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BĐYOGÜVENLĐK = HAYVANLARI KORUMAK



�� HastalHastalıık etkenlerini ik etkenlerini işşletmelerden uzak letmelerden uzak 
tutmak, tutmak, 

�� HastalHastalııklarklarıın yayn yayıılmaslmasıınnıı öönlemek inlemek iççin in 
alalıınan tedbirlernan tedbirler

BiyogBiyogüüvenlikvenlik



BAKTERĐ VĐRUS MANTAR PARAZĐT

BiyogBiyogüüvenlikvenlik KanatlKanatlıılarlarıı Nelere KarNelere Karşışı Korur?Korur?



�� BiyogBiyogüüvenlikvenlik tedbirlerini tedbirlerini 
uygulayarak;uygulayarak;
-- hastalhastalııklarklarıın in işşletmelereletmelere

girigirişşi engellenir i engellenir 
-- kanatlkanatlıı sasağğllığıığı korunur korunur 
-- iişşletmelerden alletmelerden alıınan verim /nan verim /
kazankazançç artarartar

BiyogBiyogüüvenlikvenlik



VERTĐKAL- DĐKEY BULAŞMA
(DAMIZLIKLARDAN)

LATERAL- YATAY 
(ÇEVREDEN) BULAŞMA

ĐNFEKTE 
DAMIZLIK

BULAŞIK 
MATERYALĐNFEKTE 

YUMURTA

ĐNFEKTE 
CĐVCĐV

YEM, SU 
GÜBRE 
EKĐPMAN 

ĐĐnfeksiynfeksiyöözz HastalHastalııklarklarıın Bulan Bulaşşmasmasıı



KanatlKanatlıı HastalHastalııklarklarıınnıın Tan Taşışınma Yollarnma Yollarıı



HastalHastalııklardan Korunmak klardan Korunmak ĐĐççin;in;

�� ĐşĐşletme ile letme ile ççevre arasevre arasıına mesafe na mesafe 
konulmalkonulmalıı

�� Temiz tutulmalTemiz tutulmalıı
�� HastalHastalııklar iklar işşletmelere taletmelere taşışınmamalnmamalıı
�� ÇÇevreden hastalevreden hastalııklarklarıın gelmesi n gelmesi 

engellenmeli engellenmeli 
�� HastalHastalııklarklarıın belirtileri konusunda n belirtileri konusunda 

bilgi sahibi olunmalbilgi sahibi olunmalıı
�� Hasta hayvanlar ilgililere Hasta hayvanlar ilgililere 

bildirilmelibildirilmeli



�� ĐşĐşletmeye giriletmeye girişşler ler 
ssıınnıırlandrlandıırrıılmallmalıı
-- KapKapıılar, lar, ççitler, kilititler, kilit

�� KKüümes mes ççevresinde evresinde 
temiz ve kirli temiz ve kirli 
alanlar olualanlar oluşşturulmalturulmalıı

Mesafe KonulmalMesafe Konulmalıı



GiriGirişşler Sler Sıınnıırlandrlandıırrıılmallmalıı



�� KanatlKanatlıı ile ilgilenen ile ilgilenen 
şşahahııslarslarıın in işşletmeye letmeye 
girigirişşlerine izin lerine izin 
verilmemeliverilmemeli

�� Gereksiz ziyaretGereksiz ziyaretççilere ilere 
izin verilmemeliizin verilmemeli

GiriGirişşler Sler Sıınnıırlandrlandıırrıılmallmalıı



GiriGirişşler Sler Sıınnıırlandrlandıırrıılmallmalıı

�� AraAraççlarlarıın in işşletmeye letmeye 
girigirişşleri leri 
ssıınnıırlandrlandıırrıılmallmalıı

�� ĐşĐşletme giriletme girişş//ççııkkışış
noktalarnoktalarıında nda 
dezenfektan dezenfektan 
ppüüsksküürtme rtme 
istasyonlaristasyonlarıı
bulunmalbulunmalıı



�� KKüümeslere girmeden meslere girmeden 
öönce / nce / ççııktktııktan ktan 
sonra eller iyice sonra eller iyice 
yyııkanmalkanmalıı

-- sabunsabun

-- el dezenfektanel dezenfektanıı

TemizliTemizliğğe e öönem verilmelinem verilmeli



�� KKüümes girimes girişşlerinde lerinde 
ayak banyosu ayak banyosu 
bulundurulmalbulundurulmalıı

�� KKüümeslerde temiz meslerde temiz 
kkııyafet giyilmeli yafet giyilmeli 

�� ÖÖzellikle ayakkabzellikle ayakkabıı//ççizmeizme
�� Zorunlu ziyaretZorunlu ziyaretççilere ilere 

temiz ktemiz kııyafetyafet

TemizliTemizliğğe e öönem verilmelinem verilmeli

Kümes kirleri



�� KKüümeslere yabani kumeslere yabani kuşşlarlarıın girin girişşi engellenmeli i engellenmeli 

KKüümesler Korunaklmesler Korunaklıı OlmalOlmalıı



ZararlZararlıılarla Mlarla Müücadele Programlarcadele Programlarıı UygulanmalUygulanmalıı

�� Kemirici, bKemirici, bööcek, cek, 
sinek ve dsinek ve dışış parazit parazit 
mmüücadelesi yapcadelesi yapıılmallmalıı



Kemirgen MKemirgen Müücadelesicadelesi

Tek bir fare dışkısı
100.000 adet civcivi 
infekte edecek sayıda 
Salmonella bakterisi 

taşımaktadır



ZararlZararlıılarla Mlarla Müücadele Programlarcadele Programlarıı UygulanmalUygulanmalıı

�� Kemirgenlerin giriKemirgenlerin girişşini ini 
engellemek iengellemek iççin kin küümes mes 
ççevresinde 1evresinde 1--3m. 3m. 
genigenişşliliğğinde beton / inde beton / 
ççakakııldan bir alan ldan bir alan 
yapyapıılmallmalıı



� Civcivler sertifikalı
damızlıklardan sağlanmalı

� Yarka alımında Mikoplazma, 
Salmonella, Avian Influenza, 
Newcastle Hastalığı
yönünden ari sürüler seçilmeli

� Farklı yaş gurupları, farklı
türden olan hayvanlar, değişik 
kaynaklardan gelen hayvanlar 
bir arada bulundurulmamalı

HastalHastalııklar klar ĐşĐşletmeye Taletmeye Taşışınmamalnmamalıı



ĐşĐşletmeye Hastalletmeye Hastalııklar Taklar Taşışınmamalnmamalıı

Sürünüzde problem varsa diğer 
yetiştiricilerle buluşmayın



�� KKüümes ekipmanlarmes ekipmanlarıı, , 
iişşletmede kullanletmede kullanıılan lan 
bahbahççe malzemeleri vb. e malzemeleri vb. 
didiğğer ier işşletmelerle letmelerle 
paylapaylaşışılmamallmamalıı

�� AhAhşşap yada kaap yada kağığıttan ttan 
üüretilen (retilen (violviol) ) 
malzemeler kesinlikle malzemeler kesinlikle 
paylapaylaşışılmamallmamalıı

ÇÇevreden Hastalevreden Hastalııklarklarıın Gelin Gelişşi i 
EngellenmeliEngellenmeli



Temizle & Dezenfekte et

ĐşĐşletmeye Hastalletmeye Hastalııklar Taklar Taşışınmamalnmamalıı

PaylaPaylaşışılan ekipmanlar lan ekipmanlar 
alalıınnıırken / iade edilirken rken / iade edilirken 
iyice temizleyip iyice temizleyip 
dezenfekte edilmelidezenfekte edilmeli



�� ÖÖllüü tavuklartavuklarıı uygun uygun şşekilde ekilde 

imha edilmeliimha edilmeli

-- renderingrendering,   ,   

-- ggöömerekmerek

-- yakarakyakarak

-- kompostlamakompostlama

ÖÖllüü TavuklarTavuklarıın n ĐĐmhasmhasıı



1 gr kümes tozunda 
yaklaşık 500 bin 
bakteri bulunur

TemizliTemizliğğe e öönem verilmelinem verilmeli



�� KKüümeslerde kullanmeslerde kullanıılan lan 

ekipmanlar temizlenip ekipmanlar temizlenip 

/dezenfekte edilmeli/dezenfekte edilmeli

TemizliTemizliğğe e öönem verilmelinem verilmeli



Organik Materyalin UzaklaOrganik Materyalin Uzaklaşşttıırrıılmaslmasıı

1 gr kümes altlığında 
yaklaşık 8 milyar 
bakteri bulunur



�� KKüümes bomes boşşaltaltııldldııktan sonra ktan sonra 
ggüübre/altlbre/altlıık kk küümesten mesten 
uzaklauzaklaşşttıırrıılarak uygun larak uygun 
kokoşşullarda imha edilmelidir.ullarda imha edilmelidir.
-- ggöömerek,merek,

-- yakma fyakma fıırrıınnıında yakaraknda yakarak
-- merada yanmaya bmerada yanmaya bıırakarakrakarak
-- ggüübre fabrikalarbre fabrikalarıında inda işşlemeleme
tabi tutarak vb.tabi tutarak vb.

GGüübre/Altlbre/Altlıık k ĐĐmhasmhasıı



DezenfektanlarDezenfektanlar

DezenfektanlarDezenfektanlar
�� Temizlik ve dezenfeksiyon Temizlik ve dezenfeksiyon 

biyogbiyogüüvenlikvenlik uygulamalaruygulamalarıınnıın en n en 
öönemli basamanemli basamağığıddıır. r. 

�� Dezenfektan uygulanmadan Dezenfektan uygulanmadan öönce nce 
ortam tamamen temizlenmeli ve ortam tamamen temizlenmeli ve 
organik maddeler forganik maddeler fıırrççalanarak alanarak 
uzaklauzaklaşşttıırrıılmallmalııddıır r 

�� GGüübre ve kurumubre ve kurumuşş kirlerin bulundukirlerin bulunduğğu u 
ortamlarda dezenfektanlar etki ortamlarda dezenfektanlar etki 
ggöösteremezlersteremezler



DezenfektanlarDezenfektanlar

�� Dezenfektanlar Dezenfektanlar üüretici retici 
firmalarfirmalarıın n öönerdinerdiğği i 
şşekilde uygulanmalekilde uygulanmalıı ve ve 
etki getki gööstermesi istermesi iççin in 
belirtilen sbelirtilen süüre temas re temas 
etmesi saetmesi sağğlanmallanmalııddıır r 

�� Dezenfektan artDezenfektan artııklarklarıı
usulusulüüne uygun olarak yok ne uygun olarak yok 
edilmelidir edilmelidir 



HastalHastalıık Belirtileri Konusunda k Belirtileri Konusunda 
Dikkatli OlunmalDikkatli Olunmalıı



HastalHastalıık Belirtileri Konusunda Dikkatli k Belirtileri Konusunda Dikkatli 
OlunmalOlunmalıı

�� Ani Ani ööllüümlerin artmasmlerin artmasıı

�� Hareketlerde isteksizlik ve Hareketlerde isteksizlik ve 
iişştahstahsıızlzlıık,k,

�� YeYeşşilimsi ve sulu ishal,ilimsi ve sulu ishal,



HastalHastalıık Belirtileri Konusunda Dikkatli k Belirtileri Konusunda Dikkatli 
OlunmalOlunmalıı

�� AksAksıırrıık, k, ööksksüürrüük ve k ve 
burun akburun akııntntııssıı, , 

�� BaBaşş, boyun ve g, boyun ve gööz z 
ççevresinde evresinde öödem dem 

�� ĐĐbik, sakal ve bik, sakal ve 
bacaklarda morarma bacaklarda morarma 
(AI)(AI)



HastalHastalıık Belirtileri Konusunda Dikkatli Olunmalk Belirtileri Konusunda Dikkatli Olunmalıı

�� Titremeler, kanatlarda Titremeler, kanatlarda 
ddüüşşme,me, ddöönme hareketi, nme hareketi, 
babaşışın geriye dn geriye döönmesi, nmesi, 
denge bozukludenge bozukluğğu, felu, felçç
şşekillenmesi (NDV)ekillenmesi (NDV)



�� Yumurta veriminde Yumurta veriminde 
ddüüşşme me 

�� Yumurtada Yumurtada şşekil ekil 
bozuklubozukluğğu u 

�� YumuYumuşşak / ince ak / ince 
kabuklu yumurta kabuklu yumurta 

HastalHastalıık Belirtileri Konusunda Dikkatli Olunmalk Belirtileri Konusunda Dikkatli Olunmalıı



DDĐĐKKAT!!!!KKAT!!!!

Erken tespit hastalErken tespit hastalııklarklarıın yayn yayıılmaslmasıınnıı
öönlemek anlemek aççııssıından ndan ççok ok öönemlidir. nemlidir. 



Hasta Tavuklar Hasta Tavuklar ĐĐlgililere lgililere 
BildirilmeliBildirilmeli



YUMURTA VERYUMURTA VERĐĐM DM DÜÜŞŞÜÜKLKLÜÜĞĞÜÜNE NE 
SEBEP OLAN FAKTSEBEP OLAN FAKTÖÖRLERRLER



Yumurta verimindeYumurta veriminde
azalma azalma üüreticininreticinin
kazankazançç kaybkaybıına sebepna sebep
olur. olur. 

-- yumurta verimini yumurta verimini 
etkileyen problemler etkileyen problemler 
tespit edilmelitespit edilmeli

-- öönlenmesi inlenmesi iççin in 
gerekli tedbirler gerekli tedbirler 
alalıınmalnmalıı

. . 

Yumurta Verim DYumurta Verim Düüşşüüklklüüğğüü



YYöönetimsel Problemlernetimsel Problemler

HastalHastalııklar ve kklar ve kööttüü
yyöönetim uygulamalarnetim uygulamalarıı
yumurtacyumurtacıı ssüürrüülerde lerde 
yumurta veriminde yumurta veriminde 
azalma, renk ve azalma, renk ve 
şşekilde ekilde 
anormalliklerle anormalliklerle 
sonusonuççlanlanıır.r.



YYöönetimsel Problemlernetimsel Problemler

�� AydAydıınlatma;nlatma; kapalkapalıı
kküümeslerde aydmeslerde aydıınlatma nlatma 
ççok ok öönemlidir. Karanlnemlidir. Karanlııkta kta 
tavuklar yem yemezler, tavuklar yem yemezler, 
dolaydolayııssııyla yumurta yla yumurta 
verimi dverimi düüşşer.   er.   

�� Lambalar dLambalar düüzenli olarak zenli olarak 
temizlenmeli ve kontrol temizlenmeli ve kontrol 
edilmelidir.edilmelidir.

�� Lambalar gerektiLambalar gerektiğğinde inde 
dedeğğiişştirilmelidir.tirilmelidir.



�� GGüünlnlüük aydk aydıınlatma mevsim ve hayvannlatma mevsim ve hayvanıın yan yaşışına na 
uygun olarak programlanmaluygun olarak programlanmalııddıır. r. 

�� GGüünlnlüük 14 saatten az k 14 saatten az ışıışık yumurta veriminde k yumurta veriminde 
ddüüşşmeye    sebep olur. meye    sebep olur. 

�� ÇÇok fazla ok fazla ışıışık yumurtalk yumurtalııklarklarıın erken gelin erken gelişşimine imine 
sebep olur ve tavuklar sebep olur ve tavuklar ççok kok küçüüçük yumurta k yumurta 
yumurtlar.yumurtlar.

YYöönetimsel Problemlernetimsel Problemler



Yemle ilgili problemlerYemle ilgili problemler
�� Yem tYem tüüketiminde azalma yada yem yemememe;ketiminde azalma yada yem yemememe;
�� Yemin tadYemin tadıı iyi olmadiyi olmadığıığında yada nda yada öözellikle zellikle 
yyüüksek ksek ççevre evre ııssııssıı nedeniyle stresli nedeniyle stresli 
olduklarolduklarıında tavuklarnda tavuklarıın yem tn yem tüüketimlerinde ketimlerinde 
azalma olur.azalma olur.

�� Yemliklerde her zaman iYemliklerde her zaman iççin temiz yem in temiz yem 
bulunmalbulunmalııddıır.r.

YYöönetimsel Problemlernetimsel Problemler

Tavuklar iyi beslenmediğinde yumurta 
veriminde azalma şekillenir. 



�� Yetersiz iYetersiz iççme suyu me suyu 
SSııcak stresinden cak stresinden 
kakaççıınmak inmak iççin her zaman in her zaman 
temiz ve serin su temiz ve serin su 
sasağğlanmallanmalııddıır. r. 

�� Yetersiz su tYetersiz su tüüketimi ketimi 
yumurta veriminin yumurta veriminin 
azalmasazalmasıına ve na ve ööllüümlere mlere 
sebep olabilir  sebep olabilir  

YYöönetimsel Problemlernetimsel Problemler



�� Yemde kalsiyum miktarYemde kalsiyum miktarıınnıın azln azlığıığı;;
-- YumuYumuşşak kabuklu, kabuksuz, ak kabuklu, kabuksuz, ççatlak, katlak, küçüüçükk
yumurta, yumurta, 

-- Kabukta renk kaybKabukta renk kaybıı
-- Tavuklarda ayak problemleriTavuklarda ayak problemleri

�� Yemde tuz miktarYemde tuz miktarıınnıın azln azlığıığı;;
-- Yumurta veriminde ani dYumurta veriminde ani düüşşüüşş
-- Tavuklarda Tavuklarda kanibalizmkanibalizm

YYöönetimsel Problemlernetimsel Problemler



�� Tavuklara baTavuklara bağğllıı
faktfaktöörler; rler; 

�� Yumurta verimi genellikle 52 hafta Yumurta verimi genellikle 52 hafta 
ssüüredir redir 

�� Bu sBu süürenin sonunda trenin sonunda tüüy dy döökküümmüüne ne 
sokulurlar. sokulurlar. 

�� Bu dBu döönemde tnemde tüüyler dyler döökküüllüür ve verim r ve verim 
durur. durur. 

�� TTüüy dy döökküümmüünden sonra ikinci verim nden sonra ikinci verim 
ddöönemi banemi başşlar. lar. 

�� Bu dBu döönemde yumurtalar daha bnemde yumurtalar daha büüyyüük, k, 
kabuklar daha ince verim orankabuklar daha ince verim oranıı daha daha 
ddüüşşüüktktüür.r.

�� YaYaşşllıı tavuklartavuklarıın yumurta kabuklarn yumurta kabuklarıı
daha incedirdaha incedir..

Yumurta Verim DYumurta Verim Düüşşüüklklüüğğüü



�� InfeksiyInfeksiyöözz BronBronşşitisitis
�� NewcastleNewcastle HastalHastalığıığı
�� AvianAvian InfluenzaInfluenza
�� AvianAvian AdenoviruslarAdenoviruslar (EDS(EDS7676))
�� EpidemikEpidemik Tremor (AE)Tremor (AE)
�� Difteri/Difteri/ÇÇiiççekek
�� ReovirusReovirus
�� ILTILT
�� MikoplazmaMikoplazma
�� InfeksiyInfeksiyöözz KorizaKoriza
�� DDışış parazitlerparazitler

Yumurta Verimini/Kalitesini Yumurta Verimini/Kalitesini 
Etkileyen HastalEtkileyen Hastalııklar klar 



Solunum güçlüğü

IBVIBV--Solunum SistemiSolunum Sistemi



II

Böbreklerde şişkinlik ve ürat 
kristalleri birikimi

IBV ile infekte
yumurta follikülleri

IBV IBV -- Yumurta Verim DYumurta Verim Düüşşüüklklüüğğüü



�� InfeksiyInfeksiyöözz BronBronşşitisitis -- Yumurta kanalYumurta kanalıı
problemleriproblemleri

�� Yumurta veriminde dYumurta veriminde düüşşme me 
�� Yumurta aYumurta ağığırlrlığıığında dnda düüşşmeme
�� Yumurta kalitesinde bozulmaYumurta kalitesinde bozulma

IBV IBV -- Yumurta Verim DYumurta Verim Düüşşüüklklüüğğüü



Yumurta kalitesinde bozukluk

IBV IBV -- Yumurta Verim DYumurta Verim Düüşşüüklklüüğğüü



Variant IBV

IBV IBV -- Yumurta Verim DYumurta Verim Düüşşüüklklüüğğüü



Variant IBV

IBV IBV -- Yumurta Verim DYumurta Verim Düüşşüüklklüüğğüü



�� Solunum sistemiSolunum sistemi
�� Yumurta kanalYumurta kanalıı

-- Yumurta sayYumurta sayııssıında dnda düüşşmeme
-- Yumurta kalitesi bozulmaYumurta kalitesi bozulma

�� Merkezi sinir sistemi Merkezi sinir sistemi 
�� Sindirim sistemiSindirim sistemi

NewcastleNewcastle HastalHastalığıığı



Newcatle
Hastalığı



NDVNDV-- Sindirim Sistemi LezyonlarSindirim Sistemi Lezyonlarıı



�� KarKarıın bon boşşluluğğunda yumurta sarunda yumurta sarııssıı
�� YapYapııssıı bozulmubozulmuşş yumurta yumurta follikfolliküüllerilleri

NDVNDV-- Yumurta KanalYumurta Kanalıı LezyonlarLezyonlarıı



yumurta folliküllerinde şiddetli kanamalar

NDVNDV-- Yumurta KanalYumurta Kanalıı LezyonlarLezyonlarıı



NDVNDV-- Yumurta KanalYumurta Kanalıı LezyonlarLezyonlarıı



ĐĐnsanlarda nsanlarda NDVNDV KaynaklKaynaklıı KonjuktivitisKonjuktivitis



�� Solunum Sistemi Solunum Sistemi 
Problemleri Problemleri 

�� MorarmaMorarma –– ibik ve ibik ve 
sakallarda, ayaklarda, sakallarda, ayaklarda, 
yyüüzdezde

�� TTüüylerde kabarmaylerde kabarma

�� Yumurta veriminde Yumurta veriminde 

ddüüşşmeme

�� ĐĐshalshal

�� Sinirsel belirtilerSinirsel belirtiler

AvianAvian InfluenzaInfluenza



Avian Influenza



AvianAvian InfluenzaInfluenza



yumurtalıklarda 
kanamalar ve gelişme 

geriliği

tracheada kanamalar

AvianAvian InfluenzaInfluenza





�� Yumurta kanalYumurta kanalıında yangnda yangıısalsal

reaksiyonreaksiyon

�� Yumurta veriminde / kalitesindeYumurta veriminde / kalitesinde

ddüüşşüüklklüükk

EGG DROP SENDROM 76 (EDSEGG DROP SENDROM 76 (EDS7676))



EpidemikEpidemik Tremor / AETremor / AE

Epidemik Tremor /Avian Encephalomyelitis

- Civcivlerde denge bozukluğu ve felçler

- Yetişkinlerde belirti oluşmadan yumurta   
verim düşüklüğü



MikoplazmaMikoplazma ĐĐnfeksiyonunfeksiyonu

�� Solunum sistemi problemleriSolunum sistemi problemleri

�� Yumurta veriminde dYumurta veriminde düüşşme me 
(kronik hastal(kronik hastalııkta verim kta verim 
kaybkaybıı ddüüşşüüklklüüğğüü uzun suzun süüre re 
devam eder)devam eder)

�� Yemin deYemin değğerlendirilmesinde erlendirilmesinde 
azalmaazalma

�� Yumurta kalitesinde Yumurta kalitesinde 
bozukluk,bozukluk,

�� Yumurta renginde aYumurta renginde aççıılmalma

�� ÖÖllüümm



�� Yem tYem tüüketiminde azalmaketiminde azalma
�� Yumurta veriminde azalmaYumurta veriminde azalma
�� ZayZayııflamaflama
�� DiDiğğer hastaler hastalııklara hassasiyetin artmasklara hassasiyetin artmasıı

DDışış Parazitler (Bitler /Pireler)Parazitler (Bitler /Pireler)



KORUYUCU AKORUYUCU AŞŞILAMALAR UYGULANMALIILAMALAR UYGULANMALI





TEŞEKKÜRLER


