EK-4
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
TARAFINDAN DESTEKLENECEK
KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERDE
AB STANDARTLARI DENETİM FORMU
İşletme Sahibinin adı/soyadı
Adresi
Tel/Fax
İşletme No
İşletmenin türü
İşletmenin Kurulu Kapasitesi
Mevcut kapasite
Varsa Bağlı çalıştığı
kesimhane/kombina

□ Broiler

□ Hindi

Bir önceki denetleme tarihi
Denetleme tarihi
DENETİM
EVET HAYIR
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. Hayvanlarının herhangi bir zamanda
kontrol edilmelerine imkan verecek sabit ya
da taşınabilir aydınlatma ekipmanı mevcut
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 Barınaklar (Kapalı işletmeler)
A.4.1. İşletmelerin inşası için kullanılan
malzeme ve özellikle hayvanların temasta
bulunabileceği donanımı içeren bölmeler;
hayvanlara zarar vermeyecek şekilde dizayn
edilmiş mi?
A.4.2. İşletmelerde kullanılan malzemeler
temizlik ve dezenfeksiyona uygun mu?
A.4.3. Hayvanların bulunduğu işletmelerde
alet ve donanımlar; çapraz bulaşmayı ve
hastalık taşıyıcı organizmaların oluşmasını
engellemek amacıyla, düzgün bir şekilde
temizlenip dezenfekte ediliyor mu?

□ Kaz

AÇIKLAMALAR

A.4.4. Hayvanların 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.4.5 Bakımı ve beslemesi yapılan
hayvanlara uygun altlık mevcut mu?
A.4.6. Binaların yalıtımı, ısıtma ve
havalandırması yeterli mi?
A.5. Donanımlar
A.5.1. Hayvanların sağlığı ve refahı için
gerekli olan tüm otomatik ve mekanik
donanımlar günde en az bir kere kontrol
ediliyor mu?
A.5.2. Tespit edilen sorunlar zaman
geçirilmeden gideriliyor mu?
A.5.3. 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.5.4. 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.5.5. Yapay havalandırma sisteminin
bozulması durumunda bakıcıya haber
verecek bir alarm sistemi mevcut mu?
A.5.6. Söz konusu bu alarm sistemi düzenli
aralıklarla test ediliyor mu?
A.6. İşletme Binalarında Barındırılmayan Hayvanlar (Açık ve yarı açık işletmeler)
A.6.1.
Olumsuz
hava
koşullarından
korunuyor mu?
A.6.2. Yırtıcı hayvanlardan korunuyor mu?
A.6.3. Günde en az bir sefer kontrolü
yapılıyor mu?
A.6.4. Hayvanların bulunduğu işletmelerde
alet ve donanımlar; çapraz bulaşmayı ve
hastalık taşıyıcı organizmaların oluşmasını
engellemek amacıyla, düzgün bir şekilde
temizlenip dezenfekte ediliyor mu?
A.6.5. Hayvanların 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.7. Yem su ve diğer maddeler

A.7.1. Hayvanlar yeterli miktarda uygun bir
yemle besleniyor mu?
A.7.2. Hayvanlara yeterli miktarda su
veriliyor mu?
A.7.3. Beslenme ve içme suyu donanımı
gıdanın ve suyun kontamine olmasını
engelleyecek şekilde yerleştirilmiş mi?
A.7.4. Tedavi ya da koruma amaçlı olarak
Bakanlığın izin vermediği herhangi bir
madde kullanılıyor mu?
A.8. Uygun olmayan müdahaleler
A.8.1. Hayvanlara tedavi amaçlı olmayan
müdahaleler yapılıyor mu?
B. Broiler
B.1. 33kg/m² yoğunluk olan kümesler
B.1.1. Suluklar etrafa en az miktarda su
dökülecek şekilde yerleştirilmiş ve bakımları
yapılmış mı?
B.1.2. Yemler sürekli mevcut olacak veya
öğünlük olarak verilip ve planlanan kesim
zamanına 12 saat kalana kadar hayvanlara
yem verilmeye devam ediliyor mu?
B.1.3. Tüm tavuklar sürekli olarak yüzeydeki
kuru altlığa ulaşabiliyor mu?
B.1.4.
Havalandırma
aşırı
sıcaklığı
engelleyecek yeterlilikte ve gerektiği zaman
ısıtma sistemi ile birlikte çalıştırılmak
suretiyle ortamdaki fazla nemi ortadan
kaldırıyor mu?
B.1.5. Ses seviyesi asgari düzeyde mi?
B.1.6. Havalandırma fanları, yem makineleri
ya da diğer ekipman mümkün olan en az
gürültüyü oluşturacak şekilde inşa edilmiş
mi?
B.1.7. Tüm bina içerisinde aydınlatma
tavukların göz seviyesinde en az 20 lux
yoğunlukla ve kullanılabilir alanların en az
80%’inde aydınlatma olacak şekilde
düzenlenmiş mi?
B.1.8. Tavukların binaya yerleştirildiği
günden itibaren yedi gün içerisinde ve
öngörülen kesim zamanına üç gün kalana
kadar ışıklandırma 24 saat esasına göre ve en
az 4 saati kesintisiz olmak üzere toplamda en
az 6 saatlik karanlık dönemi içerecek ve
karartma süreleri hariç olmak kaydı ile
yapılıyor mu?
B.1.9. İşletmede bulunan tüm tavuklar günde
en az iki defa olmak üzere denetime tabi
tutuluyor mu?

B.1.10. Ciddi şekilde yaralanmış veya
yürüme zorluğu, şiddetli ascites veya
malformasyon
gibi
belirgin
sağlık
problemleri yaşayan veya bunlardan
muzdarip tavukların derhal tedavileri
yapılıyor
veya
derhal
kesimleri
gerçekleştiriliyor mu?
B.1.11. Tavuklar ile temasın gerçekleştiği
bina bölümleri, ekipmanlar veya aletler, yeni
sürü içeri alınmadan önce ve bir önceki
üretim periyodundaki tavukların tamamının
boşaltılmasından sonra her defasında
tamamen ve detaylı şekilde temizlenip
dezenfekte ediliyor mu?
B.1.12. Kümesten tavukların çıkarılması
sonrasında tüm altlık tamamen kaldırılıp
yerine yenisi konuluyor mu?
B.1.13. Tedavi veya tanı amacı dışındaki
nedenlere bağlı olarak gerçekleştirilen ve
vücudun hassas kısımlarından birinin zarar
görmesine veya kaybedilmesine veya kemik
yapısında değişikliğe yol açan tüm cerrahi
müdahaleler yapılıyor mu?
B.2. 39kg/m² yoğunluk olan kümesler
B.2.1. İşletme sahibi veya bakıcı üretim
sistemi ile ilgili detaylı bilgileri içeren
dokümanları kümeste hazır bulunduruyor
mu?
B.2.2. Özellikle havalandırma ve alarm
sistemleri ile ilgili gerçekleştirilen teknik
incelemelerin kaydı tutuluyor mu?
B.2.3. Havalandırma sistemleri tavukların baş
hizaları
itibariyle
amonyak
(NH3)
konsantrasyonu 20 ppm’i, karbondioksit
(CO2) konsantrasyonu ise 3000
ppm’i
geçmemesini sağlıyor mu?
B.2.4. Havalandırma sistemleri dış mekan
sıcaklığı gölgede 30 °C dereceyi aştığı
zamanlarda iç mekan sıcaklığı dış mekan
sıcaklığını 3 °C dereceden daha fazla
aşmamasını sağlıyor mu?
B.2.5. Havalandırma sistemleri dış mekan
sıcaklığı 10 °C derecenin altında olduğunda
48 saat içerisinde ölçülen kümes içi ortalama
bağıl nem oranı 70%’i aşmamasını sağlıyor
mu?
Not: Hindi ve kaz yetiştiriciliği için formun yalnızca A bölümü, broiler için formun tamamı
doldurulacaktır.

C. YAPILAN ÖNERİLER
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DENETLEYENLER
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