 80
-150 bar basınçlı su ile yıkanması gerekir. 
 
Taşınabilir ekipmanlar da dışarı çıkarılmalı 
ve yıkanıp dezenfeksiyon yapıldıktan sonra 
içeri alınmalıdır.  

KÜMES  
DEZENFEKSİYONU 
                  Kümes dezenfeksiyonu kurallara uygun olarak yapılmaz ve ikin-
ci plana atılır ise hiçbir ilaç ya da aşı hastalıkları önlemede başarılı olamaz.  
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Dekontaminasyon 
 
Dekontaminasyon temizlik ve dezenfeksi-
yon işleminin tümüdür. 
 
Deterjan İle Temizlik:  Dezenfeksiyon 
etkinliği için organik kirlerin fiziksel temiz-
liğinden sonra deterjan ile uygulama ya-
pılması kalan kirlerin uzaklaştırılması açı-
sından önem taşır. Yüzeye yapışmış ve 
kuru temizleme ile çıkmayan kirlerin or-
tamdan uzaklaştırılması bu işlem ile 
mümkün olabilir. Bu işlem için köpük 
oluşturmaya uygun ekipman gereklidir. 
Diğer önemli nokta deterjanın dezenfek-
tan ile uyumlu olmasıdır. Eğer dezenfek-
siyonda kullanılacak ürün asidik özellikte 
ise deterjan da asidik özellikte olmalıdır. 
Dezenfeksiyonda kullanılacak ürün bazik 
özellikte ise deterjan da bazik özellikte 
olmalıdır. Hipoklorit içerikli deterjan kulla-
nıldıysa asidik içerikli dezenfektan kulla-
nılmaz. İyot, povidon iyot, Hidrojen pe-
roksit, asetik asit, perasetik asit, potas-
yum peroksimonosülfat içerikli dezenfek-
tan kullanılacaksa bunlar asidik özellikte 
olduğundan asidik özellikte dezenfektan 
kullanılmalıdır. Ortofitalaldehit ise geniş 
pH aralığında etkilidir. 
 
İyi bir dönem arası temizlik ve dezenfek-
siyon için kümesin öncelikli olarak altığı-
nın çıkarılması ve sonrasında kalan orga-
nik kirlerin özellikle tabandan uzaklaştırıl-
ması ve deterjan uygulamasından sonra 
durulama yapılması ile mümkün olur. Kü-
mes dezenfeksiyonu kurallara uygun ola-
rak yapılmaz ve ikinci plana atılır ise hiç-
bir ilaç ya da aşı hastalıkları önlemede 
başarılı olamaz. İstenilen verim düzeyine 
ulaşmak ancak sağlıklı hayvanlarla başa-
rılabilir bu da iyi yapılmış dezenfeksiyon 
ile olanaklıdır. Unutulmamalıdır ki ortam-
daki olası etkenlerin %95’i temizlikle 
uzaklaştırılır ve kalan %5 ile savaşılır.  
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İnsekt Mücadelesi 
 
Kanatlılar kümesten çıkartılır çıkartıl-
maz kırmızı tavuk biti, altlık böcekleri, 
altın renkli örümcek böceği ve diğer ta-
ban böcekleri için altlık henüz soğuma-
dan iç, dış duvarlar, altlık ve ekipmanla-
ra ve kümes çevresine sprey ya da fu-
migasyon yönetimi ile etkili insektisit 
uygulaması yapılmalıdır. 
 

Dezenfeksiyonun Sürdürülmesi 
 
Ayak havuzları:  Kümes girişlerinde 
ayak dezenfeksiyon havuzlarında sü-
rekli dezenfektan bulundurulur ve bu 
dezenfektan kısa sürelerde değiştirilir. 
Ayak havuzunda dezenfektanın etkili 
olması için 20 saniye kalınması gerekli-
dir. 
 
Araç dezenfeksiyon sistemleri:  İşlet-
menin giriş kapısında girişi zorunlu 
araçların tekerleklerini dezenfekte ede-
cek bir sistem bulunması ve özellikle 
girişte teker dezenfeksiyonu yapmak 
bulaşmanın engellenmesi açısından 
önem taşır. Bu bir sırt pompası ile yapı-
labileceği gibi otomatik basınçlı bir si-
tem ile de yapılabilir. 
 
El hijyeni:  İşletmede işe başlamadan 
alkol bazlı dezenfektan ile giriş bölü-
münde eller dezenfekte edilmelidir. 
 
Ziyaretçiler:  Kümese ziyaretçi kabul 
etmemek temel ilkedir. Fakat girişi zo-
runlu ziyaretçiler için işletme girişinde 
varsa duş alındıktan sonra kabul etmek 
gerekir, bu olamıyorsa tek kullanımlık 
tulum ve çizme giydirdikten sonra kabul 
etmek hastalık bulaşmalarını engelle-
yecektir. 
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Kanatlı yetiştiriciliğinde öncelikli hedef sürü 
sağlığını korumaktır. Bu yüzden hastalıkla-
rın çıkışını engellemek ve yayılmasını en 
aza indirmek için bir takım önlemlerin alın-
ması zorunludur. Tüm bu önlemler Biyogü-
venlik adı altında toplanır. Alınan biyogüven-
lik tedbirlerinin yetersiz ya da hiç uygulan-
maması durumunda hastalıkların görülme 
sıklığı artmakta ve önemli ekonomik kayıplar 
oluşmaktadır. 
 
Biyogüvenlik; hastalık etkenlerini işletmeler-
den uzak tutabilmek için yapılan işlerin tü-
münü kapsar. “Biyo” hayat anlamındadır, 
“güvenlik” korumayı tanımlar. Bu nedenle 
Biyogüvenlik yaşamın güvence altına alın-
masını ifade eder ve kanatlıları sağlıklı tut-
manın anahtarıdır. 
 
Biyogüvenlik; kanatlı sağlığını tehdit eden 
bakteri, virüs, mantar, protozoa ve parazitle-
rin sebep olduğu enfeksiyöz hastalıklarla, bu 
hastalıkların bulaşmasında rol oynayan vek-
törlerin (personel, ekipman, bulaşık yem, 
yabani hayvan, insekt ve kemiriciler) işlet-
meye girişini önlemek için alınan tedbirlerin 
tümünü ifade eder. Biyogüvenlik tedbirlerini 
uygulayarak, hastalıkların işletmelere girişi 
engellenir ve böylece hem kanatlı sağlığı 
korunur hem de işletmelerden alınan verim 
ve kazanç artar. 
 
Aile işletmeciliğinden,  çok sayıda hayvanın 
aynı kümeslerde barındırıldığı ticari işletme-
lere geçişle birlikte hastalıkların da görülme 
sıklığı ve yayılışı artmıştır. Bakteri, virus, pa-
razit, mantar ve benzeri birçok mikroorga-
nizmalar kanatlı sürülerinde ciddi sağlık so-
runlarına yol açarlar. Bir işletme içinde, ka-
natlı, personel, araç ve ekipmanların kont-
rolsüz hareketleri, komşu işletmeler ile te-
mas, hasta ya da sağlık durumu bilinmeyen 
kanatlıların çiftliklere getirilmesi, hastalık et-
keni ile bulaşık yem ve suların kullanılması 
ya da kümeslerde kullanılan araç, gereç, 

alet ve ekipmanların yetersiz dezenfeksiyo-
nu gibi birçok nedenlerle hastalık etkenleri 
kolayca kümeslere bulaşabilir. Ayrıca yabani 
kuş, sinek, kırmızı tavuk biti, böcek ve ke-
mirgenlerde hastalıkların bulaşma ve yayıl-
masında çok önemli rol oynarlar. 
 

Biyogüvenliği tehdit eden unsurlar; 
 
Kanatlılarda sorun olan hastalıkların birçoğu 
viral kökenli ve bulaşıcı olup, tedavileri 
mümkün değildir. Bakteriyel hastalıklar da 
antibiyotiklerle tedavi edilebilmelerine rağ-
men, Salmonella infeksiyonlarında olduğu 
gibi bazı durumlarda hastalık etkenini tama-
men yok etmek mümkün olamamaktadır. 
Bazı durumlarda ise antibiyotiklerle tedavi 
sağlansa bile temizlik ve dezenfeksi-
yon uygulanıp infeksiyon kaynağı ortadan 
kaldırılmadığı takdirde, E.coli infeksiyonla-
rında olduğu gibi hastalık, tedaviden sonra 
tekrar ortaya çıkabilmektedir. 
 
Ayrıca hastalığı geçiren hayvanlarda geliş-
me geriliği ve verim düşüklüğü gibi problem-
lerin ortaya çıkmasının yanı sıra hastalık et-
keninin kümeslerde kalıcı bir hal alması da 
işletmedeki verimliliği ve kazancı olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir. 
 
Bu nedenlerle kanatlı yetiştiriciliğinde kü-
mesleri bulaşıcı hastalıklardan korumak ve 
verimliliği sağlamak için biyogüvenlik prog-
ramlarının uygulanması ve alınan koruyucu 
tedbirlerin süreklilik arz etmesi büyük önem 
taşır. Biyogüvenlik uygulamaları, aynı za-
manda işletme çevresindeki diğer kanatlı 
işletmeleri için de önemlidir. Çünkü sıkı bi-
yogüvenlik tedbirlerinin uygulandığı işletme-
lerde, kümesler arasında hastalıkların taşın-
ma ve yayılma riski en az seviyeye iner. So-
nuç olarak, işletmelerde sıkı biyogüvenlik 
tedbirlerinin alınması, kanatlı endüstrisini 
hastalık riskinden korumak ve kanatlı sağlı-
ğını korumak adına büyük önem taşır. 

Kanatlı Hastalıklarından Korunmanın Anahtarı 

Biyogüvenlik ve Kuralları 
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Biyogüvenliğin Faydaları Nelerdir? 
 
 Sürü sağlığını korur ve hastalığa sebep 

olan etkenlerin çiftliklere girişi ve yayılışı-
nı engeller. 

 Hastalıkların çıkış ve yayılışını en aza 
indirir. 

 Kuş gribi (Avian Influenza) ve yalancı ta-
vuk vebası (Newcastle hastalığı) gibi nor-
malde görülmeyen ya da nadiren görüle-
bilecek hastalıkların işletmelere girmesini 
önemli ölçüde engeller. 

 Salmonella gibi zoonotik (hayvanlardan 
insanlara geçebilen) hastalıkların bulaş-
ma riskini azaltır. 

 Hastalıkların tedavi masraflarından kay-
naklanabilecek giderleri azaltır ve işletme 
maliyetlerini düşürür. 

 
İyi bir biyogüvenlik programı için öncelikle 
olası hastalık etkenleri ve taşıyıcılarının kay-
nakları tespit edilerek bunların işletmelere 
girişi engellenmelidir. Bunların yanı sıra kü-
meslerde ısıtma, soğutma, havalandırma, 
kaliteli yem ve kaliteli içme suyu gibi ihtiyaç-
lar düzenli olarak sağlanmalıdır. 
 
Biyogüvenliğin sağlanması için bölgedeki 
mevcut hastalık problemleri dikkate alınarak 
uygun aşı programları seçilmeli ve uygulan-
malıdır. Ayrıca gübreler uygun depolanmalı, 
ölen hayvanlar ve atıklar usulüne uygun ola-
rak imha edilerek tüm işletme çevresi gü-
venli hale getirilmelidir. 
 

Biyogüvenlik Kuralları Nelerdir? 
 
1. İşletmenin kurulacağı arazi isabetli se-
çilmelidir. 
 
Kümesin kurulması için çevrede hayvancılık 
işletmelerinin bulunmadığı ve sağlıklı yetişti-
ricilik yapılmasına uygun araziler seçilmeli-
dir. Binalar, hakim rüzgarların geldiği istika-
mette ve yakın çiftliklerin havalandırma fan-
larından çıkan havaya doğrudan maruz kal-
mayacak doğrultuda olmalıdır. Kümesler, 
hayvanların her türlü ihtiyacını karşılayacak 
ve biyogüvenlik için gerekli uygulamaların 
yapılmasına imkan verecek tarzda inşa edil-
melidir. 
 
2. İşletmeye girişler sınırlandırılmalıdır. 
 
Ziyaretçiler hastalık salgınları için ana tehli-

ke kaynaklarındandır. Entegre bir işletmede, 
kümesler arasında insan trafiği çok fazladır. 
Denetçiler, veteriner hekimler, aşı ekipleri, 
kümeslerin bakımında görevli kişiler, nakil 
araçlarının sürücüleri ve benzeri ziyaretçiler 
çiftliklerin insan trafiğini oluşturmaktadır. Bu 
tür ziyaretçi ziyaretlerinin kontrolü biyogü-
venlik açısından önemlidir. 
 
Bu nedenle; 
 Son 24 saat içerisinde başka kanatlı işlet-

melerinde bulunmuş olan ziyaretçiler iş-
letmeye kabul edilmemelidir. 

 Üretim alanlarına ziyaretçi girişi sınırlan-
dırılmalıdır. 

 Ziyaretçi kayıtları tutulmalı; isim, tarih vb. 
bilgiler kaydedilmelidir. 

 Ziyaretçilerin işletmede temiz kıyafet ve 
çizme giymeleri sağlanmalıdır. 

 Üretim alanına girme zorunluluğu olan 
ziyaretçilerin kümeslere giriş /çıkışlarda 
ve işletme içerisinde bir yerden diğerine 
geçerken mutlaka dezenfektanlı ayak 
banyolarını kullanmaları sağlanmalıdır 

 Tüm işletme çalışanlarına ziyaretçi kabul 
prosedürü konusunda eğitim verilmelidir. 

 
3. Araç trafiği kontrol altında tutulmalıdır. 
 
 Farklı araçların işletmeye girişi kısıtlan-

malıdır ve işletmeye giren tüm araçlar gi-
riş, çıkış noktalarında dezenfektanlı su 
püskürtme istasyonları kurularak araçlar 
yıkanmalıdır. 

 İşletme çevresinde bir tampon bölge 
oluşturulmalıdır. İnsan ve diğer vektörle-
rin hareketlerini engellemek için bu bölge-
nin etrafı yeterli yükseklikte çitle çevrilme-
lidir. 

 İşletme girişine “ GİRİLMEZ” yazılı uyarıcı 
levhalar konulmalıdır. 

 Mümkünse ana giriş ve kümes giriş kapı-
ları kilitli tutulmalıdır. 

 Araçların işletmeye girişleri kısıtlanmalı-
dır. 

 İşletmenin araç giriş/çıkış noktalarında 
kullanılmak üzere dezenfektan püskürtme 
istasyonları kurulmalı ve araçların giriş/
çıkışlarda bu sistemden geçerek yıkan-
maları sağlanmalıdır. 

 İşletmeye gelen nakil araçları için etkili 
biyogüvenlik kontrolü yapılmalıdır. 
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Bunun için; 
 İşletmeye giren tüm araçlar dezenfekte 

edilmelidir. 
 Sürücülerin araçtan inmelerine ve etrafta 

dolaşmalarına izin verilmemelidir. 
 Hastalık ya da performans problemi oluş-

tuğu durumlarda şahit numune olarak kul-
lanılmak üzere her kamyondan yem örne-
ği alınarak saklanmalıdır. 

 
4. Hastalıklar İşletmelere Taşınmamalıdır. 
 
 Mikroplar araçların tekerlekleri, kafesler 

ve ekipmanlar ile kolayca taşınabilirler. 
Bunları kümeslerden uzak tutmak için; 

 İşletmeye alınacak civcivler mutlaka serti-
fikalı damızlık işletmelerden seçilmelidir. 

 Yarka alımı durumunda yarkalar işletme-
ye getirilmeden önce mutlaka Salmonel-
la, Mikoplazma, Newcastle ve Avian Influ-
enza yönünden test edilmelidir. 

 İşletme çalışanları diğer kanatlıların ve 
yem depolarının bulunduğu alanlara gitti-
ğinde mikropları taşıma riski olduğundan 
işlerine geri dönmeden önce üzerlerinde-
ki kıyafetleri mutlaka değiştirmeli ve temiz 
kıyafetler giymelidir. 

 Hastalıkların bulaşmasını önlemek için 
değişik yaş gurupları ve türden olan ya 
da değişik kaynaklardan gelen kanatlılar 
bir arada tutulmamalıdır. 

 
5. İşletme çalışanlarının diğer işletmelere 
veya kanatlılarla ilgili yerlere ziyaretleri 
sınırlandırılmalıdır. 
 
Eller, saçlar ve kıyafetler hastalık etkenlerini 
taşıyabilen tozlarla kirlenebilir ve hastalıklar 
bu şekilde bir kümesten diğerine taşınabilir. 
İşletmede çalışan tüm personelin aşağıdaki 
uygulamalara dikkat ettiğinden emin olun-
malıdır. 
 
 Tavuk ya da diğer tür kanatlılar ve kanatlı 

ile çalışan insanlardan uzak durulmalıdır. 
 Bir işletmeyi ziyaret ederken dışarıda kul-

lanılan şapka bile giyilmemelidir. 
 Her işletme ziyaretinde o işletmeye ait 

temiz kıyafet ve ayakkabı giyilmeli ve her 
seferinde bunlar değiştirilmelidir. 

 
6. Komşulardan hastalık taşınmamalıdır. 
 
Sürü sağlığı çok önemlidir. Bu nedenle, bile-
rek ya da bilmeden kanatlı yetiştiriciliği ya-

pan komşulara ait eşyalar kesinlikle payla-
şılmamalıdır. 
 
Örneğin; 
 Kümeslerde kullanılan ekipmanlar, bahçe 

ekipmanları ve malzemeler komşularla ya 
da diğer kanatlı sahipleri ile paylaşılma-
malıdır. Paylaşmanın kaçınılmaz olduğu 
durumlarda bu tür malzemeler işletmeye 
geri alınmadan önce mutlaka temizlenip 
iyice dezenfekte edilmelidir. 

 Ödünç alınan malzemelerde iade edilme-
den önce mutlaka iyice yıkanıp dezenfek-
te edilmelidir. 

 Ahşap tezgah ya da karton yumurta viol-
leri gibi malzemeler kesinlikle kimseyle 
paylaşılmamalıdır. Çünkü bu tür malze-
melere, gözenekli yapılarından dolayı ye-
terli ölçüde temizlik ve dezenfeksiyon uy-
gulanması mümkün olmamaktadır. 

 
7. Tüm çalışanların iyi sanitasyon tedbir-
lerini uyguladıklarından emin olunmalı-
dır. 
 
 İşletmede tercihen kümeslerde el yıkama 

üniteleri bulunmalıdır. 
 İşletmede daima özel çalışma kıyafeti ve 

çizme giyilmelidir. 
 İşletmede kesinlikle şapka giyilmemeli, 

gerekli durumlarda sadece kümese ait 
şapkalar kullanılmalıdır 

 Kümes içerisinde ve kümes dışında ayrı 
ayakkabı ya da çizmeler giyilmelidir. 

 Dezenfektanlı ayak banyoları günlük ola-
rak temizlenmeli ve geniş etkili taze de-
zenfektanlı su ile doldurulmalıdır. Ayak 
banyoları sadece doğru olarak kullanıldı-
ğında etkilidir. 

 Tüm ekipmanlar düzenli olarak temizlen-
meli ve dezenfekte edilmelidir. Temizlik 
ve dezenfeksiyon işlemi uygulanmamış 
alet ve ekipmanlar kümesler arasında 
kullanılmamalıdır. 

 İşletmede sinek, kırmızı tavuk biti, böcek, 
yabani kuşlar ve kemirgenler için etkili bir 
kontrol ve mücadele programı uygulan-
malıdır. 

 Kemirgenlerin girişini engellemek için kü-
mes çevresinde 1-3 metre genişliğinde 
betondan yada çakıldan bir alan yapılma-
lıdır. 

 Yollar daima temiz tutulmalıdır. 
 Tüm işletme ve çalışma alanları düzenli 

olarak gözden geçirilmelidir. 
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 Kanatlı yetiştiriciliği yapanlar ya da işlet-
melerde çalışanlar kesinlikle süs kuşları, 
köy tavuğu ya da dövüş horozu gibi ka-
natlıları beslememelidir. 

 
8. Sağlıklı kanatlı kümesleri için tavsiye 
edilen sanitasyon uygulamaları düzenli 
olarak izlenmelidir. 
 
 İşletmelerde ilk olarak en genç sürüler 

ziyaret edilmeli, daha sonra yaşlılar ve en 
son olarak da eğer girme zorunluluğu 
varsa hasta olan sürülerle ilgilenilmelidir. 

 Kümeslere girerken ve çıkarken dezen-
fektanlı ayak banyoları kullanılmalıdır. 

 Yetiştirme periyotları arasında kümeslerin 
temizliği ve dezenfeksiyonu için gereken 
uygun zaman aralığı bırakılmalıdır. 

 Kümeslerden hayvanları / altlığı boşalt-
mak ve temizlemek için gerekli prosedür-
ler oluşturulmalıdır. 

 
Kanatlı hayvanlar çıkarıldıktan sonra; 
 Kümes içi 
 Ekipmanlar 
 Yem depoları, 
 Su depoları, 
 Ölü hayvanların konulduğu imha alanları 

tamamen temizlenmelidir. 
 Ölü hayvanlar  rendering işlemine tabi 

tutularak veya belirlenen alanlarda gömü-
lerek, yakılarak ya da kompostlama tek-
niklerinden biri kullanılarak biyogüvenlik 
kuralları dahilinde, çevre kurallarına uy-
gun olarak imha edilmelidir 

 Kümeslerin içi kadar çevresinin temizliği-
ne de gereken önem verilmelidir. Kuş, 
fare, tavuk biti, sinek ve böceklerin üre-
mesine ve barınmasına imkan sağlayan 
yapılar ortadan kaldırılmalıdır ( örneğin; 
kullanılmayan ekipman ve diğer malze-
meler yada çöp ve dışkı atıkları gibi). 

 
9. Çapraz bulaşma engellenmelidir. 
Hastalık şüphesi olan kanatlılar derhal 
veteriner hekime bildirilmelidir. 
 
 Hastalık problemleri olan sürüler tespit 

edilmelidir. 
 İşletme için hastalık problemi olabilecek 

durumlarda “ yüksek risk” alanları oluştu-
rulmalı, bu alanlarla temas en aza indiril-
meli ve geçişler sınırlandırılmalıdır. 

 İşletmeler arasında çapraz bulaşmayı ön-
lemek için kamyon rotaları oluşturulmalı 
ve bu rotaların kullanılması sağlanmalı-
dır. 

 
10. Altlık / Gübrenin Kümesten Çıkarılma-
sı ve imhası Uygun Koşullarda Yapılmalı-
dır. 
 
Kümes boşaltıldıktan sonra bütün altlık/
gübre kümes içerisinden uzaklaştırılmalıdır. 
Altlığın kümes dışına yayılması engellenme-
lidir.  Altlık/gübre ve tozun etrafa saçılmasını 
önlemek için dolu römorklar hareket etme-
den önce üzerleri tamamen örtülmelidir. 
 
Araçların lastikleri işletmeden ayrılmadan 
önce fırçalanmalı ve dezenfekte edilmelidir. 
Altlık/gübre kümeslerden en az 1,5 km. uza-
ğa taşınmalı, yasalar çerçevesinde ve uy-
gun olan yollardan biri kullanılarak imha 
edilmelidir. 
 
Örneğin; 
 Bir tarlaya dağıtarak ve 1 hafta içinde tar-

layı sürerek, 
 Bir tarlayı kazıp gömerek, 
 Meraya dağıtmadan önce yığın haline 

getirerek ve yanmaya bırakarak, 
 Gübre fabrikalarında işleme tabi tutula-

rak, 
 Yakma fırınında yakarak. 
 
11. Kümeslerde kırmızı tavuk biti, böcek 
mücadelesi yapılmalıdır. 
 
Kırmızı tavuk bitleri bazı ilaçlar ve dezenfek-
tanlardan pek etkilenmezler. Bu nedenle 
mücadelede etkili ilaçlar seçilmelidir. Bu tür 
dış parazitler genellikle kanatlıların üzerinde 
bulunduğundan hayvanlar kümeste iken on-
lara zarar vermeyecek organik preparatlar 
kullanılarak mücadele işlemi yapılmalıdır. 
Ayrıca kümes boşaltıldıktan sonra altlık, tü-
nekler, folluklar ve kümesin duvar, tavan, 
kovuk ve çatlak yerleri, püskürtme aleti ile 
etkili bir ilaç kullanılarak iyice ilaçlanmalıdır. 
İlaçlama işlemi temizlik ve dezenfeksiyon 
tamamlandıktan sonra boş kümese uygulan-
malı, özellikle bit yumurtalarını yok etmek 
için işlem bir hafta ara ile tekrarlanmalıdır. 
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12. Kemirgenler için kontrol ve mücadele 
programı uygulanmalıdır.  
 
 İşletmede iyi bir gözlem yapılarak, kemir-

genlerin türüne ve sorunun büyüklüğüne 
bağlı olarak bir mücadele yöntemi belir-
lenmelidir. 

 Kemirgen mücadelesi için öncelikle bir 
çevre temizliği yapılmalıdır. 

 Çöpler ortama gelişigüzel bırakılmamalı, 
ağzı sıkıca kapalı metal kovalar içinde 
saklanmalıdır. 

 Ortamda kemirgenlere yuva olabilecek 
malzeme ya da atık yığınları bulunmama-
lıdır. 

 Kemirgenlere besin kaynağı olabilecek 
her türlü malzeme iyi bir şekilde korunma-
lıdır. 

 Su kaynaklarına dikkat edilmeli, ortamda 
su birikintisi olmasına müsaade edilme-
melidir. 

 Bina çevresindeki otlar temizlenmeli ve 
en fazla 5 cm. uzunlukta olabilecek şekil-
de kesilmelidir. 

 Üzerine yükleme yapılan paletler duvar 
diplerine değil, duvardan en az 50 cm. 
açığa yerleştirilmelidir. 

 Bina içine giren boruların girişleri koru-
naklı hale getirilmelidir. 

 Devamlı olarak kullanılan kapılara otoma-
tik kapatma kolu takılmalıdır. 

 
13. Düzenli temizlik ve dezenfeksiyon ya-
pılmalıdır. 
 
Kümeslerin çevresi düzenli aralıklarla de-
zenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon, kümes-
lerin çevresinde bulunan ve risk oluşturabi-
lecek etkenlerini azaltır. Dezenfeksiyon iki 
aşamada yapılır. Temizlik ve uygun bir de-
zenfektanın kullanılması. Her zaman için ilk 

işlem temizlik olmalıdır. Çünkü dezenfektan 
uygulanacak alanların tamamen temizlen-
mediği durumlarda dezenfektanlar yeterince 
etkili olamazlar. 
 
a.Temizlik 
 
Kümesler beton zeminli, kolay yıkanabilir 
tavan ve duvarlara sahip olmalıdır. Kümes 
içerisinde sütunlar ve çıkıntılar olmamalıdır. 
Ayrıca ekipmanların taşınabilir kısımlarının 
yıkanabilmesi ve depolanması için ayrı bir 
alan yapılmalıdır. Uygun bir temizlik aşağı-
daki şekilde yapılabilir: 
 
 Tüm altlık, yemler ve gübre uzaklaştırıl-

malıdır. 
 Kaba pislikler ve örümcek ağları süpürül-

melidir. 
 Tüm yüzeyler basınçlı su ile iyice yıkan-

malı, sonrasında bir deterjan ya da temiz-
lik maddesi ile iyice köpüklenip organik 
kirlerin, yağların, görünmeyen yapışıkla-
rın giderilmesi sağlanmalıdır. 

 Yüzeylerdeki tüm deterjan ve organik ma-
teryal iyice durulanarak uzaklaştırılmalıdır 
(yüksek basınçlı su ile). 

 
Dış bölgelerin temizliği de hayatsal önem 
taşır. İdeal olan kümeslerin etrafının 1-3 
metre beton ya da çakıl ile döşenmesidir. 
 
Aşağıdaki alanlarda temizlik ve dezenfeksi-
yona özellikle dikkat edilmelidir: 
 Fan ve ped altları, 
 Ulaşılması zor yerler, 
 Kapı etrafları 
 
Kümes dışındaki bütün beton alanlar içeride 
olduğu gibi dikkatli bir şekilde temizlenmeli 
ve dezenfekte edilmelidir. 
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b. Dezenfektan uygulanması 
 
Dezenfektanlar, uygulanacakları alan önce-
den iyice temizlenip organik kirler mümkün 
olduğunca uzaklaştırıldığı durumlarda daha 
etkilidirler. 
 
 Yapılacak iş için etkili dezenfektanlar se-

çilerek etiketinde yazılı olan kullanım tali-
matlarına uygun olarak hazırlanmalı ve 
kullanılmalıdır. Dezenfektanları tavsiye 
edilen konsantrasyonlarda kullanmak çok 
önemlidir. 

 Dezenfektan duruma göre iki kez uygu-
lanmalı; ilk uygulamadan sonra yüzeyle-
rin tamamen kuruması sağlanmalı ve ar-
dından ikinci uygulama yapılmalıdır. 

 Kümeslerde temizlik ve dezenfeksiyon 
işlemi tamamlandıktan sonra hastalık et-
kenlerinin tamamına yakınını yok etmek 
ya da infeksiyon oluşturamayacak seviye-
ye inmesini sağlamak için fumigasyon 
uygulanmalıdır. 

 
Tüm dezenfektanların beklenen etkiyi göste-
rebilmeleri için belirli bir süreye ihtiyacı var-
dır. Etiket üzerinde belirtilen zaman süreci 
dezenfektanın etkisi için önemlidir. Hiçbir 
dezenfektan anında etki gösteremez. 
 
c. Uygun dezenfektanın seçimi 
 
Bir dezenfektanın hastalık etkenlerini (virus, 
bakteri, mantar ve protozoon) yok etme etki-
si, kimyasal kompozisyonuna, etki alanına 
ve mikroorganizmanın tipine bağlıdır. Bazı 
dezenfektanlar tüm mikroorganizmalar üze-
rinde etkili değildir. 

İdeal bir dezenfektan ne gibi özelliklere sa-
hip olmalıdır? 
 
Geniş spektrumlu antimikrobiyal etkiye sa-
hip olmalı, 
Dayanıklı (stabil) olmalı, antimikrobiyal etki-
sini çabuk kaybetmemeli, 
Ekonomik olmalı, 
Suda kolay eriyebilmeli, 
nsan ve hayvan sağlığı için zararsız olmalı, 
Kokusuz veya hoş bir kokuda olmalı, 
Boyama özelliği olmamalı, 
Hızlı etkili olmalı, 
Düşük konsantrasyonlarda etkili olmalı, 
Ortamdaki organik ve inorganik maddeler-
den etkilenmemeli, 
Alet ve malzemeler için aşındırıcı olmamalı, 
Uygulama yerindeki çatlak ve boşluklara iyi-
ce nüfuz edebilmeli, 
Her ısıda aktivite gösterebilmeli, 
Deterjan özelliği olmalıdır. 
 
14. Temizlik ve dezenfeksiyon uygulama-
sından önce ve sonra ortamın bakteri öl-
çümleri yapılarak hastalık etkenlerinin 
imha olduğundan emin olunmalıdır. 
 
15. Sürünün sağlık durumları iyi izlenme-
li, rutin hastalık izleme prosedürleri za-
manında ve düzenli olarak yapılmalıdır. 
 
16. İşletmenin bulunduğu bölgeye ve ye-
tiştirmesi yapılan türe göre uygun olan 
en iyi aşı programı belirlenip,  en uygun 
yollarla ve titizlikle bu aşıların uygulan-
ması sağlanmalıdır. 
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