
Değerl� Yet�şt�r�c�ler�m�z,

1 Eylül 2010 tar�h�nden �t�baren, KOYUN 

ve KEÇ�LER�N küpelenmes� ve kayıt altına 

alınması yasal zorunluluktur.

Artık her hayvanın kend�ne a�t b�r k�ml�k 

numarası olacak ve o numara �le doğumundan 

ölümüne kadar tak�p ed�leb�lecekt�r.

Sığırlar �ç�n kullanılan sarı küpeler�n 

benzer�, bundan sonra artık KOYUN ve 

KEÇ�LER �ç�n de kullanılacaktır.

Küpelenen ve kayıt altıma alınmadan 

hayvanların desteklemelerden yararlanacaktır.

0-6 ay arası kuzu ve oğlakalar küpe 

takılacak, 6 aydan büyük hayvanlara ceza� 

�şlem (1.387 TL) uygulandıktan sonra küpe 

takılacak.

Hayvanlarınızın sağlığı, 

gel�r�n�z�n artması ve 

desteklerden yararlanmak �ç�n,  

Koyun ve Keç�ler�n�z� vebaya 

(PPR) karşı aşılatmayı ve 

küpeleterek k�ml�klend�rmey� 

unutmayın..!
KOYUN-KEÇİ 

VEBASI İLE MÜCADELE

VE KÜPELEME

01 Eylül 2011'den sonra 

küpelenmeyen ve kayıt 

ed�lmeyen KOYUN ve 

KEÇ�LER'�n �şletme dışına 

çıkarılması, pazara götürülmes� 

ve satılması

kanunen yasaklanmıştır.

DENİZLİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

https://den�zl�.tar�morman.gov.tr/

den�zl�@tar�morman.gov.tr

Ayrıntılı Bilgi İçin
İl ve İlçe Müdürülüklerine Başvurunuz



KOYUN ve KEÇ� VEBASI (PPR) HASTALlĞI

Ÿ Ölümler �le et ve süt ver�m�ndek� düşüklük 
neden�yle yüksek ekonom�k kayıplara yol açar. 

Ÿ Sürü �ç�nde bulaşma oranı çok yüksekt�r 
(%90). 

Ÿ Hasta hayvanlarda ölüm oranı yaşa bağlı 
olarak %80'e � varmaktadır.

Ÿ Hastalık sürülere, genell�kle hastalık taşıyan 
fakat henüz � bel�rt�ler� görülmeyen 
hayvanların katılmasıyla bulaşır.

Ÿ Ortak mera kullanımı neden�yle sürüler 
arasında da hastalığın yayılışı son derece 
bulaşıcıdır.

HASTALIĞI ÖNLEMEK VE KONTROL 

ETMEK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

HASTALIK ÇIKMADAN ÖNCE...

Ÿ Hayvanlarımıza PPR aşını yaptıralım.
Ÿ Sürüye yen� katılan hayvanları en az 3 hafta 

sürüden ayrı tutalım
Ÿ Ağıl g�r�şler�nde dezenfektan bulunduralım
Ÿ Ağıllara yabancıların ve hayvan tüccarlarının 

tedb�r � almadan g�rmeler�ne �z�n vermeyel�m,
Ÿ Sağımdan önce el ler �n ve kul lanı lacak 

malzemeler�n � tem�zl�ğ�ne özen gösterel�m

HASTALIK ÇIKTIKTAN SONRA...

Ÿ Hasta veya hastalık şüphes� olan hayvanların 
derhal ayrı b�r yere alalım. Şüphel� durumda İlçe 
Müdürlükler�ne b�lg� verel�m.

Ÿ Yem, saman, altlık g�b� malzemeler� ağıldan 
çıkarmayalım ve yakarak �mha edel�m. 

Ÿ Dezenfeks�yon uygulamasına önem verel�m.
Ÿ Hayvan bakıcılarının ağıla özel elb�se ve ç�zme �le 

g�rmes�n� sağlayalım.
Ÿ Ağıla ve ç�ftl�ğe �z�ns�z hayvan ve araç g�r�ş�n� 

önleyel�m.
Ÿ Hastalık sönüşüne kadar hayvan alıp satmayalım
Ÿ Çevre ağıl ve ç�ftl�kler� z�yaret etmeyel�m, z�yaretç� 

kabul etmeyel�m.

KİMLİKLENDİRME ve KAYIT ALTINA 

ALMA NEDEN GEREKLİDİR ?

Desteklemelerden yararlanmayı sağlar.

Hayvanların karışma ve çalınmasını engeller.

Nak�l, satış ve kes�m �ç�n zorunludur.

Hayvanların doğumundan kes�m�ne kadar tüm 

hastalık,  aşılama ve sah�pl�k durumlarının tak�b�n� sağlar.

NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR ?

Kulak küpeler�, �l/�lçe Tarım Müdürlüğü'nün �zn� 

olmaksızın h�çb�r suretle sökülemez veya değ�şt�r�lemez.

1 Eylül 2011 tar�h�nden �t�baren “NAK�L BELGES�”n�n 

hayvan sah�pler�nce doldurulması ve sevk sırasında sevk 

belges� �le b�rl�kte bulundurulması zorunludur. Hayvan 

sah�pler� nak�l belges� örneğ�n� �l/�lçe Müdürlüğü'nden 

tem�n edeb�leceklerd�r.

Eğer küpeler düşer ya da kaybolursa veya 

üzer�ndek� b�lg�ler s�l�n�rse, 30 gün �çer�s�nde İl/�lçe Tarım 

Müdürlüğü'ne b�ld�r�m yapmanız gerekmekted�r, 

böylece  küpelemen�n  yen�den yapılmasını 

sağlayab�l�rs�n�z.

BUNDAN BAŞKA;

Yen� doğan hayvanlarınızı 6 ay �ç�nde,

�şletmen�ze ve �şletmen�zden yapılan koyun ve 

keç� türü hayvan hareketler�n� 7 gün �ç�nde,

Ölen ve kes�len hayvanlarınızı 30 gün �çer�s�nde,

Kend�n�ze ve �şletmen�ze a�t b� lg� lerdek� 

değ�ş�kl�kler� 30 gün �ç�nde,

İl/�lçe Tarım Müdürlüğüne b�ld�r�m yapmanız 

gerekmekted�r.

KÜPELEME NE ŞEKİLDE YAPILACAK ?

Koyun ve keç�ler�n küpelenmes� �şlem�, ülke 

genel�nde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 

kontrolü altında yürütülecekt�r.

HASTALIĞIN �LAÇLA TEDAVİSİ YOKTUR. EN 

ETKİN KORUMA YOLU HASTALIK 

GÖRÜLMEDEN AŞILANMA YAPILMASIDIR.

Sürüde

Ÿ Yüksek Ateş

Ÿ Göz ve vurun akıntısı

Ÿ D�şetler�nde, dudak, d�l ve 

damaklarda yara

Ÿ Solunum güçlüğü ve öksürük

Ÿ İshal

 Bu bel�rt� ler görüldüğünde 

koyun ve keç� vebası �ht�mal� 

olduğu �ç�n İl/İlçe Müdürlüğü’ne 

başvurulması gerek�r.

KOYUN ve KEÇİLERİN 
AŞILANMASININ FAYDALARI

Tek doz aşı �le ömür boyu koruyuculuk 
sağlanmaktadır.

Hastalık ve ölümler aşılama sayes�nde 
engellend�ğ�nden et, süt ve benzer� kayıplarınız 
azalacaktır.

Hastalık kontrol altına alınıp yok ed�leb�lecekt�r
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