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HER BİR TÜR VE HAYVAN KATEGORİSİ İÇİN TALEP EDİLEN BİLGİLER 

İL: YIL:  
Hayvan türü ve kategorisi: 

 BuzağılarYumurtacıTavuklar Diğer (………) 

İşletmelerin sayısı:  Denetimlerin 

sayısı/ortalama:  

İhlallerin çeşidi ve sayısı 
İhlal sonucunda yapılan 

yasal işlemlerin sayısı 

Gereklilik Tanım 

(Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmeliğe Göre) 

Toplam 

sayı 

Tavsiye Diğer 

yaptırımlar 

Personel Hayvanların bakımı, uygun bilgiye sahip yeterli sayıda personel 

tarafından yapılır. 

   

Kontrol Hayvan günde en az birkez kontrol edilecektir. 

Günün herhangi bir vaktinde hayvanların etraflıca kontrol edilmesini 

mümkün kılan yeterli aydınlatma bulunacaktır.  

Hasta veya yaralı olabilecek hayvanın gecikmeksizin, uygun şekilde 

bakımı yapılacaktır. 

Gerekli olması durumunda hasta veya yaralı hayvanlar uygun bir 

yerde izole edilir. 

   

Kayıtların tutulması Hayvan sahibiya da bakıcısı uygulanan herhangi bir tıbbi tedaviye ve 

her kontrolde bulunan ölüm  oranına ilişkin kayıt tutacaktır. Kayıtlar 

en az beş yıl süreyle tutulacaktır.  

   

Hareket özgürlüğü Hayvanın hareket özgürlüğü, gereksiz yere acı veya yaralanmaya 

neden olacak şekilde kısıtlanmayacaktır.  

   

Barınaklar Hayvanların temasta bulunabileceği malzeme ve donanım 

hayvanlara zarar vermeyecektir. 

Keskin kenarlar veya çıkıntılar olmayacaktır.  

Hava dolaşımı, tozseviyeleri, sıcaklık, göreceli hava rutubeti ve gaz 

konsantrasyonu hayvanlar için zararlı olmayan sınırlar içersinde 

tutulacaktır.  

Binalarda barındırılan hayvanlar, yeterli dinlenme süresi verilmeden 

sürekli olarak karanlıkta barındırılmayacaktır.  

   

Donanım Hayvanların sağlığının ve refahının yapay bir havalandırma 

sistemine bağlı olduğu durumda, sistemin bozulması halinde 

hayvanların sağlığını ve refahını koruyabilmek amacıyla yeterli 

düzeyde havanın yenilenmesini temin edecek bir destekleyici sistem 

kurulur ve sistemin bozulduğuna dair uyarı vermesi için bir alarm 

sistemi temin edilir.  

   

Yem, su ve diğer 

maddeler 

1- Çiftlik hayvanları sağlıklarının sürdürülmesi ve besin 

ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli miktarlarda ve yaşlarına, 

ağırlıklarına, davranışlarına ve fizyolojik ihtiyaçlarına göre 

uyarlanmış uygun bir yemle beslenir. Hiç bir hayvana gereksiz yere 

acı çekmelerine ya da yaralanmalarına yol açabilecek şekilde ve her 

türlü maddeyi ihtiva eden gıdalar ya da sıvı verilmez. 

2- Tedavi, koruma yadazooteknik tedavi amacıyla Bakanlıkça 

kullanımına izin verilen maddeler dışında, hayvanlara bilimsel 

çalışmalar ya da edinilen tecrübe ile söz konusu maddenin etkisinin 

hayvanın sağlığı ya da refahına zararlı olmadığı gösterilmedikçe 

herhangi bir başka madde uygulanmaz. 

   

Yasak müdahaleler Tedavi amaçlı olmayan müdahaleler yasaklanmıştır.    

Üreme usulleri Hayvanlarda acı ya da yaralanmaya neden olan ya da neden olması 

muhtemel üreme prosedürleri uygulanmaz. 

   

 


