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IS İYİ SÜRÜ KRİTERLERİ    

IS İYİ SÜRÜ KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ EVET HAYIR 

İLGİLİ BELGE, KAYIT, BULGULAR 

[Değerlendirme Ekibi tarafından 
doldurulacak] 

IS.1. BARINAK YAPISI VE YETERLİLİĞİ    

IS.1.1. İşletme girişinde dezenfektan ve ayak banyoluğu bulunuyor mu? Görsel değerlendirme ve mülakat yapılır.  E    H  

IS.1.2. 
Kapıların açılış yönü hayvanların dışarı rahat çıkabilmeleri ve herhangi bir 
yaralanmayı önleme noktasında dışarı açılır şekilde mi? 

Görsel (kapılar) değerlendirme yapılır, ilgili ekipman kontrol edilir.  E    H  

IS.1.3. İşletmeye girildiğinde idrar vb. kokusu olmayan temiz hava hissediliyor mu? Duyusal ve görsel (tavan, duvar ve taban) değerlendirme yapılır.  E    H  

IS.1.4. İşletmede doğal ya da yapay yoldan bir aydınlatma var mı? Görsel değerlendirme yapılır, aydınlatma olanakları kontrol edilir.  E    H  

IS.1.5. İşletmede doğal aydınlatma için pencere alanı yeterli mi? 
Görsel değerlendirme yapılır, pencereler kontrol edilir. Pencere alanı taban 
alanının en az 1/15'si kadar olmalıdır. Pencerelerin alt kısımlarının tabandan 
yükseklikleri en az 2 m kadar olmalıdır. 

 E    H  

IS.1.6. İşletmede farklı türde hayvanlar için ayrı barınma alanları var mı? 
Görsel değerlendirme yapılır, farklı türlerin barındırıldığı yerler kontrol edilir. 
İşletmede farklı tür hayvanlar yoksa sorgulanmaz. 

 E    H  

IS.1.7. İşletmede revir ve/veya gözetim ünitesi var mı? 
Görsel değerlendirme yapılır, revir ve/veya gözetim bölmeleri kontrol edilir. Revir 
ünitesi her 50 baş koyuna en az 2 m² alan düşecek şekilde olmalıdır. 

 E    H  

IS.1.8. İşletmede doğum bölmesi var mı? 
Doğum bölmesi en az 1.2x1.2 m boyutlarında olup, en az 75 cm yükseklikte çit 
olmalıdır. 

 E    H  

IS.1.9. İşletmede kuzu bölmesi var mı? 

Kuzular anneleri ile birlikte aynı bölmede barındırılabilecekleri gibi, doğum 
bölmelerinden geçilebilen özel kuzu bölmeleri de oluşturulabilir. Bu durumda her 
iki bölme arasında sadece kuzuların girip çıkabileceği en az 25 cm genişlikte ve 
en az 40 cm yükseklikte boşluklar bırakılmalıdır. 

 E    H  

IS.1.10. İşletmede sağım yeri ve süt odası var mı? 

Sağım yerinde yeterli sayıda sağım durağı ve sağımcı için bir platform 
bulunmalıdır. Sağım durakları en az 40 cm genişlikte ve en az 70 cm uzunlukta 
olmalıdır. Süt odasının büyüklüğü ise en az 9 m2 olmalıdır. Sütçü işletmelerde 
sorgulanır. 

 E    H  

IS.1.11. İşletmede ayak ve parazit mücadelesi için seyyar banyoluk var mı? 
Ayak için en az 1 m uzunluk, 15 cm derinlik ve 50 cm genişlikte yüzlek banyo, 
parazit mücadelesi için en az 5 m uzunluk, 1,5 m derinlik ve 80 cm genişlikte derin 
banyoluk olmalıdır. 

 E    H  

IS.1.12. İşletmede içinde kullanılan kıyafetlerin ayrı tutulduğu bir alan var mı? Görsel değerlendirme yapılır, kıyafet alanları kontrol edilir.  E    H  

IS.1.13. Tüm hayvanlar yemliklerden eşzamanlı olarak yararlanabiliyor mu? Görsel değerlendirme yapılır, yemliklerin yerleşimine bakılır ve boşta hayvan 
kalmamasına dikkat edilir, mümkünse faaliyet gözlemlenir. Dizlerinin üzerine 

 E    H  
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çökmeden yeme erişimi var mı? Tek taraflı yemliklerde yemlik genişliği en az 40 
cm, çift taraflı yemliklerde en az 70 cm, yemliklerin yüksekliği en az 30 cm, 
uzunluğu keçi başına en az 50 cm, oğlak başına en az 20 cm olmalıdır.  

IS.1.14. İşletmede hayvanların suya erişimi var mı? 

Suya erişimde herhangi bir kısıtlama var mı? Hayvanların günlük sıvı alımını 
karşılayabilecekleri yeterli ekipman var mı? Suluklar sürekli dolu mu? Kesinti 
anında yedek su temini sağlanabiliyor mu? Görsel değerlendirme ve mülakat 
yapılır. Her 10 keçi için en az 50 cm suluk kenarı hesaplanmalıdır. Her 15 koyun 
için bir otomatik suluk hesaplanmalıdır. Su savaklarının kullanılması durumunda 
ise her 10 koyun için en az 30 cm suluk uzunluğu bırakılmalıdır. 

 E    H  

IS.1.15. 
İşletmede suluklardaki suyun kış mevsiminde donması durumunda 
hayvanların susuz kalması engelleniyor mu? 

Görsel değerlendirme ve mülakat yapılır, donmayı engelleyici önlemlerin yeterli 
olup olmadığı değerlendirilir. 

 E    H  

IS.1.16. 
İşletmede hayvanların temasta bulunabileceği malzeme ve donanım 
hayvanlara zarar vermeyecek şekilde midir? 

Görsel değerlendirme yapılır.  E    H  

IS.1.17. 
İşletmede barınağın üzeri örtülü kısım yağmur sularını içeriye aktarmayacak 
şekilde mi? 

Görsel değerlendirme yapılır, barınak üzeri örtülü kısmın su aktarmayacak yapıda 
olup olmadığı kontrol edilir. 

 E    H  

IS.1.18. İşletme çatı mahya ile yan duvar yüksekliği uygun mu? 
Çatı mahya yüksekliği en az 3,7 m olmalı, kapalı ağıllarda da yan duvar 
yüksekliğinin en az 2,8 m olmalıdır. 

 E    H  

IS.1.19. İşletmede barınağın dışında hayvanlar için gezinme alanı/avlu var mı? 

Görsel değerlendirme yapılır, barınak dışında gezinme alanı kontrol edilir. Bakım, 
besleme ve emzirmenin yapıldığı avlu/gezinme alanı etrafı zeminden en az 1,5 m 
yükseklikte, hayvanlara zarar vermeyecek bir malzeme ile çevrili ve taban alanı, 
ağıl tabanın en az 2 katı büyüklükte olmalıdır. 

 E    H  

IS.1.20. 
İşletmede barınak binalarında barındırılmayan hayvanlar olumsuz 
koşullardan korunuyor ve günde en az bir kere kontrol ediliyor mu? 

Hayvanlar, gerekli ve mümkün olması durumunda, olumsuz hava koşullarından, 
yırtıcı hayvanlardan ve sağlıkları için risk teşkil eden unsurlardan korunuyor mu? 
Mülakat yapılır. 

 E    H  

IS.1.21. İşletme çevresi barikatlarla çevrilmiş mi ve giriş-çıkışlar sınırlandırılmış mı? 
Görsel değerlendirme yapılır, işletme çevresindeki barikatlar (çit, tel, duvar vb.) 
kontrol edilir. Yaylada olduğunda sorgulanmaz. 

 E    H  

IS.1.22. 

İşletme kemirgen, haşere (böcek, parazit) ve yabani hayvanlara karşı 
korunuyor mu? 

 

Gerekli önlemler alınmış mı? Çiftlik kendi korunma yöntemi uyguluyor ise düzenli 
ilaçlama yapılıyor mu? Uygun ilaçlar kullanılıyor mu? İlaçlama kayıtlarına bakılır. 
Görsel değerlendirme ve mülakat yapılır. Yaylada olduğunda sorgulanmaz. 

 E    H  

IS.1.23. Düzenli periyotlarla ağıl temizliği ve ağıl ilaçlanması yapılıyor mu? 

Mülakat yapılır. Temizlenen dışkı atıklarının ağıla yakın bir bölgede bulunup 
bulunmadığı kontrol edilir. Barınaklarda kötü koku ile sinek veya kemirgenler için 
cazip bir ortam oluşturan dışkı, idrar, yem artıkları ve çevreye saçılmış yemler 
sıklıkla temizlenmelidir. 

 E    H  

IS.2. SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ    

 Yem ve Su    

IS.2.1. Hayvanlara verilen su içme kalitesinde midir? Hayvanlara verilen suyun kaynağı nedir? Şebeke suyu mudur yoksa 
artezyen/kuyu suyu mudur? Su içerisinde gözle görülür bir kirlilik var mı? Görsel 

 E    H  
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değerlendirme yapılır ve mülakat yapılır. Artezyen/kuyu suyu kullanımı durumunda 
su kuyusu ruhsatı kontrol edilir. Yaylada ise sorgulanmaz. 

IS.2.2. 
Suluklar suyun kontamine olmasını engelleyecek şekilde doğru yükseklikte 
mi? 

Görsel değerlendirme yapılır, sulukların yüksekliğinin kontamisyonu engellemeye 
uygun yükseklikte olup olmadığı kontrol edilir. 

 E    H  

IS.2.3. 
Yemlikler yemin kontamine olmasını engelleyecek şekilde doğru yükseklikte 
mi? 

Görsel değerlendirme yapılır, yemliklerin yüksekliğinin kontamisyonu engellemeye 
uygun yükseklikte olup olmadığı kontrol edilir. 

 E    H  

 Sürü Yönetimi    

IS.2.4. İşletmede küçükbaş sürü yönetimi ile ilgili eğitimler alınmış mıdır? 
Aşılama, hayvan besleme, kayıt tutma, sürüye kontrollü hayvan girişinin nasıl 
yapılacağı ve mevsimsel uygulamalar (ayak bakımı, boynuz ve tırnak bakımı vb.) 
hakkında eğitim kayıtları kontrol edilir. Çoban sertifikası varsa eğitim sorgulanmaz. 

 E    H  

IS.2.5. İşletmenin sürü listesi güncel mi? Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı olan güncel sürü listesi kontrol edilir.  E    H  

IS.2.6. 
Sürünün genel sağlık taraması uygun mudur? Hayvanlar fiziksel görünüş 
açısından sağlıklı mıdır? 

Görsel değerlendirme yapılır. Pseudotüberküloz lezyonu, apse, ishal, göz burun 
akıntısı, öksürük, yetişkinlerde paratüberküloza benzer inatçı ishal ve zayıflama, 
topallık, deride tüy dökülmeleri, memelerde şişlik, kızarıklık vb. parametrelere 
bakılır. Anne-yavru ve sağlık kayıtlarının kontrolleri yapılır. Ayak hastalıkları ve 
görmeye engel göz hastalıkları yönünden hayvanların sağlıklı olup olmadığı, 
boynuz kırığı ya da şekilsel bozuklukları olup olmadığı değerlendirilir. 

 E    H  

IS.2.7. 
Sıfat döneminden önce damızlık değerini kaybeden ve/veya damızlık 
değerini iyi olmayan hayvanların çıkarılarak yerine bir önceki yılın 
yavrularından konulmuş mu? 

Kayıtlar kontrol edilir.  E    H  

IS.2.8. 
Hiçbir hayvana gereksiz yere acı çektirecek ya da yaralanmalarına yol 
açabilecek her türlü maddeyi ihtiva eden gıdalar ya da sıvılar verilmesi 
engelleniyor mu? 

Görsel değerlendirme ve mülakat yapılır.  E    H  

 Çiftleşme ve Gebelik Yönetimi    

IS.2.9. Koç-teke katım tarihleri kayıt altına alınıyor mu? Kayıtlar kontrol edilir.  E    H  

IS.2.10. Sıfatta kullanılan koç-teke/anaç oranı en az 1/25 mi? Kayıtlar kontrol edilir.  E    H  

IS.2.11. Çiftleşme sezonu öncesi bütün sürüye flushing besleme uygulanıyor mu? 
Mülalat yapılır, flushing besleme (keçilere ve koyunlara aşım dönemine 2-3 hafta 
kala enerji ve protein yönünden zenginleştirilmiş yem desteği verilmesi ve aşım 
sonrasında da 2-3 hafta devam ettirilmesi) yapılıp yapılmadığı sorgulanır. 

 E    H  

IS.2.12. Koç teke katım zamanı öncesinde güncel sürü listesi oluşturuluyor mu? Kayıtlar kontrol edilir.  E    H  

 Hastalık, Yaralanma, Ölüm Durumları    
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IS.2.13. 
Hayvanlarda ihbarı mecburi hastalık ortaya çıktığında (veya 
şüphelenildiğinde), şüpheli ölüm ve abort durumunda resmi makamlara 
derhal haber veriliyor mu? 

Mülakat yapılır, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve/veya İlçe Müdürlüklerine yapılan 
ihbar kayıtlarına bakılır. İşletmede ihbarı mecburi hastalık görülmemiş ise 
sorgulanmaz. Derhal veteriner hekim çağrılıyor mu? Doğal ölüm için veteriner 
hekim tespiti yapılıyor mu? Veteriner hekim gelene kadar ölen hayvanlar 
muhafaza altına alınıyor mu? Ölen hayvanın kokuşması halinde, hayvan derisi 
yüzülmeden ve uygun şekilde nakledilerek, diğer hayvanların temas etmeyeceği, 
akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde en az 2 m derinliğindeki 
çukura kireçlenerek gömülüyor veya yakılıyor mu? 

 E    H  

IS.2.14. Kuzu/Oğlak ölümleri %15 seviyesinin altında mıdır? Kayıtlar kontrol edilir.  E    H  

IS.2.15. 
Sürüde oluşabilecek hastalık, ölüm ve abort vakalarının bilgisi ile işletmeye 
hayvan giriş çıkış kayıtları olması durumunda belgelendirme kuruluşuna en 
kısa sürede bilgi veriliyor mu? 

Mülakat yapılır, kayıtlar kontrol edilir.  E    H  

IS.2.16. 
Hayvanlarda hastalanma, yaralanma ve ölüm durumlarında teşhis için 
mutlaka veteriner hekimden gecikmeksizin yardım isteniyor mu? 

Hasta veya yaralı hayvanlar kuru, rahat altlığı olan uygun bir ayrı bölmede 
bulunduruluyor mu? Görsel değerlendirme ve mülakat yapılır, tedavi kayıtları ve 
müdahalenin Veteriner Hekim kontrolünde yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. 

 

 E    H  

IS.3. HİJYEN DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ  İLGİLİ BELGE, KAYIT, BULGULAR 

 Ekipman ve Donanım Temizliği    

IS.3.1. 
Yemin depolanması ve muamele edilmesi için kullanılan binalar ve/veya 
alanlar temiz tutuluyor mu? 

Yem ayrı bir alanda depolanıyor mu? Hangi temizlik malzemeleri ve 
dezenfektanlar kullanılıyor? Görsel değerlendirme ve mülakat yapılır, yemin 
depolandığı alanın nem ve rutubet koşulları, temizlikte kullanılan malzemeler ve 
dezenfektanlar kontrol edilir. 

 E    H  

IS.3.2. 
Sağım ekipmanı ve sütün muamele edildiği, depolandığı veya soğutulduğu 
birimler, bulaşma riskini en aza indirecek şekilde konumlandırılmış ve inşa 
edilmiş mi? 

Görsel değerlendirme yapılır, sağım, depolama ve soğutma birimleri kontrol edilir, 
sağım ekipmanlarının paslanmaz çelikten olup olmadığı kontrol edilir. Sütçü 
işletmelerde sorgulanır. 

 E    H  

IS.3.3. 
Sütün temas ettiği tüm ekipman ve donanımlar rutin olarak bir program 
dahilinde temizleniyor ve dezenfekte ediliyor mu? 

Her gün temizlik yapılıyor mu? Hangi temizlik maddeleri kullanılıyor? Kaplar, 
depolama tankları, süt pompaları, zemin, bütünüyle sağım sistemi temizleniyor 
mu? Görsel değerlendirme ve mülakat yapılır, kayıtlar incelenir. Sütçü 
işletmelerde sorgulanır. 

 E    H  

IS.3.4. Sağım ekipmanlarının kullanımdan sonra temizliği yapılıyor mu? 
Temizlik nasıl yapılıyor? Hangi dezenfektanlar kullanılıyor? Görsel değerlendirme 
ve mülakat yapılır, dezenfektanlar kontrol edilir. Süt sağım aşamasından sonra 
temizliğin yapılması gözlemlenir. Sütçü işletmelerde sorgulanır. 

 E    H  

IS.3.5. 

Sağım ekipmanları (hortum, boru, meme lastiği vb.) gıdaya uygun sertifikalı 
malzemeden üretilmiş mi? 

 

Kauçuk meme lastikleri ve hortumları ile tüm borular kolay temizlenebilir mi? 
Gerektiğinde dezenfekte edilebilir özelliklere sahip mi? Sağım makinesinin 
ekipmanları (hortum, boru, meme lastiği vb.) uygun periyotlarda değiştiriliyor mu? 
Görsel değerlendirme ve mülakat yapılır, kullanılan malzemelere ait üretici 
firmalardan alınan sertifikalar kontrol edilir. Sağım makinelerinin TS ISO 5707, TS 
ISO 6690, DIN ISO 20966 standartlarına ve kullanım kılavuzlarına uygun olarak 
imal ve monte edilip edilmediğine bakılır.  Sütçü işletmelerde sorgulanır. 

 E    H  
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IS.3.6. 
Atıklar ve zararlı maddeler, bulaşmayı önleyecek şekilde depolanıyor 
ve/veya imha ediliyor mu? 

Ne tür tedbirler alınıyor? Yem, gübre, veteriner tıbbi ürünleri, bitki koruma ürünleri, 
biyositler nerede depolanıyor ve/veya nasıl imha ediliyor? Görsel değerlendirme 
ve mülakat yapılır. 

 E    H  

 Personel Temizliği    

IS.3.7. 
Gıda ile temas eden personelin sağlıklı olması ve sağlık riskleri konusunda 
eğitim alması sağlanıyor mu? 

Görsel değerlendirme yapılır. Eğitim kayıtları kontrol edilir.  Sütçü işletmelerde 
sorgulanır. 

 E    H  

IS.3.8. 
Sağım ve/veya ilgili işlemleri yapan kişiler, uygun ve temiz kıyafetler giyiyor 
mu? 

Görsel değerlendirme yapılır, süt sağım aşamasında personelin kıyafetleri 
gözlemlenir. Sütçü işletmelerde sorgulanır. 

 E    H  

 Sağım İşlemleri    

IS.3.9. Sağıma başlamadan önce, meme uçları, memeler ve civarı temizleniyor mu? 
Görsel değerlendirme yapılır, en az bir süt sağım sırasında personel gözlemlenir. 
Sütçü işletmelerde sorgulanır. 

 E    H  

IS.3.10. 
Sağımı yapılan hayvanlarda tanımlanabilir bir meme yangısı olup 
olmadığının kontrolü yapılıyor mu? 

Meme görsel olarak muayeneye tabi tutuluyor mu? Fiziksel değişiklikler kontrol 
ediliyor mu? Bir değişiklik saptandığında tedavi prosedürü uygulanıyor mu? Görsel 
değerlendirme ve mülakat yapılır, en az bir sağım sırasında personel gözlemlenir. 
Sütçü işletmelerde sorgulanır. 

 E    H  

IS.3.11. 
Sağım ve/veya ilgili işlemleri yapan kişiler, işlemlerden önce ellerini yıkıyor 
mu ve işlem boyunca el temizliğine dikkat ediyor mu? 

Sağım ve muamele yerinin yakınında işlemi gerçekleştiren kişinin elini ve kolunu 
yıkayabileceği düzenek mevcut mu? Görsel değerlendirme yapılır, en az bir süt 
sağım sırasında personel gözlemlenir. Sütçü işletmelerde sorgulanır. 

 E    H  

IS.3.12. Sütün fiziksel-duyusal muayenesi her sağım öncesi kontrol ediliyor mu? 

Görsel değerlendirme yapılır, en az bir sağım sırasında personel gözlemlenir. 
Kullanılan sağım yöntemine göre, her bir hayvandan alınan süt ve kolostrumun, 
sağımı yapan kişi tarafından fiziksel-duyusal (koku ve renk) muayeneye tabi 
tutulup tutulmadığı kontrol edilir. Görsel değerlendirme ve mülakat yapılır. Sütçü 
işletmelerde sorgulanır. 

 E    H  

IS.3.13. 
Hayvanlarda izin verilen veteriner tıbbi ürünleri kullanıldığında, bu ürünler için 
tavsiye edilen kalıntı arınma süresinin tamamlanmasına uyuluyor mu? 

Veteriner tıbbi ürün kullanılan hayvanlardan sağılan sütün imhası yapılıyor mu? 
Hangi sürelerde yapılıyor? Hangi uzaklaştırma / imha yöntemi kullanılıyor? Görsel 
değerlendirme ve mülakat yapılır, veteriner tıbbi ürün uygulanan hayvanın kayıt 
bilgisi ve uygulama periyotu kontrol edilir. Sütçü işletmelerde sorgulanır. 

 E    H  

IS.3.14. 
Sağımdan hemen sonra süt soğutmaya alınıyor mu ve uygun sıcaklık 
aralığında soğutuluyor mu? 

Görsel değerlendirme yapılır, sütler günlük toplanıyorsa ve 2 saatten fazla 
bekletilecekse 8 °C’den fazla olmayan sıcaklıklara, günlük toplanmayacaksa 6 
°C’den fazla olmayan sıcaklıklara hemen soğutulup soğutulmadığı kontrol edilir. 
İşletmede soğutma tankı yoksa mülakat yapılarak en geç 2 saat içerisinde süt, 
sütü alacak ilgililere (firma, kooperatif vb.) verilip verilmediği kontrol edilir. Sütçü 
işletmelerde sorgulanır. 

 E    H  

IS.4. KAYIT SİSİTEMİ    

 Doğum ve Büyüme Kayıtları    
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IS.4.1. Üreme ve dölverimi kayıtları tutuluyor mu? 
Doğan yavrular için doğum tarihi, cinsiyeti, doğum tipi ve doğum saati ve yeni 
doğan bakımları ile ilgili bilgilerin kayıtları kontrol edilir. 

 E    H  

IS.4.2. Büyüme kayıtları tutuluyor mu? 
Sürü gözlemi yapılır. Kuzu ve oğlakların yetiştirici tarafından işaret küpeleri takılıp, 
doğum ağırlıkları ilk 24 saat içerisinde alınarak doğum kayıt listesine kaydediliyor 
mu? Daha sonrasında da ilk altı ay içinde iki kez tartım ağırlığı alınıyor mu? 

 E    H  

IS.4.3. Süt kayıtları tutuluyor mu? 
Toplam elde edilen süt/toplam sağılan hayvan sayısı kayıtlarına bakılır. Sütçü 
işletmelerde sorgulanır. 

 E    H  

IS.4.4. 
Son bir yılda sürüye damızlık olarak seçilen katılan kuzu sayısı, sürüden 
çıkarılan ayıklanan hayvan sayısı kayıtları tutuluyor mu? 

Son bir yıllık hayvan sayısına göre değerlendirilir.  E    H  

IS.4.5. Sürüden çıkarılma sebebi kayıtları tutuluyor mu? Hasta, kesilen, kısır, topallayan hayvan sayısı gibi kayıtlara bakılır.  E    H  

IS.4.6. Erkek ve dişi yavrular zamanında birbirinden ayrılıyor mu? Puberta çağına gelen erkek ve dişiler birbirinden ayrılmalıdır.  E    H  

IS.4.7. 
Doğan yavrular için doğum tarihi, cinsiyeti, doğum tipi ve doğum saati ve yeni 
doğan bakımları ile ilgili bilgilerin kayıtları tutuluyor mu? 

Kayıtlar kontrol edilir.  E    H  

IS.4.8. Doğum öncesi gebe koyun/keçi ilave yemleme yapılıyor mu? 
Mülakat yapılır, doğum öncesi gebelere son 4-6 hafta ilave yemleme yapılıp 
yapılmadığı sorgulanır. 

 E    H  

IS.4.9. Doğuran koyun/keçi doğum sonrası ilave yemleme yapılıyor mu? Mülakat yapılır.  E    H  

IS.4.10. Doğan yavrulara ilk 2 ay başlangıç, sonraki 2 ay büyütme yemi veriliyor mu? Mülakat yapılır.  E    H  

IS.4.11. 
Otlağa çıkmadan önce kuru kaba yemle yemleme yapılıyor mu? Otlatılan 
hayvanlara otlak dönüşü doyduklarından emin olmak için ağılda konsantre 
yem ile ilave yemleme yapılıyor mu? 

Mülakat yapılır.  E    H  

 Aşı ve Tedavi Kayıtları    

IS.4.12. 
Sürülere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün öngördüğü bütün enfeksiyöz 
hastalıklarla karşı aşılama yapılıyor mu? 

Aşı kayıtları kontrol edilir.  E    H  

IS.4.13. Yılda en az iki kez enterotoksemi aşısı yapılıyor mu? Aşı kayıtları kontrol edilir.  E    H  

IS.4.14. Keçi sürülerinde keçi ciğer ağrısı aşısı yapılıyor mu? Aşı kayıtları kontrol edilir.  E    H  

IS.4.15. Düzenli olarak yılda iki defa iç ve dış parazit mücadelesi yapıldı mı? İç ve dış parazit mücadelesi kayıtları kontrol edilir.  E    H  

IS.4.16. Hayvanlara uygulanan tedavi ve ilaç kullanımları kayıt altına alınıyor mu? 
Görsel değerlendirme yapılır, ilaç kayıtları, faturalar ve ilgili dokümanlar kontrol 
edilir. 

 E    H  
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ISP İYİ SÜRÜ PLUS + KRİTERLERİ      

ISP 

İYİ SÜRÜ PLUS + KRİTERLERİ 

(İşletme bu program kapsamında başvuruda bulunmadı ise 
sorgulanmaz.) 

DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ EVET HAYIR 

İLGİLİ BELGE, KAYIT, BULGULAR 

[Değerlendirme Ekibi tarafından 
doldurulacak] 

ISP.1. 
İşletmenin giriş bölümünün 200 metre kadar öncesinde biyogüvenlik 
önlemlerini içeren tabela var mı? 

Görsel değerlendirme yapılır.  E    H  

ISP.2. 
İşletmeye giriş çıkışlar kontrollü yapılıyor mu ve giren araçlar biyogüvenlik 
önlemleri göz önünde bulundurularak dezenfeksiyondan geçiriliyor mu? 

Görsel değerlendirme yapılır. Kayıt altına alınır. Fotoğraf  E    H  

ISP.3. 
Sütçü sürülerde Mycoplasma agalactiae etkenine yönelik aşılama yapılıyor 
mu? 

Aşı kayıtları kontrol edilir.  E    H  

ISP.4. 
Gebeliğin son döneminde gebelik toksemisi riskine yönelik metabolik testler 
yapılıyor mu? 

Kayıtlar kontrol edilir.  E    H  

ISP.5. 
Koç teke katım zamanı öncesinde güncel sürü listesi oluşturulup, sürü 
çiftleştikten iki (2) ay sonra alanında uzman veteriner hekim tarafından 
gebelik muayenesi yapılıyor mu? 

Kayıtlar kontrol edilir.  E    H  

ISP.6. Sürü elde sıfat yöntemi ile çiftleştirildi mi? 
Mülakat yapılır, kayıtlara kontrol edilir. Anaç ile ilgili çiftleşme, gebelik ve sağlık 
kayıtları kontrol edildi mi? Anaçların hangi teke/koç ile çiftleştiğinin kayıtlarına 
bakıldı mı?  

 E    H  

ISP.7. Sürünün laktasyon verileri tutuluyor mu?  Kayıtlar kontrol edilir. Sütçü sürü değilse sorgulanmaz.  E    H  

ISP.8. Sütçü sürülerde sütte antibiyotik kalıntısı analizi gerçekleştiriliyor mu? Analiz sonuçlarına bakılır. Sütçü sürü değilse sorgulanmaz.  E    H  

ISP.9. Riski durumlarda yem analizi yapılıyor mu? 
Yemde küf, renk değişikliği, kızışma (ısı oluşuma) vb. durumlarda analiz istenir. 
Mülakat yapılır. 

 E    H
 

ISP.10. 
Hastalık tespit edilen hayvanlar tedavi edilmiş ve/veya sürüden çıkarılıyor mu? 

 

Kayıtlar kontrol edilir. Tedavisi uzun süren hayvanların tedavileriyle ilgili kayıtlara 
bakılır.  

Kanda bakılan parametreler; Maedi Visna Virus / Caprine Arthritis Encephalitis 
Virus (CAEV), Border Disease Virus,  Chlamydiophila abortus, Coxiella burnetii, 
Mycobacterium paratuberculosis analizlerine göre sürü uygun mudur? 

 E    H
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ÖNSÖZ 

Bu standart Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılıkta Standardizasyon 

ve Belgelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmış ve Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması 

Programı Burdur İli Sektörel Rekabet Gücünün Arttırılması: Tarım ve Hayvancılıkta 

Farklılaşarak Bütünleşik Kalkınma Projesi kapsamında Küçükbaş Sürü Standardı olarak Proje 

Yürütme Kurulu’nun ../../20.. tarih ve …./… sayılı kararı ile kabul edilerek yayınlanmıştır.  

Bu standart son halini almadan önce Burdur Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum 

Kuruluşları, tarım ve hayvancılık işletmeleri, bilimsel kuruluşlar ve konunun ilgililerinin görüş 

ve önerileri dikkate alınmıştır. 
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KAPSAM 

Bu standart küçükbaş sürü belgelendirmeyi kapsamaktadır. Bu kapsamda; işletme türü olarak 

ekstansif yetiştiricilik, entansif yetiştiricilik ve yarı entansif yetiştiricilik ve verim yönüne göre 

etçi, sütçü ve kombine olmak üzere üç farklı yetiştirme sistemine sahip işletmeler için 

standartlar belirlenmiştir. Standartlar; İyi Sürü ve İyi Sürü Plus+ için ortak kriterler (i) barınak 

yapısı ve yeterliliği, (ii) sürü sağlığı ve yönetimi, (iii) hijyen ve (iv) kayıt sistemi olmak üzere 

dört başlığı kapsamaktadır. İyi Sürü ve İyi Sürü Plus+ için barınak yapısı ve yeterliliği 

başlığında 23, sürü sağlığı ve yönetimi başlığında 16, hijyen başlığında 14 ve kayıt sistemi 

başlığında 16 olmak üzere toplam 69 kriter bulunmaktadır. İyi Sürü Plus+ için söz konusu 

kriterlere ilave 10 kriter olmak üzere toplamda 79 kriter bulunmaktadır.  
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BARINAK YAPISI VE YETERLİLİĞİ 

 İşletmede girişinde dezenfektan ve ayak banyoluğu bulunmalıdır. 

 Kapıların açılış yönü hayvanların dışarı rahat çıkabilmeleri ve herhangi bir yaralanmayı 

önleme noktasında dışarı açılır şekilde olmalıdır. 

 İşletmeye girildiğinde idrar vb. kokusu olmayan temiz hava hissediliyor olmalıdır. 

 İşletmede doğal ya da yapay yoldan bir aydınlatma olmalıdır.  

 İşletmede doğal aydınlatma için pencere alanı taban alanının en az 1/15'si kadar 

olmalıdır. Pencerelerin alt kısımlarının tabandan yükseklikleri en az 2 m kadar 

olmalıdır. 

 İşletmede farklı türde hayvanlar için ayrı barınma alanları olmalıdır. 

 İşletmede revir ve/veya gözetim ünitesi olmalıdır. Revir ünitesi her 50 baş koyuna en 

az 2 m² alan düşecek şekilde olmalıdır. 

 İşletmede doğum bölmesi olmalıdır. Doğum bölmesi en az 1.2x1.2 m boyutlarında olup, 

en az 75 cm yükseklikte çit olmalıdır. 

 İşletmede kuzu bölmesi olmalıdır. Kuzular anneleri ile birlikte aynı bölmede 

barındırılabilecekleri gibi, doğum bölmelerinden geçilebilen özel kuzu bölmeleri de 

oluşturulabilir. Bu durumda her iki bölme arasında sadece kuzuların girip çıkabileceği 

en az 25 cm genişlikte ve en az 40 cm yükseklikte boşluklar bırakılmalıdır. 

 İşletmede sağım yeri ve süt odası olmalıdır. Sağım yerinde yeterli sayıda sağım durağı 

ve sağımcı için bir platform bulunmalıdır. Sağım durakları en az 40 cm genişlikte ve en 

az 70 cm uzunlukta olmalıdır. Süt odasının büyüklüğü ise en az 9 m2 olmalıdır. Sütçü 

işletmelerde sorgulanır. 

 İşletmede ayak ve parazit mücadelesi için seyyar banyoluk olmalıdır. Ayak için en az 1 

m uzunluk, 15 cm derinlik ve 50 cm genişlikte yüzlek banyo, parazit mücadelesi için en 

az 5 m uzunluk, 1,5 m derinlik ve 80 cm genişlikte derin banyoluk olmalıdır. 

 İşletmede içinde kullanılan kıyafetlerin ayrı tutulduğu bir alan olmalıdır. 

 Tüm hayvanlar yemliklerden eşzamanlı olarak yararlanabiliyor olmalıdır. Tek taraflı 

yemliklerde yemlik genişliği en az 40 cm, çift taraflı yemliklerde en az 70 cm, 

yemliklerin yüksekliği en az 30 cm, uzunluğu keçi başına en az 50 cm, oğlak başına en 

az 20 cm olmalıdır. 

 İşletmede hayvanların suya erişimi olmalıdır. Her 10 keçi için en az 50 cm suluk kenarı 

hesaplanmalıdır. Her 15 koyun için bir otomatik suluk hesaplanmalıdır. Su savaklarının 
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kullanılması durumunda ise her 10 koyun için en az 30 cm suluk uzunluğu 

bırakılmalıdır. 

 İşletmede suluklardaki suyun kış mevsiminde donması durumunda hayvanların susuz 

kalması engelleyecek şekilde olmalıdır. 

 İşletmede hayvanların temasta bulunabileceği malzeme ve donanım hayvanlara zarar 

vermeyecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. 

 İşletmede barınağın üzeri örtülü kısım yağmur sularını içeriye aktarmayacak şekilde 

olmalıdır.   

 İşletmede çatı mahya yüksekliği en az 3,7 m, kapalı ağıllarda da yan duvar yüksekliği 

en az 2,8 m olmalıdır.  

 İşletmede barınağın dışında hayvanlar için gezinme alanı/avlu olmalıdır. Bakım, 

besleme ve emzirmenin yapıldığı avlu/gezinme alanı etrafı zeminden en az 1,5 m 

yükseklikte, hayvanlara zarar vermeyecek bir malzeme ile çevrili ve taban alanı, ağıl 

tabanın en az 2 katı büyüklükte olmalıdır. 

 İşletmede barınak binalarında barındırılmayan hayvanlar olumsuz koşullardan 

korunuyor olmalıdır ve günde en az bir kere kontrol edilmelidir.  

 İşletme çevresi barikatlarla çevrilmiş ve giriş-çıkışlar sınırlandırılmış olmalıdır. 

 İşletme kemirgen, haşere (böcek, parazit) ve yabani hayvanlara karşı korunuyor 

olmalıdır.  

 Düzenli periyotlarla ağıl temizliği ve ağıl ilaçlanması yapılıyor olmalıdır. 

SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ 

Yem ve Su 

 Hayvanlara verilen su içme kalitesinde olmalıdır.  

 Suluklar suyun kontamine olmasını engelleyecek şekilde doğru yükseklikte olmalıdır.  

 Yemlikler yemin kontamine olmasını engelleyecek şekilde doğru yükseklikte olmalıdır.  

Sürü Yönetimi 

 İşletmede küçükbaş sürü yönetimi ile ilgili eğitimler alınmış olmalıdır. 

 İşletmenin sürü listesi güncel olmalıdır. 

 Sürünün genel sağlık taraması uygun ve hayvanların fiziksel görünüş açısından sağlıklı 

olmalıdır. 
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 Sıfat döneminden önce damızlık değerini kaybeden ve/veya damızlık değeri iyi 

olmayan hayvanların çıkarılarak yerine bir önceki yılın yavrularından konulmuş 

olmalıdır. 

 Hiçbir hayvana gereksiz yere acı çektirecek ya da yaralanmalarına yol açabilecek her 

türlü maddeyi ihtiva eden gıdalar ya da sıvılar verilmesi engellenmiş olmalıdır. 

Çiftleşme ve Gebelik Yönetimi 

 Koç-teke katım tarihleri kayıt altına alınmış olmalıdır. 

 Sıfatta kullanılan koç-teke/anaç oranı en az 1/25 olmalıdır. 

 Çiftleşme sezonu öncesi bütün sürüye flushing besleme uygulanmış olmalıdır. 

 Koç teke katım zamanı öncesinde güncel sürü listesi oluşturulmalıdır. 

Hastalık, Yaralanma, Ölüm Durumları 

 Hayvanlarda ihbarı mecburi hastalık ortaya çıktığında (veya şüphelenildiğinde), şüpheli 

ölüm ve abort durumunda resmi makamlara derhal haber verilmiş olmalıdır. 

 Kuzu/Oğlak ölümleri %15 seviyesinin altında olmalıdır. 

 Hastalık tespit edilen hayvanlar tedavi edilmiş ve/veya sürüden çıkarılmış olmalıdır. 

 Sürüde oluşabilecek hastalık, ölüm ve abort vakalarının bilgisi ile işletmeye hayvan 

giriş çıkış kayıtları olması durumunda belgelendirme kuruluşuna en kısa sürede bilgi 

verilmiş olmalıdır. 

 Hayvanlarda hastalanma, yaralanma ve ölüm durumlarında teşhis için mutlaka veteriner 

hekimden gecikmeksizin yardım istenmiş olmalıdır. 

HİJYEN 

Ekipman ve Donanım Temizliği 

 Yemin depolanması ve muamele edilmesi için kullanılan binalar ve/veya alanlar temiz 

tutulmalıdır. 

 Sağım ekipmanı ve sütün muamele edildiği, depolandığı veya soğutulduğu birimler, 

bulaşma riskini en aza indirecek şekilde konumlandırılmış ve inşa edilmiş olmalıdır. 

 Sütün temas ettiği tüm ekipman ve donanımlar rutin olarak bir program dahilinde 

temizleniyor ve dezenfekte edilmelidir. 

 Sağım ekipmanlarının kullanımdan sonra temizliği yapılmalıdır. 
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 Sağım ekipmanları (hortum, boru, meme lastiği vb.) gıdaya uygun sertifikalı 

malzemeden üretilmiş olmalıdır. 

 Atıklar ve zararlı maddeler, bulaşmayı önleyecek şekilde depolanıyor ve/veya imha 

edilmelidir. 

Personel Temizliği 

 Gıda ile temas eden personelin sağlıklı olması ve sağlık riskleri konusunda eğitim 

alması sağlanmalıdır. 

 Sağım ve/veya ilgili işlemleri yapan kişiler, uygun ve temiz kıyafetler giyiyor 

olmalıdır. 

Sağım İşlemleri 

 Sağıma başlamadan önce, meme uçları, memeler ve civarı temizlenmelidir. 

 Sağımı yapılan hayvanlarda tanımlanabilir bir meme yangısı olup olmadığının kontrolü 

yapılıyor olmalıdır. 

 Sağım ve/veya ilgili işlemleri yapan kişiler, işlemlerden önce ellerini yıkamalı ve işlem 

boyunca el temizliğine dikkat etmelidir. 

 Sütün fiziksel-duyusal muayenesi her sağım öncesi kontrol edilmelidir. 

 Hayvanlarda izin verilen veteriner tıbbi ürünleri kullanıldığında, bu ürünler için tavsiye 

edilen kalıntı arınma süresinin tamamlanmasına uyulmalıdır. 

 Sağımdan hemen sonra süt soğutmaya alınıyor mu ve uygun sıcaklık aralığında 

soğutulmalıdır. 

KAYIT SİSTEMİ  

Doğum ve Büyüme Kayıtları 

 Üreme ve dölverimi kayıtları tutuluyor olmalıdır. 

 Büyüme kayıtları tutuluyor olmalıdır. 

 Süt kayıtları tutuluyor olmalıdır. 

 Son bir yılda sürüye damızlık olarak seçilen katılan kuzu sayısı, sürüden çıkarılan 

ayıklanan hayvan sayısı kayıtları tutuluyor olmalıdır. 

 Sürüden çıkarılma sebebi kayıtları tutuluyor olmalıdır. 

 Erkek ve dişi yavrular zamanında birbirinden ayrılıyor olmalıdır. 
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 Doğan yavrular için doğum tarihi, cinsiyeti, doğum tipi ve doğum saati ve yeni doğan 

bakımları ile ilgili bilgilerin kayıtları tutuluyor olmalıdır. 

 Doğum öncesi gebe koyun/keçi ilave yemleme yapılıyor olmalıdır. 

 Doğuran koyun/keçi doğum sonrası ilave yemleme yapılıyor olmalıdır. 

 Doğan yavrulara ilk 2 ay başlangıç, sonraki 2 ay büyütme yemi veriliyor olmalıdır. 

 Otlağa çıkmadan önce kuru kaba yemle yemleme yapılıyor olmalıdır. Otlatılan 

hayvanlara otlak dönüşü doyduklarından emin olmak için ağılda konsantre yem ile ilave 

yemleme yapılıyor olmalıdır. 

Aşı ve Tedavi Kayıtları 

 Sürülere, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün öngördüğü bütün enfeksiyöz hastalıklarla 

karşı aşılama yapılmış olmalıdır. 

 Yılda en az iki kez enterotoksemi aşısı yapılmış olmalıdır. 

 Keçi sürülerinde keçi ciğer ağrısı aşısı yapılmış olmalıdır. 

 Düzenli olarak yılda iki defa iç ve dış parazit mücadelesi yapılmış olmalıdır. 

 Hayvanlara uygulanan tedavi ve ilaç kullanımları kayıt altına alınmış olmalıdır. 

 

 

 

 

 



10 
STD.02 / 25.11.2019 / Rev.00 / Rev. Tarihi:-- 

 

 

 

İYİ SÜRÜ PLUS+  

KRİTERLERİ 

 

 

 



11 
STD.02 / 25.11.2019 / Rev.00 / Rev. Tarihi:-- 

İYİ SÜRÜ PLUS+ KRİTERLERİ 

 İşletmenin giriş bölümünün 200 metre kadar öncesinde biyogüvenlik önlemlerini içeren 

tabela olmalıdır. 

 İşletmeye giriş çıkışlar kontrollü yapılıyor mu ve giren araçlar biyogüvenlik önlemleri 

göz önünde bulundurularak dezenfeksiyondan geçirilmelidir. 

 Sütçü sürülerde Mycoplasma agalactiae etkenine yönelik aşılama yapılmış olmalıdır. 

 Gebeliğin son döneminde gebelik toksemisi riskine yönelik metabolik testler yapılmış 

olmalıdır. 

 Koç teke katım zamanı öncesinde güncel sürü listesi oluşturulup, sürü çiftleştikten iki 

(2) ay sonra alanında uzman veteriner hekim tarafından gebelik muayenesi yapılmış 

olmalıdır. 

 Sürü elde sıfat yöntemi ile çiftleştirilmiş olmalıdır. 

 Sürünün laktasyon verileri tutulmuş olmalıdır. 

 Sütçü sürülerde sütte antibiyotik kalıntısı analizi gerçekleştirilmelidir. 

 Riski durumlarda yem analizi yapılmalıdır. 

 Hastalık tespit edilen hayvanlar tedavi edilmeli ve/veya sürüden çıkarılmalıdır. 
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