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YÖNETMELIK 

Tarim ve Köyisleri Bakanligindan: 
AVIAN INFLUENZA HASTALIGINA KARSI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELIGI 
  

BIRINCI KISIM 
Genel Hükümler 

  
BIRINCI BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar 
             Amaç 
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeligin amaci; Avian influenza veya tavuk vebasi ya da kus gribi olarak adlandirilan 
hastaliga karsi hazirlikli olmak, hastaliktan korunmak ve hastalikla mücadele etmek için alinmasi gereken tedbirlere 
iliskin usul ve esaslari düzenlemektir.  
             Kapsam 
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 
             a) Avian influenza hastalik riskine karsi hazirlikli olunmasi, hastaliga karsi koruyucu önlemlerin alinmasi, 
hastaligin erken tespit edilerek izlenmesi ve yetkililerin ve yetistirici birliklerinin bilgilendirilmesi için alinmasi gereken 
koruyucu önlemleri, 
             b) Kümes hayvanlarinda ve kapali beslenen kuslarda Avian influenza salgini oldugunda ve Avian influenza 
virüslerinin memelilere olasi bulasmasinin erken tespiti durumunda uygulanacak minimum kontrol önlemlerini, 
             c) Kanatli orijinli influenza virüslerinin diger türlere bulasmasini engellemek için diger ek önlemleri, 
             kapsar. 
             Dayanak 
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 
             a) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayili Hayvan Sagligi ve Zabitasi Kanunu ile 7/8/1991 tarihli ve 441 sayili Tarim 
ve Köyisleri Bakanliginin Kurulus ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanilarak, 
             b) 'Avian influenzanin kontrol altina alinmasi için topluluk önlemlerine' iliskin 92/40/EEC sayili direktifin 
iptaline dair 20/12/2005 tarihli ve 2005/94/EC sayili Avrupa Birligi Konsey Direktifine paralel olarak  
             hazirlanmistir. 
             Tanimlar 
             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
             a) Acil durum plani: Avian influenza ile ilgili olusacak acil durumlarda devreye sokulacak ve ihtiyaç duyulmasi 
hâlinde güncellenecek plani, 
             b) Avian influenza veya tavuk vebasi ya da kus gribi: Ek-1’de belirtilen influenza enfeksiyonlarindan herhangi 
birisini, 
             c) Bakanlik: Tarim ve Köyisleri Bakanligini, 
             ç) Birincil mihrak: Ülkede ilk defa görülen veya epidemiyolojik baglantisi olmadan ayni veya farkli bir bölgede 
ortaya çikan ilk Avian influenza mihrakini, 
             d) Diger kapali beslenen kuslar: Bu maddenin birinci fikrasinin (r) bendinde belirtilen kümes hayvanlari 
disindaki, gösteri, sergi, yaris, müsabakalar, yetistirme ve satma için kapali alanda tutulan kuslari, 
             e) Düsük patojeniteli Avian influenza (LPAI): Ek-1’in ikinci ve üçüncü fikrasinin (b) bentlerinde belirtilen Avian 
influenza enfeksiyonlarindan herhangi birisini, 
             f) Enfekte oldugundan süphelenilen kümes hayvani veya diger kapali beslenen kuslar: Avian influenza 
hastaliginin varligini gösterecek sekilde klinik belirti veya post-mortem lezyonlari gösteren veya laboratuvar testlerine 
reaksiyon veren kümes hayvani veya diger kapali beslenen kuslari,  
             g) Enfekte hayvanlarin asili hayvanlardan ayirt edilmesi yöntemi (DIVA yöntemi): Saha virüsüne karsi olusan 
antikorlari tespit etmek amaciyla diagnostik test uygulanarak asili/enfekte ve asili/enfekte olmayan hayvanlarin 
ayrimini saglayan ve asilanmamis gözcü kuslarin kullanildigi yöntemi, 
             g) Günlük civciv: Yetmisiki saatten küçük ve henüz beslemeye alinmamis olan bütün kümes hayvanlarini ve 
beslemeye alinsin veya alinmasin yetmisiki saatten küçük carina moschata olarak isimlendirilen moskova ördeklerini 
veya moskova ördeklerinin melez irklarini, 
             h) Il müdürlügü: Tarim ve Köyisleri Bakanligi il müdürlügünü, 
             i) Ilçe müdürlügü: Tarim ve Köyisleri Bakanligi ilçe müdürlügünü, 
             i) Imha: Insan tüketimine sunulmayacak olan itlaf edilen kanatli hayvanlarin veya hayvansal ürünlerinin 
toplanmasi, nakil edilmesi, depolanmasi ve bu Yönetmelikte belirtilen sekilde çukura gömme yöntemi veya yakma 
ünitelerinde yakilarak yok edilmesini, 
             j) Imha edilecek  karkas: Insan tüketimi için uygun olmayan, ölen veya öldürülen kümes hayvanlari veya diger 
kapali beslenen kuslar veya bunlarin parçalarini, 
             k) Isletme: Kümes hayvani veya kapali alanda tutulan kuslarin beslendigi ve korundugu üretme çiftliklerini, 
kuluçkahaneleri, sirkleri, hayvanat bahçeleri, evcil hayvan dükkanlari, kus pazarlari ve kushane gibi hayvancilik 



birimlerini, 
             l) Isletme sahibi: Ticari veya ticari olmayan amaçlarla, kümes hayvani veya diger kapali beslenen kuslarin 
gerçek veya tüzel sahibi olan veya bunlarin bakimi ile yükümlü olan kisi veya kisileri, 
             m) Karantina: Veteriner servisi tarafindan belirlenen hayvanlarin belirlenen bir süre boyunca zorunlu olarak 
diger hayvanlardan dogrudan veya dolayli sekilde izole edilerek gözlem ve kontrol altinda tutulmasini, 
             n) Karkas: Teknigine uygun olarak kesilmis, kani akitilmis, tüyleri yolunmus, içi bosaltilmis, bas ve ayaklari 
kesilmis, yikama ve sogutma islemi görmüs, suyu sizdirilmis bir bütün hâlindeki kasaplik kanatli hayvan gövdesini, 
             o) Kesim: Memeli, kümes hayvani veya diger kapali beslenen kuslarin insan tüketimine sunulmasi için kani 
akitilarak öldürülmesi islemini, 
             ö) Kontak isletme: Avian influenza hastaligindan süpheli veya enfekte isletmelerle konumu nedeniyle, insan, 
hayvan, araç ve diger yollarla herhangi bir sekilde temasi bulundugu tespit edilen isletmeleri,  
             p) Kümes: Kümes hayvanlari veya kapali alanda tutulan kuslarin bir arada tutuldugu tek bir üretim ünitesini, 
             r) Kümes hayvani: Yumurta ve et üretimi veya herhangi bir yetistirme amaciyla beslenen veya kapali alanda 
tutulan tüm kanatlilari, 
             s) Kümes hayvani bölümü veya kapali alanda tutulan diger kuslar bölümü: Uygun gözetim, kontrol ve 
biyogüvenlik önlemleri olan belirgin bir saglik durumuna sahip kümes hayvani veya kapali alanda beslenen kanatli alt 
popülasyonu barindiran ortak biyogüvenlik yönetim sistemi olan kümes hayvani isletmelerini, 
             s) Memeli: Insan hariç memeliler sinifindan bir hayvani, 
             t) Mihrak: Yetkili Otorite tarafindan Avian influenza hastaligi varliginin dogrulandigi hastaligin seyri, yerlesim 
yerinin topografik yapisi, kümes hayvanlarinin kapali alanlarda tutulup tutulmadigi dikkate alinarak belirlenen isletme 
veya yerlesim yeri veya bölgeyi, 
             u) Öldürme: Kesim islemi disinda memelilerin, kümes hayvanlarinin veya diger kapali beslenen kuslarin 
ölümüne neden olan herhangi bir islemi, 
             ü) Resmî veteriner hekim: Bakanlik tarafindan atanan ve Bakanlik tarafindan yetkilendirilen veteriner hekimi, 
             v) Resmî gözetim: Avian influenza nedeniyle ilgili olarak bir isletmede bulunan kümes hayvani veya diger 
kapali beslenen kuslarin veya memelilerin saglik durumunun yetkili otorite tarafindan dikkatli bir sekilde izleme 
çalismalarini,  
             y) Resmî denetim: Kanun, bu Yönetmelik ve Yetkili Otorite tarafindan verilen talimatlar çerçevesinde bu 
Yönetmeligin hükümlerinin uygun olarak gerçeklestirilip gerçeklestirilmediginin denetimini, 
             z) Resmî kayitli nadir görülen kümes hayvani veya kapali alanda tutulan nadir kuslar: Acil Durum Planinda 
yetkili otoriteler tarafindan nadir irk olarak belirtilen herhangi bir kümes hayvani veya kapali alanda tutulan kuslari,  
             aa) Süpheli mihrak: Resmî veteriner hekimin Avian influenza hastaliginin varligindan süphelendigi, hastaligin 
seyri, yerlesim yerinin topografik yapisi, kümes hayvanlarinin kapali alanlarda tutulup tutulmadigi dikkate alinarak 
belirlenen isletme veya yerlesim yeri veya bölgeyi, 
             bb) Teshis Kilavuzu: Bu Yönetmeligin 52 nci maddesinde açiklandigi sekilde olusturulan hastaliga ait teshis 
rehberini, 
             cc) Ticari kümes hayvani isletmesi: Kümes hayvanlarinin ticari amaçla barindirildigi isletmeleri, 
             çç) Ticari olmayan kümes hayvani isletmesi: Kendi ihtiyaçlari veya tüketimleri için kümes hayvani veya kapali 
alanda tutulan diger kuslari isletmelerinde barindiran veya ev hayvani olarak bulunduran ticari amaçli olmayan 
kümes hayvani isletmelerini,  
             dd) Ulusal asi bankasi: Bakanlik tarafindan uygun görülen bir yerde Avian influenza asilarinin depolanmasi 
için belirlenen kurumu,  
             ee) Ulusal referans laboratuvari: Avian influenza veya tavuk vebasi ya da kus gribi olarak adlandirilan 
hastalik ile ilgili olarak fonksiyon ve görevleri Ek-2’de açiklanan ve Bakanlikça yetkilendirilen laboratuvari, 
             ff) Üretim birimi: Yerlesimi ve orada bulunan kümes hayvani veya kapali alanda tutulan diger kuslarin günlük 
idareleri bakimindan, ayni isletmedeki diger birimlerden tamamen bagimsiz oldugu resmî veteriner hekim tarafindan 
onaylanan birimi, 
             gg) Veteriner Kontrol ve Arastirma Enstitüsü Müdürlügü: Avian influenza hastaliginin teshisinden, 
mücadelesinden ve gözetim programlarindan sorumlu olan dogrudan Bakanliga bagli Enstitü Müdürlügünü, 
             gg) Yabani kus: Herhangi bir isletmede tutulmayan serbest yasayan kusu,  
             hh) Yetkili Otorite: Tarim ve Köyisleri Bakanligi Merkez ve Tasra Teskilatinda görev yapan 3285 sayili 
'Hayvan Sagligi ve Zabitasi Kanunu' ve/veya bu Yönetmelik çerçevesinde fiziksel kontrolleri ve idari isleri yerine 
getirmekle yükümlü olan yetkiliyi veya bu yetkilerin devredildigi otoriteyi, 
             ii) Yüksek patojenik Avian influenza (HPAI): Ek-1’in ikinci ve üçüncü fikrasinin (a) bentlerinde belirtilen Avian 
influenza enfeksiyonlarindan herhangi birisini, 
             ifade eder. 

IKINCI BÖLÜM 
Koruyucu Biyogüvenlik, Gözetim, Hastalik Bildirimi ve Epidemiyolojik Arastirmalar 

             Koruyucu biyogüvenlik önlemleri 
             MADDE 5 – (1) Yetkili otorite tarafindan belirlenerek isletmelere bildirilen koruyucu biyogüvenlik önlemlerine 
isletmeler tarafindan uyulur. 
             Gözetim programlari 



             MADDE 6 – (1) Bakanlik tarafindan;  
             a) Farkli kümes hayvani türlerinde kanatli influenza virüsünün H5 ve H7 alt tipleri ile olusan enfeksiyon 
yayginligini belirlemek, 
             b) Herhangi bir Avian influenza virüsüyle ilgili vahsi kuslarin olusturdugu tehlike hakkinda düzenli olarak 
gerçeklestirilen risk degerlendirmelerine dayanarak bilgi edinmek, 
             amaciyla gözetim programlari yürütülür. 
             (2) Bakanlik tarafindan uygulamaya konulan gözetim programlari il/ilçe müdürlükleri ile veteriner kontrol ve 
arastirma enstitüsü müdürlükleri tarafindan gerçeklestirilir.  
             Hastaligin bildirimi 
             MADDE 7 – (1) Avian influenza hastaligindan süpheli veya varligi tespit edilen vakalar hastaligi bildirmekle 
yükümlü olan kisiler tarafindan yetkili otoritelere, yetkili otoriteler tarafindan da hemen Bakanliga bildirilir. 
             (2) Ayrica il/ilçe müdürlüklerince kesimhanelerde/kombinalarda, tasima araçlarinda, sinir kontrol 
noktalarinda, diger sinir yerlerinde, karantina tesislerinde ve diger mekânlarda kümes hayvanlari veya diger kapali 
beslenen kuslarda Avian influenza hastaliginin teshis edilmesi durumunda Ek-3’e uygun olarak Bakanliga hastalik 
bildirimi yapilir. 
             (3) Il/ilçe müdürlüklerince Avian influenza nedeniyle süphe sonucunda izlemeye alinan memeli hayvanlarda 
yapilan gözlem sonuçlari hakkinda da Bakanliga bilgi verilir. 
             Epidemiyolojik arastirmalar 
             MADDE 8 – (1) Epidemiyolojik arastirmalar, bu Yönetmeligin 60 inci maddesinde belirtilen Acil Durum Plani 
içerisinde olusturulan mihrak arastirma formuna göre yapilir. 
             (2) Epidemiyolojik arastirmalar yapilirken asagidaki bilgilerin tam ve eksiksiz olmasina dikkat edilir. 
             a) Avian influenza hastaliginin isletmede veya nakliyat sirasinda görülme süresi, 
             b) Avian influenza hastaliginin muhtemel kaynagi, 
             c) Isletme ile kontak olan isletmelerin belirlenmesi, 
             ç) Avian influenza virüsünün yayilmasina neden olabilecek kümes hayvanlarinin veya diger kapali beslenen 
kuslarin, teknik ve saglik personelinin, çalisanlarin, memeli hayvanlarin, araçlarin veya herhangi bir materyalin 
tasinmasi veya hareketlerinin tespit edilmesi gibi bilgiler. 
             (3) Bakanlik tarafindan bu Yönetmelikte yer alan önlemlere benzer ek kontrol önlemlerinin uygulanip 
uygulanmayacagina ve bu Yönetmelikteki istisnai durumlarin uygulanmasina karar verilirken yapilan epidemiyolojik 
arastirmalar dikkate alinir. 
             (4) Eger yapilan epidemiyolojik arastirmalar baska illere Avian influenza hastaliginin bulasabilecegini ortaya 
koyuyorsa, Bakanlik ve diger ilgili illerdeki il müdürlüklerine bilgi verilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Süpheli Mihraklar 

             Süpheli mihraklarda alinacak önlemler 
             MADDE 9 – (1) Süpheli mihraklarda, resmî veteriner hekim tarafindan Avian influenza hastaliginin varligini 
dogrulamak için hemen arastirmaya baslanilir, yapilan arastirma sonucunda Avian influenza hastaligindan süphe 
edilmesi durumunda usulüne uygun olarak marazi madde alinarak, isletmeye geçici kordon konur ve karantina 
tedbirleri alinir. Ayrica ikinci ve üçüncü fikrada belirtilen önlemlerin uygulanmasi saglanir. 
             (2) Resmî veteriner hekim tarafindan süpheli mihraklarda asagidaki önlemler alinir. 
             a) Kümes hayvanlari veya diger kapali beslenen kuslar ve bütün memeliler sayilir ve türlerine göre sayilari 
belirlenir. 
             b) Isletmelerde bulunan hasta, ölü veya enfekte olma süphesi bulunan kümes hayvanlari, diger kapali alanda 
beslenen kuslarin ve evcil memelilerin sayisini gösteren bir liste hazirlanir. Bu liste, isletmeler tarafindan süpheli 
hastalik süresi boyunca yumurtlama, kuluçkadan çikan civcivler, çikim ve ölümleri içerecek sekilde güncellenir ve 
resmî veteriner hekim tarafindan yapilan kontrollerde istenmesi durumunda resmî veteriner hekime sunulur. 
             c) Isletmede bulunan kümes hayvanlari veya diger kapali beslenen kuslar barindiklari binalara alinir ve 
kapali sekilde tutulur. Bu durumun uygulanamadigi durumlarda veya hayvan refahi söz konusu oldugunda bu 
hayvanlar ayni isletmede bulunan diger kümes hayvanlari veya diger kapali beslenen kuslarla temas etmeyecekleri 
baska bir kapali bölümde tutulur. Bu hayvanlarin yabani kus larla temas etmemesi için uygun bütün önlemler alinir. 
             ç) Isletmeye, kümes hayvani veya diger kapali beslenen kuslarin giris çikisina izin verilmez. 
             d) Isletmede bulunan kümes hayvanlari, diger kapali beslenen kuslar, ölü hayvan karkaslari, kümes hayvani 
eti, kümes hayvani yemi, aletler, çöp, diski, kümes hayvanlari veya diger kapali beslenen kuslarin gübresi, 
kullanilmis altlik veya hastalik tasimasi muhtemel herhangi bir malzeme, Avian influenza hastaligi riskini minimuma 
indirmek için uygun biyogüvenlik tedbirlerini takip eden resmî veteriner hekimin izni olmadan isletme disina 
çikarilamaz. 
             e) Yumurtalarin isletme disina çikarilmasina izin verilmez. 
             f) Insanlar, evcil memeli hayvanlar, araçlar, alet ve malzemelerin isletmeye giris ve çikislari sartlara ve yetkili 
otoritenin iznine baglidir.  
             g) Isletmede kümes hayvanlari veya diger kapali beslenen kuslarin bulundugu binalarin giris ve çikislarinda 
resmî veteriner hekimin talimatina uygun olarak dezenfeksiyon yapilir. 
             (3) Resmî veteriner hekim tarafindan bu Yönetmeligin 8 inci maddesinde belirtilen epidemiyolojik çalismalar 



eksiksiz olarak gerçeklestirilir. 
             (4) Resmî veteriner hekim tarafindan birinci fikra ile çelismeyecek sekilde, daha sonra ayni isletmede 
çikabilecek diger vakalardan da numune alinip gönderilebilir. Böyle durumlarda resmî veteriner hekim, ikinci fikrada 
alinan önlemler devam ederken tekrar bu önlemlerin alinmasina gerek olmadigini dikkate alarak, hepsini veya bir 
kismini göz ardi ederek uygulamalara devam edebilir.  
             Süpheli mihraklardaki isletmelerde uygulanacak bazi önlemlerin istisnai durumlari 
             MADDE 10 – (1) Süpheli mihraklardaki isletmelerde uygulanacak bazi önlemlerin istisnai durumlari asagida 
belirtilmektedir. 
             a) Resmî veteriner hekim, risk degerlendirmelerini temel alarak uygulanan önlemler ile kanatlilarin ve 
ürünlerinin varis yerini göz önüne alarak bu Yönetmeligin 9 uncu maddesinin ikinci fikrasinin (c), (ç) ve (d) 
bentlerinde belirtilen önlemlerden ayri olarak bazi istisnalari kabul edebilir. 
             b) Resmî veteriner hekim, ticari olmayan isletmelerde bulunan diger kapali beslenen kuslar içinde bu 
Yönetmeligin 9 uncu maddesinin ikinci fikrasinin (g) bendinde belirtilen önlemde bazi istisnalari kabul edebilir.  
             c) Yetkili otorite bu Yönetmeligin 9 uncu maddesinin ikinci fikrasinin (e) bendine istisna olarak isletmeden 
yumurtalarin çikarilmasina, yumurta ürünleri üreten isletmelere dogrudan gönderilmeleri ve Ek-4’te belirtilen sartlarin 
yerine getirilmesi durumunda izin verebilir veya imha edilmesini isteyebilir. 
             Süpheli mihraklardaki isletmelerde uygulanacak önlemlerin süresi  
             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeligin 9 uncu maddesinde belirtilen süpheli mihraklardaki isletmelerde alinan 
önlemler, resmî veteriner hekim Avian influenza süphesinin tamamen ortadan kalktigina ikna olana kadar devam 
eder. 
             Epidemiyolojik arastirmalara göre belirlenecek önlemler 
             MADDE 12 – (1) Süpheli isletmelerin yüksek yogunlukta kümes hayvaninin bulundugu bölgede yer almasi 
durumunda, epidemiyolojik arastirmanin ilk bulgulari da dikkate alinarak, yetkili otorite veya Bakanlik tarafindan 
asagida belirtilen önlemler alinir. 
             a) Belirlenen bölge veya ülke genelinde kümes hayvanlarinin veya diger kapali beslenen kuslarin veya 
yumurtalarin giris ve çikisi, kanatli sektörü tarafindan kullanilan araçlarin hareketine yetkili otorite veya Bakanlik 
tarafindan geçici kisitlamalar getirilebilir.  
             b) Evcil memelilerin hareketlerine de (a) bendinde belirtilen kisitlamalar getirilebilir, ancak bu durum 
dogrulugu ispatlanmadigi sürece yetmisiki saati geçemez. 
             c) Bu Yönetmeligin 13 üncü maddesinde belirtilen mihraklardaki önlemler süpheli isletmelere de 
uygulanabilir. Ancak sartlarin uygun olmasi durumunda ayni isletmede bulunan üretim bölümlerinden sadece süpheli 
üretim bölümüne uygulanmasi ile kisitli olabilir. Teshis Kilavuzuna uygun olarak süpheli isletmelerde bir risk 
görülmesi nedeniyle kümes hayvanlari veya diger kapali beslenen kuslarin öldürülmesi durumunda hastaligin teyit 
edilmesi veya olmadiginin ispatlanmasi için bu hayvanlardan numuneler alinmalidir. 
             ç) Süpheli mihrak etrafinda geçici kontrol bölgesi olusturulabilir ve bu Yönetmeligin 9 uncu maddesinin ikinci 
fikrasinda belirtilen önlemlerin hepsi veya bir kismi bu bölge içerisindeki isletmelere gerektigi takdirde uygulanabilir.  

IKINCI KISIM 
Yüksek Patojenik Avian Influenza (HPAI) 

  
BIRINCI BÖLÜM 

Isletmeler, Ayri Üretim Bölümleri ve Kontak Isletmeler 
             Salginlarin dogrulandigi isletmelerde alinacak önlemler 
             MADDE 13 – (1) HPAI salgini durumunda, yetkili otorite bu Yönetmeligin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü 
fikrasi ile asagida belirtilen önlemleri mutlaka almalidir. 
             a) Isletmedeki kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar gecikmeksizin resmî denetim altinda öldürülür. 
Öldürme islemi ve özellikle tasima, Avian influenza yayilma riski yaratilmayacak sekilde gerçeklestirilir. Bununla 
beraber, Avian influenzanin yayilma riskinin degerlendirilmesine bagli olarak, yetkili otorite kümes hayvanlari veya 
kapali beslenen kuslar için istisnai davranabilir. Yetkili otorite, Avian influenza hastaliginin yabani kanatlilara 
yayilmasini engellemek için isletmede uygun önlemler alabilir.  
             b) Isletmedeki bütün karkaslar ve yumurtalar resmî denetim altinda imha edilir.  
             c) Isletmede HPAI’nin fark edildigi tarih ile bu Yönetmeligin 9 uncu maddesinin ikinci fikrasinda belirtilen 
önlemlerin uygulanmasi arasindaki süre boyunca isletmeden elde edilen yumurtalardan çikan kümes hayvanlari 
resmî gözetim altinda tutulur ve hastalik teshis kilavuzuna uygun olarak arastirmalar yapilir. 
             ç) HPAI’nin isletmeye muhtemel giris tarihi ile bu Yönetmeligin 9 uncu maddesinin ikinci fikrasinda belirtilen 
önlemlerin uygulanmasi arasindaki süre boyunca kesilen kümes hayvanlarinin eti ve elde edilen yumurtalar 
toplanarak ve uygun bir yerde resmî gözetim altinda imha edilir.  
             d) Kontamine olmasi muhtemel bütün maddeler, yem ve atiklar resmî veteriner hekimin talimati 
dogrultusunda imha edilir veya kanatli influenza virüsünün tamamen ortadan kalktigini garanti eden bir isleme tabi 
tutulur. 
             e) Kontamine olmasi muhtemel gübre ve altliklar için bu Yönetmeligin 50 nci maddesinde belirtilen 
uygulamalardan bir veya birkaçina uygun olarak islem yapilir. 
             f) Karkaslar imha edildikten sonra, bu karkaslarin yetistirildigi kümesler, otlaklar, olasi kontamine aletler ve 



kümes hayvanlari ve kapali beslenen kuslarin nakillerinde kullanilan araçlar, karkaslar, et, yumurta, yem, gübre, altlik 
ve olasi kontamine materyaller için bu Yönetmeligin 50 nci maddeye göre geregi yapilir. 
             g) Kapali beslenen kuslar veya evcil memeliler resmî veteriner hekimin izni olmaksizin isletmeye giremez ve 
çikamaz. Bu kisitlama, insanlar ve yasam alanindan geçis yapan evcil memeliler için geçerli degildir. 
             g) Primer salgin söz konusu oldugunda, genetik alt tipi identifiye etmek için teshis kilavuzundaki laboratuvar 
prosedürlerine uygun olarak izole edilen virüs hem ulusal Avian influenza referans teshis laboratuvarina hem de 
Dünya Hayvan Sagligi Teskilatinin uluslararasi referans laboratuvarlarindan birine gönderilir. 
             Salgin dogrulandiginda ticari isletmelere iliskin istisnai durumlar 
             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeligin 13 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendi, 15 inci ve 16 nci maddeleri 
geregince uygulanacak istisnai durumlarla ilgili risk degerlendirmesine dayandirilarak hazirlanan usul ve esaslar 
Bakanlikça belirlenir.  
             (2) Yetkili otorite, bu Yönetmeligin 15 inci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinde ve 16 nci maddesinde 
açiklanan istisnai herhangi bir durumu uygulamak istedigi zaman hemen Bakanliga bildirir ve Avian influenza 
hastaliginin yayilmasini önlemek için gereken tedbirleri alir. 
             Salgin dogrulandiginda ticari olmayan isletmelere iliskin istisnai durumlar  
             MADDE 15 – (1) Yetkili otorite tarafindan bazi isletmelerde asagida belirtilen istisnai durumlar uygulanabilir. 
             a) Ticari olmayan bir isletme, sirk, hayvanat bahçesi, hayvan satis dükkani, millî park, bilimsel amaçla veya 
soyu tükenmek te olan türlerin korunmasi için veya resmî kayitli nadir olarak bulunan kanatli irklarinin bulundugu 
kapali alanda, bir HPAI salgini oldugunda hastaligin kontrolünü tehlikeye atmaksizin bu Yönetmeligin 13 üncü 
maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinde belirtilen önlemlerin bazilarini dikkate almayabilir. Bu bentte belirtilen 
sekilde bir istisnai durum söz konusu oldugunda ilgili kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar için asagidaki 
tedbirleri alir. 
             1) Kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar isletmeye ait bina içerisinde tutulur, eger bu mümkün 
degilse veya hayvanlarin sagligi ve refahi tehlikede ise isletmedeki diger kümes hayvanlari veya kapali beslenen 
kuslar ile temas etmeyecek sekilde ayni isletmeye ait baska bir yerde muhafaza edilirler. Bu hayvanlarin yabani 
kuslarla temas etmemesi için gereken bütün önlemler alinir, 
             2) Teshis kilavuzuna uygun olarak gözetim ve testlere tabi tutulurlar, laboratuvar testleri ile HPAI’nin yayilma 
riski olmadigi belirlenene kadar nakledilemezler,  
             3) Kesim veya diger bir isletmeye nakilleri disinda kendi isletmelerinden disari çikarilamazlar. Ancak, resmî 
yetkili otoritenin talimatina uygun olarak ülke içerisinde baska bir isletmeye götürülebilir veya götürülecek ülkenin 
iznine tabi olarak baska bir ülkeye nakledilebilir. 
             b) Yetkili otorite, yumurta ürünleri üretim merkezlerine gönderilecek yumurtalari, bu Yönetmeligin 13 üncü 
maddesinin birinci fikrasinin (ç) bendinde belirtilen önlemlerden, istisnai tutabilir. Yumurtalarin isletmeden çikarilmasi 
için Ek-4’te belirtilen sartlar uygulanir. 
             Farkli üretim birimlerindeki HPAI salgini durumlarinda alinacak önlemler 
             MADDE 16 – (1) Iki veya daha fazla üretim biriminin bulundugu bir isletmede HPAI salgini olursa, resmî 
yetkili otorite HPAI’dan hiç süphelenilmeyen kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin bulundugu üretim 
birimleri için bu Yönetmeligin 13 üncü maddesinin birinci fikrasinin (a) bendinde belirtilen önlemlerin bazilarini 
hastalik kontrolünü tehlikeye düsürmeksizin istisnai tutabilir. 
             (2) Bu tip istisnalar; isletme yapisini, büyüklügünü, uygulamalarini, kümes tipini, yem, su kaynagi, aletler, 
çalisanlar ve isletmeyi ziyaret edenleri, dikkate alarak resmî veteriner hekimin yerlesim ve kümes hayvanlari veya 
kapali beslenen kuslarin günlük bakimi açisindan diger üretim birimlerinden tamamen bagimsiz olduguna kanaat 
getirdigi iki veya daha fazla üretim birimi için geçerli olacaktir. 
             Kontak isletmelerde alinacak önlemler 
             MADDE 17 – (1) Yetkili otorite yapilan epidemiyolojik arastirmalara dayanarak bir isletmenin, kontak isletme 
olup olmadigina karar verir. Yetkili otorite tarafindan kontak isletmelerde asagidaki önlemler alinir. 
             a) Teshis kilavuzuna uygun olarak HPAI’nin varligi ortadan kalkana kadar, kontak isletmede, bu 
Yönetmeligin 9 uncu maddesinin ikinci fikrasinda belirtilen önlemlerin alinmasini saglar. 
             b) Epidemiyolojik arastirmalara dayanarak, özellikle kontak isletme kanatli popülasyonunun yogun oldugu bir 
bölgede bulunuyorsa bu Yönetmeligin 13 üncü maddesinde belirtilen önlemleri alabilir. Bu Yönetmeligin 13 üncü 
maddesinde belirtilen önlemlerin kontak isletmede uygulanmasina iliskin göz önünde bulundurulacak ana kriterler Ek-
5’te belirtilmistir. 
             c) Kontak isletmelerde kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar öldürüldüklerinde, HPAI virüsünün 
varligini veya ortadan kalktigini dogrulamak için teshis kilavuzuna uygun olarak numuneler alinmasini saglar. 
             ç) Kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin öldürüldügü veya imha edildigi ve daha sonra da Avian 
influenza teshisi konan herhangi bir isletmede, olasi kontamine binalar ve aletler ve kümes hayvanlari veya kapali 
beslenen kuslar, karkaslar, et, yem, gübre, altlik ve kontamine olmasi muhtemel diger materyallerin bu Yönetmeligin 
50 nci maddesinde belirtilen prosedürlerden bir ya da birden fazlasinin uygulanmasini saglar. 
              

IKINCI BÖLÜM 
Koruma, Gözetim ve Diger Kisitlanmis Alanlar 

             HPAI salgini durumunda koruma, gözetim ve diger kisitli alanlar olusturulmasi  
             MADDE 18 – (1) Yetkili otorite bir HPAI salgini tespitinin hemen ardindan acilen asagida belirtilen alanlari 



olusturur; 
             a) Mihrak etrafinda yariçapi en az 3 kilometre olacak sekilde bir koruma alani, 
             b) Koruma alanini da içerecek sekilde mihrak etrafinda yariçapi en az 10 kilometre olacak sekilde bir gözetim 
alani. 
             (2) Ticari olmayan bir isletme, sirk, hayvanat bahçesi, hayvan satis yerleri, millî park, bilimsel amaçla veya 
soyu tükenmekte olan türlerin korunmasi amaciyla yetistirilen diger kanatlilarin veya resmî olarak kayitli bulunan 
nadir kanatli irklarinin bulundugu kapali alanda bir HPAI salgini dogrulanirsa, yetkili otorite bir risk 
degerlendirmesinin ardindan, koruma ve gözetim alanlarinin olusturulmasi ve bu alanlarda alinacak tedbirlere iliskin 
Ikinci Kismin ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerindeki kosullardan bazilarini hastaligin kontrolünü tehlikeye 
düsürmeksizin istisna tutabilir.  
             (3) Bu maddenin birinci fikrasinda belirtilen koruma ve gözetim alanlari olusturulurken yetkili otorite 
tarafindan asagidaki kriterler göz önüne alinir; 
             a) Epidemiyolojik arastirmalar, 
             b) Cografi durum, özellikle dogal sinirlar, 
             c) Isletmenin yerlesim yeri ve uzakligi ile isletmedeki kanatli hayvan sayisi, 
             ç) Kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin yer degistirme sekli ve ticareti, 
             d) Özellikle kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin öldürülmesi ve imhasi söz konusu ise koruma ve 
gözetim alanlari içerisinde onlarin karkaslarini, gübre ve altliklarinin hareketinin kontrolünü saglamak için yeterli 
personel bulundurulmasi. 
             (4) Yetkili otorite, bu maddenin üçüncü fikrada belirtilen kriterleri dikkate alarak koruma ve gözetim 
bölgelerinin etrafinda veya yakininda baska kisitlanmis alanlar olusturabilir.  
             (5) Eger koruma, gözetim veya diger kisitli alanlar farkli bir ülkenin topraklarini kapsiyorsa, ilgili ülkelerin 
yetkili otoriteleri ile bu alanlarin olusturulmasi için isbirligi yapilir. 
             Koruma ve gözetim alanlarinda alinmasi gereken önlemler 
             MADDE 19 – (1) Yetkili otorite koruma ve gözetim alanlarinda asagidaki önlemleri alir. 
             a) Avian influenza virüsünün bulasmasina neden olabilecek, kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar, 
et, yumurta, karkas, yem, altlik ve enfekte kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar ile temas hâlindeki insanlar 
veya kanatli endüstrisinde kullanilan araçlar dâhil herhangi bir etkenin izlenmesini saglayacak düzenlemeler yapilir. 
             b) Isletme sahipleri gerektiginde yetkili otoriteye, isletmeye giren ve çikan kümes hayvanlari veya kapali 
beslenen kuslar ve yumurtalarina iliskin bilgi verir. 
             (2) Yetkili otorite, koruma ve gözetim bölgelerinde kisitlamalardan etkilenen bütün insanlarin kisitlamalarin 
tamamen bilincinde olmasi için gereken önlemleri alir. Ilan panolari, yazili basin, televizyon ve diger yollarla alinan 
tedbirler konusunda kamuoyuna bilgi verebilir. 
             (3) Yetkili otorite, epidemiyolojik veya baska bir bulgu oldugunda, isletmelere veya risk altindaki alanlarda 
kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin koruyucu amaçla kesim veya öldürülmesini kapsayan bir koruyucu 
eradikasyon programi uygulayabilir. 
             (4) Bu maddenin üçüncü fikrasinda belirtilen önlemleri uygulayan yetkili otorite hemen durumu Bakanliga 
bildirir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Koruma Alanlarinda Alinacak Önlemler 

             Resmî veteriner hekim ve resmî görevliler tarafindan yapilan ziyaretler ve hayvan sayimi 
             MADDE 20 – (1) Yetkili otorite, koruma alanlarinda asagidaki önlemlerin alinmasini saglar.  
             a) Bütün isletmeler belirlenerek, en kisa zamanda isletmelerdeki hayvanlarin sayimi yapilir. 
             b) En kisa zamanda kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin klinik muayenelerinin yapilmasi için 
bütün ticari isletmeler resmî veteriner hekim tarafindan ziyaret edilir, gerektiginde teshis kilavuzuna uygun olarak 
laboratuvar testleri için numuneler alinir ve bu ziyaretlerin kayitlari ve bulgulari kayit altina alinarak saklanir. Koruma 
alanlari kaldirilmadan önce ticari olmayan isletmeler de resmî veteriner hekim tarafindan ziyaret edilir. 
             c) Koruma alani içerisinde yer alan isletmelerde Avian influenzanin herhangi bir yayilimini tespit etmek 
amaciyla teshis kilavuzuna uygun olarak acilen ek gözetim uygulanabilir. 
             Koruma alanlarindaki isletmelerde alinacak önlemler 
             MADDE 21 – (1) Yetkili otorite, koruma alanlarinda asagidaki önlemlerin alinmasini saglar.  
             a) Bütün kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar isletmeye ait binalara alinir ve orada tutulur. Bu 
mümkün degilse veya bu durum hayvanlarin sagliklarini tehlikeye atacaksa, ayni isletmede diger kümes hayvanlari 
veya kapali beslenen kuslarla temas edemeyecekleri baska bir yerde kapali tutulurlar. Bu hayvanlarin vahsi 
kanatlilarla temas etmemesi için gerekli önlemler alinir, 
             b) Karkaslar en kisa sürede imha edilir, 
             c) Canli kümes hayvanlarinin veya kapali beslenen kuslarin tasinmasinda kullanilan araçlar ve aletler, et, 
yem, gübre, altlik ve kontamine olmasi muhtemel diger materyal gecikmeksizin bu Yönetmeligin 50 nci maddesinde 
belirtilen prosedürün bir veya birkaçina uygun sekilde isleme tabi tutulur,  
             ç) Isletmelere girip çikan kisiler tarafindan kullanilan ve kontamine olmus olmasi muhtemel araçlar da 
gecikmeksizin bu Yönetmeligin 50 nci maddesinde belirtilen prosedürün bir veya birkaçina uygun olarak isleme tabi 
tutulur, 



             d) Yetkili otoritenin izni olmaksizin isletmeye herhangi bir kümes hayvani veya kapali beslenen kuslar veya 
evcil memeli hayvanlar giremez veya çikamaz. Bu kisitlama; kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarla temasi 
olmayan ve bunlarin bulundugu kafesler veya bölgelere girmeyen ve sadece insanlarin bulundugu bölgeden geçis 
yapan memeliler için geçerli degildir,  
             e) Hastalik durumu veya hayvanlardaki ölüm sayilarindaki herhangi bir artis veya isletmenin üretim 
verilerindeki belirgin bir düsüs hemen resmî veteriner hekime bildirilir, resmî veteriner hekim tarafindan gereken 
arastirmalar teshis kilavuzuna uygun olarak gerçeklestirilir, 
             f) Isletmeye giren ve çikan kisiler, Avian influenzanin yayilmasini önlemek için alinan uygun biyogüvenlik 
önlemlerini yerine getirirler, 
             g) Isletme yetkilisi, hastaligin gözetimine ve kontrolüne katkida bulunmak için isletmeyi ziyaret eden kisilerin 
kayitlarini tutar ve kayitlari yetkili otorite istediginde vermek üzere saklar. Ziyaretçilerin, kanatlilarin bulundugu 
bölgeye girmedigi hayvanat bahçesi ve millî parklar gibi yerlerde kayit tutma zorunlulugu yoktur.  
             Isletmelerdeki kullanilmis altlik, gübre ve sulu çamurun nakli 
             MADDE 22 – (1) Yetkili otorite tarafindan izin verilmedigi sürece isletmelerdeki kullanilmis altlik, gübre ve 
sulu çamurun çikarilmasi veya nakliyati yasaktir. Ancak yetkili otorite, bunlarin isletmelerden tasinmasina, islenmek 
üzere belirlenmis isletmeye veya olasi Avian influenza virüsünün imha edilecegi isletmeye götürülmek üzere 
depolandigi yere, biyogüvenlik önlemleri altinda veya Bakanlikça belirlenen prosedürlere uygun olarak izin verebilir. 
             Av eti pazarlari ve av hayvanlarinin bulundugu yerler 
             MADDE 23 – (1) Yetkili otorite; 
             a) Pazaryerleri, gösteriler veya kümes hayvanlari ve kapali beslenen kuslarin bir arada bulundugu diger 
yerlerin koruma alanlari içerisinde kurulmasina ve bulunmasina, 
             b) Av eti depolanmasi için kümes hayvanlari veya kapali alanda beslenen diger kanatlilarin bir arada 
bulundugu diger yerlerin koruma alanlari içerisinde bulunmasina, 
             izin vermez. 
             Kanatli hayvanlar, yumurtalar, kümes hayvani eti ve karkaslarinin tasinmasi  
             MADDE 24 – (1) Yetkili otorite asagidaki önlemleri alir. 
             a) Koruma alani içinde bulunan kümes hayvanlarinin veya kapali beslenen kuslarin, yumurtlamaya hazir 
tavuklarin, günlük civcivlerin, yumurtalarin ve karkaslarin, koruma alani içerisinde yer alan isletmelerin kendi özel 
servis yollari hariç, isletmelerden çikip karayolu veya tren yolu ile tasinmasini yasaklar.  
             b) Kümes hayvani etlerinin mezbaha, kesimhane ve soguk hava depolarindan tasinmasi asagidaki 
durumlardan birinin gerçeklesmesi hâlinde yasaklanir; 
             1) Koruma alani disindaki kümes hayvanlarinin etleri, koruma alanindaki kümes hayvanlarinin etleriyle ayni 
depoda depolanmasi ve nakillerinin birlikte yapilmasi hâlinde.  
             2) Etlerin, koruma alanindaki isletmelerde, enfeksiyonun ilk süphe edildigi tarihten yirmibir gün öncesine 
kadar olan sürede üretilmesi veya bu tarihten sonra üretilen etlerle birlikte nakledilmesi ya da depolanmasi hâlinde. 
             c) Kanatli hayvan, yumurta, kümes hayvani eti, karkas ve gübrelerin koruma alani disina naklinde resmî 
veteriner hekim tarafindan veteriner saglik sertifikasi düzenlenmesi gerekmektedir. 
             (2) Bununla beraber, bu maddenin birinci fikrasinin (a) ve (b) bendindeki yasaklar koruma alaninda 
durmadan ve yük bosaltmadan karayolu veya tren yoluyla yapilacak geçisler için geçerli degildir. 
             Acil kesim, nakliyat ve et muayenesi için kümes hayvanlarinin dogrudan tasinmasindaki istisnai 
durumlar 
             MADDE 25 – (1) Yetkili otorite, bu Yönetmeligin 24 üncü maddesine istisna olarak koruma alani içerisinde 
bulunan bir isletmedeki kümes hayvanlarinin ancak bir kesimhaneye/kombinaya ac il kesim için gönderilmesine; 
             a) Kümes hayvanlari kesim için kesimhaneye/kombinaya gönderilmeden yirmidört saat öncesinde isletmede 
resmî bir veteriner hekim tarafindan klinik muayeneleri yapilarak sonucunun uygun bulunmasi,  
             b) Mümkün olan hâllerde, orijin isletmedeki kümes hayvanlarinin teshis kilavuzuna göre laboratuvar testinin 
yapilmasi ve test sonuçlarinin da uygun olmasi, 
             c) Kümes hayvanlarinin resmî veteriner hekim tarafindan veya gözetiminde mühürlenen araçlarla tasinmasi, 
             ç) Kesimhane/kombinadan sorumlu yetkili otoritenin bilgilendirilmesi ve kümes hayvanlarini teslim almayi ve 
daha sonra da kesim islemini gerçeklestirmeyi kabul ettigini bunlarin gönderildigi yerdeki yetkili otoriteye bildirmesi, 
             d) Kesimhane/kombinaya gelen koruma alanindaki kümes hayvanlari, koruma alani disindan gelen diger 
kümes hayvanlarindan ayri tutulmasi ve diger hayvanlardan ayri olarak, tercihen günün sonunda kesilmesi, 
kesimden sonra tekrar diger kümes hayvanlarinin kesimine geçmeden önce temizlik ve dezenfeksiyon isleminin 
yapilmasi, 
             e) Kümes hayvanlarinin kesimhaneye/kombinaya ulastiginda ve kesim sonrasinda detayli muayenelerinin 
yapilmasi ve daha sonra kesilmesinin saglanmis olmasi, 
             f) Acil kesime tabi tutulan kümes hayvanlarinin et ve et ürünleri, uluslararasi ticarete sunulamayip, sadece 
ülke içi tüketime sunulacak olmasi, 
             g) Acil kesime tabi tutulan kanatli hayvanlarin, uluslararasi ticaret için düsünülen kanatli hayvanlardan ayri 
olarak kesilip, tasinmasi ve depolanmasi; ayrica hastalik riskinin giderilmesi için gereken islemlere tabii tutulmadikça 
veya Bakanlikça aksi bir karar alinmadikça, bunlarin uluslararasi ticarete sunulacak hayvansal ürünlerde 
kullanilmasinin önlenmesi,  
             durumunda izin verebilir. 



             (2) Yetkili otorite bu Yönetmeligin 24 üncü maddesinde belirtilen durumlarin disinda, koruma alani disindan 
acil kesim için koruma alani içerisindeki bir kesimhane veya kombinaya kümes hayvanlarinin gelmesine ve bu 
hayvanlarin etlerinin tasinmasina; 
             a) Kesimhane/kombinadan sorumlu yetkili otoritenin bilgilendirilmesi ve kümes hayvanlarinin teslim alinip 
kesim yapilabilecegini kabul etmesi ve bu durumun gönderen yetkili otoriteye bildirilmesi, 
             b) Kesimhane/kombinada koruma alanindan gelen kümes hayvanlarinin, koruma alani disindan gelen kümes 
hayvanlarindan ayri tutulmasi ve ayni zamanda kesilmemesinin saglanmasi, 
             c) Koruma alani disindan getirilen kümes hayvani etlerinin, koruma alanindan getirilen kümes 
hayvanlarindan ayri olarak kesilip, tasindigi, depolandigi ve yan ürünlerinin imha edilmesi, 
             durumundan sonra ancak izin verebilir. 
             Günlük civcivlerin dogrudan tasinmasina iliskin istisnai durumlar 
             MADDE 26 – (1) Yetkili otorite, bu Yönetmeligin 24 üncü maddesine istisna olarak koruma alanindaki 
isletmelerden koruma ve gözetim alaninin disindaki baska bir isletmeye günlük civcivlerin dogrudan tasinmasina; 
             a) Civcivler resmî veteriner hekim tarafindan veya gözetiminde damgalanan araçlarla tasinmasi, 
             b) Tasinma sirasinda ve gönderilen yerde uygun biyogüvenlik önlemleri alinmasi, 
             c) Günlük civcivler gittikleri isletmelerde resmî gözetim altinda yerlestirilmesi, 
             ç) Eger civcivler koruma veya gözetim alaninin disindaki bir isletmeye götürülürse, kümes hayvanlari 
gönderilen yerdeki isletmede en az yirmibir gün süreyle karantina altinda tutulmasi, 
             durumunda izin verebilir. 
             (2) Yetkili otorite, koruma ve gözetim alaninin disinda yer alan isletmelerden gelen yumurtalardan çikan 
günlük civcivlerin, koruma ve gözetim alanlarinin disinda yer alan bir diger isletmeye gönderilmesine bu yumurtalar 
koruma alanindaki diger yumurtalarla veya günlük civcivlerle temas etmedigi ve böylece farkli saglik kosullarina sahip 
oldugu sürece izin verebilir. 
             Yumurtlamaya hazir kümes hayvanlarinin dogrudan tasinmasina iliskin istisnai durumlar 
             MADDE 27 – (1) Yetkili otorite, bu Yönetmeligin 24 üncü maddesine istisna olarak yumurtlamaya hazir 
tavuklarin tercihen koruma ve gözetim alanlarindaki isletmelere dogrudan tasinmasina;  
             a) Öncelikle gönderilecek tavuklar olmak üzere isletmedeki diger kümes hayvanlarinin da resmî veteriner 
hekim tarafindan klinik muayenelerinin yapilmasi, 
             b) Mümkünse teshis kilavuzuna uygun olarak isletmedeki kümes hayvanlarindan laboratuvar testleri 
gerçeklestirilmesi, 
             c) Yumurtlamaya hazir tavuklar, resmî veteriner hekim tarafindan veya gözetiminde mühürlenen araçlarla 
tasinmasi, 
             ç) Yumurtlamaya hazir tavuklarin isletmeye ulasmasina müteakip, gittikleri isletmeler resmî gözetim altina 
alinmasi, 
             d) Yumurtlamaya hazir tavuklar koruma veya gözetim alaninin disindaki bir isletmeye gönderiliyorsa, kümes 
hayvanlari gittikleri isletmede en az yirmibir gün süreyle karantina altinda tutulmasi, 
             durumunda izin verebilir. 
             Kuluçkalik ve sofralik yumurtalarin dogrudan tasinmasina iliskin istisnai durumlar 
             MADDE 28 – (1) Yetkili otorite, bu Yönetmeligin 24 üncü maddesine istisna olarak kuluçkalik yumurtalari, 
koruma alani içerisinde yetkili otorite tarafindan onaylanan baska bir isletmedeki kuluçkahaneye veya asagidaki 
sartlari saglayan koruma alanindaki herhangi bir kuluçkahaneye gönderilmesine;  
             a) Kuluçkalik yumurtalarin elde edildigi kümesler teshis kilavuzuna uygun olarak muayene edilir ve bu 
isletmelerde Avian influenza’dan süpheli bir durum bulunmazsa, 
             b) Kuluçkalik yumurtalar ve ambalaji gönderilmeden önce dezenfekte edilirse ve geriye dönük bu 
yumurtalarin izlenebilirligi saglanirsa, 
             c) Kuluçkalik yumurtalar yetkili otorite tarafindan veya gözetiminde mühürlenen araçlarla tasinirsa, 
             ç) Kuluçkahanede yetkili otoritenin talimatlarina göre biyogüvenlik önlemleri uygulaniyorsa, 
             izin verebilir. 
             (2) Yetkili otorite sofralik yumurtalarin belirli merkezlere tasinmasina asagidaki durumlarda birinin 
saglanmasi durumunda izin verir. 
             a) Yumurtalarin, tek kullanimlik ambalajlarla paketlenmesi ve yetkili otorite tarafindan istenilen bütün 
biyogüvenlik önlemlerinin alinmasi durumunda yumurta paketleme merkezine direkt nakil edilecek ise,  
             b) Yumurtalarin yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde üretim yapan yumurta ürünleri üretim merkezine 
direkt nakil edilecek ise, 
             c) Imha edilmek üzere yumurtalar dogrudan tasinacak ise. 
             Karkaslarin dogrudan tasinmasina iliskin istisnai durumlar 
             MADDE 29 – (1) Yetkili otorite, bu Yönetmeligin 24 üncü maddesine istisna olarak imha edilmek üzere 
tasindiklari sürece karkaslarin dogrudan tasinmasina izin verebilir. 
             Tasima sirasinda kullanilan araçlarin temizligi ve dezenfeksiyonu 
             MADDE 30 – (1) Yetkili otorite, bu Yönetmeligin 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde belirtilen tasima 
islemleri için kullanilan araç ve ekipmanin tasima isleminden sonra gecikmeksizin bu Yönetmeligin 50 nci 
maddesinde belirtilen prosedürlerden bir veya birkaçina göre temizlenip dezenfekte edilmesini saglar. 
             Alinacak önlemlerin süresi  



             MADDE 31 – (1) Bu bölümde belirtilen önlemlere, bu Yönetmeligin 50 nci maddesinde yer alan prosedürlere 
göre isletmede yapilan temizlik ve dezenfeksiyon isleminden sonra en az yirmibir gün süreyle ve koruma alanindaki 
isletmeler teshis kilavuzuna göre test edilene kadar devam edilir. 
             (2) Bu maddenin birinci fikrasinda belirtildigi sekilde önlemlerin uygulanmasina artik gerek kalmadiginda, bu 
Yönetmeligin 32 nci maddesinde yer alan önlemler 33 üncü madde de belirtildigi sekilde önlem alinmasina gerek 
kalmayana kadar uygulanir. 
              

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Gözetim Alanlarinda Alinacak Önlemler 

             Gözetim alanlarinda alinacak önlemler  
             MADDE 32 – (1) Yetkili otorite gözetim alanlarinda asagidaki önlemlerin alinmasini saglar. 
             a) Bütün ticari kanatli isletmeler belirlenerek en kisa zamanda isletmelerde hayvanlarin sayimi yapilir.  
             b) Avian influenza’nin yayilmasini önlemek için gereken biyogüvenlik önlemlerinin alinacagini garanti eden 
yetkili otoritenin izni olmaksizin gözetim alanindaki kümes hayvanlari, yumurtlamaya hazir tavuklar, günlük civcivler 
ve yumurtalarin tasinmasi yasaklanir. Bu yasak gözetim alaninda durmadan ve yükleme yapmadan dogrudan 
geçisler için geçerli degildir. 
             c) Kümes hayvanlari, yumurtlamaya hazir tavuklar, günlük civcivler ve yumurtalarin gözetim alani disindaki 
isletmelere, kesimhanelere, paketleme merkezlerine veya yumurta ürünlerinin üretildigi yerlere tasinmasi yasaktir. 
Yetkili otorite; 
             1) Kümes hayvanlarinin bu Yönetmeligin 25 inci maddesinin birinci fikrasinin (a), (b) ve (d) bentlerine göre 
acil olarak kesilmeleri amaciyla belirli kesimhanelere gönderilmesine izin verebilir. Ayrica yetkili otorite koruma ve 
gözetim alanlarindan, gözetim alaninda bulunan kesimhanelere kümes hayvanlarinin acil kesim için gönderilmesine 
ve daha sonra da bu hayvanlardan elde edilen etin tasinmasina, 
             2) Yumurtlamaya hazir tavuklarin, kümes hayvaninin bulunmadigi baska bir isletmeye gönderilmesine, ancak 
yumurtlamaya hazir tavuklarin bu isletmeye yerlestirilmesi resmî gözetim altinda yapilmasi ve yumurtlamaya hazir 
tavuklar isletmede en az yirmibir gün süreyle karantina altinda tutulmasi kaydiyla, 
             3) Günlük civcivlerin bulundugu isletmelerde uygun biyogüvenlik önlemleri aliniyor ve isletme resmî gözetim 
altinda tutuluyorsa, günlük civcivler isletmeye alindiktan sonra en az yirmibir gün süreyle isletmede kaldiklari 
takdirde, ülke içindeki baska bir isletmeye gönderilmesine,  
             4) Gözetim ve koruma alanlarinin disinda yer alan kanatli isletmelerinden orijin alan kuluçkalik yumurtalar ve 
bu yumurtalardan çikan civcivler, gözetim ve koruma alanlarindaki kümeslerde bulunan diger yumurtalarla veya 
günlük civcivlerle temas etmemisse ve bunun için gerekli biyogüvenlik önlemleri alinmissa, bu yumurta veya 
civcivlerin gözetim alani içinde veya disinda bulunan bir kuluçkahaneye veya isletmeye gönderilmesine, ancak 
yumurtalarin ve ambalajlarinin dezenfekte edilmesi, yumurtalarin ve civcivlerin gittikleri yerlerde izlenebilmesi 
hâlinde, 
             5) Yetkili otoritenin istedigi bütün biyogüvenlik önlemleri alinmasi sartiyla ve sofralik yumurtalarin tek 
kullanimlik ambalajlarla paketlenmesi durumunda, bu yumurtalarin belirli paketleme merkezlerine gönderilmesine, 
             6) Yumurtalarin, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde gözetim alani içinde veya disinda üretim yapan 
yumurta ürünleri üretim merkezine gönderilmesine,  
             7) Yumurtalarin imhasina, 
             izin verebilir. 
             ç) Gözetim alani içerisinde bulunan isletmelere giren ve çikan kisiler, Avian influenzanin yayilmasini önlemek 
amaciyla alinan biyogüvenlik önlemlerine uymak zorundadir. 
             d) Yetkili otoritenin izni olmaksizin, kanatlilarin bulundugu isletmeye kümes hayvanlari, kapali beslenen 
kuslar veya evcil memeliler giremez veya çikamaz. Bu kisitlama sadece insanlarin bulundugu yerlesim yerlerinden 
geçen kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar ile temasi olmayan ve bunlarin bulundugu kafes veya bölgelere 
girmeyen memeliler için geçerli degildir. 
             e) Morbidite veya mortalitedeki herhangi bir artis veya isletmenin üretim verilerindeki belirgin bir düsüs 
hemen yetkili otoriteye bildirilir ve yetkili otorite tarafindan teshis kilavuzuna uygun olarak gereken arastirmalar 
gerçeklestirir.  
             f) Yetkili otoritenin izni olmadan altlik ve gübrenin tasinmasi yasaktir. Yetkili otorite gözetim alanindaki bir 
isletmeden altlik ve gübrenin tasinmasina ancak Ek-6’nin üçüncü fikrasinin (a) bendinde belirtilen islemlerden biri 
yapildigi takdirde ve Bakanlik talimatlarina uygun biyogüvenlik önlemleri altinda tasinmasi durumunda izin verebilir. 
             g) Bu bölgede kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar ile ilgili fuar, sergi, yaris ve pazar alanlarinin 
kurulmasi yasaktir. 
             g) Av amaciyla yetistirilen kümes hayvanlari kapali tutulur ve sürüye yeni hayvan girisine müsaade edilmez. 
             h) Canli kanatli ve diger kapali beslenen kuslarin, karkaslarin, gübrelerin, çamurlarin, altligin ve diger 
materyal veya maddelerin tasinmasinda kullanilan muhtemelen kontamine olmus araçlar ve aletler, 
kontaminasyondan sonra gecikmeksizin Ek-6’da belirtilen prosedürlerin biri veya birkaçina göre dezenfekte edilir. 
             Önlemlerin süresi  
             MADDE 33 – (1) Bu bölümde belirtilen önlemlere, bu Yönetmeligin 50 nci maddesine göre enfekte isletmenin 
ön temizlik ve dezenfeksiyonu tamamlandiktan sonra en az otuz gün süreyle devam edilir. 

BESINCI BÖLÜM  



Diger Kisitlanmis Alanlarda Uygulanmasi Gereken Önlemler 
             Diger kisitli alanlarda uygulanmasi gereken önlemler 
             MADDE 34 – (1) Yetkili otorite, diger kisitli alanlarda asagida belirtilen önlemlerin alinmasini saglar.  
             a) Ikinci kismin, üçüncü ve dördüncü bölümlerinde belirtilen önlemlerin bazilarinin veya hepsinin, bu 
Yönetmeligin 18 inci maddesinin dördüncü fikrasinda belirtilen önlemlerin uygulanmasini saglar.  
             b) Epidemiyolojik bilgiler veya diger bulgular dogrultusunda, diger kisitli alan içerisinde yer alan risk altindaki 
bölgeler veya isletmelerde Ek-5’teki kriterlere göre kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin koruyucu amaçla 
kesilmesi veya öldürülmesini kapsayan bir koruyucu eradikasyon programi uygulayabilir. Bu isletmelerin tekrar 
çalismasi yetkili otoritenin talimatlarina uygun olarak gerçeklestirilir. 
             c) Bu maddenin birinci fikrasinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen önlemleri uygulayacak olan yetkili otorite 
yapilacak uygulamayi hemen Bakanliga bildirir. Bakanlik durumu en kisa zamanda gözden geçirir ve sonucu yetkili 
otoriteye bildirir.  

ALTINCI BÖLÜM 
Koruma, Gözetim ve Kisitli Alanlarda Alinacak Önlemlere Iliskin 

Istisnai Durumlar ve Ilave Biyogüvenlik Önlemleri 

             Koruma, gözetim ve kisitli alanlarda alinacak önlemlere iliskin istisnai durumlar  
             MADDE 35 – (1) Bakanlik; bu Yönetmeligin 18, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddelerinde belirtilen istisnai 
durumlarla ilgili usul ve esaslari yapacagi risk degerlendirmesine göre belirler. 
             (2) Yetkili otorite, risk degerlendirmelerine dayanarak kuluçkahanelerde HPAI’nin dogrulanmasi durumunda 
bu Yönetmeligin Ikinci Kisminda yer alan üçüncü ve dördüncü bölümlerinde belirtilen önlemlerde istisnalar yapabilir.  
             (3) Yetkili otorite ticari olmayan bir isletme, sirk, hayvanat bahçesi, millî park, bilimsel arastirma veya soyu 
tükenen hayvanlarin korunmasi amaciyla kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin bulundugu alanlarda HPAI 
salgini oldugunda bu Yönetmeligin 20 nci maddesinin birinci fikrasinin (b) ve (c) bentlerinde, 24 üncü maddesinde ve 
32 nci maddesinin birinci fikrasinin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen önlemlerde azaltma yapabilir.  
             (4) HPAI salgini oldugunda Bakanlik, risk degerlendirmelerine dayanarak yaris güvercinlerinin koruma ve 
gözetim alanina girip çikmasina iliskin özel önlemler getirebilir. 
             (5) Bu maddenin yukarida belirtilen fikralarindaki istisnai durumlar sadece hastaligin kontrolünü tehlikeye 
sokmadigi zaman geçerlidir.  
             (6) Bu maddenin yukarida belirtilen fikralarindaki istisnai durumlari uygulayan yetkili otorite durumu hemen 
Bakanliga bildirir. 
             (7) Bu maddede belirtilen istisnalarin söz konusu oldugu isletmelerden günlük civcivler dâhil kümes 
hayvanlari, kapali beslenen kuslar, kuluçkalik yumurtalar, kullanilan altlik ve gübre uluslararasi ticarete sunulamaz. 
             Ilave biyogüvenlik önlemleri 
             MADDE 36 – (1) Avian influenza’nin yayilmasini önlemek için, yetkili otorite bu Yönetmeligin Ikinci Kismin 
üçüncü, dördüncü ve besinci bölümlerinde belirtilen önlemlere ek olarak; koruma, gözetim ve diger kisitli alanlardaki 
isletmelerdeki kümes hayvanlari ve kapali alanda beslenen diger kanatli bölümlerinde ek biyogüvenlik önlemlerinin 
alinmasini isteyebilir. Bu önlemler; yem saglanmasi, yumurta toplanmasi, kümes hayvanlarinin kesimhaneye 
tasinmasi, imha edilen karkaslarin toplanmasi, personel, çiftlik malzemesi tedarik eden kisiler ve veteriner hekimler 
için araçlarin hareketinin kisitlanmasini içerebilir.  
             (2) Birinci fikrada belirtilen önlemleri uygulayan yetkili otorite derhâl Bakanligi bilgilendirir. 

YEDINCI BÖLÜM 
Bazi Noktalarda Yüksek Patojenik Avian Influenzanin Dogrulanmasi veya  

Süphelenilmesi Durumunda Alinacak Önlemler 

             Kesimhanelerde/kombinalarda ve tasima yollarinda HPAI varliginin arastirilmasi  
             MADDE 37 – (1) Kesimhanelerde/kombinalarda ve tasima yollarinda HPAI varligindan süphelenildiginde 
veya dogrulandiginda, yetkili otorite hemen harekete geçerek kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin orijin 
aldigi isletmede, teshis kilavuzuna göre hastaligin varligini veya yoklugunu dogrulamak için arastirmalar baslatir. 
             Kesimhanelerde/kombinalarda alinacak önlemler 
             MADDE 38 – (1) Bir kesimhanede/kombinada HPAI’dan süphelenilirse veya dogrulanirsa yetkili otorite risk 
degerlendirmelerine dayanarak, kesimhanede/kombinada bulunan bütün kümes hayvanlarinin en kisa sürede resmî 
gözetim altinda öldürülmesini veya kesilmesini saglar. Bu hayvanlar kesildiginde, bu hayvanlardan elde edilen kümes 
hayvani eti ve yan ürünleri ile kesim ve üretim islemleri sirasinda kontamine olan diger kümes hayvanlarinin eti ve 
yan ürünleri teshis kilavuzuna göre yapilan arastirmalar tamamlanana kadar resmî gözetim altinda ve ayri olarak 
saklanir. 
             (2) Eger HPAI ispatlanirsa, bu hayvanlardan elde edilen kümes hayvani eti ve yan ürünleri ile kesim ve 
üretim islemleri sirasinda kontamine olan diger kümes hayvanlarinin eti ve yan ürünleri en kisa zamanda resmî 
gözetim altinda imha edilir. 
             Sinirdaki  denetim noktalarinda veya transport yollarinda uygulanacak önlemler 
             MADDE 39 – (1) Sinirdaki denetim noktalarinda veya transport yollarinda uygulanacak önlemler asagida 
belirtilmistir. 
             a) Sinirdaki denetim noktalarinda veya transport yollarinda HPAI’dan süphelenildiginde veya 
dogrulandiginda, yetkili otorite risk degerlendirmelerine dayanarak sinir denetim noktalarindaki ve transport 



yollarindaki bütün kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin, diger kanatlilardan ayri olarak öldürülmesini, 
kesilmesini ve ayri tutulmasini ve teshis kilavuzuna göre yapilan arastirmalar tamamlanana kadar resmî gözetim 
altinda tutulmasini saglar. Ayrica yetkili otorite, bu Yönetmeligin 9 uncu maddesinde belirtilen önlemleri uygular.  
             b) Yetkili otorite, kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin öldürülecekleri, kesilecekleri veya ayri 
tutulacaklari bir baska yere gönderilmesine izin verebilir. 
             c) Yetkili otorite, sinir denetim noktalarinda bulunan ve enfeksiyondan süpheli kümes hayvanlari veya kapali 
beslenen kuslarla temas etmemis kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin öldürülmemesi veya 
kesilmemesine karar verebilir. 
             ç) Birinci fikrada belirtilen kümes hayvanlari kesilirse, bu hayvanlardan elde edilen et ve yan ürünleri ile 
kesim ve üretim sürecinde kontamine olmus olabilen diger kanatlilarin eti ve yan ürünleri ayri tutularak teshis 
kilavuzuna uygun olarak yapilan arastirmalar tamamlanana kadar resmî gözetim altinda bulundurulur. 
             d) Eger HPAI dogrulanirsa, bu hayvanlardan elde edilen et ve yan ürünleri ile kesim ve üretim sürecinde 
kontamine olmasindan süphe edilen diger kanatlilarin eti ve yan ürünleri en kisa zamanda resmî gözetim altinda 
imha edilir.  
             Kesimhanelerde/kombinalarda, sinir denetim noktalarinda veya transport yollarinda uygulanacak ek 
önlemler 
             MADDE 40 – (1) Yetkili otorite; kesimhanelerde/kombinalarda, sinir denetim noktalarinda veya transport 
yollarinda HPAI’dan süphelendiginde veya dogrulandiginda, asagida belirtilen ek önlemleri alir. 
             a) Binalarin, ekipmanin ve araçlarin temizligi ve dezenfeksiyon islemi, bu Yönetmeligin 50 nci maddesinde 
belirtilen prosedürlerden bir veya birkaçina uygun olarak ve resmî veteriner hekim gözetimi altinda gerçeklestirilir.  
             b) Bu Yönetmeligin 50 nci maddesinde belirtilen prosedürlerden bir veya birkaçina göre temizlik veya 
dezenfeksiyon islemleri tamamlandiktan en az yirmidört saat sonrasina kadar kesimhanelere/kombinalara, sinir 
denetim noktalarina veya transport yollarina kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar giremez, sinir kontrol 
noktalarinda ise bu giris yasagi diger hayvanlari da kapsayacak sekilde genisletilebilir. 
             c) Epidemiyolojik arastirmalar yapilir.  
             ç) Enfekte kanatlilar ve karkaslarin bulundugu isletmelerde ve bu isletme ile temasi bulunan diger 
isletmelerde, bu Yönetmeligin 9 uncu maddesinin ikinci fikrasinda belirtilen önlemler alinir. 
             d) Bu Yönetmeligin 37 nci maddesinde belirtilen durum epidemiyolojik arastirmalarla ispatlanmadigi sürece, 
isletmede 13 üncü maddede belirtilen önlemler alinir. 
             e) Izole edilen Avian influenza virüsü, virüs alt tipinin belirlenmesi için teshis kilavuzuna göre laboratuvar 
testlerine tabi tutulur.  

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Düsük Patojeniteli Avian Influenza (LPAI) 

              
BIRINCI BÖLÜM 

Salginlarin Dogrulandigi Isletmelerde Alinacak Önlemler 
             Alinacak genel önlemler 
             MADDE 41 – (1) LPAI salgini çikmasi durumunda yetkili otorite tarafindan isletmelerde asagidaki önlemler 
alinir. 
             a) LPAI salgini oldugunda, bu Yönetmeligin 9 uncu maddesinin ikinci fikrasinin (a), (b), (c), (d), (f), (g) 
bentlerinde, 9 uncu maddenin üçüncü fikrasinda ve bu maddenin birinci fikrasinin (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde 
belirtilen önlemleri, risk degerlendirmelerine dayanarak ve en azindan Ek-7’de yer alan kriterleri göz önüne alarak 
yerine getirmelidir. 
             b) LPAI’nin dogrulandigi isletmedeki kanatlilarda veya kapali alanda beslenen diger kanatli türlerinde, Avian 
influenza’nin yayilmasini önlemek için resmî gözetim altinda sayilarinin azaltilmasini saglar. Sayinin azaltilmasi, risk 
degerlendirmesine dayanarak isletmede Avian influenza’nin diger isletmelere yayilmasina neden olan kapali 
beslenen kuslari da kapsayabilir. Sayinin azaltilmasindan önce, resmî yetkili otoritenin izni olmaksizin hiçbir kümes 
hayvani veya kapali beslenen kuslar isletmeye giremez ve çikamaz. Sayinin azaltilmasi yapilirken yetkili otorite 
kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin en kisa sürede hayvan refahina uygun olarak öldürülmesine veya bu 
maddenin birinci fikrasinin (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen sartlarda kesimhane/kombinada kesilmesine karar verir. 
             c) Isletmedeki kanatlilarda veya kapali alanda beslenen diger kanatli türlerinde sayinin azaltilmasi belirlenen 
bir kesimhane/kombinada gerçeklestirildiginde kümes hayvanlari gözetim ve testlere tabi tutulurlar. Yetkili otorite, 
kümes hayvanlari tarafindan virüsün saçilmasinin derecesini belirlemek üzere teshis kilavuzuna göre gerçeklestirilen 
arastirmalar ve laboratuvar testleri ile risk degerlendirmelerine dayanarak LPAI bulasma riskinin çok az oldugunu 
dogrulayana kadar isletmeden kesimhaneye/kombinaya hayvan tasinmasina izin vermez. 
             ç) Belirlenen kesimhanede/kombinada gerçeklestirilecek olan kesim islemi ancak asagidaki sartlarin 
saglanmasi durumunda gerçeklestirilir. 
             1) Kümes hayvanlari isletmeden kesimhaneye/kombinaya dogrudan gönderilir, 
             2) Her parti, isletmeden sorumlu resmî veteriner hekim tarafindan veya onun gözetiminde mühürlenir, 
             3) Her parti belirlenen kesimhaneye/kombinaya gidene kadar yol boyunca mühürlü kalir, 
             4) Yetkili otorite tarafindan belirlenen biyogüvenlik önlemleri alinir, 
             5) Kesimhaneden/kombinadan sorumlu yetkili otoriteye haber verilir ve diger kontamine olmasi muhtemel 



materyaller, bu Yönetmeligin 50 nci maddesinde ve Ek-6’da belirtilen prosedürlere göre temizlenir ve dezenfekte 
edilir, 
             6) Kesimhanede/kombinada hayvanlarin yan ürünleri imha edilir. 
             d) Karkaslar ve isletmedeki kuluçkalik yumurtalar, resmî gözetim altinda imha edilir. Yetkili otorite yumurtalar 
konusunda asagida belirtilen önlemlerin alinmasini saglar. 
             1) LPAI’nin isletmeye girmesiyle bu Yönetmelikte belirtilen önlemlerin alinmasi arasindaki sürede isletmeden 
elde edilen kuluçkalik yumurtalar mümkünse takibe alinir ve civcivlerin resmî gözet im altinda çikmasi saglanir, 
             2) LPAI’nin isletmeye girmesiyle bu Yönetmelikte belirtilen önlemlerin alinmasi arasindaki sürede isletmeden 
elde edilen yumurtalardan çikan civcivler mümkünse resmî gözetim altina alinir ve teshis kilavuzuna göre incelemeler 
gerçeklestirilir, 
             3) Bu maddenin birinci fikrasinin (b) bendinde belirtilen hayvan sayisinin azaltilmasindan önce isletmede 
üretilen yumurtalar, LPAI yayilma riski minimuma indiginde; yetkili otorite tarafindan istenen bütün biyogüvenlik 
önlemleri alindiginda ve tek kullanimlik ambalajlama yapildiginda, yine yetkili otorite tarafindan belirlenen bir 
paketleme merkezine veya istenen bütün biyogüvenlik önlemleri alindiginda, belirlenen yumurta ürünlerinin üretimi 
için bir merkeze ya da imha edilmek üzere imhanin yapilacagi yere tasinmasina izin verilir. 
             e) Kontamine olmasi muhtemel herhangi bir materyalin resmî veteriner hekimin talimatina uygun olarak 
geregi yapilir veya imha edilir.  
             f) Kontamine olmasi muhtemel binalar, alet ve malzemeler, tasima islemi için kullanilan araçlar, yem, gübre 
ve altlik bu Yönetmeligin 50 nci maddesinde ve Ek-6’da belirtilen prosedürlerden bir veya birkaçina göre uygun 
isleme tabi tutulur. 
             g) Yetkili otoritenin izni olmaksizin evcil memeliler isletmeye giremez veya çikamaz. Bu kisitlama insanlarin 
yasadigi bölgelerden sadece geçis yapan ve bölgedeki kümes hayvanlariyla veya kapali beslenen kuslarla temas 
etmeyen ve bu kanatlilarin bulundugu kümes veya alanlara girmeyen memeliler için geçerli degildir.  
             g) Primer LPAI salgini oldugunda izole edilen virüs izolatina, teshis kilavuzuna uygun olarak virüsün alt 
tipinin identifiye edilmesi için laboratuvar testleri yapilir. Virüs izolati en kisa sürede Dünya Hayvan Sagligi 
Teskilatinin uluslararasi referans laboratuvarlarindan birisine gönderilir.  
             h) Bu maddenin birinci fikrasinin (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen önlemler uygulandiginda Bakanlik 
tarafindan ilgili uluslararasi kuruluslar bilgilendirilir.  
             Bazi isletmeler için istisnai durumlar 
             MADDE 42 – (1) Bazi isletmeler için asagida belirtilen istisnai durumlar uygulanabilir. 
             a) Yetkili otorite, ticari olmayan bir isletme, sirk, hayvanat bahçesi, hayvan satis dükkanlari, millî park, 
bilimsel amaçla beslenen kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin veya resmî olarak kayit altina alinmis 
kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarda LPAI salgini söz konusu oldugunda, bu Yönetmeligin 41 inci 
maddesinin birinci fikrasinin (b) ve (d) bentlerinde belirtilen kuluçkalik yumurtalarin resmî gözetim altina alinmasiyla 
ilgili önlemler konusunda hastaligin kontrolünü tehlikeye düsürmeyecek sekilde azaltabilir. 
             b) Yetkili otorite bu maddenin birinci fikrasinin (a) bendinde belirtilen önlemlerde istisnai bir durum söz 
konusu oldugunda kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin; 
             1) Isletmedeki bina içerisine alinmasini ve orada tutulmasini saglar. Bu mümkün degilse veya hayvanlarin 
sagligi tehlikeye girecekse, ayni isletmede diger kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarla temas 
etmeyecekleri baska bir yerde tutulur. Yaban kuslariyla temaslarini en aza indirmek için gereken bütün önlemler 
alinir. 
             2) Kanatlilar teshis kilavuzuna göre gözetim ve testlere tabi tutulur ve laboratuvar testleri ile LPAI bulasma 
riskinin bulunmadigi belirlenene kadar hiçbir yere tasinmaz. 
             3) Kesim amaciyla baska isletmelere götürülmesi disindaki, diger hareketleri yasaktir. Ancak, yetkili otoritenin 
talimatlarina uygun olarak yurt içinde bulunan baska bir isletmeye götürülmesine veya gidecegi ülkenin kabul etmesi 
durumunda baska ülkede bulunan bir isletmeye götürülmesine izin verilir. 
             c) Yetkili otorite, kuluçkahanelerde salgin durumu oldugunda, risk degerlendirmelerine göre, bu Yönetmeligin 
41 inci maddesinde belirtilen önlemlerde azaltma yapabilir.  
             ç) Bu maddenin birinci fikrasinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnai durumlarin uygulanmasi için gerekli 
olan usul ve esaslar Bakanlikça belirlenir.  
             d) Yetkili otorite, bu maddenin birinci fikrasinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalari uyguladiklarinda 
hemen Bakanliga bilgi verir. 
             e) Bakanlik, en kisa zamanda durumu gözden geçirir. 
             f) Bakanlik, Avian influenza’nin yayilmasini önlemek için daha fazla önlem alinmasina karar verebilir. 

IKINCI BÖLÜM 
Ayri Üretim Birimleri ve Kontak Isletmeler 

             Ayri üretim birimlerinde LPAI salgini oldugunda alinabilecek önlemler 
             MADDE 43 – (1) Ayri üretim birimlerinde LPAI salgini oldugunda yetkili otorite asagidaki önlemleri alabilir. 
             a) Iki veya daha fazla sayida ayri üretim biriminin bulundugu bir isletmede LPAI salgini oldugunda, yetkili 
otorite, saglikli tavuklarin bulundugu üretim birimlerinde hastaligin kontrolünü tehlikeye atmamak sartiyla, bu 
Yönetmeligin 41 inci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendinde belirtilen önlemlerde azaltma yapabilir. 
             b) Hayvanlarin sagligini garantiye alacak sekilde bu maddenin birinci fikrasinin (a) bendinde belirtilen 



azaltmalari uygulamak için gerekli usul ve esaslar Bakanlikça belirlenir. 
             c) Yetkili otorite bu maddenin birinci fikrasinin (a) bendine göre yapilan azaltmalari hemen Bakanliga bildirir. 
             ç) Bakanlik en kisa zamanda durumu gözden geçirir. 
             d) Bakanlik, Avian influenza’nin yayilmasini önlemek için daha fazla önlem alinmasina karar verebilir. 
             Kontak isletmelerde alinacak önlemler 
             MADDE 44 – (1) Yetkili otorite, yapilan epidemiyolojik arastirmalara dayanarak bir isletmenin kontak isletme 
olup olmadigina karar verir ve isletmelerde asagidaki önlemleri alir. 
             a) Teshis kilavuzuna uygun olarak LPAI ortadan kalkana kadar kontak isletmelerde, bu Yönetmeligin 9 uncu 
maddesinin ikinci fikrasinda belirtilen önlemlerin uygulanmasini saglar. 
             b) Epidemiyolojik arastirmalara dayanarak, bu Yönetmeligin 41 inci maddesinde belirtilen önlemleri özellikle 
kontak isletme kanatli popülasyonunun fazla oldugu bir bölgede ise uygulayabilir. Kontak isletmede, bu Yönetmeligin 
41 inci maddesinde belirtilen önlemlerin uygulanmasi sirasinda göz önünde tutulmasi gereken ana kriterler Ek-5’te 
yer almaktadir. 
             c) Kontak isletmelerden LPAI varligini veya yoklugunu dogrulamak için öldürülen kanatlilardan teshis 
kilavuzuna göre örneklerin alinmasini saglar. 
             ç) Kümes hayvanlarinin veya kapali beslenen kuslarin kesildigi, öldürüldügü veya imha edildigi herhangi bir 
isletmede LPAI varligi dogrulanirsa, kanatlilarin bulundugu binalar, otlaklar, çiftlik, kontamine olmasi muhtemel 
ekipman, kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar, karkaslar, et, yem, altlik, gübre ve kontamine olmasi 
muhtemel diger materyalleri tasiyan araçlarin, bu Yönetmeligin 50 nci maddesinde belirtilen prosedürlere göre geregi 
yapilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Kisitli Alan Olusturulmasi ve Kisitli Alanda Alinacak Önlemler 

             LPAI salgini durumunda kisitli alan olusturulmasi  
             MADDE 45 – (1) Yetkili otorite, LPAI salgininin belirlenmesinden hemen sonra isletme etrafinda en az 1 
kilometre yariçapinda bir kisitli alan belirler.  
             Kisitli alanda alinacak önlemler 
             MADDE 46 – (1) Yetkili otorite, kisitli alanda asagidaki önlemlerin alinmasini saglar. 
             a) Bütün ticari kanatli isletmeler belirlenerek en kisa zamanda hayvanlarin sayimi yapilir. 
             b) Isletme etrafindaki yariçapi en az bir kilometre olan alanda bulunan isletmelerdeki ticari kümes 
hayvanlarinda teshis kilavuzuna uygun olarak laboratuvar testleri gerçeklestirilir. 
             c) Kisitli alan içerisindeki kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar, yumurtlamaya hazir kanatlilar, 
günlük civcivler ve yumurtalarin tasinmasi izine ve yetkili otorite tarafindan uygun görülen diger kontrol önlemlerine 
tabidir. Bu kisitlama karayolu ve tren yolu ile durmadan ve yükleme yapmadan dogrudan geçisler için geçerli degildir.  
             ç) Yetkili otorite kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar, yumurtlamaya hazir kanatlilar, günlük 
civcivler ve yumurtalarin kisitli alandan;  
             1) Kümes hayvanlarinin kesimi için bir kesimhane/kombinaya dogrudan nakline, 
             2) Canli kümes hayvanlarinin, içinde kümes hayvani bulunmayan baska bir isletmeye götürülmesine, 
götürüldükleri isletmede en az yirmibir gün süreyle resmî gözetim altinda tutulmasi sartiyla nakline, 
             3) Günlük civcivlerin, götürüldükleri isletmede en az yirmibir gün süreyle resmî gözetim altinda tutulmasi 
sartiyla veya kisitli alanin disindaki bir kanatli isletmesinden orijin alan yumurtalardan çikan civcivlerin, biyogüvenlik 
önlemlerin alindigi ve kisitli alan içerisindeki damizlik kanatli kümeslerinden orijin alan günlük civcivlerle ve kuluçkalik 
yumurtalarla bir temasinin bulunmadiginin ispatlanmasi durumunda dogrudan nakline,  
             4) Kuluçkalik yumurtalarin, yumurtalar ve ambalajlari dezenfekte edilerek ve bu yumurtalarin takibi yapilarak 
kuluçkahaneye dogrudan gönderilmesine, 
             5) Yetkili otorite tarafindan istenen biyogüvenlik önlemleri alindiginda ve tek kullanimlik ambalaj yapildigi 
takdirde sofralik yumurtalarin paketleme merkezine dogrudan nakline, 
             6) Yumurtalarin, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde yumurta ürünleri üretim merkezine dogrudan 
nakline, 
             7) Yumurtalarin imhasi için kisitli alan disina dogrudan nakline,  
             izin verebilir. 
             d) Karkaslar imha edilir. 
             e) Diger kisitli alan içindeki isletmelere giren veya çikan kisiler için, Avian influenza’nin yayilmasini önlemek 
amaciyla gerekli biyogüvenlik önlemlerinin alinmasi saglanir. 
             f) Canli kümes hayvanlarinin veya kapali beslenen kuslarin tasinmasinda kullanilan araçlar ve aletler, et, 
yem, gübre, altlik ve kontamine olmasi muhtemel diger materyal gecikmeksizin bu Yönetmeligin 50 nci maddesinde 
belirtilen prosedürün bir veya birkaçina uygun olarak tabi tutulur. 
             g) Yetkili otoritenin izni olmaksizin evcil memeliler isletmeye giremez veya çikamaz. Bu kisitlama insanlarin 
yasadigi bölgelerden sadece geçis yapan, bölgedeki kümes hayvanlariyla veya kapali beslenen kuslarla temas 
etmeyen ve bu kanatlilarin bulundugu kümes veya alanlara girmeyen memeliler için geçerli degildir.  
             g) Yetkili otoritenin izni olmaksizin, kullanilmis altlik ve gübrenin disari çikarilmasi yasaktir. Sadece kisitli 
alan içerisinde yer alan bir isletmeden altlik ve gübrenin biyogüvenlik önlemleri alinarak Bakanlikça izin verilen gübre 
isleme merkezlerine gönderilmesine izin verilir. 



             h) Kümes hayvanlari ile kapali beslenen kuslarin fuar, pazar, gösteri ve diger amaçlarla bir araya toplanmasi 
yetkili otoritenin izni olmaksizin yasaktir. 
             (2) Yetkili otorite, risk degerlendirmelerine dayanarak bu bölümde yer alan önlemlere ilave olarak baska 
önlemlerin de alinmasini gerekli görebilir. Bu durumda belirlenen ilave önlemler Bakanliga bildirilir. 
             (3) Bakanlik, Avian influenza’nin yayilmasini önlemek için daha fazla önlem alinmasina karar verebilir. 
             Önlemlerin süresi  
             MADDE 47 – (1) Enfekte isletmenin temizlik ve dezenfeksiyonunun bu Yönetmeligin 50 nci maddesinde yer 
alan prosedürlere göre tamamlanmasindan sonra en az yirmibir gün veya salginin dogrulanmasindan sonra en az 
kirkiki gün süreyle teshis kilavuzuna uygun olarak diger kisitli alan içerisinde gerçeklestirilen arastirmalar ve 
laboratuvar testlerine dayanarak yetkili otorite, LPAI’nin yayiliminin önemsiz derecede olduguna karar verene kadar 
önlemler sürdürülür. 
             (2) Önlemlerin süresi Bakanlik tarafindan gerekli görülmesi durumunda uzatilir. 
             Kisitli alan olusturulmasi ve alinacak önlemlere iliskin istisnai durumlar 
             MADDE 48 – (1) Yetkili otorite tarafindan asagida belirtilen istisnai durumlar uygulanabilir.  
             a) Bir kuluçkahanede LPAI tespit edilirse, yetkili otorite risk degerlendirmelerine dayanarak bu Yönetmeligin 
45 inci ve 46 nci maddelerinde belirtilen önlemlerin bazilarini veya hepsini göz ardi edebilir.  
             b) Ticari olmayan bir isletme, sirk, hayvanat bahçesi, evcil hayvan satis dükkanlari, millî park, bilimsel 
arastirma veya soyu tükenen hayvanlari veya resmî olarak kayitli nadir kanatlilarin korunmasi amaciyla kapali tutulan 
mekanlarda LPAI salgini tespit edildiginde bu bölümde belirtilen önlemleri hastaligin kontrolünü tehlikeye atmayacak 
sekilde azaltabilir. 
             (2) Bu maddenin birinci fikrasinin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen azaltmalari yapan yetkili otoriteler, acil 
olarak Bakanliga bilgi verir. Bakanlik ülke içindeki durumu en kisa zamanda gözden geçirir. 
             (3) Bakanlik, bu maddenin birinci fikrasinin (a) ve (b) bendinde belirtilen istisnai durumlar için ilave önlemler 
alabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Alinacak Diger Önlemler ve Teshis 

  
BIRINCI BÖLÜM 

Avian Influenza Virüslerinin Diger Türlere Bulasmasini Engellemek 
Için Alinacak Önlemler 

             Domuzlar ve diger türlere iliskin laboratuvar testleri ve diger önlemler 
             MADDE 49 – (1) Herhangi bir isletmede Avian influenza tespit edildikten sonra yetkili otorite tarafindan 
isletmede bulunan domuzlar ve diger türler için asagida belirtilen önlemler alinir. 
             a) Domuzlarin, kanatli influenza virüsü ile enfekte olup olmadigini belirlemek için teshis kilavuzuna uygun 
laboratuvar testlerinin gerçeklestirilmesini saglar. Bu testlerin sonuçlari belli olana kadar domuzlar isletmeden 
çikarilamaz. 
             b) Domuzlarda yapilan laboratuvar testleri Avian influenza virüsü bulunduguna dair pozitif sonuç verirse, 
yetkili otorite ancak bir sonraki testler Avian influenza’nin yayilma riskinin çok düsük oldugunu gösterdiginde, bu 
domuzlarin bir baska isletmeye veya belirli bir kesimhaneye gönderilmesine izin verir.  
             c) Yetkili otorite tarafindan bu maddenin birinci fikrasinin (a) bendine göre yapilan laboratuvar testleri ciddi bir 
saglik tehlikesi belirlediginde, en kisa zamanda domuzlarin resmî gözetim altinda ve bu Yönetmelige uygun olarak 
özellikle tasinma sirasinda Avian influenza virüsünün yayilmasini önleyecek sekilde öldürülmeleri saglanir. 
             ç) Yetkili otorite, bir isletmede Avian influenza tespit edildikten sonra risk degerlendirmelerine dayanarak bu 
maddenin birinci fikrasinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen önlemleri, isletmede bulunan diger memeli hayvanlar 
için uygulayabilir ve bu önlemleri kontak isletmelerde de alabilir.  
             d) Herhangi bir isletmedeki domuz veya diger memelilerde Avian influenza virüsü tespit edildikten sonra, 
virüsün yayilmasini identifiye etmek için teshis kilavuzuna uygun olarak inceleme yapilir. 
             e) Bakanlik, Avian influenza’nin diger türlere bulasmasini önlemek için ek önlemler alabilir. 
             (2) Bakanlik, bu maddeye dayanilarak alinan önlemleri ve yapilan testlerin sonuçlarini uluslararasi 
kuruluslara bildirir. 

IKINCI BÖLÜM 
Temizlik, Dezenfeksiyon ve Yeniden Üretime Baslama 

             Temizlik, dezenfeksiyon ve kanatli influenza virüsünün elimine edilmesi için gereken önlemler 
             MADDE 50 – (1) Yetkili otorite tarafindan; temizlik, dezenfeksiyon ve Avian influenza virüsünün elimine 
edilmesi için asagidaki önlemler alinir. 
             a) Avian influenza virüsleri ile kontamine olmasi muhtemel materyallerin ve isletmelerin temizlik ve 
dezenfeksiyonu resmî veteriner hekimin talimatlari ve Ek-6’da belirtilen temizlik ve dezenfeksiyon prosedürü 
kurallarina uygun olarak resmî gözetim altinda gerçeklestirilir.  
             b) Avian influenza’nin tespit edildigi bir isletmede, tespit edilen Avian influenza virüsünün elimine veya 
inaktive edildigi yetkili otorite tarafindan kabul edilmedigi sürece, kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin 
kullandigi arazi ve otlaklar, kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar tarafindan kullanilamaz. 
             c) Avian influenza virüsü ile kontamine olmasi muhtemel kesimhanelerin/kombinalarin, araçlarin, diger 



transport yollari, sinir kontrol noktalari ve materyallerin temizlik ve dezenfeksiyonu resmî veteriner hekimin 
talimatlarina göre resmî gözetim altinda gerçeklestirilir. 
             ç) Avian influenza virüsü ile kontamine veya olmasi muhtemel olan ve temizlenip dezenfekte edilmesi etkin 
bir sekilde yapilamayacak alet, ekipman ve materyal imha edilir. 
             d) Dezenfeksiyonda kullanilacak dezenfektanlar ve konsantrasyonlari yetkili otorite tarafindan belirlenir. 
             Isletmelerin tekrar üretime geçmesi                 
             MADDE 51 – (1) Yetkili otorite, isletmelerin tekrar üretime geçmesi için bu Yönetmeligin 13 üncü ve 41 inci 
maddelerinde belirtilen önlemlerin uygulanmasindan sonra, bu maddenin uygulanmasini saglar. 
             a) Ticari kanatli isletmeleri bu Yönetmeligin 50 nci maddesinde belirtilen son temizlik ve dezenfeksiyon islemi 
tamamlandiktan sonra yirmibir gün süreyle tekrar üretime geçemez. 
             b) Kanatli isletmelerinin tekrar üretime geçmesinden sonra yirmibir gün boyunca asagidaki önlemler 
gerçeklestirilir. 
             1) Kümes hayvanlari en az bir kez resmî veteriner hekim tarafindan muayene edilir. Bu klinik muayene veya 
birden fazla muayene yapilmissa en son yapilan klinik muayene, yukarida bahsedilen yirmibir günlük sürenin 
mümkün oldugunca sonuna dogru yapilir, 
             2) Laboratuvar testleri teshis kilavuzuna uygun olarak gerçeklestirilir,  
             3) Tekrar üretime geçilme asamasi boyunca ölen kümes hayvanlari teshis kilavuzuna göre test edilir, 
             4) Ticari kanatli isletmesine giren veya çikan kisilerin, Avian influenza’nin yayilmasini önlemeyi amaçlayan 
uygun biyogüvenlik önlemleri almalari saglanir, 
             5) Tekrar üretime geçilme asamasi boyunca, yetkili otoritenin izni olmaksizin hiçbir kümes hayvani ticari 
kanatli isletmesini terk edemez, 
             6) Isletme sahibi, düzenli olarak yenilenmesi gereken morbidite ve mortalite verileri dâhil, tüm üretim 
verilerine iliskin kayitlari tutmak zorundadir, 
             7) Bu maddenin birinci fikrasinin (b) bendinin altinci alt bendinde belirtilen üretim verilerine iliskin herhangi bir 
önemli degisiklik veya anormallik yetkili otoriteye derhâl bildirilir. 
             c) Risk degerlendirmelerine dayanarak yetkili otorite bu maddenin birinci fikrasinin (b) bendinde belirtilen 
prosedürlerin ticari kanatli isletmeler disindaki diger isletmelere veya ticari kanatli isletmelerdeki diger türlere 
uygulanmasini isteyebilir.  
             ç) Kontak isletmelerdeki kümes hayvanlarinin tekrar üretime geçmesi risk degerlendirmesine dayanarak 
yetkili otoritenin talimatlarina uygun olarak gerçeklestirilir.  
  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Teshis Yöntemleri, Teshis Kilavuzu ve Referans Laboratuvarlar 

             Teshis yöntemleri ve teshis kilavuzu 
             MADDE 52 – (1) Kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarda veya memelilerde Avian influenza’nin 
varligini tespit etmek, teshiste bir örnekliligi saglamak amaciyla örnekleme, teshis yöntemleri ve laboratuvar testleri 
Bakanlikça uygulamaya konulan teshis kilavuzuna uygun olarak gerçeklestirilir. 
             (2) Teshis kilavuzu asagida belirtilen hususlari içermelidir. 
             a) Avian influenza’nin teshisi için gereken testleri yapan ve yetkili otorite tarafindan onaylanan laboratuvarlar 
tarafindan tespit edilecek minimum biyogüvenlik gereksinimleri ve kalite standartlarini, 
             b) Avian influenza hastaliginin teshisi için klinik veya postmortem muayeneler yapildiginda izlenecek kriterler 
ve prosedürlerini, 
             c) Avian influenza hastaliginin teshisi ve bulasmanin tespiti amaciyla numune alma yöntemlerini de içeren bu 
Yönetmelige uygun olarak gerçeklestirilen serolojik ve virolojik laboratuvar testleri için kümes hayvanlari veya kapali 
alanda beslenen kanatli hayvanlardan numune toplanmasi için gereken kriterler ve prosedürlerini, 
             ç) Avian influenza hastaliginin teshisi için kullanilan laboratuvar testlerini, 
             1) Ayirici teshis için testlerin, 
             2) HPAI ve LPAI virüslerini ayirmak için testlerin, 
             3) Asili ve saha susuyla enfekte kanatlilari birbirinden ayirt etmek için yapilan uygun testlerin,  
             4) Laboratuvar testlerinin sonuçlarini degerlendirmek için kriterlerini. 
             d) Avian influenza virüsü izolatlarinin tiplendirilmesi için gereken laboratuvar tekniklerini kapsamalidir. 
             (3) Avian influenza virüsleri, genomlari ve antijenleri ile asi arastirmalari, asi teshis ve üretimi sadece 
Bakanlik tarafindan uygun biyogüvenlik önlemlerinin alindigi onaylanan laboratuvar veya kuruluslarda 
gerçeklestirilecektir.  
             Referans laboratuvarlar 
             MADDE 53 – (1) Ulusal referans laboratuvari Bakanlikça belirlenir. Ulusal referans laboratuvari Ek-2’de 
belirtilen temel görevleri yapar.  
  

BESINCI KISIM 
Asilama 

  
BIRINCI BÖLÜM 

Asilama Prensipleri 



             Üretim, satis ve Avian influenza asilarinin kullanimi  
             MADDE 54 – (1) Avian influenza’ya karsi asilama yapilip yapilmayacagina Bakanlikça karar verilir. Kanatli 
influenza asilarinin ülke içinde üretimi, depolanmasi, temin edilmesi, dagitimi, satisi ve kullanimi, Bakanligin resmî 
denetimi altinda gerçeklestirilir. Avian influenza hastaligina karsi kullanilacak uygun asilar Bakanlikça belirlenir.  
             (2) Avian influenza asi stoklarinin temini ve depolanmasina iliskin kurallar Bakanlikça belirlenir. 

IKINCI BÖLÜM 
Acil Asilama 

             Kümes hayvanlarinin veya kapali ortamda beslenen diger kuslarin acil olarak asilanmasi  
             MADDE 55 – (1) Bakanlik, yapilan risk degerlendirmelerine göre ülkede yayilan önemli ve acil bir Avian 
influenza tehdidini belirlediginde, bu salgini kisa zamanda önlemek amaciyla kümes hayvanlarini veya kapali 
ortamda beslenen diger kuslarin acil olarak asilanmasina karar verebilir. Bu bölümde belirtilen asilamanin olabilmesi 
için asagidaki sartlardan bir veya bir kaçinin bulunmasi gerekir.  
             a) Ülkede bir salgin, 
             b) Ülkeye yakin bir bölgede salgin,  
             c) Yakindaki bir üçüncü ülkede kümes hayvanlari veya kapali ortamda beslenen kuslarda Avian influenza 
hastaliginin dogrulanmasi. 
             (2) Bakanlik birinci fikrada belirtildigi gibi ülkede acil bir asilamaya karar verirse, asilamayla ilgili acil asilama 
planini da hazirlayip onaylar. Acil asilama plani DIVA stratejisi ile uyumlu olmali ve en azindan asagidaki bilgileri 
içermelidir.  
             a) Acil asilamayi gerektiren hastalik durumu, 
             b) Acil asilamanin yapilacagi cografi bölge, bu bölgedeki çiftlik sayisi ve asilanacak çiftlik sayisi, 
             c) Asilanacak kümes hayvani veya kapali alanda beslenen kuslarin türleri ve kategorileri, 
             ç) Asilanacak kümes hayvanlarinin veya kapali alanda beslenen diger kuslarin ortalama sayisi, 
             d) Asi özelliklerinin özeti, 
             e) Acil asilama kampanyasinin tahmini süresi, 
             f) Asilanan kümes hayvanlari veya kapali alanda beslenen diger kuslarin hareketine iliskin Ikinci Kismin 
üçüncü, dördüncü ve besinci bölümü ile Üçüncü Kismin üçüncü bölümünde belirtilen önlemlerin sartsiz olarak kabul 
edilmesini gerektiren özel kosullar, 
             g) Çevredeki çiftliklerde acil asi uygulamasinin gerekip gerekmeyecegine karar verilirken dikkate alinacak 
kriterler, 
             g) Tutulan kayitlar ve asilanan kümes hayvanlari veya kapali alanda beslenen diger kuslarin kayitlari, 
             h) Epidemiyolojik durum; acil asilama kampanyasinin etkinliginin izlenmesi ve asilanan kümes hayvanlari ve 
kapali alanda beslenen diger kuslarin hareketinin kontrolü için acil asilama bölgesinde yer alan asilanacak çiftliklerde 
veya bölgedeki diger çiftliklerde gerçeklestirilecek klinik ve laboratuvar testlerini kapsamalidir. 
             (3) Acil asilama yapilmasi hâlinde kümes hayvanlari ve diger kapali beslenen kuslar ile kanatli ürünlerinin 
nakil sartlari Ek-8’de belirtilen kurallara göre yapilir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Koruyucu Asilama 

             Kümes hayvanlarina veya kapali ortamda beslenen diger kuslara koruyucu asi uygulanmasi  
             MADDE 56 – (1) Bakanlik bazi bölgeleri, risk degerlendirmelerine dayanarak Avian influenza riski altindaki 
kanatli hayvanlara veya kapali alanlarda beslenen diger kuslara bu bölümde belirtilen sartlara göre uzun vadeli bir 
önlem olarak koruyucu asi uygulamasina karar verebilir. Bu durumda da Bakanlik koruyucu asilama planini hazirlar 
ve onaylar. Koruyucu asilama plani DIVA stratejisi ile uyumlu olmali ve en azindan asagidaki bilgileri içermelidir. 
             a) Koruyucu asinin gerekçesine iliskin hastalik hikâyesini de içeren açik bir teshis ve tanimlama, 
             b) Koruyucu asilamanin yapilacagi bölge, kanatli hayvan tipi ve kümes hayvani ve kapali alanlarda beslenen 
diger kuslarin bazi kategorileri ve bu bölgedeki çiftlik sayisi ile asilanacak çiftliklerin sayi ve tipleri, 
             c) Asilanacak kümes hayvani veya kapali alanda beslenen kuslarin türleri ve kategorileri, 
             ç) Asilanacak kümes hayvanlarinin veya kapali alanda beslenen diger kuslarin ortalama sayisi, 
             d) Asi özelliklerinin özeti, 
             e) Koruyucu asilama kampanyasinin tahmini süresi, 
             f) Asilanan kümes hayvanlari veya kapali alanda beslenen diger kuslarin hareketine iliskin Ikinci Kismin 
üçüncü, dördüncü ve besinci bölümü ile Üçüncü Kismin üçüncü bölümünde belirtilen önlemlerin sartsiz olarak kabul 
edilmesini gerektiren özel kosullar, 
             g) Çevredeki çiftliklerde acil asi uygulamasinin gerekip gerekmeyecegine karar verirken dikkate alinacak 
kriterler, 
             g) Epidemiyolojik durum, koruyucu asilama kampanyasinin etkinligi ve asilanan kümes hayvanlari ve kapali 
alanda beslenen diger kuslarin hareketinin kontrolünü izlemek için asilama bölgesinde yer alan uygun sayidaki diger 
çiftliklerde yapilan testler ve gözlemlerle birlikte asilamanin yapilacagi çiftliklerde Teshis Kilavuzuna uygun olarak 
gerçeklestirilecek laboratuvar testlerini kapsamalidir. 
  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Asi Bankalar 



             Uluslararasi asi bankasi  
             MADDE 57 – (1) Bakanlik, Avrupa Birligi ile ülkemiz arasinda yapilan anlasmalar çerçevesinde finansal ve 
teknik alanda hazirlayacagi detayli düzenlemelerle uluslararasi asi bankasindan yararlanilmasina karar verebilir. 
             Ulusal asi bankasi  
             MADDE 58 – (1) Bakanlik, Avian influenza asilarini acil veya koruyucu asilamada kullanmak üzere saklamak 
için bir ulusal asi bankasi kurabilir. 

  
ALTINCI KISIM 

Çesitli ve Son Hükümler 
  

BIRINCI BÖLÜM 
Kontroller, Acil Durum Plani ve Alt Düzenleyici Islemler 

             Kontroller 
             MADDE 59 – (1) Bakanlik, bu Yönetmeligin bir örnek olarak uygulanmasi için hayvan sagligi ve refahi ile 
gida kanununa uygun olarak il/ilçe müdürlükleri ile resmî ve özel laboratuvarlarin çalismalarini yerinde incelemek 
üzere gerekli kontroller yapabilir.  
             Acil durum plani 
             MADDE 60 – (1) Bakanlik, acil durum plani ile ilgili asagidaki uygulamalari yapar.  
             a) Herhangi bir salgin durumunda uygulanacak ulusal önlemleri özellestiren Ek-9’da yer alan kriterlere uygun 
acil durum plani hazirlar.  
             b) Acil durum plani, salginin hizli ve etkili bir sekilde eradikasyonu için gereken olanaklara, ekipmana, 
personele ve diger tüm materyallere ulasilmasini ve ticari kanatli isletmelerinin yerlesim bilgilerini ve sayisini verecek 
sekilde kayit altina alinmasini saglamalidir.  
             c) Acil durum plani, hayvan sagligi, halk sagligi, çevre konulari ve isçilerin saglik ve güvenligi konulari basta 
olmak üzere, farkli sektörlerden sorumlu yetkili otoriteler arasinda yakin isbirligi ile özellikle çiftçiler, kanatli sektörü 
çalisanlari ve halk arasinda risk iletisimini saglayacak hükümler içermelidir. 
             ç) Hazirlanan acil durum plani en az bes yilda bir yenilenecektir. 
             d) Avian influenza’nin hizli ve etkili eradikasyonunu saglamak için bu maddenin birinci fikrasinin (a) ve (b) 
bentlerinde belirtilen önlemlere ek olarak acil durum plani ile ilgili tatbikatlari yapar. 
             Düzenleme yetkisi  
             MADDE 61 – (1) Bakanlik, bu Yönetmeligin uygulanmasini saglamak üzere düzenleyici islemler çikarmaya 
yetkilidir.  

IKINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

             Yürürlük 
             MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer. 
             Yürütme 
             MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarim ve Köyisleri Bakani yürütür.  

Ek-1 
  

AVIAN INFLUENZA HASTALIGININ TANIMI 
             (1) Avian influenza hastaligi, kümes hayvanlarinda veya kapali tutulan kuslarda influenza A virüsünün, H5 
veya H7 alt tiplerinin kanatlilarda olusturdugu herhangi bir enfeksiyonu ifade eder ve bildirilmesi zorunludur. NAI 
olarak kisaltilir. 
             (2) Bildirilmesi zorunlu olan Avian influenza hastaliginin veya NAI’nin formlari;  
             a) H5 ve H7 ya da AI virüsünün herhangi bir alt tipinin intravenöz patojenite indexi yani IVPI 1.2’den büyük 
veya alternatif olarak mortalite en az %75 ise, bu Avian influenza hastaliginin ihbari mecburi yüksek patojen formu 
olan yüksek patojeniteli Avian influenza veya HPNAI,  
             b) H5 ve H7 ya da AI virüsünün herhangi bir alt tipinin intravenöz patojenite indexi yani IVPI 1.2’den küçük 
veya alternatif olarak mortalite %75’ten az ise, bu Avian influenza hastaliginin ihbari mecburi düsük patojen formu 
olan düsük patojeniteli Avian influenza veya LPNAI, 
             olarak tanimlanir. 
             (3) Bildirilmesi zorunlu olan Avian influenza hastaliginin tespit edilerek tanimlanabilmesi için; 
             a) Yüksek patojenik Avian influenza veya HPAI, kümes hayvanlarinda veya kapali tutulan kuslarda veya 
kanatlilardan orijin alan kanatli ürünlerinden HPNAI virüsünün izole ve identifiye edilmesi ya da HPNAI virüsüne ait 
spesifik viral RNA tespit edilmesi veya 
             b) Düsük patojenik Avian influenza veya LPAI, kümes hayvanlarinda veya kapali tutulan kuslarda veya 
kanatlilardan orijin alan kanatli ürünlerinden LPNAI virüsünün izole ve identifiye edilmesi ya da LPNAI virüsüne ait 
spesifik viral RNA tespit edilmesi veya 
             c) Kümes hayvanlarinda veya kapali tutulan kuslarda asilama yapilmadigi durumlarda NAI virüslerinin H5 
veya H7 alt tiplerine karsi antikorlarin bulunmasi, gerekmektedir.  
  



  
Ek-2 

  
ULUSAL REFERANS LABORATUVARININ FONKSIYONU VE GÖREVLERI 

             (1) Ulusal referans laboratuvari Avian influenzanin varligini saptamada ve virüs izolatlarinin genetik tip 
tayininde kullanilan laboratuvar testlerinin teshis kilavuzu çerçevesinde yapilmasini saglamaktan sorumludur. Bu 
amaçla, uluslararasi referans laboratuvari veya diger ulusal laboratuvarlarla özel anlasmalar yapabilir. 
             (2) Ulusal referans laboratuvar, kanatli orijinli influenza virüs izolatlarini, asagidakilerin yapilabilmesi için 
gecikmeden Dünya Hayvan Sagligi Teskilati’nin uluslararasi referans laboratuvarlarindan birine gönderir. 
             a) Ilk Avian influenza mihraklarinin tümünden karakterizasyon yapilmasi, 
             b) Ikinci mihrak durumunda temsili sayida mihraktan karakterizasyon yapilmasi,  
             c) Bu Yönetmeligin Ek-1’de belirtilen ihbari zorunlu influenza-NAI virüslerinin saptanmasinin; kümes 
hayvanlari ve diger kapali beslenen kuslarin ve memelilerde sagligi ciddi sekilde tehdit etmesi durumu. 
             (3) Ulusal referans laboratuvari, ülkedeki Avian influenza hastaligi teshis laboratuvarlarindaki standartlari ve 
teshis metotlarini koordine etmekle yükümlüdür. Bu amaçla; 
             a) Diagnostik reagentlere sahip resmî veya özel laboratuvarlar kurulmasina teknik destek saglayabilir. 
             b) Ülkede hastaligin teshisinde kullanilan tüm diagnostik reagentlerin kalitesini kontrol eder. 
             c) Periyodik olarak karsilastirmali testler düzenler. 
             ç) Ülkede saptanan mihraklardan Avian influenza izolatlarini ve kanatli orijinli diger influenza virüs izolatlari 
toplar. 
             d) Ulusal beseri influenza laboratuvariyla isbirligi yapar. 
  
  

Ek-3 
  

HASTALIGIN BILDIRILMESI VE ILAVE EPIDEMIYOLOJIK BILGILER 
             (1) Avian influenza hastaligina ait herhangi bir primer mihraktaki teshisin dogrulanmasi veya 
kesimhanede/kombinada veya nakil araçlarinda belirlenmesi hâlinde, il müdürlükleri tarafindan hastaligin bildirimi 
asagida belirtilen prosedüre uygun olarak yirmidört saat içinde Bakanliga yapilmalidir. 
             a) Ihbar tarihi, 
             b) Ihbar zamani, 
             c) Hastaligin adi, 
             ç) Mihrak sayisi, nakil araçlarinda veya kesimhanedeki veya kombinadaki Avian influenza ile ilgili pozitif 
bulgular, 
             d) Hastaliktan süphelenilen ilk tarih, 
             e) Dogrulama tarihi, 
             f) Dogrulama için kullanilan metotlar,  
             g) Hastaligin bir isletmede, kesimhanede/kombinada veya nakil aracinda mi tespit edildigi, 
             g) Hastalik mihrakinin veya pozitif bulgularin görüldügü kesimhanenin veya nakil yolunun cografik konumu, 
             h) Uygulanan hastalik kontrol tedbirleri. 
             (2) Nakil araçlarinda veya kesimhanelerde/kombinalarda pozitif bulgularin tespit edilmesi hâlinde, birinci 
fikrada belirtilen bilgilere ek olarak Bakanliga asagidaki bilgiler bildirilir. 
             a) Nakil araçlarinda veya kesimhanelerde/kombinalarda bulunan hastaliga duyarli kümes hayvani ve diger 
kapali beslenen kuslarin siniflarina göre tahmini sayilari, 
             b) Nakil araçlarinda veya kesimhanelerde/kombinalarda ölü bulunan kümes hayvani ve diger kapali beslenen 
kuslarin siniflarina göre tahmini sayilari, 
             c) Kümes hayvani ve diger kapali beslenen kuslarin siniflarina göre tahmini sayilari ve belirlenen morbiditesi, 
dogrulamanin yapildigi tahmini hayvan sayisi, 
             ç) Nakil araçlarinda veya kesimhanelerde/kombinalarda öldürülen veya kesilen kümes hayvani ve diger 
kapali beslenen kuslarin tahmini sayisi, 
             d) Imha edilen kümes hayvani ve diger kapali beslenen kuslarin tahmini sayisi, 
             e) Hastaligin görüldügü kesimhanenin/kombinanin kümes hayvani ve diger kapali beslenen kus bulunduran 
en yakin ticari isletmeye olan uzakligi, 
             f) Hastaligin tespit edildigi kümes hayvani ve diger kapali beslenen kuslarin bulundugu orijin isletme veya 
isletmelerin yeri. 
             (3) Il Müdürlükleri tarafindan birinci ve ikinci fikralarda belirtilen bilgiler, hastalik sönünceye kadar rutin olarak 
her hafta Persembe aksamina kadar ve ayrica Bakanligin gerekli görmesi durumunda diger günlerde de 
güncellenerek Bakanliga bildirilir.  
             (4) Resmî veteriner hekim, tasima araçlarinda veya kesimhanelerde/kombinalarda ortaya çikan salgin veya 
pozitif bulgulara dair yazili bir raporu mümkün olan en kisa sürede asagidaki bilgileri de içerecek sekilde ve birinci, 
ikinci ile üçüncü fikralarda da yer alan bilgiler dogrultusunda ilgili il müdürlügüne ve il müdürlügü de Bakanliga 
gönderir. 
             a) Hastaligin görüldügü isletme, kesimhane/kombina veya nakil aracinda kümes hayvani ve diger kapali 



beslenen kuslarin öldürüldügü veya kesildigi tarih ve karkaslarin imha edildigi tarih,  
             b) Avian influenza mihrakinin muhtemel kaynaginin veya kesin ise kaynagina iliskin bilgi, 
             c) Hayvan hareketinin kontrolüne iliskin önlemlerin etkili bir sekilde uygulanmasini saglamak için olusturulan 
kontrol sistemi hakkinda bilgi, 
             ç) Kesimhane/kombinada veya nakil aracinda Avian influenza tespit edilmesi durumunda biliniyorsa sorumlu 
virüsün genetik tipi, 
             d) Kümes hayvani ve diger kapali beslenen kuslarin kesildigi veya öldürüldügü kontak isletmeler veya Avian 
influenza virüsü ile temas süphesi bulunan kümes hayvani ve diger kapali beslenen kuslarin bulundugu isletmelerle 
ilgili su bilgiler: 
             1) Mezbahada kesilme veya öldürülme tarihi ve kümes hayvani ile diger kapali beslenen kuslarin bulundugu 
isletmedeki öldürüldükleri veya kesildikleri tarih,  
             2) Enfeksiyon kaynagi ile temas eden isletmelerin epidemiyolojik baglantisi veya mevcut Avian influenza 
süphesine neden olan süpheler, 
             3) Kümes hayvani ve diger kapali beslenen kuslarin öldürülmedigi ve kesilmedigi temas isletmelerden, neden 
öldürülmedikleri veya kesilmediklerine dair nedenlerle ilgili bilgi verilir. 
             (5) Sinir kontrol noktalari veya karantina tesisleri veya ithalat mevzuati dogrultusunda çalisan merkezlerden 
yurda giren, ithal canli kümes hayvanlari, kapali kuslar veya kanatli ürünlerinde, Avian influenza hastaliginin 
dogrulanmasi hâlinde, yetkili otorite gecikmeksizin Bakanliga bu dogrulamayi bildirir ve alinan tedbirler konusunda bir 
rapor hazirlayarak sunar. 
             (6) Yapilan arastirmalar sonucunda herhangi bir saglik riski belirlendiginde Bakanlik durumu yirmidört saat 
içinde Dünya Hayvan Saglik Teskilati OIE ve ilgili uluslararasi kuruluslara bildirir.  
  
  

Ek-4 
  

ISLETMELERDEN YUMURTALARIN ÇIKARILMASINA IZIN VERILMESI 
             (1) Yetkili otorite, bu Yönetmeligin 10 uncu maddesinin birinci fikrasinin (c) bendinde ve 15 inci maddesinin 
birinci fikrasinin (b) bendinde belirtilen durumlarda, kanatli isletmelerinden yumurtalarin, yetkili otoriteler tarafindan 
izin verilmis olan yumurta ürünleri üretim merkezine nakline asagidaki kosullara bagli olarak izin verebilir. 
             a) Süpheli isletmeden yumurtalarin çikarilmasina izin verilmesi için yumurtalar süpheli isletmeden belirlenen 
isletmeye dogrudan yollanmali, süpheli isletmeden çikan her parti sorumlu resmî veteriner hekim tarafindan veya 
onun gözetiminde mühürlenmeli ve belirlenen kurulusa gidene kadar mühürlü kalmalidir. 
             b) Yumurtalarin üretildigi isletmeden sorumlu olan resmî veteriner hekim, yumurtalarin gönderilecegi 
isletmenin yetkili kisisine bilgi vermelidir. 
             c) Belirlenen kurulustan sorumlu yetkili kisi; 
             1) Bu ekin birinci fikrasinin (a) bendinde bahsedilen yumurtalarin geldikleri tarihten islenene kadar olan süre 
boyunca diger yumurtalardan ayri tutulmasini; 
             2) Bu yumurtalarin kabuklarinin imha edilmesini, 
             3) Yumurtalarin paketlerinin imha edilecegine veya Avian influenza virüslerinin yok edilmesini saglayacak 
sekilde temizlenip dezenfekte edilmesini, 
             4) Bu ekin birinci fikrasinin (a) bendinde bahsedilen yumurtalarin temizlenmis ve dezenfekte edilmis 
araçlarda tasinmasini, 
             saglayacaktir. 
  
  

Ek-5 
  

KONTAK ISLETMELERDE VEYA ILERI SINIRLANDIRILMIS RISKLI BÖLGELERDEKI ALANLARDA VE 
ISLETMELERDE UYGULANACAK TEDBIRLERE ILISKIN KARAR IÇIN DIKKATE ALINACAK BASLICA 

KRITERLER VE RISK FAKTÖRLERI 
  

Belirleyici Kriterler 
Üretimin durdurulmasi için Üretime devam edilmesi için 
Kontak isletmelerde Avian influenza varligini 
destekler klinik belirtiler  

Kontak isletmelerde Avian influenza varligini 
destekler klinik belirti olmamasi ve epidemiyolojik 
baglanti olmamasi  

Yaygin olarak bulunan kanatli türlerinin hastaliga 
yüksek duyarliligi 

Yaygin olarak bulunan kanatli türlerinin hastaliga 
düsük oranda duyarliligi 

Avian influenzanin görüldügü kümes hayvanlari ve 
kapali kuslarin bulundugu isletmeden, virüsün 
bulastigi muhtemel tarihten sonra kümes hayvanlari 
ve kapali kuslarin diger kontak isletmelere 
tasinmasi  

Avian influenzanin görüldügü, kümes hayvanlari ve 
kapali kuslarin bulundugu isletmelere virüsün 
bulastigi muhtemel tarihten sonra kontak 
isletmelerin bulunmamasi 

Kontak isletmelerin kanatli popülasyonunun yogun Kontak isletmelerin kanatli popülasyonunun az 



oldugu bir bölgede bulunmasi oldugu bir bölgede bulunmasi 
Hastaligin, eradikasyon önlemlerinin 
uygulanmasindan önce Avian influenzanin tespit 
edildigi isletmelerden virüsün yayilmasi için yeterli 
zamanin olmasi 

Hastaligin, eradikasyon önlemlerinin 
uygulanmasindan önce Avian influenzanin 
dogrulandigi isletmelerden virüsün yayilmasi için 
diger kisitli zamanin olmasi 

Avian influenzanin tespit edildigi isletmenin 
çevresindeki 500 metrelik (1) alan içinde kontak 
isletmelerin konumlanmis olmasi 

Kontak isletmenin Avian influenzanin dogrulandigi 
isletmeden 500 metrelik (1) alandan daha uzakta 
konumlu olmasi 

Kontak isletmelerin Avian influenza tespit edilen 
birden fazla isletme ile baglantisinin bulunmasi 

Kontak isletmelerin Avian influenza tespit edilen 
isletme ile bir baglantisinin bulunmamasi 

Salginin kontrol altinda olmamasi ve Avian 
influenzanin dogrulandigi isletmelerin sayisinin 
yükselmesi 

Salginin kontrol altinda olmasi 

(1) kanatli popülasyonunun çok yogun oldugu durumlarda daha fazla bir uzaklik düsünülmelidir. 
  
  

Ek-6 
  

ISLETMELERDE UYGULANACAK TEMIZLIK, DEZENFEKSIYON VE  
ARINDIRMA ISLEMLERI IÇIN PRENSIPLER ILE PROSEDÜRLER 

             (1) Asagidaki genel prensipler ve prosedürler bu Yönetmeligin 50 nci maddesindeki temizlik, dezenfeksiyon 
ve arindirma prosedürüne uygun olarak gerçeklestirilir.  
             a) Temizlik, dezenfeksiyon ve gerekli oldugu durumda kemirgen ve böceklerin öldürülmesi için gereken 
önlemler, resmî veteriner hekimin talimatlarina uygun olarak resmî gözetim altinda uygulanmalidir. 
             b) Avian influenza virüsünün ortadan kaldirilmasi için kullanilacak dezenfeksiyon maddeleri ve bunlarin 
konsantrasyonlarini yetkili otorite belirler. 
             c) Dezenfektanlar, temin edilen yerdeki dezenfektan üreticisinin önerdigi sekilde veya resmî veteriner hekimin 
veya yetkili otoritenin talimati dogrultusunda kullanilmalidir. 
             ç) Dezenfektanlarin ve uygulama yönteminin seçimi, dezenfekte edilecek isletmenin, araçlarin ve nesnelerin 
yapisi dikkate alinarak seçilmelidir. 
             d) Yag çözücü ve dezenfektanlarin kullanildigi durumlarda bunlarin etkilerinin azalmamasi saglanmalidir; 
özellikle basinç, minimum sicaklik ve gereken temas süresi gibi dezenfektan üreticisi tarafindan gösterilen teknik 
parametrelere riayet edilmelidir.  
             e) Kullanilan dezenfektana bakilmaksizin asagidaki genel kurallara uyulmalidir: 
             1) Altlik ve diskinin dezenfektanda bekletilmesi; 
             2) Mümkünse etkili bir temizlik ve dezenfeksiyon için zemin, rampalar, duvarlar ve aletlerin yikanmasi, 
dikkatle firçalanmasi ve kazinmasi; 
             3) Daha sonra dezenfektan üreticisinin önerilerine göre dezenfektanin minimum temas süresine göre 
uygulanmasi, 
             f) Sivilar ile yikama basinçli aletler kullanarak yapildiginda, daha önce temizlenen kisimlarin tekrar 
kontamine olmamasina dikkat edilmelidir. 
             g) Alet, ekipman, tesisat, esyalar ve kontamine olmasi muhtemel her seyin yikanmasi, dezenfeksiyonu veya 
imhasi önceden planlanmalidir. 
             g) Dezenfeksiyon isleminden sonra tekrar kontaminasyondan kaçinilmalidir. 
             h) Yönetmelik dogrultusunda yapilan temizlik ve dezenfeksiyon islemleri, isletme ve araç kayitlarinda 
belgelendirilmelidir ve resmî onay istendiginde resmî veteriner hekim veya onun gözetimindeki kisi tarafindan 
onaylanmalidir. 
             i) Nakil amaciyla kullanilan veya personelin kullandigi araçlarin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu resmî 
veteriner hekimin kontrolünde araci kullanan kisi tarafindan yapilmalidir.  
             (2) Enfekte isletmelerin temizligi ve dezenfeksiyonu asagidaki prosedürlere uygun olarak gerçeklestirilmelidir.  
             a) Ön temizlik ve dezenfeksiyon:  
             1) Kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin öldürülmesi sirasinda, Avian influenza virüsünün 
yayilmasini minimuma indirmek veya önlemek için gereken tüm önlemler alinmali, bu önlemler geçici dezenfeksiyon 
aletlerinin hazirlanmasi, koruyucu kiyafet ve duslarin temini, kullanilan aletlerin kontamine olmamasi ve 
havalandirmanin kapatilmasini içermelidir. 
             2) Öldürülen kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin karkaslarina dezenfektan uygulanmalidir. 
             3) Imha edilmek üzere isletmeden çikarilmasi gereken kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslari, kapali 
ve sizinti yapmayan araç veya tasiyicilarla Avian influenza virüsünün yayilmasini engellemek amaciyla resmî 
gözetim altinda tasinmalidir. 
             4) Öldürülen kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin karkaslari imha edilmek üzere ayrilir ayrilmaz 
isletmede öldürme isleminin ve post-mortem muayenenin yapildigi kontamine yerler, bu Yönetmeligin 50 nci 
maddesine uygun olarak izin verilen dezenfektanlarla temizlenmelidir. 
             5) Öldürme veya post-mortem muayeneler sirasinda siçrayan herhangi bir doku veya kan dikkatli bir sekilde 
toplanip, öldürülen kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar ile birlikte imha edilmelidir.  



             6) Dezenfektanlar uygulanan yüzeyde en az yirmidört saat süreyle kalmalidirlar. 
             b) Son temizlik ve dezenfeksiyon: 
             1) Gübre ve altlik atilmali, asagidaki üçüncü fikranin (a) bendinde belirtilen sekilde geregi yapilmalidir. 
             2) Yag ve kir, yag ve kir çözücüler kullanilarak bütün yüzeylerden çikarilmali ve yüzeyler suyla 
temizlenmelidir, 
             3) Soguk suyla yikandiktan sonra dezenfektan uygulanmalidir, 
             4) Yedi gün sonra isletme tekrar yag çözücü bir madde uygulanarak suyla yikanmali, dezenfektanla yikanip 
tekrar suyla temizlenmelidir. 
             (3) Kontamine altlik ve gübrenin dezenfeksiyonu asagidaki prensip ve prosedürlerden birine göre 
gerçeklestirilir. 
             a) Gübre veya altlik; 
             1) En az 70 °C’lik buhara tabi tutulur.  
             2) Yakilarak imha edilir. 
             3) Yabani kuslarin ve diger hayvanlarin ulasamayacagi sekilde derine gömülür. 
             4) Gübre ve altlik yigin hâline getirilir, sprey seklinde dezenfektan uygulandiktan sonra alti ve üzeri örtülür ve 
en az kirkiki gün birakilir. 
             b) Resmî veteriner hekimin talimatlari dogrultusunda virüsün yok edilmesini saglamak için etkili bir yöntem 
kullanilmadigi durumlarda en son enfekte materyalin ilavesinden sonra en az altmis gün süreyle muhafaza edilir.  
             c) Yetkili otorite, kontamine olmasi muhtemel altlik ve gübrenin yukarida belirtilen islemlerden birisinin 
uygulanarak influenza virüsünün imhasinin yapildigi onayli isletmeye veya imha islemi öncesinde depolanacagi yere 
tasinmasina, Bakanlikça belirlenen özel kurallara uygun olarak izin verebilir. 
             (4) Bununla beraber, resmî veteriner hekim isletme tipini ve iklim kosullarini göz önüne alarak temizlik ve 
dezenfeksiyon için özel kurallar koyabilir. Resmî veteriner hekim böyle istisnai durumlar uygulandiginda Bakanliga 
bilgi verir ve özel kurallara iliskin detaylari bildirir. 
             (5) Resmî veteriner hekim, bir isletmenin veya isletmenin bir kisminin herhangi bir nedenle temizlenip 
dezenfekte edilemeyecegi konusunda ikna olursa böyle isletmelere veya isletmenin bir kismina insan, araç, kümes 
hayvani, kapali beslenen kuslar, evcil memeliler veya herhangi bir seyin girmesini yasaklayabilir ve bu yasaklama en 
az oniki ay süreyle yürürlükte kalabilir.  
  
  

Ek-7 
  

DÜSÜK PATOJENITELI AVIAN INFLUENZA GÖRÜLEN ISLETMELERDE  
UYGULANACAK ÖNLEM KARARLARI IÇIN KRITERLER 

             (1) Bu Yönetmeligin 41 inci maddesinin birinci fikrasina uygun olarak isletmelerde üretimin durdurulmasi ve 
kümes hayvanlari veya yumurtalarin tasinmasina karar verilirken resmî veteriner hekim en azindan asagidaki 
kriterleri göz önünde bulunduracaktir: 
             a) Isletmedeki türler, 
             b) Isletmenin etrafindaki alanda bulunan isletmelerin sayisi,  
             c) Belirlenen kesimhaneler, kombinalar, kuluçkahaneler ve paketleme merkezlerinin yerlesim durumu, 
             ç) Isletmelerdeki kümes hayvanlari ve kapali beslenen kuslarin bölümlerinde, nakliyat ve kesim sirasinda 
uygulanan biyogüvenlik önlemleri, 
             d) Nakliyat yolu, 
             e) Bulasma kaniti, 
             f) Eger varsa halk sagligi riski, 
             g) Ilgili ürünlerle ilgili daha baska islemler, 
             g) Sosyo-ekonomik ve diger etkiler. 

  
  

Ek-8 
  

ACIL ASILAMA DURUMLARINDA KÜMES HAYVANI VE DIGER KAPALI  
BESLENEN KUSLAR ILE KANATLI ÜRÜNLERININ NAKLIYAT  

SARTLARI 
             (1) Asilanan kümes hayvani veya kapali beslenen kuslarin tasinmasina iliskin kontrol ve kayitlarin tutulmasi 
bu Yönetmeligin 55 inci maddesinin ikinci fikrasindaki sartlara göre saglanir. 
             (2) Bu Ek’in içerigine dâhil canli kümes hayvani veya kapali beslenen kuslar, yumurtalar veya kanatli etinin 
tasinmasinda kullanilan herhangi bir araç kullanildiktan sonra gecikmeksizin bu Yönetmeligin 50 nci maddesinde 
belirtilen temizlik, dezenfeksiyon ve islem prosedürlerinin birine veya birkaçina uygun prosedürden geçirilir. 
             (3) Asilama bölgesindeki canli kümes hayvani veya kapali alanda beslenen kuslar ve yumurtalarin tasinmasi 
için asagidaki kosullar uygulanmalidir. 
             a) Kuluçkalik yumurtalar; 
             1) Teshis kilavuzuna uygun olarak muayene edilen ve olumlu sonuçlar elde edilen asili ve asisiz damizlik 



kümeslerden orijin almali, 
             2) Resmî veteriner hekim tarafindan onaylanan bir yönteme göre dezenfekte edilmis olmali, 
             3) Dogrudan kuluçkahaneye gönderilmeli, 
             4) Kuluçkahaneye giden yumurtalarin takipleri yapilacak vaziyette olmalidir. 
             b) Sofralik yumurtalar;  
             1) Hastalik teshis kilavuzuna uygun olarak muayene edilen ve olumlu sonuçlar elde edilen asili ve asisiz 
yumurtaci kümeslerden orijin almali, 
             2) Tek kullanimlik paketleme yapilarak ve resmî veteriner hekim tarafindan istenen biyogüvenlik önlemleri 
alinarak resmî yetkililer tarafindan belirlenen bir paketleme merkezine veya,  
             3) Bakanlikça ruhsatli ve belirlenen kosullara uygun yumurta ürünlerinin üretimini yapan bir isletmeye 
gönderilmelidir. 
             c) Günlük civcivler; 
             1) Bu ekin üçüncü fikrasinin (a) bendinde belirtilen kosullari yerine getiren kuluçkalik yumurtalardan elde 
edilmeli, 
             2) Hiç kümes hayvaninin bulunmadigi bir kümese yerlestirilmelidir.  
             ç) Canli kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar; 
             1) Tavsiye edilen asilama programina göre Avian influenza hastaligina karsi asilanmis olmali, 
             2) Hastalik teshis kilavuzuna uygun olarak muayene edilmis ve olumlu sonuçlar alinmis olmali, 
             3) Hiç kümes hayvaninin bulunmadigi bir kümese yerlestirilmelidir.  
             d) Kesilecek kümes hayvanlari; 
             1) Nakliyattan önce hastalik teshis kilavuzuna uygun olarak muayene edilmis ve olumlu sonuçlar alinmis 
olmali, 
             2) Hemen kesilmek üzere, önceden belirlenen bir kesimhaneye/kombinaya dogrudan gönderilmelidir. 
             (4) Asilama alaninin disindaki isletmelerden asilama alanindaki isletmelere canli kümes hayvanlari veya 
kapali beslenen kuslarin ve yumurtalarin tasinmasinda asagidaki kosullar yerine getirilmelidir. 
             a) Kuluçkalik yumurtalar; 
             1) Dogrudan kuluçkahaneye tasinmali, 
             2) Kuluçkahanede takipleri yapilmalidir. 
             b) Sofralik yumurtalar;  
             1) Tek kullanimlik paketleme yapilarak ve resmî veteriner hekim tarafindan istenen biyogüvenlik önlemleri 
alindigi resmî yetkililer tarafindan belirlenen bir paketleme merkezine veya,  
             2) Bakanlikça ruhsatli ve belirlenen kosullara uygun yumurta ürünlerinin üretimini yapan bir isletmeye 
gönderilmelidir. 
             c) Günlük civcivler hiç kümes hayvaninin bulunmadigi bir kümese yerlestirilmelidir. 
             ç) Canli kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslar; 
             1) Hiç kümes hayvaninin bulunmadigi bir kümese yerlestirilmeli, 
             2) Gittikleri çiftlikte tavsiye edilen asilama programina göre asilanmis olmalidir. 
             d) Kesilecek kümes hayvanlari hemen kesilmek üzere, önceden belirlenen bir kesimhaneye dogrudan 
gönderilmelidir. 
             (5) Asilama alaninin içindeki isletmelerden asilama alani disindaki isletmelere canli kümes hayvanlari veya 
kapali beslenen kuslar ve yumurtalarin tasinmasinda asagidaki kosullar yerine getirilmelidir. 
             a) Kuluçkalik yumurtalar; 
             1) Teshis kilavuzuna uygun olarak muayene edilen ve olumlu sonuçlar elde edilen asili ve asisiz damizlik 
kümeslerden orijin almali, 
             2) Resmî veteriner hekim tarafindan onaylanan bir yönteme göre dezenfekte edilmis olmali, 
             3) Dogrudan kuluçkahaneye gönderilmeli, 
             4) Kuluçkahanede takipleri yapilacak vaziyette olmalidir. 
             b) Sofralik yumurtalar;  
             1) Hastalik teshis kilavuzuna uygun olarak muayene edilen ve olumlu sonuçlar elde edilen asili ve asisiz 
yumurtaci kümeslerden orijin almali, 
             2) Tek kullanimlik paketleme yapilarak ve resmî veteriner hekim tarafindan istenen biyogüvenlik önlemleri 
alindigi resmî yetkililer tarafindan belirlenen bir paketleme merkezine veya,  
             3) Bakanlikça ruhsatli ve belirlenen kosullara uygun yumurta ürünlerinin üretimini yapan bir isletmeye 
gönderilmelidir. 
             c) Günlük civcivler; 
             1) Asilanmamis olmali, 
             2) Ikinci fikra, üçüncü ve dördüncü fikralarin (a) bentlerinde belirtilen kosullari yerine getiren kuluçkalik 
yumurtalardan orijin almali, 
             3) Hiç kümes hayvaninin bulunmadigi bir kümese yerlestirilmelidir.  
             ç) Canli kümes hayvanlari veya kapali beslenen diger kuslar;  
             1) Asilanmamis olmali, 
             2) Hastalik teshis kilavuzuna uygun olarak muayene edilmis ve olumlu sonuçlar alinmis olmali, 
             3) Hiç kümes hayvaninin bulunmadigi bir kümese yerlestirilmelidir.  



             d) Kesilecek kümes hayvanlari; 
             1) Nakliyattan önce hastalik teshis kilavuzuna uygun olarak muayene edilmis ve olumlu sonuçlar alinmis 
olmali, 
             2) Hemen kesilmek üzere, önceden belirlenen ruhsatli bir kesimhaneye dogrudan gönderilmelidir. 
             (6) Asili bölgelerden temin edilen kümes hayvanlarindan elde edilen et için asagidaki kosullar yerine 
getirilecektir: 
             a) Asili kümes hayvanlarindan elde edilen kümes hayvanlari eti için; 
             1) DIVA stratejisine uygun olarak tavsiye edilen bir asi ile asilanmis olmalidirlar, 
             2) Hastalik teshis kilavuzuna uygun olarak gözlenmis ve test uygulanmis ve negatif sonuç alinmis olmalidir, 
             3) Yüklemeden önceki kirksekiz saat içinde resmî veteriner hekim tarafindan klinik muayenesi yapilarak 
uygun bulunmali ve isletmedeki gözcü kuslar da resmî veteriner hekim tarafindan muayene edilmis olmalidir. 
             b) Kesim için gönderilen asisiz kümes hayvanlarindan elde edilen et için kümes hayvanlarinin hastalik teshis 
kilavuzuna uygun olarak gözlemlerinin yapilmis olmasi gereklidir. 
             (7) Resmî veteriner hekim, karkas veya yumurtalarin isletmelerden imha amaciyla çikarilmasina izin verebilir. 
             (8) Bu Ek’e uygun olarak kesilen kümes hayvanlarindan elde edilen et ve paketlenmis yumurtalarin tasinmasi 
için daha fazla kisitlama uygulanmaz. 
             (9) Bakanligin izni olmadikça asilanan kümes hayvanlari, kapali beslenen kuslar ve günlük civcivler ülke 
sinirlari disina çikarilamaz.  
  
  

Ek-9 
  

ACIL DURUM PLANI IÇIN KRITERLER 
             (1) Acil durum planlari en azindan asagidaki kriterlere uygun olmalidir: 
             a) Avian influenza kontrol ölçülerini koordine edecek ulusal düzeyde bir kriz merkezi kurulmalidir. 
             b) Hastalik kontrol ölçülerini yerel düzeyde koordine etmek için uygun olanaklara sahip yerel hastalik kontrol 
merkezlerinin bir listesi olusturulmalidir. 
             c) Kontrol önlemleri için çalisanlarin yetenekleri, sorumluluklari ve kendileri hakkinda detayli bilgi verilmeli ve 
kisisel korunma ve Avian influenzanin insan sagligi için olusturdugu riskler hakkinda çalisanlari bilinçlendirmelidir. 
             ç) Her bir bölgesel hastalik kontrol merkezi, dogrudan veya dolayli olarak salginda yer alan kisiler ve 
organizasyonlar arasinda hizli bir iletisim saglanmalidir. 
             d) Hastalik kontrol önlemlerini etkili olarak gerçeklestirmek için ekipman ve materyal bulunmalidir. 
             e) Enfeksiyon veya kontaminasyondan süphelenilmesi veya tespit edilmesi durumunda yapilacaklar 
hakkinda, karkaslarin önerilen sekilde imhasini da içeren detayli talimatlar bulunmalidir. 
             f) Saha ve uygulama prosedürlerinde kisisel gelisim saglamak için egitim programlari olusturulmalidir. 
             g) Teshis laboratuvarlari otopsi yapabilmeli, gereken serolojik ve histolojik muayeneleri yapabilecek 
kapasitesi olmali ve hizli teshis yapacak alt yapisi bulunmalidir. Örneklerin hizli tasinmasi için düzenlemeler 
yapilmalidir. Acil durum plani ayni zamanda laboratuvarin teshis kapasitesini ve salgin hastalikla basa çikabilecek 
kaynaklarin durumunu da belirlemis olmalidir. 
             g) Kümes hayvanlari veya kapali beslenen kuslarin hangi popülasyonlarinin asilanabilecegini, gereken 
tahmini asi miktarini ve asi bulunup bulunmadigini da belirten her bir durum için bir asilama plani olusturulmalidir. 
             h) Ülkede bulunan nadir kümes hayvanlari veya kapali beslenen kus irklarinin saptanmasi için resmî kayit 
altina alinmalidir. 
             i) Kanatli popülasyonunun yogun oldugu bölgelerin belirlenmesi için düzenlemeler yapilmalidir. 
             i) Acil durum planlarinin uygulanmasi için gerekli kanuni tedbirlerin uygulanmasini saglamak için 
düzenlemeler yapilmalidir. 

 


