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1. AMAÇ: 

Uygulama merkezi içerisinde yer alan işletmelerin biyogüvenlik ile ilgili genel kurallarını ve 
merkeze ait tüm işletmelerde ve bu işletmeler arasındaki ilişkilerde hayvan hastalık ve zararlılarının 
işletmeye giriş, çıkış ve yayılmasını engelleyici ve genel biyogüvenlik tedbirlerini ve yönetimini 
sağlamak amaçlanmıştır. 

   
2. SORUMLULUK: 
 
Tüm fakülte personeli (akademik, idari ve teknik personel), öğrenciler, ziyaretçiler 
 
3. UYGULAMA: 

 
 

• Uygulama merkezine görevli araçlar haricinde araç giriş çıkışı yasaktır.  
• Merkez girişinde bulunan araç dezenfeksiyon havuzu kullanılacak olan dezenfektan prosedürüne uygun 

olarak belirli aralıklarla etkinliğinin devamı için değiştirilmelidir. 
• Merkez içerisine girecek olan idari, akademik, teknik personel ve öğrenciler girişte bulunan merkez 

binada, uygulama merkezine ait çizme ve tulumları giymek zorundadır. Başka ünitelerde kullanılan 
önlük, çizme vb. ekipmanlar işletmede kullanılmamalıdır.  

• İşletme içerisinde uygulamalar bittikten sonra, tekrar merkez bina içerisine girmeden önce bina dışında 
bulunan çizme temizleme alanında, fırça yardımı ile çizmeler iyi bir şekilde temizlenmelidir, daha sonra 
çiftliğe ait çizme ve tulumlar binadaki belirlenen yere bırakılıp dışarıya çıkılmalıdır. 

• Merkeze girildiğinde ve terk edilmeden önce eller mutlaka “El Yıkama ve Eldiven Kullanma 
Talimatı”na uygun olarak temizlenmelidir.  

• Merkezde bulunan hayvansal üretim ile hayvansal ürünleri işleme tesisleri arası personelin giriş çıkışı 
sınırlandırılmalı; zorunlu kalındığı durumlarda, tesislere uygun kıyafetlerin değişimi ve hijyeni 
sağlandıktan sonra giriş çıkış yapılmalıdır.  

 
Tavukçuluk Ünitesi 
• Ünite içerisine başka bir tür hayvanın giriş çıkışına müsaade edilmemelidir.  
• Ünite binalarının girişinde dezenfektanlı ayak banyoları olmalı ve kullanılan dezenfektana uygun 

sürelerde solüsyon yenilenmelidir. 
• Ünite içerisine girerken ve çıkarken genel hijyen kurallarına uyulmalıdır. 
• Ünite içerisinde “Genel Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatı”na uygun olarak 

temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılmalıdır. Ayrıca kümeste kullanılan 
ekipmanların da talimata uygun olarak temizliği, dezenfeksiyonu ve /veya sterilizasyonu 
yapılmalıdır.  

• Hasta ve ölü hayvanlar en kısa zamanda kümesten güvenli bir şekilde uzaklaştırılmalı ve 
nekropsi/ “Tıbbi Atık Talimatı”na uygun olarak işlem yapılmalıdır. 

• Hayvanların CRD, Egg Drop Syndrom ve Gumboro gibi hastalıkları için aşılamaları rutin olarak 
uygulanmalıdır.  
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• Hayvanların Newcasttle, Enfeksiyöz Laringotrakhetis ve kuş gribi hastalıkları için rutin 
taramaları yapılmalıdır. 

 
Koyunculuk Ünitesi 
 
• Ünite içerisine karantina önlemleri alınmadan hayvan giriş çıkışına izin verilmemelidir.  
• Ünite içerisine girerken ve çıkarken genel hijyen kurallarına uyulmalıdır. 
• Ünite binalarının girişinde dezenfektanlı ayak banyoları olmalı ve kullanılan dezenfektana uygun 

sürelerde solüsyon yenilenmelidir. 
• Ünite içerisinde, hayvan uygulamaları esnasında herhangi bir şey yenilip içilmesi kesinlikle 

yasaktır. 
• Ünite içerisinde gerek hayvanlara medikal müdahalede ve gerekse hayvanlara ait ekipmanların 

temizlikleri ve dezenfeksiyonları için öncesi ve sonrasında “El Yıkama ve Eldiven Kullanma 
Talimatı”na uyulmalıdır.  

• Ünite içerisinde “Genel Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatı”na uygun olarak 
temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılmalıdır. Ayrıca ağılda kullanılan 
ekipmanların da talimata uygun olarak temizliği, dezenfeksiyonu ve /veya sterilizasyonu 
yapılmalıdır. 

• Hasta ve ölü hayvanlar en kısa zamanda ağıldan güvenli bir şekilde uzaklaştırılmalı ve nekropsi 
ve/veya “Tıbbi Atık Talimatı”na uygun olarak işlem yapılmalıdır. 

• Hastalar ve yeni gelecek olan hayvanlar merkez koyun ağılı dışında konuşlandırılmış 
karantinada tutulmalıdır. 

• Muayene süresince bu alanda oluşan artık malzemeler çöp kovalarındaki tıbbi ve evsel atık 
poşetlerine atılmalı, kesici, delici malzemeler özel sarı renkli kesici-delici atık kutularında 
toplanmalıdır. 

• Hayvanların Çiçek, Brusella ve Mavi dil gibi hastalıkları için aşılamaları rutin olarak 
yapılmalıdır.  

• Hayvanların Psödotüberküloz, Koyun-Keçi vebası ve Brusella hastalıkları için rutin taramaları 
yapılmalıdır. 
 
 
Sığırcılık Ünitesi 
 

• Ünite içerisine karantina önlemleri alınmadan hayvan giriş çıkışına kesinlikle izin 
verilmemelidir.  

• Başka hayvan türlerinin girişine kesinlikle engel olunmalıdır. 
• Ünite içerisine girerken ve çıkarken genel hijyen kurallarına uyulmalıdır. 
• Ünite binalarının girişinde dezenfektanlı ayak banyoları olmalı ve kullanılan dezenfektana uygun 

sürelerde solüsyon yenilenmelidir. 
• Tüm tesisteki dezenfeksiyon işlemleri günlük, haftalık ve aylık olacak şekilde belirlenmelidir. 
• Hayvanlar yetiştirme şekilleri ve yaşlarına göre gruplara ayrılmalı ve barındırılmalıdırlar. 

Buzağılar ilk 2-3 ay buzağı kulübelerinde tutulmalı, doğum sonrası ortak kolostrum ve süt 
uygulaması yöntemi uygulanmalıdır. 

• Buzağı kulübelerinin rutin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır. 
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• Zararlılara karşı önlemler alınmalıdır. 
• Teşhis, tedavi ve eğitim materyali olarak kullanılan tüm araç gereçler sadece tesis için 

oluşturulmuş araç gereçlerden temin edilmelidir. Dışarıdan araç gereç girişine izin 
verilmemelidir. 

• İhbarı mecbur hastalıklar hızlı bir şekilde resmi kurum ve kuruluşlara bildirilmelidir. 
• Ünite içerisinde, hayvan uygulamaları esnasında herhangi bir şey yenilip içilmesi kesinlikle 

yasaktır. 
• Zoonotik/bulaşıcı hastalık şüphesi olduğu durumlarda tek kullanımlık, maske, bone, eldiven, 

gözlük, elbise gibi materyalin öğrenciler ve çalışanlar tarafından kullanımı zorunlu hale 
getirilmelidir. 

• Kontamine materyalin temizlenmesi ve imhası için “Tıbbi Atık Talimatı” yerine getirilmelidir. 
• Muayene süresince bu alanda oluşan artık malzemeler çöp kovalarındaki tıbbi ve evsel atık 

poşetlerine atılmalı, kesici, delici malzemeler özel sarı renkli kesici-delici atık kutularında 
toplanmalıdır. 

• Kesici – delici aletlerle ilgili herhangi bir kaza durumunda “Kesici Delici Alet Yaralanmaları 
Bildirim Formu” doldurulmalı ve acilen birim sorumlusuna iletilmelidir. 

• Ünitede herhangi bir istenmeyen olay ve/veya yaralanma veya enfeksiyon şüphesi yaşanması 
durumunda derhal “İstenmeyen Olay Bildirim Formu” ve/veya “Çalışma Sırasında 
Yaralanma veya Temas Sonrası Enfeksiyon Önleme Formu” doldurulmalı ve birim 
yetkilisine iletilmelidir.  

• Hayvanların beslenmeleri için depo edilen yemler küflenmeye ve bozulmalara karşı korunmalı. 
Ayrıca çevreye uygulanabilecek pestisitlerin bu yemlere karışmasının önüne geçilmelidir. 

• Sağımhaneler kullanım öncesi ve sonrası çevre ve ekipman bakımından “Genel Temizlik, 
Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatı”na uygun olarak temizlenmelidir. 

 
Domuz Ünitesi 
 
• Ünite içerisine karantina önlemleri alınmadan hayvan giriş çıkışına izin verilmemelidir.  
• Ünite içerisine girerken ve çıkarken genel hijyen kurallarına uyulmalıdır. 
• Ünite binalarının girişinde dezenfektanlı ayak banyoları olmalı ve kullanılan dezenfektana uygun 

sürelerde solüsyon yenilenmelidir. 
• Ünite içerisinde, hayvan uygulamaları esnasında herhangi bir şey yenilip içilmesi kesinlikle 

yasaktır. 
• Ünite içerisinde gerek hayvanlara medikal müdahalede ve gerekse hayvanlara ait ekipmanların 

temizlikleri ve dezenfeksiyonları için öncesi ve sonrasında “El Yıkama ve Eldiven Kullanma 
Talimatı”na uyulmalıdır.  

• Ünite içerisinde “Genel Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatı”na uygun olarak 
temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılmalıdır. Ayrıca ünitede kullanılan 
ekipmanların da talimata uygun olarak temizliği, dezenfeksiyonu ve /veya sterilizasyonu 
yapılmalıdır. 

• Hasta ve ölü hayvanlar en kısa zamanda ağıldan güvenli bir şekilde uzaklaştırılmalı ve nekropsi 
ve/veya “Tıbbi Atık Talimatı”na uygun olarak işlem yapılmalıdır. 

• Hastalar ve yeni gelecek olan hayvanlar merkez koyun ağılı dışında konuşlandırılmış 
karantinada tutulmalıdır. 
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• Muayene süresince bu alanda oluşan artık malzemeler çöp kovalarındaki tıbbi ve evsel atık 
poşetlerine atılmalı, kesici, delici malzemeler özel sarı renkli kesici-delici atık kutularında 
toplanmalıdır. 

 
 
4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: 
 
− BYG-TL.09 Genel Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatı 
− BYG-TL.10 El Yıkama ve Eldiven Kullanma Talimatı  
− BYG-TL.06 Tıbbi Atık Talimatı 
− BYG-FR.09 İstenmeyen Olay Bildirim Formu  
− BYG-FR.10 Çalışma Sırasında Yaralanma veya Temas Sonrası Enfeksiyon Önleme Formu 
− BYG-FR.02 Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu 
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