EK-2
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
TARAFINDAN DESTEKLENECEK SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE
AB STANDARTLARI DENETİM FORMU
İşletme Sahibinin adı/soyadı
Adresi
Tel/Fax
İşletme No
İşletmenin türü
□ Sığır
□ Manda
□ Koyun
□Keçi
İşletmenin Kurulu
Kapasitesi
Mevcut kapasite
Bağlı çalıştığı mandıra
Sağmal Hayvan Sayısı
Ürettiği Süt Miktarı ( gün/lt)
Bir önceki denetleme tarihi
Denetleme tarihi
DENETİM
EVET HAYIR AÇIKLAMALAR
A- Genel Hükümler
A.1. Personel
A.1.1. Hayvanların bakımı ile ilgilenen
personel refah konusunda yeterli bilgiye
sahip mi?
A.2. Kontrol
A.2.1. Hayvanlar gün içinde en az bir kez
kontrol ediliyor mu?
A.2.2. Hayvanların herhangi bir zamanda
kontrol edilmelerine imkan verecek sabit ya
da taşınabilir aydınlatma ekipmanı mevcut
mu?
A.2.3. Hasta ya da yaralı hayvanların
gecikmeksizin tedavileri yaptırılıyor mu?
A.2.4. Hasta hayvanlar ayrı bir bölümde
izole ediliyor mu?
A.3. Kayıtlar
A.3.1 İşletmede hayvanlara uygulanan
tedaviler, aşılama, ölüm ve kontroller
sırasında tespit edilen eksikliklere ilişkin
kayıtlar tutuluyor mu?
A.4. Hareket Özgürlüğü
A.4.1. Hayvanlara yeterli miktarda hareket
özgürlüğü sağlanmış mı?
A.4.2. Hayvanların bağlanarak hareket
kısıtlamasının
söz
konusu
olduğu
durumlarda ihtiyaçlarına uygun yeterli bir
alan sağlanmış mı?
A.5 Barınaklar
A.5.1. İşletmelerin inşası için kullanılan
malzeme ve özellikle hayvanların temasta

bulunabileceği donanımı içeren bölmeler;
hayvanlara zarar vermeyecek şekilde dizayn
edilmiş mi?
A.5.2. İşletmelerde kullanılan malzemeler
temizlik ve dezenfeksiyona uygun mu?
A.5.3. Hayvanların yaşadığı bölümler;
herhangi bir zorluk olmadan yatabileceği,
dinlenebileceği, ayağa kalkabileceği, dışkı
ve idrar yapabileceği bir şekilde inşa edilmiş
mi?
A.5.4. Hayvanların bulunduğu işletmelerde
ki alet ve donanımlar; çapraz bulaşmayı ve
hastalık taşıyıcı organizmaların oluşmasını
engellemek amacıyla, düzgün bir şekilde
temizlenip dezenfekte ediliyor mu?
A.5.5. Çiftlik hayvanlarının emniyeti için
yapılan işletme içi düzenlemeler ve
tesisatlar; hayvanlarda yaralanmaya veya acı
çekmelerine sebep olabilecek herhangi bir
keskin kenar ya da çıkıntılar olmayacak
şekilde inşa edilmiş mi?
A.5.6. Zemin kaygan olmayan, sert, düz ve
dayanıklı mı?
A.5.7. Hayvanların yattığı ve dinlendiği
alanlar rahat ve temiz mi?
A.5.8. Bakımı ve beslemesi yapılan
hayvanlara uygun altlık mevcut mu?
A.5.9. Binaların yalıtımı, ısıtma ve
havalandırması yeterli mi?
A.5.10. Davranış ve fizyolojik ihtiyaçlarını
karşılamak üzere, farklı iklim şartları için
uygun doğal ya da suni aydınlatmaya imkân
tanıyan tertibat var mı?
A.5.11. Mevcut doğal ışığın, hayvanın
fizyolojik ve etolojik ihtiyaçlarının
karşılanmasında yetersiz olması durumunda,
en azından doğal ışık süresine eşdeğer bir
süre için uygun olan 8 saatlik suni
aydınlatma sağlanıyor mu?
A.6. Donanımlar
A.6.1. Hayvanların sağlığı ve refahı için
gerekli olan tüm otomatik ve mekanik
donanımlar günde en az bir kere kontrol
ediliyor mu?
A.6.2. Tespit edilen sorunlar zaman
geçirilmeden gideriliyor mu?
A.6.3. Sorun giderilene kadar, hayvanların
sağlığının ve refahının güvenceye alınması
için özellikle alternatif besleme metotları
kullanılır ve yeterli bir ortam sağlanmak
üzere, uygun önlemler alınıyor mu?

A.6.4. Yapay bir havalandırma sisteminin
kullanıldığı ve bu sistemin bozulması
durumunda, hayvanların sağlığının ve
refahının korunması için yeterli düzeyde
havanın yenilenmesini temin edecek bir
destekleyici sistem mevcut mu?
A.6.5. Yapay havalandırma sisteminin
bozulması durumunda bakıcıya haber
verecek bir alarm sistemi mevcut mu?
A.6.6. Söz konusu bu alarm sistemi düzenli
aralıklarla test ediliyor mu?
A.7. İşletme Binalarında Barındırılmayan Çiftlik Hayvanları
A.7.1. Olumsuz hava koşullarından
korunuyor mu?
A.7.2. Yırtıcı hayvanlardan korunuyor mu?
A.7.3. Günde en az bir sefer kontrolü
yapılıyor mu?
A.8. Yem su ve diğer maddeler
A.8.1. Hayvanlar yeterli miktarda uygun bir
yemle besleniyor mu?
A.8.2. Hayvanlara yeterli miktarda su
veriliyor mu?
A.8.3. Beslenme ve içme suyu donanımı
gıdanın ve suyun kontamine olmasını
engelleyecek şekilde yerleştirilmiş mi?
A.8.4. Tedavi, koruma ya da zooteknik
amaçlı olarak Bakanlığın izin vermediği
herhangi bir madde kullanılıyor mu?
A.9. Uygun olmayan müdahaleler
A.9.1. Hayvanlara tedavi amaçlı olmayan
müdahaleler yapılıyor mu?
A.9.2. Hayvanların acı duymalarına ve
yaralanmalarına neden olan veya neden
olması muhtemel, doğal ya da suni üreme
prosedürleri uygulanıyor mu?
B. BUZAĞILAR
B.1. Barınma
B.1.1. Buzağı bölmelerinin ebatları yeterli
mi?
(Genişlik ayaktaki buzağının cidago
yüksekliğinden. Uzunluğu ise burun
ucundan kuyruğa kadar olan uzunluğun 1.1
den az olamaz)
B.1.2. 8 haftalıktan büyük olup bireysel
bölmelerde barındırılan buzağı var mı?
B.1.3. Gruplar halinde barındırılan buzağılar
için yeterli kullanım alanı sağlanmış mı?
150 kg düşük-en az 1.5 m², 150-220-en az
1.7 m²
220 ve üzeri-1.8 m²

B.1.4. İki haftalıktan küçük buzağılar için
uygun bir yatak var mı?
B.1.5. Barınaklarda elektrik ekipmanı var
ise bu donanım buzağılara elektrik şoku
vermeyecek şekilde yerleştirilmiş mi?
B.2. Buzağıların Bağlanması
B.2.1. Grup halinde barındırılan buzağılar
süt ile beslendikleri dönem dışında bağlı
kalıyor mu?
B.2.2. Bu bağlar hayvanların yaralanmasına
yol açıyor mu?
B.2.3. Bu bağlar hayvanların rahatlıkla yatıp
kalkmasına imkan veriyor mu?
B.3. Beslenme ve su
B.3.1. Yeni doğan buzağılar doğumdan
hemen sonra en geç altı saat içinde
kolostrum alıyor mu?
B.3.2. Tüm buzağılar günde en az iki sefer
besleniyor mu?
B.3.3. 2 haftadan büyük her buzağı için,
yaşları sekiz ila 20 nci haftalar arasında iken,
günlük miktarı en az 50 g dan 250 g’a
arttırılacak şekilde, lifli gıdadan oluşan bir
günlük rasyon veriliyor mu?
B.3.4. Buzağılara ağızlık takılmış mı?
B.3.5.
Buzağıların
gruplar
halinde
barındırıldığı ve otomatik bir besleme
sistemi ile beslenmedikleri durumlarda, her
buzağının aynı anda gıdaya erişmesi temin
ediliyor mu?
B.3.6. İki haftadan büyük tüm buzağıların
yeterli miktarlarda, taze suya erişimi
sağlanarak günlük sıvı alımı ihtiyaçları
gideriliyor mu?

C. YAPILAN ÖNERİLER

ÇİFTLİK SORUMLUSU

DENETLEYENLER
Adı Soyadı

Unvanı
(Veteriner
Hekim)
(Veteriner
Hekim)

Görev Yeri

İmzası

Adı Soyadı

İmzası

