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KISALTMALAR 

 

AB Avrupa Birliği  

BKA KA ve GA ve Diğer Kısıtlanmış Alanları Kapsayan Bütün Alanlar 

BHHMY Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel 

Hükümlere İlişkin Yönetmelik  

CCPP 

ÇŞB 

Bulaşıcı keçi plöropnömonisi, Pasteurollosis Hastalığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

EVKMAE Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

FAO Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı 

FMD Şap Hastalığı 

GA Gözetim Alanı 

CBS Coğrafi Bilgi Sistemi  

GKGM Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü  

HSYSŞM 

 

HSZKK 

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri/Hayvan Sağlığı ve 

Yetiştiriciliği Şube Müdürü 

Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon Kararı 

İTOM İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

KA Koruma Alanı 

LV Laboratuvar Veteriner Hekimi  

OB Operasyon Birimi 

OIE Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı 

PCR Polimeraz Zincir Reaksiyonu  

PPR Koyun ve Keçi Vebası Hastalığı 

PPRY Sığır Vebası, Koyun ve Keçi Vebası, Domuzların Veziküler 

Hastalığı, Mavi Dil Hastalığı, Geyiklerin Epizootik Hemorajik 

Hastalığı, Koyun Keçi Çiçeği, Veziküler Stomatitis, Sığırların 

Nodüler Ekzantemi, Afrika Domuz Vebası, Klasik Domuz Vebası 

ve Rift Vadisi Hummasına Karşı Korunma ve Mücadele 

Yönetmeliği 

PPRV Koyun ve Keçi Vebası Virüsu 

RV Resmi Veteriner Hekim  

TOB Tarım ve Orman Bakanlığı 

UHKM Ulusal Hastalık Kriz Merkezi  

URL 

VHBSGYK 

Ulusal Referans Laboratuvarı 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 

VKE Veteriner Kontrol Enstitüsü 

YHKM Yerel Hastalık Kriz Merkezi 
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GİRİŞ 

 

 

“Sığır Vebası, Koyun ve Keçi Vebası, Domuzların Veziküler Hastalığı, Mavi Dil Hastalığı, 

Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı, Koyun Keçi Çiçeği, Veziküler Stomatitis, Sığırların 

Nodüler Ekzantemi, Afrika Domuz Vebası, Klasik Domuz Vebası ve Rift Vadisi Hummasına Karşı 

Korunma ve Mücadele Yönetmeliği” nin 30 uncu Maddesi gereğince Koyun Keçi Vebası hastalığı 

için bir acil eylem planı hazırlanmıştır. Bu acil eylem planı, PPR hastalığından ari olan bölgelerde 

koyun ve keçi vebası ile ilgili olarak yüksek düzeyde bilinç ve hazır olma durumunu korumak ve 

çevre korumayı sağlamak için gerekli ulusal önlemleri belirlemek amacıyla ve koyun ve keçi vebası 

(PPR) salgınının ortaya çıkması durumunda uygulamaya konmak üzere hazırlanmıştır.  

Acil eylem planı ile ihbarı mecburi olan PPR salgınının ortaya çıkması durumunda hızlı ve 

etkin bir şekilde salgının ortadan kaldırılması için gerekli bütün imkanlar, ekipman, personel ve 

diğer malzemeye uygun erişim sağlanacak, komşu ülkelerle işbirliği teşvik edilecek ve PPR 

hastalığına ilişkin farkındalık ve hazırlılık düzeyinin yükseltilmesine yönelik ulusal önlemler ortaya 

koyulacaktır. 

4 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilgili Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan 

acil eylem planında geçen PPR hastalığına yakalanmış hayvanların itlaf edilmelerine dair hükümler 

ile karkasların imhasına ilişkin hükümler Bakanlıkça belirlenen yerlerde uygulanacaktır.  

Bu acil eylem planı, kabul edilip yayınlandıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tespit 

ve ilan ettiği PPR hastalığından ari olan bölgelerde uygulanacaktır. 
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1. YASAL YETKİ 

 

 İhbari mecburi Koyun ve keçi vebası (PPR) hastalığının kontrolü için yasal yetkiler aşağıda 

belirtilen mevzuatta yer almaktadır: 

 

1.1 PPR  hastalığının kontrolüne ilişkin kanuni yetkiler 

 

- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (13/6/2010 tarih ve 

27610 sayılı Resmi Gazete )  

 

- Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin 

Yönetmelik (BHHMY, 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete) 

 

- Sığır Vebası, Koyun ve Keçi Vebası, Domuzların Veziküler Hastalığı, Mavi Dil Hastalığı, 

Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı, Koyun Keçi Çiçeği, Veziküler Stomatitis, 

Sığırların Nodüler Ekzantemi, Afrika Domuz Vebası, Klasik Domuz Vebası ve Rift Vadisi 

Hummasına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği (PPRY) (04.01.2012 tarih ve 28163 

sayılı Resmi Gazete) 

 

1.2 Destekleyici mevzuat  

 

- Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi  

- İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete  No: 

27823  Tarih : 22.01.2011)  

- Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği (Resmi 

Gazete No:28130 Tarih: 02.12.2011) 

- Gıda Hijyeni Yönetmeliği (Resmi Gazete No:28145- Tarih : 17.12.2011) 

- Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik (Resmi Gazete No:28145- Tarih: 

17.12.2011) 

- Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik 

(Resmi Gazete No:28145- Tarih : 17.12.2011) 

- Küçük Kapasiteli Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik (Resmi 

Gazete No:30349- Tarih : 03.03.2018) 

- Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik (Resmi Gazete No:28145- 

Tarih : 17.12.2011) 

 

1.3 PPR Hastalığı Şüphesinin Bildirimi 

 

5996 Sayılı VHBSGYK ve söz konusu Kanun çerçevesinde yayımlanan İhbarı Mecburi 

Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik gereği bulaşıcı hayvan hastalığı ya da sebebi 

belli olmayan hayvan ölümlerinden haberdar olan hayvan sahipleri ve bakıcıları, veteriner hekimler 

ile muhtarlar, köy korucuları, celepler, çobanlar, gemi kaptanları, istasyon ya da gümrük memuru 

veya idarecileri gibi ilgililer durumu yetkili otoriteye bildirmek zorundadır. 
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1.4 Salgın Bölgesinde Alınacak Genel Önlemler 

 

 Geçici kordon bölgesi ile koruma ve gözetim alanlarının oluşturulması 

 Hareketlerin Kontrolü 

Hayvanların öldürülmesi ve imhası  

 Temizlik ve dezenfeksiyon 

 Aşılama 

 

5996 sayılı VHBSGYK’nun 4 üncü Maddesi gereğince bulaşıcı hayvan hastalıklarının 

kontrolü ve yükümlülükler belirlenmiştir. PPRY’nin 6 ncı Maddesi ile yetkili makamlara hastalık 

için geçici bir kordon bölgesi oluşturulması, 13 üncü Maddesi ile PPR hastalığı salgınının 

çevresinde bir koruma alanı ve bir gözetim alanı oluşturması konusunda resmi veteriner hekime 

yetki verilmiştir.  

5996 sayılı VHBSGYK’nun 4 üncü Maddesi hastalığı kordon dışına yayabilecek hayvan, 

hayvansal ürünler ve diğer maddelerin hareketlerinin kısıtlanması için yasal dayanak sağlamaktadır. 

PPRY gereği, hastalığın bulaşmasına neden olabilecek hayvanların, hayvansal ürünlerin ve 

maddelerin kordon altından çıkarılmaları yasaktır. 

PPRY gereği, hastalığın bulaşmasına neden olabilecek hayvanların, hayvansal ürünlerin ve 

maddelerin enfeksiyon şüphesi olan veya enfekte olan tesislerden, bu tesislerle bağlantılı tesislerden 

ve geçici kordon bölgelerinden geçmesi yasaktır. 

Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin 

Yönetmelik ise bulaşıcı hayvan hastalık ihbarlarının nasıl yapılacağını, hastalık çıkışında alınacak 

tedbirleri (kordon ve karantina, hareketlerin kontrolü, hayvanların öldürülmesi ve imhası, temizlik 

ve dezenfeksiyon ile aşılama) ve hastalıklarla mücadele ve denetim konusundaki genel hükümlere 

yasal dayanak sağlamaktadır. 

  PPRY’nin 19 uncu maddesi uyarınca ilgili yerlerin ve kontamine materyallerin temizlik ve 

dezenfeksiyonu zorunludur. Temizlik ve dezenfeksiyon PPR virüsünün imha edilmesini temin 

etmek için, resmi veteriner hekim talimatları doğrultusunda ve resmi gözetim altında ve Bakanlık 

tarafından izin verilmiş dezenfektanlar ve bu dezenfektanların uygun çalışma konsantrasyonları 

kullanılarak yürütülür. 

PPRY’nin 22 nci maddesine göre salgın alanı ve çevresinde PPR şüphesi altındaki 

hayvanlara aşılamanın yapılıp yapılmayacağına TOB tarafından karar verileceği, Bakanlıkça 

aşılamaya karar verilmesi durumunda acil veya koruyucu aşılamada hangi aşının ne şekilde bir 

programla kullanılacağı ve aşılamada kullanılabilecek aşı bankalarına dair açıklamalar yer 

almaktadır. 

PPRY’nin 8 inci Maddesi, hastalık tespit edilen işletmelerde bulunan duyarlı türden 

hayvanların itlaf ve imha, hastalık etkeni bulaşmış olması muhtemel herhangi bir madde veya atığın 

imha yetkisini yetkili birime vermektedir. 

PPRY’nin 8 inci Maddesi gereğince, PPR hastalığı salgını doğrulandığı anda yetkili birim 

duyarlı türden olan tüm hayvanların yerinde itlafını sağlar. İtlaf uygulanacak yerler Bakanlıkça 

belirlenir.  

Kolluk Kuvvetleri ve diğer birimlerle koordinasyon kapsamında, 5996 sayılı 

VHBSGYK’nun 45 inci maddesi gereğince Kanun kapsamındaki faaliyetleri yürütmeye, resmî 

kontrolleri yapmaya, ilgili taraflara görev ve sorumluluk vermeye, koordinasyon sağlamaya 

Bakanlık yetkilidir. 
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2. MALİ HÜKÜMLER 
 

Proje kapsamında yapılacak harcamalar, her yıl bütçe hazırlama rehberi ile birlikte 

yayınlanan “Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Harcama Rehberi”ne göre planlanır veya 

sınıflandırılır.  

 

1-HARCAMA:  
 

Harcama, geri ödenmeyen bir başka deyişle herhangi bir mali hak oluşturmayan veya mevcut 

bir mali hakkı ortadan kaldırmayan Devlet ödemeleri olarak tanımlanabilir. Harcama, cari ya da 

sermaye nitelikli olabilir. Mal veya hizmet alımında olduğu gibi bir şey karşılığında yapılabileceği 

gibi karşılıksız harcama da yapılabilir.  

Ekonomik sınıflandırmanın cari ve sermaye bölümlerinde aynı isim veya tanımlarla yer alan 

bazı detaylara rastlanması mümkün olacaktır. Burada harcamanın hangi bölüme gider 

kaydedileceğinin belirlenmesinde temel kriter aşağıda açıklanan cari ve sermaye ayrımında 

kullanılan kriterler olacaktır. 

 

1.a Cari Harcama: Cari harcama, sermaye varlıkları veya sermaye varlıklarının üretiminde 

kullanılacak mal veya hizmetler için yapılan ödemeler dışında kalan, karşılıklı ödemeleri ve 

alıcıların sermaye varlıkları satın almasına izin verilmesi, sermaye varlıklarının uğradığı tahribat 

veya zarar için alıcılara tazminat ödenmesi dışında kalan, alıcıların mali sermayesinin artırılması 

dışındaki amaçlarla yapılan karşılıksız ödemeleri kapsar. 

Analitik bütçe sınıflandırmasıyla cari ve yatırım tanımları değiştiğinden; 

 Personel için yapılan ödemeler (sosyal güvenlik dâhil) ile bütçe kanunlarıyla belirlenmiş 

asgari değeri aşmayan ve/veya normal ömrü bir yıl veya bir yıldan daha uzun olmayan mal 

ve hizmet alımları ve faiz giderleri “cari giderler”, 

 Cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler 

“cari transferler” 

 Her ikisinin toplamı ise “toplam cari giderler” 

olarak ifade edilecektir. 

 

1.b Sermaye Harcaması: Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da 

gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ödemeleri veya bu amaçlarla yapılan karşılıksız 

ödemeleri kapsar. 

Dayanıklı malların piyasadan satın alınması ya da Devlet dâhilinde üretilmesi için yapılan 

ödemeler sabit sermaye varlıklarının edinimi kapsamında yer alırlar. Bu bölüm, normal ömrü bir 

yıldan fazla olan ve hem de yılları bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari değerden fazla olan mal ve 

hizmetler için yapılan harcamaları içerir. 

Bu bölüme dâhil olan dayanıklı mal türleri, tüm lojmanları, lojmanlar dışındaki binaları ve 

diğer inşaat işlerini kapsayan gayrimenkul sabit sermaye malları ile ulaşım araçları, makineler ve 

diğer teçhizat gibi menkul sabit sermaye mallarıdır. Aynı zamanda, mevcut sabit sermaye 

varlıklarını geliştirmek, ekonomik ömürlerini uzatmak, verimlerini artırmak, performanslarını 

geliştirmek veya yeniden yapılandırmak amacıyla yapılan ödemeler de bu bölüme dâhildir. Ancak 

normal bakım ödemelerini içermeyecektir. (Normal bakım ödemeleri cari giderlere dâhil 

edilmelidir.)  

Öte yandan, küçük aletler, iş kıyafetleri, normal bakımda kullanılan yedek parçalar, normal 

ömürleri bir yıldan fazla olsa dahi düşük değerli alet ve edevat, Devlet tarafından edinilen dayanıklı 

mallar sabit sermaye aktifleri kapsamında yer almayacaktır. 

Sabit sermaye varlıkları için yapılan harcamanın miktarı, bunların satın alınması durumunda 

Devlet tarafından ödenen fiyattır.  
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Analitik bütçe sınıflandırmasında; 

 Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan 

mal ve hizmet alımları “sermaye giderleri”, 

 Sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız 

ödemeler “sermaye transferleri” 

 Her ikisinin toplamı ise “toplam sermaye giderleri” 

olarak ifade edilecektir. 

 

2-HARCAMALARIN TÜRÜ VE EKONOMİK KODU 

 

Birinci düzeyde yer alan harcama grupları aşağıda belirtilmiştir. Proje kapsamında yapılacak 

harcamaların tüm ekonomik kodları, her yıl bütçe hazırlama rehberi ile birlikte yayınlanan “Analitik 

Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Harcama Rehberi”nde yer almaktadır. 

Aşağıda yer alan ekonomik kodun sadece birinci düzeyi ele alınmıştır. Harcamaların daha 

ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilmesi için “Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Harcama 

Rehberi”nde yer alan ekonomik kodların ikinci, üçüncü ve dördüncü düzeyine bakılmalıdır. Aşağıda 

yer alan harcamalar, her yıl yayınlanan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Tarım ve Orman 

Bakanlığına tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. 

 

01-Personel Giderleri 

 

Kamu personeli ile kamu personeli olmamakla birlikte mevzuatı gereğince ilgililere bordroya 

dayalı olarak yapılan ödemeleri kapsamaktadır. Devletin işveren sıfatıyla ödediği sosyal güvenlik 

primleri “02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”ne dahil edilecektir.  

Personelin maaşları, ücretleri, fazla çalışma ücretleri vb. giderleri, 01 numaralı Personel 

Giderleri başlığı kapsamında karşılanır. Döner sermaye işletmesi kadrolarında bulunan personelin 

maaşları, ücretleri, fazla çalışma ücretleri, üretimi teşvik primleri vb. giderleri döner sermaye 

bütçesinden karşılanır. Döner sermaye işletmesi kadrosunda bulunmayan ancak döner sermaye 

faaliyetlerine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunan personellerin fazla çalışma, üretimi 

teşvik primi gibi giderler döner sermaye bütçesinden karşılanır. 

 

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 

 

Devletin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceği sigorta primleri, bu 

bölümde izlenir. 

 

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

 

Mal ve Hizmet Alımları kapsamında aşağıdaki giderler karşılanır. Faturalı olarak veya ilgili 

mevzuatına uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır. Devletin 

karşılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri 

kapsam dışındadır. 

Bu bölüm, büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere 

bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk 

giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için 

yapılan ödemeler ile aşağıda ifade edilen benzeri giderleri kapsayacaktır. 

 

 03.1.Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

 03.2.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları  

 03.3.Yolluklar 

 03.4.Görev Giderler 

 03.5.Hizmet Alımları 
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 03.6.Temsil ve Tanıtma Giderleri 

 03.7.Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri (*) 

 03.8.Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri (*) 

 

Döner sermayenin faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet alımları döner sermaye 

bütçesinden karşılanacaktır. 

(*) Yılı bütçe kanunlarına ekli E işaretli cetvelde yer alan limitlere uyulur. Bu limitlerin 

üzerinde yer alan alımlar için 06-Sermaye (Yatırım) Giderleri ekonomik kodu kullanılır. 

 

05- Cari Transferler 

 

Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek 

amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. Bu kapsamda aşağıdaki giderler, 05.4-Hane Halkına 

Yapılan Transferler başlığının 05.4.6-Tarımsal Amaçlı Transfer alt başlığı altında yapılabilir. 

 

a) Hayvanların Kesimi, Karkasların ve Kontamine Materyallerin İmhası ve Sanitasyon 

Giderleri 

b) Tazminat Ödemeleri 

c) Acil Aşılama Masrafları 

Döner sermayenin faaliyet alanları ile ilgili transfer harcamaları, döner sermaye bütçesinden 

karşılanacaktır. 

 

06-Sermaye (Yatırım) Giderleri 

 

Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin 

edinimi için yapılan ve Devlet mal varlığını artıran ödemelerdir. Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile 

bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilecektir. 

Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde olmalıdır ve 

kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olmalıdır. 

Sermaye (Yatırım) Giderleri kapsamında yapılabilecek giderler şunlardır: 

 

 06.1.Mamül Mal Alımları 

 06.2.Menkul Sermaye Üretim Giderleri 

 06.3.Gayri maddi Hak Alımları 

 06.4.Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 

 06.5.Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 

 06.6.Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 

 06.7.Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 

 06.8.Stok Alımları 

 06.9.Diğer Sermaye Giderleri 

 

Döner sermayenin faaliyet alanları ile ilgili yatırım harcamaları döner sermaye bütçesinden 

karşılanacaktır. 

 

07- Sermaye Transferleri 

 

Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan ve sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı 

amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. Transferin cari nitelikli mi yoksa sermaye nitelikli mi 

olduğunu belirlemek için cari–sermaye ayrımında esas alınan kriterler kullanılmalıdır. 

a. Sermaye transferi niteliğindeki tekliflerde, sermaye giderleri için geçerli olan hususlar 

dikkate alınacak ve sermaye giderleri teklifleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı’na iletilecektir. 
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b. Kamu iktisadi teşebbüslerine bütçeden yapılacak transferler, bu kuruluşların verimlilik ve 

karlılıklarını artırmalarını teşvik etmek amacıyla ve özelleştirme uygulamaları da dikkate alınarak en 

az seviyede tespit edilecektir. 

Döner sermayenin faaliyet alanları ile ilgili sermaye transferleri, döner sermaye bütçesinden 

karşılanacaktır. 

 

İlave Bütçe Gereksinimleri  

Acil durumlarda, ilave bütçe gereksinimleri yedek ödenek tertibinden karşılanır. Yatırım Projelerine 

dayalı ilave bütçe gereksinimleri için Cumhurbaşkanlığından uygun görüş alınır. 

 

3.KOMUTA ZİNCİRİ 

 

3.1. PPR’ın kontrolünden Tarım ve Orman Bakanı sorumludur. Bu sorumluluk, Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürü’ne devredilmiştir. GKGM bünyesinde ise, PPR hastalığı da dahil olmak üzere tüm 

hayvan hastalıklarının kontrolüne ilişkin sorumlu Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanıdır.   

İl sınırları içerisinde PPR hastalığının kontrolü Vali’nin sorumluluğundadır. Bu sorumluluk 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne devredilmiş olup, il sınırları içerisinde PPR hastalığının kontrol 

altına alınmasına ilişkin önlemlerin yürütülmesinden HSYSŞM sorumludur.  

İlçe sınırları içerisinde PPR hastalığının kontrolü ise, Kaymakamın sorumluluğundadır. Bu 

sorumluluk Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne devredilmiş olup, ilçe sınırları içerisinde PPR 

hastalığının kontrol altına alınmasına ilişkin önlemlerin yürütülmesinden Resmi Veteriner Hekim 

sorumludur.  

 

3.2. GKGM, PPR Hastalığı Acil Eylem Planı’na ilişkin yetki ve sorumluluğu Ulusal Hastalık Kriz 

Merkezi’ne (UHKM) vermiştir. UHKM ‘nin iletişim bilgileri EK 1’de verilmiştir. PPR şüphesi ya 

da salgını durumunda bu merkez GKGM’nin genel yönetimi altında ulusal stratejiyi koordine eder. 

UHKM başkanı Yerel Hastalık Kriz Merkezlerinin (YHKM) acil hastalık stratejilerini yönetmekle 

sorumludur. 81 ilde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (İTOM) kendi bölgelerinde PPR kontrol 

tedbirlerini almakla sorumludur. İTOM’ların ve HSYSŞM irtibat bilgileri EK 2’de verilmiştir. 

 

3.3. Hastalığın teşhisinden sorumlu 7 adet  Bölge Veteriner Kontrol Enstitüsü (Adana, Bornova, 

Elazığ, Erzurum, Konya, Samsun ve Pendik) ve 1 adet Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma 

Enstitüsü mevcuttur. 

 

3.4. Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Bakanlık tarafından PPR hastalığının 

teşhisinde Ulusal Referans Laboratuvarı olarak belirlenmiştir. Ulusal Referans Laboratuvarının 

fonksiyonu ve görevleri EK 3’te belirtilmiştir. 

 

3.5.  Acil eylem planı komuta zinciri EK 4’te verilmiştir. 

 

3.6. Tüm illerimizde İTOM faaliyet göstermektedir. Bölge Veteriner Kontrol Enstitülerinin hayvan 

hastalıkları teşhis hizmetleri için sorumluluklarına giren illeri gösteren Türkiye haritası EK 5’te 

verilmiştir.    
                                                                                                                                                                        
4. ULUSAL HASTALIK KRİZ MERKEZİ (UHKM) 

 

 Hayvan Sağlığı ve Karantina Dairesi Başkanı, UHKM’nin ihbarını takiben kısa süre içinde 

sağlanan risk verilerine göre harekete geçen bir merkez olmasını sağlamak için koordinatör olarak 

görevlendirilmiştir. Koordinatörün sorumlulukları içinde kişiler, ekipman ve imkanlarla ilgili takip 

ve kontrol listesinin tutulması da bulunmaktadır.  
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 UHKM sekreterya görevi Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülecektir. PPR hastalığı şüphesi ya da salgını durumunda Gıda ve Kontrol Genel Müdürünün 

onayı ile UHKM nin toplantıya çağrılması ve alınan kararların uygulanmasının koordinasyonundan 

Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı sorumludur.  

 

4.1. UHKM’nin Faaliyetleri ve İşlevleri: 

 

 UHKM’nin Sorumlulukları: 

 

a)Hastalığın görülmediği zamanlarda hastalığa karşı hazırlıklı ve uyanık olma durumunun 

sağlanması; 

 YHKM uygulamalarını yönetmek, izlemek ve talimatlara uyulmasını sağlamak, 

 URL ile irtibat halinde bulunmak,  

 Tarımsal ve ticari kuruluşlar ve medya ile irtibat halinde bulunmak, 

 Acil eylem planının mali hükümlerini düzenlemek, 

 Eğitim programları düzenlemek, 

 Simülasyon-tatbikat  uygulamaları düzenlemek,  

 Hastalık konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak, 

 Sınır Kontrol Noktalarındaki, limanlardaki ve havaalanlarındaki kontrollerin yönetimini 

gerçekleştirmek. 

 

b)Hastalık şüphesi ya da salgın durumunda ulusal stratejinin yönetilmesi; 

 UHKM üyeleri derhal toplanmalı, 

 YHKM’lerinin uygulamalarını yönlendirmek, izlemek ve denetlemek, 

 Ulusal uzman grubunun tavsiyelerinden yararlanmak suretiyle PPR’ın kontrol 

stratejilerinin genel yönetimini şekillendirmek,  

 Personel ve diğer kaynakları YHKM’de plana uygun olarak yerleştirmek, 

 YHKM’nden, yerel uzman grubundan ve URL’ndan bilgi ve veri toplayarak bunları analiz 

edilmek üzere ulusal uzman grubuna ulaştırmak,  

 OIE, FAO, AB ve yetkili çevre kurum ve kuruluşları, veterinerlik, tarım ve ticari örgüt ve 

kuruluşlar dahil olmak üzere, komşu ülkelerin ulusal makamlarına bilgi temin etmek; 

 Bakanlıkça acil aşılamaya karar verilmesi durumunda, aşılama zonlarının sınırlarını tayin 

etmek, 

 Veteriner hizmetleri ve çevre güvenliği ile ilgili işleri koordine etmek üzere yetkili 

makamlarla irtibat halinde bulunmak, 

 Basına verilen demeçler dahil çiftçi bilinci ve genel kamuoyu programlarını yönetmek ve 

basınla sürekli irtibat için halkla ilişkiler merkezi oluşturmak, 

 Eğitim programları düzenlemek, 

 Mali konuları düzenlemek, 

 Uluslararası hastalık raporları ve uygun zamanlarda bölgesel veya ulusal ölçekte 

hastalıktan ariliğin tanınması için durum raporları hazırlamak, 

 Mevcut personel ve diğer kaynaklar ile ilgili güncel listeleri ve temin edilebilecek ilave 

kaynaklara ait ayrıntıları tutmak,  

 Koruma Alanı (KA), Gözetim Alanı (GA) ve Diğer Kısıtlanmış Alanlar ile gerektiğinde 

aşılama bölgeleri oluşturmada YHKM ile irtibat halinde olmak, 

 Kullanılması gerekiyorsa aşılar dahil olmak üzere gerekli malzemelerin siparişini vermek 

ve dağıtımını yapmak,  

 Acil Eylem Planının bir parçası olarak harekete geçirilebilecek gruplar dahil, acil durum ile  

ilgili diğer gruplarla bağlantı halinde olmak. 

 Salgın durumunda, insan kaynakları teminini gerektiği şekilde yapmak. 
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4.2. UHKM Üyeleri  

UHKM’nin Üyeleri 

Başkan:  Gıda ve Kontrol Genel Müdürü 

Başkan V.:     GKGM Genel Müdür Yardımcısı  

Üyeler:  GKGM Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı (Koordinatör) 

   GKGM Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanı 

   GKGM Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı 

   GKGM Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı 

   TOB     Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Temsilcisi 

   TOB     Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Temsilcisi 

   TOB     Personel Genel Müdürlüğü Temsilcisi  

   TOB     Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi 

   TOB    Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (Temsilcisi) 

   TOB     Hayvancılık Genel Müdürlüğü Temsilcisi 

   Ulusal Referans Laboratuvarı Müdürü (EVKMAEM) 

   Ulusal Uzman Grubu Temsilcisi 

 

Gerek görülmesi durumunda diğer kurum temsilcilerinden UHKM’ye üye alınabilir. 

 

4.3.  UHKM’deki  İmkanlar ve Fiziksel Kaynaklar  

 

 UHKM’nin, ülkenin bütün il ve bölge yapılanmalarını içeren  haritalar ve YHKM’ler, uzman 

gruplar, laboratuvarlar ile telefon, cep telefonu, e-posta ve faks gibi araçlardan hangisi varsa irtibat 

için gerekli haberleşme ekipmanı ile donatılmış olması gerekmektedir.  

 

 a) Sürü belirlemeye ve hayvanların yerini tespit etmeye yarayan tercihen bilgisayarla işletilen 

bir sistem; (CBS), 

                             

      b) Hayvanların nüfus yoğunluğunu gösteren haritalar, 

 

c) Telefon ve faks dahil bütün uygun haberleşme araçları ve mümkün olması halinde medya 

ile iletişim için imkanlar, 

 

ç)YHKM’ler, laboratuvarlar ve diğer ilgili kuruluşlarla bilgi alışverişine imkan sağlayan 

tercihen bilgisayarlı bir haberleşme sistemi, 

 

d)PPR’ın ortaya çıkışıyla ilgili bütün olayları kronolojik sırayla kaydetmek üzere ve başka 

faaliyetlerle bağlantı kurulmasına ve koordinasyona imkan sağlayan ortak bir günlüğün 

tutulması, 

 

e)PPR salgını çıkmasıyla ilgilenen ve bu durumda temasa geçilecek olan ulusal ve uluslararası 

kuruluş ve laboratuvarların listeleri, 
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f)PPR salgını çıkması durumunda YHKM’lerinde ya da uzman gruplarında görev almak üzere 

hemen çağrılabilecek personel ve diğer kişilerin listeleri, 

 

g)PPR salgını çıkması durumunda temasa geçilecek yetkili çevre koruma makamlarının ve 

organlarının listeleri, 

 

ğ)İmha çalışmaları için uygun alanlarını gösteren haritalar, 

 

h)PPR salgını halinde hayvan karkasları ve hayvan atıkları üzerinde muamele ve işlem için 

yetki verilen yüklenicilere ihale edilebilecek olan işler ve bu konuda yetki verilen 

yüklenicilerin özellikle kapasiteleri, adresleri ve kendileriyle temas için diğer ayrıntıları 

gösteren listeler, 

 

ı)Dezenfektanın ve karkas dekompozisyonu sonucu vücut dokuları ve sıvılarının çevreye ve 

özellikle yüzey ve yer altı sularına yayılıp karışmasının izlenmesi ve kontrolü için önlemleri 

içeren listeler. 

 

5. YEREL HASTALIK KRİZ MERKEZİ (YHKM) 

Yerel düzeyde PPR hastalığına karşı hazırlıklı olma ve operasyonel kontrole ilişkin 

sorumluluk, İTOM bünyesindeki HSYSÜŞM’ne aittir.  

Olası bir PPR salgınının başlangıç aşamasında, UHKM’nin talimatıyla İTOM bünyesindeki 

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri/Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, 

YHKM olarak görev yapar.  

Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin 

Yönetmelik (BHHİMUGHİY)’in 29. Maddesi, PPR hastalığı şüphesi ve/veya salgını durumunda 

Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu’nun kurulmasına ve komisyonun işlevlerine ilişkin esas ve 

usulleri ortaya koymaktadır. Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları, hayvan sağlığını korumak, 

bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek, ülke içindeki hayvan hareketleri ile hayvan ve 

maddelerinin sevkine dair tedbirleri tespit etmek ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere 

kurulur. 

YHKM bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında kurulan Hayvan Sağlık 

Zabıtası Komisyonu ile koordineli olarak çalışır. 

 

5.1. YHKM Üyeleri  

YHKM Üyeleri 

Başkan  :Vali Yardımcısı (Tarımdan Sorumlu) 

1.Başkan Vekili :Tarım ve Orman İl Müdürü 

2.Başkan Vekili :Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği/ Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su     

Ürünleri Şubesi Müdürü  

Üyeler:  :Veteriner Hekim (Epidemiyoloji) 

:Veteriner Hekim (Hayvan Hareketleri) 

:Veteriner Hekim (Değerleme, İtlaf ve İmha)  

:Veteriner Hekim (Temizlik ve Dezenfeksiyon) 

:İdari ve Mali İşler Şube Müdürü ve Personelleri 

:Basın, Halkla İlişkiler ve Sekreterya (Sorumlu kişi/kişiler) 

 Gerek görülmesi durumunda diğer kurum temsilcileri de YHKM’ne üye olarak 

alınabilir. 
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Şekil 1 – Yerel Hastalık Kriz Merkezi (YHKM) Organizasyon Şeması 

 

 
5.2.  Faaliyetler ve İşlevler  

 

 YHKM’nin sorumlulukları ve görevleri iki başlık altında toplanabilir:  

 

        a)Hazırlıklı olunma safhasındaki görev ve sorumluluklar;  

 

 Bölgede hastalıkla ilgili bilinçlilik ve hazırlıklı olma durumunun UHKM’nin talimatları 

doğrultusunda devamlılığının sağlanması, 

 

 Hastalık kontrol uygulamalarını yerel olarak düzenlemek ve ulusal simülasyon tatbikatına 

katılım sağlanması,  

 

 Ekipman ve personel temini için diğer hükümet birimleri ile bağlantıları muhafaza etmek ve  

karkasların imha edilmesi,  

 

 Bilimsel konularda tavsiye almak üzere Ulusal Referans Laboratuarı ve Veteriner Kontrol 

Enstitüleri ile kuvvetli bağlantı kurmak ve sürdürmek 

 

 Tüm hayvanları tespit etmek. 

 

 b)Hastalığın görülmesi safhasındaki sorumlulukları; 

 

 UHKM ile devamlı görüşerek bir salgın sırasında kontrol stratejisini yönetmek ve 

uygulamak, 

 

 Bildirilen hastalık şüphesi ile ilgili olarak hemen inceleme yapılmasını ve yürürlükteki 

talimatlara uygun olarak örneklerin URL’na gönderilmesi işlemlerinin düzenlenmesini 

sağlamak, 

 

 Hastalık şüphesi raporlarını UHKM’ne bildirmek, 
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 Ulusal Uzman Grubu ile irtibat halinde bulunmak, 

 

 Hastalık doğrulandıktan sonra Enfekte Mekanları ilan etmek, 

 

 UHKM ile irtibatlı olarak Koruma Alanı ve Gözetim Alanı ve Diğer Kısıtlanmış Alanları 

Kapsayan Bütün Alanların ölçülerinin tespiti ve bölgelerin sınırlarının belirlemek, 

 

 KA ve GA’ndeki işletmeler ile epidemiyolojik olarak bağlantılı işletmelerde en kısa 

zamanda bir hayvan sayımı yapmak,  

 

 Enfekte mekanlarda yapılan işlemleri denetlemek – mekanların karantinası, hastalığa karşı 

hassas hayvanların değer tayini, kesim ve karkasların atılması (imhası), temizlik ve 

dezenfeksiyon yapmak/yaptırmak, 

 

 KA ve GA’nde bulunan hayvan pazarlarının kapatılması ve hayvan hareketlerini kontrol 

amacı ile belediye zabıtası, polis, jandarma ve/veya Silahlı Kuvvetler ile irtibat sağlamak, 

 

 En yüksek hastalık riski bulunan yerlerdeki canlı hayvan birimlerini belirlemek için Yerel 

Uzman Grubu ile irtibat sağlamak ve UHKM’ne potansiyel enfekte birimlerin kesim işlemi 

için tavsiyede bulunmak, 

 

 KA ve GA’deki canlı hayvan birimlerini gözlem altında tutmak. (Hastalık teyit edilir 

edilmez KA’deki bütün birimler denetlenmelidir. Ziyaretler Ulusal Uzman grubunun 

tavsiyelerine göre belirlenmelidir.) 

 

 Enfekte mekanlara giriş çıkışların, gerektiğinde pazarların ve personel ve taşıt vs. 

hareketlerini izlemek, 

 

 Gerekli istisnaların ve eylemlerin uygulanması konusunda UHKM ile irtibatta bulunmak, 

 

 Epidemiyolojik incelemeler sırasında toplanan verileri, verilen hayvan hareket izinlerini, 

kullanılan personel ve ekipmanı, enfekte işletmelerdeki ve YHKM’de oluşan olayları günlük 

kayıt altına almak, 

 

 Karkasların imhası ve dezenfektanların çevreye etkisini en aza indirme konusunda Yerel 

Makamla irtibatta bulunmak. 

 

Operasyon Birimi (Harekat Birimi) 

 

Aşağıdaki kriterleri dikkate alarak, YHKM kararı ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinde 

bir OB oluşturulabilir.  

 

 Bir bölgede birden çok sayıda mihrakın bulunması,  

 

 Enfekte mekanların İTOM’den uzak mesafede olması,  

 

 Populasyon yoğunluğunun çok yüksek olması, 

 

 Populasyonun yoğun olduğu alanda işletmelerin çok yakın olması. 
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5.3. Faaliyetler ve İşlevler  

 

 Operasyon birimi YHKM’nce alınan kararlara uygun olarak aynı görevleri yerine getirecektir.  

 

5.4.  YHKM’nde Bulunacak  İmkanlar  ve Fiziksel Kaynaklar 

 

a)  Bütün izleme faaliyetlerinin tamamlanmasına kadar sadece bu amaç için kullanılmak üzere 

bir çalışma odası gereklidir. 

b)  Bu odada haritaların incelenmesi ve yuvarlak masa grup toplantılarının ve tartışmalarının 

yapılmasını mümkün kılacak ayrı bir masa mevcut olacaktır. 

c)  Temin edilen odada en az iki kişi için yeterli masa alanı ile internet bağlantılı masa üstü 

bilgisayar ve telefon bulunmalıdır. 

ç) Ulusal Hastalık Kriz Merkezi ile gerekli olan tüm ulusal veri tabanlarına, laboratuvarlara ve 

diğer kurum ve kuruluşlara bağlantısı olan, tercihen bilgisayar tabanlı, bir kayıt sistemi 

bulunacaktır. 

   d)  PPR salgınıyla ilişkili tüm olayların kronolojik olarak kaydedilmesinde kullanılacak olan 

ve farklı faaliyetlerin birbirleriyle ilişkilendirilmesine ve koordine edilmesine olanak 

sağlayacak olan ortak bir günlük yayın olacaktır. 

e)  Bir PPR salgını çıkması durumunda temasa geçilecek ve olayla ilgili olabilecek, ildeki özel 

veteriner hekimler ve yerel kuruluşlar dahil, ilgili kişilerin güncel listeleri olacaktır. 

f)  Kesimhanelerin ve karkasların gömülmesinde kullanılacak alanların listesi olacaktır.  

g)  Köy ve kasaba yerleşimlerinin, topoğrafik özellikleri, kamu yollarının gösterildiği ilçe 

veya daha geniş anlamda il veya bölgelerin ayrıntılı güncel haritalar (tercihen CBS 

formatında) olacaktır. 

ğ)  PPR salgını çıkması durumunda temasa geçilmesi gerekli olan ve konuyla ilgili olabilecek  

ildeki yetkili çevre makamları ile çevreyle ilgili diğer kurumların güncel listesi olacaktır. 

h)  Karkasların, çevre ve özellikle yüzey ile yer altı suları için bir zarar riski oluşturmayacak 

uygun tasfiye ve gömme sahalarını belirten haritalar olacaktır. 

 ı) Hayvan karkaslarının ve hayvansal atıkların muamelesinde ihale edilebilecek işler ile bu 

işleri yapacak işletmelerin listesi olacaktır.  

 i)  Dezenfektanın ve karkas dekompozisyonu (bozulması) sonucu vücut dokuları ve sıvılarının 

çevreye ve özellikle yüzey ve yer altı sularına yayılıp karışmasının izlenmesi ve kontrolü 

için önlemleri içeren liste olacaktır. 

j)  PPR hastalığına ilişkin aşılamalar, hayvan sahipleri ve hareketleri ile ilgili olarak ilçe 

ve/veya il düzeyinde tutulan tüm kayıtlara kolay erişim imkanı sağlanacaktır. 

k) “Numune alma kitleri” bileşenleri ve koruyucu giysiler için yeterli depo alanı olacaktır. 

 

 YHKM’de bulunması gerekli ekipman ve imkanların listesi EK 7’de verilmektedir. 

 

6.ÇEVRESEL KORUMA 

  

 PPR hastalığının varlığı doğrulandığında, enfekte hayvanların veya risk altındaki hayvanların 

karkaslarının imha edilmesine ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) yetkili 

makamlarının görüş ve önerileri alınacaktır.  

 Bu uygulamanın amacı; 

• Toprak, hava, yerüstü veya yer altı suları, bitkiler ve hayvanlar için riski 

• Kokunun yol açacağı rahatsızlığı ve 

• Kırsal alanlarda veya özel ilgi alanları üzerindeki yan etkileri en aza indirgemektir.  

 Enfekte bir sürünün yerinde imhası söz konusu olduğunda, imha alanının yeri, imarı ve 

izlemesine ilişkin olarak yetkili birimlerle bağlantıya geçilecektir. 
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7. UZMAN GRUPLAR 

 

7.1  Ulusal Uzman Grubu 

 

 Ulusal uzman grubu “hastalık bulunmadığı zamanda” da mevcuttur. Grup, PPR’ın klinik 

belirtilerine, epidemiyolojisine ve bir hastalık salgınından korunma ve salgının yok edilmesi için 

geçerli metotlara ilişkin beceri ve teknik bilgiye sahiptir.  

 Konu ile ilgili bilgi ve becerileri güncel tutmak için uygun düzenlemeler mevcuttur. Buna 

Uzman Grubunun eğitimi ve düzenli eğitim kursları dahildir. Grup aşağıdaki uzmanlardan 

oluşmaktadır: 

 

 URL’den 2 PPR uzmanı 

 Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’nden 1 patolog 

 Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’nden 1 virolog  

 GKGM Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığından iki Veteriner Hekim (PPR hastalığı 

takibinden sorumlu resmi veteriner hekim) 

 GKGM Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığından bir veteriner hekim 

 

 Bir PPR şüphesi rapor edilmesi durumunda Ulusal Uzman Grubu UHKM tarafından 

uyarılacaktır. Grubun görevleri şunlardır: 

 

 Klinik görüntüyü ve epidemiyolojik durumu değerlendirmek, 

 PPR teşhisinde gerekli olan numune ve analizlerle ilgili tavsiyelerde bulunmak, 

 Alınması gerekli ilave tedbirler konusunda tavsiyelerde bulunmak. 

 

 Bir PPR salgını durumunda Ulusal Uzman Grubu şunlardan sorumlu olacaktır: 

 

a)  En azından, tanımlı vakalar üzerinde ya da gerekli görüldüğü taktirde olay mahallinde klinik 

görüntüyü değerlendirip epidemiyolojik araştırmanın analizini yaparak aşağıdakileri 

belirlemek için gerekli verileri toplamak:  

-  Enfeksiyonun kökeni; 

-  Bulaşıcı ajanın ortaya çıkış tarihi; 

-  Hastalığın muhtemel yayılımı; 

 

b) UHKM ve YHKM’ye rapor vermek.  

 

c)  Tarama, numune alma, test prosedürleri, kontrol ve uygulanacak diğer önlemlerle ilgili ve aynı 

zamanda uygulanacak stratejiye dair tavsiyelerde bulunmak. ( Bunlar arasında çiftliklerdeki ya 

da binalardaki biyogüvenlik önlemleriyle ve acil aşılamayla ilgili tavsiyeler yer almalıdır. ) 

 

ç)  Epidemiyolojik araştırmayı izlemek ve ona rehberlik etmek.  

 

d)  Epidemiyolojik verileri coğrafi, meteorolojik ve diğer gerekli bilgilerle desteklemek. 

 

e)  Epidemiyolojik verileri analiz etmek ve düzenli aralıklarla risk değerlendirmesi yapmak. 

 

f)  Hayvan karkaslarının ve atıklarının ıslahının çevreye en az yıkıcı etkiyle gerçekleştirilmesine 

yardımcı olmak.  

 Ulusal hastalık durumunu değerlendirmek ve farklı tiplerdeki hayvan hareketlerinin 

etkisini tayin etmek, 

 Hastalığın ortaya çıkışını ve yayılmasını önleme hedefiyle tutarlı ve orantılı tavsiyelerde 

bulunmak, 
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 Farklı tiplerdeki hayvan hareketleri için gerekli olan tüm ilave kontroller hakkında 

UHKM’ye tavsiyelerde bulunmak, 

 Durum ilerledikçe hareket kontrollerini yeniden gözden geçirmek ve UHKM’ne güncel 

tavsiyelerde bulunmak, 

 Durum düzeldikçe kontrollerin gevşetilmesi ve süre hakkında tavsiyelerde bulunmak, 

 Hayvanlarla ve/veya çiftlik arazisiyle doğrudan ya da dolaylı teması içeren türlü 

faaliyetlerle ilgili uygulama kural ve protokolleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak 

ve UHKM’ne tavsiye iletmek. 

 

7.2.  Yerel Uzman Grubu  

 

 PPR teyit edildiğinde YHKM’de bir Yerel Uzman Grubu oluşturulacaktır. 

 

 Grup aşağıdaki uzmanlardan oluşturulur: 

 

  Bölge VKE’den 1 epidemiyolog ve 1 virolog,  

  İTOM’den konu uzmanı 2 veteriner hekim, 

  İTOM’den 1 teknik ve 1 idari personel, 

 

Grubun görevleri şunlardır: 

 Şüpheli vakaların ortaya çıktığı sahaya gitmek, 

 Hastalığın köken ve muhtemel yayılımını araştırmak, 

 Alandaki muhtemel enfeksiyon süresini tahmin etmek, 

 Enfekte çiftlikteki durumu, hastalığa duyarlı hayvanların ve diğerlerinin sayı ve türlerini, 

hayvancılık yöntemini tanımlamak, 

 Çiftliğin büyüklük ve yerini ve diğer çiftliklerle, kamu yollarıyla, vb. ilişkilerini tanımlamak, 

 Risk değerlendirmesi yapmak ve temasta bulunulan çiftlikleri sınıflandırmak, 

 Numune toplamak ve yollamak,  

 Ulusal Uzman Grubu’ndan uzmanlarla irtibata geçmek, gerektiğinde onları araştırma için 

davet etmek, 

 Gözetleme ve epidemiyoloji raporlarını incelemek ve değerlendirmek, 

 YHKM, UHKM ve Ulusal Uzman Grubu’na raporları yollamak ve tavsiyelerde bulunmak, 

 YHKM’ne önleyiciyi kesim ve/veya öldürme hakkında tavsiyede bulunmak, 

 BKA sınırları ve diğer kontrol tedbirleri hakkında tavsiyelerde bulunmak. 

 

8.  KAYNAKLAR (Personel, Laboratuvar, Ekipman) 

 

8.1.  Bir PPR salgını sırasında çok sayıda personel ve ekipmanın YHKM’ne sevk edilmesi 

gerekecektir. Bu konu TOB’nın Personel Genel Müdürlüğü ve/veya GKGM’nün sorumluluğunda 

olacaktır. Gerektiğinde salgın çıkmayan diğer illerden personel temin edilebilir ve özel veteriner 

hekim yetkilendirilerek görevlendirilir.  

 

8.2.  UHKM elinde PPR salgını vuku bulması durumunda göreve çağırabileceği veteriner hekim 

personel listesini hazır bulundurulur. 

 

8.3.  Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü PPR hastalığının Ulusal Referans 

Laboratuvarıdır. URL, PPR için numune alınması, numunelerin nakil için ambalajlanması ve 

URL’ye gönderilecek numunelerin nakil işlemleri konularında tecrübeli laboratuvar personelinin bir 

listesini bulundurur. 



 20 

PPR virüsüyle enfekte olduğundan şüphelenilen hayvanlardan alınan tüm örnekler Bölge 

Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüklerine gönderilir. Gönderilen örnekler, örneklenme günü ve 

zamanına bakılmaksızın derhal işleme alınır. Analiz sonuçları, zaman kaybetmeden GKGM’ne 

bildirilir. Tanı laboratuvarında kullanılan yöntemler, OIE’nin tanı kılavuzunda da belirtilen 

standartlarla uyumludur  

URL, PPR Hastalığı Dünya Referans Laboratuvarı (Hayvan Sağlığı Enstisü, Pirbright, 

Birleşik Krallık) tarafından her yıl düzenlenen laboratuvarlar arası karşılaştırmalı test programına 

(ring test) katılmaktadır.  

YHKM tarafından ihtiyaç duyulması halinde, epidemiyolojik çalışmalar için teknik destek 

sağlayabilecek URL dışında yedi adet Bölgesel VKE bulunmaktadır. Bu Enstitülerin yerlerini 

gösteren harita Ek 5’te verilmektedir.  

 

8.4 PPR hastalığının etkili bir şekilde kontrolü, PPR hastalığı mevzuatında ifade edilen kontrol ve 

eradikasyon önlemlerinin yürütülmesi için gerekli olan ekipmanların kullanıma hazır olup 

olmadığına bağlıdır.  

Söz konusu ekipman listesi Uygulama Kılavuzu’nda verilmekte olup, TOB’nın Merkez 

İkmal Müdürlüğü’nden GKGM’nün izni ile tedarik edilebilir. Merkezin adresi ve telefon numaraları 

aşağıdaki gibidir: 

 

Merkez İkmal Müdürlüğü Eşkişehir Yolu 9. KM Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 0312 287 84 86 / 0312 287 33 38 

9.  UYGULAMA KILAVUZU  

9.1.  Hastalıkla ilgili genel bilgi 

 

9.1.1 Tanım  

 

 Küçük ruminantların vebası (Koyun Keçi Vebası, Peste des Petits Ruminants, PPR)  koyun ve 

keçilerde, yüksek ateş, sindirim sistemi mukozasında hemoraji, erozyonlar, gastroenteritis, ishal ve 

bronko-pneumoni ile karakterize, mortalite ve morbidite oranı yüksek viral bir hastalıktır.  

 

 Hastalık, yakından ilintili bir virüsün yol açtığı sığır vebasına çok benzemektedir. 

 

9.1.2.Etiyoloji 

 

 Peste des petits ruminants virusu (PPRV), Paramyxoviridae ailesinin Morbillivirus türünün bir 

üyesidir. Aynı türe dahil virüsler köpek gençlik hastalığına, fok (mühür) vebasına, insanlarda 

kızamığa, sığır vebasına ve atlarda Morbillivirus hastalığına yol açmaktadır. PPRV’nin sığır vebası 

virüsünden evrimleştiği düşünülmekteydi fakat şimdi ayrı bir virüs olduğu kabul edilmektedir.  
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Şema 1. F genine göre PPR virusları arasındaki genetik ilişkiyi gösteren ağaç. (Türkiye’den 

izole edilen viruslar 4. grubu oluşturan Asya virusları arasında yer almaktadır.) 

 
 

Harita 1. PPR viruslarının genetik yapısına göre görüldüğü ülkelerdeki yayılımı 
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9.1.3. Hastalığın Epidemiyolojisi 

 

9.1.3.1.Dünya Üzerinde Yayılışı  

 

 Hastalık ilk defa 1942 yılında Batı Afrika’da Cote d’Ivoire’de (Fidişi Sahili) tanımlanmıştır. 

Hastalık ilk çıkışından bugüne kadar Batı Afrika'daki kökeninin çok ötesine yayılmıştr.Geçtiğimiz 

15 yılda hastalığın yayılımı katlanarak artmış, Asya, Afrika ve Yakın ve Orta Doğu'daki 70'in 

üzerinde ülkede, 2016 ve 2018 yıllarında ise Avrupa'da (Gürcistan, Bulgaristan) tespit edilmiştir. 

FAOSTAT verilerine göre global olarak koyun keçi popülasyonunun koyun keçi vebası riski % 62,5 

olarak bildirilmiştir. Hastalığın 2009 yılına kadar zaman içinde dağılımı Harita 2’de gösterilmiştir. 

Harita 3 ve 4’ te ise 2005 ve 2020 yılları arasındaki PPR mihrakları görlmektedir. 

 

Harita 2 . PPR’ın yıllara göre dünya ülkelerine yayılışı (1942-2009) 

  

 
 

Harita 3 . 2005-2018 yılları arası PPR’ın Vakaları 

 
 

 

Harita 4 . 2020 Yılı PPR Vakaları (2020 yılı Mayıs Ayına Kadar) 
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9.1.3.2.Türkiye’deki Durum  

 

 Ülkemizde koyun  ve keçi vebası ilk defa serolojik olarak 1992 yılında Mardin/Kızıltepe’de 

tespit edilmiş, daha sonraki yıllarda ise ülke genelinde yaygınlık  göstermiştir. Koyun keçi vebası 

1997 yılında ihbarı mecburi hastalıklar listesine alınmıştır. OIE’ye bildirilen yıllar bazında PPR 

mihrakları aşağıdaki şemada yer almaktadır.  

 

Şema 2. 2012-2019 Yılları Arası PPR Mihrakları 

 

 
 

 Ülkemizde 1994-2009 yılları arasında yapılan etiyolojik, serolojik, patolojik ve imunopatolojik 

çalışmalarda hastalığın yaygın olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmalara göre PPR ülke prevalansının 

%28, morbiditesinin % 80-100, mortalitesinin ise hastalanan hayvanların yaşına bağlı olarak % 80’e 

kadar çıkabildiği bildirilmiştir.  

 Hastalığın yüksek bulaşıcılık özelliği ve hızlı prevalansı nedeniyle PPR’ın çiftlik hayvanları 

üzerinde büyük etkisi olmuştur. PPR, Türkiye’de önemli kayıplara neden olan ekonomik açıdan 

önemli bir hastalıktır. 
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 OIE ve FAO işbirliğiyle hazırlanan PPR’ın Global Strateji Planı çerçevesinde dünyada 2030 

yılına kadar hastalığın eradikasyonu hedeflenmektedir. Ülkememizde de bu plan doğrultusunda 

çalışmalar yürütülmektedir.  

 

PPRV’nin Türkiye’ye giriş riskinin değerlendirilmesi 

 

 Enfekte hayvanların hareketleri, 

 Enfekte bölgelerdeki insan hareketleri, 

 Ortak meralar, su kaynakları ve/veya barınaklar aracılığıyla ticaret ya da göçebe 

hayvanlarıyla temas,  

 Canlı hayvan pazarları (hayvan hareketlerinde düzensiz artışların olması, örneğin kurban 

bayramlarında), 

 PPR enfeksiyonunun problem teşkil ettiği ülkelerden enfekte canlı hayvanların ya da 

ürünlerin yasal yada yasa dışı yollarla ithalatı. 

 

9.1.3.3.Epidemiyolojik Görüşler 

 

a)Hastalığa karşı duyarlı türler 

 

Keçi ve Koyunlar 

 Keçiler ve koyunlar, yegane doğal PPR konakçısıdırlar. Koyunlara kıyasla keçiler hastalığa 

daha fazla duyarlıdır ve koyunlardan klinik olarak daha ciddi bir hastalık tablosu yaşamaktadırlar. 

Genç hayvanlar ise yetişkin hayvanlardan daha hassastır. 

 

 Koyunlar, PPR’ye karşı nispeten daha fazla dirençlidirler. Bazı durumlarda enfekte keçilere 

yakın mesafede yaşayan koyunlar hastalıktan etkilenmemişlerdir.  

 

 Ekzotik bölgelerde her yaş grubu, endemik bölgelerde ise daha çok 4-18 aylık genç hayvanlar 

hassastır. 

 

 Afrika’daki keçi ırkları ve ayrıca ırk içindeki hayvanlar PPR’ye karşı hassasiyetleri açısından 

farklılık göstermektedirler; örneğin Gine ırkları, Kuzey Afrika ırklarına kıyasla daha hassastırlar. 

Avrupa’lı ırklar fazlasıyla hassastırlar.  

 

Sığır ve Domuzlar 

  Sığırlarda belirsiz bir enfeksiyon şekillenmesine rağmen hastalığı bulaştırmaz. Domuzların 

duyarlı oldukları ve virüsü laboratuar ortamında bulaştırdıkları bildirilmesine rağmen sahada virüsü 

bulaştırdıklarına dair bir durum şekillenmemiştir.  

 

Manda ve Develer 

 Deve ve mandalarda da hastalık bildirilmişse de hastalığın epizootiyolojisinde ve yayılmasında 

çok önemli olmadığı bildirilmektedir. 

 

Geyik 

 Cervus elaphus türüne ait kızıl geyikler doğal salgında enfekte olmuşlardır. Odocoileus 

virginianus türüne ait beyaz kuyruklu geyikler deneysel enfeksiyona yatkındırlar ve koyun ve 

keçilerde görülenlere benzer lezyonlar geliştirebilmektedirler.  

 

Vahşi türler 

 Her ne kadar bazı ceylan, dağ keçisi ve vahşi koyun türlerinde PPR gözlenmişse de vahşi 

hayvanların PPR epidemiyolojisinde oynadığı rol bilinmemektedir.  

 

 



 25 

b)Virüsün dayanıklılığı 

 

Canlı hayvanlar 

Enfekte hayvanların ateşlerinin yükselmesinin ardından yaklaşık 10 gün boyunca tüm salgı 

ve ifrazatta virüs bulunur. PPR bulaşan hayvanlar ya ölürler ya da sağlam bir bağışıklık edinirler. 

Kronik bir taşıyıcılık durumu bulunmamaktadır. 

 

Virüs sağkalımı 

 Sıcaklık : 37 ° C'de 3 saat veya 56˚C'de 2,2 dakikalık yarılanma ömrü vardır. Soğutılmuş ve 

dondurulmuş dokularda uzun süre hayatta kalır. 

 Ph: Virüs’ün en kararlı hali 5.0-10.0 pH düzeyleri arasındadır. 4.0’dan düşük, 11.0’dan 

yüksek pH değerlerinde virüs inaktive olmaktadır; 

 Dezenfektanlar/kimyasallar: Alkol, eter ve yaygın olarak kullanılan deterjanlar ve çoğu 

dezenfektana ( fenol, % 2’lik sodyum hidroksit) karşı da duyarlıdır. 

 

9.1.4. Hastalığın Yayılması 

Mevsimsel bir insidens farklılığı olmamasına karşın, yağmurlu ve soğuk mevsimlerde, 

hayvan hareketlerinin yoğun olduğu dönemlerde ve doğum mevsiminde hastalık daha sık 

görülmektedir. 

Hasta hayvanlarda göz yaşı, burun akıntısı, salya ve gaita yüksek oranda virus içerir. 

Hastalık, kontamine materyallerle indirekt olarak bulaşabilirse de en önemli bulaşma yolu yakın 

temasla direkt bulaşmadır.  

 Hastalık, aşağıdakiler dahil olmak üzere pek çok yolla yayılabilir. 

 

Canlı hayvanlar 

 Enfeksiyon, enfekte hayvanların yeni bölgelere hareketiyle yayılır. Hastalığın geçirilmesi 

genellikle doğrudan temas yoluyla gerçekleşir. Bulaşma, sindirim ve solunum yoluyladır. 
Enfeksiyon çoğunlukla, hapşırma ya da öksürmeyle ortaya çıkan damlacık yoluyla (solunum 

sistemi) gerçekleşir.  

 

 Enfekte hayvanlar ateşin başlamasıyla birlikte virüsü dışarı verdikleri soluk ve tüm salgı ve 

(meni, süt ve idrar dahil) ifrazat yoluyla, ishalin başlamasıyla birlikte ise dışkı yoluyla saçarlar. 

Geceleyin serin koşullarda enfeksiyon yaklaşık 10 metrelik mesafelere yayılabilir.  

 

Sun’i tohumlama 

 Virüs semen ve embriyoda bulunabilmektedir ve bu yolla geçirilmesi muhtemeldir.  

 

Fomitler 

 Virüsün konakçı dışında yaşama şansı çok zayıftır ve bu da virüsün canlı ya da cansız 

vektörlerle dolaylı yoldan taşınması ihtimalini zayıflatmaktadır.  

 

Vektörler 

 PPR’ın biyolojik vektörü konusunda bir bilgi bulunmadığından vektörlerin rolü olmadığı kabul 

edilmektedir.  

 

Araç gereçler 

 PPR uzun mesafelere gübre, yem, bulaşık giysiler, ekipman ve taşıtlarla süratli bir şekilde 

yayılabilmektedir.  
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İnsanlar 

 Enfekte işletmelere giriş ve çıkışlarda, enfekte dışkı yada solunum yolu sekresyonları ile 

kontamine araç, ekipman, personel ve yem malzemelerinin hareketlerinde görevli insanlar etkenin 

taşınmasında rol oynayabilirler.    

 

9.1.5. Hastalığın Seyri  

Özellikle hastalığın görülmediği ülke veya bölgelere inkubasyon dönemindeki veya 

subklinik hasta hayvanların getirilmesi en önemli enfeksiyon kaynağını oluşturur. Hastalıktan ari 

bölge ve ülkelerde bir sürüde enfeksiyon şekillendikten sonra, kısa sürede hastalık sürü içinde ve 

sürüler arasında hızla yayılır. Ekzootik bölgelerde salgınlar şiddetli iken endemik bölgelerde daha az 

yaygın ve klinik seyir çok şiddetli değildir.  

 PPR, Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) tarafından bildirilmesi zorunlu olan önemli 

hastalıklardan biri olarak tanımlanmaktadır. Bildirilmesi zorunlu hastalıklar listesi, ulusal sınırları 

hesaba katmaksızın hızlı ve ciddi yayılma potansiyeli taşıyan bulaşıcı hastalıklardır; sosyo-

ekonomik açıdan ya da kamu sağlığı açısından ciddi etkileri bulunmaktadır ve uluslararası hayvan 

ve hayvan ürünleri ticaretinde büyük öneme sahiptirler.  

 

Kamu sağlığı: PPR insanlara bulaşmamaktadır.  

 

Sosyo-ekonomik açıdan etkileri:  

 Çiftlik hayvanlarında düşük verim 

 Aşılama maliyeti 

 Canlı hayvan ve hayvan ürünlerinin uluslararası ticaretinde sınırlamalar 

 Tazminat maliyeti 

 PPR’nin varolmadığı vaziyetin yeniden elde edilmesinin maliyeti 

 

9.1.6 Hastalığın Bağışıklığı 

Koyun keçi vebası hastalığından iyileşen hayvanlarda ömür boyu devam ettiği düşünülen 

uzun süreli bir bağışıklık şekillenir ve bağışıklıktan nötralizan antikorlar sorumludur. Aktif olarak 

bağışıklık kazanmış analarda antikorlar kolostrumla yavruya geçer. Kolostrumla kazanılan pasif 

bağışıklık süresinin analardaki antikor seviyesine bağlı olarak 3-6 ay arasında olduğu 

bildirilmektedir.  

 

9.2.  Hastalığın teşhisi  

Subklinik ve perakut formların dışında PPR'ın akut formunda klinik bulgular hastalıktan şüphe 

edilmesi için yeterlidir. Ancak perakut ve subklinik formlarda anemnestik bilgiler değerlendirilerek 

solunum ve sindirim sistemi semptomlarının birlikte görüldüğü olgularda diğer bakteriyel, viral ve 

paraziter hastalıklarla birlikte PPR'da göz önünde bulundurulmalıdır, kesin teşhis ancak laboratuvar 

muayeneleri ile mümkündür. 

Klinik PPR’nin ortaya çıkışı şu aşağıdakilerden herhangi biriyle ilişkili olabilir:  

 

 Yakın zaman önce farklı yaşlardan koyun ve/veya keçilerin bir yerden bir yere hareket 

etmesi ya da bir araya toplanması hikayesi (barınma ve beslenmede bu durumla bağlantılı 

bir değişiklik olabilir ya da olmayabilir);  

 

 Son zamanda yeni satın alınmış hayvanların gelmesi; pazara yollanan fakat satılmadan 

geri getirilen koyun ve/veya keçilerle kapalı yerde/köy sürüsü içinde temas;  
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 Yağmur mevsiminin (sıcak ve nemli) başlaması ya da kuru ve soğuk dönemlere (örneğin 

Batı Afrika’daki harmattan dönemi) girilmesi gibi hava değişiklikleri; ortak meralar, su 

kaynakları ve/veya barınaklar aracılığıyla ticaret ya da göçebe hayvanlarıyla temas;  

 

 Hayvancılık ve ticaret uygulamalarında (daha fazla yoğunlaşmaya yönelik) değişiklikler.  

 

9.2.1. Klinik belirtiler 

İnkubasyon süresi yaklaşık 4–6 gündür ancak 3–10 gün arasında değişebilir. Çoğu durumda 

klinik belirtiler 3-6 gün içinde ortaya çıkar. OIE Kara Hayvanları Sağlık Kodu ve PPRY 

doğrultusunda PPR için inkübasyon süresi 21 gün olarak belirlenmiştir. 

Koyun keçi vebasında klinik seyir; hastalığın ekzootik veya endemik olmasına, hayvanın 

türüne, yaşına ve alınan virus miktarına bağlı olarak perakut, akut ve subakut seyredecek kadar 

değişen farklılıklar gösterir. Tipik semptomlar, hastalığın akut klinik formunda görülür. Ölüm oranı 

hastalığın klinik seyrine ve hastalanan hayvanların yaşına bağlı olarak %3-80 arasında geniş sınırlar 

içindedir.  

Perakut form 

Genellikle keçilerde veya genç hayvanlarda görülür. İnkubasyon süresi 2 güne kadar düşer. 

Hastalık ani yüksek ateş, depresyon, iştahsızlık ve solunum güçlüğü ile başlar. Bazı olaylarda mukoz 

membranlarda konjesyon ve hemorajiler görülerek kısa sürede ölümle sonuçlanır. Morbidite % 100 

iken mortalite % 90 civarındadır. 

Akut form 

İnkubasyon süresi 4-6 gündür. Bazı olaylarda 3-10 gün arasında farklılık gösterir.Yüksek 

beden ısısını (40-41 0C), iştahsızlık, genel düşkünlük, burun ucunun kuruması ve konjuktivaların 

konjesyonu takip eder. Başlangıçta seröz karakterde olan göz ve burun akıntısı hastalık ilerledikçe 

mukoprulent bir hal alır. Yüksek ateşin görülmesinden yaklaşık 4 gün sonra diş etlerinden başlamak 

üzere dudak mukozalarında, dilde, yumuşak ve sert damakta, papillalarda ve burun mukozasında 

eroziv lezyonlar şekillenir. 

Hastalık ilerledikçe eroziv karakterdeki ağız lezyonları ülseratif bir hal alır ve ağızda pis bir 

koku hissedilir. Öksürük çok sık rastlanan bir diğer klinik semptomdur. Bu dönemde mukoprulent 

bir hal alan burun akıntısı solunumu güçleştirir. İshalin başlaması ile beden ısısı düşer. İshal her 

zaman hemorajik karakterde olmayabilir. Bu dönemde gebe hayvanlarda abort görülebilir. Solunum 

güçlüğü, hipotermi ve dehidrasyonu takiben 5-10 gün içinde ölüm şekillenir. Morbidite %100'e 

ulaşırsa da mortalite geniş sınırlar içinde farklılık gösterir. Canlı kalan hayvanlar 2 hafta içinde 

iyileşebilirler veya hastalık latent enfeksiyonların aktivasyonu sonucu sekonder ve mix 

enfeksiyonlar ile sonuçlanır.  

Subakut veya subklinik form 

Yerel ırkların doğal direncine, hayvanın yaşına, türüne ve alınan virus miktarına bağlı olarak 

yetişkin hayvanlarda oldukça sık görülür. Hastalık süresi 10-15 gün kadardır. Klinik semptomlar 

belirgin değildir. Düzensiz beden ısısının dışında herhangi bir semptom görülmez dolayısıyla 

kolaylıkla gözden kaçabilir. Pneumopati en önemli klinik bulgudur. PPR'da hastalığın subklinik 

formunun son dönemlerinde ağız ve burun mukozasında papülöz, pustülöz, ektima benzeri 

değişiklikler oluşur ve bu oluşumlar klinik teşhiste önemli karışıklıklara neden olur. Hastalığın 

subklinik formu hastalığın yayılması açısından oldukça büyük öneme sahiptir. 
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                                Göz yaşı akıntısı                                        Konjuktivada konjesyon 

http:// www.fao. Org / DOCREP/ 003/ X1703E/ X1703E00. HTM. 

 

                        Mukoprulent burun akıntısı                                            İshal 

http:// www.fao. Org / DOCREP/ 003/ X1703E/ X1703E00. HTM. 

 

Eroziv Lezyonlar (H.Albayrak, 2007) 

 

                       Ülseratif Lezyonlar                          Ağız Etrafında Noduler Lezyonlar  

(hastalığın son döneminde) 

http:// www.fao. Org / DOCREP/ 003/ X1703E/ X1703E00. HTM 
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9.2.2. Klinik Teşhis 

Klinik muayeneden önce filyasyon tespitinde yardımcı olacak EK 6’da yer alan 

Epidemiyolojik İnceleme Raporunda yer alan aşağıdaki soruların cevapları bulunmalıdır. 

• Hangi klinik semptomlar görülüyor ? 

• Hastalık ilk ne zaman görüldü ? 

• Hastalanan hayvan türleri nelerdir ? 

• Hastalık öncesi aynı türden hayvanlarla temas var mı?  

• Yeni hayvan alımı oldu mu? 

• Hayvan pazarı, ortak mera ve su kaynağı yönünden hastalık ihtimalleri söz konusu mu? 

• Uygulanan aşılar uygulama tarihleri nelerdir ? 

• Yaş grubuna göre hastalık ve ölüm oranları nelerdir ? 

• Benzer hastalık tablosu daha önce görüldü mü ? 

• Hastalıktan etkilenen başka sürü veya sürüler var mı ? 

Aşağıda belirtildiği şekilde yapılacak sistemik muayenelerde, muayene sonuçları düzenli 

olarak kayıt edilmeli ve alınan örnekler laboratuvara ulaştırılmalıdır. 

Genel durum 
Durgunluk, iştahsızlık, susuzluk, yüksek ateş, geviş getirmeme durumu, ishalin varlığı, 

Solunum 
Solunum şekli, öksürük,  

Lenf yumruları; 

Lenf yumrularının büyüklüğü,  

Gözler  
Bakışlardaki durgunluk, konjesyon, göz yaşı akıntısı ve özelliği, 

Burun 
Burun ucunun kuruluğu, burun akıntısı ve özelliği, burun mukozasının durumu, 

Ağız 
Diş etleri, ağız mukozası, damak, papillalar ve dilin durumu, ağızda koku mevcudiyeti, 

Dehidrasyon 
Derinin dehidrasyon yönünden durumu, 

Ayaklar 
Ayak lezyonları yönünden incelenir. 

Postmortem muayene 

Perakut ve subklinik formlarda önemli bir otopsi bulgusuna rastlanmazken tipik otopsi 

bulguları akut klinik formda görülür. Bu nedenle eğer mevcut ise açık tipik klinik semptom gösteren 

hasta hayvanlar öldürülerek otopsi yapılmalıdır. Hastalık sonucu ölen hayvanlarda ise postmortem 

muayeneler mümkün olduğu kadar çabuk yapılmalıdır. Hastalığın çok erken yada son dönemlerinde 

ölen hayvanların postmortem muayenelerinde önemli bir otopsi bulgusu görülmeyebilir. 

Otopsi bulguları 

Karkas 
Hastalık sonucu ölen hayvanlar dehidre, göz göz çukurlarına gömülmüş ve perianal bölge ishal 

sonucu kirlidir. Periorbital ve perinasal bölge mukoprulent akıntıdan dolayı kapanmış olabilir. 



 30 

Ağız 
Dudak, diş eti, dilin serbest ucu, yanak papilaları ve larenkste eroziv stomatitise özgü lezyonlar 

vardır. 

 

                               Ülseratif Lezyonlar                                      Eroziv Ülseratif Stomatitis 

http:// www.fao. Org / DOCREP/ 003/ X1703E/ X1703E00. HTM. 

Sindirim sistemi 

Yemek borusunda ve ön midelerde önemli herhangi bir değişiklik görülmezken abomasumda 

kanamalar ve erozyonlar mevcuttur. Pyolorik bölgede genellikle pseudo membranla kaplı 

ülserasyonlara sık rastlanır. İnce barsaklarda hemoraji, payer plaklarında ise nekroz bazende 

ülserasyonlar görülürken iliosekal bölgede konjesyonlar görülür. Kolon ve rektumda zebra çizgisi 

olarak tanımlanan hemorajilerin görülmesi en önemli otopsi bulgusunu teşkil eder. 

 

                       Abamasum’da kanamalar           Mezenteriyel lenf yumrularında hiperemi ve ödem 

http:// www.fao. Org / DOCREP/ 003/ X1703E/ X1703E00. HTM. 

Anil Kumar Kataria ve ark Slov Vet Res 2007; 44 (4): 123-132 

 

  

Zebra çizgileri 

http:// www.fao. Org / DOCREP/ 003/ X1703E/ X1703E00. HTM 

Harun ALBAYRAK 
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Solunum sistemi 

Sekunder bronko-pneumoni oldukça yaygın görülür. Akciğer lezyonlarına genellikle apikal 

ve kardial loplarda rastlanır. Konselidasyon atalaktazi ve koyu kırmızı renkte hepatizasyon 

akciğerlerde görülen diğer otopsi bulgularıdır. Bazı olaylarda pleuritis ve hydrothoraks görülebilir. 

  

Akciğerler (Samsun HSYSŞM) 

Lenfoid doku 

Lenfo retiküler dokularda ise dalak normalden büyük, mediastinal ve mezenteriyel lenf 

yumruları konjesyone ve ödemlidir. Hastalığın uzun sürdüğü olaylarda ise lenf yumruları küçülmüş 

ve buruşuk bir görünüm almıştır. 

 

9.2.3.Klinik ayırıcı teşhis 

 

 PPR özellikle yeni ortaya çıktığında ateşli seyreden ve kabaca benzer klinik belirtilere sahip 

başka hastalıklarla sık sık karıştırılır. Etkilenen yaş grubu, aktive olan protozoon, bakteriyel ve viral 

hastalıklara bağlı olarak oldukça komplike olabilir.  

 Sindirim ve solunum sistemi semptomu ile seyreden hastalıkların yüksek ateş döneminde 

mukoz membranlardaki konjesyon ve erezyonlar kolaylıkla klinik olarak PPR olarak düşünülebilir.  

 Klinik olarak PPR’ın şüphe edildiği olaylarda aynı zamanda bulaşıcı keçi pleuropneumonia, 

pastörellosis, mavidil, ektima, çiçek, şap, koksidiosis, kriptosporidiosis, mineral zehirlenmeler ve 

özellikle genç hayvanlarda kolibasillosis her zaman dikkate alınmalıdır.  

 Araştırma yürütülürken hastalığın sürü içinde seyrinin incelenmesi, en az, tek bir keçi ya da 

koyundan elde edilen veriler kadar önemlidir. Başka hastalıklarla karıştırmanın başlıca nedenleri 

şunlardır: 

Ağız lezyonları  

Rinderpest, şap hastalığı, mavidil ya da bulaşıcı ektima’nın (orf ya da “yaralı ağız”) bir semptomu 

olabilir.  

Solunum güçlüğü  

Pnömonik pasteurrellosis ya da bulaşıcı caprine plöropnömoni’nin (CCPP) bir semptomu olabilir. 

İshal  

Coccidiosis’in ya da gastrointestinal bölgede helmint enfestasyonlarının bir semptomu olabilir. 

Pnömoni genellikle PPR’ye dair çok açık ipucu sunan bir belirtidir ve bu nedenle de ayırt edici 

teşhiste kuşkusuz pnömonili pasteurellosis ve CCPP en büyük güçlüğü oluşturmaktadır.  

    PPR hastalığının klinik olarak karıştırıldığı diğer hastalıklar 

♦ Sığır vebası 

♦ Şap 

♦ Ektima 

♦ Koyun ve keçi çiçeği 

♦ Mavidil 
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♦ Pastörellosis  

♦ Keçiciğer ağrısı 

♦ Kolibasillosis   

♦ Koksidiyosis  

♦ Mineral zehirlenmeler 

Sığır vebası hastalığı 

 İlk olarak Asya’da küçük ruminantlarda tespit edilmiştir. Bu hastalık genellikle sadece, küçük 

ruminantlar hasta sığır ya da mandalarla temas ettiklerinde ortaya çıkar, dolayısıyla da araştırmalar 

sırasında tüm türlerin incelenmesi önem taşımaktadır. Hastalığın teyit edilebilmesi için bir uzman 

laboratuvarın araçlarından faydalanmak gerekmektedir. Sığır vebasının ve PPR’nin laboratuvarda 

doğrulanmaları için gerekli olan numuneler tamamen aynıdır. Bu hastalık dünyadan eradike 

edilmiştir. 

Şap hastalığı (FMD)  

 Keçilere oranla koyunlarda daha sık rastlanır. FMD’nin en önemli ayırt edici özellikleri 

lezyonların ortaya çıkmasının dışında solunum sorunlarının ve ishalin mevcut olmaması ve 

(çoğunlukla belirgin bir şekilde) topallamadır. Çok küçük yaştaki kuzuların başka belirti 

göstermeksizin ani ölümleri sıklıkla rastlanan bir durumdur. Ağız lezyonları varsa genellikle çok 

küçüktürler ve görülmesi güçtür; ağızdan PPR’de olduğu gibi pis bir koku yayılmaz.  

 

  
Ağız mukozası ve tırnak aralarında vezikül ve aftların oluşumu 

http://km.fao.org/eufmd/index.php/FMD_ageing_of_lesions 

 

Bulaşıcı ecthyma (orf, "yaralı ağız ", bulaşıcı pustular dermatit)  

 PPR’nin geç evrelerinde zaman zaman dudaklarda görülen nodüller ve kalın yara kabukları 

nedeniyle sık sık PPR ile karıştırılır. Lezyonların ağza ve burna yayıldığı şiddetli orf vakalarında 

karıştırma olasılığı özellikle artmaktadır. Komplike olmayan orf’ta ishal, pnömoni ve ağızda nekroz 

genellikle gözlenmez.  

 

  

http://www.cvm.ncsu.edu 
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Koyun ve Keçi çiçeği 

 Generalize, vezikülopapillöz, exanthem ana semptomu ile karakterize akut seyirli bulaşıcı viral 

bir hastalıktır. Morbidite oranı %70-90 arasında olmasına karşın mortalite oranı klinik seyre ve 

hastalanan hayvanların yaşına bağlı olarak %5-80 arasında farklılık gösterir. Yüksek ateş, göz - 

burun akıntısı ve konjuktivitisi takiben vücudun kılsız bölgelerinde (burun, dudak, meme, bacak 

araları, karın ve kuyruk altında) şekillenen çiçek lezyonları klinik ayırıcı teşhiste en önemli bulguları 

teşkil eder. 

 

  

 

                            Deri lezyonları                   Koyun keçi çiçekte multi fokal pneumoni odakları 

http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/ 

 

Mavidil  

 PPR gibi mavidilin de en belirgin özellikleri ateş, akıntı ve ağız lezyonlarıdır. Bununla birlikte 

PPR’den birkaç noktada ayrılır: kafa bölgesinde ödem oluşumu, ağız boşluğunda mavimsi 

renklenme, toynaklarda ve vücudun daha az kıllı bölgelerinde koroner bant yangısı ve 

topallama. Dünyanın PPR’den etkilenen bütün bölgelerinde virüs enfeksiyonu endemiktir. Bununla 

beraber, klinik hastalık genellikle bu ülkelerdeki yerli soylarda gözlenmez, daha ziyade dışarıdan 

getirilmiş hayvanlarda görülür. Tek numunelerde mavidil virüs antikorlarının saptanması geçici 

mavidil teşhisini teyit etmez.  

 

  
 

Yüzde ödem ve burun akıntısı Dilde ödem ve siyonotik renk 

http://www.iah.bbsrc.ac.uk/bluetongue/BT_clinical.pdf 
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        Koroner bant hiperemi                             Koroner bant renk değişikliği 

http://www.iah.bbsrc.ac.uk/bluetongue/BT_clinical.pdf 

http:// www.fao. Org / DOCREP/ 003/ X1703E/ X1703E00. HTM. 

 

Pnömonik pasteurellosis  

 Koyun ve keçilerde görülen tümüyle bir solunum sistemi hastalığıdır ve hastalığa Mannhemia 

haemolytica adlı bakteri yol açmaktadır. Akciğerlerin özellikle ön ve kardiyak loblarında ele gelen 

sert koyu kırmızı/mor alanlar belirgindir. Ağız lezyonu ya da ishal gerçekleşmez. Koyunların ticari 

amaçlarla çok sayıda bir araya toplandıkları zamanlarda olduğu gibi istisnai stres koşulları ve 

kalabalık ortamlar haricinde hastalıktan etkilenen ve ölen hayvanların sayısı çoğunlukla 

PPR’dekilerden düşüktür. Ayırt etmede en büyük sorun, bazı vakalarda olduğu gibi, PPR’de ağız 

lezyonu ve ishal görülmediğinde ya da pek belirgin olmadığında ortaya çıkmaktadır. Uygun kültür 

ortamı kullanıldığında Mannhemia haemolytica bakterileri koyunların pnömonili akciğerlerinden 

kolaylıkla saf ve bol miktarda izole edilebilmektedir. Bu nedenle, Mannhemia haemolytica 

bakterilerinin koyun akciğerlerinden izolasyonu ne birincil pnömonili pasteurellosis teşhisini 

doğrulamakta, ne de PPR varlığı olasılığını ortadan kaldırmaktadır. PPR riskinin bulunduğu yerlerde 

her şüpheli pnömonili pasteurellosis vakasında PPRV’yi teşhis amaçlı kullanılan teşhis testleri 

uygulanmalıdır.  

 

  

Mike Sharp 

 

Bulaşıcı caprine plöropnömoni (CCPP) 

 

 Mycoplasma sp’nin yol açtığı, keçilerde görülen (koyunları etkilememektedir) bir hastalıktır. 

PPR gibi ateş, zor/anormal solunum ve öksürükle karakterizedir fakat CCPP’de ağız lezyonları ya da 

ishal görülmemektedir. Ölüm sonrası incelemede CCPP’deki akciğer lezyonları daha yaygındır ve 

göğüs boşluğunda fibrinli bir sıvı tespit edilir. Akciğerleri fibrin birikintileri kaplar ve genellikle de 

fibrinli liflerle göğüs duvarına bağlıdırlar. PPR riskinin yüksek olduğu bölgelerde CCPP şüphesi 

taşınsa bile nekahat evresindeki sürülerden en azından serum numuneleri alınarak laboratuvar testi 

yapılması ve PPR olasılığının bertaraf edilmesi tavsiye edilmektedir.  
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Keçi akciğer yüzeyinde  CCPP’e ait tipik fibrinöz doku ve adezyonlar 

http:// www.fao. Org / DOCREP/ 003/ X1703E/ X1703E00. HTM. 

 

Koksidiyosis 

 Coccidiosis genellikle 4-7 haftalık yaşlarda yaygın olarak hastalık semptomları 

göstermektedir. Kuzularda klinik olarak genellikle iştahsızlık, kıl ve yapağının dışkıyla bulaşık 

olması, yapağının mat hale gelmesi ve zayıflama görülmektedir. Aralıklarla tekrarlayan bol sulu, 

çoğunlukla mukuslu ve bazen de kanlı ishal tablosu gelişmektedir. İlerleyen vakalarda tenesmus ve 

prolapsus rekti gözlenmektedir. Dehidrasyon, anemi, kilo ve yün kaybı ile ağır enfeksiyonlarda ateş, 

kas spazmları ve sinirsel belirtiler de göze çarpmaktadır.  Coccidiosis sürülerde ağıl hijyen 

kurallarına uyulmadığında, yem ve sulukların dışkı ile bulaşık olduğu durumlarda, kalabalık ve 

karışık yaş gruplarının bir arada bulunduğu işletmelerde daha hızlı yayılmaktadır. 

  

 
                       

Barsaklarda koksidiosise özgü nodüller 

                           http://www.wool.com/Grow_WormBoss_Know-your-worms_Coccidia.htm  

 

9.2.4. Patoloji 

 

Büyük lezyonlar 

 

 Akut vakalarda ölümden sonra hayvan cesedinden elde edilen bulgular arasında su kaybı, 

dışkıyı tutamama, ağız ve burunda nekrozlu lezyonlar, ileokaekal bölgede tıkanma, körbağırsakta, 

proksimal kolonda ve rektumda lineer konjestiyon ve kolon kıvrımlarda kararma (zebra çizgileri), 

dalakta büyüme ve lenf nodlarında, özellikle de mezenterik lenf nodlarında ödem yer almaktadır. 

Primer bronkopnömoni, virüse özgü ve sık rastlanan bir bulgudur ve teşhis açısıdan önem arz 

etmektedir.  
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Mikroskopik lezyonlar (histopatoloji) 

 

 Histolojik olarak, pek çok morbillivirus enfeksiyonunda görülen belirgin değişiklikler görülür. 

Bunların arasında özellikle akciğerlerde çok hücreli dev hücreler ve hücre içi ve/veya sitoplazmaiçi 

eozinofil inklüzyon teşekkülleri yer almaktadır.  

 

9.2.5. Laboratuvar Teşhisi 

 

a) Gerekli olan numuneler / Numunelerin nakli   

 

 Gerekli olan numunelerin alınması ve nakli hususunda Bakanlığımız talimatları ve Enstitü 

Müdürlükleri Viroloji Numune Kabul Talimatları doğrultusunda işlem yapılacaktır.  

Gerekli olan numuneler 

 

 Laboratuvara gönderilecek materyallerin alınacağı hayvanlar dikkatle seçilmelidir. Özellikle 

hastalığın sonlarına doğru ölmüş ve ileri derecede ishalin şekillendiği hayvanlardan alınacak 

numuneler yeterli oranda virus içermediğinden virolojik muayeneler için uygun değildir. 

 Canlı hayvanlardan hastalık semptomu ile seyreden viral hastalıklarda, klinik bulgu gösteren 

yüksek ateşli hayvanlardan numune alınarak gönderilmelidir. Viremi dönemindeki yüksek ateşli 

hayvanlardan defibrine kan örneği (EDTA'lı tüplerde, en az tüp 10 ml), solunum ve genital hastalık 

semptomu gösteren hayvanlarda, burun, göz ve genital sıvaplar, ticari olarak sunulan uygun tipteki 

svap çubukları ile alınarak aseptik şartlarda ve soğuk zincirde gönderilmelidir. 

 Nekropsi yapılan hayvanlarda; dalak, lenf yumruları, akciğer, böbrek, karaciğer (el ayası 

büyüklüğünde) ve dil dudak tonsil parçaları asepsi ve antisepsi kurallarına uygun olarak, lezyonlu 

kısımlardan seçilmeli ve steril kaplar içinde gönderilmelidir. 

 

Gözyaşı, Nazal ve Rektal Svap 

 Pamuklu çubuk ya da su emici pamuktan svab konjuktival keseye sokulur ve gözyaşı elde 

etmek üzere gezdirilir. Nazal/rektal akıntıların (dışkı, mukus vb.) svaba geçmesini sağlayacak kadar 

derine svap sokulur. Çubuk/svab bir kabın içine konur ve (varsa) yaklaşık 150 mikrolitre fosfatla 

tamponlanmış steril tuzlu su (PBS pH 7.2 - 7.6) eklenir.  

 

Dişeti kazıntısı  

 Bu materyal hayvanın dişetlerine ve alt ve üst dudaklarının iç tarafına sürtülen bir spatula 

yardımıyla ya da parmakla toplanabilir. Elde edilen materyal bir kabın içine konur ve varsa 150 

mikrolitre PBS ilave edilir.  

 

Dokular  

 Ölüm sonrası inceleme için aşağıdaki dokulardan da numune alınması tavsiye edilmektedir: 

akciğerler (mediastinal) ve yemek borusu (mezenterik) civarında bulunan lenf nodları; bağırsak, 

dalak ve akciğerden parça. Her dokudan iki grup numune almak gerekmektedir; numuneleri 

korumak için bir tanesi dondurulmadan soğutulur, diğer ise yüzde 10’luk formalin solüsyonuna 

konur.  

 

Pıhtılaşmamış kan  

 Virüs izolasyonuna gereksinim bulunmaktadır ve bunun için de içinde antikoagulants 

etilendiamin tetraasetik asit (EDTA) bulunan tüplere  pıhtılaşmamış kan örneği (10 ml) alınır. 

 

Pıhtılaşmış kan ya da serum  

 Bu numuneler de antikor taraması için gereklidirler. İyileşen hayvanlardan; aşı geçmişi açık 

olmak kaydıyla kan serum örnekleri alınır. 
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 Ulusal laboratuvarlar tam olarak hangi numunelere gereksinim bulunduğu konusunda yol 

göstereceklerdir. Fakat bir salgın durumunda yukarıda sıralanan numunelerden mümkün olduğunca 

fazla miktarda toplanması tavsiye edilmektedir.  

 

Numunelerin nakli 

 Klinik teşhisin laboratuvarda başarılı bir şekilde onaylanması olasılığı, incelenen numunelerin 

ve numune alınan hayvanların sayısının artmasıyla birlikte artar. Laboratuvar hizmetlerinden 

faydalanırken dikkat edilmesi gereken pek çok önemli nokta bulunmaktadır:  

 

1. Numunelerle birlikte epidemiyolojik ve klinik detayların da sunulması, 

2. Salgın durumunda daima çok sayıda hayvandan numune alınması, 

3. Laboratuvara naklederken numunelerin soğuk zincirde nakledilmesi ve nakliye süresinin en 

aza indirilmesi, 

4. Numune şişelerinin çıkmayan kalemle dikkatli bir şekilde işaretlenmesi ve her numunenin 

kaynağına ilişkin detayların laboratuvara verilmek üzere kaydedilmesi, 

5. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC17025:2012 Standardına 

göre akredite edilmiş olan Enstitü Müdürlüklerimizin numune kabul kriterleri gözönünde 

bulundurularak numunelerin gönderilmesi. 

 

 Koruyucu sıvının içine konmamış dokular, kan ve swab örnekleri buzlu su ya da donmuş jel 

paketleri yardımıyla soğutularak iletilmelidirler. Eğer 72 saatten uzun gecikmelerin yaşanacağı 

tahmin ediliyorsa örnekler dondurulmalı ve kuru buz içinde paketlenerek iletilmelidir.  

 

PPR enfeksiyonu geçiren hayvanlarda oluşan aktif bağışıklık süresinin en az 4 (dört) yıl 

sürdüğü, aşılanmış analarda oluşan PPR antikorlarının kolostrumla yavruya geçtiği ve kolostrumla 

kazanılan pasif bağışıklığın ise analardaki antikor seviyesine bağlı olarak yavruyu 3-6 ay arasında 

koruduğu bildirilmektedir. Hastalık teşhislerinde, gönderilen kan serumu örneklerinde tespit edilen 

antikorların (seropozitifliğin) enfeksiyondan mı, yoksa aşıdan mı kaynaklandığı 

değerlendirilememektedir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için marazi madde gönderirken 

aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

a) Marazi Madde Gönderme Protokolünde hayvanların aşı geçmişleri ve yaşları mutlaka 

belirtilmelidir. 

b) Hastalığın teşhisinde bulunan antikorların yeni bir enfeksiyondan mı, yoksa eski bir 

enfeksiyondan mı (aktif bağışıklık) kaynaklandığını anlamak için antikor titrelerinin 

karşılaştırılabilmesi amacıyla ilk kan serumu gönderildikten 2-3 hafta sonra tekrar kan 

serumu alınarak gönderilmelidir. (Çift serum örneği) 

c) Ateşli dönemde alınan defibrine kan örnekleri soğuk zincire dikkat edilerek gönderilecektir. 

Ölen hayvanlardan mezenteriyal lenf yumrusu, dalak ve akciğer antibiyotikli doku kültür 

sıvısı içinde, doku kültür sıvısının bulunamadığı durumlarda ise soğuk zincire dikkat 

edilerek, histopatolojik yoklamalar için tonsil, dil ve dudaktan alınan parçalar ise %10 formol 

solusyonu içinde gönderilecektir. 

 

b)Laboratuvar testleri  

 

 Laboratuvar muayenelerinin esasını viral antijenlerin tespiti, virus izolasyonu ve 14 gün ara ile 

alınan kan serum örneklerinde spesifik antikorların tespit edilmesi teşkil eder. Laboratuvar testleri 

ile ilgili ayrıntılı bilgi Bakanlığımızca yayınlanan “Teşhiste Metod Birliğinde” yer almaktadır. 

Ayrıntılı bilgi için; 

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/Veteriner%20Hizmetleri/teshiste_metod_birligi/vir

oloji.pdf  

 

 

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/Veteriner%20Hizmetleri/teshiste_metod_birligi/viroloji.pdf
https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/Veteriner%20Hizmetleri/teshiste_metod_birligi/viroloji.pdf
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Tablo 1   PPR’ın teşhisinde kullanılan mevcut test metotları ve süreleri 

Gerekli numune Test 
Sonuç alınması için 

gerekli zaman 

Tam kan (EDTA), Doku Virüs izolasyonu 5–14 gün 

Tam kan (EDTA), Doku 
Antijen arama  

(Immunocapture ELISA) 
2 saat 

Tam kan (EDTA), Doku PCR  1 gün 

Serum örnekleri 
Antikor arama  

(PPR uyumlu ELISA) 
3-4 saat 

Doku örnekleri (Dil, dudak, akciğer) 

 

Histopatoloji-İmmunupatoloji 4-8 gün 

Tam kan (EDTA), Doku 

 

Real Time RT-PCR 3-6 saat 

 

9.3. Salgın yönetimi  

 

 Salgın yönetimi; 5996 sayılı VHBSGYK ve bu Kanun kapsamında yayımlanan Bulaşıcı 

Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik’te yer alan 

ilgili maddeler ile PPRY’de yer alan hükümlere ve Bakanlık tarafından İTOM ve VKE’lere 

gönderilen Talimatlara göre yürütülür. 

 

9.3.1.Şüpheli hastalık bildirimi ve şüphesiyle ilgili yönetim  

 

9.3.1.1. Sorumluluk 

 

 Koyun ve keçilerde PPR hastalığından şüphelenildiği durumlarda ya da hastalık görüldüğünde 

5996 sayılı VHBSGYK’nun 4. Maddesi, İhbari Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin 

Yönetmeliği’nin 5. Maddesi ve BHHMY’nin 5, 6, 7’nci Maddesine gore şüpheli hastalık ihbarını 

alan ilgililer, durumu illerde Bakanlık İl Müdürlüğüne, ilçelerde ise İlçe Müdürlüğüne derhal 

bildirir. 

Şüpheli durumların bildirilmesi RV’yi bilgi temini açısından desteklemesi gereken şirket 

veteriner hekimi veya özel veteriner hekimler için de zorunludur. Eğer şüpheli durum RV’nin 

gelişinden önce bildirilmiş ise şirket veteriner hekim ya da özel veteriner hekim kendi yetkisi 

dahilinde enfeksiyonun yayılmasını önlemek için gerekli herşeyi yapmalıdır. Resmi veteriner hekim 

gelinceye kadar hastalık mahallindeki köy, kasaba, şehir, çiftlik ve işletmelerdeki görevli ve 

yetkililer tarafından aşağıdaki tedbirler alınır; 

 Hasta hayvanların bulunduğu yere giriş ve çıkışlar önlenir. 

 Ölen hayvanlar muayene ve teşhis için muhafazaya alınır, kokuşma halinde ise herhangi bir 

ifrazatı akmayacak şekilde hayvan uğrağı olmayan bir yere sürüklenmeden nakledilir. İki 

metre derinlikteki çukurlara kireçlenerek gömülür. 

 Hastaların temas ettiği ve hastalara ait her çeşit eşya, hayvan yemi ve hayvan maddelerinin 

dışarıya çıkarılması yasaklanır. 

 Hasta hayvanların bakımı için yeterli sayıda kişiler görevlendirilir. Görevli kişinin dışında 

tecrit mahallerine hiç kimsenin girmesine izin verilmez. Hastaların bakımı ile 

görevlendirilenlerin, sağlam hayvanlarla ve bunlara ait malzeme ile temasları önlenir 
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 Alınan tedbirlerin uygulanmasından, köylerde muhtarlar ve hayvan sahipleri, şehir ve 

kasabalarda belediyeler, mahalle muhtarı ve hayvan sahipleri, çiftlik ve işletmelerde ise 

hayvan sahipleri, işletme sorumlusu ve bakıcılar sorumludur. 

 PPR şüphesi bildirilir bildirilmez resmi veteriner hekim hastalık şüphesini bildiren kişiyi 

hemen tespit eder ve aşağıdaki konularda bilgi toplar: 

 Hastalık çıkan yer, çiftlikteki koyun ve keçiler ile diğer hayvanların özellikleri ve sayıları, 

 Hastalık yerindeki personel ve taşıt varlığı, 

 Yakın geçmişe ait kişi, ekipman, taşıt ve hayvan hareketleri,  

 Olay yerinde dezenfektan ve ilgili mekanların dezenfeksiyonunda kullanılacak ekipmanın 

bulunup bulunmadığı, 

 Resmi veteriner hekim çiftlik düzeyinde şüpheli mekanlarda insanların, hayvanların, ekipman 

ve taşıtların hareketlerini önlemek için gerekli işlemleri koordine eder ve aşağıda belirtilen işlemleri 

yapar;  

 İTOM Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri/Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube 

Müdürüne, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri/Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği 

Şube Müdürü de GKGM’ye veya UHKM’ye haber  verir. 

 Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri/Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü 

taraafından Bölge VKEM PPR şüphesi konusunda bilgilendirilir. 

 EK 8’de yer alan gerekli ekipmanları içeren çantasını kontrol eder. 

 PPR şüpheli alana en yakın gezici dezenfeksiyon birimini belirler.  

 

9.3.1.2. Erişim 

 Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin 

Yönetmeliğin 11 inci Maddesine göre hastalık ihbarını alan resmi veteriner hekimin her ne 

kadar en seri vasıta ile en geç 24 saat içinde hastalık yerine gitmesi  gerektiği belirtilmiş olsa 

da “ilk vaka” senaryosunda 2 saat içerisinde, “gittikçe artan” senaryoda ise 1 saat içerisinde 

şüpheli alana ulaşmak için her türlü çaba sarf edilmelidir. İl yada İlçe Müdürü gerekli 

vasıtayı temin etmekle yükümlüdür. Hastalık yerine gidilmesi için İl veya İlçe 

Müdürlüğünün imkanlarının yeterli olmadığı durumlarda mülki ve mahalli idare makamları 

gereken her türlü kolaylığı ve yardımı göstermeye mecburdur. 

 İhbarı alan resmi veteriner hekim olay mahalline gitmeden önce gerekli hazırlıkları yaparak 

olay mahalline hareket eder. 

   Taşıtlarda Alınması Gereken Biyogüvenlik Önlemleri 

a) Hareket etmeden önce araç içinin ve dışının temiz olmasına dikkat edin. Araçtaki alakasız 

ekipmanları ve çöpleri çıkarınız.  

b) Aracın ‘temiz’ ve ‘kirli’ bölgelerini belirleyin: örneğin, arka koltuk ‘temiz’, bagaj ‘kirli’ gibi. 

Eğer aracın tipi bu alanların her ikisinin de aynı hava boşluğunda olmasını gerektiriyorsa 

(steyşın vagon veya jip gibi), araçtaki temiz ve kirli bölgelerin birbirlerinden en uzak 

bölgeler olmasını sağlayın. 

c)  Hem ‘temiz’ hem de ‘kirli’ bölgeleri tek kullanımlık plastik örtülerle kaplayın. 
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ç) Sürücü ve yolcu koltuğu ile aracın ayak basılan yerlerini de benzer şekilde kaplayın 

(çiftlikteki bölümlere yolcularla gitme ihtimalinize karşı).  

d) Yola çıkmadan önce, LİSTE 1’deki maddelerden aracınızda yeterince bulundurduğunuzdan 

emin olun. 

LİSTE 1 

• Kişisel koruyucu giysiler (sıvı geçirmez giysiler, sıvı geçirmez şapka, tek 

kullanımlık önlük ve tulumlar, bot galoşları, eldivenler, plastik çizmeler, 

sıkı ve yüze oturan maskeler)  

• Su kabı + su  

• Dezenfektan 

• Yapılacak iş için gereken ekipmanlar (örnekleme, itlaf, termometre, keskin 

alet kutusu gibi)  

• Fermuarlı, kilitli çift plastik torba içerisinde taşınan şarjlı mobil telefon  

• Giysi ve ekipmanların taşınması ve/veya imhası için otoklavlanabilir 

torbalar ve bağlar  

• Dezenfeksiyon için fırça ve kova  

• Büyük temiz plastik örtüler  

• Günlük giysileri koymak için temiz plastik torba  

• Dezenfekte edilebilir not defteri ve kalemler  

e)  Temiz ve/veya kullanılmamış tüm ekipman ve malzemeleri (giysiler, örnekleme 

malzemeleri, vb.) ‘temiz’ bölgede tutun.  

f)  ‘Kirli’ alandaki hiçbir şeyi, aracın ‘temiz’ alanına koymayın. 

g)  Ofise geri döndüğünüzde aracın içini temizlettirin ve dezenfekte ettirin. Temizlik ve 

dezenfeksiyon işleminde aracın temas ettiğiniz kısımlarına (direksiyon, pedallar gibi) ve 

‘kirli’ bölgeye özellikle dikkat edin. Aracın dışını temizlemek için güçlü araba yıkama 

cihazlarını kullanın.  

       RVve LV Tarafından Alınması Gereken Biyogüvenlik Önlemleri 

a) Tesise giderken normal günlük giysilerinizi giyeceksiniz. Bu nedenle, kişisel koruyucu 

giysilerinizi çiftlikte giymelisiniz (bkz. LİSTE 2).  
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LİSTE 2 

•  Tek kullanımlık tulum (tulumun paçaları plastik çizmelerin içinde kalacak 

şekilde)  

•  Plastik çizmeler  

•  Sıvı geçirmez giysi (sıvı geçirmez pantalonun paçalarını plastik 

çizmelerin üzerinde tutun)  

•  İlave bir sıvı geçirmez tulum (tulumun paçaları plastik çizmelerin dışında 

kalacak şekilde)  

•  Sıvı geçirmez şapka  

•  Plastik çizmelerin üstüne giyilecek tek kullanımlık galoş çizmeler 

•  Eldivenler (giymek üzere alacağınız iki çift eldivenin yanı sıra çiftliğe 

ekstra eldiven getirin)  

•  Yüz maskesi (sıkı ve yüze oturan)  

       RV ve LV’nin İşletmelere Giriş Esnasında İzleyecekleri Prosedürler 

a)  Aracınızı, işletmenin girişinin yakınındaki uygun bir noktaya (dezenfeksiyon noktası) park 

edin. Sahaya aracınızla gitmeyin.  

b)  İşletmeye yalnızca ihtiyacınız olan malzemeleri götürün. Aracınıza geri dönmeniz, çiftliğin 

dışında başka kimse yoksa, giysilerinizi tamamen değiştirmenizi gerektirecektir.  

c)  Üzerinizdeki palto, pardesü gibi giysileri çıkarın ve yanınıza yalnızca gerekli şeyleri alın 

(örneğin anahtarlarınızı, cüzdanınızı, vb. aracınızda bırakın). 

d)  Normal günlük giysileriniz üzerine koruyucu giysilerinizi (LİSTE 2) giyin.  

e)  Çiftlikten çıkarken üzerinizi değiştirmek için çiftliğin giriş kapısının dışarısındaki  TEMİZ 

BİR NOKTADA yere temiz bir plastik örtü yayın. Örtüyü, taş gibi ağır maddelerle 

sabitleyin.  

f)  Suyu ve yeterli miktarda dezenfektanı, kovayı, fırçayı, otoklavlanabilir torbaları, 

değiştireceğiniz ayakkabıları ve giysileri, vb. bu noktada bırakın. 

g) Çiftlikten çıkarmanız gereken herhangi bir şeyi paketleyip dezenfekte edebilmeniz için çiftlik 

kapısının hemen içerisine (çiftlik tarafına) bir kova, dezenfektan, su (çiftlikte yoksa) ve 

otoklavlanabilir temiz torba ve bağ bırakın.  

     Konuyu araştırmak amacı ile görevlendirilen laboratuvar veteriner hekimi sadece PPR 

şüphesi olan alanlara veya işletmelere ziyarette bulunabilir. İlde birden fazla vakada 

görevlendirilmiş ise şüphesi en az olan işletmeden şüphesi en güçlü olana doğru ziyaretlerini 

yapmalıdır. Bu uzman veteriner hekim şüpheli durum sona ermesine kadar veya şüpheli 
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durumun teyit edilmesi halinde enfekte olmuş işletme ile son temas gününden sonra 3 gün 

boyunca diğer duyarlı hayvan bulunan işletmeleri başka nedenlerle dahi olsa ziyaret 

etmemelidir. 

  

9.3.1.3.Ekipman 

RV ve LV’nin ekipman listesi EK 8’de verilmiştir 

 

9.3.1.4. Şüpheli  mihraklarda ve vakalarda takip edilecek prosedürler 

 

9.3.1.4.1. Ön mihrak araştırmasının yapılması 

 

 Koyun ve keçilerde görülen şüpheli PPR mihraklarında EK 6’da yer alan Epidemiyolojik 

İnceleme Raporu kullanılır. 

 

Mihrak araştırmasında aşağıda belirtilen basamaklar takip edilir. 

1) Hastalık var mı? 

2) Hastalığın tarif edilmesi ve ne kadar süreden beri görüldüğü? 

3)Etkilenen işletmenin tanımlanması ve hangi hayvanların hastalandığı, hangilerinin 

hastalanmadığı? 

4)Aynı bölgede etkilenen diğer işletmeler (ticari çiftlikler, köyler, vb.) hakkında detay 

bilgiler?  

5) Hastalık nereden ve ne şekilde gelmiş olabilir? (kaynağın bulunması için izleme)  

6) Hastalık nereye ve ne şekilde yayılmış olabilir? (yayılmanın bulunması için izleme)  

Mihrak araştırması basit teknik bir iş olarak gözükmekle beraber pratikte özellikle 

tekrarlanması açısından zor bir iştir. İnsan beyni yanılabilir veya bazı şeyleri unutulabilir. Çok kısa 

zamanda birçok ziyaret yapılması da bir etkendir. Epidemiyolojik İnceleme Raporu, sorulması 

gereken soruların hatırlanması için tasarlanmış bir rehberdir. Vaka yerinde araştırma yapan ve 

gözlemleyici kişi için de hatırlamak ve ne olup bittiğini görmek açısından önemlidir. Bazen de 

alınan raporların veya telefonla yapılan ihbarların her zaman doğru olmadığıda bilinmelidir. 

 

Küçük teknolojik yardımlar ile bazı küçük anahtar bilgilerin bir araya toplanması daha 

kolaydır. İlk olarak, bir dijital kamera ile alınan fotoğraf lezyonların tarif edilmesinden daha 

etkilidir. Bir  resim binlerce kelimeyi anlatır, kolay ve çabuk bir şekilde e-posta ile gönderilebilir. 

 

İkinci olarak yerleşim ve konum gelmektedir. Köy ve ilçe adı vakanın yerini belirlemede çok 

yardımcıdır fakat kesinlik arz etmez ve yanılmalara sebep olabilir ve çok doğru ve hassas bir 

haritalama için yeterli değildir. Bunun için elde taşınabilen GPS cihazıyla mihrak koordinatlarını 

tespit etmek gereklidir. 

 

1) Hastalık var mıdır? 

 

Bu detaylı olarak yapılan geçmişe ait sorgulama ve klinik muayene ile cevaplanabilir. Sonuç 

için genellikle otopsi yapılması veya laboratuvar testleri gerektirir. Fakat laboratuvar testlerinin 

sonuçlarının sahadaki klinik bulgular ile birlikte eşit önemde kullanılmasının bilincinde olunmalıdır. 

Yalnız başına ne klinik senaryo, ne de laboratuvar sonuçları teşhis için yeterli sonuç verir, her ikisi 

beraberce kullanılmalıdır.  

 

Başlangıçta sadece klinik senaryo olmasına rağmen sonuçların elde edilmesi zaman 

almaktadır. Herhangi bir laboratuvar sonucunun bulunmadığı bu noktada bazı önlemlerin alınması 

gerekebilir. Mümkün olduğunda aynı gün içinde çabuk laboratuvar test metod sonuçları klinik 
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senaryoya ilave edilmelidir. Bu bilgi alındığı zaman durum yeniden değerlendirilerek önlemler 

değiştirilebilir. Son olarak da kesin test sonuçları hazır olacaktır. Bu kısa sürede alınabilen real time-

PCR sonuçları şeklinde olabilir. Klinik senaryo, çabuk test sonuçları ve tamamlayıcı olarak 

konfirme edici test sonuçları elde edildiğinde final kararın  verilmesi ve ne gibi önlemlerin alınacağı 

bellidir. Fakat bu süreye kadar alınacak kararlardaki gecikme muhtemelen de yeterli önlemler 

alınmaması nedeniyle virusun bulunduğu yerde yayılmasını sağlayacaktır. 

 

Klinik senaryo 

 

Bu hastalığın geçmişi ve klinik bulgularının bir kombinasyonudur: Bu, yetiştirmenin tipi, 

hayvanların tipi, hastalığın geçmişi ve seyri, ölüm oranı, hastalanma oranı, vak’a ölüm oranı ve 

periyodu (hastalığın başlangıcından araştırma zamanına kadar) gibi görülen problemlerdir.  

 

Hastalığın geçmişi 

 

Hastalık yerinin konumu, işletme tipi ve kapasitesi buraya dahil edilmelidir. Bunun 

epidemiyolojik üniteden ayrı olduğu hatırlanmalıdır. Söz gelimi, epidemiyolojik ünite hastalığın 

kontrol edilmesi amacıyla bir köy olabilir. Fakat araştırıcı, hastalık mihrak araştırmasında sadece tek 

yetiştiriciye ait hayvanlara odaklanmalıdır. Şayet bir köyde etkilenmiş birkaç ağılda bulunuyorsa, 

herbiri ayrı bir şekilde araştırılmalıdır. Bunun sonucunda epidemiyolojik ünite için birleşik bir tablo 

oluşturulabilir. 

  

Bu bilgilere, hastalığın geçmişi hayvancılık işletmesinin tipi, hastalığın başladığı işletmenin 

tipi, hangi hayvanların etkilendiği, ne süredir hastalığın devam ettiği (ve ne zaman başladığı), kaç 

hayvanın hastalandığı (hastalanma yüzdesi), kaç tane hayvan öldüğü (ölüm yüzdesi) ve 

hastalananlardan kaç tanesinin öldüğü (ölüm oranı) dahil edilmelidir. Problemin ne kadar süreden 

beri görüldüğünü bilmek de önemlidir (2 günlük bir süre içinde %50 ölüm görülmesi ile 2 haftalık 

bir sure içinde %50 ölüm görülmesi çok farklıdır). Hastalığın işletme içinde veya işletmeler arasında 

yayılmasına ait bir bulgu var mıdır? Ayrıca çevrede ve hastalık çıkan işletmelerde daha önceki 

hastalık geçmişi de belirtilmelidir. 

 

Klinik bulgular 

 

Ne kadar süredir hayvanlar hastadır? Hayvanlar ölüyor mu? Ne çeşit klinik bulgular 

görülüyor? Görülen lezyonlar var ise nelerdir? Şayet var ise, görülenleri belirtiniz? 

 

Şayet mümkünse hasta ve ölen hayvanların fotoğrafını çekiniz. Bu çok önemli ipuçları 

verebilir. Özellikle görülen tüm lezyonların fotoğrafını çekiniz. 

 

PPR hastalığı için klinik bulgular oldukça çeşitlidir.  

 

2) Hastalığın detaylı olarak tarifi ve ne zamandan beri var olduğunun tanımlanması 

 

Şüpheli hastalığın gerçekten mevcut olma olasılığının belirlenmesi için inceleme yapılarak 

kayda alınması gereklidir. Fakat kayda alma sırasında yapılanlar mümkün olduğunca dikkatli olarak 

yapılmalıdır. Mümkün olduğunca hasta hayvanların ve lezyonların fotoğrafları alınmalıdır. 

 

Lezyonlar dikkatlice incelenmeli ve sahibinden dikkatlice sorgulanarak anamnez alınmalıdır. 

Hayvanların ne kadar süredir bu semptomları gösteriyor diye sorulması, bize ilk semptomları 

görüldüğü tarihi verecek ve bu tarih bize hastalığın geriye ve ileriye doğru izlenmesinde, mümkün 

olabilecek yayılma yerleri ve işletmeler hakkında bilgi verecektir. 
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Hastalığın minimum ve maksimum kuluçka süresi kullanılarak yapılacak hesaplamayla 

geriye yönelik , ikinci olarak da virusun saçılmasına esas olan gerçek klinik bulguların başlamasıyla 

ilgili ve ileriye daha fazla yayılmanın durdurulması için gerekli olacak tarihler belirlenebilir. 

 

3) Normal ve  hasta hayvanlar ile etkilenmiş işletmelerin detaylı tarif edilmesi: 

 

Bunların bazıları hastalığın geçmişine dahil edilecektir. Detaylı tarife hatasız coğrafik 

yerleşim dahil edilmelidir (X ve Y koordinatları ve harita koordinatları ). Şayet mümkünse  en yakın 

köy, en yakın ilçe ve il isimleri ile söz konusu yerlerin köyden uzaklıkları da verilmelidir. Yörenin 

coğrafik yapısı hakkında kısa bilgi, ana yollara yakınlık, köyün yüzölçümü ile bilgilerde 

verilmelidir. Bir A4 kağıda bu bilgileri içeren bir kroki çizilmesi de idealdir. Bu kroki şeklinde 

hazırlanan haritanın bir sanat çalışması gibi olması ve ölçekli yapılarak zaman harcanması 

gerekmemekte sadece ilgili yerlerin uzaklıklarının yazılması ve gereken coğrafik bilgilerin kayıt 

edilmesi yeterlidir. 

 

İşletmelerin tipinin ve diğer işletmelerle bağlantısı kayıt edilmelidir. Köydeki diğer 

işletmeler ile ne çeşit bir temas söz konusudur? Koyun ve keçilerin bütün gün boyunca sadece 

çiftliğe ait arazide mi yoksa köy merasında mı dolaşmalarına müsade ediliyor? Komşu işletmelerle 

veya mülkler ile arada ne gibi bir sınır bölmesi bulunmaktadır? Ağıl ne çeşit bir ağıldır? Ne çeşit bir 

bakım uygulanmaktadır? 

 

Hangi türden ve tipten hayvanlar bulunmaktadır? Hangileri ve ne sayıda etkilenmişlerdir? 

Hiç etkilenmeyen tür ve tip var mıdır? gibi soruların cevaplarıda yazılmalıdır? 

 

4) Aynı bölgede etkilenen işletmelere ait detaylar 

 

Yörede bilgi veren kişilere daha önce benzer hastalık olaylarının diğer işletmelerde görülüp 

görülmediği sorulmalıdır. Koyun ve keçi yetiştiren işletmeler için de aynı köy ve diğer köylerle ilgili 

olarak sorular sorulmalıdır. Ancak bundan sonra hastalığın yayılması ile ilgili bir fikir 

oluşturulabilir. Her hastalık mihrakı için, ağıl ve işletme tipi ile büyüklükleri ve hayvan sahipleri ve 

onların yerleri ile ilgili olarak bilgi veren kişilerden alınan tüm bilgiler mümkün olduğunca bir araya 

toplanmalıdır. 

 

Not: İdentifiye edilen her vak’a için ayrı bir hastalık araştırılması yürütülmelidir. 

 

5) Hastalık nereden gelmiş olabilir? (Kaynağın izlenmesi) 
 

Bu iki sebepten çok önemlidir. Birincisi, bunun araştırılıp öğrenilmesiyle hastalığın nasıl 

yayıldığı ve alınacak kontrol önlemleri için ortak bir yol bulunması sağlanabilir. İkincisi ise, sadece 

hastalığın görüldüğü işletmeler araştırılırken hastalığın nerelere yayılmış olduğuda tespit edilebilir. 

Kaynağın geriye ve ileriye doğru izlenmesi enfekte olabilecek olan işletmelerin önceden tespit 

edilmesini veya bu işletmelerin korunmasını ve böylece her tarafa yayılmasını azaltacaktır. 

 

Hastalık kaynağının izlenmesi için süre; İlk semptom ve bulguların görüldüğü tarihten 

bilinen en uzun kuluçka süresinin çıkarılmasıyla bulunacak tarihten başlar ve ilk semptom ve 

bulguların görüldüğü tarihten, bilinen en kısa kuluçka süresinin çıkarılmasıyla bulunacak tarihte 

biter. Örneğin, hastalığın kuluçka süresi 3-21 gün ise ve ilk hastalık belirtileri 25 Mart’ta görüldü 

ise, hastalık kaynağının izlenme penceresi 4 Mart’tan 22 Mart’a kadardır. Bu süre zarfında 

işletmedeki bütün hareketler izlenmelidir. 

 

 

 

 



 45 

6) Hastalık nereye gitmiş olabilir? (Yayılmanın izlenmesi) 
  

Bu faaliyetin önemi çok açıktır. Bu tür araştırmalar ile bu günlerde araştırma yapılan 

mihraktan başka bir işletmeye bulaşma olup olmadığı bulunacaktır. Bunun çabuk bir şekilde tespit 

edilmesi ve uygun kontrol önlemlerinin alınması yayılmayı sınırlandıracak ve epideminin sona 

erdirilmesini sağlayacaktır. 

 

Virus saçılımının izlenmesi aralığını bulmak için ilk bulguların görüldüğü tarihten klinik 

bulguların görülmesi için gerekli önceki maksimum günün çıkarılması (PPR için 10 gün) ile 

bulunur. Saçılmanın izlenmesinde  son gün olarak da işletmede tüm önlemler alındıktan ve artık 

virusun saçılmadığına dair garanti verilen gün alınır, genellikle bu etkilenen işletmedeki tüm duyarlı 

hayvanların imha edildiği tarihtir. Örneğin; 25 Mart’ta ilk semptomlar görülmüş ve virusun 

yayılımınında klinik semptomların görülmesinden 10 gün öncesi olduğunu düşünürsek ve de 29 

Mart’ta tüm etkili önlemlerin alındığı varsayılırsa yayılma aralığı penceresi 15-29  Mart’tır. (14 gün) 

  
Hastalığın kaynağının izlenme aralığı genellikle yayılma aralığı için belirlenen süreden 

uzundur (dolayısıyla daha fazla iş gerektirir). Bu iki süre çakışabilir ve şaşırtıcı görülebilir. Bu 

aslında virusun yayılması ve kuluçka sürelerinde mevcut değişkenlikten ve özellikle kuluçka 

süresinin hesaplanmasından kaynaklanır. Aynı nedenler ile birden fazla olası kaynak bulunması da 

ender değildir. Daha da önemlisi her zaman görünürdeki kaynağın doğru olarak tespit edilememiş 

olmasını da hesaba almak gerekir. 

 

Kaynağın tahmin edilen rotası ve yayılma aynıdır, sadece yönü ve zaman periyodu farklıdır. 

Yayılma tespitinde doğru rota seçilmesinin araştırılması hastalığın epidemiyolojisine bağlıdır.  

 

9.3.1.4.2. Epidemiyolojik İnceleme Raporlarının Gönderilmesi 

 

 Ön mihrak araştırması tamamlandıktan sonra Epidemiyolojik İnceleme Raporları en kısa 

zamanda resmi yazı ile GKGM’ye ve e-posta yoluyla epidemiyoloji@tarimorman.gov.tr ve 

mucadele@tarimorman.gov.tr adresine gönderilmelidir. 

 

 Hastalığın şüpheli durumundan sönüşüne kadar başlangıç ve sönüşte formun tamamı, yapılan 

ziyaretler sırasındaki değişiklikler ise sadece değişikliğin yapıldığı bölümler doldurularak rutin 

olarak her hafta Perşembe akşamına kadar ve ayrıca GKGM’nin gerekli görmesi durumunda ve 

mihrakta hastalığın seyrinin değiştiği kanaatinin oluştuğu her durumda diğer günlerde de 

güncellenerek GKGM bilgilendirilecektir. 

 

Bakanlık tarafından PPRY’de yer alan önlemlere benzer ek kontrol önlemlerinin uygulanıp 

uygulanmayacağına ve bu Acil Eylem Planındaki istisnai durumların uygulanmasına karar verilirken 

yapılan epidemiyolojik incelemeler dikkate alınmalıdır. 

 

Eğer yapılan incelemeler başka illere PPR hastalığının bulaşabileceğini ortaya koyuyorsa, 

Bakanlık ve diğer ilgili illerdeki İl Müdürlüklerine bilgi verilir. 

 

9.3.1.4.3. Numune alınması ve gönderilmesi 

 

 Bir işletmede bulunan koyun ve keçilerde PPR enfeksiyonundan veya kontaminasyonundan 

şüphe edilirse resmi veteriner hekim hastalığın varlığını teyit etmek veya var olmadığını belirlemek 

amacıyla özellikle laboratuvar incelemesi yapmak üzere gerekli numuneleri almak veya alınmasını 

sağlamak için hemen resmi araştırma çalışmalarını başlatır. Söz konusu hayvanlardan alınan 

numuneler, hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alan yetkili otoritenin yönetimi 

altında laboratuvarlara taşınır. 
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Resmi veteriner hekim tarafından daha sonra aynı işletmede çıkabilecek diğer vakalardan da 

numune alınıp gönderilebilir. Böyle durumlarda resmi veteriner hekim, aşağıda alınan işletmedeki 

önlemler devam ederken tekrar bu önlemlerin alınmasına gerek olmadığını dikkate alarak, hepsini 

veya bir kısmını göz ardı ederek uygulamalara devam edebilir. 

 

Fakat numune alma sadece bir basamaktır. Hastalığın ne kadar süredir görüldüğü, muhtemel 

bulaşma ve yayılma kaynağı gibi hastalık hakkında doğru bilgilerin toplanması, başarılı kontrol 

önlemlerin alınması için  daha önemlidir. 

 

9.3.1.4.4. Hayvanlarda hastalığın teşhisi: 

 

 Koyun ve keçilerde hastalığın teşhisi bu Acil Eylem Planının 9.2.2. ve 9.2.5. maddelerinde 

yer alan klinik teşhis ve laboratuvar teşhis sonuçlarına göre yapılır. 

 

9.3.1.4.5. Şüpheli alanlarda ölen ve kokuşmuş hayvanların imhası 

 

Resmi veteriner hekim şüpheli mihraklarda veya vakalarda muhafaza altına alınan ölen ve 

kokuşmuş olan koyun ve keçi var ise bunların gömülmesi işlemine nezaret eder. Ölen ve kokuşmuş 

olan hayvanlar, hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yer altı sularını kirletmeyecek 

yerlere uygun bir şekilde nakledilir ve en az iki metre derinliğindeki çukurlara kireçlenerek gömülür. 

9.3.1.4.6. Şüpheli İşletmelerde Resmi Veteriner Hekim Tarafından Alınması Gereken Önlemler  

Hastalık şüphesi haber verilir verilmez, yetkili otorite, işletmeye geçici kordon ve karantina 

koyar ve özellikle aşağıdakilerin yapılmasını ister. 

a)Hastalığa duyarlı olan tüm hayvan türleri kategoriye ayrılarak sayılır. Her bir kategorideki 

hayvanların ölüm, hasta, şüpheli ve hastalığa maruz olan hayvanların sayısı kaydedilir. Şüphe 

dönemi süresince doğan veya ölen hayvanları dikkate alarak sayımdaki bilgiler güncel tutulmalı, 

istek üzerine hayvan sahipleri tarafından gösterilmeli ve her ziyarette kontrol edilebilmelidir, 

b)İşletmede hastalığa duyarlı tüm hayvanlar, izole edilebilecekleri, kendi barınaklarında veya 

başka bir yerde uygun olan yerlerde kapalı tutulur.  

c)Hastalığa duyarlı türden hiçbir hayvanın işletmeye girmesine veya işletmeden çıkmasına 

izin verilmez. 

ç) Aşağıdaki tüm hareketler, hastalığın yayılması riskini önlemek için şartları ortaya koyacak 

olan yetkili otoritenin iznine tabi olacaktır; 

1) Kişilerin ve hastalığa duyarlı olmayan diğer tür hayvanların ve araçların işletmeye giriş ve 

çıkışları, 

2) Et veya hayvan karkasları, veya hayvan yemi, ekipman, atık, dışkı, çöp, gübre veya söz 

konusu hastalığı taşıması muhtemel olan herhangi bir şey. 

d) Binaların veya hastalığa duyarlı hayvanları barındıran yerlerin ve işletmenin giriş ve 

çıkışlarında uygun dezenfeksiyon vasıtaları kurulacaktır. 

Şüpheli işletmedeki hayvan sahibi veya bakıcısı yukarıda belirtilen resmi önlemler 

uygulanıncaya kadar  her türlü tedbiri almak zorundadır. 

Yetkili otorite, diğer işletmelerin yeri, yerleşimi veya hastalık şüphesi olan işletme ile 

temaslarını dikkate alarak hastalığın diğer işletmelere de muhtemelen bulaştığından şüphe ederse 

burada yer alan önlemleri diğer işletmelere de uygulayabilir. 
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9.3.1.4.7.Şüpheli mihraklardaki işletmelerde alınan önlemlerin süresi 

 

Resmî veteriner hekim PPR şüphesinin tamamen ortadan kalktığına ikna olana kadar devam 

eder. 

 

9.3.1.4.8. Şüpheli İşletmeden Çıkış 

 

Klinik ziyaret ve örneklerin toplanmasından sonra RV ve LV aşağıda belirtilen prosedürleri 

uygulayarak şüpheli işletmeden çıkmalıdır. 

a)  Çiftlikten mümkün olan en az sayıda enfekte maddeyle ayrılmak çok önemlidir. Bu nedenle, 

bırakabileceğiniz herşeyi yakılarak imha edilmek üzere çiftlikte bırakın. Bu maddelerin, ev 

atıklarıyla birlikte tutulmaması çok önemlidir.  

b)  Çiftlik kapısının içerisinde, kovayı, dezenfektanı ve torbaları bıraktığınız yerde çiftlikten 

çıkarmanız gereken tüm ekipmanları ve malzemeleri dezenfekte edin. Bu amaçla, % 0.2 

sitrik asit kullanabilirsiniz. 

c) Çiftlikte kullanılan tüm sarf malzemelerini otoklavlanabilir torbalardan birine koyun ve 

ağzını mühürleyin. Keskin malzemeleri ve bıçakları, çiftliğe getirdiğiniz keskin alet kutusuna 

koyun. Mümkünse torbaları ve keskin malzemeleri çiftlikte bırakın. Bu mümkün değilse, 

çiftlikten gideceğiniz ‘temiz noktaya’ götürmeden önce bu malzemeleri dıştan dezenfekte 

edin. 

ç ) Mobil telefonunuzu koyduğunuz torbanın dışını da dezenfekte edin. 

d)  Üzerinizdeki koruyucu giysilerin ilk tabakasını, çiftlik kapısının çiftlik tarafında ve şu 

sırada çıkarın: bot galoşları, tulum, yüz maskesi, eldivenler (üstteki çift). Bunların tümünü 

otoklavlanabilir bir torbaya koyun, ağzını kapatın ve imha edilmek üzere çiftlikte bırakın. 

Bu mümkün değilse, çiftlikten gideceğiniz ‘temiz noktaya’ götürmeden önce bu torbayı 

dıştan dezenfekte edin. 

e)  Çiftlik kapısının dışında belirlediğiniz temiz noktaya ilerleyin. Yalnızca temizleyip 

dezenfekte etmiş olduğunuz malzemeleri bu noktaya götürün. Çok miktarda dezenfektan 

ve bir fırça kullanarak sıvı geçirmez giysilerinizi ve plastik çizmelerinizi tamamen 

dezenfekte edin. Çizmelerinizin tabanlarının temizlenmesine özellikle dikkat edin.  

f)  Temizlediğiniz plastik çizmeleri çıkarın ve temiz, sızdırmaz bir plastik torbaya koyarak 

emniyet altına alın.  

g)  Sıvı geçirmez giysilerinizi (yağmur şapkanız dahil) çıkarın ve dezenfektanla dolu bir 

kovanın içine bastırın. Daha sonra temiz, sızdırmaz bir plastik torbaya koyarak emniyet 

altına alın.  

h)  Tırnaklarınıza özellikle dikkat ederek ellerinizi, kollarınızı ve yüzünüzü yıkayın ve 

dezenfekte edin.  

i)  Belirlediğiniz temiz bölgedeki plastik örtüyü dezenfekte edin. Otoklavlanabilir bir torbaya 

koyup, ağzını kapatın.  
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j)  Üzerinizdeki diğer tulum veya benzeri giysileri çıkarın, eğer mümkünse giysilerinizi 

değiştirin ve ayakkabılarınızı giyin. Çıkardığınız tüm malzemeleri temiz bir otoklavlanabilir 

torbaya veya tek kullanımlık bir torbaya koyun ve ağzını kapatın.  

k)  Son olarak ellerinizi tekrar yıkayın ve dezenfente edin.  

l) Aracınıza ilerleyin. Aracınızın içinin kontamine olmasını engellemek için, çiftlikte 

çıkardığınız herşeyi mühürlü ve sızdırmaz plastik torbaların içine koyduğunuzdan emin olun. 

Torbaları, aracınızın ‘kirli’ bölgesine koyun. 

m) Laboratuvar örneklerini gittiğiniz yerdeki ‘temiz’ bir görevliye vermek için gerekli 

düzenlemeleri yapın. 

n) Duyarlı hayvan(lar)ınız yoksa, doğrudan evinize gidin, giysilerinizi değiştirin ve aşağıda 

belirtildiği şekilde duş alın.  

o) Duyarlı hayvan(lar)ınız varsa, bir otele veya başka bir uygun yere gidin, duş alın ve 

giysilerinizi değiştirin.  

p) Tek kullanımlık ekipmanları güvenli bir şekilde imha edin ve koruyucu giysilerinizi 

mümkünse otoklavlamayla temizleyin.  

q) Aracınızı ve diğer ekipmanları dezenfekte edin.  

r) Kişisel giysilerinizi mümkünse otoklavlama yoluyla dezenfekte ettikten sonra  (115
o
C’de 30 

dakika süreyle), sıcak suyla yıkayın (80
o
C’de standart deterjanla yıkama). Otoklavlama 

yoluyla dezenfekte etmek mümkün değilse yukarıda belirtilen şekilde yıkayın. 

s) Tam olarak duş alın; tırnaklarınızı ve saçlarınızı temizlerken özellikle dikkatli olun. 

t)  En az üç (3) gün süreyle duyarlı hayvanlara yaklaşmayın.  

9.3.2. Teşhis yönetimi 

 

 Resmi Veteriner Hekim tarafından bu Acil Eylem Planının 9.2.5’inde belirtildiği şekilde 

şüpheli hayvanlardan alınan uygun örnekler, en uygun koşullarda Laboratuvar Acil Eylem Planında 

numune nakli ile ilgili Maddede belirtildiği şekilde ve TOB mevzuatı kapsamında hazırlanan Marazi 

Madde Gönderme Formu ile birlikte en kısa sürede laboratuvara ulaştırılması sağlanmalıdır.  

 

 HSYSŞM olağan dışı teşhis işlemi için gerekli tedbirleri hemen alması amacıyla telekonferans 

yolu ile gönderilen numunenin nakli, zamanı ve yol ile ilgili bilgileri verir. HSYSŞM ayrıca teşhis 

imkanlarında hız kazanılması ve önceden yapılacak hazırlıkları koordine edebilecek olan  

GKGM’deki ilgili anahtar şahıslara bilgi verir.  

 

9.3.3. Şüphe durumunun onaylanmaması  durumunda 

 

 PPR hastalık şüphesinin laboratuvar tarafından onaylanmadığı durumlarda klinik teşhis 

durumuda dikkate alınarak söz konusu hastalıktan dolayı şüpheli alanlarda alınan tüm tedbirler 

gerektiği şekilde ortadan kaldırılır ve Bakanlığa bilgi verilir. 
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9.3.4. Hastalığın resmi  teyidinde hastalığın bildirilmesi ve ilave epidemiyolojik bilgiler 

Bildirilmesi zorunlu Koyun ve Keçi Vebası (PPR) hastalığının resmi teyidinden sonra teşhisi 

yapan Bölge VKE ve hastalığın çıktığı İl Müdürlüğü tarafından hemen Bakanlığa telefonla bilgi 

verilir. 

Teşhisi yapan Bölge VKE, hastalıkla ilgili Teşhis Raporunu ilgili İl Müdürlüğüne ve 

GKGM’ye e-posta ve resmi yazı ile gönderir. 

İl Müdürlükleri tarafından, primer mihraktaki teşhisin doğrulanması veya 

kesimhanede/kombinada veya nakil araçlarında belirlenmesi hâlinde, hastalığın bildirimi aşağıda 

belirtilen prosedüre uygun olarak 24 saat içinde Bakanlığa yapılmalıdır. 

a) İhbar tarihi, 

b) İhbar zamanı, 

c) Hastalığın adı, 

ç) Mihrak sayısı, nakil araçlarında veya kesimhanedeki veya kombinadaki PPR ile ilgili pozitif  

bulgular,  

d) Hastalıktan şüphelenilen ilk tarih, 

e) Doğrulama tarihi, 

f) Doğrulama için kullanılan metotlar, 

g) Hastalığın bir işletmede, kesimhanede/kombinada veya nakil aracında mı tespit edildiği, 

ğ) Hastalık mihrakının veya pozitif bulguların görüldüğü kesimhanenin veya nakil yolunun 

coğrafik konumu, 

h) Uygulanan hastalık kontrol tedbirleri. 

ı) Ayrıca PPR nedeniyle şüphe sonucunda izlemeye alınan duyarlı hayvanlarda yapılan gözlem 

sonuçları.  

 

Nakil araçlarında veya kesimhanelerde/kombinalarda pozitif bulguların tespit edilmesi 

hâlinde, yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak Bakanlığa aşağıdaki bilgiler de bildirilir. 

a)Nakil araçlarında veya kesimhanelerde/kombinalarda bulunan hastalığa duyarlı hayvanların 

türlerine göre tahmini sayıları, 

b)Nakil araçlarında veya kesimhanelerde/kombinalarda ölü bulunan koyun ve keçilerin 

tahmini sayıları, 

c)Koyun ve keçilerin sınıflarına göre tahmini sayıları ve belirlenen morbiditesi, doğrulamanın 

yapıldığı tahmini hayvan sayısı, 

ç)Nakil araçlarında veya kesimhanelerde/kombinalarda öldürülen veya kesilen hayvanların 

tahmini sayısı, 

d) İmha edilen hayvanların tahmini sayısı, 

e) Hastalığın görüldüğü kesimhanenin/kombinanın koyun ve keçi barındıran en yakın ticari 

işletmeye olan uzaklığı, 

f)Hastalığın tespit edildiği hayvanların bulunduğu orijin işletme veya işletmelerin yeri. 
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İl Müdürlükleri tarafından yukarıda belirtilen tüm bilgiler, hastalık sönünceye kadar rutin 

olarak her hafta Perşembe akşamına kadar ve ayrıca Bakanlığın gerekli görmesi durumunda diğer 

günlerde de güncellenerek Bakanlığa bildirilir. 

Resmî veteriner hekim, taşıma araçlarında veya kesimhanelerde/kombinalarda ortaya çıkan 

salgın veya pozitif bulgulara dair yukarıda yer alan tüm bilgiler doğrultusunda aşağıdaki bilgileri de 

içerecek şekilde yazılı bir raporu mümkün olan en kısa sürede ilgili İl Müdürlüğüne ve İl Müdürlüğü 

de Bakanlığa gönderir. 

a) Hastalığın görüldüğü işletme, kesimhane/kombina veya nakil aracında duyarlı hayvanların 

öldürüldüğü veya kesildiği tarih ve karkasların imha edildiği tarih, 

b) PPR mihrakının muhtemel kaynağının veya kesin ise kaynağına ilişkin bilgi, 

c) Hayvan hareketinin kontrolüne ilişkin önlemlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak 

için oluşturulan kontrol sistemi hakkında bilgi, 

ç) Kesimhane/kombinada veya nakil aracında PPR tespit edilmesi durumunda biliniyorsa 

sorumlu virüsün genetik tipi, 

d) Duyarlı hayvanların kesildiği veya öldürüldüğü kontak işletmeler veya PPR virüsü ile temas 

şüphesi bulunan hayvanların bulunduğu işletmelerle ilgili şu bilgiler: 

 Kesimhanede kesilme veya öldürülme tarihi ve hayvanların bulunduğu işletmedeki 

öldürüldükleri veya kesildikleri tarih, 

 Enfeksiyon kaynağı ile temas eden işletmelerin epidemiyolojik bağlantısı veya 

mevcut PPR şüphesine neden olan şüpheler, 

 Hastalığa duyarlı türlerin öldürülmediği ve kesilmediği temas işletmelerden, neden 

öldürülmedikleri veya kesilmediklerine dair nedenlerle ilgili bilgi verilir. 

 Sınır kontrol noktaları veya karantina tesisleri veya ithalat mevzuatı doğrultusunda 

çalışan merkezlerden yurda giren, ithal canlı koyun ve keçi ile ürünlerinde, PPR 

hastalığının doğrulanması hâlinde, yetkili otorite gecikmeksizin Bakanlığa bu 

doğrulamayı bildirir ve alınan tedbirler konusunda bir rapor hazırlayarak sunar. 

Yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir sağlık riski belirlendiğinde Bakanlık durumu 24 

saat içinde Dünya Hayvan Sağlık Teşkilatı ve ilgili uluslararası kuruluşlara bildirir. 

Yukarıdaki hastalık bildirimi çerçevesinde gerekli bilgiler; 

 Hastalık çıkışında EK 6’da yer alan Epidemiyolojik İnceleme Raporlarının ilgili bölümleri 

ve gerekli durumlarda yazılı ek raporla, 

 Hastalık sönünceye kadar rutin olarak her hafta Perşembe akşamına kadar ve ayrıca 

Bakanlığın gerekli görmesi durumunda ve mihrakta hastalığın seyrinin değiştiği kanaatinin 

oluştuğu her durumda diğer günlerde de güncellenerek EK 6’da  yer alan Epidemiyolojik 

İnceleme Raporlarının ilgili bölümleri ve gerekli durumlarda yazılı Ara Raporlarla, 

 Hastalık sönüşünde de EK 6’da yer alan Epidemiyolojik İnceleme Raporlarının tamamı 

Bakanlığa elektronik ortamda veya resmi yazı ile bildirilir. 

Hastalık çıkış ve sönüş raporları ise il müdürlüklerinde muhafaza edilir. 
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9.3.5. İhbari mecburi koyun ve keçi vebası (ppr) hastalığının resmi  teyidinde  alınacak 

önlemler 

  

9.3.5.1. Bütün Kısıtlı Alanların (BKA) Oluşturulması  

  

 PPR salgınının tespitinin hemen ardından yetkili otorite tarafından hastalık yeri ilan edilirken 

aşağıda belirtilen alanlar oluşturulur. 

 

 Mihrak: Bir epidemiyolojik ünitede bir ya da birden çok vakanın görülmesi olarak 

tanımlanmaktadır. PPR için köy mihrak kabul edilir.  

 Koruma alanı: Mihrak etrafında yarıçapı en az 3 km. olan alanı, 

 Gözetim alanı: Koruma alanınıda içerecek şekilde mihrak etrafında yarıçapı en az 10 km.olan 

alanı. 

 Diğer kısıtlanmış alanlar: Yetkili otorite tarafından aşağıda belirtilen kriterler göz önüne 

alınarak koruma ve gözetim bölgelerinin etrafında veya yakınında oluşturulabilen kısıtlanmış 

alanları. 

 

Koruma, gözetim ve diğer kısıtlanmış alanlar oluşturulurken Yetkili Otorite tarafından 

aşağıdaki kriterler göz önüne alınır; 

 

 Coğrafi durum, özellikle ekolojik faktörler, 

  Meteorolojik şartlar,  

  Epidemiyolojik araştırmaların sonucu, 

  Laboratuvar testlerinin sonuçları,  

  Gerçekte uygulanan kontrol önlemleri. 

 

Eğer koruma, gözetim veya diğer kısıtlı alanlar farklı bir ülkenin topraklarını kapsıyorsa, ilgili 

ülkelerin yetkili otoriteleri ile bu alanların oluşturulması için işbirliği yapılır. 

Şema 3- Koruma ve Gözetim Alanı 
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9.3.5.2. Mihraklarda Alınacak Önlemler 

Mihraklarda, şüpheli işletme iken alınan geçici kordon ve karantina tedbirleri, kalıcı hale 

getirilir. Bir işletmede PPR hastalığının varlığı doğrulandığında, işletmenin sahibine HSZKK 

verilmelidir (eğer şüphe aşamasında verilmemişse). Bu karar, şüpheli vakanın araştırılmasında görev 

alan RV tarafından bizzat teslim edilmelidir. HSZKK’nın onaylı bir kopyası da elden Jandarmaya / 

Polise verilmeli, bir kopya da gerekli durumlarda UHKM’ne bildirilmelidir. 

Şüpheli işletmelerde resmi veteriner hekim tarafından alınması gereken önlemler ve 

epidemiyolojik araştırmaların yanında  mihraklarda aşağıdaki önlemler de alınır. 

a) İşletmede bulunan duyarlı tüm hayvanlar gecikmeksizin yerinde itlaf edilmelidir. 

Uygulanacak itlaflar PPRY’nin 31 inci maddesi gereği Bakanlıkça belirlenen yerlerde uygulanır.  

Ölmüş veya itlaf edilmiş hayvanlar yerinde yakılır veya gömülür veya mümkünse bir hayvan atık 

tesisinde imha edilir. Bu işlemler, hastalık etkeninin yayılma riskini en aza indirecek şekilde 

yapılmalıdır. Gömme yoluna başvurulduğunda gömme işlemi, etobur hayvanların leşleri veya 

bulaşmış olması muhtemel herhangi bir maddeyi veya atıkları kazıp çıkarmasını önleyecek kadar 

derin olmalı ve taban suyunun kirlenmesini veya herhangi bir çevresel rahatsızlığı önlemek için 

uygun zeminde olmalıdır. 

Farklı üretim birimlerinde hastalık durumunda uygulanacak istisnai durum ve önlemler 

İki veya daha fazla üretim biriminin bulunduğu bir işletmede koyun ve keçi vebası hastalığı 

olursa, resmî yetkili otorite enfekte olmuş bir işletmenin sağlıklı üretim birimleri için bu bentde 

belirtilen önlemlerin bazılarını hastalık kontrolünü tehlikeye düşürmeksizin istisnai tutabilir.  Bu tip 

istisnalar; işletme yapısını, büyüklüğünü, uygulamalarını, barınma, muhafaza, personel, ekipman ve 

besleme bakımını dikkate alarak resmî veteriner hekimin bir işletmeden diğerine hastalık ajanının 

yayılmasını önleyecek şekilde tamamen ayrı olduğunu kanaat getirdiği iki veya daha fazla üretim 

birimi için geçerli olacaktır. 

Yukarıda belirtilen istisnai durumun uygulanmasına aşağıdaki şekilde başvurulması gerekir.  

 Bu istisna ancak resmi veteriner hekim tarafından yürütülen hastalığın varlığı veya 

yokluğunu doğrulamak için yürütülen resmi inceleme esnasında söz konusu işletmenin 

değerlendirilmesi sonucu verilebilir. 

 İşletmede yapılan değerlendirmede resmi veteriner hekim hastalığın olası yayılması ile ilgili 

her koşulu ve durumu dikkate alır.  

Bu istisnanın verilebilmesi için yetkili otorite farklı işletmeler arasında hastalığın yayılması 

riskini değil, söz konusu işletmenin değişik üretim birimleri arasında PPR etkeninin yayılması 

riskinin olmadığını garanti altına almalıdır. 

Sağlıklı hayvanlar bulunan yoğun üretim birimleri aşağıdaki şartları taşımalıdır.          

 Enfekte hayvanların bulunduğu üretim birimlerinden ayrı binalar içerisinde olmalı ve 

aralarında herhangi bir bağlantı ve ortak hava boşluğu bulunmamalıdır, 

 Bu üretim birimlerinin ekipman, yem, atık ve varsa süt için farklı depoları bulunmalıdır. 

 Binaların giriş ve çıkışlarında özel dezenfeksiyon sistemleri bulunmalıdır. 

 Kendilerine ait ayrı personeli bulunmalıdır. 

 Sağlıklı ve enfekte birimler arasında hastalığın bulaşmasına neden olabilecek çiftlik 

makinaları veya diğer ekipmanların, enfekte birimden sağlıklı birimlere doğru hastalığı 
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iletebilecek hayvan, hayvansal ürünler, hayvan yemi, hayvanlara ait malzemeler, yün, kıl, 

atık gibi diğer maddeler veya nesnelerin hiçbir alış verişi yapılmamış olmalıdır. 

 Ayrıca Resmi veteriner hekimin, burada yer alan tedbirlerin, enfeksiyonun işletmeye 

epidemiyolojik inceleme sonucu tespit edilen muhtemel giriş tarihinden veya işletmedeki bir 

veya daha fazla enfekte hayvanın hastalanma tarihinden en az 21 gün sonrasına kadar 

uygulanmakta olduğu kanaatine varmış olması gerekir.  

b) Hayvan yemi, çöp, gübre veya sulu gübre gibi, bulaşmış olması muhtemel herhangi bir madde 

veya atık imha edilir veya uygun şekilde işlenir. İşleme tabi tutma işlemi resmi veteriner hekimin 

talimatına uygun olarak yürütülür ve bu işleme tabi tutma işlemi hastalık ajanının imha edilmesini 

sağlamalıdır. 

c) Hastalığa duyarlı hayvan türlerini barındırmak için kullanılan binalar, çevreleri, taşıma için 

kullanılan araçlar ve bulaşmış olması muhtemel tüm ekipman Acil Eylem Planının 9.3.8. maddesine 

uygun olarak temizlenir ve dezenfekte edilir. 

ç) Bu Acil Eylem Planının EK 6’sına uygun olarak epidemiyolojik araştırma yapılır. 

Yetkili otorite, diğer işletmelerin yeri, yerleşimi veya hastalık şüphesi olan işletme ile 

temaslarını dikkate alarak hastalığın diğer işletmelere de muhtemelen bulaştığından şüphe ederse 

mihraklarda alınan önlemleri diğer işletmelere de uygulayabilir. 

İşletmeye yeniden hayvan konulması bu Acil Eylem Planının 9.3.9. maddesine uygun olarak 

yapılır. 

9.3.5.3.Yabani hayvanlarda hastalık tespiti 

Yabani hayvanlar enfekte olmuşsa veya olduklarından şüpheleniliyorsa yetkili otorite 

yukarıda belirtilen gerekli uygun önlemleri alır ve bu önlemleri Bakanlığa bildirir. 

9.3.5.4.Kontak İşletmelerde Alınacak Önlemler 

 Yetkili otorite yapılan epidemiyolojik araştırmalara dayanarak bir işletmenin, kontak işletme 

olup olmadığına karar verir. Yetkili otorite tarafından kontak işletmelerde aşağıdaki önlemler alınır. 

 a) Şüpheli işletmeden dolayı kontak olan işletmeler bu Acil Eylem Planının 9.3.1.4.6. 

maddesine uygun olarak resmi gözetim altına alınır. Bu gözetim, PPR’ın varlığı resmi olarak 

ortadan kalkana kadar, kaldırılamaz. 

 b) Hastalık mihrakı olan işletmeden dolayı kontak olan işletmeler bu Acil Eylem Planının  

9.3.5.2. maddesine uygun olarak resmi gözetim altına alınır. Bu gözetim, PPR’ın varlığı resmi 

olarak ortadan kalkana kadar kaldırılamaz.            

 c)Yetkili otorite, hastalık mihrakı olan işletmeden dolayı kontak olan işletmelerde alınacak 

önlemleri, epidemiyolojik araştırma tarafından belirlenen enfeksiyonun muhtemel başlangıç 

zamanını takiben hastalığın kuluçka süresi olan en az yirmi bir gün kadar işletmede yürürlükte tutar. 

ç)Yetkili otorite şüpheli veya mihrak olan kontak işletmelerde farklı üretim birimlerinde 

hastalık durumunda uygulanacak istisnai durum şartlarının uygun olması durumunda alınması 

gereken önlemleri işletmenin bir bölümüne ve orada bulundurulan hayvanlara veya yalnızca 

hastalığa yakalanabilir türden hayvanlar için uygulanmasını sağlayabilir. 
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9.3.5.5. Koruma ve Gözetim alanı uygulamalarının duyurusu 

 Yetkili otorite, koruma ve gözetim bölgesinde oturan kişileri, yürürlükteki kısıtlamalardan 

haberdar etmek için tüm önlemlerin alınmasını ve bu önlemlerin uygun şekilde uygulanması için 

gerekli tüm düzenlemelerin yapılmasını sağlar. 

9.3.5.6. Koruma Alanlarında Alınacak Önlemler: 

a) Duyarlı hayvan türü işletmelerine yapılacak ziyaretler ve hayvan sayımı  

  Ziyaretler süresince yapılacak çalışmalara ilişkin olarak açık ve net bir şekilde hazırlanmış 

olan talimatlar YHKM tarafından tüm saha ekiplerine verilecektir. Örnekleme ve/veya 

muayenelere dair esasların da bu talimatlara dahil edilmesi gerekmektedir. Sürü sahibinin 

telefon numarası, bilinen stok sayısı, ilgili sürüler, hayvanların bulunduğu yer gibi ziyareti 

gerçekleştirecek olan veteriner hekimin bilmesinde fayda olan tüm bilgiler de yine burada 

yer alacaktır. 

 Saha ziyaretlerinin sıklığına ilişkin kararlar üzerinde, hastalık senaryosu, personelin 

uygunluğu ve hastalığın yayılma riski etkili olacaktır. Eğer mümkünse, sürülerin;  

               - birinci hafta her 48 saatte bir, 

               -  ikinci hafta her 72 saatte bir ve 

              -  21. günde  ziyaret edilmesi uygun olacaktır.  

   Bir sürüye tüm ziyaretlerin mümkün mertebede aynı ekip tarafından gerçekleştirilmesi 

tercih edilir. Böylece, veteriner hekimin çiftçiye, sürüye, bölgeye, vb. aşina olması 

sağlanmış olur. Bu tür bir düzenleme, tavsiye ihtiyacı duyduğunda doğrudan temasa 

geçebileceği bir irtibat noktası bulan çiftçi için de faydalı olacaktır. 

   Saha ekiplerinin çalışma alanı, aynı coğrafi bölgede yaşayan sınırlı sayıda sürüyle 

sınırlanacaktır. Böylece, bu sürülerden herhangi birinde PPR hastalığına rastlandığında 

enfeksiyon riski altında olacak sürü sayısının da sınırlı olması sağlanmış olacaktır.  

   İlk ziyaretin tamamlanmasına kadar geçen zamanın kayıt altına alınması, sonraki 

ziyaretlerin planlanmasında faydalı olacaktır (NOT: İlk ziyaretin süresi, büyük olasılıkla 

sonraki ziyaretlerden daha uzun olacaktır). 

  Saha ekipleri, yanlarında, yeter miktarda klinik inceleme formu, haritalar, koruyucu giysiler, 

dezenfektan, doku örnekleme kitleri, kan örnekleme kitleri, vb. bulundurmalıdır. 

   KA’daki duyarlı hayvan bulunan işletmelerinin sayısı ve her bir duyarlı türe ait hayvan 

sayısını gösterir bir ön sayımın en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Başlangıç tahminleri, mevcut veri tabanlarından elde edilebilir. 

   KA’daki duyarlı türlerin bulunduğu bütün işletmelere en kısa zamanda ziyaretler yapılır. 

Ziyaretlerde işletmedeki hayvanlar sayılır, alınan biyogüvenlik önlemleri ve kayıtlar 

kontrol edilir, hayvanların klinik incelemesi gerçekleştirilir ve gerektiğinde  laboratuvar 

incelemeleri için de numuneler alınır. 

   Veri tabanına girilecek nihai hayvan sayımın doğru olması son derece önemlidir. Sürü 

daha sonraki aşamada itlaf edilirse, burada yapılan herhangi bir hata ciddi sonuçlar 

doğurabilir. Bu sayım işleminde, RV’in veya Veteriner Sağlık Teknisyeninin sahayı ziyaret 
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ederek mevcut veri tabanlarında listelenen tüm işletmelerde duyarlı türlerin var olup 

olmadığını tespit etmesi gerekir. Bu saha ziyaretlerinde, ayrıca, mevcut veri tabanlarında 

yer alamamış olan başka hayvancılık işletmelerinin olup olmadığına da bakılmalıdır. Bu 

ziyaretlerde, yerel bölgeye ilişkin bilgi sahibi olan personelin kullanılması çok 

önemlidir.  

 Hayvanların tamamının sayılması, sınıflandırılması ve yerlerinin belirlenmesi önem arz 

etmektedir. Hayvan türlerinin her biri, ayrı ayrı alt sınıflara ayrılmalıdır: koyun, keçi, teke, 

koç, oğlak, kuzu gibi. Her sınıfta ve türde yer alan hayvanların sayısı her kısım (işletmedeki 

sürü numaralarına gore) için ayrı ayrı kaydedilmelidir. Kayıt altına alınan sayımın, çiftçi 

veya çiftlik yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.  

 Ziyaretler sırasında klinik incelemeler EK 9’da yer alan Klinik İnceleme Protokolüne uygun 

olarak yapılır, bu kapsamda ilk olarak tüm hayvanların görsel muayenesi ve bunu takiben de 

‘Yüksek Risk’ altındaki hayvanların (örneğin hasta veya sağlıklı olmadığına dair başka 

belirtiler gösteren hayvanlar gibi) detaylı olarak muayene edilmesini kapsar. Gerektiğinde 

laboratuvar incelemeleri için de numuneler alınır. Gerçekleştirilen ziyaretler ve 

incelemelerin sonuçları kaydedilir ve bulguları saklanır.  

 Çiftçi, hayvanlarını otlatırken hayvanlarda dikkat etmesi gereken belirtiler konusunda 

bilgilendirilmelidir. Çiftçi, aynı zamanda, hastalığın yayılmasını önlemek üzere gerekli 

biyogüvenlik önlemlerinden de haberdar edilmelidir. Bunlara ek olarak, herhangi bir 

şüpheli bulguyu vakit kaybetmeden YHKM’ye (ya da doğrudan ziyaretçi veteriner hekime) 

bildirmesi söylenmelidir. YHKM’nin telefon numara(lar)ı ve ilgili veteriner hekimin mobil 

telefon numarası çiftçiye verilmelidir. 

 Çiftçi tarafından hastalık durumu veya hayvanlardaki ölüm sayılarındaki herhangi bir artış 

veya işletmenin üretim verilerindeki belirgin bir düşüş hemen resmî veteriner hekime 

bildirilir, resmî veteriner hekim tarafından gereken araştırmalar teşhis kılavuzuna uygun 

olarak gerçekleştirilir. 

 

 Çiftçi veya işletme yetkilisi, hastalığın gözetimine ve kontrolüne katkıda bulunmak için 

işletmeyi ziyaret eden kişilerin kayıtlarını tutar ve kayıtları yetkili otorite istediğinde 

vermek üzere saklar. Ziyaretçilerin, koyun ve keçilerin bulunduğu bölgeye girmediği 

hayvanat bahçesi ve millî parklar gibi yerlerde kayıt tutma zorunluluğu yoktur. 

 Pozitif veya şüphe derecesi yüksek vakalarla temas halinde olan personelin kontamine 

olduğu düşünülmeli ve bu personelin en az 3 gün süreyle ya da UHKM tarafından belirtilen 

süre içerisinde duyarlı hayvanlarla temastan kaçınması gerekmektedir. Böyle personele, 

enfekte tesislerde veya ofiste görev verilmelidir. 

 Koruma alanı kaldırılmadan önce  de bu işletmeler RV tarafından tekrar ziyaret edilir. 

 

b) Hastalığa duyarlı hayvanların nakli 

 

 İşletmelerin servis yolları hariç olmak üzere, kamuya ait yollarda hastalığa duyarlı 

hayvanların hareketi ve taşınması yasaklanır, ancak yetkili otorite karayolu veya demiryolu 

ile bu bölgede hiç durmadan ve yükleme yapmadan yapılacak transit geçişler için istisna 

verebilir. 

 

 Hastalığa duyarlı türden hayvanlar acil kesim için o bölgede bulunan bir kesimhaneye veya 

o bölgede veteriner hekim gözetimi altında kesimhane yoksa gözetim bölgesinde yetkili 
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otorite tarafından belirlenen bir kesimhaneye resmi gözetim altında doğrudan taşınmaları 

için izin verilebilir. Yetkili otorite bu taşımaya resmi veteriner hekim tarafından işletmedeki 

hastalığa yakalanabilir türden hayvanların muayenesini yapması, hiç birinde enfeksiyon 

kuşkusu bulunmadığını teyit etmesi sonrası ve kesimhanenin kesim kapasitesi, karkasların 

muhafaza koşulları ve etin arz edilebileceği alanı da göz önünde bulundurarak izin 

verebilir. Ayrıca kesimhaneden sorumlu yetkili otorite, hayvanların o kesimhaneye 

gönderilme niyetinden haberdar edilmelidir.  

 

 Yetkili Otorite, ilave hastalık vakalarının çıkması ve bunun sonucunda hayvanların 

muhafazasında problemlerin yaşanması nedeniyle, 30 günden fazla süreyle uygulanması 

halinde, hayvan sahibinin gerekçeli başvurusunu müteakip aşağıda belirtilen şartlar altında 

koruma bölgesinde hayvanların işletmeden çıkarılmasına izin verebilir. 

a)Resmi veteriner hekim tarafından gerekçeli başvurunun gerekçesinin doğrulanmış 

olması, 

                  b) İşletmedeki tüm hayvanların muayenesinin yapılması, 

                  c)Taşınacak hayvanlar klinik muayeneye tabi tutulmalı ve sonuçları negatif olmalı, 

                  ç) Her bir hayvan, tanımlama araçları ile tanımlanmış olmalı; 

                  d) Varış işletmesi, ya koruma bölgesi ya da gözetim bölgesinde yer almalıdır. 

 

Bu taşıma boyunca hastalık etkeninin yayılma riskini önlemek için, özellikle taşımadan 

sonra kamyonların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi yoluyla, gerekli tüm önlemler 

alınmalıdır. 

 

 Yukarıda belirtilen istisnaların dışında hayvanlar muhafaza edildikleri işletmede 

kalacaklardır. 

 

c) Duyarlı türlere ait pazarlar, fuarlar, gösteriler ve toplanmalar  
 

 BHHMY’nin 17 inci maddesine göre yetkili otorite pazaryerleri, gösteriler veya duyarlı 

türlerin bir arada bulunduğu diğer yerlerin koruma alanları içerisinde kurulmasına ve bulunmasına 

izin vermez. 

 

ç) Koruma Alanında Alınan Önlemlerin Süresi 

 

 Koruma alanında belirtilen önlemlere, enfekte olan işletmedeki duyarlı hayvanların itlafı ve  

işletmede yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işleminden sonra en az yirmi bir gün süreyle 

ve koruma bölgesindeki işletmeler teşhis kılavuzuna göre test edilene kadar devam edilir. 

 

 Koruma alanında alınan önlemlerin sona ermesi üzerine gözetim bölgesinde uygulanan 
kurallar gözetim bölgesinin kaldırılmasına kadar koruma bölgesine de uygulanır.   

 

9.3.5.7. Gözetim Alanlarında Alınacak Önlemler 

 

Yetkili otorite gözetim alanlarında aşağıdaki önlemlerin alınmasını sağlar. 

 

a) Hastalık levhalarının asılması 

 

 Bu bölgenin sınırlarına “BURADA KOYUN VE KEÇİ VEBASI HASTALIĞI VAR” 

yazılı levhalar asılır.  
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b) Duyarlı hayvan türü işletmelerine yapılacak ziyaretler ve hayvan sayımı  

GA’daki bütün hastalığa duyarlı türlerin bulunduğu işletmeler belirlenerek en kısa zamanda 

işletmelere ziyaretler yapılır. Ziyaretlerde işletmedeki hayvanlar sayılır, alınan biyogüvenlik 

önlemleri ve kayıtlar kontrol edilir, hayvanların klinik incelemesi gerçekleştirilir ve gerektiğinde  

laboratuvar incelemeleri için de numuneler alınır. Bu işletmelere 10 günde bir saha ekipleri 

tarafından ziyaretler gerçekleştirilir. 

c) Hastalığa duyarlı hayvanların nakli 

 Hastalığa duyarlı hayvanların kamu yollarındaki hareketi, otlak veya hayvan barınaklarına 

götürme amacı dışında yasaklanır. Ancak yetkili otorite karayolu veya demiryolu ile bu 

bölgede hiç durmadan ve yükleme yapmadan yapılacak transit geçişler için istisna 

verebilir. 

 Hastalığa duyarlı hayvanların gözetim bölgesi içerisinde taşınması yetkili otoritenin iznine 

tabidir. 

 Hastalığa duyarlı hayvanlar hastalığın en son kaydedilen vakasından sonra azami kuluçka 

dönemi kadar gözetim bölgesinin içinde tutulmalıdır. Ondan sonra hayvanlar acil kesim 

için yetkili otorite tarafından belirlenen bir kesimhaneye resmi gözetim altında doğrudan 

taşınmaları için bölge dışına çıkarılmasına izin verilebilir.  

Yetkili otorite bu taşımaya resmi veteriner hekim tarafından işletmedeki hastalığa 

yakalanabilir türden hayvanların muayenesini yapması, hiç birinde enfeksiyon kuşkusu 

bulunmadığını teyit etmesi sonrası ve kesimhanenin kesim kapasitesi, karkasların 

muhafaza koşulları ve etin arz edilebileceği alanı da göz önünde bulundurarak izin 

verebilir. Ayrıca kesimhaneyeden sorumlu yetkili otorite, hayvanların o kesimhaneye 

gönderilme niyetinden haberdar edilmelidir.  

 

 Yetkili Otorite, ilave hastalık vakalarının çıkması ve bunun sonucunda hayvanların 

muhafazasında problemlerin yaşanması nedeniyle, 30 günden fazla süreyle uygulanması 

halinde, hayvan sahibinin gerekçeli başvurusunu müteakip aşağıda belirtilen şartlar 

altında gözetim bölgesinde hayvanların işletmeden çıkarılmasına izin verebilir. 

a) Resmi veteriner hekim tarafından gerekçeli başvurunun gerekçesinin doğrulanmış 

olması, 

b)  İşletmedeki tüm hayvanların muayenesinin yapılması, 

c) Taşınacak hayvanlar klinik muayeneye tabi tutulmalı ve sonuçları negatif olmalı, 

ç)  Her bir hayvan, tanımlama araçları ile tanımlanmış olmalı; 

d) Varış işletmesi, ya koruma bölgesi ya da gözetim bölgesinde yer almalıdır. 

 

Bu taşıma boyunca hastalık etkeninin yayılma riskini önlemek için, özellikle taşımadan 

sonra kamyonların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi yoluyla, gerekli tüm önlemler 

alınmalıdır. 
 

ç) Duyarlı türlere ait pazarlar, fuarlar, gösteriler ve toplanmalar  

 

 BHHMY’nin 17 inci maddesine gore yetkili otorite pazaryerleri, gösteriler veya duyarlı 

türlerin bir arada bulunduğu diğer yerlerin gözetim alanları içerisinde kurulmasına ve bulunmasına 

izin vermez. 
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d) Gözetim Alanında Alınan Önlemlerin Süresi 

 

Alınan önlemlere, bu Acil Eylem Planının 9.3.8 Maddesinde belirtilen işletmenin ön temizlik 

ve dezenfeksiyonu tamamlandıktan sonra en az yirmi sekiz gün süreyle devam edilir. 

 

9.3.6. Hastalığın epidemiyolojik araştırılması 

 

9.3.6.1. Uzman Grup Oluşturulması 

 

  Hastalığın erken döneminde deneyimli memurlardan oluşan küçük bir ekip oluşturulur. Bu 

ekibin görevi YHKM’ye bilgi sağlamaktır.  

 

 UHKM veya YHKM’nin başkanı hastalığın kaynağına doğru izlenmesi amacına yönelik 

olarak ilk araştırma ekibi, klinik gözlem ekibi, bölge/mıntıka denetleme ve kontrol ekibi gibi farklı 

kategorilerde araştırma ekipleri ya da kişileri görevlendirir ve ilgili diğer tedbirlerin alınmasını 

sağlar.  

 

9.3.6.2.Geriye ve İleriye Doğru İzleme  

 

9.3.6.2.1. İzlemenin Öncelikleri 

 

 Bu amaçla EK 6’da yer alan Epidemiyolojik İnceleme Raporundaki bilgiler kullanılır ve 

özellikle aşağıda belirtilen hususların tespitine yönelik çalışma yapılır. 

 

 Enfeksiyonun kaynağı; ve tespit edilemeyen vakaların - örneğin aynı kaynaktan enfekte olma 

ihtimali olan diğer lokasyonların belirlenerek hastalığın geriye izlenmesi ve yayılma 

yollarının anlaşılmasıdır. 

 

 Enfeksiyon etkeninin ortaya çıkış tarihi, enfeksiyon kaynağı konusunda hastalıkla ilgili 

harekete geçirenin ne olduğu, ne zaman harekete geçtiği gibi sorulara ilişkin olarak varılacak 

veterinerlik yargısıdır. 

 

 İlk lezyonların görüldüğü tarihten sonraki süreç virüs saçılımı olasılığının en şiddetli olduğu 

zamandır. Bu nedenle izlemede aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 

- İşletmelerdeki duyarlı hayvanların diğer herhangi bir duyarlı hayvan ya da diğer 

hayvanlarla teması bütün hayvanlar bulunana kadar izlenmeli ve tehlikeli temaslar 

kesilmelidir. 

- Taşıtlar ve insanlar; enfekte mekanlarla temas tarihinden üç gün öncesi ve sonrasına 

kadar izlenmelidir; canlı hayvanlarla temas önceliği artıran faktördür. 

- Diğer hususlar; süt ve yem kamyonları gibi temaslardır. Bunlar da enfekte mekanlarla 

temas tarihinden bir gün önce ve sonrasına kadar izlenmelidir. Eğer kontaminasyon 

derecesi oldukça yüksek olarak kabul ediliyorsa süt ve yem kamyonlarının 

izlenmesindeki süre, temas tarihinden üç gün öncesine ve sonrasına uzatılarak 

uygulanabilir. 

- Şartlar izleme çerçevesinde ve/veya bunların içindeki izleme önceliklerinde 

değişiklikleri gerektirebilir. Örneğin etkilenen hayvan türü ve sayısı, bunların 

bulunduğu yerler ve enfekte mekanlardaki dağılımları, virüsün saçılım süresi ve 

çiftlikteki biyogüvenlik düzeyi dikkate alınmalıdır.   
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9.3.6.2.2. İzleme Araçları  
 

 İzleme çalışmalarında aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duyulacaktır. 

 

e) Sayım 

 

   En uygun stratejiyi belirlemek için ekip, ilgili hayvan popülasyonuna dair bütün ayrıntıları ve 

hayvansal ürünleri gösteren bir sayım yapmalıdır. Sayım ayrıntıları şunları içermelidir: 

 

o Çiftlikteki bütün hayvan kategorilerinin sayımı yapılmalı, hastalığa duyarlı türleri 

barındıran her kategoride yer alan ölü ve enfekte olduğundan veya hastalık bulaştığından 

kuşku edilen hayvanların sayısı kaydedilmelidir. 

 

o Birinci noktada belirtilen sayım, hastalığa duyarlı türler içinde yer alan hayvanların, 

hastalık şüphesinin devam ettiği dönem boyunca ölen veya doğan üyelerini de kapsayacak 

biçimde güncel tutulmalı ve bu bilgiler ilgili yetkili tarafından talep edildiğinde hayvan 

sahibi tarafından temin edilmeli ve her ziyarette yetkili tarafından kontrol edilmelidir. 

 

o Bütün süt, süt ürünleri, et, et ürünleri, kesilmiş hayvanlar, hayvan derileri, yünler, semen, 

embriyolar, yumurtalıklar, sulu ve kuru gübre stokları ile çiftlikteki hayvan yemleri ve 

yatakları kaydedilir ve bu kayıtlar muhafaza edilir. 

 

o Hastalığa duyarlı türlere ait hiçbir hayvanın çiftliğe girmesi veya çiftlikten çıkmasına izin 

verilmez. 

 

b) Bilgi toplamak için kontrol listesi 

 

    Epidemiyolojik araştırma ve takiple ilişkili olarak kontrol listesini kullanmak, hastalık 

prevalansını ve izlerini belirlemek amacıyla veri toplanması açısından daha uygun ve pratik olabilir. 

Bilgi toplanması sırasında bazı önemli noktalar göz önünde bulundurulmalıdır; zaman çizelgeleri ve 

harita kullanılması, birden fazla kaynak kullanılması ve önemli ipuçlarının izlenmesi, gruplarla ve 

bireylerle konuşulması gibi. Bu listeler önemli bilgi kaynaklarıyla yapılacak mülakatların zeminini 

oluşturabilecekleri gibi, veri formlarına veya rapor formatlarına da zemin oluşturabilirler. 

 

c) Kesimhanelerin ve hayvan pazarlarının takibi 

 

 YHKM yetkilileri, KA ve GA  içindeki ve etrafındaki kesimhanelerin ve hayvan pazarlarının 

takip altında tutulmalarını ve elde edilen enfeksiyon kaynaklarının, enfeksiyon teşhisi 

konulmasından ve yaygın hastalık beyanından 21 gün önce yönlendirilmesini temin etmelidir. 

Araştırma ekibi, mantıksal bilgi geliştirilmesini sağlayacak biçimde kesimhanelerin ve hayvan 

pazarlarının kayıtlarının tamamını, doğru biçimde incelediğinden emin olmak zorundadır. Araştırma 

ekibi kesimhanelerden ve hayvan pazarlarından içeriye ve dışarıya doğru olan hayvan hareketlerini 

gözlemlemelidir. 

 

ç) Klinik İzleme 

 

 Koruma ve Gözetim Alanındaki duyarlı hayvan bulunan bütün işletmeler ve hayvan sayıları 

belirlenir ve koruma alanındaki işletmelere kontrol sıklığı 3 günü, gözetim alanındaki işletmelerde 

ise 10 günü geçmemek kaydıyla periyodik ziyaretler yapılarak hayvanlar PPR semptomları 

yönünden incelenir ve bulgular düzenli kayıt altına alınır.  
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 Hayvan bakıcı ve sahiplerine bu konuda detay bilgi verilerek günlük klinik inceleme 

yaptırılır, en ufak şüphe ve durum değişimi halinde irtibat kurulacak kişi ve iletişim bilgileri verilir. 

İncelemeler bölgedeki kordonun kaldırılmasına kadar devam ettirilmelidir. 

 

d) Serolojik izleme  

 

 Serolojik gözetim mihrak izleme yoludur. Serolojik gözetimin amaçları; 

 

 Mihrak sonrası hastalıktan arilik durumuna kanıt sağlamak, 

 Şüpheli hastalığı test etmek, 

 Çok az klinik belirti gösteren duyarlı türlerde PPR’ı test etmek, 

 Hastalık teması olan işletmelerde durum değerlendirmesi yapmak, 

 

Mihrak Sonrası İzleme 

 

 Hastalığın takip edilmesi amacıyla hastalığın tamamıyla bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla 

serolojik numune alma metodlarını kullanarak gerçekleştirilir. 

 

 Serolojik gözetime başlama, itlafı takiben ön temizlik ve dezenfeksiyondan 30 gün sonra 

yapılır. 

 

Koruma ve Gözetim Alanında Serolojik İzleme 

 

 Bu bölgelerde yer alan tüm köylerden, PPR aşısı yapılmayan ve maternal antikor taşımayan 

koyun ve keçilerden aşağıdaki tabloya gore numune alınır. 

  

Tablo 2: Sürü Örnekleme Tablosu 

 

Sürü içi tespit oranı %100 %95 %90 %75 %50 

Tespit edilebilir prevalance %1.00 %0.95 %0.90 %0.75 %0.50 

Örneklenecek sürü sayısı 299 314 332 398 598 

Sürüdeki örneklemeye uygun hayvan sayısı      

10 10 10 10 8 6 

20 20 19 19 16 11 

30 30 29 28 23 16 

40 40 31 28 20 12 

50 50 39 34 25 15 

75 75 47 40 28 16 

100 100 45 37 24 13 

200 200 51 41 26 14 

500 500 56 43 27 14 

Sonsuz n/a 59 45 28 14 

 

Serolojik çalışmaların detayları, bölgedeki koyun ve keçi varlığı, laboratuvarların kapasitesi, 

hastalığın seyri ve diğer faktörler değerlendirilerek Avrupa Birliği ve OIE standartları temelinde 

Ulusal Uzman Grubu tarafından yönlendirilir.  
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9.3.7. İtlaf  

 

İtlaf stratejisi hastalıktan ari olan bölgelerde mihraklarda uygulanan bir stratejidir. 

 

 Enfekte duyarlı hayvanların itlafı ve imhası mevcut yasalara uygun olarak enfeksiyonun 

yayılmasını önleyecek en kısa zaman içinde gerçekleştirilme ihtiyacı akılda tutularak yerine 

getirilmelidir. İtlaf stratejisi ancak diğer kontrol metotları ile birlikte uygulandığında başarılı 

olabilir, fakat bunlar stratejinin etkinliğini artırmak, enfekte sürülerin kontrol altına alınmalarını 

sağlamak için kullanılacak ve gereksiz hayvan itlafına meydan verilmeyecektir. En fazla enfekte ya 

da risk altında olduğu düşünülen duyarlı hayvanlara itlaf işleminde öncelik verilir. Tür hassasiyeti ve 

daha çok virüs saçan dikkate alınarak; yetkililer önceliği en başta hastalığa karşı daha hassas türlere 

ve daha fazla virüs saçan türlere daha sonra da diğerlerine vermelidirler; örneğin önce genç 

hayvanlar sonra keçiler, daha sonra koyunlar  gibi.  

 Ayrıca bu işlemlerin, yabani ve diğer hayvanların enfekte organik maddelere erişimini 

önleyecek şekilde hayvan barınaklarının kapıları kapalı tutularak yapılmasına ihtiyaç vardır. Genel 

anlamda mümkün olduğunda yakma veya rendering yerine enfekte hayvanların yerinde gömülme 

işlemi tercih edilebilir, ancak bunun hastalığın çıkış yerine dayalı olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

 

9.3.7.1. İtlaf ve Elden Çıkarma İşlemlerinde Gerekli Personel ve Ekipman : 

 

 Çiftlik giriş çıkışlarında enfekte mekanları tanımlamak için tahta direkler ve plastik kırmızı-

beyaz şeritler, 

 Gezici dezenfeksiyon birimleri, 

 Gece aydınlatma araçları,  

 Her enfekte çiftlik için en az bir RV,  

 Aşırı çalışmayı önlemek için yeterli sayıda personel (itlaf görevlileri ve diğer personel), 

 Karkasları çiftlik dışına taşımak için gerekli taşıt sayısının hesaplanması,  

 Ölü hayvanları taşıyacak taşıtların güzergahının belirlenmesi, 

 Kamyonların atık/imha alanına hareketlerine eşlik eden polis ya da diğer sosyal güvenlik 

hizmet görevlileri, 

 Sürüleri kontrol etmek, sakinleştirmek, bayıltmak ve öldürmek için gerekli ilaç ve cihazlar, 

 Enfekte materyalin atılmasında/imhasında kullanılan uygun konteynırlar. 

 

 9.3.7.2. İtlaf Metotları  

 İtlaflar hayvanların korkusunu en aza indirecek şekilde yapılmalıdır. Hayvan itlaf 

yöntemlerinden her birinin avantajları ve dezavantajları vardır. Barbitüratların aşırı dozda kullanımı 

mutlaka bir veteriner hekim tarafından yapılmalıdır. Esir cıvata tabanca ya da ateşli silah yöntemi 

seçilirse de itlaf personelinin veya başkalarının ciddi yaralanmalarını önlemek için önlem almak 

gerekir.  

 İtlaf için en uygun yöntemi seçmek için, insan güvenliği, hayvan refahı, gerekli beceri, 

maliyetler ve diğer faktörler göz önünde bulundurulur.  
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 Tablo 3: Koyun ve keçilerin itlaf metodları 

 
 Yöntem  

 İnsan 

Güvenliği  

 Hayvan 

Refahı  

 Beceriler 

Gerekli  
 Maliyet   Diğer  

Barbitüratların 

aşırı doz 

şeklinde 

verilmesi 

Bir barbitürat  

ve intravenöz 

uygulama 

 Hayvanı iyi 

dizginlemek 

Mükemmel 

derece 

 iv. 

enjeksiyon 

için uygun 

tekniği 

 İlaç 

ücreti 

 Veteriner 

tarafından bizzat 

yapılması 

gereken bir 

yöntem 

 Esir cıvata 

tabanca 

 Kafatası ve 

beyinin esir 

cıvata 

tarafından 

delinerek 

hayvanda 

bilinçsizlik 

oluşturmak ve 

boynun tüm 

ana arterleri ve 

damarlarını 

keserek kanın 

akıtılarak 

hayvanın 

öldürülmesi 

 Hayvanları iyi 

dizginlemek,  

hayvanların 

düşmesine 

yönelik gerekli 

tedbirlerin 

alınması 

gerekir. 

 İyi derece 

 Doğru 

hayvansal 

kartuş gücü, 

doğru hedef 

ve açısının 

seçilmesi 

önemlidir 

 Esir cıvata 

tabancanın 

doğru ve 

güvenli 

kullanımı 

Keskin 

bıçağın 

doğru ve 

güvenli 

kullanımı 

Düşük -  

Esir cıvata 

tabanca 

satın 

alındıktan 

sonra  

 Deneyimli 

kişilerce 

yapılması 

gerekir ve 

hayvanlardan 

akan büyük 

hacimli kanın 

uygun şekilde 

bertaraf edilmesi 

gerekir 

Tabanca (Ateşli 

silah) ile 

öldürme 

 Kurşunla 

kafatası ve 

beyinin 

vurulması 

Hayvanları iyi 

dizginlemek,  

hayvanların 

düşmesine 

yönelik ve 

seken 

mermiler 

konusunda 

gerekli 

tedbirlerin 

alınması 

gerekir. 

 

 İyi derece 

 Hayvanlar 

için doğru 

ateşli silah 

ve 

mühimmatın 

seçimi ile 

doğru hedef 

ve vuruş 

açısı 

önemlidir. 

 Ateşli 

silahın 

doğru ve 

güvenli 

kullanımı 

 Düşük – 

Ateşli 

silah satın 

alındıktan 

sonra 

 Deneyimli ve 

silah taşıma 

ruhsatı olan 

uzman kişilerce 

yapılması 

gerekir. 

Hayvanlardan 

akan kanın 

uygun şekilde 

bertaraf edilmesi 

gerekir 

 Mevzuatlar 

ateşli silah 

kullanımını 

yasaklayabilir. 

  

Esir cıvata tabanca ve ateşli silahlar 

Bu uygulamaların mutlaka deneyimli kişiler tarafından yapılması gerekir. Hayvanların  türleri ve 

yaşlarına uygun doğru hedef ve vuruş açısısının uygulanması gerekir. Ateşli bir delici tipi esir cıvata 

veya ateşli silah kullanarak bir hayvanda ani bilinç kaybı oluşturulabilir. Hem delici esir cıvata 

tabancada hem de ateşli silahta aynı anatomik hedefler ve vuruş açıları kullanılmaktadır. (Şekil 2 ve 

3).  
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 Esir cıvata tabanca 

 Hayvanın iyi tutulmasını (zaptı rapt altına alınmasını) sağlayın.  

 Hayvan için kullanma kılavuzunda belirtilen uygun kartuş gücünü kullanın.  

 Hayvanın başına doğru hedef ve vuruş açısında sıkıca esir cıvata tabancayı yerleştirin ve 

ateş.  

 Ateş edildiği zaman hayvan çöker bu nedenle bacaklarda yaralanmaya sebep olmaması için 

dikkatli olun. 

 Hayvan bilicini kaybettikten sonra keskin bir bıçak ile boyunda bulunan damarları kesin. Bu 

arterler ve venler boğazın her iki tarafında bulunmaktadır.  

   Ateşli silah ile itlaf  

 Hayvanın iyi tutulmasını (zaptı rapt altına alınmasını) sağlayın.  

 Mümkünse açık havada ateş etmeyi planlayın.  

 Hayvanın vurulduğu alanın arkasında bir toprak seti veya gübre yığının bulunmasına dikkat 

edin. (Seken mermilerin durdurulması için.)  

 Hayvan türüne ve yaşına uygun ateşli silah kullanın. Bir hayvanı itlaf için kullanılan silahın 

yeterli ve hayvanı hemen bilinçsiz yapmak için kafadaki beyni kontrol eden solunum ve 

dolaşım alanları yok etmek için de yeterince güçlü olması gerekir. 

 "Uzun tüfek" içi boş burunlu mühimmat kullanan 22 kalibrelik ateşli silah ya da 0,38 

kalibrelik ateşli silah başarıyla koyun ve keçi itlafı için kullanılabilir.  

 Ateşli silahı hedeften  5-25 cm (2-10 inç) uzaklıkta tutun. Yaralanmaları önlemek için değil, 

kurşunun beyine (omurilik başlangıcı) girecek ve böylece omurganın aşağısını vurmayı 

hedefleyin.  

  Ateş edildiği zaman hayvan çöker bu nedenle bacaklarda yaralanmaya sebep olmaması için 

dikkatli olun. 

           Uygun hedef ve vuruş açısı 

a) Boynuzları olmayan koyun ve keçilerde: Vuruş yapılacak hedef, Şekil 2'de gösterildiği 

gibi gözlerin hemen üstünde, orta çizgide alında bir noktadır.  Vuruş açısı ise kısa omurganın 

aşağısı ve hayvanın vücudu (hayvan normalde ayakta ise) dikkate alınarak belirlenmelidir.  

 

                Şekil 2.  Boynuzları olmayan koyun ve keçilerin hedef ve vurş açıları 
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 b) Boynuzlu koyun ve keçilerde: Şekil 3'de gösterildiği gibi kafanın arkasından gözler ve 

burun hizalanarak atış yapılır.  

 

 Şekil 3. Boynuzlu koyun ve keçilerde vuruş hedefi ve açısı 

 9.3.7.3. Ölüm Onayı  

 İtlaflarda hayvanın ölümünün teyit edilmesi esastır. Ayakta duran hayvan hemen çöker. 

Hayvanın  kasları bir süre istemsiz hareket edebilir. Bu arada bazı kötü tekme koordine edilemeyen 

hareketler gösterebilir. Sonra kaslar tamamen rahatlar.  

Hayvanların açılıp kapanan korneal refleksi, nefes ve kalp atışını kontrol edin. (Hiç 

olmamalıdır.) Gözler sabit ve dilate olmalıdır. Korneanın açılıp kapandığını kontrol etmek için 

hayvanın göz (kornea) yüzeyine dokunmayın.  Herhangi bir göz hareketi, kornea refleksi, nefes alma 

veya kalp atışı varsa, itlaf yöntemini tekrarlayın veya başka bir yöntemi kullanın.  

  

9.3.8. Temizlik ve dezenfeksiyon  

 

Dezenfeksiyonun amacı, hastalık etkenlerinin bir yerden diğerine insanlar, ekipman ve 

malzemeler aracılığıyla mekanik bulaşmasının önlenmesidir. Bir yerden ayrılmadan önce, tek 

kullanımlık malzemeler uygun şekilde imha edilir ve giysiler, çizmeler ve yeniden kullanılabilecek 

diğer malzemeler dezenfekte edilir. Potansiyel olarak enfeksiyöz materyalle (sözgelimi, nekropsi 

aletleri, giysiler, zapturapt ve yakalama ekipmanı, araçlar, çizmeler, vs.) temas etmiş tüm nesneler 

dekontamine edilmelidir. 

  Diğer pek çok virus ile karşılaştırıldığında, PPR virüsünün, yağ içeren dış katmanını 

yıkımlayan deterjanlara çok duyarlı olması nedeniyle, PPR virusunun yıkımlanması daha kolaydır.  

Başvurulabilecek uygun dekontaminasyon yöntemleri, %10 çamaşır suyu (%0.5 hipoklorit), 

Lysol ® veya benzer kuarterner amonyum bileşikleri, Virkon ®, Virocid ® veya %70 etanol ile 

silmeyi kapsar (kullanılabilecek ürünler ve yöntemlerin ayrıntılı listesi için aşağıdaki tabloya 

bakınız). Çizmeler ve alınan örnekleri içeren plastik torbaların dış yüzeyi, evde kullanılan klorlu 

çamaşır suyunu %5 oranında içeren bir çözelti ile yıkanır. 

Yetkili otorite tarafından; temizlik, dezenfeksiyon ve PPR virüsünün elimine edilmesi için 

aşağıdaki önlemler alınır. 

a)PPR virüsleri ile kontamine olması muhtemel materyallerin ve işletmelerin temizlik ve 

dezenfeksiyonu ile gerekli olduğu durumda kemirgen ve böceklerin öldürülmesi için gereken 

önlemler, resmi veteriner hekimin aşağıda belirtilen temizlik ve dezenfeksiyon prosedürü 

kurallarına uygun olarak resmi gözetimi altında gerçekleştirilir. 
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b)Hastalığın tespit edildiği bir işletmede, tespit edilen PPR virüsünün elimine veya inaktive 

edildiği yetkili otorite tarafından kabul edilmediği sürece, duyarlı hayvanların kullandığı 

arazi ve otlaklar, duyarlı hayvanlar tarafından kullanılamaz. 

c)PPR virüsü ile kontamine olması muhtemel kesimhanelerin, araçların, diğer transport yolları, 

sınır kontrol noktaları ve materyallerin temizlik ve dezenfeksiyonu resmi veteriner hekimin 

talimatlarına göre resmî gözetim altında gerçekleştirilir. 

ç)PPR virüsü ile kontamine veya olması muhtemel olan ve temizlenip dezenfekte edilmesi 

etkin bir şekilde yapılamayacak alet, ekipman ve materyal imha edilir. 

d)Dezenfeksiyonda kullanılacak dezenfektanlar ve konsantrasyonları yetkili otorite tarafından 

belirlenir. 

 e)Dezenfektanlar, temin edilen yerdeki dezenfektan üreticisinin önerdiği şekilde veya resmi 

veteriner hekimin veya yetkili otoritenin talimatı doğrultusunda kullanılmalıdır. 

 f) Dezenfektanların ve uygulama yönteminin seçimi, dezenfekte edilecek işletmenin, araçların 

ve nesnelerin yapısı dikkate alınarak seçilmelidir. 

g)Dezenfektanlar uygulanıken etkilerinin azalmamasını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır; 

özellikle basınç, minimum sıcaklık ve gereken temas süresi gibi dezenfektan üreticisi 

tarafından gösterilen teknik parametrelere riayet edilmelidir. 

ğ) Kullanılan dezenfektana bakılmaksızın aşağıdaki genel kurallara uyulmalıdır: 

 Altlık ve dışkının dezenfektanda bekletilmesi, 

 Mümkünse etkili bir temizlik ve dezenfeksiyon için zemin, rampalar, duvarlar ve      

aletlerin yıkanması, dikkatle fırçalanması ve kazınması, 

 Daha sonra dezenfektan üreticisinin önerilerine göre dezenfektanın minimum temas 

süresine göre uygulanması, 

h) Sıvılar ile yıkama basınçlı aletler kullanarak yapıldığında, daha önce temizlenen kısımların 

tekrar kontamine olmamasına dikkat edilmelidir. 

ı) Alet, ekipman, tesisat, eşyalar ve kontamine olması muhtemel her şeyin yıkanması, 

dezenfeksiyonu veya imhası önceden planlanmalıdır. 

i) Dezenfeksiyon işleminden sonra tekrar kontaminasyondan kaçınılmalıdır. 

j) Acil Eylem Planı doğrultusunda yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, işletme ve araç 

kayıtlarında belgelendirilmeli ve resmi onay istendiğinde resmi veteriner hekim veya onun 

gözetimindeki kişi tarafından onaylanmalıdır. 

k) Nakil amacıyla kullanılan veya personelin kullandığı araçların temizlenmesi ve 

dezenfeksiyonu resmi veteriner hekimin kontrolünde aracı kullanan kişi tarafından 

yapılmalıdır. 

   Mihrak bölgesinden ayrılan araçlara özellikle dikkat edilmelidir. Mihrak bölgesinde bulunan 

araçların altları, basınçlı pulverizatörler veya el püskürtücüleri kullanılarak dezenfekte 

edilmelidir. Diğer bir yere gidilmeden önce, araçlar iyice yıkanmalıdır.  

   Barınaklara giren ve çıkan herhangi bir taşıt ya da romörkün gerek dış tarafları gerekse de alt 

kısımları temizlenip dezenfekte edilecektir [tekerlekler dahil (tekerleklerin bütün taban 

çeperi dahil), jantlar, çamurluklar]. Taşıt ya da romörkün hayvan taşınan kısımları da 
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temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Taşıtın içi de dahil gözle görülebilen bütün çamur, 

pislik, hayvan dışkısı, sıçramış atıklar ve diğer benzeri maddeler temizlenmeli ve 

giderilmelidir. 

   Bu temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri BKA giriş ve çıkışlarında da uygulanmalıdır. BKA 

giriş ve çıkışlarında ekipman ve malzemeler aynı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine tabi 

tutulmalıdır.  

l) Resmi veteriner hekim işletme tipini ve iklim koşullarını göz önüne alarak temizlik ve 

dezenfeksiyon için özel kurallar koyabilir. Resmi veteriner hekim böyle istisnai durumlar 

uygulandığında Bakanlığa bilgi verir ve özel kurallara ilişkin detayları bildirir. 

m) Resmi veteriner hekim, bir işletmenin veya işletmenin bir kısmının herhangi bir nedenle 

temizlenip dezenfekte edilemeyeceği konusunda ikna olursa böyle işletmelere veya 

işletmenin bir kısmına insan, araç, duyarlı hayvanların, evcil memeliler veya herhangi bir 

şeyin girmesini yasaklayabilir ve bu yasaklama en az on iki ay süreyle yürürlükte kalabilir. 

            Enfekte işletmelerin temizliği ve dezenfeksiyonu aşağıdaki prosedürlere uygun olarak 

gerçekleştirilmelidir. 

          a) Ön temizlik ve dezenfeksiyon 

1) Duyarlı hayvanların öldürülmesi sırasında, PPR virüsünün yayılmasını minimuma indirmek 

veya önlemek için gereken tüm önlemler alınmalı, bu önlemler geçici dezenfeksiyon 

aletlerinin hazırlanması, koruyucu kıyafet ve duşların temini, kullanılan aletlerin 

kontamine olmaması ve havalandırmanın kapatılmasını içermelidir. 

2) Öldürülen duyarlı hayvanların karkaslarına dezenfektan uygulanmalıdır. 

3) İmha edilmek üzere işletmeden çıkarılması gereken duyarlı hayvanlar kapalı ve sızıntı 

yapmayan araç veya taşıyıcılarla PPR virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla resmî 

gözetim altında taşınmalıdır. 

4) Öldürülen duyarlı hayvanların karkasları imha edilmek üzere ayrılır ayrılmaz işletmede 

öldürme işleminin ve post-mortem muayenenin yapıldığı kontamine yerler, izin verilen 

dezenfektanlarla temizlenmelidir. 

5) Öldürme veya post-mortem muayeneler sırasında sıçrayan herhangi bir doku veya kan 

dikkatli bir şekilde toplanıp, öldürülen duyarlı hayvanlarla birlikte imha edilmelidir. 

6) Dezenfektanlar uygulanan yüzeyde en az yirmidört saat süreyle kalmalıdırlar. 

          b) Son temizlik ve dezenfeksiyon 

1) Gübre ve altlık imha edilmeli veya aşağıda belirtilen uygun işleme tabi tutulmalıdır. 

2) Yağ ve kir, yağ ve kir çözücüler kullanılarak bütün yüzeylerden çıkarılmalı ve yüzeyler 

suyla temizlenmelidir, 

3) Soğuk suyla yıkandıktan sonra dezenfektan uygulanmalıdır, 

4) Yedi gün sonra işletme tekrar yağ çözücü bir madde uygulanarak suyla yıkanmalı, 

dezenfektanla yıkanıp tekrar suyla temizlenmelidir. 
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Kontamine altlık ve gübrenin uygun işleme tabii tutulması  

a) Gübre veya altlık; 

           1) En az 70 °C’lik buhara tabi tutulur. 

          2) Yakılarak imha edilir. 

          3) Yabani kuşların ve diğer hayvanların ulaşamayacağı şekilde derine gömülür. 

         4) Gübre ve altlık yığın hâline getirilir, sprey şeklinde dezenfektan uygulandıktan sonra 

altı ve üzeri örtülür ve en az kırk iki gün bırakılır. 

b)Resmî veteriner hekimin talimatları doğrultusunda virüsün yok edilmesini sağlamak için 

etkili bir yöntem kullanılmadığı durumlarda en son enfekte materyalin ilavesinden sonra en 

az altmış gün süreyle muhafaza edilir. 

c)Yetkili otorite, kontamine olması muhtemel altlık ve gübrenin yukarıda belirtilen işlemlerden 

birisinin uygulanarak PPR virüsünün imhasının yapıldığı onaylı işletmeye veya imha işlemi 

öncesinde depolanacağı yere taşınmasına, Bakanlıkça belirlenen özel kurallara uygun olarak 

izin verebilir. 

 

Tablo-4- PPR virusu ile kontamine ortamlarda kullanılması önerilen dezenfeksiyon 

prosedürlerine ilişkin ayrıntılar  

 

Dezenfekte edilecek unsur Dezenfektan/kimyasal/prosedür               (bakınız, 

Tablo 5 anahtar tablosu) 

Ölü hayvan/karkas Gömme veya yakma 

Hayvanların barındırılmasında 

kullanılan binalar ve ekipmanlar  

1, 2a, 2b, 2c veya 3 

Çevre 2 veya 3 

İnsanlar 1, 2c veya 4b 

Elektrikli aletler 6, 8 

Su tankları Mümkün olduğunda, açık araziye drenaj 

Yem Gömme veya yakma 

Atık su, dışkı Gömme veya yakma, 2, 3 4 

İnsan yerleşim birimleri 1, 2a, 2b, 2c veya 3 

Makineler, araçlar 1, 2a, 2b, 2c veya 3 

Giysiler 1, 2a, 2b, 2c veya 3 

Uçak 1, 2a, 2b, 2c veya 3 

 

 

 

Tablo-5: Dezenfektanlar ve dezenfeksiyon için anahtar 

 

Dezenfektan Madde 

 

 

Form ve nihai 

yoğunluk 

 

Temas süresi ve açıklamalar 

1. Sabun ve deterjan 
 10 dakika süreyle temas etmesi 

sağlanmalıdır. 

2. Oksitleyici maddeler   

2a. Sodyum hipoklorit Sıvı,  var olan nihai 

klor oranı %2-3 

10-30 dakika süreyle temas etmesi 

sağlanmalıdır. Ekipman ve bina 
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olacak şekilde 

sulandırın 

dezenfeksiyonunda kullanılması 

önerilir. Organik materyallerde 

kullanım için uygun değildir.  

2b. Kalsiyum hipoklorit Katı veya toz, var 

olan nihai klor 

oranı %2-3 olacak 

şekilde sulandırın 

(20 g/l toz, 30 g/l 

katı)  

10-30 dakika süreyle temas etmesi 

sağlanmalıdır. 

2c. Virkon®  

 
%2 (20 g/l)  

10 dakika süreyle temas etmesi 

sağlanmalıdır. 

2d. Virocid®  1:400 sulandırma 

oranı  

10 dakika süreyle temas etmesi 

sağlanmalıdır. Gözenekli yüzeylerde 

kullanımı denenmemiştir.  

3. Alkaliler   

3a. Sodyum hidroksit 

(kostik soda-sudkostik) 

(NaOH).  

%2 (20 g/l)  10 dakika süreyle temas etmesi 

sağlanmalıdır. Organik materyal var 

olduğunda kullanılması önerilir. 

Alüminyum ve benzeri maden 

alaşımlarının varlığında 

kullanılmamalıdır.  

3b. Sodyum karbonat -

anhidröz (Na2CO3) –

çamaşır sodası 

(NaCO3.10 H2O)  

%4 (40 g/l) tozdan 

100 g/l kristalden  

Anhidröz formunun, 10 dakika süreyle, 

çamaşır sodasının da 30 dakika süreyle 

temas etmesi sağlanmalıdır. Organik 

materyal bulunduğunda kullanılması 

önerilir (anhidröz form için 10 dakika, 

çamaşır sodası için 30 dakika). 

4. Asitler   

4a. Hidroklorik %2 (20 ml/l)  Aşındırıcı olduğundan, daha iyi bir 

dezenfektanın bulunmadığı zorunlu 

hallerde kullanılmalıdır.  

4b. Sitrik asit %0.2 ağırlık / 

hacim (2 g/l)  

30 dakika süreyle temas etmesi 

sağlanmalıdır. Giysiler için ve vücut 

dekontaminasyonunda kullanımı 

güvenlidir.  

4c. Kresilik asit 

Sıvı, nihai %2.2 

olacak şekilde 

sulandırın 

Zemin dezenfeksiyonunda kullanılması 

önerilir. 

5. Gaz   

5a. Formaldehit gazı Özel olarak 

hazırlanması 

gerekir  

Kapalı ortamda, 15-24 saat süreyle 

temas etmesi sağlanmalıdır. Zehirli 

olduğundan, diğer dezenfeksiyon 

prosedürlerinin kullanılamadığı zorunlu 

hallerde başvurulmalıdır.  

6. Kuarterner 

amonyum tuzları 

Sıvı, nihai %4 

olacak şekilde 

sulandırın 

10-30 dakika süreyle temas etmesi 

sağlanmalıdır. Bina, duvar, zemin, 

ekipman ve araç dezenfeksiyonunda 

kullanılması önerilir.  

7. Sentetik fenoller Sıvı, nihai %2 

olacak şekilde 
30 dakika süreyle temas etmesi 

sağlanmalıdır. Zemin 
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sulandırın dezenfeksiyonunda kullanılması 

önerilir. 

8. Potasyum peroksi 

monosülfat + Malik 

asit + Sülfamik asit+ 

dodesil 

benzelsülfonat+sodyum 

meta fosfat kompleksi 

Sıvı, nihai %1 

olacak şekilde 

sulandırın 

Bina, duvar, zemin, ekipman ve araç 

dezenfeksiyonunda kullanılması 

önerilir. 

 

9. Kalsiyum hidrat 

%3 Nihai Çözelti Temizlik ve ön-dezenfeksiyon işlemleri 

sonrasında, bina, duvar ve zemin 

dezenfeksiyonunda kullanılması 

önerilir.  

 

Yukarıdaki tablo, veteriner hekimlere ve koyun ile keçilerle çalışan diğer kişilere, 

dekontaminasyon yönteminin seçimi ve uygulanması konularında yardımcı olmak üzere 

hazırlanmıştır. Dekontaminasyon prosedürleri, yaban hayatında çıkan alanlarda da kullanılabilir.  

 

9.3.9. İşletmelere yeniden hayvan konulması 

 

Yetkili otorite, işletmelerin tekrar üretime geçmesi için mihraklarda alınması gereken 

önlemlerin uygulanmasından sonra, bu maddenin uygulanmasını sağlar. 

 

9.3.9.1.Yeni Hayvan Girişi Ne Zaman Başlayabilir?  

 PPR Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde “İşletmeye yeniden hayvan konulmasına, resmi 

veteriner tarafından, 19 uncu maddeye uygun olarak yapılan temizleme ve 

dezenfeksiyon işlemlerinin tatminkar sonuç veren muayenesinden sonra, yetkili otorite 

tarafından izin verilir.” hükmü, 

    Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde ise “Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerin 

tamamlanması üzerine resmi veteriner hekim, önlemlerin uygun şekilde yürütülmesini 

ve hastalığa duyarlı hayvanların tekrar getirilmesinden önce söz konusu hastalığın 

tamamen söndürülmesini temin etmek için 21 günden az olmayan uygun bir sürenin 

geçmiş olmasını sağlar.” ifadesi yer almaktadır. 

 

 PPRV bir ortamda dört günden daha fazla sürede canlı kalmadığından, özel nöbetçi 

hayvanların kullanılması desteklenmemektedir. Alanlar boşaltılmış ise, yeniden hayvan 

konulmasına en az 21 günlük bir sürenin geçmesinden sonra izin verilmelidir. Alanlarda bazı 

kuşkulu hayvanların kalmalarına izin verilmiş olunduğunda, antikor bakımından bunların test 

edilmeleri gerekmektedir.  

 UHKM, Ulusal Epidemiyoloji Uzman Grubu ile işbirliği içerisinde, varolan türler ve yerel 

koşullar ışığında bir politika belirleyecektir. 

9.3.9.2. Yeni Hayvan Girişi Nasıl Yapılacaktır? 

 Hayvanlar hayvan sağlığı kısıtlaması bulunmayan alanlardan gelmelidir. 

 İşletmeye alınmadan önce hayvanlardan kan örneği alınmalı ve test sonuçları PPR hastalığı 

için seronegatif olmalıdır.  
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 Tesisteki tüm birim ve binalara hayvan girişi yapılmalıdır. Bu mümkün değilse, hayvanlar 

birimler arasında yer değiştirebilecektir.  

 Farklı birim veya binalar için aynı anda giriş yapılması gerekli değildir. 

 Tüm birim ve binalar yeniden giriş prosedürlerini tamamlayana kadar, hiçbir hayvan 

işletmeyi terk edemez 

 Hayvanlar, söz konusu çiftlik işletmesine kayıt edilmelidir. 

10. AŞILAMA 

10.1. Yasal İmkanlar 

 

PPR Yönetmeliği’nin 22 inci Maddesine göre PPR  hastalığına karşı aşılama yapılıp 

yapılmayacağına Bakanlıkça karar verilir. 

 

PPR aşılarının ülke içinde üretimi, depolanması, temin edilmesi, dağıtımı, satışı ve kullanımı 

Bakanlığın resmî denetimi altında gerçekleştirilir.  

 

PPR  hastalığına karşı kullanılacak uygun aşı Bakanlıkça belirlenir. 

 

PPR aşı stoklarının temini ve depolanmasına ilişkin kurallar Bakanlıkça belirlenir. 

 

10.2. Aşı Uygulaması 

 

10.2.1. Koruyucu Aşılama 

 

Ülkemizde AB ve Bakanlığın mali destekleri olarak yürütülen TR 0802.08 numaralı “Koyun 

ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması Projesi” 2010-2013 yılları arasında uygulanmıştır. Proje ile 

tüm bölgelerdeki koyun ve keçi türü  hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınması ve Koyun ve 

Keçi Vebası hastalığının kontrol altına alınması amaçlanmıştır.  

Her yıl yayımlanan Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü 

Genelgesi ile Koyun ve Keçi Vebası hastalığına karşı aşılama stratejisi belirlenmektedir. 

 

• Kullanılan aşı 

 

Homolog attenüe PPR aşısı kullanılmaktadır. PPR aşısı canlı attenüe liyofilize bir aşıdır ve 

yan etkileri, komplikasyonu bulunmamaktadır. Her yaşta hayvana uygulanabilir. PPR aşısı 

gebe hayvanlara da güvenle de uygulanabilir. Yetişkin koyun ve keçilerde aşılamadan sonra 

koruyucu bağışıklık 3 haftada oluşur ve uzun süre devam eder. Yapılan çalışmalar aşı 

bağışıklığının 3 yıldan fazla olduğunu göstermektedir.  

  

10.2.2. Acil Aşılama 

 

Ülkemizdeki 3 aydan büyük koyun ve keçilere koruyucu aşılama yapıldığından ve aşı 

bağışıklığının 3 yıldan fazla olmasından dolayı şimdilik mihrak çevresinde acil aşılamaya 

gereksinim duyulmamaktadır. 
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10.3. Aşıların Dağıtımı 

 

Aşıların canlı aşı olması sebebiyle aşı virüsu; ısı ve güneş ışığına oldukça hassastır. Bu 

nedenle aşıların nakli, kabulü ve muhafazasında soğuk zincire ilişkin Bakanlık mevzuatına uyulması 

gerekmektedir. 

 

10.4. Aşılama yapılan yerlerde yasaklanan durumlar 

 

• Şüpheli işletmelerde hastalığa duyarlı hayvanların aşılanması veya tekrar aşılanması 

yapılmaz. 

• Hiper-immun serum enjeksiyonu kullanılmaz. 

 

10.5. Aşılama uygulanan yerlerde alınan önlemler 

• Aşılanan tüm hayvanlar Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve 

İzlenmesi Yönetmeliği’ne uygun olarak açık ve okunaklı bir küpe ile tanımlanır ve kayıt 

edilir. 

• Aşılama işlemleri tamamlandığında yetkili otorite tarafından, hastalığa duyarlı hayvanların 

aşılama bölgesinden hareket etmelerine yine yetkili otorite tarafından belirlenen bir süre 

sonra izin verilebilir. 

10.6. Aşılama Programı 

       Aşılama programları, her yıl yayımlanan Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan 

Hareketleri Kontrolü Genelgesi doğrultusunda İl/İlçe Müdürlükleri ve TOB tarafından belirlenir. 

İllerde aşılama programının gerçekleşmesinden bizzat İl Müdürü ve HSYSŞM sorumludur. 

 

11. PERSONEL EĞİTİMİ  

 

11.1. Giriş  

 

 Personel, PPR hastalığının teşhis metotları ve hastalıkla mücadele konusunda düzenli olarak 

eğitilmelidir.  

 

Personelin eğitiminde; 

 PPR hastalığı ve hastalığın ekonomik önemi. 

 PPR hastalığının epidemiyolojisi ve klinik tanısı 

 PPR hastalığının kontrolü 

 PPR salgınlarının yönetimi 

 Hayvan / hayvan ürünlerinin güvenli bir şekilde imhası  

 Temizlik ve dezenfeksiyon prosedürleri 

 Hareket kontrolleri 

 Bölgelerin oluşturulması 

 

11.2. Farklı Grupların Eğitimi 

 

 Eğiticiler 

 GKGM personeli 
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 UHKM ve YHKM’lerin üyeleri  

  URL personeli 

  Bölge VKE  

 Uzman grup 

 Saha RV’leri 

 Özel ve şirket veteriner hekimleri 

 Çiftçiler 

 Satıcılar 

 Güvenlik güçleri 

 

11.3. Eğitim Programının Uygulanması 

 

 Teorik 

 Pratik 

 

 Eğiticilerin eğitimini takiben, her grup için uygun eğitim programları hazırlanır. Hastalığın bir 

özeti (klinik belirtilerle ilgili resim ve video görüntüleri ve PPR virüsü ile enfekte bir sürüdeki sağlık 

ve verim kayıtlarının nasıl değiştiğine ilişkin örnekler),  günlük çalışma atölyeleri ve kurslar vs. 

 

11.4. Personel Eğitiminin Zaman Planı  

 

 Düzenli aralıklarla gerçekleştirilmesi gereken eğitim programları, TOB tarafından belirlenerek 

yıllık hizmetiçi eğitim programlarında ilan edilmelidir. 

 

11.5. Bu Programla İlgili Sorumluluk 

 

          PPR hastalığı Acil Eylem Planı eğitim programlarının uygulanmasından GKGM sorumludur.  

Taşradaki hizmetiçi eğitim faaliyetlerinden ise İTOM sorumludur. 

12.  KÖTÜ DURUM  SENARYOSU İÇİN ALINACAK TEDBİRLER 

PPR yıl boyu görülen bir hastalık olmasına rağmen soğuk yağışlı dönemlerde, doğum 

sezonunda ve hayvan hareketlerinin yoğunlaştığı kurban bayramı zamanlarında vaka sayılarında 

artışlar görülür.  

Bu çerçevede illerde, kurban bayramı öncesi yoğun hayvan hareketlerinin olduğu 

dönemlerde,  yoğun koyun popülasyonunun olduğu yaylalarda hastalık görülmesi veya yoğun koyun 

popülasyonunun olduğu bölgelerde kuzulama mevsiminde hastalığın görülmesi ve kontrol altına 

alınamaması gibi durumlarda çok sayıda PPR salgınlarının görülmesi söz konusu olabilir. 

 

 Böyle bir tehlikedeki belirtiler şunlar olabilir; 

 

 Kontrol edilemeyen yayılma, 

 

 Yoğun popülasyonlu bölgelerde hastalığın çıkışı  
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 Hastalığın kısa zamanda ya da beklenmeyen bölgelerde çıkışı, 

 

 Başarısız kontrol tedbirleri, 

 

 Son risk değerlendirme sonuçlarının hastalığın hızla geniş bir alana yayılma eğilimini 

göstermesi. 

 

12.1. Hastalığın görülmediği zaman yapılması gereken işler 

 

  Önce iller kendi mevcut imkanları ile en fazla kaç PPR mihrakı ile baş edebileceklerini tespit 

etmelidir. Eğer mihrak sayısı bunu aşarsa ne yapacaklarını personel, araç, finansman gibi 

önceden planlamalı ve bu durumu Bakanlığa’da bildirmelidir. 

 

  Benzer şekilde laboratuvarlarda günde veya haftada kaç numuneyi sağlıklı ve güvenilir bir 

şekilde test edebileceklerini tespit edip, Bakanlığa bildirmelidir.  

 

 Bakanlık illerden ve laboratuvarlardan gelen bilgileri değerlendirerek, Türkiye genelinde kaç 

mihrak çıkması durumunda en kötü durum sayılacağını, bu durumda ne 

yapacağını planlamalıdır.  

 

   Planlamada aşağıdaki durumların belirlenmesi gerekmektedir. 

- İlave personeli nasıl ve nereden istihdam edecek, 

- İlave araç, gereç nasıl temin edilecek,  

- İlave bütçe gerekirse nasıl temin edilecek, tazminatlar kısa sürede nasıl ödenecek 

gibi.  

- Ülke çapında tüm hayvan hareketlerinin durdurulması gibi radikal kararlara nasıl 

ve kim karar verecek? 

- Hastalığın yayılmasını durdurmak için önleyici kesime veya ülkesel düzeyde bir 

aşılama kampanyasına hangi durum da karar verilecek? 

-  Bölge VKE’nin teşhis kapasitelerinin aşılması durumunda hangi laboratuvarların 

hangi laboratuvara numuneleri yönlendirmesi gerekiği gibi konular. 

12.2.Genel Epidemi 

 

12.2.1. Mihraklarda alınacak tedbirler 

 

Mihraklarda aşağıda belirtilen kontrol tedbirlerinin takviyesi ve genişletilmesi gereklidir; 

 

 Epidemiyolojik araştırmaların ve risk değerlendirmesi tekrarlarının yoğunlaştırılması, 

 

 İlgili bölgedeki tedbirleri genişletmek ya da değiştirmek ya da tedbirlerde ısrarlı olmak, 

 

 Ölü ve canlı hayvan, hayvan ürünleri, yem, insan taşıma araçları ile taşıma şekilleri, ekipmanı 

ve gereçleri vs. ile ilgili şartları kontrol etmek. 

 

 Çiftliklerde temizlik ve dezenfeksiyon başta olmak üzere hijyen tedbirlerini iyileştirmek ve 

hayvan sağlığı durumunu denetlemek. 

 

 Değişen bütün durumlarda özellikle BKA’ların sınırlarını tespit etmede ve yeni enfekte bölge 

ve mekanları tespit etmede teşhis sistemini genişletmek ya da adapte etmek. 

 

 Kapsamı genişletilen tedbirleri ilave yetişmiş personel ile desteklemek. 
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 Aşılanmamış hayvanların aşılanması 

 

12.2.2. İllerde Alınması Gerekli Tedbirler 
 

Çok sayıda epidemi meydana geldiğinde aşağıdaki tedbirler uygulanır:  

 YHKM tarafından bölgedeki hayvan hareketleri derhal durdurulur.  

 Bütün hayvan ve hayvansal ürün çeşitlerinin bölgeye giriş çıkışı yasaklanır.  

 Enfekte sürülerle ilgili her çeşit bilgi ve doküman dikkatli bir şekilde kayıt altına alınır ve 

hazırlanır.  

 Enfekte sürülerde enfekte ve ölü hayvanların itlaf-imhası kısa süre içinde tamamlanmalıdır. 

 Eğer yukarıda belirtilen işlemler için teknik elemanlar yeterli değilse TOB enfekte olmayan 

bölgelerden buralara elaman takviyesi yapar.  

 Gerektiğinde yukarıda belirtilen işlemler için özel veteriner hekimlerden yararlanılır.  

 Hastalığın sınıflandırılmasına (dosyalanmasına) ilişkin epidemiyolojik çalışmalar her 

aşamada yapılır ve bu çalışmaların sonuçları yorumlanır.  

12.2.3. Laboratuvarlarda Alınması Gereken Tedbirler 
 

 Hastalık ilk olarak Bölge Enstitü Müdürlüğü tarafından teşhis edilir. Genel Epidemi süresi 

içinde eğer bölgesel laboratuvarın imkanları, çalışma şartları ve kapasitesi yeterli değilse o zaman 

URL ile diğer bölgesel laboratuvarlar arasında koordinasyon sağlanır ve gerekirse teşhis ve 

hastalıkla mücadelede bütün VKE’ ler görev alırlar. Örnekler ve maddeler laboratuvarlara en kısa 

sürede gerekiyorsa özel kuryelerle gönderilir ve örnekleme ve laboratuvara teslim dikkatli bir 

şekilde gerçekleştirilir. 

 

12.2.4.UHKM Tarafından Alınması Gereken Tedbirler 

• İlave insan gücü ihtiyacı söz konusu olduğunda, UHKM Türkiye’de var olan tüm uygun 

kaynakları zaman kaybetmeden kullanacaktır.  

• İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin yasal dayanağı 2011/1377 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı’dır. En kötü durum senaryosunda, bu Merkezin potansiyel kullanımı 

da değerlendirilmeli ve araştırılmalıdır.  

• Bakanlık, 2007/142/EC sayılı Konsey Kararı ile bir acil yerel veteriner ekibi kurması 

konusunda bilgilendirilmiştir. Büyük ölçekli epidemilerde, Acil Yerel Veteriner Ekibi’nden 

insangücü desteği alınması planlanmaktadır.  

• Bakanlık, ÇŞB ile işbirliği içerisinde, çevreye ve su kaynaklarına herhangi bir zarar verme 

riski olmadan gömme alanı olarak kullanılabilecek arazilerin belirlenmesi olasılığını ele 

alacaktır. Büyük salgınlarda kullanılacak onaylı arazilerin konumları, TOB’nın web sitesinde 

görülebilecektir. 
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13- HAYVANLARIN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İMHASI  

13.1. İmha metodlarına karar verilmesi 

• İtlaf edilen hayvanların imha yönteminde karar verirken göz önüne alınması gereken iki 

temel husus vardır: 

- Virüsün yayılmasını önlemek, 

- Çevre üzerindeki zararı en aza indirmek. 

• Ülkemizde imhada kullanılan temel yöntemler öncelikli olarak gömme ve ikinci olarak 

yakmadır. Hangi yöntemin kullanılacağına karar verirken, yerel koşulların göz önüne 

alınması gerekir.  

• Bu karar, UHKM ve PPR Hastalığı Ulusal Uzman Grubu ile istişare içerisinde, YHKM 

tarafından verilecektir. 

13.2. Üçüncü tarafların rolü 

• İTOM haricinde, imhaya ilişkin lojistik ayarlamaların önceden eşgüdüm içerisinde yetkili 

birimlerle yapılması gerekmektedir.  

• Karkasların imha edilmesinde, ilgili yerel idarelerin işbirliği ve desteği mutlaka alınmalıdır.  

13.3. Uygulanabilecek İmha Metodları 

13.3.1.Çukura Gömme ile Ortadan Kaldırma  

a) Enfekte İşletmelerdeki Gömme İşlemleri İçin Yer Tahsisi ve Alınması Gereken Tedbirler 

• Gömme, gömme çukurunun uygun şekilde inşa edilmesi koşuluyla, çok sayıda ölü 

hayvanın imhası için güvenli bir yöntemdir.  

• Yerel idarenin yetkilileri, aşağıdakileri de göz önüne alarak, uygun bir gömme sahası 

seçmelidir: 

- Yerüstü ve yeraltı suları (nehirler, akarsular, göller, göletler, rezervuarlar, suyolları ve 

diğer iç sular – doğal veya yapay) 

- Jeoloji ve jeolojik örtü / yük 

- Gazlı boşalımlar 

- Kirletici likit sızıntı 

• Mümkün olan yerlerde, seçilen alanın kamu yollarından görünmeyen bir bölgede ancak 

evlerden ve bahçelerden rahatlıkla ulaşılabilecek uzaklıkta olmalıdır. Gömme alanının yeri 

çiftlik işletmesinin haritası üzerinde işaretlenmeli ve bir kopyası dosyaya kaldırılmalıdır.  

•  Geçici bir yol inşa edilmesi gerekli olabilir. 
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•  Tüm ekipman ve materyaller, mümkün olan en erken zamanda sahaya getirilmiş olmalıdır. 

Gecikmeleri önlemek için sahadaki tüm ekipmanlar için yeterli yakıt stoğu bulunmalıdır. 

• İtlaf edilecek hayvan sayısına bağlı olarak, gömme işlemini ve çukurun kapatılmasını tek bir 

faaliyet olarak tamamlamak mümkün olmayabilecektir. Gece de çalışmaya devam 

edilmesine karar verilirse, uygun bir ışıklandırmanın kullanılması gerekecektir. Böyle bir 

ışıklandırma sisteminin YHKM’de mevcut olmaması halinde, Yerel İdare personeli 

kiralanmasını sağlayabilecektir. 

      b)Karkasların taşınması 

• Karkasların gömme alanına getirilmeleri için ekipman ve araca ihtiyaç duyulacaktır. Bu 

amaçla, işletmelerdeki traktör ve römorkların kullanılması söz konusu olabilir. Böyle bir 

durumda, araçların sahiplerinden veya kullanıcılarından gerekli izinlerin alınması gerekir. 

• Yerel İdare, kadavraların gömme alanına götürülmek üzere römorklara yüklenmesi için 

gereken zincirleri de tedarik edecektir. Kullanıldıktan sonra imha edilemedikleri sürece, bu 

amaçla ip/urgan kullanılması uygun değildir. 

• Karkasların taşınması ve gömülmesi işlemlerinin, ilgili YHKM personelinin denetimi ve 

gözetimi altında yapılması gerekmektedir. 

       Taşıma Esnasında Dezenfeksiyon 

• İşletmenin girişinde, işletmeden çıkan bütün araçları dezenfekte eden mobil bir dezenfeksiyon 

ünitesi bulundurulmalıdır. 

• Personel girişte tümüyle giysilerini değiştirmeli ve bu amaçla hazırlanmış olan giysileri 

giymelidir. Personel, işini bitirdikten sonra giysilerini tümüyle değiştirmelidir. 

• Yükleme evresinde karkaslar, kasalara konuldukça bölüm uygun bir dezenfektan ile 

uygulamaya tabi tutulur. 

• Yükleme işlemleri sona erdikten sonra  motorlu araç, enfekte olmuş alanı terk etmeden önce 

büyük bir dikkat gösterilerek dezenfekte edilmeli, bu uygulamaya özellikle tekerlekler, kasalar 

ve araç gövdesinin alt tarafları tabi tutulmalıdır. Enfekte alandan çıkmadan önce araç 

üzerindeki damlaların süzülmesi için beklenilmesi önemlidir. 

• Karkasların boşaltım noktasında araçlar, kasaların içi de dahil olmak üzere yıkanmalı ve 

dezenfekte edilmelidir. 

      c) Çukurların Açılması 

• Çukurun kazılmasına ilişkin çalışmalar mümkün olduğu kadar çabuk başlamalıdır; böylece, 

itlaf edilmiş olan hayvanların evlerde ve bahçelerde uzun süre kalması engellenmiş olacaktır.  

• 60 koyun ya da keçinin gömülmesi için 6 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 4 

metre derinliğinde bir gömme çukurunun açılması uygundur. Bu ölçüler, çukur 

kapatıldığında karkasların üzerinde yaklaşık 2 metrelik  bir toprak örtüsü olmasını 

sağlayacaktır. Çukurun uzunluğu, gömme alanının fiziksel konumuna ve gömülecek hayvan 

sayısına bağlı olarak belirlenecektir. 

• Tüm çukurlar, 2 mm’lik Yüksek Yoğunluklu Polietilen ile kaplanmalıdır.  
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• Çukur içerisinde metan ve karbon dioksit gazlarının birikmesini önlemek amacıyla, gömme 

işleminden hemen önce rumenler delinmelidir.  

• Yerel idarenin mühendisi tarafından kirletici sızıntıların toplanması hakkında verilen tüm 

talimatlara uyulmalıdır.  

• Çukurun açılması ve kapatılmasında kullanılan tüm araç ve ekipmanların sahayı terk 

etmeden önce temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Ekipman ve makineleri 

kullanan kişiler tarafından giyilen tüm giysilerin de, karkas imha faaliyetlerinin tamamı 

bitene kadar sahada bırakılması gerekir. Sahadayken giyilen dış giysiler, hiçbir koşul altında, 

temizlenmeden / yıkanmadan veya başka bir uygun arıtma işleminden geçmeden tesisleri 

terk edemeyecektir.  

 Karkaslar çukura konulduktan sonra üzerine sönmemiş kireç serpilir ve çukurun etrafında 

yaklaşık 2.5 metre uzaklığa kadar olan toprak tabakasının saha kapatılmadan önce çukurun 

içerisinde doldurulması gerekmektedir. Sahanın tesviyesi yapılmalı ve işaretlenmelidir.  

 İşletmeye yeni hayvan girişi başlamadan önce, gömme alanının etrafı çitle çevrilmeli ve 

hayvanların bu alana erişimleri engellenmelidir. 

13.3.2.Karkasların Yakılması 

Çevre üzerine olabilecek olumsuz etkileri, özellikle hava, toprak, yüzey suları ve yeraltı 

sularında emisyonlar sonucu oluşan kirliliği ve insan sağlığı için ortaya çıkabilecek riskleri önlemek 

amacıyla Çevre Kanunu ve ilgili Kanun kapsamında yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin 

Yönetmelik doğrultusunda karkas işlemden geçirilir.  

13.4. Hayvan Maddelerin İmhası 

Hastalık çıkan işletmedeki et, hayvan yemi, ekipman, atık, dışkı, çöp, gübre veya söz konusu 

hastalığı taşıması muhtemel olan herhangi bir şeyin dışarı çıkarılması yasaktır. Bu hayvan 

maddelerinin kullanımına bazı istisnai durumlar dışında izin verilmez. Karkasların gömülme 

sisteminin kullanılması halinde yukarıda bahsi geçen maddeler de aynı çukura konulabilir ve üzeri 

toprak ile kaplanabilir veya enfekte olmuş olan karkasların taşınması için öngörülmüş olan aynı 

yöntemler ile bu malzemelerin yakıcılara taşınarak imha edilmesi gerekir. 

 

14. HASTALIK BİLİNCİ VE HALKLA İLİŞKİLER  

 

14.1. Sorumluluk  

 

Hastalığa ilişkin bilinçlendirme, farkındalık oluşturma ve halkla ilişkiler konularından 

GKGM sorumludur. Kesin bir PPR hastalığı uyarısı halinde ise, bu faaliyetler merkezde UHKM 

taşrada ise YHKM tarafından gerçekleştirilir.  

Halkın bilgilendirilmesi ise, GKGM’nin bilgilendirmesi doğrultusunda Bakan veya Basın 

Müşavirliğince veya UHKM tarafından belirlenen bir sözcü tarafından yapılır. 

 

14.2. Raporlama Şartı 

 

 Hastalık şüphesi, teşhisi ya da teyidi durumunda ilgili İl Müdürlüğü ve GKGM’ne bilgi verilir. 

GKGM hastalığın teşhisini takiben OIE, AB ve komşu ülkeler ve ilgili diğer uluslararası kuruluşlara 

bilgi verir.  
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 Bu amaçla Hayvan Hastalıkları İle Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesinde 

yer alan ve Veteriner Bilgi Sistemi üzerinden alınan Hastalık Çıkış Formu, Hastalık Çıkış ve Sönüş 

Raporu ile YHKM’den gelen UHKM’ye gelen Mihrak Araştırma Formları kullanılır. UHKM 

OIE’ye WAHIS sisteminden, AB’ye ise ADNS sistemi kullanılarak bilgi verir. Bildirimler mümkün 

olan en kısa sürede yapılır. 

  

14.3. Tanıtım 

 

 TOB Bültenlerinin tarımla ilgili olan basın ve radyo yayımları ile kahvehane, köy ziyaretleri 

ve TV kanalları yolu tanıtımı yapılmalıdır. Çiftçileri ve sürüleri düzenli olarak ziyaret eden 

profesyonel personeli hedef alan hastalık bilinci oluşturma kampanyaları ihtiyaç olduğunda yapılır. 

Bu yayınlara ek olarak internet siteleri http://tarimorman.gov.tr, http://oie.int ve http://europe.eu.int 

kullanılmakta, çiftçiler için düzenli eğitim programları ile çiftçiler için sohbet programları hastalık 

bilincinin muhafazası için uygulanmaktadır.  

 

 14.4.  Veteriner Hekimlerin Eğitilmesi 

 

Her yıl GKGM’ce hazırlanan hizmet içi eğitimler çerçevesinde Bölge VKE’leri tarafından 

sahadaki veteriner hekimlere yönelik eğitimler yapılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tarimorman.gov.tr/
http://oie.int/
http://europe.eu.int/
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EK 1 

 

 

 

ULUSAL HASTALIK KRİZ MERKEZİ – UHKM 

 

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

Eskişehir Yolu 9 km  

Lodumlu ANKARA / TÜRKİYE 

 

Telefon: 0312 258 75 00 

Faks: 0312 258 75 21 

www.gkgm.gov.tr 

 

http://www.gkgm.gov.tr/
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EK 2 

İL MÜDÜRLERİ VE HAYVAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLERİ (YHKM) 

İRTİBAT BİLGİLERİ  

 

İli Kurum/Şube Telefon No Faks No E-posta 

ADANA 
İl Md. 0 322 344 19 54 0 322 344 15 15  

HSYSŞMd. 0 322 359 46 40 0 322 359 09 22  01.haysag@tarimorman.gov.tr 

ADIYAMAN 
İl Md. 0 416 216 17 44 0 416 216 17 44  

HSYSŞMd. 0 416 216 49 98 0 416 216 49 98  02.haysag@tarimorman.gov.tr  

AFYON 
İl Md. 0 272 213 71 00 0 272 212 04 49  

HSYSŞMd. 0 272 213 70 79 0 272 213 70 97  03.haysag@tarimorman.gov.tr  

AĞRI 
İl Md. 0 472 215 10 51 0 472 215 27 06  

HSYSŞMd. 0 472 215 11 24 0 472 215 11 24  04.haysag@tarimorman.gov.tr  

AMASYA 
İl Md. 0 358 218 29 90 0 358 218 18 51  

HSYSŞMd. 0 358 218 29 90 0 358 218 18 51  05.haysag@tarimorman.gov.tr  

ANKARA 
İl Md. 0 312 344 59 50 0 312 315 60 07  

HSYSŞMd. 0 312 315 76 20 0 312 327 21 58  06.haysag@tarimorman.gov.tr  

ANTALYA 
İl Md. 0 242 345 28 20 0 242 346 67 80  

HSYSŞMd. 0 242 345 04 06 0 242 346 67 80  07.haysag@tarimorman.gov.tr  

ARTVİN 
İl Md. 0 466 212 14 05 0 446 212 27 05  

HSYSŞMd. 0 466 212 10 37 0 446 212 39 48  08.haysag@tarimorman.gov.tr  

AYDIN 
İl Md. 0 256 211 30 00 0 256 211 30 10  

HSYSŞMd. 0 256 211 30 00 0 256 211 56 76  09.haysag@tarimorman.gov.tr  

BALIKESİR 
İl Md. 0 266 246 26 70 0 266 246 26 74  

HSYSŞMd. 0 266 246 26 70 0 266 246 30 09  10.haysag@tarimorman.gov.tr  

BİLECİK 
İl Md. 0 228 212 12 06 0 228 212 12 33  

HSYSŞMd. 0 228 212 10 11 0 228 212 12 33  11.haysag@tarimorman.gov.tr  

BİNGÖL 
İl Md. 0 426 213 23 91 0 426 213 45 00  

HSYSŞMd. 0 426 213 45 09 0 426 213 10 08 12.haysag@tarimorman.gov.tr  

BİTLİS 
İl Md. 0 434 228 70 80  0 434 288 70 91  

HSYSŞMd. 0 434 228 70 80 0 434 228 70 91 13.haysag@tarimorman.gov.tr  

BOLU 
İl Md. 0 374 215 11 35 0 374 217 69 04  

HSYSŞMd. 0 374 215 11 35 0 374 215 17 70 14.haysag@tarimorman.gov.tr  

BURDUR 
İl Md. 0 248 233 10 45 0 248 233 10 35  

HSYSŞMd. 0 248 233 10 45 0 248 233 10 35 15.haysag@tarimorman.gov.tr  

BURSA 
İl Md. 0 224 246 42 30 0 224 247 43 24  

HSYSŞMd. 0 224 246 42 30 0 224 247 03 45 16.haysag@tarimorman.gov.tr  

ÇANAKKALE 
İl Md. 0 286 217 30 19 0 286 217 15 53  

HSYSŞMd. 0 286 217 30 19 0 286 217 12 22 17.haysag@tarimorman.gov.tr  

ÇANKIRI 
İl Md. 0 376 213 78 17 0 376 213 15 09  

HSYSŞMd. 0 376 213 76 17 0 376 213 15 80 18.haysag@tarimorman.gov.tr  

ÇORUM 
İl Md. 0 364 213 83 25 0 364 213 27 40  

HSYSŞMd. 0 364 213 83 26 0 364 224 94 24 19.haysag@tarimorman.gov.tr  

DENİZLİ 
İl Md. 0 258 212 54 80 0 258 212 54 87  

HSYSŞMd. 0 258 212 54 96 0 258 212 54 87 20.haysag@tarimorman.gov.tr  

DİYARBAKIR 
İl Md. 0 412 223 60 55 0 0 412 224 51 04  

HSYSŞMd. 0 412 223 60 55  0 412 223 25 70 21.haysag@tarimorman.gov.tr  

EDİRNE  
İl Md. 0 284 235 26 89 0 284 235 26 97  

HSYSŞMd. 0 284 235 26 89 0 284 235 26 97 22.haysag@tarimorman.gov.tr  

ELAZIĞ 
İl Md. 0 424 241 16 16 0 424 241 10 72  

HSYSŞMd. 0 424 241 10 76 0 424 241 10 76 23.haysag@tarimorman.gov.tr  

ERZİNCAN 
İl Md. 0 446 214 26 61 0 446 214 31 20  

HSYSŞMd. 0 446 214 26 61 0 446 214 31 28 24.haysag@tarimorman.gov.tr  

ERZURUM 
İl Md. 0 442 235 22 71 0 442 235 10 54  

HSYSŞMd. 0 442 235 22 71 0 442 235 22 94 25.haysag@tarimorman.gov.tr  

ESKİŞEHİR 
İl Md. 0 222 230 34 38 0 222 230 27 68  

HSYSŞMd. 0 222 310 17 17 0 222 310 04 76 26.haysag@tarimorman.gov.tr  

GAZİANTEP 
İl Md. 0 342 321 10 66 0 342 321 10 58  

HSYSŞMd. 0 342 360 00 16 0 342 360 91 62 27.haysag@tarimorman.gov.tr  

mailto:01.haysag@tarimorman.gov.tr
mailto:02.haysag@tarim.gov.tr
mailto:03.haysag@tarim.gov.tr
mailto:04.haysag@tarim.gov.tr
mailto:05.haysag@tarim.gov.tr
mailto:06.haysag@tarim.gov.tr
mailto:07.haysag@tarim.gov.tr
mailto:08.haysag@tarim.gov.tr
mailto:09.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
mailto:.haysag@tarim.gov.tr
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GİRESUN 
İl Md. 0 454 215 15 71 0 454 215 15 59  

HSYSŞMd. 0 454 215 00 95 0 454 215 34 97 28.haysag@tarimorman.gov.tr  

GÜMÜŞHANE 
İl Md. 0 456 213 10 22 0 456 213 30 56  

HSYSŞMd. 0 456 213 10 22 0 456 213 32 63 29.haysag@tarimorman.gov.tr  

HAKKARİ 
İl Md. 0 438 211 20 28 0 438 211 60 16  

HSYSŞMd. 0 438 211 20 28 0 438 211 60 16 30.haysag@tarimorman.gov.tr  

HATAY 
İl Md. 0 326 221 34 57 0 326 221 34 78  

HSYSŞMd. 0 326 221 34 57 0 326 221 34 79 31.haysag@tarimorman.gov.tr  

ISPARTA 
İl Md. 0 246 228 53 82 0 246 228 53 88  

HSYSŞMd. 0 246 228 53 95 0 246 228 53 95 32.haysag@tarimorman.gov.tr  

MERSİN 
İl Md. 0 324 326 40 06 0 324 326 40 12  

HSYSŞMd. 0 324 325 43 15 0 324 326 43 15  33.haysag@tarimorman.gov.tr  

İSTANBUL 
İl Md. 0 216 467 57 34 0 216 355 37 15  

HSYSŞMd. 0 216 468 21 91 0 216 467 76 91 34.haysag@tarimorman.gov.tr  

İZMİR 
İl Md. 0 232 435 10 02 0 232 462 24 93  

HSYSŞMd. 0 232 462 17 67 0 232 463 08 48 35.haysag@tarimorman.gov.tr  

KARS 
İl Md. 0 474 212 70 94 0 474 212 70 95  

HSYSŞMd. 0 474 212 70 98 0 474 212 70 98 36.haysag@tarimorman.gov.tr  

KASTAMONU 
İl Md. 0 366 212 86 89 0 366 214 31 70  

HSYSŞMd. 0 366 214 10 72 0 366 214 31 70 37.haysag@tarimorman.gov.tr  

KAYSERİ 
İl Md. 

0 352 338 21 44 0 352 338 07 71 
 

HSYSŞMd. 
0 352 338 21 44 0 352 245 06 59 

38.haysag@tarimorman.gov.tr  

KIRKLARELİ 
İl Md. 0 288 214 12 17 0 288 214 10 71  

HSYSŞMd. 0 288 214 16 18 0 288 214 10 71 39.haysag@tarimorman.gov.tr  

KIRŞEHİR 
İl Md. 0 386 213 11 02 0 386 213 65 74  

HSYSŞMd. 0 386 213 11 02 0 386 213 65 74 40.haysag@tarimorman.gov.tr  

KOCAELİ 
İl Md.          0 262 312 13 00 0 262 312 13 10  

HSYSŞMd. 0 262 312 13 25 0 262 312 13 25 41.haysag@tarimorman.gov.tr  

KONYA 
İl Md. 0 332 322 34 60 0 332 322 43 15  

HSYSŞMd. 0 332 322 34 60 0 332 322 43 15 42.haysag@tarimorman.gov.tr  

KÜTAHYA 
İl Md. 0 274 231 16 81 0 274 231 16 90  

HSYSŞMd. 0 274 231 16 81 0 274 231 08 53 43.haysag@tarimorman.gov.tr  

MALATYA 
İl Md. 0 422 238 14 34 0 422 238 14 35  

HSYSŞMd. 0 422 238 14 34 0 422 238 14 35 44.haysag@tarimorman.gov.tr  

MANİSA 
İl Md. 0 236 231 46 05 0 236 231 46 42  

HSYSŞMd. 0 236 231 46 05 0 236 231 45 37 45.haysag@tarimorman.gov.tr  

K.MARAŞ 
İl Md. 0 344 231 32 18 0 344 231 32 19  

HSYSŞMd. 0 344 231 32 13 0 344 231 32 19 46.haysag@tarimorman.gov.tr  

MARDİN 
İl Md. 0 482 212 37 81 0 482 212 64 34  

HSYSŞMd. 0 482 212 37 81 0 482 212 34 97 47.haysag@tarimorman.gov.tr  

MUĞLA 
İl Md. 0 252 214 12 50 0 252 214 12 42  

HSYSŞMd. 0 252 241 12 50 0 252 214 12 42 48.haysag@tarimorman.gov.tr  

MUŞ 
İl Md. 0 436 212 37 90 0 436 212 20 55  

HSYSŞMd. 0 436 216 19 26 0 436 216 19 26 49.haysag@tarimorman.gov.tr  

NEVŞEHİR 
İl Md. 0 384 215 20 50 0 384 215 20 55  

HSYSŞMd. 0 384 215 20 50 0 384 215 20 55 50.haysag@tarimorman.gov.tr  

NİĞDE 
İl Md. 0 388 211 31 01 0 388 211 31 03  

HSYSŞMd. 0 388 211 31 98 0 388 211 31 03 51.haysag@tarimorman.gov.tr  

ORDU 
İl Md. 0 452 233 95 30 0 452 233 95 39  

HSYSŞMd. 0 452 233 95 30 0 452 233 43 16 52.haysag@tarimorman.gov.tr  

RİZE 
İl Md. 0 464 213 04 58 0 464 213 04 57  

HSYSŞMd. 0 464 213 04 68 0 464 213 04 57 53.haysag@tarimorman.gov.tr  

SAKARYA 
İl Md. 0 264 241 20 13 0 264 241 20 16  

HSYSŞMd. 0 264 241 20 13 0 264 241 20 09 54.haysag@tarimorman.gov.tr  

SAMSUN 
İl Md. 0 362 231 37 00 0 362 233 21 63  

HSYSŞMd. 0 362 231 37 00 0 362 231 20 83 55.haysag@tarimorman.gov.tr  

SİİRT 
İl Md. 0 484 223 23 31 0 484 223 42 60  

HSYSŞMd. 0 484 223 23 31 0 484 223 42 60 56.haysag@tarimorman.gov.tr  

SİNOP 
İl.Md. 0 368 261 44 90 0 368 261 15 08  

HSYSŞMd. 0 368 261 44 90 0 368 261 15 08 57.haysag@tarimorman.gov.tr  
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SİVAS 
İl Md. 0 346 215 17 23 0 346 215 17 20  

HSYSŞMd. 0 346 215 17 23 0 346 215 17 21 58.haysag@tarimorman.gov.tr  

TEKİRDAĞ 
İl Md. 

0 282 258 32 10 0 282 258 32 14 
 

HSYSŞMd. 
0 282 258 32 03 0 282 258 32 14 

59.haysag@tarimorman.gov.tr  

TOKAT 
İl Md. 0 356 228 07 00 0 356 228 07 07  

HSYSŞMd. 0 356 228 07 00 0 356 228 07 12 60.haysag@tarimorman.gov.tr  

TRABZON 
İl Md. 0 462 230 21 45 0 462 230 21 54  

HSYSŞMd. 0 462 230 21 45 0 462 230 21 54 61.haysag@tarimorman.gov.tr  

TUNCELİ 
İl Md. 0 428 213 17 80 0 428 213 17 79  

HSYSŞMd. 0 428 213 14 12 0 428 213 17 79 62.haysag@tarimorman.gov.tr  

Ş.URFA 
İl Md. 0 414 314 22 17 0 414 313 10 15  

HSYSŞMd. 0 414 313 24 69 0 414 313 17 51 63.haysag@tarimorman.gov.tr  

UŞAK 
İl Md. 0 276 231 15 04 0 276 231 15 00  

HSYSŞMd. 0 276 231 15 04 0 276 231 15 00 64.haysag@tarimorman.gov.tr  

VAN 
İl Md. 0 432 222 02 37 0 432 222 00 67  

HSYSŞMd. 0 432 222 02 37 0 432 222 03 40 65.haysag@tarimorman.gov.tr  

YOZGAT 
İl Md. 0 354 212 27 41 0 354 212 11 64  

HSYSŞMd. 0 354 212 27 41 0 354 212 15 61 66.haysag@tarimorman.gov.tr  

ZONGULDAK  
İl Md. 0 372 253 90 20 0 372 253 20 90  

HSYSŞMd. 0 372 253 90 20 0 372 253 20 90 67.haysag@tarimorman.gov.tr  

AKSARAY 
İl Md. 0 382 217 22 07 0 0 382 213 29 07  

HSYSŞMd. 0 382 213 10 21 0 382 212 38 39 68.haysag@tarimorman.gov.tr  

BAYBURT 
İl Md. 0 458 211 74 85 0 458 211 75 84  

HSYSŞMd. 0 458 211 74 85 0 458 211 68 92 69.haysag@tarimorman.gov.tr  

KARAMAN 
İl Md. 0 338 213 16 53 0 338 213 49 80  

HSYSŞMd. 0 338 213 16 53 0 338 213 49 80 70.haysag@tarimorman.gov.tr  

KIRIKKALE 
İl Md. 0 318 224 29 38 0 318 224 25 57  

HSYSŞMd. 0 318 224 25 92 0 318 224 25 92 71.haysag@tarimorman.gov.tr  

BATMAN 
İl Md. 0 488 221 13 13 0 488 221 22 41  

HSYSŞMd 0 488 221 13 13 0 488 221 22 41 72.haysag@tarimorman.gov.tr  

ŞIRNAK 
İl Md. 0 486 216 20 85  0 486 216 20 84   

HSYSŞMd. 0 486 216 10 37  0 486 216 20 84  73.haysag@tarimorman.gov.tr  

BARTIN 
İl Md. 0 378 227 02 23 0 378 227 12 52  

HSYSŞMd. 0 378 227 54 39 0 378 227 12 52 74.haysag@tarimorman.gov.tr  

ARDAHAN 
İl Md. 0 478 211 31 42 0 478 211 46 37  

HSYSŞMd. 0 478 211 54 46 0 478 211 46 39 75.haysag@tarimorman.gov.tr  

IĞDIR 
İl Md. 0 476 227 70 46 0 476 227 67 25  

HSYSŞMd. 0 476 227 67 26 0 476 226 46 93 76.haysag@tarimorman.gov.tr  

YALOVA 
İl Md. 0 226 814 17 11 0 226 814 11 58  

HSYSŞMd. 0 226 814 10 58 0 226 814 11 58 77.haysag@tarimorman.gov.tr  

KARABÜK 
İl Md. 0 370 424 35 28 0 370 424 46 43  

HSYSŞMd. 0 370 424 35 28 0 370 424 46 43 78.haysag@tarimorman.gov.tr  

KİLİS 
İl Md. 0 348 813 10 69 0 348 813 10 45  

HSYSŞMd. 0 348 814 32 43 0 348 813 10 45 79.haysag@tarimorman.gov.tr  

OSMANİYE 
İl Md. 0 328 814 11 76 0 328 814 11 57  

HSYSŞMd. 0 328 814 11 76 0 328 814 11 57 80.haysag@tarimorman.gov.tr  

DÜZCE 
İl Md. 0 380 524 13 96 0 380 524 13 97  

HSYSŞMd. 0 380 514 24 26 0 380 514 24 27 81.haysag@tarimorman.gov.tr  
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EK 3 

 

  

ULUSAL REFERANS LABORATUVARININ FONKSİYONU VE GÖREVLERİ 

 

a) Ulusal referans laboratuvarı, ilgili hastalığın varlığını saptamada ve virüs izolatlarının genetik tip 

tayininde kullanılan laboratuvar testlerinin teşhis kılavuzu çerçevesinde yapılmasını sağlamaktan 

sorumludur. Bu amaçla, uluslararası referans laboratuvarı veya diğer ulusal laboratuvarlarla özel 

anlaşmalar yapar. 

b) Ulusal referans laboratuvarı, ülkedeki ilgili hastalık laboratuvarlarındaki standartları ve teşhis 

metotlarını koordine etmekle yükümlüdür. Bu amaçla; 

1) Ulusal laboratuvarlara diagnostik reagent sağlar. 

2) Ülkede hastalığın teşhisinde kullanılan tüm diagnostik reagentlerin kullanımı ile ilgili metot 

birliğini sağlar. Diagnostik reagentlere sahip özel laboratuvarların işleyişlerini denetler. 

3) Periyodik olarak teşhis prosedürleri için karşılaştırmalı testler düzenler. 

4) Ülkede saptanan mihraklardan virüs izolatlarını saklar. 

5) Ülke içinde kullanılan teşhis yöntemleri ve yapılan testlerin sonuçları üzerinde verileri ve bilgileri 

toplar ve birleştirir. 

6) Moleküler epidemiyoloji çalışmaları organize eder ve uygular, gelişmiş metotlar kullanarak saha 

izolatlarının karakterizasyonunu sağlar. 

7) Hızlı ayırt edici teşhis sağlamak için hastalık virüsü ve diğer ilgili virüsler hakkında uzmanlığını 

muhafaza eder. 

8) Hastalığın eradikasyonu ve kontrol etmede kullanılan aşı ve/veya immünoloji ürünlerini hazırlar 

ve kullanımı hakkında eksiksiz bilgi edinir. 

c) Dünya genelinde ilgili hastalığın gözetimi, salgın durumu ve önlenmesindeki gelişmeleri takip 

eder. 

ç) Bölge enstitülerinde yapılan teşhisleri teyit eder, karakterizasyon ve salgın etütleri için izolatları 

alarak, ülke içinde çıkan ilgili hastalığın ortaya çıkışlarının teşhisinde aktif olarak görev alır. 

d) Ülke genelinde diagnostik tekniklerinin uyumlulaştırılması amacıyla laboratuvar teşhisinde 

uzmanların eğitimi veya tekrar eğitimini sağlar. 

e) Ulusal referans laboratuvarları, bu Yönetmelik kapsamındaki hastalıklar konusunda Dünya 

Hayvan Sağlığı Teşkilatı OIE referans laboratuvarlarıyla işbirliği yapar. 
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Acil Eylem Planı Komuta Zinciri  
EK 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danışma (İstişare) 

Yönetim 

Bilgi 

Diğer 

Bakanlıklar ve 

İlgili Kurumlar 

HSYŞM/HSYSÜŞM 

PPR Hastalığı 

Uzman Grubu 

HSZK 

İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlükleri/Harekat 

Birimleri 

 

Ulusal Referans 

Laboratuarı 

Uluslararası 

Kuruluşlar 

(OIE, FAO, 

AB) 

 

YHKM 

 

 

UHKM 
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                    EK 5 

TÜRKİYE HARİTASI VE TÜRKİYE’DEKİ BÖLGE VETERİNER KONTROL ARAŞTIRMA 

ENSTİTÜLERİNİN SORUMLULUK ALANLARI 

 

 

 

 

     MVKAE, Etlik-Ankara 
 

     VKAE, Pendik-İstanbul  

 

    VKAE, Bornova-İzmir 

    VKAE, Konya          

 

     VKAE, Elazığ   

 

     VKAE, Samsun 

       VKAE, Adana 

 

       VKAE, Erzurum 
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                                                                                                                                   EK 6 

KOYUN-KEÇİ VEBASI EPİDEMİYOLOJİK İNCELEME RAPORU 

 
Bilgi Sunulan Makam:  

Raporun Konusu:  

Raporu Sunan Birim:  

Rapor Tarihi:  

 
Bildirim No:  

 
İşletme Numarası: 
(Enfekte işletmede farklı  
işletmelere ait hayvan varsa her 
 bir işletmeye ait bilgiler  
yazılacaktır.) 
 
 
 

 

 
Enfekte İşletmeye İlişkin Bilgiler 

İl:  
İlçe:  
Köy/Mahalle/Mezra/Yayla:  
Koordinatlar:  
Rakım:  
İşletme Sahibinin Adı Soyadı ve 
İşletme Numarası*: 

 

İşletme Tipi*: □ Besi          □ Damızlık      □ Karışık 
 

İşletmedeki koyun keçilerin  
beslenme tipi 

□ Mera         □ Ağıl 

İşletme Hakkında  
Detaylı Bilgiler*: 
 

 

*Bu kısımlar varış günü birden çok enfekte işletme varsa her enfekte işletme için ayrı ayrı düzenlenecektir. 

 
İşletmenin Bulunduğu Köy Mahalledeki Genel Hayvancılık Uygulamaları 

Toplam İşletme Sayısı  
Sadece Büyükbaş İşletme Sayısı  
Sadece Küçükbaş İşletme Sayısı  
Karma İşletme Sayısı  
Ortak Mera Kullanımına İlişkin Bilgiler  
(Diğer köylerle ortak alan varsa 
belirtilecek) 

 

Ortak Su Kaynağı Kullanımına 
İlişkin Bilgiler (Diğer köylerle ortak alan 
varsa belirtilecek) 
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İşletmede mevcut hayvanlar ve etkilenen hayvanlar:  

 

 Yaş Koyun Keçi 

Salgından Önce Toplam  0-6 ay 
7-18 ay 
18 aydan büyük 

  

Şu Ana Kadar Ölen 0-6 ay 
7-18 ay 
18 aydan büyük 

  

Şu Anda Hasta  0-6 ay 
7-18 ay 
18 aydan büyük 

  

Sahibince Öldürülen 0-6 ay 
7-18 ay 
18 aydan büyük 

  

Satılan,Kesilen, Tüketilen 0-6 ay 
7-18 ay 
18 aydan büyük 

  

Şu Anda Toplam Hayvan 
Sayısı 

0-6 ay 
7-18 ay 
18 aydan büyük 

  

 
 

Hastalıktan etkilenen hayvanlarda klinik bulgular (X koyunuz) 

 
□ Ani ölüm/Ölü bulunma 

    
□ Burun ve gözyaşı 
akıntısı 

 

 
□ Yüksek ateş 

  
□ Öksürük 

 

 
□ Durgunluk halsizlik  

  
□ İshal 

 

 
□ İştah azalması 

  
□ Ağız lezyonları 

 

 
□ Belirgin bir semptom 
yok 
 
 

   

 

İşletme ve hayvanlar hakkında bilgi Evet Hayır Yorum 

İşletmede büyükbaş hayvanlar ile küçükbaş hayvanlar 
birlikte mi tutuluyor? 

   

İşletmede iki veya ikiden fazla farklı işletmede barındırılan 
(sürü) küçükbaş hayvan var mı? 

   

Sürüler birbirinden ayrı binalar içinde barındırılıyor ve 
aralarında herhangi bir bağlantı ve ortak hava boşluğu 
var mı? 
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Koyun ve keçi üretim birimlerinin ekipman, yem, atık ve 
varsa süt için farklı depoları var mı? 

   

Üretim birimlerinin bulunduğu binaların giriş ve 
çıkışlarında özel dezenfeksiyon sistemleri var mı? 
 

   

Üretim birimlerinin ayrı personeli var mı?    

Son 21 gün içerisinde enfekte birimden sağlıklı birimlere 
doğru hastalığı iletebilecek çiftlik makinaları veya diğer 
ekipmanlar, hayvan, hayvansal ürünler, hayvan yemi, 
hayvanlara ait malzemeler, yün, kıl, atık gibi diğer 
maddeler veya nesnelerin hiçbir alışverişi yapılmış mı? 

   

Koyun ve keçiler  24 saat devamlı kapalı mı tutuluyor?    

Koyun ve keçiler dışarıya otlamaya gönderiliyor mu?    

Koyun ve keçiler sadece sahibinin arazisinde mi  
otlatılıyor? 

   

Koyun ve keçiler köy merasında mı  otlatılıyor?    

Koyun ve keçiler köydeki diğer küçükbaşlardan ayrı mı 
otlatılıyor? 

   

İşletmedeki hayvanların köydeki diğer küçükbaşlarla ortak 
paylaştıkları su alanları var mı?  

   

İşletmedeki hayvanların komşu köylerdeki hayvanlarla 
ortaklaşa kullandıkları otlatma alanları var mı? 

   

İşletmedeki hayvanların komşu köylerdeki hayvanlarla 
ortaklaşa kullandıkları sulama alanları var mı? 

   

Diğer köylerle ortaklaşa kullanılan ağıl veya barınak var 
mı? 

   

Komşu köylerdeki hayvanlarla başka doğrudan temas 
yolları var mı? 

   

Hangi köyler?  
 

 
 
 

Son bir ay içerisindeki hayvan ve insan hareketleri 
 

Kaynak Tarih Açıklama 

Köy İçinden Alınan Küçükbaş 
Hayvanlar 

  

Diğer Köyden Alınan 
Küçükbaş Hayvanlar 

  

Pazardan Alınan Küçükbaş 
Hayvanlar  

  

Köy İçinde Yapılan Ziyaretler   
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Diğer Köylere Yapılan 
Ziyaretler  

  

Gidilen Pazar Yerleri    

Köy İçinden Size Yapılan 
Ziyaretler  

  

Diğer Yerlerden Size Yapılan 
Ziyaretler  

  

Göçebe/Transit hayvanlar ile 
temas 

  

Yabani hayvanlar ile temas   

 
 

Son bir ay içerisinde köye gelen hayvanların en son uygulanan PPR aşılama tarihi? 
 

 
ENFEKTE İŞLETME/İŞLETMELERİN KROKİSİ ve DİĞER EKLENMESİ İSTENEN 
DETAYLAR: 
(Geniş çaplı düşünülerek doldurulmalıdır. Uydu resmi kullanılarak üzerinde açıklamalar 
yapılabilir. Çevredeki 
yollar, ana yollar, su kaynakları, temas işletmeler ve mera alanları gösterilmelidir.) 
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Enfekte İşletmede Farklı İşletmelere Ait Hayvan Varsa Her Bir İşletmeye Ait ve ya Varsa 
Temas İşletmelerine Ait Bilgiler: 
 

 

 
PPR Hastalığının Köydeki Geçmişi (PPR hastalığı geçmişi var ise) 

En son salgının çıkış tarihi  

En son salgının sönüş tarihi  

Laboratuvar sonucu var mı?  Evet      Hayır 

Salgından etkilenen türler?  Koyun    Keçi    Diğer ……………………. 

Etkilenen hayvan sayısı?  Ölen …… adet   Etkilenen … adet   İtlaf-İmha … adet 

Mihrak aşılaması yapılmış mı?  Evet      Hayır 

Temizlik ve dezenfeksiyon yapılmış 
mı? 

 Evet      Hayır 

 
Son 3 aşılama dönemine ait bilgiler 

 Tarih Aşılanan 
Hayvan 
Sayısı 

Tarih Aşılanan 
Hayvan 
Sayısı 

Tarih Aşılanan 
Hayvan 
Sayısı 

Koyun / Keçi       

 
 

İlk Enfekte İşletmenin Sahibinin Adı 
Soyadı: 
(Birden fazla enfekte işletme varsa) 

 

İşletme numarası (Birden fazla enfekte 
işletme varsa): 

 

İhbarda bulunan kişi:  
İhbar tarihi:  
İlk klinik belirti görülen tarih:  
Varış ve geçici kordon tarihi:  
Marazi madde alınmışsa alma tarihi:  
Marazi maddenin gönderilme tarihi:  
Hastalığın hikayesi:  
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Kaynak ve Bulaş İzlemesi 
(Kaynak İzlemesi : Etkenin işletmeye ve ya köy/mahalleye ilk giriş kaynağını (bulaşma yolu-
filyasyon) ifade eder. 
 Bulaş İzlemesi     : Etken girişinden sonra enfeksiyonun oluşması, yani hastalık olgusunun 
ortaya çıkmasından sonra 
hastalık çıkan bu işletme veya köy/mahalleden başka işletme veya köy/mahallelere yayılma 
riskini ifade eder.) 
Kaynak izlemesi için derecelendirmede;  
+ virüs bu kaynaktan olabilir, başka kaynaklar da değerlendirilmelidir. 
++ virüsün kaynağı muhtemelen bu kaynaktır. 
+++ virüsün kesin kaynağı budur (bir defa kullanın!!!)   anlamlarını verir. 
Cevaplar; 
E:Evet, H:Hayır, Boş: Sorulmadı, ?:Cevap alınamadı 
 Kaynak İzlemesi Bulaş 

İzlemesi 

Olası Risk Faktörleri Risk 
Var Mı? 

(E/H) 

Temas 
Sayısı/ 
Zamanı 

Derecelendir
me 

(+++; ++; +) 

Risk 
Var Mı? 

(E/H) 

Ortak mera kullanımı var mı?     

Ortak su kaynağı kullanımı var mı?     

Hayvan pazarı kaynaklı bir hayvan girişi var mı?     

Celep vasıtasıyla bir hayvan girişi var mı?     

Celep ziyareti var  mı?     

Son 1 aylık periyotta yasal hayvan girişi var mı?     

Son 1 aylık periyotta illegal hayvan girişi var 
mı? 

    

Göçer hayvan hareketi var mı?     

Göçer sürülerle temas var mı?     

Hayvanlarla yakın temasta olan kişilerin ziyareti 
var mı?(Kasap, çiftçi vs.) 

    

İşletme veya köy/mahalleye veteriner hekim 
ziyareti var mı? 

    

Yaban hayatı ile temas var mı? (Domuz vs.)     

Komşu köylerde enfeksiyon var mı?     

10 km lik yarıçapta mihrak var mı?     

Hayvansal ürün alım/satımı var mı?     

Süt tankeri/süt toplayıcıları ziyareti var mı?     

Yem kamyonu ziyareti var mı?     

Çiftlik araçlarının giriş çıkışı var mı?(Traktör,  
forklift vs.) 

    

İşletmede çalışan işçilerin başka işletmelerle  
teması var mı? 

    

Çiftlikte kullanılan araçların ve ya şahsi 
araçların 
Başka işletmelerle teması var mı? 

    

İşletmeye diğer ziyaretçiler var mı?(Misafir vs.)     

İşletmenin ana bir yola sınırı var mı?     

İşletmenim ara bir yola sınırı var mı?     
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Enfeksiyonun Kaynak İzlemesiyle İlgili Ek Bilgiler, Değerlendirme ve Epidemiyolojik Görüş 
(Yukarıdaki tabloda tespit edilen yönlerin detayı yazılacaktır.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bulaş İzlemesiyle İlgili Ek Bilgiler, Değerlendirme ve Epidemiyolojik Görüş ve Tavsiyeler 
(Bu kısıma mevcut enfeksiyonun yayılma riski ile ilgili tespitlerin detayı yazılacaktır.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Koruma ve Kontrol Önlemleri 

Önlem Yapılanlar Epidemiyolojik Olarak Tavsiye Edilenler 

Evet Hayır Evet Hayır 

Hareket kısıtlaması     

Hasta ve sağlamların ayrılması     

Temizlik ve dezenfeksiyon     

Kısmi imha/kesim     

İmha     

Çevre aşılaması     

Ortak mera/su kaynağına hareketin 
sınırlandırılması 

    

Koruma ve gözetim bölgelerinin 
alanlarının belirlenmesi 
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Vaka Özeti 

İlk Ziyaret Tarihi  

Vakanın Onay Tarihi  

Tespit Metodu (Klinik, laboratuvar…)  

İhbarı Yapan Kişi  

İşletme Sahibi  

Kaynak İzlemesine İlişkin Değerlendirme  
 
 
 

Bulaş İzlemesine İlişkin Değerlendirme  
 
 
 

 
 
 

  Epidemiyolojik Araştırmayı Yapan Resmi Veteriner Hekim/Hekimler 
 
   Adı Soyadı     Adı Soyadı 
                 İmza          İmza 
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EK 7 

 

YHKM’DE BULUNMASI GEREKEN EKİPMAN VE KAYNAKLAR 

 

 Haberleşme araçları (Telefon, faks) 

 Ulaşım araçları. 

 Bilgisayar, yazıcı ve gerekli bilgisayar yazılım programları. 

 Bina bitişiğinde taşıt araçları için gerekli park yerleri.  

 Herhangi bir PPR salgınında temas kurulması gerekebilecek bütün yerel canlı hayvan 

kuruluşlarının temas numaralarının listeleri. 

 Acil durumda çağrılabilecek personelin listesi . 

 Personelin, giyeceklerin ve taşıtların temizlik ve dezenfeksiyonu için imkanlar. 

 Koruyucu giysiler. 

 PPR’a karşı etkili dezenfektanlar, deterjanlar ve sabunlar. 

 İtlaf ve kesim ekipmanı-trankilizan (sakinleştirici) ilaçlara da ihtiyaç duyulabilir.  

 Otopsi ve numune alma ekipmanı. 

 Enfekte alanların çevresinde kullanılmak için gerekli, üzerinde uyarı yazıları bulunan işaret 

direkleri,  

 Aşılama ekipmanı. 

 Büro ekipmanı. 

 Hastalık çıkışı araştırma formları. 

 İzleme talep ve raporları (kontrol listeleri). 

 Hareket izinleri.  

 İlave taşıtlar. 

 Yanıcı maddeler. 

 Alev tabancaları. 

 Fotoğraf makinası 

 GPS aleti 

 Halkı bilgilendirmede kullanılacak afişler, broşürler ve CD’ler 
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EK 8 

 

RV ve  LV’NİN ACİL EYLEM PLANI ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKEN  

EKİPMAN LİSTESİ 

 

1) Mihrak Araştırma Formları 

2) 5 adet tek kullanımlık tulum (bedenleri kontrol edilecek) 

3) Plastik çizmeler ve galoşlar 

4) Sıvı geçirmez giysi ve ilave sıvı geçirmez tulum 

5) Sıvı geçirmez şapka ve yüz maskesi (sıkı ve yüze oturan) 

6) 2 çift lastik ve 5 çift lateks eldiven 

7) El veya kafa feneri ve Elektrikli seyyar lamba 

8) Sağlam, sızdırmaz muayene ve numune çantası 

9) 2 adet kalem, kağıt ve not defteri 

7)  GPS Aleti 

8)  Dijital fotoğraf makinası 

9)  Örnek alma işlemleri için gerekli ekipman: 

a. Aktif Dezenfektan solüsyonu 

b. %70’lik Alkol,  

c. Sabun,  

ç.    Kağıt peçete-havlu 

d. El spreyi içinde dezenfektan 

e. 5 adet sızdırmaz numune kabı  

f.     5 adet sızdırmaz ve suya dayanıklı plastik poşet  

g. 100 adet 2ml. ve/veya 5 ml. lik enjektör ve iğneleri  

h. Kan tüpleri ve tüp taşıyıcılar  

i.      Steril svaplar ve tüpleri 

j.     Virüs taşıma vasatı içeren 50 adet test tüpü  

k. 100 adet ince küçük plastik poşet  

l.      1 bıçak 

m. 2 adet cerrahi makas 

n. 2 çift forseps 

o. Suya dayanıklı bant 

p. 2 adet cam kalemi 

q. 1 termos numune kabı 

r.     5 dondurulmuş buz aküsü 

s. Etiketler ve kalemler 

t.     10 adet  siyah çöp poşeti  

u. Uygun durumlarda 5 adet otoklavlanabilir torba 

v. 50 adet paket lastiği  

w. Mukavva kutu 

 

 

Bu kitlerden en az iki takım RV’in iş merkezinde her zaman hazır olarak bulundurulmalıdır. 
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                      EK 9 

 

KLİNİK İNCELEME PROTOKOLÜ 

 

1.  Şüpheli ve doğrudan temasa uğramış hayvan(lar) tetkik edilmelidir. 

 

2.  Her “Sarı Pakette” aşağıda sıralananların ayrıntıları yer almaktadır: 

 PPR’nin klinik belirtileri 

 Farklı PPR teşhisleri 

 Lezyonun özelliği (erosiv, ülseratif vs.) 

 

3.  Hayvan, tecrit edilmesi başka hayvanların enfeksiyona maruz kalmasına yol açmayacaksa 

uygun bir yerde tecrit edilir. 

 

4.  Hayvanı geçici bir ağılda tecrit etmek daha uygun olabilir  

 

5.  Başedilmesi zor olan hayvanların sahibinin izni alındıktan sonra Xylazine veya Rompun 

kullanılarak sakinleştirilmesi gerekli olabilir.  

 

6.  PPR’den şüphe edildiği veya enfeksiyon olasılığının bulunduğu “ilk vaka” durumunda RV’in 

HSYSM ile bağlantıya geçip BVL/URL’den bir uzmanın gönderilmesini talep etmesi gerekir. 

Bu uzman, örneklerin alınması, paketlenmesi ve gönderilmesi ile UHKM’nin detaylardan 

haberdar edilmesinden sorumlu olacaktır. 

 

7.  ‘Ari’ bir bölgede yeni salgınların raporlandığı veya doğrulandığı ‘artış’ senaryolarında, 

incelemeyi yürüten RV’ye, her şüpheli vakayı araştırmadan önce kullanması için bir 

örnekleme kiti verilecektir. İnceleme süresince, RV’nin UHKM ile sürekli bağlantı halinde 

olması gerekmektedir. İstişare ve görüşmeleri takiben, RV uygun örneklerin toplanmasına 

başlayacaktır:– tam kan, serum, sürüntü kültür ve doku örnekleri gibi. 

 

8.  Rapor düzenlenmeden önce, eğer gerçekleştirilebiliyorsa, tüm diğer hayvanlar da gerekli 

hijyen önlemleri alınarak klinik olarak incelenmelidir. Bu özellikle hastalık hikayesinin 

şüphelenilen hayvanların çiftlikteki ilk örnekler olmayabileceklerine işaret ettiği 

durumlarda önem taşımaktadır.  

 

9. Ancak, diğer hayvanların sayısının ve konumlarının raporun oluşturulmasını önemli ölçüde 

geciktirmesi olasılığının bulunduğu durumlarda bu inceleme ertelenebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


