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Bu belge yasal olarak bağlayıcı nitelikte değildir ve Türki-
ye’deki çiftliklerdeki hayvan refahı uygulamalarına dair ya-
salar ve diğer ilgili yasalar hakkındaki gereklilikleri etkilemez. 
Bu nedenle okuyucunun, mevzuatın ilgili hükümleriyle bağ-
lantılı olarak gerektiğinde ilgili yetkili makamlara başvurması 
önerilir. 

AB ve Türkiye’de Mutlu Hayvancılık Projesi, AB tarafından desteklenen ve  
T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu 
Programının Beşinci Dönemi kapsamında hibe almıştır ve Sözleşme Makamı  
Merkezi Finans ve İhale Birimidir. Proje, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve 
Üreticileri Birliği Derneği (SETBİR) koordinatörlüğünde ve Valensiya Bölgesi Gıda 
İşleri Federasyonu (FEDACOVA) ortaklığında yürütülmektedir.
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 Hayvan Sağlığı

1. Hastalığın çiftliğe girmesini önleyin:

√	 Sadece sağlık durumu bilinen hayvanları satın alın ve hay-
vanların çiftliğe girişlerini kontrol edin.

√	 Çiftliği güvenli bariyer / çitlerle çevreleyin.

√	Mümkünse, insanların ve vahşi hayvanların çiftliğe erişi-
mini sınırlayın.

√	 Haşere kontrol programını hazır bulundurun.

√	 Yalnızca bilinen kaynaklardan ve temiz ekipman kullanın.

2. Etkili bir sürü sağlığı yönetimi programı 
hazırlayın:

√	 Tüm hayvanların doğumdan ölüme kadar bireysel olarak 
etiketlenmesini sağlayan bir kimliklendirme sistemi kulla-
nın.

√	 Çiftlik ihtiyaçlarını ve bölgesel ve ulusal gereksinimleri 
karşılayan hastalıkları önleme üzerine odaklanmış etkili 
bir, sürü sağlığı yönetimi programı geliştirin.

√	 Hayvanları hastalık belirtileri açısından düzenli olarak 
kontrol edin.

√	 Hasta hayvanlara hızlı ve uygun bir şekilde müdahale 
edin.

√	 Hasta hayvanları izole edin ve hasta hayvanlar ile tedavi 
altındaki hayvanlardan sağılan sütü ayırın.
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√	 Tüm tedavilerin yazılı kayıtlarını tutun ve tedavi edilen 
hayvanları uygun şekilde tanımlayın.

√	 Halk sağlığını etkileyen hayvan hastalıkları (zoonozlar) 
için koruma ve tedavi protokollerini hazırlayın.

√	 Hayvanların düzenli ayak sağlığı ve topallık kontrollerini 
yapın.

3. Veteriner hekimler tarafından reçete 
edilen veteriner ilaçlarını prospektüslerine 
uygun olarak kullanın:

√	 Kimyasalları talimatlara göre kullanın, dozajları dikkatlice 
hesaplayın ve uygun depolama sürelerine uyun.

√	 Veteriner ilaçlarını yalnızca veteriner hekimler tarafından 
reçete edildiği şekilde kullanın ve belirtilen saklama süre-
lerine uyun.

√	 Kimyasallar ile veteriner ilaçlarını güvenli bir şekilde sak-
layın ve sorumlu bir şekilde tıbbi atık kutusuna atın.

4. Tüm çalışanları uygun şekilde eğitin:

√	 Hasta hayvanlar ile veteriner kimyasallarını tespit etmek 
ve müdahale etmek için prosedürler bulundurun.

√	 Tüm çalışanların, görevlerini yerine getirmek için yeterin-
ce eğitimli olduğundan emin olun.

√	 Tavsiye ve müdahaleler için yetkili ve sorumlu kaynakları 
belirleyin.
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 Hayvanların Beslenmesi
1. Hayvanlara verilen yem ve suların yeterli 
kalitede olmasını sağlayın

√	 Hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılandığından 
emin olun. Hayvanlar fizyolojik ihtiyaçlarına göre günlük 
olarak yeterli yem ve su ile beslenmelidir.

√	 Kaliteli su kaynaklarının temin edilmesini, düzenli olarak 
kontrol edilmesini ve bakımının yapılmasını sağlayın.

√	 Su kaynakları temiz ve dışkıdan arındırılmış olmalıdır.

√	 Kimyasalları ve yem maddelerini taşımak için farklı ekip-
manlar kullanın.
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√	 Asla tarımsal kimyasalları ve / veya veterinerlik kimya-
sallarını karıştırmak için süt ürünü amaçlı ekipman veya 
tesisler kullanmayın - kalıntılar ekipman üzerinde kalabilir 
veya dökülmeler, hava yayılımı, geri sifonlama etkileri vb. 
yoluyla çapraz kontaminasyona yol açabilir.

√	 Kimyasalların meralarda ve yem bitkilerinde uygun şekil-
de kullanılmasını sağlayın.

> Mahsullere ve otlaklara yapılan tüm kimyasal uygu-
lamaların sıkı padok kayıtlarını tutun ve depolama 
sürelerinin yakından takip edilmesini sağlayın.

√	 Sadece hayvan yemlerinin veya hayvan yemlerinin bile-
şenlerinin işlenmesi için onaylanmış kimyasallar kullanın 
ve depolama sürelerine uyun.

2. Yemin saklama koşullarını kontrol edin:

√	 Farklı türler için yemleri ayrı yerlerde bulundurun.

√	 Yem kontaminasyonunu önlemek için uygun saklama ko-
şullarını sağlayın.

√	 Küflü yemleri kullanmayın.

3. Satın alınan yem maddelerinin 
izlenebilirliğini sağlayın:

√	 Tüm hayvan yemi tedarikçileri onaylanmış bir kalite gü-
vence programına sahip olmalıdır.

√	 Çiftlikte, alınan tüm yem veya yem bileşenlerinin kayıtları 
tutulmalıdır (sipariş üzerine belirtilen faturalar veya irsa-
liyeler).
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 Sağım Hijyeni
1. Sağım rutinlerinin ineklere zarar vermesini 
veya sütün içine kontaminant bulaşmasını 
önleyin:

√	 Hayvanları tek tek kimliklendirin.

√	 Sadece temiz ve kuru memeleri olan ineklerin sağın. 

√	 İyi sağım teknikleri sağlayın; yanlış teknikler mastitis ris-
kinin artmasına ve hayvanın yaralanmasına neden olabilir.

Doğru teknik:

>	 Süt sağmadan önce hayvanları hazırlayın,

>	 Varsa, meme bağlantısına gereksiz hava girişini önleyin,

>	 Aşırı sağımı en aza indirin.

√	 Hasta veya tedavi gören hayvanların sütlerini ayırın,

√	 Sağım ekipmanlarının doğru takıldığından ve bakımının 
yapıldığından emin olun,

√	 Hayvanlar için yeterli ve temiz su kaynağı sağlayın.
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2. Sağımın hijyenik koşullarda yapılmasını 
sağlayın:

√	 Depolama ortamının daima temiz olmasını sağlayın,

√	 Sağım alanının temiz tutulmasını sağlayın,

√	 Sağımcıların temel hijyen kurallarına uymasını sağlayın:

>	 Uygun ve temiz iş kıyafetleri giyin,

>	 Özellikle sağım sırasında ellerinizi ve kollarınızı temiz 
tutun,

>	 Açıkta kesik veya yara olmamasına dikkat edin,

>	 Bulaşıcı bir hastalığın olmadığına emin olun.

3. Sağımdan sonra sütün uygun şekilde 
kullanılmasını sağlayın

√	 Sütü, gerekli depolama sıcaklığında sağıldıktan sonra ve 
belirtilen süre içinde mümkün olan en kısa sürede soğutun.

√	 Süt depolama alanının temiz ve düzenli olduğundan emin 
olun.

√	 Süt depolama ekipmanının her kullanımdan önce, terci-
hen süt toplama işleminden hemen sonra, temizlendiğin-
den emin olun.

√	 Depolama ekipmanı, toplama zamanına kadar sütü ge-
rekli sıcaklıkta tutabilmeli ve sütü lekelemeyen malzeme-
lerden yapılmalıdır.

√	 Dökme tanklar tanınmış standartlara göre yapılmalı ve 
süt soğutma sistemlerinin arızaları önlemek için düzenli 
bir bakım ve servis programı olmalıdır.
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Korku ve stresten kurtulma 
özgürlüğü

Susuzluktan, açlıktan ve 
yetersiz beslenmeden 
kurtulma özgürlüğü

1  

Konforlu yaşama  
özgürlüğü 2

Acı, yaralanma ve 
hastalıklardan korunma 
özgürlüğü 

3

Normal davranış özelliklerini 
sergileme özgürlüğü 4

5

 Hayvan refahı
Hayvanlar için 5 temel özgürlük kavramını gözetin. 

Beş Temel Özgürlük
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1. Susuzluktan, Açlıktan ve Yetersiz 
Beslenmeden Kurtulma Özgürlüğü

1. Her gün yeterli yem ve su sağlayın:

√	 Hayvanları beslerken, onların fizyolojik ihtiyaçlarına 
göre (yaş, vücut ağırlığı, laktasyon aşaması, üretim 
seviyesi, büyüme, gebelik, aktivite ve iklim) yemin ka-
litesi dikkate alınmalıdır. 

√	 Hayvanlar kalitesiz meralara çıkıyorlarsa, beslenme 
ihtiyaçlarını karşılamak için ek yem gerekebilir. 

√	 Hayvanların ihtiyaçlarına göre taze veya korunmuş yem-
lerin kalitesini ve besin içeriğini göz önünde bulundurun. 

√	 Hayvanlar dengeli bir diyetle beslenmelidir (yeterli lif 
içeren). 

√	 Hayvanlar temiz suya erişebilmelidir.

2. Yeterli su ve yem sağlamak için depolama oranlarını ve/veya 
ek beslemeyi ayarlayın.

3. Hayvanları toksik bitkilerden ve diğer zararlı maddeler-
den koruyun.

4.  Düzenli olarak kontrol edilen ve bakımı yapılan kaliteli su 
kaynakları sağlayın.
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2. Konforlu Yaşama Özgürlüğü

1. Engel ve tehlikelerden arındırılmış binalar tasarlayın ve 
inşa edin. Hayvan barınakları ve/veya sağım kulübeleri 
tasarlanırken ve inşa edilirken hayvanların serbest hare-
ketlerine dikkat edilmelidir. Çıkmazlardan ve dik- kaygan 
yollardan kaçınılmalıdır.

2. Yeterli bireysel alan ve temiz altlık / yatak sağlayın. Kısa 
sürelerde bile hayvanların aşırı kalabalık barındırılmala-
rından kaçının. 

3. Hayvanları olumsuz hava koşullarından ve bunların olum-
suz sonuçlarından koruyun.

4. Barındırılan hayvanlara yeterli havalandırma sağlayın. 
Tüm hayvan barınakları yeterli miktarda havalandırılarak 
nemi giderecek, ısı yayılımına izin verecek ve karbondiok-
sit, amonyak vb. gazların birikmesini önleyecek şekilde 
yeterli miktarda havalandırılmalıdır.

5. Kaymaz zeminler sağlayın.
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3. Hayvanların Acı, Yaralanma ve 
Hastalıklardan Korunma Özgürlüğü

1. Etkili bir sürü sağlığı yönetim programı hazırlayın ve hay-
vanları düzenli olarak kontrol edin.

2. Hayvanları topallığa karşı koruyun.

3. Emziren hayvanları düzenli olarak sağın.

4. Gereksiz ağrıya neden olan prosedürleri ve işlemleri uy-
gulamayın.

5. Uygun buzağılama ve sütten kesme uygulamalarını takip edin.

6. Hayvanların çiftlikte öldürülmesi gerektiğinde, gereksiz 
acı ve ağrılı uygulamalardan kaçının.

7. Kötü sağım uygulamalarından kaçının.

4. Hayvanların Normal Davranış Özelliklerini 
Sergileme Özgürlüğü

1. Barınma yerinde, mümkün olduğunca büyük ölçüde, ben-
zer yaş ve büyüklükteki sığırları bir araya toplayın. 

2. Hasta hayvanların diğer hayvanlar tarafından tehlikeye atıl-
ması durumunda hasta hayvanları diğer hayvanlardan ayırın.

3. Hayvanların günlük muayenesinde, anormal davranış 
olup olmadığı kontrol edin. 

4. Besin alımında tüm hayvanların beslenme isteğinin eşit olup 
olmadığını kontrol edin. Bir hayvanın yemliğe gitmemesi 
hastalığın veya çekingenliğin erken bir göstergesi olabilir.

5. Mümkün olduğu takdirde, dişi ve erkek hayvanları aynı 
veya bitişik bölmelerde bulundurmayın. 
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5. Hayvanların Korku ve Stresten Kurtulma 
Özgürlüğü

Yetkili hayvan bakıcılığı becerileri için uygun eğitim sağlanma-
lıdır.

Yetkin bir hayvan bakıcısının özellikleri:

>  Hayvanların sağlık durumunun iyi olup olmadığının farkı-
na varır,

>  “Beş Temel Özgürlük” kavramına aşinadır, hayvan refahı 
ve ilgili mevzuat hakkında bilgilidir,

>  Empati kurabilir. Sakin, sabırlı ve dikkatlidir. Hayvanlara 
özenle yaklaşır ve aşırı stresi önler,

>  Hayvanların normal davranışları hakkında bilgi sahibidir,

>  Veteriner hekime götürmenin ve tedavinin ne zaman ge-
rekli olduğunu bilir,

>  Planlı bir sürü sağlığı programı hakkında bilgi sahibidir,

>  Sağlığın ve refahın teşvik edilmesi için mevsim şartlarını 
anlayabilir,

>  Uygun hayvan besleme ve otlak yönetimi programlarını 
uygulayabilir,

>  Genel çevrenin (iç veya dış mekân) iyi bir sağlık ve refah 
durumunun devamlılığı için yeterli olup olmadığını fark 
edebilir,

>  Üretim sisteminin ölçeğine ve teknik gereksinimlerine uy-
gun yönetim becerilerine sahiptir,

>  Hayvanları dikkatli bir şekilde ve stres oluşturmadan ida-
re edebilir.
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 Çevre koşulları
1. Uygun bir atık yönetim sistemine sahip olun. Çevre kirliliği 

riskini en aza indirmek için atıkların depolandığından emin 
olun.

2. Yerel koşullara uygun bir şekilde çiftlik gübrelerini yaya-
rak atık akışını önlemek için meraları yönetin:

√	 Gübrenin su yollarına girmesini önlemek için daha ge-
niş tampon bölgeleri oluşturun,

√	 Gübre toprağa yayılıyorsa, yasal uygulama oranları-
nı takip edin,

√	 Tüm organik gübreler, toprak koşulları ve geçerli 
hava koşulları dikkate alınarak mümkün olan en kısa 
sürede toprağa dahil edilmelidir. 

Gübre, akma riski olan su dolu, dik veya donmuş zemine uy-
gulanmamalıdır.



@hayvanrefahiprojesi @hayvanrefahi 
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Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği
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Tel: +90 312 428 4774 - 75 • Tel: +90 312 219 4626
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E-mail: setbir@setbir.org.tr

FEDACOVA
Adres: C/Isabel la Católica, 6 – Ptas. 9 y 10 46004 Valencia 
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Fax +34 96 351 5408

E-mail: internacional@fedacova.org
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