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1.G R
Refah günlük hayatta s&k kullan&lan bir terim olup; toplumlara göre farkl& anlamlar
kapsamaktad&r. Oxford )ngilizce sözlü ünde refah, iyi olma durumu, iyi talih,
mutluluk, iyi bir ya am ve zenginlik eklinde tan&mlan&r. Refah ayr&ca sa l&k
terimi ile e

anlaml& olarak da kullan&lmaktad&r. )nsanlarda refah tan&m&n&n

kapsam&na fiziksel sa l&k ile birlikte zihinsel sa l&k da girer. Hayvan refah& ise
çe itli ekillerde tan&mlan&r. )ngiltere’de entansif yeti tirilen çiftlik hayvanlar&nda
hayvan refah&n&n ara t&r&lmas& amac&yla bir komite (Brambell Komitesi)
kurulmu tur. Bu komite hayvan&n zihinsel ve fiziksel olarak iyi olma durumunu
ifade etmeye çal& &r. Bunun için de refah& de erlendirirken hayvanlar&n morfolojik
yap&lar&n&, duygular&n& ve davran& lar&n& bir bütün olarak de erlendirmek gerekir.
Hughes (1976) hayvan refah&n&, hayvan&n çevresi ile uyum içerisinde oldu u
zihinsel ve fiziksel durumu olarak ifade etmi tir. Carpenter (1980) ise hayvan
refah&n& hayvan&n bulundu u çevrede rahats&zl&k duymadan (ac& çekmeden)
ya ayabilmesi olarak tan&mlam& t&r. Böylece hayvanlar&n çevreye ne derece uyum
sa lad& & hayvan refah&n&n derecesini belirler. Dawkins (1980) bu tan&mlamalar&
dikkate alarak, hayvan refah&n&n tam

bir tan&m&n&n yap&lamayaca &n&

savunmu tur. Bütün bu tan&mlamalar dikkate al&narak refah ‘tüm hayvanlara do al
davran& lar&n&n tüm hallerini göstermelerine imkan verecek artlar&n sa lanmas&
olarak’’ tan&mlanabilir.
Hayvan refah& bilim, etik ve estetik yönlerden ele al&nmaktad&r. Böylece bir bilim
adam& hayvan üzerinde uygulanan herhangi bir i lemin hayvan refah& aç&s&ndan ne
kadar önemli oldu unu ölçebilir ve bu i lemin etik aç&s&ndan ne kadar uygun
oldu unu belirleyebilir. E er milyonlarca tavu u ilgilendiren ticari amaçl& bir
deneme, laboratuarda onlarca tavuk üzerinde yap&l&yorsa bu durum normal
kar &lanabilir. Ancak uygulamada çok az önemi olan bir durum için onlarca
hayvana ac& çektirmek etik olarak kabul edilemez. Bu konuda çal& an kurul
(Brambell Komitesi), hayvan refah&n&n hayvan&n zihinsel ve fiziksel durumunu,
ya ad& & çevrede rahats&zl&k duymadan ve hayvan&n duygular&n& kapsayacak
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ekilde tan&mlanmas& gerekti ini vurgulam& t&r. Rahats&zl&k duyman&n ise tam bir
bilimsel tan&mlamas& yoktur (Duncan ve Poole., 1990).

Brambell Komitesi rahats&zl&k kapsam&na giren konular&n bir listesini yapm& ve
bunlar& ac , korku, sinirlilik ve yorgunluk olarak belirtmi tir. Ayr&ca insanlar&n
bilmedikleri fakat hayvanlara rahats&zl&k veren (ac& çektiren) durumlar da olabilir.
Örne in göçmen bir ku un bir kafes içinde kalmas&n&n ne demek oldu unu hayal
etmek bir insan için zordur. Bu durum ac& çekmenin tarifinin bir kurul taraf&ndan
yap&lmas&n& gerektirir. Dawkins (1980) rahats&zl& & veya ac& çekmeyi duygusal
olarak ho nutsuzluk uyand&ran durumlar olarak ifade etmi tir. Ayr&ca sakatl&ktan
kaynaklanan fiziksel sa l&k ve özgürlük kayb&n&n da önemli bir rahats&zl&k kayna &
oldu u unutulmamal&d&r. )nsanlar taraf&ndan özgürlükleri k&s&tlanan omurgal&l&lar,
ku lar ve memeliler geli mi kavrama kabiliyetlerine sahip olduklar& için refah
bak&m&ndan en çok risk alt&ndad&rlar (Walker, 1983).
Günümüzde hayvan refah& veteriner hekimlik eti inin en önemli sorunlar&ndan biri
haline gelmi tir. Hayvan refah& konusu veteriner hekimlerin, fizyologlar&n,
davran& bilimcilerinin ve etolojistlerin ortak çabalar& sonucunda yeni ve farkl& bir
çal& ma alan& ve bilimsel nitelikli bir disiplin olarak geli mektedir. Bu alan,
hayvanlar&n biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlar&yla ilgili temel gerçeklerin
belirlenmesini ve hayvan davran& lar&n&n daha iyi anla &lmas&n& amaçlamakta ve
pratikteki önemi evcil hayvanlar&n ya amlar&n&n iyile tirilmesine katk& sa lamakt&r
(Anonim, 2003a).
Hayvan refah&, hayvan&n ya am kalitesini yans&tan bir tan&mlamad&r. Tam
anlam&yla zihinsel ve fiziksel sa l&k durumunu, mutlulu unu ve uzun ya am gibi
özellikleri içerir. Geni anlamda hayvan refah& öyle tan&mlanabilir: “Çiftlik, pet,
arkada ,

egzotik,

laboratuar

ve

vah i

hayvanlar&n

bak&m&,

beslenmesi,

bar&nd&r&lmas&, yeti tirilmesi, nakliyesi, kesimi, tedavisi ya da bilimsel
ara t&rmalarda kullan&m& s&ras&nda a r&, ac& ve &st&raptan uzak sa l&k, mutluluk ve
iyilik hallerinin sa lanmas&d&r.”
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Hayvan refah& konusu, 1960’l& y&llar&n ba &ndan itibaren dünyan&n farkl& yerlerinde
ele al&nan ve tart& &lan bir konu olmu tur. Bu tart& malar&n etkisiyle “Hayvan
Haklar& Evrensel Bildirisi” kabul edilmi tir. Günümüzde ise Avrupa Toplulu u
kurulu lar& ve üye ülkelerde hayvan refah& konusunda önemli geli meler
kaydedilmi ve birçok yasal düzenlemeler yap&lm& t&r.
Toplumlar&n hayvan bak&m& ve refah& ile ilgili de er yarg&lar&, tutumlar& ve
beklentileri h&zl& bir ekilde de i mektedir. Hayvan refah& toplumsal düzeyde
duygusal ve politik bir sorun haline gelmektedir (Smith., 1998).
Hayvan

ya am&n&n

kalitesi

konusunda

toplumun

ilgisinde

ve

gerekli

de erlendirmelerin yap&lmas&nda bilim önemli rol oynam& ve hayvan refah&
günümüzde bilimsel bir ara t&rma ve tart& ma konusu olarak kabul görmü tür. Bu
görü , temelde de erlerden orijin alan bir etik anlay& &n bilimsel bir yakla &m
içerisinde nas&l kavramla t&r&labilece i tart& mas&n& da ön plana ç&karm& t&r
(Duncan ve Fraser., 1997).
Son 10 y&lda toplumun hayvanlara kar & ilgisinde büyük de i iklikler olmu tur.
Felsefî olarak insanlar&n di er canl&lara kar & ahlâki yükümlülüklerini geleneksel
yollarla yerine getirmelerinde köklü de i imler zorunlu k&l&nm& t&r. Hayvan refah&
sorunlar& ve bunlar&n yasalardaki kurallar& en az 200 y&l öncesine uzanmakla
birlikte bu sorunlar sadece zalimlik olarak ifade edilmi tir (Rollin., 1990).
Hayvan refah& bilimi 1960’l& y&llarda biçimsel olarak geli meye ba layan yeni bir
alan olarak tan&mlanmaktayd&. Günümüzde ise etik, etoloji, fizyoloji, nöroloji ve
ekonomi gibi baz& bilim dallar& taraf&ndan ku at&lm& t&r. Hayvan refah& bilimindeki
incelemeler ba lang&çta geleneksel olarak çiftlik hayvanlar& refah& üzerine
odaklanm& ; günümüzde ise hapsedilen tüm hayvanlar (vah i hayvanlar dahil) bu
alan içinde dü ünülmektedir (Hewson., 2004).
Hayvan refah&n& ciddi bir

ekilde göz önüne almak hayvanlar&n geleneksel

kullan&l& lar&na bir meydan okuma olarak da görülmektedir (Tannenbaum., 1995) .
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1.1 Hayvan Refah n n Tarihsel Geli imi
Entansif üretim sistemlerinde veya bilimsel ara t&rmalar için yeti tirilen
hayvanlar&n içinde bulundu u

artlar “Hayvan Refah&” tart& malar&n& ortaya

ç&karm& t&r. Geçmi te uygulanan yeti tirme yöntemleri hayvan refah&n& olumsuz
etkilemi tir. Yak&n zamana kadar süt inekleri ba l& sistemde kapal& ve kalabal&k
ah&rlarda bar&nd&r&lm& lard&r. Atlar haftan&n 6 günü yo un tempoda çal& t&r&lm& ve
7. gününde kapal& bir ortamda ba l& kalm& lard&r. Bu durum hayvanlarda olumsuz
davran& lar&n ortaya ç&kmas&na sebep olmu tur. Pek çok çiftlik hayvan& k& dönemi
boyunca kötü hava artlar&nda bar&nd&r&lm& ve ancak ya ama pay& kadar yiyecek
verilmi tir. Hayvanat bahçelerindeki yabani hayvanlar bak&c&lar taraf&ndan uygun
olmayan kafes artlar&nda bar&nd&r&lm& lard&r.
Modern ça da hayvan refah&ndaki olumsuzluklar&n meydana gelmesine çe itli
faktörler sebep olmu tur. Hayvan yeti tiricili inde yeni uygulamalar hayvan
refah&n& olumsuz etkilemi tir. Bu uygulamalarla, uygun olmayan çevre artlar&
olu turulmu

ve hayvanlarda davran&

bozukluklar&

ekillenmi tir. Hayvanlar

genellikle uygun olmayan sosyal çevrelerde bulunmakta, bazen çok

geni

gruplarda, bazen çok küçük gruplarda bar&nd&r&lmaktad&r (Duncan ve Poole.,
1990).
Smith’e göre, Thomas Aquinas bin y&l önce “hayvanlara ac mas zca kötü
davran lar n yasaklanmas ” gerekti ini çünkü bunun “insanlarda duygusuzlu a
yol açabilece ini” belirtmi tir. Daha yak&n bir zamanda 18’inci yüzy&lda Jeremy
Bentham konuya “Sorun konu abilmeleri ya da dü ünebilmeleri de il ac hissedip
hissetmedikleridir” diyerek farkl& bir bak& aç&s& kazand&rm& t&r (Smith., 1998).
Milburn ise insanlar&n kendilerine sormalar& gereken soru “Hayvanlar n haklar
var m d r?” yerine “Bizim onlara kar

sorumluluklar m z var m d r?” olmal&d&r

diye belirtmi tir (Milburn, 1983). )nsanlar&n hayvanlar&n statüleriyle ilgili
alg&lamalar& kendi statülerini de erlendirmeleriyle ba lant&l&d&r. Birçok insan
uygarl& &n

hayvanlara

muameleye

göre

ölçülmesi

gerekti ini

inan&lmaz
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bulmaktad&r. Bir k&s&m insana göre ise uygarl& &n hayvanlara muameleye göre
ölçülmemesi inan&lmaz gelmektedir.
Hayvanlar& koruma hareketi Amerika’da 19’uncu yüzy&lda atlara ve çiftlik
hayvanlar&na i kence sebebiyle ortaya ç&km& t&r. Hayvanlarla ilgili ilk yasa çiftlik
hayvanlar&n&n ta &nmas& s&ras&nda su ve g&da temin edilmesi ve her 24 saatte bir
hayvanlara dört saatlik istirahat verilmesi ortam&n&n olu turulmas& için
tasarlanm& t&r. Bundan 50 y&l sonra (1955) ilk kez “)nsâni Kesim Yasa Tasar&s&”
ABD Kongresi’ne sunulmu tur.
Günümüzde ta &ma ya da kesime göre, hayvan bar&naklar& üzerine protestolar daha
fazla görülmektedir. Bu durum 1960 sonras& “yo un hapis sistemli yeti tiricili e”
geçi ten kaynaklanmaktad&r. 1965 y&l&nda Ruth Harrison’un )ngiltere’deki kronik
problemlerle ilgili bildirisi Brambell Komisyonun olu umuna sebep oldu ve bu
komisyon “yatmak, kalkmak, etraf&na dönmek, germek ve t&mar” için “be
özgürlük” adl& bildiriyi gündeme getirdi (Rowan ve ark., 1997).
1965 Brambell raporunda refah geni

bir kavram olarak ifade edilmi

ve

hayvanlar&n hem fiziksel hem de aklî iyili ini içermekte oldu u belirtilmi tir. 1968
yasas& hayvanlarda nedensiz yere ac& ya da s&k&nt&ya yol açman&n suç oldu unu
belirtmi tir (Birbeck., 1991). Brambell Raporuyla Avrupa’da toplumun ilgisi
yava yava bu konuda artmaya ba lam& ancak 1979 y&l&nda ilk kez düzenlenen
hayvan refah& toplant&s&na kadar çok önemli bir geli me olmam& t&r. Bununla
birlikte son 20 y&lda hükümetler taraf&ndan daha fazla miktarlarda finansal destek
alternatif sistemlerle ilgili ara t&rmalara aktar&lmakta ve çiftlik hayvanlar&n&n
davran&

ve refah konular& üzerine Avrupa toplumlar&n&n ilgisi artmaktad&r.

A.B.D.’de ise bu ilginin seviyesi daha dü ük kalm& t&r. Bu konuyla ilgili ilk
makale 1971 y&l&nda veteriner hekim Franklin M. Loew taraf&ndan haz&rlanm& t&r.
Son y&llarda çiftçiler ve üretimdeki bilim adamlar& üzerine bask& giderek artmakta;
konunun karma &kl& &ndan dolay& tart& man&n yo unlu u da giderek artmaktad&r.
Hayvan refah& tart& mas&n&n karma &kl& &ndan dolay&, çiftlik hayvan& refah&
analizinde de erlendirme için deontoloji (yasalar), etik (de erler), teknoloji,
ekonomi ve bilimsel bilginin gerekli oldu u belirtilmektedir (Rowan ve ark.,
1999).
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Duncan

ve

Fraser’e

göre,

Ruth

Harrison

modern

hayvansal

üretim

uygulamalar&nda, kamu oyunun yo un ilgisini çeken de erlendirmelerinde
“Tavuklar n yumurtlamas için kullan lan otomatik kafes sistemlerinin kesinlikle
kald r lmas n ; süt danas beslemesinde kullan lan intensif yöntemlerin kesinlikle
engellenmesini; hayvanlar n yetersiz g dalarla beslenmesini yasaklayan özel
kanunlar n ç kar lmas n ; sürekli ba l b rak lman n yasaklanmas n ; çarpma ve
vurman n

yasaklanmas n ;

hayvanlar n

yetersiz

k

ya

da

karanl kta

bar nd r lmalar n n yasaklanmas n ” tavsiye etti ini belirtmi lerdir.
)sveçli Astrid Lindger ise hayvan refah& yasalar&n&n geli tirilmesinde etkili olan,
“gençler dahil hayvanlara az olsa da bir yaz tatili mutlulu unun garanti edilmesi;
devaml tutulduklar ah r gibi kalabal k ve ölünceye kadar kalmak zorunda
olduklar

mekanlardan uzakla t r lmalar ; bir kez olsun güne i görmeleri;

koku mu gazlar yerine en az bir kez temiz hava solumalar gerekti i” görü lerini
savunmu tur. Benzer hayvan refah& hareketleri “hayvanlar için neyin uygun, neyin
yararl ” oldu u gerçe ini payla an görü ler etkili oluncaya kadar sürmü tür.
:üphesiz bu etik yakla &mlar& içeren görü lere kar &t fikirler de ileri sürülmü tür.
)ntensif sistemde daha geni hayvan refah& standartlar& sa lananlara göre, do al
ko ullarda extensif ya amlar&n& geleneksel biçimde sürdürenlerde daha çok hayvan
refah& sorunlar& oldu unu ileri süren kar & görü lerde olmu tur (Duncan ve Fraser.,
1997).
Tablo 1’de 1950-1999 y&llar& aras&nda avrupa’da hayvan refah& ile ilgili önemli
geli melerin kronolojik da &l&m& yer almaktad&r (Briese., 2005; Hollands., 1989;
Rowan ve ark., 1999 ;Ya ar ve Yerlikaya., 2004; Ya ar., 2005).
Tablo 1. “ Hayvan refah& ile ilgili önemli geli melerin kronolojik da &l&m&”
Yl

Avrupa

1950

Danimarka- Hayvanlar& Koruma Yasas&

1964

Ruth Harrison’&n Makine Hayvanlar adl& eseri

1965

)ngiltere- Çiftlik hayvanlar& refah& Brambell Raporu

1967

)ngiltere-Çiftlik Hayvanlar& refah& Tavsiye Kurulu

1968

Çiftlik Hayvanlar& Bar&nd&rma ve Yönetim Uygulama Kodu
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Yasas&
1969

Geleneksel Hayvan Ta &mac&l& & Avrupa Konseyi

1971
1972

A.B. Kümes Hayvanlar& kesim yönergesi
Bat& Almanya – Hayvanlar& Koruma Yasas&

1974

A.B. Kümes Hayvanlar& Kesim Öncesi Yönergesi

1976

Çiftlik Hayvanlar&n&n Beslenmesine Yönelik Koruma
Antla mas&

1977

A.B. Hayvan Nakilleri Yönergesi

1978

Hayvan Haklar& Evrensel Bildirisi

1978

)sviçre- Hayvan Refah& Yasas&-)nsâni Kesim Metotlar& Yasas&

1979

A.B. Kesim Yönergesi-Hollanda- Çiftlik Hayvanlar& Refah&
konulu Birinci Avrupa Konferans&

1980

Brüksel’de Hayvan Refah& Avrupa Grubu kuruldu

1981

A.B. Yumurta Tavuklar& Standartlar Yönergesi
Kümes hayvanlar& Refah& konulu birinci Avrupa Sempozyumu

1982

Çiftlik Hayvanlar& Refah& konulu )kinci Avrupa Konferans&

1985

)kinci Kümes Hayvanlar& Refah& Sempozyumu

1986

A.B. Yumurta Tavuklar& Yönergesi-Bat& Almanya – Hayvanlar&
Koruma Yasas&n& revize etti

1987

Hollanda Hayvan Sa l& & Yasas&n& revize etti

1988

)sveç Hayvan Refah& Yasas&

1989

Üçüncü Avrupa Kümes Hayvanlar& Refah& Sempozyumu

1990

A.B. Yumurta ve Kümes Hayvan& Pazarlama Standartlar&

1993

Dördüncü Avrupa Kümes Hayvanlar& Refah& Sempozyumu

1994

Bataryal& kafeslerin alternatifleri semineri, )sveç

1996

Avrupa Ülkeleri Tar&m Bakanlar& “Ta &ma S&ras&nda
Hayvanlar&n
Gönenci” Antla mas&

1997

Hayvanlar&n Korunmas& ve Refah& Protokolü (Amsterdam
Antla mas&.)
Hayvanlar “duygulu varl klar” olarak kabul edilmi tir.

1999

Hayvanat Bahçelerindeki Hayvanlara )li kin Yönetmelik (A.K.)
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Hayvan refah& konusuna ili kin ilk yasal dayanak AB’nin kurulu u ile ilgili 1957
tarihli Roma Antla mas&d&r. Antla ma hükümleri düzenli aral&klarla gözden
geçirilip de i tirilmi , Hükümetleraras& Konferans&n yard&m ve destekleri ile
gerçekle tirilen son de i iklili in sonucunda AB’ne üye ülkeler taraf&ndan 2 Ekim
1997 tarihinde imzalanan Amsterdam Antla mas& May&s 1999 da yürürlü e
girmi tir.
Amsterdam Antla mas& hayvanlar& ilk kez duygulu varl&klar olarak kabul etmesi
ve hayvan refah&na ili kin yasal hükümleri içeren bir protokolü kapsamas&
bak&m&ndan çok önemlidir. Ancak, antla ma AB’nin do rudan hayvan refah& ile
ilgili müstakil ve ortak bir yasay& yürürlü e koymas& konusunda yetersiz kalm& t&r
(Anonim, 2003a).
1.1.1

Hayvan Haklar Bildirgesi

15 Ekim 1978'de Paris UNESCO evinde ilan edilen Hayvan Haklar& Evrensel
Bildirisi Hayvan refah&n&n temel konu ba l&klar&n& kapasayan bir belge olmas&
aç&sndan tarihte yerini alm& t&r. Bu bildirge’de a a &da belirtilen hususlar yer
alm& t&r.
•

Bütün hayvanlar ya am önünde e it do arlar ve ayn& var olma hakk&na
sahiptirler.

•

Bütün hayvanlar sayg& görme hakk&na sahiptir. Bir hayvan türü olan insan,
öbür hayvanlar& yok edemez. Bu hakk& çi neyerek onlar& sömüremez.
Bilgilerini hayvanlar&n hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanlar&n
insanca gözetilme, bak&lma ve korunma haklar& vard&r.

•

Hiçbir hayvana kötü davran&lamaz, ac&mas&z ve zalimce eylem yap&lamaz.
Bir hayvan&n öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, ac& çektirmeden ve
korkutmadan yap&lmal&d&r.
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•

Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel do al çevrelerinde karada,
havada ve suda ya ama ve üretme hakk&na sahiptir. E itim amaçl& olsa bile
özgürlükten yoksun k&lman&n her çe idi bu hakka ayk&r&d&r.

•

Geleneksel olarak insanlar&n çevresinde ya ayan bir türden olan bütün
hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü ya am ko ullar& ve özgürlük
içinde ya ama ve üreme hakk&na sahiptir.

•

)nsanlar&n yanlar&na ald&klar& bütün hayvanlar do al ömür uzunluklar&na
uygun sürece ya ama hakk&na sahiptir. Bir hayvan& terk etmek ac&mas&z ve
a a &l&k bir davran& t&r.

•

Bütün çal& an hayvanlar i süresi ve yo unlu unun s&n&rland&r&lmas& ve
güçlerini art&r&c& bir beslenme ve dinlenme hakk&na sahiptir.

•

Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir ac& çektiren deneyler yapmak hayvan
haklar&na ayk&r&d&r. T&bbi, bilimsel, ticari ve ba kaca biçimlerdeki her türlü
deneyler için de durum böyledir.

•

Hayvan beslenmek için yeti tirilmi se de bak&lmal&, bar&nd&r&lmal&,
ta &nmal&, ölümü de ac& çektirmeden ve korkutmadan olmal&d&r.

•

Hayvanlardan insanlar&n e lencesi olsun diye yararlan&lamaz, hayvanlar&n
seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlan&lan gösteriler hayvan onuruna
ayk&r&d&r.

•

Zorunluluk olmaks&z&n bir hayvan&n öldürülmesi ya ama kar & suçtur.

•

Çok say&da yabani hayvan&n öldürülmesi demek olan her davran& bir
soyk&r&m, yani bir suçtur.

•

Hayvan ölümüne de sayg& göstermek gerekir. Hayvan&n öldürüldü ü iddet
sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmal&d&r.

•

Hayvanlar& koruma ve savunma kurallar&, hükümet düzeyinde temsil
olunmal&d&r. Hayvan haklar& da insan haklar& gibi yasayla korunmal&d&r
(Anonim., 2007).

1.1.2

Amsterdam Antla mas

AB kurucu anla mas& olan Roma Antla mas&, Hayvan refah& ile ilgili spesifik
maddeler ihtiva etmemektedir. Ancak AB çe itli dönemlerde geli en ihtiyaca
cevap vermek amac&yla mevzuat&n& güncelle tirmi hayvan refah& da bundan
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pay&n& alm& t&r. Kurucu antla mada çe itli zamanlarda tadilat yap&lm& ve bu
tadilatlardan May&s 1999’da yürürlü e giren Amsterdam Antla mas& hayvan refah&
aç&s&ndan en önemli kazan&mlar& ve baz& kurallar& getirmi tir. Daha önce Roma
antla mas&na sadece bir deklarasyon olarak giren “Hayvan Refah&” kavram&,
Amsterdam anla mas& ile üye devletlerce onaylanan bir protokolü içermektedir ki
hukuki anlamda protokol deklarasyondan çok daha önemli yapt&r&m gücü olan bir
belgedir.
Mevzuat geli imi, kurucu antla mada yer alan bu geli meyle s&n&rl& kalmam& t&r.
Çevre ve hayvan refah& bilincinin geli mesine paralel olarak ve yine AB üyesi
ülkeler aras&nda e it artlarda ayn& standartlarda üretimi ve ticareti sa layacak olan
ikincil mevzuat çal& malar& da Roma anla mas&nda yer alan deklarasyonu baz
alarak geli im göstermi tir. Bu geli im çiftlik hayvanlar&nda s&ras&yla kesimle ilgili
olarak 1974 ve 1993 y&llar&nda uygulamaya konan 74/577 say&l& “Hayvanlar&n
Kesim Öncesi Sersemletme” konulu direktif ile 93/119 say&l& “Hayvanlar&n Kesim
veya Öldürme S&ras&nda Korunmas&” direktifidir. Yumurta tavuklar& ile ilgili
olarak da 86/113 ve 88/116 say&l& “Kafeste Yeti tirilen Yumurtac& Tavuklar&n
Korunmas& için Asgari Standartlar”, 99/74 say&l& “Yumurtac& Tavuklar&n
Korunmas& için Asgari Standartlar ve 1906/90, 1907/90, 1538/91 say&l& “Yumurta
için Pazarlama Standartlar&” ile ilgili direktifler devreye girmi tir. Buza &larla
ilgili olarak ta 91/629, 97/2 say&l& direktiflerle “Buza &lar&n Korunmas& için Asgari
Standartlar” olu turulmu , Domuzlar&n korunmas& için asgari standartlar ise
91/630 say&l& direktifle, genel anlamda çiftlik hayvanlar&yla ilgili standartlar da
98/58 say&l& Çiftlikte yeti tirme amac&yla tutulan hayvanlar&n korunmas& ile ilgili
direktifle olu turulmu tur (A karo lu., 2006).
Dünyada art&k sosyal ve etik aç&dan tüm hayvanlar&n ya amlar&n&n güvence alt&na
al&nmas& yolunda önemli

mesafe katedilmi tir. Bu ba lamda 15 Ekim 1978

tarihinde UNESCO (Birle mi Milletler E itim Bilim ve Kültür Örgütü) "Hayvan
Haklar Evrensel Beyanname"si kabul edilmi tir. Avrupa Birli i üye ülkeleri ise,
ad& geçen Beyannamenin 14 üncü maddesi gere ince ülkelerinde hayvanlar&n
korunmas& aç&s&ndan önemli ad&mlar atm& lard&r.
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Avrupa Birli i (AB)’ne üye olan baz& ülkeler (Almanya, Avusturya, Hollanda ve
)sveç) ile )sviçre hayvanlar& koruma kanunlar&n& ç&karm& lar, Almanya ise daha
sonra yasada yapt& & de i iklerle, bu koruman&n kapsam&n& daha da geni letmi tir
(Anonim, 2003c).
Roma Antla mas&’n&n, Haziran 1997’de, Hükümetler Aras& Konferans&n
himayesinde gözden geçirilmesi süreci 2 Ekim 1997’de Üye Devletlerce
imzalanarak May&s 1999’da yürürlü e giren Amsterdam Antla mas& ile
sonuçlanm& t&r. Amsterdam Antla mas&’n&n hayvan refah& bak&m&ndan önemi,
antla ma metnine konuyla ilgili bir protokolün eklenmesinden kaynaklan&r.
Protokolde u ifadeler yer alm& t&r:
“Hayvanlar n duygulu varl klar olarak benimsenmesi yoluyla, hayvanlar n
korunmas ve hayvan refah alanlar nda iyile me temin etmeyi amaçlayan Yüksek
Âkit Taraflar, Avrupa Toplulu unu kuran antla maya ek olacak

u madde

üzerinde antla maya varm lard r ki, Topluluk tar m, ta mac l k, iç pazar ve
ara t rma politikalar geli tirilirken ve uygulan rken, Üye Devletlerin özellikle
dinsel törenler, töreler ve bölgesel mirasa ili kin mevzuat na ve idari hükümleri
ile geleneklerine sayg göstermek ko uluyla, Topluluk ve Üye Devletler hayvan
refah n n tüm gereklerini dikkate alacaklard r.”
Protokol, üzerinde anla maya var&lmadan önce, Roma Antla mas&’nda hayvan
refah&na yegâne at&f bir deklarasyon idi. Deklarasyon ile kar &la t&r&ld& &nda,
Protokol, hayvanlar&n refah ba lam&ndaki tüm gereksinimlerinin kar &lanmas& için
aç&k yasal zorunluluklar getirmektedir ve hayvanlar& ilk defa “duygulu varl&klar”
olarak nitelemektedir. Antla ma, hayvan refah& mevzuat&n&n geli tirilmesi için
yasal dayanak te kil etmedi inden, hayvan refah& mevzuat&, AB politikalar&n&n,
Ortak Tar&m Politikas&, iç pazar ve çevre gibi di er birtak&m özel amaçlar&na
dayand&r&lmak durumundad&r. Bu nedenle, Protokol, hayvan refah&n&, çevre ve
tüketici ili kileri gibi konular ile e it düzeye getirememi tir. Ayr&ca, Protokol,
yetki ikamesi ilkesine dayanarak, Üye Devletlere, sirkler, at ve taz& yar& lar&, av
köpekleriyle yaban hayvanlar& av& ve bo a güre lerinde hayvan refah&na ili kin
ulusal mevzuat ç&kartma hakk& tan&maktad&r. Dinsel törenler, töreler ve bölgesel
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mirasa dayan&larak gündeme getirilebilecek olas& istisnalar&n Protokolün etkisini
azaltabilece i dü ünülmektedir (Duman., 2005).

1.1.3 Nice Antla mas , Avrupa’n n Gelece i Konvansiyonu ve AB Anayasas
2001 y&l&nda imzalanan ve 1 :ubat 2003 tarihinde yürürlü e giren Nice
Antla mas& ile AB geni lemesinin gerektirece i kurumsal de i iklikler üzerinde
anla maya var&lm& t&r. 2002 y&l&nda, Avrupa Birli i’nin gelece i üzerinde
çal& acak bir Konvansiyon olu turulmu ve son AB geni lemesinin ard&ndan AB
kurumlar&nda reform gerçekle tirecek müteakip Hükümetler Aras& Konferans&n
haz&rl&k çal& malar&n&n tamamlanmas& amaçlanm& t&r. Ba l&ca AB kurumlar& ve AB
Üye Devletlerinin ulusal hükümetleri ile meclislerinden temsilcilerin olu turdu u
Konvansiyon, dan& ma evresi ard&ndan, Temmuz 2003’de taslak anayasa metni
için önerisine nihai eklini vermi tir. Ekim 2003’de gerçekle tirilen Hükümetler
Aras& Konferansta, taslak anayasa metni üzerinde yap&lan tart& malar s&ras&nda,
Eurogroup, hayvan refah&n&n, AB amaçlar& aras&na dahil edilmesi ve tar&m, çevre,
tüketicinin

korunmas&

ile

ara t&rma

gibi

uygulamada

hayvan

refah&n&

etkileyebilecek, ilgili tüm politikalar ile uyumlu bir biçimde bütünle tirilmesi
önerisinde bulunmu tur.
Devlet ve Hükümet Ba kanlar&n&n 18 Haziran 2004’de Brüksel’de biraraya
gelmelerinin ard&ndan, 20 Kas&m 2004 tarihinde Roma’da imzalanan AB
Anayasas&’n&n III-121 say&l& maddesinde, hayvan refah& u ifadelerle yer alm& t&r:
“Birli in tar m, bal kç l k, ta mac l k, iç pazar, ara t rma, teknolojik geli me ve
uzay politikalar n n geli tirilmesi ve uygulanmas a amalar nda, Birlik ve Üye
Devletler, hayvanlar n duygulu varl klar olmas nedeniyle, Üye Devletlerin
özellikle dinsel törenler, töreler ve bölgesel mirasa ili kin mevzuat na ve idari
hükümleri ile geleneklerine sayg göstermek ko uluyla, hayvan refah n n tüm
gereklerini dikkate alacaklard r.”
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Hayvan refah&n&n Anayasa metninde yer almas&, cinsiyetlerin e itli i, ay&r&mc&l&k
ile mücadele ve çevrenin korunmas& ba l&klar&n&n yan&s&ra öncelikli AB hedefleri
aras&nda yer ald& &n&n göstergesidir. AB Anayasas&, AB kurumlar&n& ve Üye
Devletleri, yarg& yetkisinde, mevzuat haz&rlanmas&nda ve siyasi programlarda,
hayvanlar&n duygulu varl&klar oldu unu dikkate almaya ça &rmaktad&r. AB’nin
hayvan refah&na ili kin hedefi, hayvan refah&n&n di er birtak&m ç&karlarla çat& mas&
halinde, kararlar&n hayvan refah& boyutuna a &rl&k verilerek al&nmas&ndan yana
tav&r koymaktad&r. Madde III-121, hayvan refah&na ili kin ulusal mevzuat&n
dikkate al&nmas&na olanak tan&makla birlikte, ulusal mevzuat& ba lay&c&
k&lmamaktad&r. Söz konusu maddenin as&l ba ar&s&, Avrupa Toplulu u Adalet
Divan& kararlar&nda hayvan refah&n&n göz önüne al&nmas&n& sa layacak olmas&d&r.
Ancak, günümüze dek edinilen deneyim do rultusunda, hayvanlar&n lehine yasal
kararlar&n kendili inden yayg&nla mayaca &, ç&kar çat& malar&nda, hayvan refah&
lehine kararlar al&nabilmesi için hayvan haklar& savunucular&n&n söylemine
gereksinim duyulaca & öngörülmektedir. Hayvan haklar& savunucular&, AB
Anayasas&n&n, AB ve Üye Devletler aras& uzla may& simgeledi ini öne sürerek,
AB’nin hayvan refah&na ili kin hedefinin,

imdiden mevzuata ve mahkeme

kararlar&na yans&mas&n& talep etmektedirler. Ayn& grup, Madde III-121’den,
“hayvan refah&na ili kin ulusal mevzuata sayg& gösterilmesi” ifadesinin
ç&kart&lmas&n& da savunmaktad&r.
Hayvan

refah&,

gereksinimlerinin

günümüzde,

insan

kar &lanmas&n&

konu

egemenli indeki
edinen

bir

hayvanlar&n
bilim

dal&

temel
olarak

tan&mlanmaktad&r. Hayvanlar&n gereksinimleri, ilk defa, Ruth Harrisson’un
1964’de )ngiltere’de yay&mlanan “Makinele mi Hayvanlar” adl& kitab&nda dile
getirilmi tir. Sava

sonras&nda çiftlik hayvanlar&na uygulanan yo un üretim

yöntemlerini ele tiren ve az da olsa, toplumsal ilgi uyand&rarak, dönemin
hükümetini harekete geçiren kitab&n ard&ndan, yeti tiricilik yöntemlerinin
irdelendi i Brambell Raporu1 yay&mlanm& t&r. K&lavuz niteli indeki bu çal& malar&
1

Brambell Raporu. “Makinele mi Hayvanlar” n bas m ard ndan Prof. Dr. Roger Brambell, ngiltere
Hükümetince yo"un üretimi yap lan çiftlik hayvanlar n n refah n ara t rmakla görevlendirilmi ve
Brambell Raporu do"rultusunda, Hükümet, 1967’de, daha sonra “Hayvan Refah Kurulu” ad n alan
“Çiftlik Hayvanlar Refah Dan ma Heyeti”ni kurmu tur. Heyetin, “hayvanlar n, bulunduklar alan
içerisinde dönme, tüylerini temizleme, aya"a kalkma, yatma ve bacaklar n uzatma özgürlü"üne sahip
olmalar ” yönündeki önerileri, hayvan refah n n esas n olu turan Be Temel Özgürlü"ün temelidir.
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destekleyecek bilimsel ara t&rmalara duyulan gereksinim, hayvan refah& biliminin
do u una neden olmu tur.
S&kça kar& t&r&lan hayvan refah& ve hayvan haklar& kavramlar&, ortak dü ünsel
temelleri olan iki ayr& meseledir. )lki, hayvanlar&n gereksinimlerini anlamak için
nesnel ara t&rma yöntemlerinden yararlanan bir bilim dal& iken, ikincisi,
hayvanlara, ac& çekmelerini önleyecek birtak&m haklar tan&nmas&n& savunan felsefi
ilkeden yola ç&k&lan bir harekettir. Kanadal& etik bilimci David Sztybel, hayvan
refah&na ili kin görü leri alt& ba l&k alt&nda s&n&fland&rm& t&r:
1. Hayvan Sömürüsü Ba lam nda Hayvan Refah Anlay
Ellerinde hayvan bulunduranlar&n hayvanlara iyi davrand&klar&na dair
güvence vermesi talebi.
2. Yayg n Hayvan Refah Anlay
S&radan insan&n, hayvanlara ac&mas&z davran& lar sergilenmesini
önlemeye yönelik kayg&s&.
3. 3nsanc l Hayvan Refah Anlay
Kürk yap&m& için ve spor amaçl& kullan&m hariç, hayvanlardan
yararlan&lan uygulamalar&n ço unun benimsendi i ve hayvanlara kar &
ac&mas&z davran& lara gösterilen ilkeli tepki.
4. Hayvanlar n Özgürlü ü Ba lam nda Hayvan Refah Anlay
Peter Singer’&n2 öncüsü oldu u, hayvanlar&n ac& çekmesini en aza
indirgemeyi amaçlayan, ancak, hayvanlar&n t&p alan&nda deneysel
kullan&m& gibi yüce amaçlar& kabul eden felsefe.
5. Yeni Refah Anlay
Gary Francione3 taraf&ndan geli tirilen ve hayvanlar&n insanlar
taraf&ndan kullan&m&n& iyile tirmeye yönelik önlemlerin, zamanla
hayvan kullan&m&n& sonland&raca &na ili kin görü .
2

Peter Albert David Singer (d. 1946) Avustralyal filozof ve e"itmen; halen Princeton Üniversitesi’nde
Profesör. Uygulamal etik alan nda çal makta olup, faydac l k görü ünü benimsemi tir. Melbourne
Monash Üniversitesi’nde Felsefe Bölüm Ba kanl " yapm olup, ad geçen üniversitenin Be eri
BiyoEtik Merkezi kurucusudur.

3

Gary Francione (d.1954) Hayvan haklar yasas konusundaki çal malar yla tan nan Rutsger Üniversitesi
Hukuk Profesörü. Merkezi sinir sistemine sahip olmalar dolay s yla, hayvanlar n “duygu”ya sahip
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6. Hayvan Refah /Hayvan Haklar Anlay
Her iki kavram& birbirinden ay&rmaks&z&n, bir bütün olarak ele alan
görü (Duman., 2005).
Halen 167 ülkenin üyesi bulundu u Dünya Hayvan Sa l& & Te kilat&n&n 2004 y&l&
genel Kurulunda “Hayvan Refah& Konusunda Bir Rehber Haz&rlanmas&” ve bu
konuda bir “Çal& ma Grubu” olu turulmas& karar& al&nm& t&r. Nitekim bu te kilat
2004 y&l& :ubat ay&nda ilk kez “Global Hayvan Refah& Konferans&” düzenlemi tir.
OIE taraf&ndan;
•

Kara yoluyla hayvan nakli,

•

Deniz yoluyla hayvan nakli,

•

)nsan tüketimi için hayvanlar&n kesilmesi,

•

Hastal&k nedeniyle hayvanlar&n insanc&l ekilde öldürülmesi konular&nda
rehber haz&rlanm& , ülkelerin bu do rultuda mevzuat haz&rlamas& OIE genel
kurulunda kabul edilmi tir.

1.2 Hayvan Refah Üzerinde Yeti tiricili in Etkileri
Hayvan refah&n& olumsuz etkileyen en önemli faktörler, hayvanlardan ürün elde
edilene kadar kar &la t&klar& yeti tiricilik ko ullar&, ta &ma ve kesim öncesi
muamelelerdir. Avrupa Birli inde her gün 11.000.000 broyler kesim için sevk
edilmektedir. Bu hayvanlar&n %10’u ile %30’u ta &ma s&ras&nda yaralanmaktad&r.
Bu durum hayvanlar üzerinde de i ik derecelerde strese yol açarak verim kayb&na
yol açacakt&r. Bu nedenle gerek yeti tiricilik gerekse ta &ma i lemlerinde baz&
düzenlemeler gereklidir. Üzerinde dü ünülmesi gerekli hususlardan biri, bütün bu
hayvanlar&n&n kesilmesi için ta &nmas&n&n gerekli olup-olmad& &d&r. Hayvanlar&n
yeti tirildikten sonra çiftlikte kesilmesi, daha uygun bir çözümdür.
Refah artlar&n&n yetersiz oldu u di er bir alan da laboratuar hayvanlar&d&r. Zaman
zaman stresli i lemlere maruz kalan bu hayvanlar, genellikle optimum olmayan
ortamlarda yeti tirilirler. Bu hayvanlar&n ara t&rman&n amac&na göre bazen hijyenik
varl klar oldu"unu, insanlar n mal kabul edilemeyeceklerini ve ç karlar na ayk r durumlarda
insanlarca kullan lamayacaklar n savunur.
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ortamlarda tutulmalar&n& anlamak mümkündür. Veteriner, t&p ve psikolojik
ara t&rmalarda ise hayvanlar&n her türlü olumsuz arttan etkilenmesini önleyecek
artlar&n haz&rlanmas& önemlidir. Bu ortamlar da ancak hayvanlar& psikolojik,
biyolojik ve sosyal olarak izole eden bar&naklarla sa lan&r. Hayvanlar& artan stresin
etkileri alt&nda yap&lan ara t&rmalar&n güvenilirli i üphelidir.
Hayvan refah&n& ilgilendiren di er bir alanda vah i hayvanlar&n bulundu u
hayvanat bahçeleridir. Hayvanat bahçeleri, hayvan refah&na daha fazla önem
vermelidir. Çünkü vah i hayvanlar kapal& ortamlarda bar&nd&r&ld&klar&nda anormal
davran& lar sergileyebilirler. Geli mi hayvanat bahçeleri hayvanlara do ala yak&n
ortam sa lamaya çal& salar da, bu problemin tamamen çözüldü ü anlam&na
gelmez. Hayvanlar hala do al artlardaki ihtiyaçlar&n& kar &layamayan kafeslerde
tutulmaktad&rlar. Örne in; primatlar ve maymunlar zengin bir çevre kadar
ke fetmeye ve özgürlü e de gereksinim duyarlar.
Örneklerden anla &laca & üzere hayvan refah& ile ilgili sorun kapal& olarak
bar&nd&r&ld&klar& ortam&n eksikliklerinden kaynaklanmaktad&r. Bununla birlikte
insanlar&n hayvanlar üzerinde yapm& olduklar& baz& &slah çal& malar& ve yap&lan
yo un seleksiyon uygulamalar& da hayvan refah&n& olumsuz yönde etkilemi tir.
Örne in hindilerde ve tavuklarda a &rl&k kazanc& için yap&lan seleksiyon
çal& malar& hayvanlarda de i ik derecelerde ortopedik bozukluklara yol açm& t&r.
Tüm bu ko ullar alt&nda hayvanlar için ideal bir ortam en basit ekliyle hayvan&n
olas& bütün ihtiyaçlar&n& kar &lamal&d&r. )htiyaçlardan kas&t sosyal davran& lar,
cinsel ihtiyaçlar, yiyecek, su, termal rahat&d&r. Genel olarak kapal& olarak
bar&nd&r&lan hayvanlar&n kendilerini ifade etmek için davran& lara ihtiyaç
duymad&klar& belirtilmektedir. Genel olarak kapal& ortamda bulundurulan
hayvanlar y&rt&c& hayvanlara kar & kendini koruma davran& & göstermezler. Bu
durum hayvan&n refah eksikli inin göstergesi olarak belirtilebilir. Bu tür
davran& lar kapal& bir çevrede ortaya ç&kmaz. E er bu tür cevaplar&n bir y&rt&c&
taraf&ndan ba lat&lmas& veya y&rt&c&ya baz& uyar&larla bu tür davran& lar&n ortaya
ç&kmas& isteniyorsa çevrenin de bir hasara yol açmayacak ekilde düzenlenmesi
gerekir (Duncan ve Poole., 1990).
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1.3 Hayvan Refah n De erlendirme Metodlar
Refah&n de erlendirilmesinde hayvan&n sa l& &, verimi, psikolojisi, biyokimyas&
kadar davran& lar& da dikkate al&nmal&d&r. Hayvan refah& ile ilgili problemler bütün
bu konularla ili kilidir. Hastal&k ve sakatl&klar dü ük refah düzeyinin göstergesi
olarak kabul edilir. Üretimde kullan&lan hayvanlar için verim düzeyleri de refah&n
bir göstergesi olabilir. Fakat pratikte bunu ölçmek her zaman mümkün de ildir. )yi
bir verim düzeyi her zaman refah& kan&tlamak için yeterli olmaz. Refahla ilgili
fizyolojik ve biyokimyasal de i ikliklerin ölçümünde iki problem vard&r.
Bunlardan birincisi hayvan üzerinde stres olmaks&z&n ölçümleri yapabilmek; di eri
ise ölçümdeki istenmeyen durumlard&r.

Refah&n bir göstergesi olarak davran& lar& kullanman&n avantajlar& vard&r.
Bunlardan biri hayvanlar& rahats&z etmeden refah&n belirlenebilmesidir. Yani
veriler kaydedilirken hataya yol açacak herhangi bir unsur yoktur. Davran& lar
ayr&ca daha çabuk ve hassas olarak olumsuz yönde etkilenmi refah düzeyini de
ortaya koyar. Bu sebeplerden dolay& davran& lar hayvan&n refah düzeyinin
belirlenmesinde önem ta &r.

Refah&n de erlendirilmesinde davran& lar&n kullan&m&na yönelik olarak birkaç
farkl& yakla &m vard&r. Bu yakla &mlardan biri hayvanlar&n ac&, korku ve a r&
çekerken ne tür davran& sergiledikleridir. Örne in Brambell komitesi kafeslerdeki
tavuklar&n sinirli olduklar&n&, çünkü normal davran& lar&ndan olan çiftle me,
kuluçkaya yatma gibi davran& lar&n engellendi ini, sadece çiftle meye belli
zamanlarda

izin

verildi ini,

uçamad&klar&n&,

e inemediklerini,

özgürce

yürüyemediklerini, yuvarlanamad&klar&n& belirtmi tir. Bu durum deneysel olarak
da gösterilmi tir. Bu deneysel çal& malarda yumurtlayan tavuklardaki yiyece e
kar & olan davran& lar, seksüel davran& lar, kuluçka davran& lar& incelenmi ve
katalog haline getirilmi tir. E er tavuklar için

artlar uygun de ilse normal

olmayan ve katalogda bulunmayan davran& lar sergilemi lerdir. E er birden fazla
tavuk ayn& ortam& payla &yorsa bask&n olan tavuk di erlerine kar & sald&rgan
davran& lar sergilemektedir.
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Ac& çekmenin di er bir nedeni olan korku ile ilgili çok say&da ara t&rma
yap&lmaktad&r. Korkuya yol açan uyar&lar ve cevaplar fizyolojik ve davran& sal
olarak iyi

ekilde anla &lm&

ve yeti tiricilik uygulamalar&nda kullan&lm& t&r.

Örne in broyler tavuklar kesime giderken makine ile yap&lan toplama i leminde,
elle yap&lan toplama i lemine göre daha az korktuklar& tespit edilmi tir.
Hayvanlar&n yaln&z olmas& da bir rahats&zl&k kayna & olarak de erlendirilir. Bu
nedenle refah incelenirken ac& çekmeden ba ka di er baz& nedenlerde göz önüne
al&nmal&d&r.
Çiftlik hayvanlar& yeti tiricili inde uygulanan geleneksel sistemler 40 y&l öncesine
kadar hayvan refah& için olumlu yönlere sahip olmas&na ra men, olumsuz
yönlerinin de oldu u bir gerçektir. Geleneksel sistem alt&nda yeti tirilen
hayvanlar&n strese maruz kalmalar& ve a &r i lerde çal& t&r&lmalar& hiç üphesiz
hayvan refah&n& olumsuz yönde etkilemi tir.
Hayvanlar&n farkl& çevre artlar&nda farkl& davran& lar sergilemeleri beklenen bir
durumdur. Davran& lardaki farkl&l&klar hayvanlar&n çevreye ne kadar adapte
oldu unu gösterir. Optimal bir çevrede hayvanlar normal davran& lar sergilerken,
optimal olmayan çevre artlar&nda anormal davran& larda art& görülür (Duncan ve
Poole., 1990).
Birçok insan hayvanlar&n his ve duygular& ya ad& &na; ko ullar& kötü ise ac& ve
&st&rap çekti ine, iyi ko ullarda ise mutlu olduklar&na inanmaktad&r. )nsanlara
davran& aç&s&ndan ele al&nd& &nda “ac& ve mutluluk” etik kararlar&m&z&n önemli
kriterleri olarak kabul edilir. Ayn& ekilde hayvanlar&n de erlendirilmesinde de ac&
ve mutluluk önemli etik kriterler olmal&d&r.
Hayvan refah&na farkl& bir yakla &mda, onlar&n “biyolojik sistemlerinin uygun olup
olmad& &”n&n saptanmas&na dayan&r. Bu yakla &mla refah hastal&klar, yaralamalar,
malnutrisyon gibi durumlarla zay&flat&labilecektir. Uzun ya amda da üst düzeyde
bir hayvan refah& “büyüme, üreme, normal fizyolojik ve davran& fonksiyonlar&n&n
görülmesiyle” tespit edilebilecektir (Duncan ve Fraser., 1997).
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Hayvanlar&n “açl&k ve susuzluktan; fiziksel ve &s& s&k&nt&s&ndan; ac&, yaralanma ve
hastal&ktan; normal davran& lar&n& ortaya koymada; korku ve endi eden özgür
olmalar& (be özgürlü ü)” refah için kabul edilebilir standartlar ortaya koymakta
olup ideal artlardaki hayvanlar&n durumlar&n& ifade etmektedir. Bunlar mant&kl& ve
ayr&nt&l& olarak düzenlenmi , herhangi bir hayvan&n refah analizi için iskelet
durumundad&r (Lascelles ve Main., 2002).
Hem

“refah”

(welfare)

ve

hem

de“mutluluk”

(well-being)

kelimeleri

literatürlerde a a & yukar& ayn& kavramlar için kullan&lmakta olup bunlar&n e de er
olmamalar& gerekir. Refah ile hayvanlar&n uzun dönemli durumlar&ndan,
mutlulukla ise k&sa dönemli durumlar&ndan söz edilmektedir. Bu tan&mlamaya
göre, hayvanlar&n ac& içeren bir a &lamaya maruz b&rak&lmas& onlar&n refah&n&
yükseltirken mutluluklar&na gölge dü ürebilir. Ya da “mutluluk” bir hayvan&n
durumunu ifade etmede kullan&l&rken, hayvan popülasyonlar&n&n durumunu
belirtmek için “hayvan refah ” kullan&labilecektir (Rowan., 1997).
Refah&n kullan&m& ve tan&mlanmas& üzerine daha ba ka muhtemel uyu mazl&klar
bulunmaktad&r. Örne in “refah basitçe fiziksel parametrelerle aç klanabilece ine
yönelik e ilimler” gibi. E er bir hayvan iyi besleniyor, yeterli su gereksinimi
kar &lan&yor, hastal&klardan ve iklimsel a &r&l&klardan koruma sa lan&yorsa o
zaman hayvan&n iyi bir refah durumu içinde oldu u söylenebilir. (Rowan., 1997).

Odendal’a göre hayvan refah& probleminin tüm yönleriyle ele al&nmas& gerekti i
ve sorunlar&n “insan – hayvan etkile imi, yeti tirilecek hayvanlar&n seçimi,
besleme, ya am alanlar&, e itim, sosyal ihtiyaçlar, çevresel zenginlik, hijyen,
hayvanlar&n nakli, yeti tirme hizmetleri, yönetim hizmetleri, bar&nak hizmetleri”
a amalar&nda olu tu u bildirilmektedir (Odendal., 1998).

Hayvan sa l& &yla ilgili etik sorunlar sonradan hayvan refah&n& azaltmaktad&r.
Örne in süt veriminin artt&r&lmas& ineklerde yüksek insidensli mastitise yol
açmakta ve sonuçta bu da yeniden hayvan refah&n& azalt&c& bir unsur olmaktad&r.
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Baz& yazarlar biyoteknolojinin kullan&lmas&yla muhtemelen hayvanlarda ac&ya yol
aç&ld& &na inanmaktad&r (Christiansen ve Sandoe., 2000).
Genelde hayvan refah& sorunu olas&l&kla geleneksel hayvanc&l&k uygulamas&ndan
kaynaklanmakta bu da veteriner hekimli i mesle iyle do rudan ilgili bir konu
olmaktad&r. Geleneksel hayvanc&l&k uygulamas&nda oldu u gibi endüstriyel
hayvanc&l&kta da üphesiz hayvanlarda ac&ya sebep olmaya çal& &lmamaktad&r.
Bununla birlikte yeni hayvanc&l&k teknolojisi uygulamalar&ndan kaynaklanan
ac&n&n

üç

farkl&

türü

bulunmaktad&r.

Yeni

hayvanc&l&k

teknolojisi

uygulamalar&ndan kaynaklanan ac&n&n birinci ekli “üretim hastal klar ”, ikincisi
zor, mahrum b&rak&lm&

ve s&n&rland&r&lm&

“hapsedilmi - yeti tirme”,

çevre

artlar&n&n mevcut oldu u

üçüncüsü ise büyük çapl& endüstriyel i letmeler

nedeniyle “hapsedilme artlar n n olu mas ”
Evcil hayvanlar insanlar taraf&ndan yanl& yöntem ve nakil metotlar&yla devaml&
olarak ta &n&rlar ve bu hayvan refah&n& ciddi bir ekilde etkilemektedir. Bu durum
hesaba kat&larak farkl& türlerin gereksinimleri önem kazanmakta ve özellikle de
hayvanlar&n bir arada nakliyesi s&ras&nda bu durumun dü ünülmesi gerekmektedir.
Yolculuk s&ras&nda fizîki alan, yol uzunlu u, seyahat ekli, hava durumu, yol
artlar&, seyahat süresi, yükleme ve bo altma hizmetleri, uygun su ve g&da
sa lanmas&, ta &ma arac&n&n bozulmas& durumunda yard&mc& unsurlar&n bulunmas&,
mola yerlerinin planlanmas& vb faktörlerin de dü ünülmesi gerekir.
Uygun bar&nak hizmetleri hayvanlar&n konforunu ya da bar&nak arama ihtiyaçlar&n&
sa lamaktad&r. Bu tür hizmetler türe, yeti tirme ekline ve hatta bireye göre
dü ünülmelidir. Hayvanlar için “ev yapmak” kabul edilemez bir durumdur.
Hayvan bar&na & tasarlan&rken etolojik ilkeler göz önünde bulundurulmal&d&r .

Hayvan sahipleri genellikle finanssal sebeplerden dolay& hayvanlar& küçük ve dar
alanlarda tutmaktad&rlar. Hayvanlar&n ya ama alanlar&n& planlarken türlerini,
ya lar&n& ve cinsiyetlerini göz önünde bulundurmak gerekir. Stresi azaltmak, sinir
sistemlerini bozucu ortamlardan ve hatta sald&rganl&ktan korumak için emniyetli
alanlar, sosyal alanlar ve egzersiz yapabilecekleri alanlar dü ünülmelidir. Uygun
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alanlar&n eksikli i hayvanlar&n ya am kalitesinde önemli derecede azalmalara yol
açmaktad&r (Odendal., 1998).
Hayvan refah& genellikle hem fiziksel sa l&k hem de davran& olarak ele al&nmakta
ve hayvan&n çevresiyle nas&l ba a ç&kt& & de erlendirilmektedir. Hayvan refah&n&n
baz& tip problemleri yeti tiricilikte yüksek verimle çal& ma ve biyoteknoloji
kullan&m&ndan ortaya ç&kmaktad&r. Problemler genetik, yeti tirme teknikleri ve
transgenik hayvanlardaki mutasyonlar üzerine birçok farkl& konuyla ba lant&l&
olabilir (Christiansen ve Sandoe., 2000).
Hayvan refah&n&n pek çok yönü bulunmakta olup ac& da bunlardan biridir.
)nsanlara benzer

ekilde hayvanlar&nda ac&y& alg&lad&klar&n& farz edersek ac&

refah&n apaç&k bir sorunu haline gelmektedir. Ac& insanlarda duyulara ili kin, fiili
ya da duygusal, bile ik bir bütünsellik içermektedir (Lascelles ve Main., 2002).
Hayvanlar&n refah düzeylerini tespit etmede kullan&lan di er bir yol ise;
hayvanlar&n stres ve ac& çekti ine dair i aretlerin, davran& ve klinik parametrelere
göre derecelendirilmesidir. Kuyruk dikme, beden a &rl& &nda azalma, nab&z art& &,
ishal gibi bulgular ilk olarak Morton ve Griffiths taraf&ndan belirtilmi ve sonralar&
daha modern stres derecelendirme metotlar& geli tirilmi tir. Bu yöntemlerin amac&;
hayvanlar&n klinik, fizyolojik ve davran& parametreleri izlenerek, hayvanlar&n ne
derece ac& çekti inin belirlenmesidir. Bu parametrelerin büyük bir k&sm& objektif
olmas&na ra men, hayvanlar&n refah derecesini belirlemede, ne oranda etkili
olduklar& – daha do rusu ne oranda kullan&lmalar& gerekti i - hala tart& &lmaktad&r
(Rowan., 1997).
Süperovulasyon, insemination ve emryo transferi gibi üreme tekniklerinin
uygulanmas& strese ve hayvan refah&na yönelik bir risk olu turmaktad&r.
Ara t&rmalara göre in vitro yöntemlerle geli tirilen embriyodan do an koyun ve
s& &r yavrular&nda do um a &rl& & art& &, güç do um oran&nda yükselme ve daha
uzun gebelikler ekillenmektedir. Bu da hem annenin hem de yavrunun refah&n&
azaltmaktad&r (Christiansen ve Sandoe., 2000).
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Klinisyen veteriner hekimler için tan& ve hastal&k hallerinin de erlendirilmesi ve
bunlar&n açt& & zararlar muhtemelen hayvan refah& de erlendirirken ilk ele al&nacak
konulard&r (Rowan., 1997).

1.4 Çiftlik Hayvanlar n n Refah n n Ölçülmesi
Çiftlik hayvanlar&n&n iyi ko ullarda olmas&n&n ölçümü; hayvan davran& lar&,
fizyoloji, anatomi ve sa l&k ve ba & &kl& &n ölçümü gibi multi-disipliner
yakla &mlar& içeren ve ço unlu un üzerinde anla t& & bir de erlendirme ekline
dönü mü tür. Ayr&ca, de erlendirme k&sa ve uzun dönem refah problemleri
eklinde s&n&fland&r&labilir. Davran& ve fizyolojik cevaplar&n ölçümü hem k&sa
hem de uzun dönem problemler aç&s&ndan kullan&l&rken, a r&n&n de erlendirilmesi
gibi ölçümler genellikle k&sa sürede olanlarda kullan&lmaktad&r.
Davran& la ilgili cevaplar farkl&d&r ve ço u al&nan uyar&ma göre de i mektedir.
E er

artlar devam ediyor ve d& ar&daki fiziksel ko ullar tolere edilebilir

durumdaysa, o zaman düzenleyici davran& lar ortaya ç&kmaktad&r.
Zor ko ullara kar & verilen fizyolojik cevaplara, yeni bir çevreye yönelim,
düzenleyici cevaplar, sindirim gibi fonksiyonlar&n bask&lanmas& ve uçma veya
savunma için haz&rl&klar dahildir. Kalp at&m oran&, solunum say&s& adrenal bezlerin
fonksiyonu ve beyin kimyas& gibi de i imler ölçülebilmektedir.
Refah ölçümünün tarihi boyunca yazarlar, hayvan refah&n&n ölçümünde kullan&lan
multi-disipliner yakla &mlar& tart& m& lar ve bu yakla &m&n hayvan refah&n&n
ölçümünde en güvenli yol oldu u kan&s&na varm& lard&r. Hayvan refah&n&n
gerçekçi bir

ekilde multi-disipliner olarak de erlendirilmesinde kullan&lan

ölçümlerin biri veya birkaç& üzerine a &rl&k verilebilir, Bunlar;Üretim düzeyi
(Hayvan&n verimlili i, ) çi gereksinimi, Üretim maliyeti), Davran

(Ya amsal

davran& lar&n sürdürülmesi, Anormal davran& lar, “sterotip” davran& lar dahil)
Fizyoloji (Stresin hormonal ölçümleri (glikokortikoitler ve katekolaminler, Kan
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bas&nc&, kalp at&m&, solunum say&s&), Sa l k ve ba

kl k (Hastal& &n say&s&,

Ba & &kl& a ba l& koruman&n düzeyi), Anatomi (Kemi in dayan&kl&l& & ve
yaralanma s&kl& &, Yaralanma, özellikle deri yaralanmas&; örn, &s&r&klar ve
s&yr&klar)
Bütün

bunlar&n

yan&nda,

hayvan

refah&

ile

ilgili

de erlendirmelerde

kullanabilece imiz di er bir ayr&m da, hayvanlar&n refahlar&n& etkileyen
problemlerin hayvanlar üzerindeki etki süresini dikkate alarak yapabilece imiz
s&n&fland&rma olacakt&r ki bu s&n&fland&rmada refah& etkileyen problemler k&sasüreli veya uzun-süreli eklinde iki bölümde ele al&nabilecektir. (Sa manl&gil,
2005; Broom., 1991; McGlone., 2001)
1.5 Organik Hayvanc l kta Hayvan Refah n n Önemi
1.5.1 Hayvan Bak m Ve Bar nak Kurallar na li kin Konular
Hayvan bar&naklar&, sa l& a uygun bir yap& malzemesinden in a edilmeli,
bar&naklar&n&n ko ullar& hayvanlar&n biyolojik ve &rk ihtiyaçlar&n& kar &lamal&d&r.
Hayvanlar yem ve suya kolayca eri ebilmelidir. Binalar&n yal&t&m&, &s&nmas& ve
havaland&r&lmas& hava ak&m&n&, toz seviyesini, &s&y&, nispi nemi ve gaz
konsantrasyonunu hayvanlara zarar vermeyecek s&n&rlar içerisinde tutacak ekilde
olmal&d&r. Binalara çok iyi bir ekilde do al hava ve & &k girmelidir.
Hayvanlar&n ba l& olarak tutulmas& yasakt&r. Ancak, ba lama i leminin emniyet
veya hayvan&n rahatl& & aç&s&ndan gerekli oldu una ve ba lama i leminin s&n&rl& bir
süre için yap&laca &na dair bir gerekçe ortaya ç&karsa, yaln&zca büyükba
hayvanlar, iyi ayd&nlat&lm& ve havaland&r&lm& s&hhi bar&naklarda, düzenli d& ar&
ç&kar&larak dola t&r&lmalar& kayd&yla ba lanabilirler. Küçük i letmelerde, büyükba
hayvanlar haftada en az iki kez meraya, aç&k hava bar&naklar&na veya gezinti
alanlar&na ç&kar&lmalar& kayd&yla ba lanabilirler.
Hayvanlar&n gruplar halinde yeti tirilmeleri durumunda grubun büyüklü ü,
hayvanlar&n davran&

biçimlerine ba l& olarak, bir uzman görü ü & & &nda

belirlenir. Hayvanlar& anemiye yol açacak ko ullarda tutmak veya diyet
uygulamak yasakt&r.
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Uygun iklim ko ullar&n&n hayvanlar&n aç&k havada ya amalar&na imkan verdi i
alanlarda hayvan bar&naklar&n&n yap&lmas& zorunlu de ildir.
Binalardaki hayvan yo unlu u hayvanlar&n türlerine, &rk&na ve ya &na ba l& olarak
rahat ve iyi durumda olmalar&n& sa layacak ekilde olmal&d&r. Özellikle hayvan
grubunun büyüklü ü ve cinsiyete ba l& olarak hayvanlar&n davran& lar& göz önüne
al&nmal&d&r.

Optimum

durabilecekleri,

yo unluk

kolayca

hayvanlara

yatabilecekleri,

rahatça

ve

dönebilecekleri,

do al

olarak

kendilerini

temizleyebilecekleri, tüm do al pozisyonlar& alabilecekleri ve gerinme ve kanat
ç&rpma gibi tüm do al hareketleri yapabilecekleri yeterli büyüklükte yer
sa layacak ekilde olmal&d&r.
Meralarda, di er otlaklarda, fundal&klarda, sulak alanlarda, çal&l&klarda ve di er
do al veya yar& do al habitatlarda bulunacak aç&k hava hayvan yo unlu u
topra &n yumu amas&n&n ve a &r& otlatman&n engellenmesi bak&m&ndan yeterince az
olmal&d&r.
Bar&naklar, a &llar, teçhizat ve kaplar enfeksiyon bula mas&n&n önlenmesi ve
hastal&k ta &y&c& organizmalar&n olu mamas& için do ru biçimde temizlenmeli ve
dezenfekte edilmelidir. D& k&, idrar ve yenmemi veya dökülmü yemler kokunun
önlenmesi ve böcek ve kemirgen hayvanlar&n cezbedilmemesi için gerekli
s&kl&klarda kald&r&lmal&d&r.
Bütün memeli hayvanlar, k&smen kapal& olabilecek meralara veya aç&k hava
gezinti alanlar&na veya aç&k alanlara eri ebilmeli ve hayvan&n fiziki ko ullar&n&n,
iklim ko ullar&n&n ve zemin

artlar&n&n imkan verdi i hallerde bu alanlar&

kullanabilmelidir.
Bir y&ldan ya l& bo alar, meralara, aç&k gezinti alanlar&na ve aç&k alanlara
eri ebilmelidirler.
Besiye yönelik büyükba lar, domuzlar ve küçükba lar, ya am sürelerinin be te
birini geçmemesi kayd&yla ve her durumda uzman ki ilerin belirleyece i süre
kadar kapal& alanlarda kalabilirler.
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Hayvan bar&naklar&n&n zemini düzgün ama kaygan olmamal&d&r. Toplam zemin
alan&n&n asgari yar&s& parçal& veya &zgaral& olmay&p, sert ve düz olmal&d&r.
Bar&naklarda parçal& olmayan düz sat&hl& rahat, temiz ve kuru uzanma ve dinlenme
alan& bulunmal&d&r. Dinlenme alan&nda ottan olu turulan bol miktarda kuru yatma
yeri bulunmal&d&r. Altl&k sap-saman veya di er uygun do al maddeden
olu mal&d&r. Altl&k olarak kullan&lan materyal, organik tar&mda gübre olarak
kullan&lmas&na izin verilen her türlü mineral ürün ile iyile tirilebilir ve
güçlendirilebilir. Bir haftal&k olduktan sonra buza &lar&n tek ki ilik yerlerde
bar&nd&r&lmas& yasakt&r. (Anonim.,2003b).
1.5.2 Hayvan Nakliyesi ve Kesim Kurallar na li kin Konular
Hayvanlar&n nakilleri stressiz ve k&sa zamanda gerçekle tirilecek

ekilde

yap&lmal&d&r. Kasapl&k hayvanlara kesim esnas&nda stres yaratmayacak ekilde
davran&lmal&, uygun kesim yöntemleri uygulanmal&d&r. Mümkün olan durumlarda
ayr& kesimhaneler kullan&lmas& daha uygundur.
Yükleme ve bo altma i lemleri dikkatlice ve hayvanlar& herhangi bir elektriksel
ayg&t kullan&lmadan gerçekle tirilmelidir. Nakliye öncesi ve esnas&nda herhangi
bir yat& t&r&c& ilaç kullan&lmas& yasakt&r (Anonim.,2003b).
1.5.3 Beslenme ile lgili Konular
Hayvanlar&n zorlama ile beslenmesi yasakt&r. Hayvanlar organik olarak üretilmi
yem maddeleri ile beslenmelidir. Geli meyi h&zland&r&c& amaçla antibiyotikler,
koksidiyostatikler, ilaç maddeleri, büyütücüler veya büyümeyi veya üretimi
geli tiren di er maddeler hayvan beslenmesinde kullan&lmamal&d&r.
Yem maddeleri, bile ik yem maddesi katk& maddeleri, yem i lemeye mahsus
yard&mc& müstahzarlar ve hayvan beslenmesinde kullan&lan ürünler genetik
de i imden geçirilmi

organizmalar veya bunlardan elde edilen ürünlerden

kaynaklanmaktad&r (Anonim.,2003b).
1.5.4 Hayvan Sa l

ve Veteriner Hekim Müdahalesi ile lgili Konular
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Organik hayvan yeti tiricili inde, hayvanlar&n genetik yap&s& de i tirilemez ve
genetik yap&s& de i tirilmi organizmalar ve bunlardan üretilmi ürünler organik
hayvanc&l& a uygun olmad& &ndan, organik hayvansal üretimde kullan&lamaz. Gen
teknolojisi metotlar& ile hayvan &slah&na izin verilemez. Geli meyi h&zland&r&c&
amaçla

antibiyotikler,

koksidiyostatikler

ve

di er

büyümeye

yard&mc&

müstahzarlar ve erken do um için östrusun haz&rlanmas& veya zamanlanmas& gibi
üremeyi kontrol edici veya ba ka amaçlar için hormonlar&n veya benzer
maddelerin kullan&lmas& yasakt&r. Yine de tedavi edici uygulama olarak hormonlar
hayvan üzerinde uygulanabilir.
Hayvanlara kuyruk kesme, koyunlar&n kuyruklar&na elastik bant yap& t&rma, di
kesme, gaga kesme, kanatlar& yolma gibi yöntemler uygulanamaz. Ancak, kastre
etme ve boynuz köreltme hayvana zarar vermemek art& ve uzman bir ki inin
uygulamas& ve hayvana ac& çektirilmemesine çok dikkat edilmesi ko uluyla
uygulanabilir.
Hastal&klara kar & direncin güçlenmesi ve enfeksiyonlar&n önlenmesi bak&m&ndan
her türün gereksinmelerine uygun gerekli tedbirler al&nmal&d&r. Hayvanlar&n do al
ba & &kl&klar&n&n kazan&lmas& için merada otlatma yap&lmal& ve yüksek kaliteli
yemler kullan&lmal&d&r. Tüm önleyici tedbirlere ra men bir hayvan&n hastalanmas&
veya yaralanmas& durumunda, gerekiyorsa uygun bir bar&nakta izole edilerek,
derhal tedavi edilmelidir (Anonim.,2003b).
1.6 Entansif Üretimde Hayvan Refah n n Önemi
Entansif olarak yap&lan hayvansal üretim içerisinde kullan&lan baz& zorlay&c& ve
k&s&tlay&c& teknik ve yöntemler hayvan refah& üzerinde baz& olumsuzluklara neden
olmaktad&r.
Entansif üretimde sa l&k döl verimi ile ilgili önemli sorunlar ortaya ç&kar. Süt
ineklerinde, verimin artmas&na paralel olarak k&s&rl& &n ço ald& &, bu nedenle de
sürüden daha fazla say&da hayvan ay&kland& &, mastitis ve t&rnak hastal&klar&n&n
artt& & ve ilk do umda gebe kalma oranlar&n&n dü tü ü bilinmektedir. Karoten
metabolizmas&ndaki

bozukluklar&n

yem

tüketiminin

azalmas&na,

retentio

secundinarium’a ve uterus yang&lar&na neden oldu u bilinmektedir.
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Kaba yemler içindeki nitratlar rumende bakterilerin yard&m& ile toksik yap&daki
nitritlere dönü ebilmekte veya enzim aktivitelerini bloke ederek, yeterli karoten
bulunsa dahi, vitamin A eksikli i semptomlar&na neden olabilmektedir.
Süt s& &rc&l& &nda, ya l& karaci er sendromu ciddi bir hastal&k olup, tek bir
patojenik mikroorganizmadan kaynaklanmamaktad&r. Bu sendromun etkileri
muhtelif fakat birbirleri ile ili kili etkenlerden kaynaklan&r. Çok mideli
hayvanlar&n

rasyonlar&ndaki

kesif

yemin

fazlal& &

rumendeki

pH’y&

dü ürebilmekte, rumenin hafif asit düzeyi bu sendromun meydana gelmesine
neden olabilmektedir.
Rasyonlarda selüloz miktar&ndaki dü üklü ün ayak problemlerini art&rd& & ve
hayvanlar&n altl&ks&z, beton zeminlerde tutulmas& halinde durumun daha da kötü
olabilece i bilinmektedir.
Hayvanlar&n s&k& &k olarak bar&nd&r&lmalar& ve yeterli hareket imkanlar&n&n
olmamas& durumunda hayvanlar strese girmekte ve böylelikle ba & &kl&k sistemi
zay&flamaktad&r.
BSE hastal& &, hayvan yeti tiricili inde uygulanan üretim sistemleri ile
hayvanlar&n sa l&k problemleri aras&ndaki ili kiye iyi bir örnektir. Bu hastal&k ilk
olarak 1986 y&l&nda )ngiltere’de te his edilmi tir. Etkenin bir pirion proteini
oldu u san&lmaktad&r. Bu etkeni

ta &yan koyunlardan elde edilen rendering

ürünleri ucuz protein kayna & olarak s& &rlar&n beslenmesinde kullan&ld& & için
s& &rlar da BSE hastal& & ortaya ç&km& t&r.
Antibiyotik kal&nt&s& bulunan sütlerin insan sa l& & aç&s&ndan çok önemli bir
problem te kil etmektedir. Ayn& zamanda antibiyotikli sütlerin i lenmesinde de
ciddi sorunlar ortaya ç&kmaktad&r. Ayr&ca yumurta tavuklar&n&n do al olmayan
yemlerle (tavuk yan ürünleri gibi) beslenmeleri durumunda Salmonella
enfeksiyonlar& gözlenmektedir (Pekel., 1995).
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2. AVRUPA B RL

NDE HAYVAN REFAHI UYGULAMALARI

Avrupa Birli i yasal düzenlemelerinde hayvanlar; “duygulara sahip canl&lar”
olarak kabul edilmektedir (Amsterdam Antla mas&, 1997). Çiftlik hayvanlar&nda
refah uygulamalar&, temel olarak hayvan&n ya am süresinin üç a amas&nda dikkati
çekmekte ve önem kazanmaktad&r. Bu üç husus yeti tirme ko ullar , nakil ile
kesim öncesi ve s ras ndaki i lemler olarak s&ralanabilmektedir.
Günümüzde geli mi toplumlarda üretim art& & sa laman&n ötesinde hayvansal
kaynakl& ürünlerde üretim fazlas& ve stoklar olu mu yeterli g&da kavram& yerini
yeterli ve “güvenli g&da” kavram&na b&rakm& ve bu konuda bir dizi önlemler
al&nm& t&r. Güvenli g&da kavram& ba ta g&dalar&n çe itli hastal&k etkenlerinden,
kimyasal ve hormonal kal&nt&lardan çevresel bula malardan uzak olmas& ve insan
sa l& & için risk olu turmamas& temelli geli mi tir. Bu süreç son yakla &mla
“çevreye uyumlu tar&m” ve buna ba l& “çevreye sayg&l& g&da yeti tiricili i”
kavramlar&n& beraberinde getirmi tir. Söz konusu geli im

özellikle hayvansal

kaynakl& g&dalar&n hayvanlar&n do as&na uygun tarzda yeti tirilmesi, ta &nmas& ve
kesilmesinden sonra piyasaya sürülmesi

eklinde çevreye sayg&l&

g&da

yeti tiricili i tarz&nda olu mu tur. Bu geli me özellikle hayvansever sivil toplum
örgütlerinin de kat&l&m& ile h&z kazanm& ve hayvansal kaynakl& g&dalarda hayvan
refah& g&da güvenli inin ve buna ba l& ticari k&s&tlar&n bir parças& haline gelmi tir.
Bu süreç AB kamuoyunda da benzer ekilde geli mi ba lang&çta üretim art& l&
politikalar ön plana ç&km&

bunun do al sonucu olarak hayvansal kaynakl&

g&dalarda tereya & da lar& süt tozu stoklar& ve üretim fazlas& canl& hayvanlar
olu mu tur. 1970’lerden bu yana kendine yeterli g&da üretimini gerçekle tiren
Avrupa Birli i (AB) üretim art& & destekli politikalardan kademeli olarak
çekilirken yerini güvenli ve çevreye uyumlu g&da politikalar&na b&rakm& t&r. Bu
durum hayvansal kaynakl& g&dalarda çiftlik hayvanlar&n&n refah& ile ilgili bir dizi
yönetmeli i beraberinde getirmi tir. Bu yönetmelikler temelde 3 ana konu
üzerinde

ekillendirilmi tir. Bunlar çiftlik hayvanlar&n&n korunmas&, nakliye

esnas&nda koruma ve kesim esnas&nda hayvanlar&n korunmas& tarz&nda kategorize
edilmi tir. Üye ülkeler ilgili yönetmelikleri kendi iç mevzuat&na aktararak topluluk
üyesi ülkeler aras&nda e it

artlarda rekabetçi ve çevreye sayg&l& hayvansal
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kaynakl& g&da üretimini sa lad&klar& gibi benzer artlar& 3. ülkelerden yap&lacak
hayvansal kaynakl& g&dalarda bir ön art olarak ortaya koymu bu durum AB
ülkelerinin istemeleri halinde 3. ülkelerle yap&lan ticarette ciddi bir k&s&tlama
haline dönü ebilmi tir (A karo lu., 2006)

2.1 Yürürlükteki AB Hayvan Refah Mevzuat
Çiftlik hayvanlar&n&n korunmas&na ili kin 98/58/AT say&l& Konsey Direktifi,
bal&klar, sürüngenler ve amfibik hayvanlar da dahil olmak üzere, g&da, yün ve deri
üretimi ya da ba ka bir tar&msal amaçla yeti tiricili i yap&lan hayvanlar&n
korunmas&na ili kin genel kurallar& belirler. Bu kurallar, Çiftlik Hayvanlar&n&n
Korunmas&na )li kin Avrupa Konvansiyonu çerçevesinde belirlenmi olup, Çiftlik
Hayvanlar& Refah& Konseyi’nin benimsedi i be özgürlü ü yans&t&r:
-

Açl&k ve susuzluktan azatl&k – taze suya ve hayvan sa l& & için gerekli
yeme eri im;

-

Rahats&zl&ktan azatl&k – rahat bir dinlenme alan&na sahip, korunakl&, uygun
bir çevrede bar&nma;

-

Ac&, yaralanma ve hastal&ktan azatl&k – hastal&klardan korunma ve k&sa
sürede sa alt&m;

-

Normal davran& lar& sergileme özgürlü ü – yeterli alan ve olanaklara sahip
olma ve ayn& türden bir hayvan&n ile bir arada bulundurulma;

-

Korku ve s&k&nt&dan azatl&k – zihinsel ac&y& önleyecek ko ullar ve
davran& lar alt&nda bulundurulma (A karo lu., 2006).

Çiftlik hayvanlar&n&n refah&na ili kin AB mevzuat&, kar &lanmas& gereken asgari
standartlar& ortaya koymaktad&r. Üye Devletler, Antla ma hükümlerine uygun
olmas& ko uluyla daha kat& kurallar benimseyebilir.
Çiflik hayvanlar&n&n refah&na ili kin AB mevzuat& ile a a &da belirtilen alanlarda
standartalar ortaya konulmu tur;
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98/58 say&l& direktif “Çiftlikte yeti tirme amac&yla tutulan hayvanlar&n korunmas&”,
74/577 say&l& direktif “Kesim öncesi sersemletme”, 93/119 say&l& direktif
“Hayvanlar&n kesim veya öldürme s&ras&nda korunmas&”, 86/113 ve 88/116 say&l&
direktifler “Kafeste yeti tirilen yumurtac& tavuklar&n korunmas& için asgari
standartlar”, 99/74 say&l& direktif “Yumurtac& tavuklar&n korunmas& için asgari
standartlar”, 1906/90, 1907/90, 1538/91 say&l& direktifler “Yumurta için pazarlama
standartlar&”, 91/629 ve 97/2 say&l& direktifler “Buza &lar&n korunmas& için asgari
standartlar”, 91/630 say&l& direktif “Domuzlar&n korunmas& için asgari standartlar”,
90/425, 91/426, 91/628, 95/29 say&l& direktifler “Hayvanlar&n nakil s&ras&nda
korunmas&”, 1255/97 say&l& direktif “Hayvanlar&n nakli s&ras&nda kullan&lan
dinlendirme noktalar& ve nakil güzergah&”, 411/98 say&l& direktif “Süresi sekiz saati
a an nakillerde, çiftlik hayvanlar&n&n ta &nmas& için kullan&lan araçlara getirilen
standartlar”

Çiftlik hayvanlar& d& &ndaki hayvanlar&n refah&na ili kin AB mevzuat& ile a a &da
belirtilen alanlarda standartalar ortaya konulmu tur;
78/1027 say&l& direktif “Veteriner e itimi”, 79/409, 97/49 say&l& direktif “Yabani
ku lar&n korunmas&”, 3626/82 say&l& direktif “Yabani hayvanlar”, 83/129 say&l&
direktif “Fok bal& & derileri”, 3254/91 say&l& direktif “)thalat için insanc&l tuzak
standartlar& ve bacak kapan tuzaklar&n yasaklanmas&, 338/97 say&l& direktif
“Yabani fauna ve flora türlerinin korunmas&”, 86/609 say&l& direktif “Deney ve
di er bilimsel amaçlarla kullan&lan hayvanlar&n korunmas&”, 88/320, 99/12 say&l&
direktif “)yi laboratuvar uygulamalar&n&n denetimi ve do rulanmas&”, 99/22 say&l&
direktif “Yaban hayvanlar&n&n hayvanat bahçelerinde bar&nd&r&lmas&” (Duman.,
2005)

AB’nin Çiftlik Hayvanlar&n&n refah& ile ilgili hayvan refah& çerçevesini dört temel
tüzük belirlemektedir. Bu çal& mada a a &da belirtilen temel tüzükler çerçevesinde
AB hayvan Refah& uygulamalar& ve Türkiye’de mevcut olan uygulamalar ele
al&nacakt&r.
1-Çiftlik Hayvan& Olarak Yeti tirilen Hayvanlar&n Korunmas& )le )lgili
98/58/EC Say&l& Konsey Direktifi,

30

2- Yumurtac& Tavuklar&n Korunmas& )le )lgili Asgari Standartlar& Ortaya
Koyan 1999/74/EC Say&l& Konsey Direktifi,
3- Buza &lar&n Korunmas& )le )lgili Asgari Standartlar& Ortaya Koyan
91/629/EEC Say&l& Konsey Direktifi,
4- Domuzlar&n Korunmas& )le )lgili Asgari Standartlar& Ortaya Koyan
91/630/EEC Say&l& Konsey Direktifi,

2.2 Avrupa Birli inde Çiftlik Hayvanlar Refah Uygulamalar
Avrupa Birli i taraf&ndan 20 Temmuz 1998 Tarihinde (98/58/EC) say&l& “Çiftlik
Hayvanlar n n Korunmas na ili kin Direktif (Yönerge)” kabul edilmi tir. Bu
direktifte çiftlik hayvanlar&n&n korunmas&na ve böylece refah&n&n sa lanmas&na
yönelik en dü ük standartlar belirlenmi tir. Ancak buza & büyütme, domuz ve
yumurta tavu u yeti tiricili inde refahla ilgili kurallar&n yerine getirilmesinde
di er çiftlik hayvanlar&na göre daha fazla sorunlar oldu u için bu hayvanlarla ilgili
olarak ilave direktifler yay&nlanm& t&r.
Avrupa birli i genel olarak yeti tirme amac&yla bar&nd&r&lan hayvanlar&n
korunmas&na ili kin 20 Temmuz 1998 tarih ve 98/58/AT4 say&l& Konsey direktifi
ile çiftlik hayvanlar&nda refah standartlar&n& ortaya koymu tur.
Tüm Üye Devletler Yeti tirme amaçl& bar&nd&r&lan hayvanlar&n korunmas&na
ili kin Avrupa Sözle mesi’ni onaylam& lard&r. Ayr&ca Toplulu u da söz konusu
Sözle me’yi 78/923/AET5 say&l& Karar ile onaylam& t&r. Buna göre hayvanlar&
fizyolojik ve etiyolojik ihtiyaçlar&na uygun olan bar&nd&rmak gerekmektedir.
Özellikle ortak tar&m politikas& ve Üye Devletler Topluluk mevzuat&n& haz&rlarken
ve uygularken, hayvanlar&n refah& ile ilgili

artlar& tam anlam&yla dikkate

almaktad&rlar.

4

Çiftlik Hayvanlar&n&n Korunmas&na ili kin Direktif (Yönerge) (98/58/EC) OJ No. L 323, 17. 11.
1978, s. 12.
5
78/923/EEC: Council Decision of 19 June 1978 concerning the conclusion of the European
Convention for the protection of animals kept for farming purposes OJ L 323, 17.11.1978, p. 12–
13
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Ayr&ca rekabet ko ullar&n& bozabilecek olan farkl&l&klar, hayvanlar için ortak
piyasa düzeninin düzgün bir ekilde i lemesine engel olmaktad&r.
Bu nedenle, üretimin rasyonel bir ekilde geli tirilmesini temin etmek üzere ve
hayvanlarda ortak piyasan&n düzenlenmesini kolayla t&rmak amac&yla, beslemek
üzere bar&nd&r&lan hayvanlar&n korunmas& için ortak asgari standartlar&n
olu turulmas&na ihtiyaç duyulmu hali haz&rda ortaya konmu olan hayvan refah&
hükümlerinin dikkate al&nm& t&r ve bu alanda 98/58/AT say&l& AB direktifi ile
standartlar ortaya konmu tur. Bu direktife göre AB’de yeti tirmek amac&yla
beslenen ya da bar&nd&r&lan hayvanlar&n korunmas&na yönelik standartlar u ekilde
olmal&d&r;
AB mevzuat&na göre; bu alandaki düzenlemeler g&da, yün, deri ya da kürk üretimi
amac&yla ya da di er yeti tirme amaçlar& ile bar&nd&r&lan ya da beslenen herhangi
bir hayvan& (bal&k, sürüngenler ya da çift ya aml& hayvanlar dahil) kapsarken,
vah i ortamlarda ya ayan hayvanlar, yar& malarda, gösterilerde, kültürel ya da
sportif faaliyetlerde ya da organizasyonlarda kullan&lmas& amaçlanan hayvanlar,
deney ya da laboratuar hayvanlar&, omurgas&z hayvanlar

çiflik hayvanlar&n&n

kapsamamaktad&r. Halen Avrupa Birli nde bu alanda 88/166/ AET6, 91/629/AET7
ve 91/630/AET8 say&l& Direktifler ile ortaya konulan özel kurallar bulunmaktad&r.
Üye Devletler, hayvan sahipleri ya da bak&c&lar&n&n, kendi bak&mlar& alt&nda olan
hayvanlar&n refah&n&n temin etmelerinin sa lanmas& için ve söz konusu
hayvanlar&n gereksiz yere a r&, ac& çekmelerine ya da yaralanmalar&na neden
olunmamas&n&n temin edilmesi için bu alanda belli standartlar belirlemi lerdir.
Üye Devletler, bu alandaki standartlarla uyumlulu u kontrol amac&yla, denetimleri
yetkili makamlar taraf&ndan yürütülmesini temin etmektedirler. Söz konusu
6

7

8

131-86 say&l& Dava ile ilgili olarak Adalet Divan& Karar& ile uyum sa layan 7 Mart 1998 tarih ve
88/166/AET say&l& Konsey Direktifi, (tavuk kafeslerinde bar&nd&r&lan yumurtac& tavuklar&n
korunmas& için asgari standartlar& ortaya koyan 25 Mart 1986 tarih ve 86/113/AET say&l& Konsey
Direktifinin feshi) (OJ L 74 19. 3. 1988, s. 83).
Buza &lar&n korunmas& için asgari standartlar& ortaya koyan 19 Kas&m 1991 tarih ve 91/629/AET
say&l& Konsey Direktifi (OJ L 340, 11. 12. 1991, s. 28). Direktif en son 97/2/AT say&l& Direktif
(OJ L 25, 28. 1. 1997, p. 24) ile de i tirilmi tir.
Domuzlar&n korunmas& için asgari standartlar& ortaya koyan 19 Kas&m 1991 tarih ve 91/630/AET
say&l& Konsey Direktifi (OJ L 340, 11. 12. 1991, s. 33).
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denetimler,

farkl&

amaçlar

için

yap&lan

kontroller

esnas&nda

da

yürütülebilmektedir.
Üye Devletler, denetimlere ili kin olarak Komisyona raporlar sunmaktad&rlar.
Komisyon, söz konusu raporlar&n özetlerini Daimi Veterinerlik Komitesine
sunmaktad&r.
Üye devletler yeti tirme amac&yla bar&nd&r&lan hayvanlar&n korunmas& ile ilgili, AB
mevzuat& ile ortaya konulanlardan daha s&k& hükümler koyabilirler. Ancak karara
ba lanan hususlar konusunda kabul ettikleri ulusal yasan&n ilgili ana hükümlerinin
metinlerini Komisyona iletmelidirler.
Hayvanlar&n bak&m&, uygun kabiliyette, bilgide ve mesleki uzmanl& & gösteren
yeterli say&da personel taraf&ndan gerçekle tirilmelidir. Refahlar&n&n sa lanmas&
için, insanlar&n sürekli dikkat etmesinin gerekli oldu u yeti tirme sistemlerinde
bar&nd&r&lan hayvanlar&n tümü günde en az bir kere kontrol edilmelidir. Farkl&
sistemlerde bar&nd&r&lan hayvanlar, herhangi bir ac&n&n önlenmesi için yeterli
olacak aral&klarla kontrol edilmelidir.
Hayvanlar için, herhangi bir zamanda muayene edilebilmelerine imkan tan&yan
yeterli düzeyde ayd&nlatma (sabit ya da ta &nabilir) sa lanmal&d&r.
Hasta ya da yaral& olabilecek herhangi bir hayvan gecikme olmadan uygun bir
ekilde tedavi edilmeli ve söz konusu bak&m&na cevap vermeyen herhangi bir
hayvan ile ilgili olarak, bir an evvel, veteriner hekim tavsiyesi al&nmal&d&r. Gerekli
olmas& durumunda, hasta ya da yaral& hayvanlar kuru ve rahat altl& & olan uygun
bir yerle imde izole edilmelidir.
Hayvanlar&n sahipleri ya da bak&c&lar&, hayvanlar&n görmü oldu u tüm tedavi ile
her kontrolde tespit edilen mortalite say&lar&na ili kin bir kay&t tutmal&d&r. Ba ka
amaçlarla e de erde bir kayd&n tutulmas&n&n gerekli oldu u durumlarda, bu
kay&tlar ayn& zamanda hayvan refah& amaçlar&nada hizmet etmelidir.
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Söz konusu kay&tlar en az üç y&l olmak ko uluyla, bir dönem için saklanmal& ve bir
yetkili makam denetim yaparken ya da ba ka türlü talep edilmesi durumunda
kullan&ma aç&k olmal&d&r.
Bir hayvan&n dola &m özgürlü ü, türünü dikkate alarak ve elde edinilen tecrübeye
uygun olarak, hayvanda gereksiz yere ac& ya da yaralanmaya neden olacak ekilde
k&s&tland&r&lmamal&d&r.
Bir hayvan&n sürekli ya da düzenli aral&klarla ba lanmas& ya da hareketinin
k&s&tlanmas&n&n söz konusu oldu u durumlarda, edinilen tecrübeye ve bilimsel
bilgilere uygun olarak, hayvan&n

fizyolojik ve etiyolojik ihtiyaçlar&na uygun

alan&n sa lanmas& gerekmektedir.
2.2.1 Binalar ve Bar naklar
Bar&naklar&n&n in as& için kullan&lan malzeme ve özellikle hayvanlar&n temasta
bulunabilece i donan&m& içeren bölmeler hayvanlara zarar vermemelidir ve tam
anlam&yla temizlenmeye ve dezenfekte edilmeye elveri li olmal&d&r.
Hayvanlar&n korunmas& için bar&nak ve altl&klar hayvanlarda yaralanmaya sebep
olabilecek herhangi bir keskin kö e ya da ç&k&nt&lar olmayacak ekilde in a
edilmeli ve tutulmal&d&r.
Hava dola &m&, toz seviyeleri, &s&, göreceli hava rutubeti ve gaz konsantrasyonlar&
hayvanlar için zararl& olmayan s&n&rlar içerisinde tutulmal&d&r.
Binalarda bar&nd&r&lan hayvanlar, bütünüyle karanl&k bir ortamda ya da suni
ayd&nlatmada yeterli bir süre kalmadan bar&nd&r&lmamal&d&rlar. Mevcut do al
& & &n hayvan&n fizyolojik ve etolojik ihtiyaçlar&n&n kar &lanmas&nda yeteriz olmas&
durumunda, uygun suni ayd&nlatma sa lanmal&d&r.
Binalarda bar&nd&r&lmayan hayvanlar mümkün ve gerekli olmas& durumunda,
olumsuz hava ko ullar&ndan, y&rt&c& hayvanlardan ve sa l&klar& için risk te kil eden
unsurlardan korunmal&d&r.
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2.2.2 Otomatik ya da Mekanik Donan m
Hayvanlar&n sa l& & ve refah& için gerekli art olan tüm otomatik ve mekanik
donan&m günde en az bir kere denetlenmelidir. Eksikliklerin ya da bozukluklar&n
tespit edilmesi durumunda, bunlar bir an evvel giderilmeli ya da e er mümkün ise,
hayvanlar&n sa l& &n&n ve refah&n&n güvenceye al&nmas& için eksiklik giderilene
kadar, uygun önlemler al&nmal&d&r.
Hayvan&n sa l&kl& olmas& ve refah& için yapay bir havaland&rma sisteminin
kullan&lmas&n&n gerekli oldu u durumlarda, sistemin bozulmas& söz konusu
oldu unda, hayvanlar&n sa l& &n&n ve refah&n&n korunmas& için yeterli düzeyde
havan&n yenilenmesini temin edecek bir destekleyici sistem tertip edilmeli ve
bozulma ile ilgili olarak hayvanlar&n bak&c&s&n& uyarmak üzere bir alarm sistemi
temin edilmelidir. Alarm sistemi düzenli aral&klarla test edilmelidir.

2.2.3 Yem, Su ve Di er Maddeler
Hayvanlar, sa l&k durumlar&n&n sürdürülmesi ve besin ihtiyaçlar&n&n kar &lanmas&
için yeterli miktarlarda beslenmeli ve bütün diyetleri ya lar&na ve türlerine uygun
olmal&d&r. Hiç bir hayvana gereksiz yere ac& çekmelerine ya da yaralanmalar&na
yol açabilecek her türlü maddeyi ihtiva eden g&dalar ya da s&v& verilmemeli ya da
ac& çekmeleri ya da yaralanmalar& amac&yla g&da ya da s&v& verilmemelidir.

Tüm hayvanlar&n, fizyolojik ihtiyaçlar&na uygun olan aral&klarda yeme eri ebilme
imkan& olmal&d&r. Ayr&ca, tüm hayvanlar&n uygun su kayna &na eri imi olmal& ve
di er araçlarla s&v& al&m& ihtiyaçlar&n& giderebilmelidirler.
Besleme ve su verme donan&m&, g&dan&n ve suyun kontamine olmas&n& ve
hayvanlar aras&ndaki rekabetin zararl& etkilerini asgariye indirgeyecek ekilde
tasarlanmal&, in a edilmeli ve yerle tirilmelidir.
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Tedavi ya da koruma amac&yla ya da 96/22/AET say&l& Direktifin (9) l (2) (c)
Maddesinde tan&mland& & üzere zooteknik tedavi amac&yla verilen maddeler istisna
olmak ko uluyla, hayvanlara, bilimsel çal& malar ile ya da edinilen tecrübe ile söz
konusu maddenin etkisinin hayvan&n sa l& & ya da refah&na zararl& olmad& &
gösterilmedikçe herhangi bir ba ka madde uygulanmamal&d&r.

2.2.4 Üreme Usulleri
Do al ya da suni üreme ya da ilgili olan hayvanlarda ac& ya da yaralanmaya neden
olan ya da neden olmas& muhtemel üreme prosedürleri uygulanmamal&d&r. Bu
hüküm hayvanlara asgari düzeyde ya da anl&k ac& veren ya da yaralanmaya neden
olan veya ulusal hükümler ile izin verilmi olan uzun süreli yaralanmaya neden
olmayan müdahaleleri gerektiren belirli prosedürlerin kullan&lmas&n& hariç
tutmamal&d&r.
2.3 Yumurtac Tavuklar le lgili Hayvan Refah Uygulamalar
Günümüzde yumurta tavukçulu unda yarka veya tavuklar altl&kl& &zgaral&
kümesler veya kafeslerde yeti tirilmektedir. Dünyada oldu u gibi Türkiye’de de
yayg&n olarak kullan&lan kafes sistemi sadece yumurta üretimi amac&yla de il,
civciv, piliç büyütme ve suni tohumlaman&n önem kazanmas&yla dam&zl&k
i letmelerde de giderek yayg&nla m& t&r. Ancak kafeste yeti tirilen tavuklar&n
e inme, tüneme ve follu a yumurtlama gibi do al davran& özelliklerinden yoksun
olduklar& için Avrupa’da Hayvan Haklar& Koruma Dernekleri kafes sistemine
yo un ele tiriler getirmi lerdir. Bu do rultuda AB ülkeleri bu derneklerin bask&s&
ile tavuklar&n refah&na yönelik baz& düzenlemeler yapm& lard&r. Avrupa Birli inin
bu konuda yapm& oldu u düzenlemeler u ekilde özetlenebilir:
19 Temmuz 1999 tarih ve 1999/74/EC say&l& konsey direktifi ile Yumurtac&
tavuklar&n korunmas& ile ilgili asgari standartlar& ortaya konulmu tur.
9

Betaagonistlerin ve hormonal ya da tirostatik etkisi olan belirli maddelerin yeti tiricilikte
kullan&m&n&n yasaklanmas&na ili kin 29 Nisan 1996 tarih ve 96/22/AT say&l& Konsey Direktifi
(OJ L 125, 23. 5. 1996, s. 3).
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31/86 say&l& Dava ile Adalet Divan& tavuk kafeslerinde bar&nd&r&lan yumurtac&
tavuklar&n korunmas& için asgari standartlar& ortaya koyan 25 Mart 1986 tarih ve
86/113/EEC say&l& Konsey Direktifinin feshine karar vermi tir. Konsey
88/166/EEC10 say&l& Direktifi 7 Mart 1988 tarihinde kabul etmi tir.
Avrupa Yeti tirme amac&yla Bar&nd&r&lan Hayvanlar&n Korunmas& Sözle mesini
temel

alarak

haz&rlanan,

Yeti tirme

amac&yla

bar&nd&r&lan

hayvanlar&n

korunmas&na ili kin 20 Temmuz 1998 tarih ve 98/58/EC11 say&l& Konsey Direktif,
Sözle mede ortaya konulan esaslar& gözönünde tutarak, hayvanlar&n fizyolojik ve
etolojik ihtiyaçlar&na uygun bar&nd&rma, g&da, su ve bak&m ile ilgili hükümleri
ortaya koymaktad&r.
1995 y&l&nda, Yeti tirme amac&yla Bar&nd&r&lan Hayvanlar&n Korunmas& için
Avrupa Sözle mesinin Daimi Komitesi ayn& zamanda yumurtac& tavuklar& da
içeren ayr&nt&l& tavsiyeleri içeren bir belgeyi kabul etmi tir.
Yumurtac& tavuklar&n yeti tiricili inde Rekabet ko ullar&n& bozabilecek olan
farkl&l&klar, hayvan ve hayvansal ürünlerde ortak piyasa düzeninin düzgün bir
ekilde i lemesine engel olmaktad&r. Bu farkl&l&klar Avrupa Birli ini bu konuda
düzenleme yapmaya itmi tir.
Bilimsel Veterinerlik Komitesinin görü üne dayanan, Komisyon raporu ile, tavuk
kafeslerinde ya da di er büyütme sistemlerinde bar&nd&r&lan tavuklar&n refah& ile
ilgili ko ullar&n kar &lanmas&nda yetersiz oldu u ve söz konusu kafeslerde belirli
ihtiyaçlar&n&n kar &lanmad& & sonucuna var&lm& t&r; bu nedenle, söz konusu
ko ullar& geli tirmek üzere, çe itli parametrelerin dikkate al&nmas& ile mümkün
olan en yüksek düzeyde standartlar&n getirilmesi için Avrupa Toplu u bu alanda
a a &da ayr&nt&lar& belirtilen düzenlemeleri yapm& t&r.

10

Kafeste yeti tirilen yumurtac& tavuklar&n korunmas& için asgari standartlar& ortaya koyan
88/116/EEC say&l& direktif OJ L 74, 19.3.1988, s. 83.
11
Çiftlikte yeti tirme amac&yla tutulan hayvanlar&n korunmas& ile ilgili standartlar& ortaya koyan
98/58/EC say&l& konsey tüzü ü OJ L 221, 8.8.1998, s. 23.
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Ancak, daha sonra kararla t&r&lacak olan bir dönem için, yap&sal ve bo alan
artlar&n&n

geli tirilmesi

de dahil

olmak

üzere belirli

ko ullar alt&nda

zenginle tirilmemi kafes sistemleri kullan&m& devam edebilir.
Hem hayvan sa l& & hem hayvan refah&, ekonomik ve sosyal görü ler ve ayr&ca
çevresel etki gibi çe itli hususlar aras&nda bir dengenin olu turulmas&
gerekmektedir. Çe itli büyütme sistemlerinde yumurtac& tavuklar&n refahlar&na
ili kin çal& malar devam ettirilirken, Üye Devletlerin en uygun olan sistem ya da
sistemleri seçmelerine imkan tan&nm& t&r.
Avrupa Birli i mevzuat& yumurtac& tavuklar&n korunmas& için asgari standartlar&
ortaya koymaktad&r. Yumurtac& tavuk say&s& 350 adetten dü ük olan i letmeler,
dam&zl&k yumurtac& tavuk bar&nd&ran i letmeler bu alandaki düzenlemerin kapsam&
d& &ndad&rlar.
2.3.1 Alternatif sistemler için uygulanacak standartlar
Avrupa Birli i mevzuat&, Üye Devletlerden 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren tüm
yeni üretilmi ya da yeniden üretilmi olan veya bu tarihten sonra ilk defa
kullan&ma aç&lm& olan tüm üretim sistemlerinin en az&ndan a a &da verilen
ko ullar& kar &lamas&n& temin etmesini talep etmektedir.
Tüm sistemler tüm yumurtac& tavuklar için a a &daki ko ullar& sa layacak ekilde
tasarlanmal&d&r:
(a) Her ku için en az 10 cm ayr&lmas& art&yla ya do rusal bir besleme hatt& ya
da her ku için asgari 4 cm ayr&lmas& art&yla dairesel besleme hatt&;
(b) Her tavuk için en az 2,5 cm ayr&lmas& art&yla ya sürekli su içme oluklar&
ya da her tavuk için asgari 1 cm ayr&lmas& art&yla dairesel su içme
oluklar&.
Bunlara ilaveten;
- Farkl& seviyeler aras&nda yumurtac& tavuklar&n serbestçe hareket edebildi i
büyütme sistemlerinin kullan&ld& & durumlarda,
(i)

Dört kattan daha fazla kat olmamal&d&r;

(ii)

Katlar aras&ndaki bo luk paylar& en az 45 cm olmal&d&r;
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(iii) Sulama ve yemleme tertibat& tüm tavuklar&n eri iminin olabilece i bir
ekilde da &t&lmal&d&r;
(iv) Katlar, a a &daki katlara damlalar&n dü mesini engelleyecek bir
ekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
-

Yumurtac& tavuklar&n aç&k dola &ma eri iminin olmas& durumunda:
(i)

D& alana do rudan geçi veren birkaç adet ç&k& deli inin olmas&
gerekmektedir, bu deliklerin boyutlar& asgari 35 cm yükseklikte ve 40
cm geni li inde olmal& ve binan&n tüm uzunlu u boyunca
yerle tirilmi olmal&d&r, her durumda, 1.000 tavuktan olu an bir grup
için toplam 2 m büyüklü ünde bir ç&k& sa lanmal&d&r;

(ii)

Aç&k dola &m alanlar& a a &daki gibi olmal&d&r:
-

Besi hacmine uygun olan bir büyüklükte olmal& ve herhangi bir
kontaminasyonu engellemek üzere uygun bir zemin yap&s&nda
olmal&d&r;

-

Sert hava ko ullar&ndan ve zararl& hayvanlardan korunmak üzere
s& &nak ve gerekli olmas& durumunda su içme oluklar& ile
donat&lm& olmal&d&r.

Buna ilaveten, püskürtme su verme aletlerinin ya da kupalar&n kullan&lmas&
durumunda, her 10 tavuk için en az bir püskürtme aleti ya da kupas&n&n ayr&lm&
olmas& gerekmektedir. Su içme noktalar& dikilirken her tavu un eri imi
kapsam&nda en az iki kupa ya da püskürtme aletinin olmas& gerekmektedir;
(c) Her yedi tavuk için en az bir yatakl&k. Grup yatakl&klar&n kullan&lmas&
durumunda, azami 120 tavuk için en az 1 m

2

yatakl&k alan&n ayr&lm&

olmas& gerekmektedir;
(d) Keskin kö esi olmayan ve her tavuk için en az 15 cm ayr&lm& olan yeterli
say&da uygun tünekler. Tünekler altl& &n üzerine yerle tirilmemelidir ve
tünekler aras&ndaki yatay mesafe en az 30 cm ve tünek ile duvar aras&ndaki
yatay mesafe de en az 20 cm olmal&d&r;
(e) Her tavuk için asgari 250 cm2 altl&k konmu alan, zemin yüzeyinin en az
üçte biri altl&k ile kapl& olmal&d&r.

39

Tesisin zeminleri her aya &n pençelerinin yere basan bölümlerini uygun bir tarzda
destekleyecek bir ekilde in a edilmelidir.
Her kullan&labilir alan m2 için besi yo unlu u dokuz yumurtac& tavu u
geçmemelidir.
Avrupa birli i yürürlükteki mevzuatla Üye Devletlerden ortaya konulan asgari
standartlar&n 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren tüm alternatif sistemler için
uygulanmas&n& istemektedir.

2.3.2 Zenginle tirilmemi Kafes Sistemleri le Yap lan Yeti tiricilik
Üye Devletlerdeki yeti tirciler, yasal mevzuat ile 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren
tüm kafes sistemlerinin en az a a &da verilmekte olan ko ullar& kar &lamas&n&
temin etmekle yükümlü hale gelmi lerdir. Buna göre;
Her bir yumurtac& tavuk için, özellikle, mevcut alan& k&s&tlamas& muhtemel
kullan&lmayan

dönme

tabakalar&n&

içermeyen

ve

k&s&tlama

olmadan

kullan&labilecek olan; yatay düzlemde ölçülen kafes alan&n&n, her tavuk için asgari
550 cm2 geni li inde ayr&lm& olmas& gerekmektedir;
K&s&tlama olmadan kullan&labilecek bir yem olu u temin edilmelidir. Uzunlu u
asgari kafesteki tavuk say&s&n&n 10 cm ile çarp&lmas& ile tespit edilmelidir;
Püskürtme tarz&nda ya da kupalar ile sulama sistemleri temin edilene kadar, her
kafeste yem olu u ile ayn& uzunlukta olan sürekli bir sulama olu unun sa lanmas&
gerekmektedir. Sulama noktalar& dikilirken her kafesin ula abilece i yak&nl&kta en
az iki püskürtme aleti ya da en az iki sulama kupas& temin edilmelidir;
Kafesler kafes alan&n&n en az % 65’inin üzerinde en az 40 cm yüksekli inde olmal&
ve hiç bir noktada 35 cm. den daha alçak olmamal&d&r;
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Kafeslerin zeminleri her aya &n pençelerinin yer basan bölümlerini uygun bir
tarzda destekleyecek bir ekilde in a edilmelidir. Zemin e imi % 14 ve % 8’i
geçmemelidir. Dikdörtgen gözenekli tellerin d& &nda zeminlerin kullan&lmas&
durumunda, Üye Devletler daha yüksek e imlere izin verebilirler;
Kafeslere, uygun t&rnak k&salt&c& araçlar&n yerle tirilmesi gerekmektedir.
Halihaz&rda ki Avrupa Birli i mevzuat&na göre Üye Devletler’de 1 Ocak 2012
tarihinden

itibaren

uygulanmaya

ba lamak

üzere

büyütme

kafeslerinin

yasaklanmas&n& temin etmeleri istenmektedir. Buna ilaveten, 1 Ocak 2003
tarihinden itibaren uygulanmak üzere, bu bölümde bahsi geçen kafesler in a
edilmemeli ya da ilk defa kullan&ma aç&lmamal&d&r.
2.3.3 Zenginle tirilmi Kafes Sistemleri ile Yap lan Yeti tiricilik
Üye Devletler, bu alanda yürürlükteki mevzuat ile 1 Ocak 2002 tarihinden
itibaren, bu bölümde bahsi geçen tüm kafeslerin en az a a &da belirtilen ko ullar&
kar &lamas&n& temin etmekle yükümlü hale gelmi lerdir:
Yumurtac& tavuklara a a &daki imkanlar sa lanmal&d&r:
(a) Her tavuk için en az 750 cm2 kafes alan&, bu alan&n 600 cm 2’i kullan&labilir
alan olmal&d&r; kullan&labilir alan&n üzerinde olan kafeslerin yüksekli i her
noktada en az 20 cm olmal& ve hiç bir kafesin toplam alan& 2000 cm 2 ‘den
daha az olmamal&d&r;
(b) Bir yatakl&k;
(c) Gagalama ve e elemenin mümkün oldu u altl&k temin edilmeli;
(d) Her tavuk için en az 15 cm boyutunda uygun tünekler;
K&s&tlama olmadan kullanabilecekleri bir yem olu u temin edilmelidir. Uzunlu u
en az kafesteki tavuklar&n say&lar&n&n 12 cm ile çarp&lmas& ile elde edilen rakam
kadar olmal&d&r.
Her kafeste grubun boyutlar&na uygun bir sulama sistemi olmal&d&r; püskürtme
tarz& ile ya da kupalar ile sulama yap&lmas& durumunda, her tavu un ula abilece i
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yak&nl&kta en az iki püskürtme aleti ya da en az iki sulama kupas& temin
edilmelidir.

Tavuklar&n muayenesinin, kafeslere doldurulmas&n&n ve kafeslerin bo alt&lmas&n&n
kolayla t&r&lmas& amac&yla, kafes katlar& aras&nda en az 90 cm geni li inde
koridorlar olmal&d&r ve binan&n zemini ile kafeslerin alt kat& ile aras&nda en az 35
cm. geni li inde bir bo luk b&rak&lmal&d&r;
Kafeslere, uygun t&rnak k&salt&c& araçlar&n yerle tirilmesi gerekmektedir.
Üye Devletler 1 Ocak 2002 tarihinde itibaren yumurtac& tavuklar için i letmelerin,
insan tüketimi için pazara sürülen yumurtalar&n takip edilmesi için bir ortam te kil
edecek ekilde, yetkili makam taraf&ndan kay&t alt&na al&nmas&n& ve her birine ay&rt
edici bir say& verilmesini temin etmektedirler.
Yumurtac& tavuklarla ilgili olarak, 98/58/EC say&l& Direktifin Ekindeki ilgili
hükümlere ilaveten, a a &daki ko ullar geçerlidir:
•

Tüm tavuklar, tavuklardan sorumlu olan ki i ya da sahipleri taraf&ndan,
günde en az bir kere kontrol edilmelidir.

•

Gürültü seviyesi asgariye indirgenmelidir. Sabit ya da ani gürültülerden
kaç&n&lmal&d&r. Havaland&rma fanlar&, yemleme makineleri ya da di er
ekipmanlar mümkün olan en az gürültüyü olu turacak

ekilde in a

edilmeli, yerle tirilmeli, çal& t&r&lmal& ve bak&m& sa lanmal&d&r.
•

Tüm

binalarda,

tavuklar&n

birbirlerini

görmelerine,

aç&kça

gözlenebilmelerine, görsel olarak etraflar&n& ara t&rabilmelerine ve normal
s&n&rlar içerisinde hareket edebilmelerine imkan tan&yacak yeterlilikte
ayd&nlatma seviyesi olmal&d&r. Do al ayd&nlatman&n olmas& durumunda,
yerle im bölgesinde ayd&nlatma aleti & & &n e it bir ekilde da &t&lmas&na
imkan verecek ekilde ayarlanmal&d&r.
•

Al& t&rman&n ilk günlerinden sonra, ayd&nlatma saatleri sa l&k ve
davran& sal sorunlar& engelleyecek ekilde ayarlanmal&d&r. Ayn& zamanda
ayd&nlatma saatleri 24 saatlik bir ritmi takip etmeli ve yakla &k bir günün
üçte biri olmak üzere, tavuklar&n dinlenebilmeleri ve immuno- depresyon
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ve göz anormalliklerinin engellenmesi için yeterli bir süre için kesintisiz
karanl&k sa lanmal&d&r. I &klar kapat&ld& &nda, tavuklara rahats&zl&k
vermeden ve yaralanmaya neden olmadan yerle melerine imkan tan&yan
yeterli bir süre için bir alacakaranl&k sa lanmal&d&r.
•

Tavuklar ile temasta olan, binalar&n ilgili k&s&mlar&, ekipman ya da aletler
düzenli aral&klarla ve bo altmadan sonra, yeni bir tavuk grubunun
girmesinden önce her zaman olmak ko uluyla tamamen temizlenmeli ve
dezenfekte edilmelidir. Kafeslerin dolu oldu u durumlarda, yüzeyler ve
tüm ekipman yeterince temiz tutulmal&d&r.

•

D& k&lar gerekli oldu u ölçüde s&k s&k uzakla t&r&lmal& ve ölü tavuklarda
her gün uzakla t&r&lmal&d&r.

•

Kafesler tavuklar&n kaçmas&n& önleyecek ekilde tasarlanmal&d&r.

•

)ki ya da daha fazla katl& kafeslerden olu an yerle imlerde, tüm kafeslerin
zorluk çekilmeden muayene edilmesine ve tavuklar&n ç&kart&lmas&n&
kolayla t&r&lmas&na imkan tan&yan önlemlerin al&nm& olmas& veya uygun
araçlar& içermesi gerekmektedir.

•

Kafes kapaklar& yeti kin bir tavu un gereksiz yere ac& çekmesine ya da
yaralanmas&na neden olmayacak

ekilde ç&kart&lmas&na imkan verecek

boyutlarda ve tasar&mda olmal&d&r.
•

Ancak Üye Devletler, tüylerin yolunmas& ve kanibalizmin engellenmesi
için, yumurtac& olarak beslenmesi amaçlanan ve 10 günden küçük olan
tavuklarda, bu konuda uzman olan personel taraf&ndan gerçekle tirilmesi
art&yla gagalar&n törpülenmesine izin verebilirler. (99/74/EC say&l& AB
Tüzü ü)

Avrupa Birli inde 19 Haziran 1999 Tarihinde ticari yumurta tavuklar&n&n
korunmas&na ili kin minimum standartlar& içeren Direktif (Yönerge) (1999/74/EC)
kabul edilmi tir. Bu direktife göre 1 Ocak 2003 Tarihinden itibaren geleneksel
kafeslerin yap&lmas& veya ilk defa kullan&lmas& yasaklanm& t&r. Daha önceden bu
kafesleri kullanmaya ba layan i letmelerde ise 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren
yasaklanacakt&r. 1 Ocak 2003 ile 1 Ocak 2013 aras&nda ise bu kafeslerin baz&
ko ullar& sa lamas& gerekmektedir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ise
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iyile tirilmi

kafes sistemlerinin kullan&lmas& zorunlu hale gelecektir (Ünal.,

2005).
Ayr&ca AB kafeslerle ilgili olarak yeni düzenlemeler de getirmektedir. 1 Ocak
2003’e kadar halihaz&rda kafeste bar&nd&r&lan tavuklar için tavuk ba &na en az 450
cm zemin alan& sa lanmas& gerekti i belirtilmi tir. 1 Ocak 2012’ye kadar apartman
veya Kaliforniya gibi geleneksel tip kafesler yasaklanacakt&r. Bu yeni
düzenlemeler ile tavuklara do al davran&

özelliklerini mümkün oldu unca

kar &layabilme imkan& tan&yan ve ayn& zamanda verimliliklerini de koruyabilen,
tavuklar&n daha iyi

artlarda yeti tirildikleri, geleneksel tarzda, geni

alanl&,

tünekli, folluklu ve e inme alanl& sistemler geli tirilmi tir. Bu sistemlerden ilki
tavuklar&n daha rahat bir ortama sahip olmalar& için bir tak&m zenginle tirilmi
kafeslerin geli tirilmesidir. Ancak )sviçre gibi baz& ülkelerde kafeste tavuk
bar&nd&rman&n kanunlarla yasaklanmas&yla kafes sistemine alternatif olan,
tavuklara do al rahatl& & sa lamakla birlikte kafes sistemlerinin ekonomik
avantajlar&n& da korumaya çal& an tünekli tip (perchery) ve ku luk tipi (aviary)
kümesler geli tirilmi tir. Tavuklara serbest dola &m hakk& tan&yan bu üretim ekli
daha lezzetli yumurta üretimine de yol açm& t&r. Bu durum da tüketici tercihinin
artmas&na sebep olmu tur.
2.4 Avrupa Birli inde Yumurta Tavukçulu unda Hayvan refah na Uygun
olarak Kullan lan Kafes Tipleri
2.4.1 Zenginle tirilmi veya yile tirilmi Kafesler
Modifiye kafesler en fazla ilgi toplayan alternatif kafes tipidir. Bu kafeslerin bir
örne i tavuklara 600 cm zemin alan&, 15 cm folluk alan&, 156 cm e inme alan&
sa layacak ekilde imal edilmi tir. Örne in Almanya’da 10 tavukluk bir modifiye
kafes 120× 67 cm ebatlar&nda yap&lm& t&r. Bu kafeslerin broyler dam&zl&klar için
yap&lan bir örne i de 26-28 tavukluk olarak kafes zemininin yar&s& altl&kl&, yar&s&
da &zgaral& olacak ekilde yap&lm& t&r. 10’dan 60’a kadar tavu un bar&nabildi i
gruplarda tavuklara kafesin dikey ve yatay alanlar&n& kullanma imkan&
sa lanm& t&r.

Bu sistemin dezavantajlar& ise yere yumurtlama ve folluklarda
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tozla ma, tavuklarda sinirlilik ve tüy çekme problemleri olarak s&ralanabilir.
Tavuklar&n takibi ve yakalanmas& da geleneksel kafeslerden daha zordur.
2.4.2 Ku luk Tipi (Aviary) Kümesler
Ku luk tip kümesler kafes sistemlerine alternatif olarak kapal& bar&nak içindeki
tavuklara hareket serbestli i sa lamak amac& ile geli tirilmi tir. Çok katl&
düzenlemeler tavuklar&n do al yeti me yerlerinin hemen hemen ayn&s& olacak
ekilde yap&lm& t&r. Kümesin dikey yüksekli i tahta veya tel tüneklerden yap&lm&
katlarla çok say&da tavu un farkl& derecede ya amas&na izin verecek ekilde
yap&lm& t&r. Buna ilave olarak daima altl&k ve folluklar vard&r. )ngiltere de bu
sistem ilk kez dam&zl&k sürülerde daha sonra da yumurtac&larda kullan&lmaya
ba lan&lm& t&r.
Ku luk tipi kümesler temelde altl&kl& bir yeti tirme sistemidir. Bunun yan&nda
kümesin dikey alan& kullan&m&n& art&rmak için tahta, tel veya plastik materyalden
yap&lm& &zgaral& katlara sahiptir. Katlar aras&daki merdivenler tavuklara hareket
serbestli i sa lamak amac&yla kullan&l&r. Suluk ve yemlikler &zgaralar üzerine
yerle tirilmi tir. Folluklar mümkün oldu u kadar tavuklar&n eri ebilece i
yükseklikte yap&lm& t&r. Buna ra men zemine yumurtlama zaman zaman problem
olabilmektedir. Di er altl&kl& sistemlerde oldu u gibi altl& &n &slanmas& ve bunun
da ayak problemlerine yol açmas& ile baz& tavuklar&n di erleri üzerine d& k&lamas&
gibi problemler olabilmektedir. Son y&llarda )sviçre, )sveç, Hollanda ve
)ngiltere’deki geli meler her kat&n alt&ndaki gübre toplama kay& & ile bu problemin
önlenebilece ini göstermi tir. Yap&lan çal& malar ku luk tip kümeslerde deneysel
olarak 22 tavu a kadar bar&nma olana & sa lanabilece ini göstermi tir.
2.4.3 Tünekli (Perchery) Tip Kümesler
Klasik kafes sistemine alternatif olarak geli tirilen bu sistemde tavuklar&n tünekten
tüne e, a a & yukar& atlayabilmeleri için kümesin dikey alan& kullan&lm& t&r. Bu tip
bar&naklar hem tünekli, hem de ku luk tip bar&nak olarak adland&r&labilir. Bu
sistemde m2’de 18 tavu a kadar bar&nd&rma olumlu sonuçlar vermi tir.

Bu

sistemde tavuk ba &na en az 15 cm tünek uzunlu u hesaplanmal&d&r. Yüksek
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yo unlukta tavuk bar&nd&rabilen bu tip kümeslerde tüy çekme, kanibalizm, zemine
yumurtlama, k&r&k-çatlak yumurta oran&nda art& ve yüksek hastal&k insidensi
problem olabilir.
2.4.4 Serbest Dola ml (Free-Range) Bar nd rma
Serbest dola &ml& bar&nd&rma temelde iki bölümden olu ur. Bunlar altl&kl& yer
sistemi veya tünekli tip kapal& sabit bar&nak ile gezinti alan&ndan ibarettir. Gezinti
alan& ye illendirilmi çay&r-mera olabilece i gibi, otlama alan&n&n olmad& & toprak
veya kumla kapl& gezinti alan&

eklinde olabilir. Otlama alan&n&n olmad& &

bar&naklar entansif serbest dola &m sistemli bar&naklar olarak adland&r&lmaktad&r.
Sabit bar&naklarda tavuklara yem, su ve tüneme olana & sa lan&rken, genelde
rotasyonel olarak kullan&lan serbest gezinme alan&nda tavuklara çay&r ve meradan
yaralanma olana & sa lanm& t&r (Petek., 2000).
Tavuklar do al otlaklarda yeti tirilmeli ve kafeslerde tutulamamal&d&r. Hayvan&n
rahatl& & veya hijyen artlar& nedeniyle su kanatl&lar& iklim artlar&n&n elverdi i
zamanlarda akarsulara, gölet veya göllere eri ebilmelidirler.
Tüm kanatl& bar&naklar& a a &daki asgari artlar& kar &lamal&d&r.
•

Zeminin en az üçte biri, düz sat&h olmal& ve sap-saman, tala , kum veya
k&sa çim gibi maddelerle kapl& olmal&d&r.

•

Yumurta tavu u bar&naklar&nda tavuklara ayr&lan zeminin büyük bir k&sm&
d& k& toplanmas&na elveri li olmal&d&r.

•

Tavuklar&n büyüklü ü ile orant&l& büyüklükte tünek bulunmal&d&r.

•

Tavuklar&n büyüklü üne göre giri /ç&k& delikleri olmal& ve bu delikler
kanatl& bar&na &n&n her 100 m2’si için toplam 4 m uzunluktan az
olmamal&d&r.

•

Her kanatl& bar&na & a a &dakilerden fazla hayvan bar&nd&rmamal&d&r.

-4800 etlik piliç
-3000 yumurta tavu u
-5200 Afrika tavu u
-4000 di i muscovy veya Pekin örde i
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-3200 erkek muscovy veya Pekin örde i veya di er ördekler
-2500 etçi horoz, kaz veya hindi
•

Herhangi bir üretim biriminde bulunan et üretimine yönelik kanatl&
bar&naklar&n&n toplam kullan&labilir alan& 1600 m2’yi a mamal&d&r.

•

Yumurta tavuklar&nda do al & & a ilaveten günde en fazla 16 saat & &k
sa lanacak ekilde suni & &kland&rma kullan&labilir. Ancak en az 8 saat
dinlenme süresi uygulanmal&d&r.

•

Tavuklar iklim ko ullar&n&n elverdi i durumlarda aç&k hava bar&naklar&na
al&nmal& ve mümkün olan hallerde bu durum ya amlar&n&n en az üçte
birinde uygulanmal&d&r. Bu aç&k hava bar&naklar& ço unlukla bitki örtüsü
ile kaplanmal&, koruyucu tesisler bulunmal& ve hayvanlar&n yeterli say&da
suluk ve yemliklere eri melerine imkan vermelidir.

•

Yeti tirilen her kanatl& gurubu aras&ndaki sürede binalar sa l&k nedenleriyle
hayvanlardan bo alt&lmal&d&r. Bu süre içerisinde binalar ve tesisat
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ayr&ca, her kanatl& grubunun
yeti tirilmesi tamamland& &nda aç&k hava bar&naklar& sa l&k nedeniyle bo
b&rak&larak bitki örtüsünün yeniden geli mesine imkan verilmelidir
(Anonim 2003b).

2.5 Buza lar n Korunmas le lgili Hayvan Refah Uygulamalar
19 kas&m 1991 tarihli 91/629/AET say&l& konsey direktif ile buza &lar&n korunmas&
ile ilgili asgari standartlar ortaya konulmu tur.
Tüm Üye Devletler Besi amaçl& bar&nd&r&lan hayvanlar&n korunmas&na ili kin
Avrupa Sözle mesi’ni onaylam& lard&r. Ayr&ca Topluluk da söz konusu
Sözle me’yi 78/923/AET12 say&l& Karar ile onaylam& t&r.
Avrupa Parlamentosu, Komisyonu Hayvan Refah& Politikas&na ili kin 20 :ubat
1987 tarihli )lke Karar&nda13 dana eti için yeti tirilen buza &lar&n&n entansif
yeti tiricili i ile ilgili asgari standartlar ile ilgili öneriler haz&rlamaya ça &rm& t&r.

12

OJ No L 323, 17. 11. 1978, s. 12.
Buza &lar&n korunmas& için asgari standartlar& ortaya koyan 91/629/AET say&l& konsey direktifi
OJ No C 76, 23. 3. 1987, s. 185.
13
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Buza &lar canl& hayvan olarak, Antla man&n II. Ekinde belirlenen ürünler listesine
dahil edilmi lerdir.
Buza & yeti tiricili i tar&m&n ayr&lmaz bir parças&d&r ve buza & yeti tiricili i
tar&msal nüfusun bir kesimi için gelir kayna &d&r. Rekabet ko ullar&n& bozabilecek
olan farkl&l&klar, buza &larda ve buza & ürünlerinde ortak piyasa düzeninin düzgün
bir ekilde i lemesine engel olabilmektedir. Bu nedenle, üretimin rasyonel bir
ekilde geli tirilmesini temin etmek üzere, besi buza &lar&n&n ya da yeti tirilen
buza &lar&n korunmas& için ortak asgari standartlar&n olu turulmas&na ihtiyaç
duyulmu ve bu alnda topluluk asgari standartlar& ortaya koymu tur.
Bu alandaki geli melerle ilgili olarak resmi hizmetlerin, üreticilerin, tüketicilerin
ve di er ilgililerin sürekli olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle,
Komisyonun aktif olarak, Bilimsel Veteriner Komitesi taraf&ndan haz&rlanan
rapora dayanarak, buza &lar&n refah& bak& aç&s&yla, en etkili hayvan yeti tiricili i
sistemi (sistemleri) ile ilgili bilimsel ara t&rma yap&lmas&n& sa lamas& gerekmi ve
yeti tirme ve besi amac&yla bar&nd&r&lan buza &lar&n korunmas& için asgari
standartlar& ortaya konulmu tur.
Avrupa birli i mevzuat&nda 'Buza &' alt& ayl& a kadar olan s& &r cinsi hayvanlar&
tarif etmektedir.
AB mevzuat&, Üye Devletlerin 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren dört y&ll&k bir geçi
dönemi için yeni in a edilen ya da yeniden in a edilen ve /veya ilk defa kullan&ma
aç&lan tüm i letmelerin en az&ndan a a &da verilen artlar& kar &lamalar& art
ko mu tur.
•

Buza &lar&n gruplar halinde bar&nd&r&lmas& durumunda, her 150 kg canl&
a &rl&kta olan buza & için yeterli olmak üzere, kendi etraflar&nda
dönebilmeleri, engellenmeden yatabilmelerinin sa lanmas& için, en az&ndan
1,5 m

2

boyutlar&nda, aç&k zemin bo lu unun ayr&lm&

olmas&

gerekmektedir,
•

Buza &lar&n ayr& bölmelerde ya da ah&rlarda ba lamak suretiyle
bar&nd&r&lmalar&

durumunda,

bölmeler

ya

da

ah&rlar&n

pencereli
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duvarlar&n&n olmas& gerekmektedir ve geni likleri 90 cm art& ya da eksi %
10’dan daha küçük ya da omuz yüksekli inin 0,80 kat&ndan küçük
olmamal&d&r.
Alt& buza &dan az hayvan& olan i letmeler için bu standartlar geçerli de ildir.
1 Ocak 1998 tarihinden itibaren, yeni in a edilmi ya da yeniden in a edilmi
i letmelere ve o tarihten sonra kullan&ma aç&lm&

i letmelere a a &daki

standartlar&n uygulanmas& art ko ulmu tur.
•

Sekiz haftal&ktan büyük olan buza &lar, bir veteriner hekim taraf&ndan
tedavi görmesi amac&yla sa l& & ya da davran& lar& nedeniyle ayr&
tutulmas&n&n gerekli oldu u onaylanmad&kça, bireysel bar&naklarda
bar&nd&r&lmamal&d&rlar. Her bir buza & için bireysel bar&na &n geni li i en
az&ndan ayaklar üzerinde durdu u zaman ölçülen omuz bölgesi
yüksekli ine e it olmal& ve uzunlu u da en az&ndan burun ucu ile tuber
ishii (kalça kemi i)’nin arka kö esi aras&ndaki uzunlu un 1,1 ile çarp&lmas&
ile bulunan buza &n&n vücut uzunlu una e it olmal&d&r. Buza &lar için ayr&
bar&naklar (izole edilen hasta hayvanlar hariç) kesintisiz duvarlardan de il,
buza &lar için do rudan görsel ve fiziksel temasa izin veren delikli
duvarlardan olu mal&d&r;

•

Gruplar halinde bar&nd&r&lan buza &larda, her buza & için ayr&lan aç&k
bo luk pay&, 150 kilogramdan dü ük canl& a &rl& & olan her buza & için en
az 1,5 m 2’ ye, canl& a &rl& & 150 kilogram ya da daha yüksek olan ancak
220 kilogramdan dü ük olan buza &lar için en az 1,7 m 2’ ye ve canl&
a &rl& & 220 kilogram ve daha yüksek olan buza &lar için en az 1,8 m 2’ye
e it olmal&d&r. Ancak alt&dan daha az say&da buza &s& olan i letmeler ve
annelerini emmesi için tutulan buza &lar için

yukarda bahsedilen

standartlar uygulanmamal&d&r.
Avrupa Birli inde yukarda belirtilen standartlar, 31 Aral&k 2006 tarihinden
itibaren, yukar&da öngörülen tüm i letmelerde uygulanmaya ba lanm& t&r.

Toplulu a ithal edilebilmeleri için, üye olmayan ülkelerden gelen hayvanlara, söz
konusu ülkelerin yetkili makamlar& taraf&ndan haz&rlanm& olan ve en az&ndan,
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Topluluk hayvanlar&na uygulanan i leme e de er bir i lemin yap&ld& &n& gösteren
bir sertifikan&n e lik etmesi gerekmektedir.
Buza & bar&naklar&n&n in as& için kullan&lan malzemeler ve özellikle bölmeler ve
buza &lar&n temasta bulunabilece i donan&m buza &lara zarar vermemelidir ve tam
anlam&yla temizlenmeye ve dezenfekte edilmeye elveri li olmal&d&r.
Binalar&n yal&t&m, &s&tma ve havaland&rmas&; hava dola &m&n&n, toz seviyesinin,
&s&n&n, göreceli hava rutubetinin ve gaz konsantrasyonlar&n&n buza &lar için zararl&
olmayan s&n&rlar içerisinde tutulmas&n& temin etmelidir.
Buza &lar&n sa l& & ve refah& için gerekli art olan tüm otomatik ve mekanik
donan&m günde en az bir kere denetlenmelidir. Eksikliklerin ya da bozukluklar&n
tespit edilmesi durumunda, bunlar bir an evvel giderilmeli ya da e er mümkün ise,
buza &lar&n sa l& &n&n ve refah&n&n güvenceye al&nmas& için eksiklik giderilene
kadar, özellikle alternatif besleme metotlar& kullan&lmas& ve tatminkar bir ortam
sa lanmas& olmak üzere, uygun önlemler al&nmal&d&r.
Yapay bir havaland&rma sisteminin kullan&ld& & durumlarda, sistemin bozulmas&
söz konusu oldu unda, buza &lar&n sa l& &n&n ve refah&n&n korunmas& için yeterli
düzeyde havan&n yenilenmesini temin edecek bir destekleyici sistem kurulmal& ve
bozulma ile ilgili olarak hayvanlar&n bak&c&s&n& uyarmak üzere bir alarm sistemi
temin edilmelidir. Alarm sistemi düzenli aral&klarla test edilmelidir.
Buza &lar sürekli karanl&kta bar&nd&r&lmamal&d&r. Davran& sal ve fizyolojik
ihtiyaçlar&n& kar &lamak üzere, Üye Devletlerdeki farkl& iklim artlar& için uygun
do al ya da suni ayd&nlatmaya imkan tan&yan tertibat düzenlenmeli; suni
ayd&nlatman&n kullan&lmas& durumunda, en az&ndan, normal olarak sabah 9.00 ile
ak amüstü 5.00 aras&nda al&nan do al & &k süresine e de er bir süre için çal& mas&
gerekmektedir. Buna ilaveten, buza &lar&n herhangi bir zamanda muayene
edilmesine izin verecek güçte, uygun olan bir & &kland&rman&n (sabit ya da
ta &nabilir) haz&r olmas& gerekmektedir.
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Bar&nd&r&lan tüm buza &lar sahibi ya da hayvanlardan sorumlu olan ki i taraf&ndan
günde en az iki kere muayene edilmeli ve d& ar&da bar&nd&r&lan buza &lar ise günde
en az bir kere incelenmelidir. Hasta ya da yaral& olabilecek herhangi bir buza &
gecikme olmadan uygun bir ekilde tedavi edilmeli ve besicinin bak&m&na cevap
vermeyen herhangi bir buza & için bir an önce, veteriner hizmeti sa lanmal&d&r.
Gerekli olmas& durumunda, hasta ya da yaral& buza &lar, kuru, rahat altl& & olan
uygun bir yerle imde izole edilmelidir.
Buza &lar&n yerle im bölgeleri, her bir buza &n&n herhangi bir zorluk olmadan
yatabilece i, dinlenebilece i, aya a kalkabilece i ve d& k& ve idrar yapabilece i
bir ekilde in a edilmelidir.
Buza &lar, süt ya da süt ikamesi ile beslenmeleri s&ras&nda bir saatten uzun
olmayan sürelerde ba lanabilen grup halinde bar&nd&r&lan buza &lar istisna olmak
ko uluyla, ba lanmamal&d&rlar. Ba lar&n kullan&lmas& durumunda, buza &larda
yaralanmaya yol açmamal&d&rlar ve düzenli aral&klarla muayene edilmeli ve rahat
bir s&k&l& & temin etmek için gerekli olan ekilde ayarlanmal&d&rlar. Her ba ,
buza &n&n rahat hareket etmesine müsaade vermek üzere ve bo ulma ve yaralanma
riskini engelleyecek ekilde tasarlanmal&d&r.
Buza &lar için kullan&lan bar&naklar, ah&rlar, alet ve donan&m çapraz bula may& ve
hastal&k ta &y&c& organizmalar&n olu mas&n& engellenmesi amac&yla, düzgün bir
ekilde temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. D& k&, idrar ve yemek art&klar& ile
saç&lm& yemekler kokuyu asgariye indirgemek ve sinek ya da kemirgenler için
cazip olmas&n& engellemek amac&yla gerekli s&kl&klarda temizlenmelidir.
Zemin düz olmal& ayr&ca, buza &lar&n yaralanmas&n& engellemek üzere, kaygan
olmamal& ve zemin üzerinde ayakta dururken ya da yatarken buza &larda
yaralanmaya ya da ac& çekmelerine neden olmayacak bir ekilde tasarlanmal&d&r.
Zeminlerin buza &lar&n boyutu ve a &rl& &na uygun olmal& ve sert, düz ve dayan&kl&
yüzeyleri olmal&d&r. Yatma alan& rahat, temiz ve uygun bir ekilde suyu ak&t&lmal&
ve buza &lar& olumsuz yönde etkilememelidir. )ki haftal&ktan küçük olan tüm
buza &lar için uygun altl&klar sa lanmal&d&r.
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Tüm buza &lara, iyi bir sa l&k durumunun ve refah&n sa lanmas& için ya lar&na,
a &rl&klar&na ve davran& sal ve fizyolojik ihtiyaçlar&na göre uyarlanm& uygun bir
diyet verilmelidir. Bu yakla &mla, g&dalar& asgari 4,5 mmol/litre düzeyinde
ortalama kan hemoglobinini temin etmek üzere yeterli ölçüde demir ihtiva etmeli
ve iki haftadan büyük her buza & için, ya lar& sekiz ila 20 haftalar aras&nda iken,
asgari günlük miktar& 50g.’dan 250 g.’a artt&r&lacak ekilde, lifli g&dadan olu an bir
günlük rasyon verilmelidir. Buza &lara a &zl&k tak&lmamal&d&r.
Tüm buza &lar gün de en az iki kere beslenmelidirler. Buza &lar&n gruplar halinde
bar&nd&r&ld& & ve ad libitum ya da otomatik bir besleme sistemi ile beslenmedikleri
durumlarda, her buza &n&n, gruptaki di er buza &larla ayn& oranda g&daya
ula abilmesi sa lanmal&d&r.
)ki haftal&ktan büyük olan tüm buza &lar&n yeterli miktarlarda taze suya eri imleri
olmal&d&r ya da ba ka s&v&lar& tüketerek günlük s&v& al&m& ihtiyaçlar&n&
kar &layabilmelidirler. Ancak, s&cak hava ko ullar&nda ya da hasta olan buza &lar
için, her zaman taze içme suyunun haz&r olmas& gerekmektedir.
Besleme ve sulama donan&m& buza &lar&n yemlerinin ve sular&n&n kontamine
olmas&n& asgariye indirgeyecek ekilde tasarlanmas&, in a edilmesi, yerle tirilmesi
ve saklanmas& gerekmektedir.
Her buza &n&n do umdan sonra en k&sa süre içerisinde ve her ko ulda, ya ama
geldikten sonra ilk alt& saat içerisinde s& &r cinsi hayvan kolostrumu – ilk
sütü/a &zl&k almas& gerekmektedir.
2.6 Domuzlar n Korunmas ile lgili Hayvan Refah Uygulamalar
19 Kas&m 1991 tarihli 91/630/AET say&l& direktif ile Domuzlar&n korunmas& ile
ilgili asgari standartlar ortaya konulmu tur
Bu direktif, büyütme ve besi amac&yla bar&nd&r&lan domuzlar&n korunmas& için
asgari standartlar& ortaya koymaktad&r. Bu direktif ile Üye Devletlerden a a &daki
hususlar& temin etmeleri talep edilmektedir;
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Tüm i letmeler a a &da verilmekte olan artlar& kar &lamal&d&rlar:
(a) Çiftle meden sonra genç di i domuzlar ve di i domuzlar hariç olmak üzere,
gruplar halinde bar&nd&r&lan her genç ve dam&zl&k domuz için aç&k bir zemin
alan& en az&ndan a a &daki boyutlarda olmal&d&r:

Canl A rl k, kg

m2

10’a kadar

0,15

10’dan fazla, 20’ye kadar

0,20

20’den fazla, 30’a kadar

0,30

30’dan fazla, 50’ye kadar

0,40

50’den fazla, 85’e kadar

0,55

85’den fazla, 110’a kadar

0,65

110’dan fazla

1,00

(b) Çiftle meden sonra her genç di i domuz için ve genç di i domuzlar&n
ve/veya di i domuzlar&n gruplar halinde bar&nd&r&lmas& durumunda her biri
için toplam aç&k zemin alan& s&ras&yla asgari 1,64 m2 ve 2,25 m2 olmal&d&r.
Gruplar halinde bar&nd&r&l&rken söz konusu hayvanlar&n say&s&n&n 6 adetten
az olmas& durumunda aç&k zemin alan& % 10 oran&nda artt&r&labilir. Gruplar
halinde bar&nd&r&l&rken söz konusu hayvanlar&n say&s&n&n 40 ya da daha
fazla olmas& durumunda aç&k zemin alan& % 10 oran&nda azalt&labilir;
Zemin yüzeyleri a a &daki artlar& kar &lamal&d&r:
(a) Çiftle meden sonraki dönemde olan genç di i domuzlar ve gebe domuzlar
için: her bir genç di i domuz için asgari 0,95 m2’ ye ve her bir di i domuz
için asgari 1,3 m2 ‘ye e it olmak üzere ve alan&n azami % 15’inin drenaj
giri leri için ayr&lm& olmak üzere, 1 (b)’de gerekli görülen alan&n bir
k&sm&, devaml& sert zemin olmal&d&r;
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(b) Gruplar halinde bar&nd&r&lan domuzlar için pervazl& beton zeminlerin
kullan&lmas& durumunda:
(i) Aral&klar&n azami geni li i a a &daki gibi olmal&d&r:
•
•
•
•

Domuz yavrular& için 11 mm,
Genç domuzlar için 14 mm,
Dam&zl&k domuzlar için 18 mm,
Çiftle meden sonra genç di i domuzlar ve di i domuzlar için 20
mm;

(ii) Azami pervaz geli li i a a &daki gibi olmal&d&r:
•
•

Domuz yavrular& ve genç domuzlar için 50 mm, ve
Dam&zl&k domuzlar, çiftle meden sonra genç di i domuzlar ve
di i domuzlar için 80 mm;

Di i domuzlar ve genç di i domuzlar&n ba land& & tertibatlar&n in a edilmesi ya da
bu hale dönü türülmesi yasakt&r. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren di i domuzlar ve
genç di i domuzlar için ba lar&n kullan&lmas& yasaklanm& t&r.

4 haftal&ktan ba layan ve çiftle meden sonra beklenen yavrulama tarihinden 1
hafta öncesine kadar olan dönem boyunca, di i domuzlar ve genç di i domuzlar
gruplar halinde bar&nd&r&lmal&d&r. Grubun bar&nd&r&ld& & ah&r&n kenarlar& uzunluk
olarak 2,8 m’den daha uzun olmal&d&r. Bir grupta 6 adetten dü ük say&da hayvan&n
bar&nd&r&lmas& durumunda, ah&r&n kenarlar& uzunluk olarak 2,4 m’den daha uzun
olmal&d&r.
Gruplar halinde bar&nd&r&lan di i domuzlar ve genç di i domuzlar, g&da için
rekabetçilerin olmas& durumunda dahi, her birinin yeterli düzeyde g&da alabilece i
bir sistem kullan&larak beslenmelidirler.
Açl&klar&n& gidermek ve gevi getirme ihtiyaçlar&n& dikkate almak üzere, tüm
kurudaki gebe di i domuzlara ve genç di i domuzlara yüksek enerjili g&dalar
kadar, yeterli miktarda ot ya da yüksek lifli g&dalar da verilmelidir.
Gruplar halinde bar&nd&r&lmas& gereken ve özellikle sald&rgan olan, di er hayvanlar
taraf&ndan sald&r&ya u ram& olan ya da hasta veya yaral& olan domuzlar, geçici
süre ile ayr& bölmelerde bar&nd&r&labilirler. Böyle bir durumda, her bir hayvan için
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kullan&lan bölmeler özel veteriner hekim tavsiyesi ile çeli ki yaratm&yor ise,
hayvan&n kendi etraf&nda kolayl&kla dönmesine izin verecek büyüklükte olmal&d&r.
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, tüm i letmeler için yukarda bahsdilen standartlar
geçerli olacakt&r. Ancak bu düzenlemeler, on di i domuzdan az say&da hayvan&
olan i letmeler için geçerli de ildir.
Domuzlar&n bak&m&ndan sorumlu olan ki ileri çal& t&ran ya da söz konusu ki iler
ile anla ma yapan herhangi bir ki i, hayvanlara bakan ki iye, hayvan refah&
uygulamalar& konusnda bu ki inin gerekli uygulamalr& yapmas& için talimat
vermek ve gerekli e itimi sa lamakla yükümlüdür.
Üye olmayan ülkelerden ithal edilen hayvanlar&n, refahlar& ile ilgili

artlar

aç&s&ndan, yeti tirilirken en az&ndan, Topluluk men eli hayvanlara gösterilen
muameleye e de er bir muamele görmeleri istenmektedir. Söz konusu standartlar
söz konusu ilgili üye olmayan ülkenin yetkili makamlar& taraf&ndan haz&rlanm&
olan bir sertifikada belirtilmi olmas& gerekmektedir.
Avrupa Birli inin ilgili mevzuat& (91/630/AET) ile genel olarak domuzlar&n
korunmas& ile ilgili a a &daki standartlar ortaya konmu tur:
Sürekli ya da ani sesler engellenmelidir. Domuzlar, günde en az sekiz saat bir süre
ile olmak ko uluyla, asgari günlük 40 lüks yo unlu unda, & &k alt&nda
bar&nd&r&lmal&d&r.
Domuz bar&naklar& hayvanlar için a a &daki ko ullar alt&nda bar&nd&r&lmas&na
imkan verecek ekilde in a edilmesi gerekmektedir:
•

Uygun bir ekilde drene edilecek ekilde ve temizlikte, fiziksel ve
termal olarak rahat bir yatma alan&na eri imlerinin olmas& ve tüm
hayvanlar&n ayn& anda yatabilmesine imkan tan&yan geni likte olmas&,

•

Normal bir ekilde dinlenmelerine ve kalkmalar&na,

•

Di er domuzlar& görecek ekilde; ancak beklenen yavrulama tarihinden
bir hafta önce di i domuzlar ve genç di i domuzlar ayn& cinsten olan
hayvanlar&n görü alan& d& &nda bar&nd&r&labilir.
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Domuzlar&n, hayvanlar&n sa l&klar&na zarar& olmayan , saman, kuru ot, tahta, tala ,
mantar harc&,

çürümü bitki, turba ya da bunlar&n kar& &mlar& gibi düzgün

ara t&rma ve i leme faaliyetlerini sa lamak amac&yla, yeterli miktarda malzemeye
sürekli eri imi olmal&d&r.
Zemin düz olmal& ayr&ca, domuzlar&n yaralanmas&n& engellemek üzere, kaygan
olmamal& ve zemin üzerinde ayakta dururken ya da yatarken domuzlarda
yaralanmaya ya da ac& çekmelerine neden olmayacak bir ekilde tasarlanmal&, in a
edilmeli ve bak&lmal&d&r. Zeminlerin domuzlar&n boyutu ve a &rl& &na uygun
olmal& ve altl&k yap&lmad& ise sert, düz ve dayan&kl& yüzeyleri olmal&d&r.
Tüm domuzlar günde en az bir kere beslenmelidirler. Domuzlar&n gruplar halinde
bar&nd&r&ld& & ve ad libitum ya da otomatik bir besleme sistemi ile, beslenmedikleri
durumlarda, her domuzun gruptaki di er domuzlarla ayn& oranda g&daya
ula abilmesi sa lanmal&d&r.
)ki haftal&ktan büyük olan tüm domuzlar&n yeterli miktarlarda taze suya eri imleri
olmal&d&r.
A a &da verilmekte olan istisnalar d& &nda, tedavi ya da te his amac& ta &yan ya da
ilgili mevzuata uygun olarak domuzlar&n tan&mlanmas& için ve yaralanma ya da
vücudun hassas bir bölgesinin kayb& ya da kemik yap&s&nda de i iklik olmas& ile
sonuçlanan ve müdahale amac&yla yürütülen tüm prosedürler yasaklanmal&d&r:
•

Dünyaya gelmesinden sonra en geç yedi gün içerisinde domuz
yavrular&n&n sivri di lerinin kö elerinin z&mpara ya da k&rkma ile tek tip
bir ekilde, düz bir yüzey b&rak&larak k&salt&lmas&; güvenlik gerekçeleri
nedeniyle ya da yaralanmalar& engellemek amac&yla erkek domuzlar&n
uzun sivri di leri k&salt&labilir,

•

Kuyru un bir k&sm&n&n kesilmesi,

•

Erkek domuzlar&n dokular&n uzakla t&r&lmas& d& &nda ba ka yöntemlerle
k&s&rla t&r&lmas&,

•

Hayvanlar&n aç&k besi sistemlerinde bar&nd&r&lmas& durumunda, ulusal
mevzuata uygun olarak burun halkas& tak&lmas&.
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T&rnak kesimi ve sivri di lerin k&salt&lmas& rutin olarak uygulanabilmektedir,
sadece di i domuzlar&n meme ba lar&n&n ya da di er domuzlar&n kulaklar&n&n ya da
kuyruklar&n&n yaraland& &na dair olaylar&n görülmesi durumunda,müdahale söz
konus olabilir. Söz konusu i lemleri yürütmeden önce, çevre ve besi
yo unluklar&n& dikkate alarak, kuyruk &s&rma di er anormal hareketleri önlemek
için ba ka önlemler de al&nmal&d&r. Bu nedenle, yetersiz çevresel ko ullar ya da
yönetim sistemleri de i tirilmelidir.
Yukar&da bahsedilen i lemlerin hepsi, bir veteriner hekim taraf&ndan ya da uygun
olarak e itim görmü , uygun araçlarla ve hijyenik ko ullar alt&nda, söz konusu
teknikleri yürütebilme tecrübesine sahip ki iler taraf&ndan yürütülmelidir.
K&s&rla t&rma ya da kuyruk kesme do umdan sonra yedi günü geçirdikten sonra
yap&lacak ise, söz konusu i lemler sadece anestezi ve süresi uzat&lm& ilave
analjezi alt&nda veteriner hekim taraf&ndan gerçekle tirilmelidir.
2.6.1 Çe itli Domuz Kategorileri çin Ko ullar
2.6.1.1 Erkek Domuzlar
Erkek domuz ah&rlar&, erkek domuzlar&n kendi çevrelerinde dönebilmelerine, di er
domuzlar& duyabilmelerine, koklayabilmelerine ve görebilmelerine imkan
tan&yacak bir ekilde yerle tirilmeli ve in a edilmelidir. Yeti kin bir erkek domuz
için ayr&lan aç&k zemin alan& en az 6 m2 olmal&d&r.
Do al çiftle me için ah&rlar&n da kullan&lmas& durumunda, yeti kin bir erkek
domuz için ayr&lan zemin alan& en az 10 m2 olmal& ve ah&r zemini aç&k, pürüzsüz
olmal&d&r. 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren, bu hüküm yeni in a edilmi ya da
yeniden in a edilmi veya bu tarihten sonra ilk defa kullan&ma aç&lm& tüm
i letmelere uygulanmaktad&r. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren bu hüküm tüm
i letmeler için geçerlidir.
2.6.1.2 Di i Domuzlar ve Genç Di i Domuzlar
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Gruplar içerisinde sald&rganl& & asgariye indirgenmek için önlemler al&nmal&d&r.
Gebe olan di i domuzlar ve genç di i domuzlar, gerekli olmas& durumunda iç ve
d&

parazitlere kar & tedavi edilmelidir. Ayr& do um bölmelerine al&nmalar&

durumunda gebe olan di i domuzlar ve genç di i domuzlar tamamen
temizlenmelidir.
Beklenen yavrulama tarihinden önceki bir hafta içerisinde, di i domuzlara ve genç
di i domuzlara, i letmede kullan&lan gübre sistemi için teknik olarak uygun olmas&
durumunda, yeterli miktarlarda uygun altl&k materyali sa lanmal&d&r.
Do al ya da yard&m ile yavrulaman&n kolayla t&r&lmas& için arka tarafta, di i
domuzlar ve genç di i domuzlar için ayr&lm& aç&k bir zemin alan&n&n ayr&lm&
olmas& gerekmektedir.
Di i domuzlar&n bar&nd&r&ld& & yavrulama bölmeleri seyrek tutulmal& ve yavrulama
raylar& gibi, domuz yavrular&n&n korunmas& için gerekli olan araçlar& içermelidir.
2.6.1.3 Domuz Yavrular

Toplam zemin alan&n&n, hayvanlar&n ayn& zamanda dinlenmesine imkan tan&yan
yeterli büyüklükte bir k&sm&, düz olmal& ve bu alan has&r ile kaplanmal& ya da
saman ile ya da uygun bir materyal ile altl&kla dö enmelidir.

Yavrulama bölmesinin kullan&lmas& durumunda, domuz yavrular&n&n zorluk
çekmeden annelerini emmesine imkan tan&yan yeterli büyüklükte bir alan&n
ayr&lm& olmas& gerekmektedir. Aksi durumda, anne domuzun ya da domuz
yavrular&n&n refah&n&n ya da sa l& &n&n olumsuz yönde etkilendi i durumlar
d& &nda, domuz yavrular& do umdan sonra en az 28 gün geçmeden sütten
kesilmemelidir. Ancak yeni bir grup girmeden önce domuz yavrular&na hastal&k
bula mas& riskinin asgariye indirgenmesi için bo alt&lm& , temizlenmi

ve

dezenfekte edilmi özelle mi bar&naklara ta &nmas& durumunda domuz yavrular&,
en fazla 7 gün öncesinden sütten kesilebilirler.
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2.6.1.4 Genç Domuzlar ve Dam zl k Domuzlar
Gruplar halinde bar&nd&r&lmalar& durumunda, hayvanlar&n normal davran& lar&n&n
ötesinde, kavga etmelerinin önlenmesi için önlemlerin al&nmas& gerekmektedir.

Söz konusu hayvanlar mümkün oldu unca az kar& t&r&lm& gruplar içerisinde
bar&nd&r&lmal&d&r. Birbirlerine al& k&n olmayan domuzlar&n kar& t&r&lmas&n&n gerekli
oldu u durumlarda, bu mümkün olan en erken ya ta, tercihen sütten kesilmeden
önce ya da sütten kesildikten sonra bir hafta içerisinde yap&lmal&d&r. Domuzlar
kar& t&r&ld&klar&nda, di er domuzlardan kaçmaya ve saklanmalar&na imkan verecek
uygun imkanlar&n tan&nm& olmas& gerekmektedir.

Ciddi kavga i aretlerinin görüldü ü durumlarda, bir an evvel nedenleri
ara t&r&lmal& ve hayvanlara yeterli saman verilmesi ya da ara t&rmaya yönelik di er
materyallerin verilmesi gibi uygun olan önlemler al&nmal&d&r. Risk alt&nda olan
hayvanlar ya da özellikle sald&rgan olan hayvanlar gruptan ayr& tutulmal&d&r.
Kar& t&rmay& kolayla t&rmak üzere trankilizan maddelerin kullan&m& sadece
veteriner hekime dan& &ld&ktan sonra, istisnai ko ullar ile s&n&rland&r&lmal&d&r.
2.7 Koyun ve Keçi Yeti tiricili inde Hayvan Refah
Koyun ve keçiler hem aç&k hem de kapal& yerlerde bar&nd&r&labilir. Aç&k veya
kapal& bar&naklar&n seçimi, mevcut imkanlara ve hayvanlar&n kullan&m amac&na
ba l& olarak yap&l&r.
A &llarda (bar&naklarda) bireysel olarak bar&nd&rmak pek tavsiye edilmez. Ancak
bireysel bar&nd&rma için Avrupa Konseyi Rehberi hayvanlar& bireysel olarak
bar&nd&rmada; koyun için ayr&lan alan&n 1,4 m2, keçi için 1,6 m2 ve bir taraf&n
uzunlu unun ise en az 1,8 m olmas& gerekti ini belirtir. Verilen bu ölçüler
)ngiltere (UK) rehberinde tavsiye edilen ölçülerden (vücut a &rl& & 35 kg’dan
dü ükler için 2,0 m2 ve vücut a &rl& & 35 kg’dan fazla olanlar için 2,8 m2 lik bir
alan) daha küçüktür. Hayvanlar yaln&z bar&nd&r&ld& &nda mutlaka birbirlerini
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görmeleri sa lanmal&d&r. Etraf&nda hiçbir koyunun olmad& & yerde bar&nd&r&lan
koyunlar, kendilerini görebilecekleri bir ayna konuldu unda daha sakin
görünmektedir.
Grup olarak bar&nd&rma için Avrupa konseyi rehberi 6-12 tane hayvan&n
bar&nd&r&ld& & a &llarda; her koyun için 0,7 ve her keçi için 0,8 m2 alan olmas&
gerekti ini belirtmektedir. Gruptaki hayvanlar&n birbirine olan tolerans&, boynuzlu
hayvanlar&n davran& lar& dikkatle gözlemlenmelidir. Zemin, hayvanlar&n her zaman
kolay bir ekilde yat&p kalkmalar&na olanak verecek bir ekilde planlanmal&d&r.
Zemine saman veya tala gibi altl&k materyalleri serilmeli ve altl&klar iki günde bir
de i tirilmelidir. Koyun ve keçiler ayn& zamanda, daha az i çilik gerektiren metal
&zgaral& veya yumu ak bir zemin üzerinde altl&k materyali kullan&lamayan
a &llarda da bar&nd&r&labilir.
Koyun ve keçiler için çevre s&cakl& &n&n 10-24 C aras&nda ve rölatif nem oran&n&n
% 45-65 olmas& önerilir. A &lda rumen gaz& (metan) ve amonyak birikmesini
önlemek için, a &l&n havaland&rma kapasitesinin 3 m3/saat/ kg canl& a &rl&k
civar&nda olmas& gerekir.
Koyun ve keçiler, a &l&n duvarlar&na veya a &l önünde bir zemine sabitlenmi
yemliklerde iyi kaliteli kuru ot ve samanla beslenmelidir. Ayr&ca koyunlar için
haz&rlanm& , bak&r seviyesi dü ük pelet yemler ilave olarak verilmelidir. Içme suyu
otomatik suluklardan veya su yalaklar&nda ad libitum olarak verilir.
Biyomedikal

ara t&rmalar

da

koyun

ve

keçi

s&n&rl&

olmakla

birlikte

kullan&lmaktad&r. Bu hayvanlardan mikrobiyolojik kültür vasat& için kan al&m&
yap&l&r. Antikor üretimi ve cerrahi teknikler geli tirmek için çe itli bilimsel
ara t&rmalar da kullan&l&rlar. Bu uygulamalar s&ras&nda hayvan refah& aç&s&ndan
olumsuzluklar görülebilmektedir (Koolhaas ve ark., 2003).

2.8 S

r Yeti tiricili inde Hayvan Refah

Avrupa tar&m& incelendi inde, son on y&l içerisinde karl&l& &n ön planda oldu u
görülür. Buna ra men bilim adamlar&n&n ve halk&n entansif tar&m uygulamalar&
60

üzerine endi esi son bir kaç y&l içerisinde artm& t&r. Baz& ara t&r&c&lar, gelecekte
tar&m&n daha entansif yap&laca &n& tahmin etmektedirler. Ayn& zamanda, organik
tar&m uygulamalar&n&n gelecekte de i en tüketici taleplerinin kar &lanmas&nda ve
daha fazla çevreci üretim sistemlerinin geli mesinde de önemli bir f&rsat
olabilece i artan bir görü haline gelmi tir (Lampkin, 1990).
S& &rlar&n&n refah& ile ilgili baz& kayg&lar a a &daki ekilde ele al&nabilir.
Bunlar:
•

Kesime gönderilen hasta ve sakat hayvanlar&n ta &nmas&,

•

Yak&c& kimyasallar ile buza &larda boynuz köreltme,

•

S& &rlar&n hareketlerini engelleyecek ekilde uzun süre ba l& tutulmalar&,

•

Dam&zl&k olarak tutulacak hayvanlar&n bireysel bölmelerde yeti tirilmeleri

•

Buza &lar&n özellikle do umdan hemen sonra anlar&ndan ayr&lmas&,

•

Besiye al&nan buza &lar&n küçük bölmelere kapat&lmas&,

•

Üretimle ili kili olan hastal&k ve metabolik bozukluklara duyarl&l&k ( Fox,
1983).

Bu prensipler incelendi inde geleneksel entansif hayvan yeti tirme sistemleri için
önemli de i ikliklerin ve yeni düzenlemelerin getirilmesi zorunlulu unu ortaya
ç&karmaktad&r. Bu de i ikliklerin, hayvan sa l& & ve refah& üzerindeki potansiyel
etkisi ile ilgili baz& kayg&lar ifade edilmektedir. Bunun yan&nda, hayvan sa l& & ve
refah& için, organik hayvan yeti tirme sistemlerinin, bilinen geli mi yeti tirme
yöntemlerinin aç&klanmas& yönünde de baz& f&rsatlar sa layabilece i görü ü
desteklenmektedir (Andrews, 1991).
2.9 Avrupa Birli inde Nakil Esnas nda Hayvan Refah
Hayvanlar&n korunmas&na yönelik önemli bir görev alan& da hayvan nakliyesidir.
Nakliye s&ras&nda s&kl&kla ülke s&n&rlar&n&n a &lmas& nedeniyle standart, kat& ve
ba lay&c& toplum normlar&n&n belirlenmesi gereklidir. Bu alan için son derece
yo un ve uzun süreli müzakerelerden sonra AB çap&nda bir uzla maya
var&labilmi tir. 11 Haziran 1999 tarihinde Almanya’da yay&mlanan “Nakliyede
Hayvanlar&n Korunmas&” ile ilgili yönetmelikle birlikte hayvan nakliyesi
kapsam&ndaki toplumsal belirlemeler tamamen ulusal yasa çerçevesinde ele
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al&nm& t&r. Böylece art&k Avrupa’da genel nakliye süresine ili kin s&n&rlamalar&n
yan& s&ra, hayvanlar&n yüklenmesi, yemlenmesi ve sulanmas& kapsam&nda resmi
kontrol merkezlerine son derece geni yetkilerin verilmesi ile ilgili kat& talepler
yürürlü e girmi tir. AB platformunda nakliye durumunun iyile tirilmesine yönelik
belirlenen di er Avrupa hükümleri, besleme (g&da) istasyonlar& ve özel araçlarla
ilgili talepleri düzenlemektedir. Üçüncü dünya ülkelerine yönelik etkili bir hayvan
koruma kontrol sistemi sayesinde, s& &rlar için AB ihracat iadelerinin, ancak
hayvanlar&n hedeflenen ülkeye kadar hayvanlar& koruma yasas& çerçevesinde
nakledilmesi durumunda mümkün olabilece i belirtilmektedir.14
Hayvan nakilleri s&ras&nda özellikle domuz ve kanatl&larda ölüm oranlar&n&n
artmas& karkaslardaki morart& veya eziklikler, hayvanlarda a &rl&k kayb&, etlerin
kalitesinde azalma gibi hayvan refah& standartlar&n&n gözard& edilmesinden
kaynaklanan bir tak&m problemler hayvan refah& kurallar&n&n önemini ortaya
koymaktad&r.
Hayvanlar&n nakli yoluyla bula &c& hayvan hastal&klar& ile zoonotik hastal&klar&n
h&zl& yay&lmas&na neden olmaktad&r. Özellikle uzun yolculuklar s&ras&nda
hayvanlar&n su ve beslenme ihtiyaçlar&n&n yeterli ölçüde kar &lanmamas& ve s&k& &k
ortamda bulunmalar&ndan kaynaklanan a &rl&k kayb& hayvan refah& ile ilgili
problemi ortaya koymaktad&r.

Nakillerde hayvanlar&n refah&n&n sa lanabilmesi için, araçlar&n hayvanlar&n
refah&n& bozmayacak yeterli donan&mlara sahip olmas&, hayvanlar&n sa l&kl& bir
ekilde ta &nmas&, Hayvanlar&n bak&m ve besleme artlar&n&n sa lanmas&, Sekiz
saatten fazla süren uzun yolculuklarda hayvanlar&n dinlendirilmesini gerektirir
(Özdemir., 2005)

Bu çal& mada, ülkemizin AB uyum çal& malar& kapsam&nda gerek mevzuat ve
gerekse uygulama anlam&nda düzenlemeler yap&lmas&n& zorunlu k&lan ayr&ca
uluslar aras& ve ulusal kamuoyu taraf&ndan hassasiyetle takip edilen ve ciddi ticari
k&s&tlamalara yol açabilen çiftlik hayvanlar&n&n nakli esnas&nda refah& çerçevesinde
14

11 Haziran 1999 tarihli Almanya Hayvanlar& Koruma ve Nakliye Yönetmeli i
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genel çerçeveyi çizen 1/2005/EC say&l& konsey yönetmeli i irdelenmektedir,
Avrupa birli inin nakil s&ras&ndaki hayvan refah& uygulamalar& k&saca özetlenmeye
çal& &lacak ve mukabil Türk mevzuat& ortaya konularak kar &la t&r&lmas&
yap&lacakt&r.
AB Nakil s&ras&ndaki hayvan refah& standartlar&n& a a &daki ilgili AB Mevzuatlar&
ile ortaya koymu tur :
•

1/2005/EC say&l& Nakliye ve ilgili di er i lemler s&ras&nda hayvanlar&n
korunmas& Konsey Yönetmeli i

•

91/628/EEC say&l&

Hayvanlar&n nakliyeleri esnas&nda korunmalar&

hakk&nda direktif
•

95/29/EC say&l& Hayvanlar&n nakliyeleri esnas&nda korunmalar& hakk&nda
de i iklik yapan direktif

•

1255/97 say&l& EC Dinlendirme istasyonlar& hakk&nda Konsey Tüzü ü

•

411/98/EC say&l& Karayolu ile 8 saaten fazla ta &nmalar& durumunda ilave
artlar hakk&nda Konsey Tüzü ü

•

2001/298/EEC say&l& de i iklik yapan direktif

•

1040/2003/EC say&l& Hayvan Dinlendirme istasyonlar&n&n kullan&m& ile
ilgili Konsey Tüzü ü

Hayvanlar&n nakli s&ras&nda Hayvan refah& ile ilgili standartlar& ortaya koyan AB
mevzuat& kapsamlar&na göre a a &daki ifade edildi i ekilde grubland&rlabilir;
90/425, 91/426, 91/628, 95/29 say&l& yönetmelikler, Hayvanlar&n nakil s&ras&nda
korunmas&na ili kin standartlar, 1255/97 say&l& yönetmelik, Hayvanlar&n nakli
s&ras&nda kullan&lan dinlendirme noktalar& ve nakil güzergah& ile ilgili standartlar,
411/98 say&l& yönetmelik ile süresi sekiz saati a an nakillerde çiftlik hayvanlar&n&n
ta &nmas& için kullan&lan araçlara getirilen standartlar ortaya konmu tur. Nakille
ilgili son direktif ise Nakliye ve ilgili di er i lemler s&ras&nda hayvanlar&n
korunmas& ve 64/432/EEC ve 93/119/EC Say&l& Direktifler ile 1255/97 (EC) Say&l&
Yönetmelikte de i iklik yap&lmas&na dair 22 Aral&k 2004 tarih ve 1/2005 Say&l&
Konsey Yönetmeli idir (A karo lu, 2006)
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2.9.1 Nakliye ve lgili Di er

lemler S ras nda Hayvanlar n Korunmas

Konusunda Avrupa Birli i Mevzuatlar
Bu çal& mada temel olarak 22 Aral&k 2004 tarihinde yay&nlanan Nakliye ve ilgili
di er i lemler s&ras&nda hayvanlar&n korunmas& ve 64/432/EEC ve 93/119/EC
Say&l& Direktifler ile 1255/97/EC15 Say&l& Yönetmelikte de i iklik yap&lmas&na dair
1/2005 Say&l& Konsey Yönetmeli i incelenecektir.
Genel olarak nakil ile ilgili Avrupa Birli i düzenlemeleri hayvanlar&n gidecekleri
yerlere eziyet edilmeden, ac& çekmeden, güvenli ve sa l&kl& varabilmelerini
sa lamay& amaçlamaktad&r.
Hayvan refah& alan&nda Avrupa Birli indeki düzenlemelerin genel kapsam&
Hayvanlar&n nakil s&ras&nda hayvan refah&na uygun olarak korunmas&n& ,Gerçek ve
tüzel ki i ve kurulu lara ait nakil araçlar&n&n ta &yaca & teknik ve hijyenik asgari
artlar&, Nakilde hayvanlara refakat eden bak&c&lara, nakil yapan araçlar&n
sürücülerine, nakil yapan organizatörlere verilecek yetki belgesi ve araçlara yetki
belgesi verilmesi/al&nmas&-iptal edilmesini ve denetim ve yapt&r&mlar&m&
kapsamaktad&r.
Avrupa Birli inde yasal mevzuat üye devletleri hayvanlar&n refah&na tam önem
vermelerinin zorunlu k&lmaktad&r. Nakliye s&ras&nda hayvanlar&n korunmas&n&n bir
boyutunun da sadece hayvanlar&n korunmas& ile s&n&rl& kalmay&p ticari anlamda
k&s&tlamalar& da beraberinde getirmesidir ki olu turulacak standartlar&n piyasa
kurulu lar&n&n düzenli bir biçimde faaliyette bulunmas&na imkan sa laman&n
gereklili i gözönünde bulundurulmu tur. Konseyin, 19 Haziran 2001 tarihinde,
Komisyonu, gerek nakliye s&ras&nda gerekse nakliye sonras&nda hayvanlar&n refah
ve sa l& &n&n teminat alt&na al&nmas& maksad& ile, ac& ve &st&rab& önlemek için
bula &c& hayvan hastal&klar&n&n meydana gelmesini ve yay&lmas&n& önleme de
dahil, mevcut Topluluk mevzuat&n&n etkin biçimde uygulanmas&n&n ve s&k& bir
ekilde yürütülmesinin sa lanmas& ve hayvanlar&n korunmalar&n&n ve refahlar&n&n

15

AB 1/2005 Say&l& Direktifin Tercümesi http://twinning.vet.gov.tr/
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iyile tirilmesine yönelik önerilerde bulunma yönündeki daveti halihaz&rdaki yasal
çerçevenin çizilmesinde etkili olmu tur.
Avrupa

Birli i

içinde

nakil

konusundaki

halihaz&rdaki

yasal

mevzuat

olu turulurken hayvan naklinin süresi hususunda yetkili bilimsel komiteye
dan& &lmas&, nakliyeciler için uyumla t&r&lm&

bir Avrupa örnek belgesinin

sunulmas&, uzun nakliye hususunda güzergah planlar&n&n uyumla t&r&lmas&, nakliye
s&ras&nda hayvanlarla ilgili i ler yapan personelin yetkili makamlarca tan&nan bir
e itim kursunu tamamlamas&n&n temin edilmesi, topluluk s&n&r kontrol
noktalar&ndaki

veterinerlik

kontrollerinin,

hayvanlar&n

nakliye

için

tabi

tutulduklar& refah ko ullar&n&n kapsaml& denetimini de içine almas&n&n temin
edilmesi hususlar& temel konular olarak olarak ele al&nm& t&r.
Ayr&ca yürürlükteki mevzuat olu turulurken yeni bilimsel geli meler çerçevesinde
Hayvan Sa l& & ve Hayvan Refah& Bilimsel Komitesinin, nakliye s&ras&nda
hayvanlar&n refah& hususundaki topluluk mevzuat&n&n de i tirilmesi gerekti i
hususundaki 11 Mart 2002 tarihli görü önem ta &m& t&r.
Bunlar&n yan& s&ra Avrupa Birli inde halen yürürlükte olan ve nakil s&ras&nda
hayvan refah&n&n standartlar&n&n çervesi çizen 1/2005/EC say&l& “Nakliye ve ilgili
di er i lemler s&ras&nda hayvanlar&n korunmas& Konsey Yönetmeli i” ç&kar&l&rken,
mevcut yönetmeli in art&k özel türler ya da nakliye biçimleri hususunda refah
ilkesinin yerine getirilmesini sa layamad& & ve dolay&s&yla güncellenmelerinin
gerekti i, Hayvanlar&n dinlenme noktalar&nda indirilmesi ve tekrar bindirilmesinin
de bunlar için bir stres kayna & olabilece i gibi söz konusu noktalarda di er
hayvanlarla temas neticesi ortaya ç&kan salg&n hastal&klar&n yay&lmas& riskinin
gözönünde bulundurulmas&, Nakliye s&ras&nda hayvanlar&n bak&m&n& yapan herkes
için e itimin zorunlulu u ve e itimin de, yetkili makamlarca onaylanm& olan
kurulu lar taraf&ndan verilmesi gereklili i, Nakliye s&ras&nda hayvanlar&n refah&nda
nakliyecilerin statü ve faaliyetleri hususunda daha fazla sorumluluk üstlenmeleri
ve

effaf olmalar& gereklili i, özellikle bunlar&n raporlama ve do ru kay&t

tutmalar&n&n gereklili i, Toplama merkezlerinin, nakliye s&ras&nda hayvanlar&n
korunmas&na dair Topluluk mevzuat&n&n personel ve ziyaretçiler taraf&ndan
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bilinmesi ve uyulmas&n& temin etmeleri gereklili i gerekçeler olarak dikkate
al&nm& t&r.
Bunlar&n yan& s&ra hayvan refah& mevzuat& kapsam&ndaki seyahat süresi
s&n&rlamalar&n& uygulamak için bu tür kay&t verilerinin sunulmas& ve kontrol
edilmesi önemi, Hayvan refah&na ili kin mevzuatla ilgili ihlallerin yetersiz takibi,
hayvan refah& mevzuat&n&n ihlalleri konusunda kontroller ve cezalar& art&rmak için
tüm Topluluk içinde tek tip prosedürlerin tespit edilmesi ve cezalar&n etkili,
orant&l& ve cayd&r&c& olmas& ihtiyac&, Deniz nakliyesi biçimi için belli tedbir ve
standartlar&n tespit edilmesi ihtiyac&, Uzun yolculuklarda hayvan nakli yapan
karayolu araçlar&ndaki havaland&rma ile ilgili yeni ihtiyaçlar bu alanda yap&lan
düzenlemelerin gerekçelerini olu turmaktad&r.
Genel olarak Avrupa Birli inde uygulanan nakil konusundaki hayvan refah&
uygulamalar& ve standartlar& a a &daki gibi özetlenebilir.
Toplulu un nakille ilgili düzenlemeleri gümrük s&n&rlar&na giren ya da ç&kan
yüklerde yetkililer taraf&ndan yap&lacak olan özel kontroller de dahil, topluluk
içinde canl& omurgal& hayvanlar&n ta &nmas&n&, co rafi ko ullar&n belli hayvan
türlerinin mevsimsel yaylac&l&k için nakliyesini gerektirdi i hallerde kendilerine
ait tar&m araçlar& ya da nakliye araçlar& kullan&larak çiftçiler taraf&ndan yap&lan
hayvan nakillerini, çiftçiler taraf&ndan kendi tesislerinden 50 km alt&ndaki bir
mesafe için kendi nakil araçlar& ile sahip olduklar& hayvanlar&n ta &nmas&n&, deniz
nakliyesi s&ras&nda meydana gelen nakliye s&ras&nda hayvanlar&n refah&n&n
art&r&lmas&n& kapsamaktad&r.
Avrupa Birli inin nakil ile ilgili hayvan refah& düzenlemeleri topluluk veterinerlik
mevzuat&na herhangi bir halel getirmemekte ve bunun anlam& hayvan refah&n&
korumak amaçlan&rken hayvan sa l& & önlemleri göz ard& edilmemektedir. Ayr&ca
ekonomik bir faaliyet ile ba lant&l& olarak gerçekle meyen hayvan nakliyesi ile,
veteriner hekimin önerisi kapsam&nda do rudan veteriner muayenehanelerine
getirip götürülen hayvanlar&n nakli için geçerli de ildir.

66

Genel olarak hiçkimse, hayvanlar&, gereksiz yere yaralayacak ya da ac& verecek
biçimde nakledemez, naklettiremez.
Ayr&ca yolculuk süresini asgariye indirmek ve yolculuk s&ras&nda hayvanlar&n
ihtiyaçlar&n& kar &lamak için önceden gerekli tüm düzenlemeler yap&lmas&
gereklidir. Nakli yap&lacak hayvanlar&n yolculuk yapmaya müsait olmas&
gerekmektedir.

Nakil

araçlar&

ile

indirme

ve

bindirme

tesislerinin,

yaralanmalardan ve ac& vermekten kaç&nacak ve hayvanlar&n güvenli ini
sa layacak biçimde tasarlan&p, imal edilmeleri gereklidir. Ayr&ca düzenli
bak&mlar&n&n yap&lmas& ve bu artlarda i letilmesi de gerekmektedir. Hayvanlar&n
bak&m&n& yapan personelin, duruma göre, bu amaçla e itilmesi ya da ehil olmas&
ve görevlerini, gereksiz korku, yaralanma ya da ac&ya neden olabilecek herhangi
bir iddet ya da yöntem kullanmadan yerine getirilmesi önem arz etmektedir.
Nakliyenin, var&

yerine gecikme olmadan yap&lmas& ve hayvanlar&n refah

durumlar&n&n düzenli olarak kontrol edilmesi ve bunlar&n sürdürülmesi gereklili i,
hayvanlar için hacimlerine ve dü ünülen yolculu a uygun yeterli alan ve
yükseklik sa lanmas&n&n zorunlulu unu ve son olarak ta nakli yap&lan hayvanlara
uygun aralarla su ve yem verilmesi ve dinlenmeleri temin edilmesi ve bu
uygulamalar&n, söz konusu tür ve hacim için kalite ve miktar aç&s&ndan uygun
olmas&n&n gereklili ini Avrupa Birli inin yasal düzenlemeleri kapsam&nda art
ko ulmaktad&r.
2.9.2 Organizatörler, Nakliyeciler, Bak c lar ve Toplama Merkezleri
Nakliyeyi yapan ki iler beraberlerinde nakledilen hayvana ait men ey belgesi ve
sahiplerinin, kalk& yerinin, kalk& tarihinin ve saatinin, dü ünülen var& yerinin,
dü ünülen yolculu un tahmini süresinin belirtildi i belgeler araçta bulundurmak
ve talep edilmesi halinde öngörülen belgeleri yetkili makama sunmak zorundad&r.
Hiç kimse, uygun olarak yetki verilmi nakliyecilerin d& &nda ba ka bir kimse ile
hayvan nakliyesi için sözle me yapamaz ya da böyle bir ki iyi ta eron olarak
tutamaz. Nakliyeciler, nakliye için sorumlu gerçek bir ki i belirlemekle ve
kendilerinin kontrolü alt&ndaki yolculuk bölümünün planlamas&, yerine getirilmesi
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ve tamamlanmas&na ili kin bilgilerin her vakit temin edilebilmesini sa lamakla
yükümlüdürler.
Organizatörler, yolculu un farkl& bölümlerinin yetersiz koordinasyonunun,
hayvanlar&n refah&n& tehlikeye sokmamas& ve hava ko ullar&n&n hesaba kat&lmas& ve
yolculu un planlamas&, yürütülmesi ve tamamlanmas&na ili kin bilgilerin her vakit
yetkili makama sa lanabilmesi için bir sorumlu belirlemektedirler.
Kay&tl& ve evcil tek t&rnakl&lar ile büyükba hayvanlar, küçükba hayvanlar ve
domuzgiller türlerinden olan evcil hayvanlar hususunda Üye Devletler aras&nda ve
üçüncü ülkelere yönelik uzun yolculuklar hususunda, nakliyeci ve organizatörler,
nakil araçlar& ile ilgili yolculu a ili kin olarak öngörülen kurallara uymak
zorundad&rlar.
Hiçbir nakliyeci, yetkili bir makam taraf&ndan verilmi olan bir yetkiye sahip
olmad&kça, nakliyeci olarak çal& amaz. Nakliyeci yetki belgesinin bir suretini
hayvanlar nakil edilirken yetkili makama sunmakla yükümlüdür.
Nakliyeciler, bilgi ve belgelerindeki herhangi bir de i ikli i yetkili makama söz
konusu de i ikli in meydana geldi i tarihten itibaren en geç 15 i günü içinde
bildirmek zorundad&r. Nakliyeciler, hayvanlar& teknik kurallara uygun olarak nakil
yapmakta ve hayvanlar&n bak&lmas& i ini, e itim alm&

olan personelle

yürütmektedirler.
Hiç kimse, mevzuat kapsam&nda bir yetki belgesine sahip olmad&kça, evcil tek
t&rnakl&lar ya da büyükba hayvanlar, küçükba hayvanlar ya da domuzgiller
türlerine ait evcil hayvanlar&n ta &nd& & bir karayolu arac&n& kullanamamakta ya da
burada bak&c& olarak görev alamamaktad&r. Yetki belgesi, hayvanlar nakil edilirken
yetkili makama sunulmaktad&r.
Uzun karayolu yolculuklar&nda, bir seyrüsefer sistemi kullan&lmaktad&r. Bu tür
seyrüsefer sistemlerinden al&nm& olan kay&tlar& en az üç y&l süre ile saklanmakta
ve bunlar&, talep edilmesi halinde yetkili makama sunulmaktad&r..
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Hiç kimse, karayolu veya deniz yolu ile nakillerde araçlar& için onay belgesi
kontrol

edilip

onaylanmad&kça,

hayvanlar&

uzun

bir

yolculuk

için

nakledememektedir. Bu onay belgesi bulunmayan araçlarla evcil tek t&rnakl&lar ya
da büyükba hayvanlar, küçükba hayvanlar ya da domuzgiller türlerine ait evcil
hayvanlar&n 10 deniz milinden daha fazla bir mesafe için denizyolu ile
nakledilmesi yasakt&r.
Toplama merkezleri i letmecileri, hayvanlar&n, öngörülen teknik kurallara göre
muamele edilmelerini sa layacak, hayvanlar&n bak&m&n& sadece öngörülen ilgili
teknik kurallar hususunda e itim alm&

olan personelle verecek, toplama

merkezine al&nm& ki ililere, bu kapsam&ndaki görev ve yükümlülükleri ile bunlara
uyulmamas& sonucunda verilecek cezalar düzenli olarak bildirilmekte ve tespit
edilen ihlalleri gidermek ve bir daha böyle bir ey olmamas& için gerekli tedbirler
al&nmaktad&r
2.9.3 .Yetkili Makamlar n Görev ve Yükümlülükleri:
Yetkili makam, ba vuru sahiplerinin, yetki için ba vuru yap&lan Üye Devlette
kurulmu olmas& ya da ba vuru sahibinin üçüncü bir ülkede kurulu olmas& halinde,
söz konusu Üye Devlette bir temsilcili inin olmas&, yeterli ve uygun personel,
teçhizat ve çal& ma prosedürlerine sahip olduklar&n& ortaya koymalar& art& yetki
belgesi vermektedirler. Söz konusu yetki belgeleri, verili tarihinden itibaren en
fazla be y&l süre ile geçerli olacak ve uzun yolculuklar için geçerli olmamaktad&r.
Uzun yolculuk nakliye belgeleri için ayr&ca ba vuru sahiplerinin uzun yolculuklar&
yürüten tüm sürücü ve bak&c&lar için geçerli sürücü ve bak&c& yetki belgeleri, onay
belgeleri, nakliyecilere sorumluluklar& alt&nda bulunan karayolu araçlar&n&n
hareketlerini izleyip kay&t etmelerine ve uzun yolculuklar s&ras&nda sürücülerle
istenildi i vakit temas kurmalar&na imkan veren prosedürlere ili kin ayr&nt&lar ile
acil durumlarda uygulanacak acil durum planlar& ile seyrüsefer sistemini sunmalar&
gerekmektedir.
Nakliyeciler, sadece tek bir Üye Devletteki tek bir yetkili makama yetki belgesi
için ba vuruda bulunabilirler.
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Yetkili makam, nakliye s&ras&nda do rulanabilecek kriterlere göre, bir yetki
belgesinin kapsam&n& uzun yolculuklar ile s&n&rland&rabilmektedir. Her bir yetki
belgesine, üzerinde Üye Devlette ba ka bir e i olmayan bir numara verilmektedir.
Yetki belgesi, veren Üye Devletin resmi dilinde (dillerinde) ve ayr&ca,
nakliyecinin di er bir Üye Devlette çal& mas&n&n söz konusu oldu u durumlarda
)ngilizce olarak haz&rlanmaktad&r. Ayr&ca nakliyeciler h&zl& biçimde tespit
edilmesine imkan veren bir biçimde kay&t edilmekte ve yetki belgelerini elektronik
bir veri taban&na kaydedilmektedir. Nakliyeci ad& ve yetki numaras&, söz konusu
yetki belgesi yürürlükte oldu u sürece isteyen ki ilerin yararlanmas&na aç&k
olmaktad&r.
Uzun yolculuklar öncesi yetkili makam yolculuk kütü üne ili kin olarak kontroller
yapmak ve tedbirler almakla yükümlüdür. Bu do rultuda kalk& yerindeki yetkili
makam; yolculuk kütü ünde gösterilen nakliyecilerin yapacaklar& i lere denk
gelen geçerli nakliyeci yetki belgelerini, uzun yolculuklarda nakil araçlar&na
ili kin geçerli onay belgelerini ve sürücüler ile bak&c&lar için geçerli yetki
belgesine sahip olduklar&n&, organizatör taraf&ndan sunulmu

olan yolculuk

kütü ünün gerçekleri yans&tt& &n& ve ilgili mevzuat uyup uymad& &n& kontrol
ederek uygun olmas& halinde yolculuk kütü ünü mühürleyerek yolculuk
kütü ünde öngörülen uzun yolculu a ili kin ayr&nt&lar&, var& noktas&, ç&k& noktas&
ya da kontrol noktas&na mümkün olan en k&sa süre içinde bildirmektedir.
Kontrollerin sonuçlar&n&n tatmin edici olmad& & durumlarda, organizatörden,
mevzuata uyulmas& için dü ünülen uzun yolculu a ait düzenlemelerde de i iklik
yap&lmas&n& talep edilmektedir.
Yetkili makam, uzun yolculu un herhangi bir a amas&nda, beyan edilen yolculuk
saatlerinin gerçe e uydu unu, yolculu un mevzuata uydu unu ve özellikle
yolculuk saatlerinin ve dinlenme sürelerinin mevzuat ekinde öngörülen
s&n&rlamalara uydu unu do rulamak üzere, geli i güzel ya da belli bir hedefe
yönelik olarak uygun kontrollerde bulunabilmektedir.

70

Yetkili makam, personelinin mevzuat hükümleri ile ilgili e itimini sa lamakta, bu
amaçla kurslar düzenlemektedir. Yine nakliyecilerin ve toplama merkezlerinin
personeli için e itim kurslar& düzenlemektedir. Karayolu araçlar&n&n sürücüleri ve
bak&c&lar&na ili kin yeterlilik belgesi, mevzuata uygun olarak verilmektedir.
Bir üye devlet taraf&ndan tespit edilen yetkili makam ya da organ, ba vuru üzerine,
uzun yolculuklar için karayolu ve deniz yolu nakil araçlar& için ilgili artlar&n
yerine getirilmesi halinde bir onay belgesi verir ve onay belgelerini elektronik bir
veri taban&na kaydeder.
Üye Devletler, nihai var& yerine ula mak için en fazla 12 saat süren yolculuklar
hususunda, muafiyet isteminde bulunabilirler.
Yetkili makam, hayvanlar&n indirilmesi ve bindirilmesi esnas&nda hayvanlar&n
yolculu a

devam

etmeye

müsait

olup

olmad&klar&n&,

indirme/bindirme

i lemlerinin, yem ve su düzenlemelerinin mevzuat eklerine uygun olup olmad& &n&
kontrol etmektedir.
Üye Devletlerin resmi veteriner hekimleri, ç&k&

noktalar& ile s&n&r kontrol

noktalar&nda hayvanlar&n mevzuata uygun olarak nakledilip edilmedikleri ve
nakliyecilerin, sürücülerin ile bak&c&lar&n, geçerli bir yetki belgesine sahip olup
olmad&klar&n&, hayvanlar&n durumlar&n&n yolculu a devam etmek için uygun
oldu unu, yolculuklar&n& sürdürecekleri nakliye araçlar&n&n mevzuat eklerinde
belirtilen artlara uygun oldu unu, ihracat&n söz konusu oldu u durumlarda,
hareket yerinden ba lay&p nihai var& yerindeki ilk indirme yerine kadar olan
yolculu un ilgili üçüncü ülkelerde geçerli mevzuat ekinde listelenmi

olan

herhangi bir uluslararas& anla maya uygun oldu una dair kan&t sunmu olduklar&n&
kontrol etmektedirler.
Resmi veteriner hekimler, ilgili mevzuat ekinde (1/2005/EC) yer alan “Var& Yeri”
bölümünde

listelenmi

olan

kontrolleri

yapmakta

ve

gerekli

kay&tlar&

tutmaktad&rlar. Kay&t ka &d& ya da ç&kt&n&n bir sureti de dahil olmak üzere, yetkili
makam taraf&ndan en az üç y&l süre ile saklanmaktad&r.
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Yetkili makam&n hayvanlar&n yolcuklar&na devam edecek durumda olmad&klar&na
karar vermesi halinde, hayvanlar indirilecek, su ve yem verilmekte ve
dinlendirilmektedirler.
Yetkili makam, önceden tahmin edilemeyen ko ullar&n mevzuat&n uygulanmas&n&
engelledi i hallerde, nakliye s&ras&nda gecikme meydana gelmesini önlemek ya da
bu tür bir gecikmeyi asgariye çekmek ya da hayvanlar&n ac& çekmesini en aza
indirmek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Ayr&ca Yetkili Makam,
Hayvanlar&n nakline öncelik verilmesi için aktarma yerleri, ç&k& noktalar& ve s&n&r
kontrol noktalar&nda özel düzenlemelerin yap&lmas&n& sa lamakla da yükümlüdür.
Hayvanlar&n refah& için ya da kamu güvenli i nedenleri ile kesinlikle gerekli
olmad&kça, hiçbir hayvan sevk&yat& nakliye s&ras&nda al&konulamamaktad&r.
Yüklemenin tamamlanmas& ile hareket aras&nda gereksiz hiçbir gecikme
istenmemektedir. Herhangi bir hayvan sevk&yat&n&n iki saatten fazla bir süre ile
al&koyulmas&n&n gerekmesi halinde, yetkili Makam, hayvanlar&n bak&m& ve gerekli
hallerde beslenmesi, su verilmesi, indirilmesi ve kalmas& için uygun tedbirlerin
al&nmas&n& sa lamakla yükümlüdür.
Yetkili makam&n mevzuat&n herhangi hükmüne uyulmad& &n& tespit etmesi halinde,
hayvanlar&n refah&n& güvence alt&na almak için gerekli tedbirleri ya kendisi
do rudan alacak ya da yetkili ki iden bu tedbirleri almas&n& talep etmektedir.
Al&nacak tedbirler, hayvanlar&n gereksiz yere ya da fazladan ac& çekmelerine
neden olmayacak ve bunlar, söz konusu risklerin ciddiyeti ile orant&l& olmaktad&r.
Yetkili Makam, söz konusu tedbirlerle ilgili masraflar& uygun biçimde geri
almaktad&r. :artlara ba l& olarak, al&nacak tedbirler; Sürücü ya da bak&c&n&n
de i tirilmesi, hayvanlar&n o an yaralanmalar&n& önlemek için nakliye arac&n&n
geçici tamiri, sevk&yat& ya da bir bölümünü ba ka bir nakliye arac&na aktar&lmas&,
hangisi hayvanlar&n refah&na en uygun ise, hayvanlar&n en kestirme güzergah
üzerinden hareket yerlerine geri gönderilmesi ya da hayvanlar&n en kestirme
güzergah üzerinden var&

yerlerine varmak için yollar&na devam etmelerine

müsaade edilmesi, sorun çözülünceye kadar hayvanlar&n indirilmesi ve uygun
yerde tutulmas& ve gerekti i biçimde bak&mlar&n&n yap&lmas&, hayvanlar&n refah&n&
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güvence alt&na alacak ba ka herhangi bir imkan olmad& & takdirde, bunlar insanc&l
yöntemlerle öldürülecek ya da bunlara ötenazi olarak s&ralanabilir.
Üye Devletler, söz konusu mevzuat hükümlerinin ihlal edilmesine ili kin ceza
kurallar&n& tespit etmekte ve bunlara uyulmas&n& sa lamak için gerekli tüm
tedbirleri almaktad&rlar. Öngörülen cezalar&n etkili, orant&l& ve cayd&r&c& olmas&na
dikkat edilmektedir.
Yetkili makam, herhangi bir nakliyecinin veya nakliye arac&n&n yönetmeli e
uymad& &n& tespit etmesi halinde, bu durumu derhal söz konusu yetki belgesini ya
da nakil arac& için onay belgesi ya da mevzuat hükümlerine uyulmamas&
hususunda sürücünün söz konusu oldu u durumlarda, sürücü yetki belgesini
vermi olan yetkili makama bildirmektedir. Bu tür tebligat&n ekinde hadise ile
ilgili her tür veri ve belgeler bulunmaktad&r. Var& yerindeki Yetkili Makam&n,
yolculu un yönetmeli e kar & yap&lm& oldu unu tespit etmesi halinde, bu durum
derhal hareket yerindeki yetkili makama bildirilmektedir. Bu tür tebligat&n ekinde
hadise ile ilgili her tür veri ve belgeler bulunmaktad&r.
Yetkili makam ilgili nakliyeciden, tespit edilen ihlalin giderilmesini ve bunun bir
daha meydana gelmemesi için gerekli sistemlerin kurulmas&n& talep ederek duruma
göre özellikle hayvanlar&n yüklenmesi s&ras&nda bir veteriner hekim bulunmas&n&
isteyerek, söz konusu nakliyeciyi ek kontrollere tutabilir. )lgili nakliyecinin yetki
belgesini ya da nakil arac&n&n onay belgesini ask&ya alabilir ya da geri çekebilir,
yetki belgesine sahip bir sürücü ya da bak&c&n&n yönetmeli i ihlal etmesi
durumunda, özellikle, ihlalin, sürücü ya da bak&c&n&n, hayvanlar&n mevzuata uygun
olarak nakli için yeterli bilgi ya da bilince sahip olmad& &n& ortaya koymas&
halinde, bu ki inin yetki belgesini geri alabilir, yönetmeli in üst üste ya da ciddi
biçimde ihlal edilmesi halinde, bir üye devlet, söz konusu nakliyeci ya da nakliye
arac&n&, söz konusu nakliyeci ya da nakliye arac&n&n ba ka bir üye devlet
taraf&ndan yetkilendirilmi olmas& durumunda bile, yard&mla ma ve bilgi al& veri i
ile sunulan tüm imkanlardan hiçbir sonuç al&nmam& olmas& kayd& ile, kendi
s&n&rlar& içinde hayvan naklinden men edebilir.

73

Yetkili Makam,

yönetmeli in

artlar&n&n

yerine getirilip getirilmedi ini,

hayvanlar&, nakil araçlar& ve bunlar&n beraberindeki belgeler üzerinde ayr&m
yapmadan denetimler yaparak kontrol etmektedir. Bu tür denetimlerin, her bir Üye
Devlet içinde her y&l ta &nan hayvanlar&n uygun bir oran& üzerinde yap&lmektad&r
ve

bunlar,

di er

amaçlara

gerçekle tirilebilmektedir.

Bu

yönelik

denetimler

kontroller
s&ras&nda

ile

mevzuat

ayn&

anda

hükümlerine

uyulmad& &n&n tespit edildi i durumlarda denetimlerin oran& art&r&lmaktad&r.
Üye Devletler, Komisyona her y&l 30 Hazirana kadar denetimlere ili kin olarak
önceki y&l için y&ll&k bir rapor sunmaktad&rlar. Raporun ekinde, tespit edilmi olan
önemli eksikliklerin bir analizi ile bunlar&n çözümüne yönelik bir eylem plan& da
bulunmaktad&r.
Komisyon veterinerlik uzmanlar&, ilgili Üye Devletin makamlar& ile ve mevzuat&n
tek tip uygulanmas&n& temin maksad& ile gerekli oldu u ölçüde, öngörülen
prosedürlere uygun biçimde mahallinde kontroller yapabilirler.
1/2005/EC say&l& Nakliye ve ilgili di er i lemler s&ras&nda hayvanlar&n korunmas&
Konsey Yönetmeli in yürürlü e girmesi ile birlikte 91/628/EEC Say&l& Direktif ile
411/98 Say&l& Yönetmelik (EC), 5 Ocak 2007 tarihi itibar& ile yürürlükten
kald&r&lm& t&r.
Üye Devletler, nakliyecilerin hayvanlar&n ta &nmas& için hayvan d& k&s&, çöp ya da
yem araçtan s&zmayacak ya da dü meyecek biçimde imal edilmi nakil araçlar&
kullanmalar&n& ve yetkili makam taraf&ndan araçlar&n resmi olarak onaylanm&
dezenfektanlar kullan&larak, hayvan ya da hayvan sa l& &n& etkileyebilecek
herhangi bir ürünün ta &nmas&ndan sonra ve gerekli olmas& halinde ise, herhangi
bir yeni hayvan yüklemesinden hemen önce temizlenmi ve dezenfekte edilmi
olmas&n& sa lamaktad&rlar.
Üye ülkeler, nakliyecilerden, çöp ve tezek depolanmas& için tesis dahil, yetkili
makam taraf&ndan onaylanm& uygun temizlik ve dezenfekte etme tesislerine sahip
olmalar&n& ya da bu i lemlerin yetkili makam taraf&ndan onaylanm& üçüncü bir
tarafça yerine getirili ine dair belgeye dayal& kan&t sunmalar&n& ve nakliye için
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kullan&lan her araç için, içinde minimum olarak a a &daki bilgilerin bulundu u ve
en az üç y&l süre ile saklanacak olan bir kay&t tutulmas&n& istemektedirler.
Bu kay&tlar&n; hayvan alma yerleri, tarihleri ve saatleri ile hayvanlar&n al&nd& &
i letme ya da toplama merkezinin ad& ya da ticari unvan& ve adresleri, teslimat
yerleri, tarihleri ve saatleri ile sevk&yat& alan taraf&n (taraflar&n) ad& ya da ticari
unvan& ve adresi, ta &nan hayvanlar&n türleri ve say&lar&, dezenfekte etme tarih ve
yeri, numara dahil beraberinde bulundurulan belgelere ili kin ayr&nt&lar, her
yolculu un tahmini süresini içeren bilgiler olmal&d&r.
Nakliyeciler, sevk&yat ya da hayvanlar&n, herhangi bir vakit, i letme ya da ilk
toplama merkezinden ayr&l&

vakti ile var&

yerine ula malar& aras&nda,

kendilerinden daha dü ük bir sa l&k durumuna sahip hayvanlar ile temas
etmemelerini sa lamakla yükümlüdürler. Bu artlar, hareket yeri ile var& yeri
aras&nda ölçülmek üzere en fazla 65 km’lik bir mesafeye kadar hayvan nakli yapan
ki iler için geçerli olmayacakt&r.
Hayvanlar dikkatli bir biçimde hareket ettirilmelidir. Geçi yollar&, hayvanlar&n
yaralanmalar&n& asgariye indirecek ve bunlar&n sürü içindeki e ilimlerinden
faydalanacak biçimde yap&lmal&d&r. Hayvanlar& gütmek için kullan&lan aletler
sadece bu amaç için ve k&sa sürelerle kullan&lmal&d&r. Elektrik oku vermek için
kullan&lan aletlerden mümkün mertebe kaç&n&lacakt&r. Her halükarda, bu aletler,
sadece yerinden kalkmayan yeti kin büyükba hayvanlar ile domuzlarda ancak
önlerinde hareket edebilecekleri alan oldu unda kullan&lacakt&r. :oklar, bir
saniyeden fazla sürmeyecek, aralar&nda yeterli bir süre olacak ve sadece arka kalça
kaslar&na tatbik edilecektir. Hayvan&n tepkide bulunmamas& halinde üst üste ok
uygulanmayacakt&r.’
Özellikle kontrol noktalar& ile ilgili spesifik olarak, Yetkili makam, her bir kontrol
noktas&n& onaylayarak bir onay numaras& vermektedir. Bu tür bir onay, belli bir tür
ile ya da belli hayvan ya da sa l&k durumunu içeren kategoriler ile
s&n&rland&r&labilmektedir. Üye Devletlerin Komisyona onayl& kontrol noktalar&n&n
listelerini ve bunlarla ilgili güncellemeleri bildirmektedirler.
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Ayr&ca, bu tür kontrol noktalar& ile ilgili Topluluk mevzuat& herhangi bir
yasaklama ya da k&s&tlamaya tabi olmayan bir yerde bulunmalar&n&, resmi bir
veteriner hekimin kontrolü alt&nda olmas&n&, hayvan sa l& &, hayvanlar&n hareket
ettirilmesi ve kesim an&nda hayvanlar&n korunmas&na ili kin tüm Topluluk
kurallar&na uygun olarak çal& mas&n&, Onaya ili kin artlar&n yerine getirilmesinin
sürdürüldü ünün belirlenmesi için y&lda en az iki kez düzenli denetime tabi
tutulmas&n& öngörmektedir.
Yine bir Üye Devlet, ciddi durumlarda, özellikle hayvan sa l& & ya da refah&
gerekçesi ile, kendi s&n&rlar& içinde bulunan bir kontrol noktas&n&n kullan&lmas&n&
ask&ya almas& gerekti inde Komisyon ve di er Üye Devletlere bu tür bir ask&ya
alma i lemini ve buna ili kin gerekçeleri bildirmekle yükümlüdür. Kontrol
noktas&n&n kullan&m&n&n ask&ya al&nmas&, ancak Komisyon ve di er Üye Devletlere
bununla ilgili gerekçelerin bildirilmesinden sonra kald&r&labilir.
Ayr&ca 1255/97 say&l& yönetmeli in 6. maddesi de; Hayvanlar kontrol noktas&ndan
ayr&lmadan önce, resmi veteriner hekim ya da yetkili makam taraf&ndan bu amaçla
tayin edilmi herhangi bir veteriner hekim, 1/2005 Say&l& Yönetmelikte (EC) at&fta
bulunuldu u biçimde yolculuk kütü ünde, hayvanlar&n yolculuklar&na devam
etmeye uygun olup olmad&klar&n& kontrol edeceklerdir. Üye Devletler, veteriner
hekim kontrolü sonucunda yap&lan masraflar&n ilgili i letici taraf&ndan
kar &lanmas&n& hüküm alt&na alabilirler.
1255/97 say&l& yönetmeli in sa l&k ve hijyen tedbirleri ile ilgili ekide
de i tirilmi tir. Buna göre; Her kontrol noktas&n&n söz konusu tesislerden geçen
hayvan sevk&yatlar& aras&nda ve ciddi bula &c& hastal&klar&n di er i letmelere
geçmesini önleyecek biçimde yeterli biyolojik güvenlik sa lamak üzere uygun bir
yerde olmas& gerekmekte, buna göre tasarlanmal& ve i letilmeli, temizlik ve
dezenfekte etme prosedürlerinin uygulanmas&na imkan verecek biçimde yap&lmal&,
donat&lmal& ve i letilmelidir. Mahallinde kamyon y&kama tesisi sa lanmal& ve bu
tür tesislerin tüm hava ko ullar&nda çal& abilmesi gereklili i gözönünde
bulundurulmal& ve resmi veteriner hekim taraf&ndan talep edildi i biçimde, her
kullan&m öncesinde ve sonras&nda temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
sa lanmal&d&r.
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Bar&nd&r&lan hayvanlar ile temas kuran personel ve donan&m, hayvanlar ya da
bunlar&n d& k&lar& ya da sidiklerine temas ettikten sonra temizlemekte ve
dezenfekte edilmektedir. Özellikle, kontrol noktas&ndan sorumlu ki i, temiz
donan&m ve koruyucu elbise temin edecek ve bunlar, sadece kontrol noktas&na
giren ki iler taraf&ndan kullan&lmak üzere tahsis edilecektir; sorumlu ki i, yukar&da
bahsi geçen kalemlerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için uygun donan&m
sa lamaktad&r.
Ayr&ca hayvanlar&n a &ldan ç&kar&ld&ktan sonra yerdeki yatak malzemesi
kald&r&larak ve temizleme ve dezenfekte i lemlerinden sonra, bunlar&n yeni yatak
malzemesi ile de i tirilmesi, hayvan çöpleri, d& k&lar& ve idrar&, hayvan
hastal&klar&n&n yay&lmas&n& önlemek için uygun bir ar&tma i lemine tabi
tutulmad&kça tesislerden toplanmamas&n&n, birbirini takip eden iki hayvan
sevk&yat& aras&nda uygun hijyen molas& verilerek ve uygun hallerde, hayvanlar&n
benzer bir bölge, alan ya da bölümden gelip gelmediklerine ba l& olarak
ayarlamalar yap&lmaktad&r. Özellikle, kontrol noktalar& içinde en fazla alt& günlük
bir kullan&mdan sonra ve temizlik ve dezenfekte i lemleri tamamland&ktan sonra
ve

yeni

sevk&yat

gelmeden

önce

en

az

24

saat

süre

ile

hayvan

bar&nd&r&lmamaktad&r. Hayvanlar&n kabulünden önce, kontrol noktalar&n&n daha
önceden orada tutulan tüm hayvanlar&n ayr&lmas&ndan sonra 24 saat içinde
temizlik ve dezenfekte i lerine ba lan&lmaktad&r. Resmi veteriner hekimi tatmin
edecek biçimde temizlik ve dezenfekte etme i lemleri tamamlanana kadar hiçbir
hayvan bar&nd&r&lamamaktad&r.
Ayr&ca hayvanlar&n bindirilmesi ve indirilmesine ili kin nakil araçlar& için her
kontrol noktas&nda hayvanlar& nakliye araçlar&na bindirme ve indirmede kullanmak
amac& ile uygun donan&m ve tesis sa lanmas& istenmektedir. Özellikle, söz konusu
donan&m ve tesislerde, kaygan olmayan bir taban kaplamas& olmas& ve gerekli
olmas& halinde de, yan korumalar olmal&s& tesilerde aranan
say&labilir. Köprü, rampa ve geçi

artlar aras&nda

yollar&nda, hayvanlar&n bunlar üzerinden

dü melerini önlemek için kenarl&klar, korkuluklar ya da benzeri koruma tertibat&
bulunmas&,

bindirme ve indirme rampalar&nda mümkün olan en küçük e im

olmas&, geçi yollar&nda kayma riskini asgariye çeken taban örtüleri bulunmas& ve
bunlar, hayvanlar&n yaralanma riskini asgari seviyeye çekecek biçimde yap&lmas&
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mevzuattla talep edilmektedir. Araç dö emesi ile rampa ya da rampa ile indirme
alan& taban& aras&nda hayvanlar&n atlamas&n& gerektirebilecek ya da onlar&n
kaymas&na ya da devrilmesine neden olabilecek herhangi bir ciddi aç&kl&k ya da
e i in olmamas& için özel dikkat gösterilmesi gerekti i ilgili mevzuatta
vurgulanm& t&r.
Nakil konusunda Hayvan refah& uygulamalar&n&n genel çerçevesini çizen
1/2005/EC say&l& Nakliye ve ilgili di er i lemler s&ras&nda hayvanlar&n korunmas&
Konsey Yönetmeli i

5 Ocak 2007 tarihi itibar& ile geçerlidir. Ancak, Baz&

hükümleri 5 Ocak 2008 tarihi itibariyle yürürlü e girecektir.
2.9.4 Nakliye çin Uygun Olma artlar
AB mevzuat&na göre planlanan yolculuk için uygun durumda olmayan hiçbir
hayvan ta &nmayacak ve tüm hayvanlar, bunlar&n yaralanmamalar& ya da gereksiz
yere ac& çekmemelerini güvence alt&na alan ko ullarda nakledileceklerdir. Yaral&
ya da fizyolojik zay&fl&k ya da patolojik rahats&zl&k belirtileri gösteren hayvanlar,
özellikle: ac& çekmeden kendi ba lar&na hareket edemiyorlarsa ya da yard&m
olmadan yürüyemiyorlarsa, üzerlerinde ciddi aç&k bir yara ya da i lik/sark&kl&k
varsa, gebe di i hayvanlar ise ve tahmini gebelik süresinin % 90’& geçmi ise ya da
önceki hafta do um yapm& di i hayvanlar ise, göbekleri tamamen iyile memi
yeni do an memeli yavrular ise, 100 km’nin alt&nda bir mesafede ta &nmad&kça, üç
haftal&ktan küçük domuz yavrular&, bir haftal&ktan küçük kuzular ve on günlükten
küçük danalar ise, yanlar&nda anneleri bulunmad&kça, sekiz haftal&ktan küçük kedi
ve köpek yavrular& ise, kadife derili geyikgiller familyas&ndan iseler, nakliye için
uygun addedilmeyeceklerdir.
Ancak, hasta ya da yaral& hayvanlar, u durumlara sahiplerse nakliye için uygun
addedileceklerdir; e er hastal&klar& ya da yaralar& hafif ise ve nakliye i leminin
fazladan bir &st&raba yol açmamas& halinde ki üphe durumunda veteriner hekim
görü ü istenecektir, söz konusu hastal&k ya da yara, bir ara t&rma program&
kapsam&na giriyorsa 86/609/EEC say&l& konsey direktifinin

amaçlar&na uygun

olarak nakil ediliyorlarsa, veteriner hekim tedavisi ya da te his için ya da bu tür
tedavi ya da te histen sonra veteriner hekim kontrolü alt&nda ta &n&yorlarsa, ancak,
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bu tür nakliyeye ancak ilgili hayvana herhangi bir gereksiz &st&rap ya da kötü
muamelenin söz konusu olmad& & hallerde izin verilecektir. Boynuz kesme ya da
k&s&rla t&rma gibi bir operasyon geçiren hayvanlar nakliye için uygun
addedileceklerdir.
Ayr&ca hayvanlar nakliye s&ras&nda hastaland&klar&nda ya da yaraland&klar&nda,
bunlar di erlerinden ayr&lacak ve mümkün olan en k&sa süre içinde ilkyard&m
tedavisi görmeleri istenmektedir. Bunlara uygun veterinerlik tedavisi sa lanacak
ve gerekti inde, gereksiz yere ac& çekmelerine yol açmayan bir biçimde acil
durumdan kaynaklanan nedenlerden dolay& kesilmeleri ya da öldürülmeleri
sa lanmas& istenmektedir.

Hayvanlar&n refah&n& temin etmek için kesinlikle

gerekli olmad&kça nakil edilecek hayvanlara sakinle tirici verilmemesi ve bunlar
sadece veteriner hekim denetimi alt&nda kullan&lmas& talep edilmektedir. Emziren
ve yanlar&nda yavrular& bulunmayan büyükba hayvanlar, koyungiller ve keçigiller
hayvanlar&n&n di ileri 12 saati a mayan aralar ile sa &lmalar& istenmektedir. E er
yolculu un amac&, gerçekle ecek do umun ya da kay&tl& atlarla birlikte bulunan
yeni do mu taylar&n sa l& &na ve refah ko ullar&na katk&da bulunacaksa yeni kay&t
edilmi tekt&rnakl&lar için geçerli olmayacakt&r; ancak her iki halde de, hayvanlar&n
yan&nda yolculuk s&ras&nda bunlar&n bak&m&ndan sorumlu olacak bir bak&c&
bulunacakt&r.

2.9.5 Nakil Araçlar ile lgili artlar:
AB mevzuat&na göre öncelikle tüm nakil araçlar&ndan; konteyn&rlar ve bunlar&n
donan&mlar&, hayvanlar&n yaralanmalar&n& ve ac& çekmelerini engelleyecek ve
bunlar&n güvenli ini sa layacak, hayvanlar& sert hava, a &r& &s& ve iklim
ko ullar&ndaki olumsuz de i ikliklere kar & koruyacak, temizlenebilecek ve
dezenfekte edilebilecek özelliklere sahip olmas& istenmektedir. Ayr&ca bu araçlar&n
hayvanlar&n kaçmas&n& ya da d& ar& dü mesini önleyecek ve hareketlili in yaratt& &
zorlamalara kar & koyabilecek, nakliyesi yap&lan türlere uygun hava kalitesi ve
miktar&n&n

sürdürülebilmesini

sa layabilecek,

muayene

edilebilmeleri

ve

bak&mlar&n&n yap&labilmesi için hayvanlara eri im sa layacak, soyulmayan dö eme
tabakas& haiz olacak, idrar ve d& k& s&z&nt&s&n& asgariye indirecek dö eme yüzeyi
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sa layacak, nakliye s&ras&nda hayvanlar&n muayene edilmesi ve bak&m& için yeterli
ayd&nlatma imkan& sa layacak

ekilde tasarlanacak, imal edilecek, bak&mlar&

yap&lacak ve i letilecek ekilde olmas& istenmektedir.
Bunlar&n yan& s&ra araçlar herhangi bir gerekçe ile hayvanlar&n do al hareketlerini
k&s&tlamamamal&, do al bir ayakta durma pozisyonunda iken hayvanlar&n
üstlerinde uygun havaland&rma olmas&n& sa lamak için hayvan bölmelerinde ve
bunlar&n seviyelerinin her birinde yeterli alan bulundurmal&d&r. Uygun durumlarda,
yabani hayvanlar ile evcil tek t&rnakl&lar ile büyükba

hayvanlar, küçükba

hayvanlar ya da domuzgiller türlerine ait evcil hayvanlar& d& &ndaki di er türler
için, hayvanlar&n beraberinde; hayvanlar&n yabani, ürkek ya da tehlikeli oldu unu
gösteren uyar&, besleme, su verme ve gerekli herhangi bir özel bak&m hakk&nda
yaz&l& talimat olacak, bölme duvarlar&, hayvanlar&n a &rl& &na dayanacak güçte ve
donan&mlar, çabuk ve kolay kullan&ma göre tasarlanmas& gerekmektedir.
10 kg alt&ndaki küçük domuzlar, 20 kg alt&ndaki kuzular, alt& aydan küçük danalar
ve dört aydan küçük taylar için, söz konusu tür, nakliyesi yap&lan hayvan say&s&,
yolculuk süresi ve hava aç&s&ndan uygun biçimde rahatlar&n&n sa lanmas&n&
güvence alt&na alan uygun yatakl&k malzeme ya da e de er malzeme sa lanacakt&r.
Bu malzemenin idrar ve d& k&n&n yeterince emilmesini sa lamas& gerekir.
Deniz arac&, uçak ya da demiryolu vagonundaki nakliyenin üç saatten fazla
sürdü ü hallerde mürettebat ve yolcu güvenli ine ili in Topluluk ülke ve
yasalar&na herhangi bir halel getirmeden, araçta bulunan ve bu görevi insani ve
etkin bir biçimde yapmas& için gerekli yetene e sahip bak&c& ya da sorumlu ki iye,
söz konusu türleri öldürme imkan& sa lanacakt&r.
Karayolu ya da demiryolu ile nakillerde hayvanlar&n nakledilece i araçlar,
i aretlenmi konteyn&rlar içinde nakledilen hayvanlar hariç olmak üzere, canl&
hayvanlar&n mevcudiyetini gösterecek biçimde aç&k ve görülür biçimde
i aretlenecektir. Karayolu araçlar&nda indirme ve bindirme için uygun donan&m
bulunacakt&r. Trenler bir araya getirilirken ve demiryolu vagonlar&n&n di er tüm
hareketleri s&ras&nda, içinde hayvanlar&n bulundu u bir tren vagonunun
sars&lmamas& için her tedbir al&nmas& istenmektedir..
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AB mevzuat&na göre Ro-ro gemileri ile nakilde ise bir deniz arac&na yükleme
yap&lmadan önce, kaptan, tüm araçlar yüklendi inde, u hususlar& dikkat edecektir;
kapal& güvertelerde, deniz arac&n&n uygun bir mecburi havaland&rma sistemi ile
teçhiz edildi ini ve yine bir alarm sistemi ve ar&za halinde kullan&lmak üzere
yedek bir güç kayna & ile donat&lm& oldu unu, aç&k güvertelerde, deniz suyuna
kar & uygun koruman&n sa lanm&

oldu unu, karayolu araçlar& ve demiryolu

vagonlar&, bunlar&n araca güvenli bir ekilde ba lanmalar&na imkan veren, yeterli
say&da uygun tasarlanm& , konumland&r&lm&

ve bak&m& yap&lm&

sabitleme

noktalar& ile teçhiz edileceklerdir. Karayolu araçlar& ve tren vagonlar&, bunlar&n
deniz arac&n&n hareketi sonucu yerlerinden ç&kmas&n& engellemek için deniz
yolculu u ba lamadan önce deniz arac&na s&k&ca ba lanacakt&r.
Havayolu ile nakliyede de;hayvanlar, Uluslararas& Hava Ta &mac&l& & )daresi
()ATA) canl& hayvan yönetmeli ine ve söz konusu türlere uygun konteyn&r,
kümes/kafes/ etraf& çevrili tertibat ya da ah&rlarda nakledilmektedir. Hayvanlar,
ancak hava kalitesi, &s& ve bas&nc&n, hayvan türleri göz önüne al&narak, tüm
yolculuk boyunca belli bir menzil içinde tutulabilece i ko ullar alt&nda nakil
edilebilmektedir.
Konteyn&r içinde nakliyede ise içinde hayvanlar&n ta &naca & konteyn&rlar aç&k ve
gözle görülebilir bir

ekilde i aretlenmekte, üzerlerinde içinde canl& hayvan

bulundu u hususunda yaz& olmakta ve ayr&ca konteyn&r üzerinde konteyn&r&n ba
k&sm&n& gösteren bir i aret bulunmaktad&r. Nakliye ve ta &ma, indirme, bindirme
gibi i lemlerde, konteyn&rlar&n dik tutulmas& ve a &r& sallama ve sars&nt&lar&n
asgariye

indirilmesi

istenmektedir.

Konteyn&rlar,

nakliye

araçlar&n&n

hareketlerinden dolay& yer de i tirmelerini önlemek için s&k&ca ba lanmaktad&r.
50 kg üzerindeki konteyn&rlar, yüklenecekleri nakliye arac&na güvenli biçimde
ba lanabilmelerine imkan veren uygun tasar&ml&, konumlu ve bak&m& yap&lm&
ba lama noktalar& ile donat&lm& olmas& talep edilmektedir. Konteyn&rlar, nakil
arac&n&n hareketinden dolay& yer de i tirmelerini önlemek için yolculuktan önce
nakil arac&na s&k&ca ba lanmaktad&r.
2.9.6 Nakliye S ras ndaki Uygulamalar
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AB mevzuat&na göre yükleme, bo altma ve ta &ma, yerle tirme esnas&nda; yabani
hayvan gibi belli hayvan kategorilerinin, planlanan yolculuktan önce nakliye
atmosferine kendilerini al& t&rma gereksinimlerine gereken dikkat gösterilmelidir.
Kümes hayvanlar& d& &nda, yükleme ya da bo altma i lemlerinin dört saatten fazla
sürdü ü durumlarda; ba lanmadan nakil arac& d& &nda hayvanlar&n tutulmas&,
beslenmesi ve sulanmas& için uygun tesisler mevcut olmal&d&r. Bu i lemler yetkili
bir veteriner hekim taraf&ndan kontrol edilmeli ve i lemler s&ras&nda hayvanlar&n
refah&n&n uygun biçimde sürdürülmesini sa lamak için özel tedbirler al&nmal&d&r.
Dö eme dahil, yükleme ve bo altma tesisleri; Hayvanlar&n güvenli inin
sa lanmas& konusu da dahil, hayvanlar hareket ettirilirken bunlar&n maruz
kalabilece i yaralanma ve &st&rab& önleyecek ve heyecanlanmalar&n& ve s&k&nt&lar&n&
asgariye indirecek ki burada özellikle yüzeyler kaygan olmayacak ve hayvanlar&n
kaçmas&n& önlemek için yan koruma tertibat& sa lanmas& gerekmektedir.
Temizlenebilecek ve dezenfekte edilecek biçimde tasarlanmal&, imal edilmeli,
bak&mlar& yap&lmal& ve i letilmelidir.
Rampalar, domuz, dana ve atlar için yatay olarak % 36.4’e denk gelen 20
derecelik bir aç& ve koyun ile danalar d& &ndaki s& &rlar için yatay&na % 50’ye denk
gelen 26 derece 34 dakikal&k bir aç&dan daha büyük bir diklikte olmal&d&r.
Yoku un yatay&na % 17.6’ya denk gelen 10 dereceden daha büyük diklikte olmas&
halinde, rampalar üzerinde, hayvanlar&n risk ya da zorluk olmadan t&rmanmalar&n&
ya da inmelerini sa layan ayak ç&talar& olmal&d&r.
Kald&rma platformlar& ve üst katlarda, hayvanlar&n yükleme ve bo altma
çal& malar& s&ras&nda dü mesini ya da kaçmas&n& önlemek için güvenlik bariyerleri
bulunmal&d&r.
Bunlar&n yan& s&ra hayvanlarla ayn& nakil araçlar&nda nakledilen e yalar,
hayvanlar&n yaralanmalar&na, ac& ya da s&k&nt& çekmelerine neden olmayacak bir
ekilde yerle tirilmelidir. Yükleme ve bo altma s&ras&nda uygun ayd&nlatma
sa lanacak, nakil arac&nda içinde hayvan yüklü konteyn&rlar&n birbiri üzerine
konulmas& halinde; altta bulunan hayvanlar&n üzerine idrar ve d& k& dü mesini
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engelleyecek ya da kümes hayvanlar&, tav an ve kürklü hayvanlar söz konusu
oldu unda, bu tür bir eyi s&n&rlayacak, konteyn&rlar&n dengesini sa layacak,
havaland&rmay& engellemeyecek, biçimde gerekli tedbirler al&nmsl&d&r.
Nakliye

esnas&nda

hayvanlara

yap&lacak

muamelede

gerekli

hassasiyet

gösterilmeli, hayvanlara vurma ya da onlar& tekmeleme, gereksiz yere ac& ya da
&st&rap çekmesine neden olacak bir ekilde vücutlar&n&n herhangi bir hassas yerine
bask& uygulanmas&, mekanik araçlarla hayvanlar&n ask&da tutulmas&, hayvanlar&n
kafas&ndan,

gözlerinden,

boynuzlar&ndan,

kuyruklar&ndan

ya

da

yünlerinden/derilerinden tutarak kald&r&lmas& ya da sürüklenmesi ya da bunlara
gereksiz yere ac& ve &st&rap verecek biçimde muamele edilmesi, sivri uçlar& olan
de nek ya da di er aletlerin kullan&lmas& yasaklanmal&d&r.
Ayr&ca hayvanlar&n güdüldü ü yerlerde güdülmekte olan bir hayvan&n bilerek
hareketlerinin k&s&tlanmas& engellenecek elektrik oku vermek için kullan&lan
elektrikli cihaz kullan&m&ndan mümkün ölçüde kaç&n&lmal&d&r. Her halükarda, bu
cihazlar sadece hareket etmemek için direnç gösteren yeti kin büyükba hayvanlar
ve yeti kin domuzlar için ve sadece bunlar&n önünde hareket edebilecekleri alan
bulunmas& durumunda kullan&lacaklard&r. :oklar bir saniyeden fazla sürmeyecek,
aralar&nda yeterince süre bulunacak ve sadece hayvanlar&n arka kalça kaslar&na
tatbik edilebilecektir. Hayvan&n tepkide bulunmamas& halinde üst üste

ok

uygulanmamal&d&r. Pazar ve toplama merkezlerinde gerekti inde hayvanlar&n iple
ba lanmas& için donan&m bulunmal&d&r.. Ba lanmaya al& &k olmayan hayvanlar
ba lanmadan tutulmal&d&r. Hayvanlara suya eri im imkan& sa lanaml&d&r.
Hayvanlar boynuzlar&ndan ya da burun halkalar&ndan ba lanmayacaklar ve keza
iki ayaklar& birlikte ba lanmayacakt&r. Danalar&n a &zlar& kapat&lmayacakt&r. Sekiz
ayl&k olanlar&n d& &nda ve ehille tirilmemi
tekt&rnakl&lara

atlar hariç olmak üzere evcil

tasma/yular tak&lmal&d&r.. Hayvanlar ba lanacaklar& vakit,

kullan&lan halat, ip ya da di er benzeri eyler; normal nakliye ko ullar& s&ras&nda
kopmayacak kadar sa lam, gerekti inde hayvanlar&n yat&p yeme ve içmelerine
olanak verecek biçimde, bo ulma ya da yaralanma tehlikesini ortadan kald&racak
biçimde ve hayvanlar&n çabucak serbest b&rak&lmalar&na olanak verecek biçimde
tasarlanm& olmal&d&r.
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De i ik türlerdeki hayvanlar, önemli ölçüde farkl& büyüklükte ya da ya ta olan
hayvanlar, yeti kin dam&zl&k erkek domuz ya da atlar, cinsel yönden yeti kin
erkeklerle di iler, boynuzlu hayvanlar&n boynuzsuz hayvanlar, birbirine dü man
olan hayvanlar ve

ba l& hayvanlar&n ba s&z hayvanlar&n bir arada bulunmas&

sak&ncal& addedilmekte bu tür durumlarda hayvanlar ayr& muameleye tabi
tutulmas& ve nakledilmesi gerekmektedir.
Bu durum, hayvanlar&n uygun gruplar içinde yeti tirildi i, birbirlerine al& &k
olduklar&, ay&rman&n s&k&nt&ya neden olaca & ya da di ilerin yan&nda bunlara
muhtaç yavrular&n bulundu u hallerde uygulanmamaktad&r.
Hayvanlara nakliye s&ras&ndaki yer tahsisleri bu mevzuatta belirtilen hayvanlar ve
nakil araçlar& hususunda öngörülmü olan rakamlara uygun olmas& gerekmektedir.
Yavrular& ile yolculuk yapan k&sraklar&n d& &nda evcil atgiller, araç bir ro-ro
gemisine yüklendi i hallerde ayr& ah&rlarda nakledilmelidirler. Tek t&rnakl&
hayvanlar&n üstlerindeki katta hiçbir hayvan&n bulunmad& & en alt kata
yüklendikleri durumlar hariç, çok katl& araçlarda nakil edilmemelidirler..
Bölmenin asgari iç yüksekli i, en uzun boylu hayvan&n omuz ba &n&n
yüksekli inden en az 75 cm daha yüksek olmal&d&r. Ehille tirilmemi tek t&rnakl&
hayvanlar, dörtten fazla gruplar halinde nakledilmemelidir. Özellikle nakledilecek
hayvan say&s& ve türü ile yolculuk s&ras&nda beklenen hava ko ullar& dikkate
al&narak hayvanlar&n ihtiyaçlar&n&n tamamen kar &lanmas&n& sa lamak için yeterli
havaland&rma sa lanmas& gereklidir. Konteyn&rlar, birbirlerinin havaland&r&lmas&n&
engellemeyecek biçimde depo edilmelidirler.

Nakliye s&ras&nda, hayvanlara,

uygun aral&klarla, tür ve ya lar&na uygun biçimde su, yem ve dinlenme imkan&
sa lanacakt&r. Aksi belirtilmedikçe, memeliler ve ku lar, en az 24 saatte bir
beslenecek ve bunlara en az 12 saatte bir su verilmesi gereklidir.. Su ve yem, iyi
kalitede olacak ve bunlar hayvanlara kirlili i en dü ük seviyeye çekecek biçimde
sunulacakt&r. Hayvanlar&n yeni beslenme ve su içme biçimlerine al& ma
ihtiyaçlar&na gereken dikkat gösterilmesi gerekmektedir.
2.9.7 Hayvan Deniz Araçlar
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Hayvan ta &mada kullan&lan deniz araçlar&n&n kümes raylar& ve güverte güçleri,
nakledilen hayvanlara uygun olmal&d&r. Kümes raylar& ve güverte güç
hesaplamalar&, yetkili makam taraf&ndan onaylanm& bir tasnif kurumu taraf&ndan
hayvan deniz arac&n&n yap&m& ya da dönü ümü s&ras&nda do rulanmas&
gerekmektedir.. Hayvanlar&n nakil edilecekleri bölmeler, havay& tüm hacmi ile
a a &daki biçimde de i tirmeye yetecek bir kapasite yaratan mecburi bir
havaland&rma sistemi ile teçhiz edilecektir: bölme tamamen kapal& ise ve aç&k
yükseklik 2.30 metreden az ya da bu mesafeye e it ise saatte 40 hava de i ikli i,
bölme tamamen kapal& ve aç&k yükseklik 2.30 metrenin üzerinde ise saatte 40 hava
de i ikli i, bölme k&smen kapal& ise geçerli kapasitenin % 75 üstünde hava
de i ikli i sa layacak kapasitede olmal&d&r.
Taze su depolama ya da üretim kapasitesi, planlanan yolculuklar&n azami süresi de
dahil, nakledilecek hayvanlar&n azami say&s& ve türü dikkate al&narak, mevzuatta
öngörülen su ihtiyac&n& kar &layacak ekilde uygun olmal&d&r. Taze su sistemi, her
hayvan bölgesinde sürekli taze su sa layacak özellikte olacak ve tüm hayvanlar&n
taze suya kolay ve sürekli ula abilmelerini sa lamak için yeterli düzenekler
mevcut olmas& gerekmektedir. Ana pompa sisteminin ar&zalanmas& halinde su
teminini sa lamak için yedek pompa donan&m& sa lanmal&d&r.
Drenaj sistemi, tüm ko ullar alt&nda kümes/kafes/etraf& çevrili tertibat ve
güvertelerden gelen s&v&lar&n drenaj&n& yapacak kapasitede olmal&d&r. Dren borular&
ve kanallar&, s&v&lar& kuyu ya da tank içinde toplayacak ve burada la &m suyu,
pompa ya da püskürtgeçler vas&tas& ile bo alt&lmaktad&r. Ana pompalama
sisteminin ar&zalanmas& halinde drenaj sa lamak için kullan&lmak üzere yedek
pompalama donan&m& sa lanmaktad&r.
Hayvan bar&nd&rma alanlar&, geçi yollar& ve hayvan bar&naklar&na giden rampalar
için yeterli ayd&nlatma sa lanmas& gerkmektedir. Ana elektrik tesisat&nda ar&za
meydana gelmesi halinde devreye girecek acil ayd&nlatma temin edilmektedir.
Bak&c&n&n hayvanlar& gerekti ince kontrol etmesi ve bak&mlar&n& yapabilmesi için
yeterli kapasitede portatif ayd&nlatma sa lanmal&d&r..
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Tüm hayvan bar&nma yerlerinde yang&n sistemi kurulacak ve hayvan bar&nma
alanlar& içindeki yang&n donan&m&, yang&ndan korunma, yang&n tespiti ve yang&n
söndürme çal& malar& hususunda Uluslararas& Denizde Can Güvenli i Sözle mesi
(SOLAS) standartlar&n&n en son bask&s&ndaki ko ullara uygun olmal&d&r.
Ayr&ca hayvanlara ait havaland&rma, taze su temini ve drenaj, ayd&nlatma ve
gerekti inde taze su üretimi ile ilgili gemideki sistemlerin, dümen k&sm&nda
izleme, kontrol ve alarm sistemi ile takip edilebilmesi sa lanmaktad&r. Kesintisiz
üç günlük bir süre için ana güç kayna &n&n yerine geçmek üzere ikincil bir güç
kayna & yeterli olacakt&r.
24 saati a an yolculuklar hususunda, içinde evcil tek t&rnakl&lar ile büyükba
hayvanlar, küçükba ya da domuzgiller türlerine ait evcil hayvanlar bulunan deniz
araçlar& ya da deniz konteyn&rlar& ta &yan deniz araçlar&, hareket saati itibar& ile,
hangisi daha büyük ise, % 25 ya da üç günlük yedek yatakl&k malzeme teminine
ek olarak, planlanan yolculuk için Tablo 2’de öngörülen asgari günlük yem ve su
temini ihtiyaçlar&n& kar &lamak üzere, yeterli yem ve su da dahil, yeterli yatakl&k
malzeme bulundurulmas& gereklidir.
Tablo 2 Hayvan deniz araçlar& ya da deniz konteyn&rlar& ta &yan araçlarda asgari
günlük yem ve su temini
Kategori

Yem

Taze

(Hayvanlar n diri a rl

n n %’si hayvan

olarak)

(her
ba na

litre) (*)

Yem

Konsantre yem

S& &r ve atgiller

2

1.6

45

Koyun

2

1.8

4

Domuz

--

3

10

(*)

su

Dördüncü sütunda öngörülen asgari su temin ihtiyaçlar&n&n yerini, tüm türler
için, hayvanlar&n diri a &rl& &n&n % 10’una denk gelen su temini alabilir.
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Yemin yerini konsantre mama ve konsantre maman&n yerini yem alabilir. Ancak,
belli hayvan kategorilerinin metabolizma ihtiyaçlar& hususunda beslenme
de i ikli ine al& malar& hususuna gereken dikkatin gösterilmesi gereklidir.

2.9.8 Su Verme ve Besleme Aras , Yolculuk Saatleri ve Dinlenme Süreleri
Evcil tek t&rnakl&lar, büyükba hayvanlar, küçükba hayvanlar ya da domuzgiller
türlerine ait evcil hayvanlar&n yolculuk saatleri, sekiz saati geçmemelidir.. Azami
yolculuk saati, ek artlar yerine getirildi i vakit uzat&labilir. Karayolu araçlar&
kullan&l&rken su verme ve besleme aralar&, yolculuk saatleri ve dinlenme süreleri
hâlâ süt diyetinde olan sütten kesilmemi
kesilmemi

dana, kuzu ve taylar ile sütten

olan domuz yavrular&n&n sekiz saatlik bir yolculuktan sonra,

kendilerine s&v& ve gerekti inde de g&da verilmelerine yetecek ekilde en az bir
saat süre ile dinlendirilmesi gerekir. Bu dinlenme süresinden sonra, 8 saat daha
ta &nabilirler. Domuzlar en fazla 24 saat süre ile ta &nabilirler. Yolculuk s&ras&nda,
sürekli olarak su verilmelidir. Evcil tek t&rnakl&lar en fazla 24 saat süre ile
ta &nabilirler. Yolculuk s&ras&nda her sekiz saatte bir s&v& ve gerekti inde yiyecek
verilmelidir. Di er tüm hayvanlara on dört saatlik bir yolculuktan sonra,
kendilerine s&v& ve gerekti inde de g&da verilmelerine yetecek ekilde en az bir
saat süre ile dinlendirilmesi gerekir. Bu dinlenme süresinden sonra, 14 saat daha
ta &nabilirler. Öngörülen yolculuk süresinden sonra, hayvanlar&n indirilmesi,
beslenmesi ve en az 24 saat süre ile dinlendirilmesi gerekir. Azami yolculuk
süresinin öngörülen süreyi a mas& halinde hayvanlar&n tren ile ta &nmamas&
gerekir. Yolculuk sürelerinin öngörülen süreyi geçmesi halinde denizyolu ile
ta &nmamal&d&r. Toplulu un iki co rafi noktas& aras&nda, hayvanlar indirilmeden
deniz araçlar& üzerine yüklenen di er deniz araçlar& vas&tas& ile düzenli ve
do rudan bir hat üzerinden denizyolu ile nakliye durumunda, hayvanlar&n,
indirildikten sonra, denizdeki yolculuk süresi, genel plana dahil edilebilecek bir
nitelikte olmad&kça, var& liman&nda ya da bunun hemen yak&n&ndaki bir yerde 12
saat dinlendirilmesi gerekir. Hayvanlar&n menfaatine yönelik olarak, yolculuk
süreleri, özellikle var& yerinin yak&nl& & göz önünde tutularak iki saat uzat&labilir.
Üye Devletler, nakliyenin sadece her ikisinin de kendi ülke s&n&rlar& içinde
bulunan hareket ve var& yerleri aras&nda olaca & durumlarda, kesim hayvanlar&n&n
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nakliyesi için uzat&lmayan en fazla sekiz saatlik bir yolculuk süresini hükme
ba lamaya yetkilidirler.
Kümes hayvanlar&, evcil ku lar ve evcil tav anlar yükleme ve bo altma süresi göz
önünde tutulmaks&z&n 12 saat ya da yumurtadan ç&kt&ktan sonra 72 saat içinde
tamamlanmas& kayd& ile her tür civcivler için 24 saatten daha az süren yolculuk
haricinde, yeterli miktarda uygun yem ve su bulundurulmal&d&r.
Ta &nan köpek ve kediler 24 saati geçmeyen aralarla beslenecekler ve keza sekiz
saati geçmeyen aralarla bunlara su verilmelidir. Besleme ve su verme hususunda
aç&k yaz&l& bir talimat&n bulunmas& gereklidir.
Bu bölümde bahsi geçenlerin d& &ndaki di er türler, besleme ve su verme
hususundaki standartlara uygun olarak ve gerekli herhangi bir özel bak&m göz
önünde tutularak ta &nmal&d&r.
Tüm uzun yolculuklarda nakil arac& aç&k renkte bir çat& ile donat&lacak ve uygun
biçimde izole edilecektir. Dö eme ve yatakl&k malzemeler hayvanlar için, nakil
edilen türlere, hayvan say&s&, yolculuk süresi ve havaya uygun biçime bunlar&n
rahat&n& güvence alt&na alan uygun yatakl&k malzeme ya da e de er malzeme
sa lanacakt&r. Bu malzemenin idrar ve d& k&n&n yeterince emilmesini sa lamas&
gerekir.
Nakil arac&nda, söz konusu yolculuk s&ras&nda hayvanlar&n beslenme ihtiyaçlar&n&
kar &lamak için yeterli miktarda uygun yem bulunacakt&r. Yem, toz, yak&t, egzoz
gaz& ve hayvan idrar& ile tezek gibi kirletici maddeler ve hava ko ullar&ndan
korunacakt&r. Hayvanlar&n beslenmesi için özel beslenme donan&m&n&n kullan&ld& &
durumlarda, söz konusu donan&m nakil arac&nda ta &nacakt&r.

Besleme

donan&m&n&n kullan&ld& & durumlarda, bu, gerekli durumlarda, dönmesini
engellemek için nakil arac&na ba lanacak biçimde tasarlanacakt&r. Nakil arac&
giderken ve donan&m&n kullan&lmad& & zamanlarda, bu hayvanlardan ayr& bir yerde
muhafaza edilecektir.
Bölme duvarlar& yavrular& ile seyahat eden atlar hariç tek t&rnakl&lar ayr& ah&rlar
içinde nakledilecektir. Nakil arac&n&n, tüm hayvanlara engelsiz suya eri im imkan&
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sa lan&rken ayr& bölmeler yarat&labilmesi için bölme duvarlar& ile donat&lmas&
gerekir. Bölme duvarlar&, bölmenin ebad&n&n, özel ihtiyaçlara ve hayvanlar&n tür,
büyüklük ve say&lar&na göre ayarlanabilmesine olanak vermek üzere de i ik
pozisyonlarda yerle tirilebilmelerine olanak sa layacak biçime yap&lacaklard&r.

Annelerinin refakatinde olduklar& hallerin d& &nda, evcil tek t&rnakl&lar&n dört
aydan büyük olmas&, Danalar&n on dört günden büyük olmas&, Domuzlar&n 10
kg’dan a &r olmas& halinde, bu hayvanlara uzun yolculuklara izin verilir.
Ehille tirilmemi atlar, uzun yolcuklar yap&larak nakledilmeyecektir.
Nakliye arac& ile deniz konteyn&rlar&, her bir hayvan&n kolayca suya eri ebilmesi
için yolculuk s&ras&nda gerekli oldu u her vakit bak&c&n&n an&nda su vermesini
mümkün k&lan bir su temin sistemi ile donat&lacakt&r. Su verme cihazlar&, çal& &r
durumda olacak ve araçta su verilecek hayvan kategorilerine uygun biçimde
tasarlanacak ve yerle tirilecektir. Her bir nakil arac& için su tanklar&n&n kapasitesi,
arac&n ta &ma kapasitesinin en az % 1.5’ine e it olacakt&r. Su tanklar&, her bir
yolculuktan sonra bo alt&l&p temizlenecek biçimde tasarlanmal& ve bunlar&n
içindeki su seviyesinin kontrol edilmesine imkan veren bir sistem ile teçhiz
edilmeleri gerekmektedir. Bunlar, bölmeler içindeki su içme cihazlar&na
ba lanmal& ve çal& &r durumda bulundurulmal&d&r. Sadece deniz arac&n&n kendi su
tanklar&ndan su sa layan deniz araçlar&nda kullan&lan deniz konteyn&rlar& için
muafiyet geçerli olabilir.
Karayolu nakil arac& üzerindeki havaland&rma sistemleri, yolculu un herhangi bir
an&nda, nakil arac& sabit ya da hareket halinde olsun ya da olmas&n, araç içinde
&s&n&n 50C ila 300C aras&nda tutulmas&n& sa layacak bir kapasiteye sahip olacak
biçimde tasarlanacak, imal edilecek ve bak&mlar& yap&lacakt&r.
Havaland&rma sistemi, ta &ma kapasitesinin 60 m3/h/KN nominal gücünde asgari
bir hava ak& & ile e it da &l&m sa layacak kapasitede olmal&d&r. Arac&n motorundan
ba &ms&z olarak en az 4 saat çal& abilecek kapasitede olmal&d&r.
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Nakil arac&, veri gibi kay&t arac& da olan bir &s& izleme sistemi ile donat&lmal&d&r.
Alg&lay&c&lar&n, tasar&m özelliklerine ba l& olarak kamyonun en kötü iklim
ko ullar&na maruz kalma ihtimali olan k&s&mlar&na yerle tirilmeleri gerekir. Bu
ekilde elde edilen &s& kay&tlar&na tarih at&lacak ve talep edilmesi halinde yetkili
makama sunulacakt&r.
Karayolu nakil arac&n&n, hayvanlar&n bulundu u bölmelerdeki &s&n&n azami ve
asgari noktalara ula t& &nda sürücüyü ikaz etmek için bir uyar& sistemi ile
donat&lmal&d&r.
Nakliye araçlar&, ilk defa i letmeye al&nan araçlar için 1 Ocak 2007 tarihinden
itibaren, tüm nakliye araçlar& içinse 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, yolculuk
kütü üne e de er biçimde kay&t yap&lmas&na ve bilgi sa lanmas&na ve ayr&ca
yükleme kapa &n&n aç&lmas& ve kapanmas&na ili kin bilgi al&nmas&na imkan veren
uygun bir Seyrüsefer Sistemi ile teçhiz edilmelidir.
2.9.9 Nakil s ras nda hayvanlar için ayr lacak yer tahsisleri,
Hayvanlar için ayr&lacak yer tahsisleri asgari olarak a a &da belirtilen
standartlardan birine uygun olmas& istenmektedir:
Tablo 3: Demiryolu ile nakliye s&ras&nda Evcil Tekt&rnakl&lar için ayr&lacak yer
tahsisleri
Yeti kin atlar

1.75 m2 (07 x 2.4 m) (*)

Genç atlar (6 – 24 ayl&k) (en fazla 48 saatlik 1.2 m2 (0.6 x 2 m)
yolculuklar için)
Genç atlar (6 – 24 ayl&k) (48 saatten uzun yolculuklar 2.4 m3 (1.2 x 2 m)
için)
Midilliler (144 cm alt&nda)

1 m2 (0.6 m x 1.8 m)

Taylar (0 – 6 ayl&k)

1.4 m2 (1 x 1.4 m)

(*) Vagonlar&n standart kullan&labilir geni li i 2 - 2 m olmaktad&r.
Not : Uzun yolculuklar s&ras&nda, tay ve genç atlar&n yere yatabilmesi gerekir.
Bu rakamlar, sadece atlar&n a &rl& & ve büyüklü ü de il ayn& zamanda sahip
olduklar& fiziksel durum, meteoroloji ko ullar& ve olas& yolculuk süresine ba l&
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olarak, yeti kin atlar ve midilliler için en fazla % 10 ve genç atlar ile taylar için en
fazla % 20 de i iklik gösterebilir.
Tablo 4: Karayolu ile nakliye s&ras&nda Evcil Tekt&rnakl&lar için ayr&lacak yer
tahsisleri
Yeti kin atlar

1.75 m2 (07 x 2.4 m) (*)

Genç atlar (6 – 24 ayl&k) (en fazla 48 saatlik 1.2 m2 (0.6 x 2 m)
yolculuklar için)
Genç atlar (6 – 24 ayl&k) (48 saatten uzun yolculuklar 2.4 m3 (1.2 x 2 m)
için)
Midilliler (144 cm alt&nda)

1 m2 (0.6 m x 1.8 m)

Taylar (0 – 6 ayl&k)

1.4 m2 (1 x 1.4 m)

Not : Uzun yolculuklarda, taylar ve genç atlar&n yere yatabilmesi gerekir.
Bu rakamlar, sadece atlar&n a &rl& & ve büyüklü ü de il ayn& zamanda sahip
olduklar& fiziksel durum, meteoroloji ko ullar& ve olas& yolculuk süresine ba l&
olarak, yeti kin atlar ve midilliler için en fazla % 10 ve genç atlar ile taylar için en
fazla % 20 de i iklik gösterebilir.
Tablo 5: Havayolu ile nakliye s&ras&nda Evcil Tekt&rnakl&lar için ayr&lacak yer
tahsisleri (Yüzey alan& ile ba lant&l& olarak atlar& yükleme yo unlu u )
0 – 100 kg

0.42 m2

100 – 200 kg

0.66 m2

200 – 300 kg

0.87 m2

300 – 400 kg

1.04 m2

400 – 500 kg

1.19 m2

500 – 600 kg

1.34 m2

600 – 700 kg

1.51 m2

700 – 800 kg

1.73 m2

Tablo 6: Denizyolu ile nakliye s&ras&nda Evcil Tekt&rnakl&lar için ayr&lacak yer
tahsisleri
Kg olarak canl a rl k

M2 / hayvan

91

200 – 300

0.90 – 1.175

300 – 400

1.175 – 1.45

400 – 500

1.45 – 1.725

500 – 600

1.725 – 2

600 – 700

2 – 2.25

Tablo 7: Demiryolu ile nakliye s&ras&nda Büyükba Hayvanlar için ayr&lacak yer
tahsisleri
Kategori

Yakla k

a rl k

(kg M2/hayvan olarak alan

olarak)
Küçük danalar

50

0.30 ila 0.40

Orta boy danalar

110

0.40 ila 0.70

A &r danalar

200

0.70 ila 0.95

Orta boy s& &r

325

0.95 ila 1.30

A &r s& &r

550

1.30 ila 1.60

Çok a &r s& &r

> 700

> 1.60

Bu standartlar, sadece hayvanlar&n a &rl& & ve büyüklü ü de il ayn& zamanda sahip
olduklar& fiziksel durum, meteoroloji ko ullar& ve olas& yolculuk süresine ba l&
olarak, de i iklik gösterebilir.
Tablo 8: Karayolu ile nakliye s&ras&nda Büyükba Hayvanlar için ayr&lacak yer
tahsisleri
Kategori

Yakla k

a rl k

(kg M2/hayvan olarak alan

olarak)
Küçük danalar

50

0.30 ila 0.40

Orta boy danalar

110

0.40 ila 0.70
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A &r danalar

200

0.70 ila 0.95

Orta boy s& &r

325

0.95 ila 1.30

A &r s& &r

550

1.30 ila 1.60

Çok a &r s& &r

> 700

> 1.60

Bu rakamlar, sadece hayvanlar&n a &rl& & ve büyüklü ü de il ayn& zamanda sahip
olduklar& fiziksel durum, meteoroloji ko ullar& ve olas& yolculuk süresine ba l&
olarak, de i iklik gösterebilir.

Tablo 9: Havayolu ile nakliye s&ras&nda Büyükba Hayvanlar için ayr&lacak yer
tahsisleri
Kategori

Yakla k

a rl k

(kg M2/hayvan olarak alan

olarak)
Dana

S& &r

50

0.23

70

028

300

0.84

500

1.27

Tablo 10: Denizyolu ile nakliye s&ras&nda Büyükba Hayvanlar için ayr&lacak yer
tahsisleri
Kg olarak canl a rl k

M2/hayvan

200 – 300

0.81 – 1.0575

300 – 400

1.0575 – 1.305

400 – 500

1.305 – 1.5525

500 – 600

1.5525 – 1.8

600 – 700

1.8 – 2.025

Gebe hayvanlar için % 10 daha fazla yer tahsis edilmesi gerekir.
Tablo 11: Demiryolu ile nakliye s&ras&nda Koyun ve Keçiler için ayr&lacak yer
tahsisleri
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Kategori
K&rp&lm& koyun
K&rp&lmam& koyun
)leri derecede gebe di i koyunlar
Keçi

)leri derecede gebe keçi

Kg

olarak M2/hayvan

a rl k

olarak alan

< 55

0.20 ila 0.30

> 55

> 0.30

< 55

0.30 ila 0.40

> 55

> 0.40

< 55

0.40 ila 0.50

> 55

> 0.50

< 35

0.20 ila 0.30

35 ila 55

0.30 ila 0.40

< 55

0.40 ila 0.75

> 55

> 0.50

Yukar&da gösterilen yüzey alan&, meteoroloji ko ullar& ve yolculuk süresi dahil,
hayvanlar&n &rk&, büyüklü ü, fiziki durumu ve yünlerinin uzunlu una ba l& olarak
de i iklik gösterebilir.
Tablo 12: Karayolu ile nakliye s&ras&nda Koyun ve Keçiler için ayr&lacak yer
tahsisleri
Kategori

Kg olarak
a rl k

K&rp&lm& koyunlar ile 26 kg ve daha a &r olan < 55

M2/hayvan
olarak alan
0.20 ila 0.30

kuzular
K&rp&lmam& koyunlar

> 55

> 0.30

< 55

0.30 ila 0.40

> 55

> 0.40

)leri derecede gebe koyunlar

0.40 ila 0.50
> 0.50

Keçiler

)leri derecede gebe keçiler

< 35

0.20 ila 0.30

35 ila 55

0.30 ila 0.40

> 55

0.40 ila 0.75

< 55

0.40 ila 0.30
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> 55

> 0.30

Yukar&da gösterilen yüzey alan&, meteoroloji ko ullar& ve yolculuk süresi dahil,
hayvanlar&n &rk&, büyüklü ü, fiziki durumu ve yünlerinin uzunlu una ba l& olarak
de i iklik gösterebilir. Örne in, küçük kuzular için, hayvan ba &na 0.2 m2’nin
alt&nda bir yer sa lanabilir.
Tablo 13: Havayolu ile nakliye s&ras&nda Koyun ve Keçiler için ayr&lacak yer
tahsisleri
Yüzey alan& ile ba lant&l& olarak koyu ve keçiler için yükleme yo unlu u
Ortalama a rl k (kg olarak)

Koyun/keçi ba na yüzey alan (m2
olarak)

25

0.2

50

0.3

75

0.4

Tablo 14: Denizyolu ile nakliye s&ras&nda Koyun ve Keçiler için ayr&lacak yer
tahsisleri
Kg olarak canl a rl k

M2/hayvan

20 – 30

0.24 – 0.265

30 – 40

0.265 – 0.290

40 – 50

0.290 – 0.315

50 – 60

0.315 – 0.34

60 – 70

0.34 – 0.39

Domuzlarda Demiryolu ve karayolu ile nakliye esnas&nda tüm domuzlar&n do al
pozisyonlar&nda yatmas& ve ayakta durmas& gerekir. Bu asgari artlar& yerine
getirmek için, yakla &k 100 kg a &rl& &ndaki domuzlar için yükleme yo unlu unun
235 kg/m2’yi a mamas& gerekir.
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Domuzlar&n &rk, büyüklük ve fiziki durumlar&na göre yukar&da verilen asgari
zorunlu alan&n art&r&lmas& gerekli olabilir: meteoroloji ve yolculuk süresine ba l&
olarak da en fazla % 20’lik bir art& gerekli olabilir.
Tablo 15: Havayolu ile nakliye s&ras&nda Domuzlar için ayr&lacak yer tahsisleri
Ortalama a rl k

Domuz ba na yüzey alan

15 kg

0.13 m2

25 kg

0.15 m2

50 kg

0.35 m2

100 kg

0.51 m2

Yükleme yo unlu unun, bu durumda da hayvanlar&n yatabilmelerine imkan
tan&nmas& gerekse de, kalk& ya da ini s&ras&nda ya da türbülans oldu unda
yaralanmalar&

engelleyecek

biçimde

yüksek

olmas&

gerekir.

Yükleme

yo unlu unun tespit edilmesinde iklim, toplam yolculuk süresi ve var& saati
hesaba kat&lmal&d&r.
Tablo 16: Denizyolu ile nakliye s&ras&nda Domuzlar için ayr&lacak yer tahsisleri
Kg olarak canl a rl k

M2/hayvan

10 ya da daha az

0.20

20

0.28

45

0.37

70

0.60

100

0.85

140

0.95

180

1.10

270

1.50

Konteyn&r içinde bulunan kümes hayvanlar&n&n nakliyesi için geçerli yo unluklar
asgari olarak a a &da belirtilen standartlarda sa lanmaktad&r;
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Tablo 17: Nakliye s&ras&nda Kümes hayvanlar& için ayr&lacak yer tahsisleri
Kategori

cm2 olarak alan

1 Günlük civciv

Civciv ba &na 21 – 25

1 günlük civcivlerin d& &nda kümes Kg ba &na cm2 olarak alan
hayvanlar&, a &rl&k kg olarak
< 1.6

180 – 200

1.6 ila < 3

160

3 ila < 5

115

>5
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Bu standartlar, meteoroloji ko ullar& ve yolculuk süresi dahil, hayvanlar&n
büyüklü ü, fiziki durumuna ba l& olarak de i iklik gösterebilir.
2.9.10 Karayolu Sürücüleri ve Bak c lar çin Nakliye Hususunda E itim
Mevzuatta bahsi geçti i biçimde, karayolu sürücüleri ve bak&c&lar, öngörülen
e itimi ba ar& ile tamamlam& ve yetkili makam taraf&ndan onaylanan bir s&nav&
geçmi olacaklard&r. Bu e itim, hayvanlar&n nakli s&ras&nda korunmas&na ili kin
Topluluk mevzuat&n&n en az teknik ve idari yönlerini ve özellikle hayvan
fizyolojisi ve özellikle su içme ve beslenme ihtiyaçlar&, hayvan davran& & ve stres
kavram&,

hayvan

davran& lar&n&n

uygulamaya

yönelik

yanlar&,

sürücü

davran& lar&n&n nakledilen hayvanlar&n refah& ve et kalitesine olan etkisi,
hayvanlar&n acil bak&m&, hayvanlar&n muamelesinden sorumlu personele ili kin
güvenlik unsurlar&n& kapsamaktad&r.
2.10 Avrupa Birli inde Kesim veya Ölüm An nda Hayvan Refah
Uygulamalar
Avrupa Birli i Üye Devletleri Hayvan Refah&na ili kin 22 Aral&k 1993 tarihli olan
93/119/ EC direktifi hükümlerini uygulanmaktad&r. Bu direktifle hayvanlar&n
mezbahaya var& &ndan itibaren kesime kadar geçen sürede hayvanlara sa lanacak
imkanlar ile yap&lacak her türlü insani davran& lar&, hayvanlar&n korunmas&na dair
kurallar belirtilmi tir.
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Hayvanlar&n kesimden önce sersemletilmesi konusunda düzenlemeler 74/577/EEC
say&l& yönergeye dayanarak belirlenmi tir. Ayr&ca, Avrupa antla mas&na dayanarak
kesimlik hayvanlar&n korunmas&, 88/306/EEC say&l& konsey karar& ile komite ad&na
onaylanm& t&r. Antla ma mevcut komite kararlar&ndan daha aç&kt&r.
Kesim veya ölüm an&nda hayvanlar&n korunmas& hakk&ndaki ulusal kanunlar,
tar&msal

ürünlerin

pazarlanmas&ndaki

rekabet

artlar&n&

etkilemektedir.

Hayvanlar&n ve hayvansal ürünlerin iç pazardaki da &l&m& ve üretimdeki geli meyi
sa lamak amac&yla, kurulu lar&n asgari standard& yakalama ihtiyac& do mu tur.
Bununla birlikte dini usullerde kesimlerde de teknik ve bilimsel ko ullar yerine
getirilmelidir. Kesim ve ölüm an&yla ilgili ç&kar&lan bu kurallar, hayvanlardan
maksimum verimi elde etmek amac&yla ç&kart&lm& t&r.
AB standartlar&nda kesim i lemi ba l&ca 2 a amadan olu maktad&r. Bunlardan
birincisi kanamaya sebebiyet vermeden hayvan& bay&ltma a amas&, ikincisi
kesimdir. Günümüzde insan tüketimine yönelik canl& hayvan kesiminde kullan&lan
3 yöntem bulunmaktad&r. Bunlar ba l&ca; vurucu ve elektriksel bay&ltma i lemi ve
çe itli gaz kar& &mlar&n&n inhalasyonuna dayanan yöntemlerdir. Yöntemlerin
üçünde de önce bay&ltma sonra öldürme/kesim i lemi uygulanmaktad&r.Vurucu ve
elektriksel bay&ltma i lemi, do ru uyguland& & takdirde en k&sa zamanda 15 sn
kadar devam eden bilinç kayb& sa lamaktad&r. Mevzuata uygun kesim için ölüm
gerçekle ene kadar bilinçsizlik hali devam etmelidir.
Vurucu bay&ltma i leminde kullan&lan sürgülü tabanca ( penetre olan veya
olmayan) prensibine dayanarak çal& an mekanik alet, ba & hedef al&r ve baz& ya l&
hayvanlar d& &nda tüm hayvan türlerinde kullan&labilir. Hastal&k durumunda ise, bu
tabancalardan iki a amal&; önce bay&lt&p, sonra öldüren modeller seçilebilir. Ancak
bu tabancalar&n çe itli zaman aral&klar&nda kontrol edilmesi ayr&ca, bu kontrol veya
muayenelerin resmi veteriner hekim ve hayvan refah& uzman&/ yetkilisi taraf&ndan
kay&t alt&na al&nmas& gerekmektedir.
Elektriksel bay&ltma veya öldürme i leminde ise elle uygulanan veya otomatik
sistemler kullan&labilmektedir. Günümüzde bu amaç do rultusunda domuz ve
kanatl&lar için ticari olarak temin edilebilen CAS (Kontrollü Atmosfer Bay&ltma)
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sistemi uygundur. Ayr&ca, kanatl&lar ço unlukla önce elektrikli su banyosu ile
bay&lt&lmakta sonra CAS sistemi ile kontrollü bir ekilde öldürülmektedir. Bu
çerçevede elektrik aksam&ndaki aksakl&k ve hayvanlar&n gereksiz yere ac& çekmesi
tamamen uygulay&c&n&n sorumlulu unda olup, kendi güvenli i aç&s&ndan da önem
te kil etmektedir. Di er taraftan, kanatl&lar&n gaz kar& &mlar&yla bay&lt&lmas& tam
bir bilinç kayb& sa lamamakla birlikte, bu uygulaman&n hayvanlarda stres
olu turmamas& önem ta &maktad&r. Ayr&ca, kullan&lan gaz&n çevreye de zarar
vermesi gerekmektedir. Hastal&klar&n kontrolü aç&s&ndan toplu kanatl& imhas&nda
kullan&lan s&n&rl& say&da yöntem bulunmaktad&r. Hayvan refah& ve halk sa l& &
aç&s&ndan uygun yöntemler aras&nda; boyun dislokasyonu, dekapitasyon, elektrik
oku, öldürücü doz uygulamas& veya gaz kar& &mlar& bulunmaktad&r. Bu konuda
Türkiye’de ç&kan Tavuk Vebas& mihraklar&nda uygulanan bir yöntem olarak
hareketli gaz ünitesinden (özellikle karbondioksid) k&saca örnek olarak verilebilir.
Buna ilaveten, DEFRA bünyesinde ve )skoçya’da ön görülen yöntem olan CGU (
Ta &nabilir Gaz Ünitesi) %80 argon, %20 karbondioksid kar& &mlar& konteynerda
uygulanabildi i bildirilmi tir. Bu sistem ile 1 saatte yakla &k 5000 hayvan&n ölümü
gerçekle tirilebilmektedir.
S& &rlarda kesim öncesi bay&ltma odas&nda uygulanan tabancal& bay&ltma i lemi ise
bireysel uygulanan bir i lemdir. Bazen domuzlarda bu uygulamada büyüklük
durumuna göre i lem iki ayr& grup halinde yürütülmektedir. Ayr&ca, hayvanlar&n
yine belirtilen AB Direktifine göre tüm hareketlerinde, kesimhane travay&nda zabt& rapt&nda veya kesim/öldürme/bay&ltma i lemleri s&ras&nda refah&n&n sa lanmas&
gerekmektedir. Bununla birlikte, tüm bu a amalarda gerekli hijyen de
sa lanmal&d&r. Di er taraftan; hayvan refah& aç&s&ndan h&zl& kanama sa lanmas&
için boyundan enine kesim, gö üs kafesi hizas&ndan kesime k&yasla daha uygun
görülmektedir.
Kesimhanelerde yürütülen tüm bu i lemler hayvan sa l& & ve refah& ile halk sa l& &
aç&s&ndan biyogüvenlik kurallar& çerçevesinde belirli kat& hijyenik kurallara uygun
olmal&d&r. G&da Hijyeni Yönetmeli ine göre; HACCP prensiplerinin uygulanmas&,
kritik kontrol noktalar&n&n olu turulmas& ve hayvansal kaynakl& ürünlere ili kin
riskli madde analizlerinin ( kemik unu gibi) yap&lmas& gerekmektedir. (Duman.,
2004).
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Avrupa Birli i, 93/119/EC sayl& konsey karar& ile; eti, derisi, kürkü veya di er
hayvansal ürünleri için beslenen ve hastal&k kontrolü için hayvan türlerinin
nakliyesi, bar&nmalar&, hareketsiz k&l&nmalar& (zapt-& rapt), sersemletilmeleri,
kesilmeleri ve öldürülmeleri için asgari standartlar& ortaya koymu tur. Bu
düzenlemeler; Teknik veya deneysel olaylar&, kültürel veya spor olaylar&nda
öldürülen hayvanlar& ve çiftlikte yeti tirilen vah i av hayvanlar&n&n öldürülmesini
kapsamaz.
93/119/EC sayl& konsey karar&na göre Avrupa Birli i’ne üye ülkeler a a &da
belirtilen standartlar& uygulamakla yükümlüdürler.
Hayvanlar&n ta &nmas&, bar&nd&r&lmas&, zapt-& raptlar&, bay&lt&lmalar&, kesilmeleri ve
öldürülmesinde minimum heyecan, ac& ve &zd&rap çekmeleri sa lanmal&d&r.
Mezbahalar&n in a tarz&, özellikleri, ekipmanlar& ve i lemleri hayvanlar&
heyecanland&rmayan, herhangi bir ac& vermeyen ve &zd&rap çektirmeyen nitelikte
olmal&d&r.
Sersemletici veya öldürücü amaçla kullan&lan cihazlar, zapt-& rapt aletleri ve di er
ekipmanlar ile tesisler uygun artlarda h&zl& ve etkili zapt-& rapt ile öldürücü etkiyi
sa layacak

ekilde düzenlenmeli, yap&lmal& ve bak&m onar&m& sa lanmal&d&r.

Yetkililer bu cihazlar& kontrol etmeli, sersemletici veya öldürücü amaçla
kullan&lan di er ekipmanlar&n düzenli olarak kontrolünü yapmal&, iyi durumda ve
tamir edilmi olduklar& konusunda güvence verebilmeli ve tüm bunlar& yukar&da
belirtilen prensiplere uygun olarak gerçekle tirmeyi amaç edinmelidirler.
Kesim için gerekli uygun alet ve ekipmanlar acil kullan&m için haz&r
bulundurulmal&, düzenli olarak kontrolleri ve bak&m onar&mlar& yap&lmal&d&r.
Kafes bak&m&, zapt-& rapt, sersemletme, kesim veya hayvanlar&n öldürülmesi
konusunda insani ölçülerde

verimli olarak çal& abilme yetene i, ustal&k ve

beceriden yoksun olan ki iler, bu yönergenin yapt&r&m&na uygun olarak i e
al&nmamal&d&r.
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Yetkililer, kesim i inde çal& t&r&lacak ki ilerin gerekli ustal&k, kabiliyet ve
profesyonel bilgiye sahip oldu u konusunda güvence verebilmelidirler.
Kesimhanelerin gözlenmesi ve kontrol edilmesi yetkili ki inin sorumlulu unda
olmal&d&r, bu ki i ara t&rma, soru turma yapmak amac&yla kesimhanenin her
bölümüne her zaman girebilme yetkisine sahiptir. Bununla birlikte bu gibi gözlem
ve kontroller ba ka nedenlerle de yap&labilir.
2.10.1 Mezbaha d

sersemletme ve öldürme

Hayvanlar (kümes hayvanlar&, tav anlar, koyunlar, keçi ve domuzlar) gerekli
ko ullar& sa lamak kayd& ile mezbaha d& &nda da kesilebilir. Koyun ve keçiler
önceden

sersemletilebilir.

Ayr&ca

hayvanlar,

hastal&k

yönünden

kontrol

edilebilmek amac&yla kesilebilir veya öldürülebilir.
Yaral& veya hasta hayvanlar zor durumda kal&nd& &nda sersemletilir veya
öldürülebilir. Bununla birlikte yetkili ki i, yaralanm&

veya hasta hayvan&n

ta &nmas& konusunda hayvan&n daha fazla ac& çekmesini önlemek amac&yla
sersemletilmesi veya öldürülmesi için yetki verebilir.
Ayr&ca, 31 Aral&k 1995’ten önce bilimsel veteriner komitesinin görü ü temel
al&narak komisyon taraf&ndan düzenlenip konseyin oyuna sunulan raporda a &daki
hususlara de inilmi tir;
•

Kur unsuz tabancayla beyni etkileme ve gazla zehirleme veya sersemletme
amac&yla her ikisinin kombinasyonu kullan&labilir. Kümes hayvanlar& için
ço unlukla karbondioksit kullan&labilir.

•

Gaz kullan&m& öldürme amac&yla da kullan&labilir.

•

Sersemletmek veya öldürmek amac&yla di er bilimsel prosedürler
teknolojik ve bilimsel prosedüre uydurulabilir. Konsey bu teklifi yeterli oy
ço unluna sunabilir.

Toplum kurallar&na uygun olarak ihracat yapan üçüncü bir ülkeden onay alm&
olan mezbaha ve tesisler denetlenmesi esnas&nda komisyon eksperine sersemletme
101

konusunda AB birli i mevzuat&na uygun ko ullar&n sa land& &n&n ya da insan
tedavisi sa lanmas& konusunda yönergeye uygun olarak hareket edildi i
konusunda garanti vermelidir. Bu üçüncü ülkeden ithal edilecek etlerde sa l&k
sertifikas& bulunmas& gerekmektedir.
Kesim ve öldürme ile standartlar ortaya koyan 74/577/ECC say&l& Yönerge 1 Ocak
1995’ te yürürlükten kald&r&lm& t&r.
2.10.2 Nakliye ve Mezbahalardaki Hayvan Bar nd r lmas Konusundaki
Standartlar
Üye devletler’den, 30 Haziran 1994’ ten sonra bütün mezbahalardan gerekli
ekipman ve nakliye sonu tahliyede kullan& l& yap&lar in a etmesi istenmi tir ve
bütün mevcut mezbahalar bu yapt&r&mlara 1 Ocak 1996 ya kadar uymakla
mükellef olmu lard&r.
Hayvanlar mezbahaya getirildi inde mümkün oldu unca en k&sa sürede tahliye
edilmelidirler. E er bu mümkün de ilse hayvanlar a &r& hava de i iminden
korunmal& ve uygun bir havalanma sa lanmal&d&r.
Türlere,

cinsiyete,

ya a

ba l&

olarak

di erlerini

yaralayacak

hayvanlar

di erlerinden ayr&lmal& ve ba ka bir yerde zaptedilmelidirler. Hayvanlar olumsuz
hava ko ullar&ndan korunmal&d&rlar. E er yüksek &s&larda nemli havalara maruz
kal&rlarsa uygun bir yöntemle serinletilmelidirler. En az her sabah ve ak am olmak
üzere hayvanlar&n sa l&k durumlar& gözlenmelidir.
Ta &ma esnas&nda veya mezbahaya getirildi inde ac& ve &zd&rap çeken hayvanlarla
ve sütten kesilmemi hayvanlar hemen kesilmelidir. E er bu mümkün de ilse
bunlar di erlerinden ayr&lmal& ve 2 saat içinde kesilmelidir. Yürüyemeyen
hayvanlar kesim sahas&na sürüklenmemeli, nereye yatm& sa orada kesilmeli veya
fazla gereksiz ac& çektirmeden ta &y&c&ya ta &nmal& veya hareketli platforma
konarak acil kesim yerine götürülmelidir.
2.10.3 Ta y c lardan (Konteyn r) Hayvanlar ndirme Standartlar
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Hayvanlar& indirerek kesim yapan mezbahalarda, hayvanlar&n inece i zemin
kaygan olmamal& ve e er mümkünse yan korkuluklar olmal&, köprüler, rampalar
ve geçitler hayvanlar&n dü meyece i ekilde parmakl&kla sabitlenmeli, giri ve
ç&k& rampalar& en az meyile sahip olmal&d&r.
Bo altma esnas&nda hayvanlar& ürkütmeyici, heyecanland&rmay&c& veya incitmeyici
tedbirler al&nmal& ve devrilmeleri engellenmelidir. Gereksiz yere hayvanlar&
incitici

olarak

indirilirken

ba lar&ndan,

boynuzlar&ndan,

kulaklar&ndan,

ayaklar&ndan, t&rnaklar&ndan ve yapa &lar&ndan kald&r&lmaz. E er gerekliyse tek tek
indirilir.
Hayvanlar kontrol alt&nda hareket etmelidirler. Geçtikleri yerler en az yaralanma
riski olu turacak

ekilde in a edilmeli ve böylece sürü halinde hareket

etmelerinden faydalan&lmal&d&r. Hareketi reddeden yeti kin s& &rlar ve domuzlar
için elektrik oku yönlendirmek için kullan&labilir ve bu ok 2 saniyeden fazla
uygulanamaz. Bu ok sadece arka ayak kaslar&na uygulanabilir.
Hayvanlar

dü ürülmemeli

vücutlar&n&n

duyarl&

bölgelerine

bas&nç

uygulanmamal&d&r. Kuyruklar&na bas&lmamal&, kuyruklar& bükülmemeli veya
k&r&lmamal&d&r. Gözlerinden kavranmamal&, yumruk ve tekme at&lmamal&d&r.
Hayvanlar hemen kesilmeyecekse kesim yerine getirilmemeli. E er gider gitmez
kesilmeyecekse

bar&naklarda

bar&nd&r&lmal&d&r.

Mezbahalar

de i ik

hava

ko ullar&ndan koruyacak yeterli say&da bar&nd&rma bölmelerine sahip olmal&d&rlar.
Hala geçerli olan komite kurallar&na göre, kesim öncesi bekleme bölümleri öyle
olmal&d&r;
•

Taban& en az kaygan malzemeden olmal& ve içerdeki hayvanlar&n
birbirlerine temas& sonucunda yaralamaya neden olacak maddeler
içermemeli.

•

Olabilecek a &r& nem ve &s&ya kar & yeterli havalanma sa lanmal&, herhangi
bir bozulmaya kar &n da otomatik olarak devreye girecek yedek sistem
olmal&d&r.
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•

Hayvanlar& herhangi bir zamanda gözlemlemek için yeterli ekilde yapay
ayd&nlanma

sa lanmal&

ve

e er

gerekliyse

yedek

ayd&nlatma

bulundurulmal&d&r.
•

Ba lama ipleri ve bölümleri bulunmal&d&r.

•

Gecelemek için gerekli geceleme malzemeleri bulunmal&d&r.

Bunlar&n yan&nda mezbahalarda sundurmal& ve olumsuz hava ko ullar&ndan
etkilenmeyen bir de otlama alan& olmal& ve bu alanlar hayvanlara fiziksel,
kimyasal ve sa l& & tehdit edici di er ko ullardan ar&nd&r&lm& olarak yap&lmal&d&r.
Mezbahaya getirilen hayvanlar hemen kesilmeyecekse su içmeleri sa lanmal& ve
12 saat içinde kesilmeyecek hayvanlar uygun aral&klarla beslenmelidir.Mezbahada
12 saat ve üzeri bar&nd&r&lacak hayvanlar bekleme odalar&n al&nmal& ve gerekliyse
kolayl&kla yat&p kalkabilecekleri ekilde ba lanmal&d&rlar. Hayvan ba lanmayan
bölümlerde hayvanlar&n yemleri da &tmas&na izin verilmemelidir.
2.10.4 Ta y c larla (Konteyn r) Hayvan Teslimat Standartlar
Hayvanlar&n

ta &nd& &

konteyn&rlar

dikkatlice

kald&r&lmal&,

f&rlat&lmamal&,

dü ürülmemeli ve devrilmemelidir. E er uygunsa yükleme bo altma i lemi yatay
ve otomatik yap&lmal&.
Hayvan konteyn&rlar& yaralanmaya sebebiyet vermeyecek ekilde esnek tabanl& ve
hava delikli olmal&d&r. Gerekli görüldü ü takdirde konteyn&rdan hayvanlar tek tek
bo alt&lmal&d&r. Konteyn&rlarda ta &nan hayvanlar mümkün olan en k&sa zamanda
kesilmeli gerekli oldu u durumlarda sulanmal& ve beslenmelidir.

2.10.5 Sersemletilme, Kesim ve Öldürülme Öncesi Zapt-I Rapt
Hayvanlar herhangi bir a r&ya, &zd&raba, heyecana, yaralanmaya ve çarpmaya
maruz kalmadan uygun usule göre zapt-& rapta al&nmaktad&r. Bununla beraber dini
kesimlerde s& &r kesiminden önce mekanik metod kullan&l&r ki bunda hayvan&n ac&
çekmesi, heyecanlanmas&, yaralanmas& istenmemektedir.
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Hayvanlar&n bacaklar& ba lanmamal& ve hayvanlar kesilmeden ya da öldürülmeden
önce as&lmamal&d&r. Bununla beraber kümes hayvanlar& ve tav anlar bay&lt&lma
alan&na kadar a &r& geciktirmeden yeterli gev eme sa lamak amac&yla as&labilir.
Hayvanlar& öldüren veya bay&ltan mekanik veya elektrikli aletler kolay
kullan&labilir özellikte olmal&d&r. Elektrikli bay&ltma aletleri zapt-& rapt veya
hareketsizle tirmek için kullan&lmamal& veya hayvanlar& hareket ettirmek için
kullan&lmamal&d&r.
2.10.6 Kürkü çin Yeti tirilen Hayvanlar D ndaki Hayvanlar n Bay lt lmas
veya Öldürülmesi
Avrupa Birli i Mevzuat& ile kürkü için yeti tirilen hayvanlar d& &ndaki hayvanlar&
için bay&ltma ve öldürme için a a &daki yöntemlere izin verilmektedir.
Bay&ltma ; Ani etkili tabanca, Beyin sars nt s , Elektronarkoz ve Karbondioksite
maruz kalma kelillerinde gerçekle tirlir. Öldürme ise; Tabanca veya tüfek ile,
Elektrikle ve Karbondioksite maruz kalma eklinede gerçekle tirilmektedir.
Ayr&ca otoriteler e li inde boyun k&rma ve vakum cihaz&n& özel türler için
kullan&labilmektedir
Su banyosu ile bay&ltmada a a &daki husulara dikkat edilmelidir;
•

Kümes hayvanlar&nda kullan&lan su banyosunun su seviyesi hayvan&n
kafas&n& kaplayacak seviyede olmal&d&r. Ak&m&n iddeti ve süresi bir uzman
taraf&ndan hayvan&n kesilene kadar bayg&n kalmas&n& sa layacak ekilde
ayarlan&r.

•

Grup halde su banyosuna sokulan hayvanlarda, ak&m her ku un bayg&n
kalmas&n& sa layacak güçte olmal&d&r.

•

Uygun ak&m ve elektrik temas& sa lamal&

•

Su banyolar&n&n boyu ve derinli i ku türlerinin kesimi için uygun olmal&
ve su ta mamal&. Sudaki elektrotlar banyo boyunca yerle tirilmeli.

•

E er gerekliyse manuel destekleme kullan&lmal&d&r.
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Karbondioksite maruz b&rakma genellikle domzular üzerinde uygulan&r ve
a a &daki hususlara önem ta &r;
•

Domuz sersemletmede kullan&lan karbondioksit deri imi en az % 70 olmal&

•

Domuzlar&n karbondioksite maruz kald& & özel oda ve ta &ma ekipmanlar&
yaralanmaya neden olmayacak nitelikte yap&lmal&. Ta &ma ekipmanlar& ve
gaz odas& domuzlar&n birbirlerini ve çevrelerini görecek

ekilde

ayd&nlat&lmal&.
•

Odadaki gaz&n konsantrasyonunu ölçer bir cihaz ve konsantrasyon
dü tü ünde duyulabilir ve görülebilir alarm veren bir cihaz olmal&d&r.

•

Yüklemeden gaz odas&na kadar ta &nma esnas&nda domuzlar&n birbirlerini
görebildikleri konteyn&rlarda 30 saniyeden fazla kalmamalar& gerekir.
Öldürülene kadar bayg&nl&klar&n& korumalar& gerekir.

2.10.7 Öldürme çin Özel Uygulamalar
Öldürme a a &da belirtilen ekillerde uygulanmaktad&r;
-Tabanca veya tüfekle: Bu metod de i ik türler, çiftlikte yeti tirilen av hayvanlar&
ve geyikler için uygulan&r. Bu i için ehliyetli ki iler kurallara uyarak bu i i yapar.
-Kafay& bedenden ay&rma ve boynu k&rma: Bu metod sadece kümes hayvanlar&n&
öldürmede ehliyetli ki ilerce uygulan&r.
-Elektrik ve karbondioksitle öldürme: De i ik türler bu yöntemlerle otoriteler
taraf&ndan öldürülebilir.
-Vakum odalar&: Bu metod sadece kan ak&tmadan tüketilen çiftlikte yeti tirilen av
hayvanlar& (b&ld&rc&n, keklik ve sülün) için kullan&l&r. Ehil ki iler taraf&ndan
uygulan&r.
•

Hayvanlar bu i için tasarlanm& konteyn&rlarla vakum odas&na kadar
ta &n&r.

•

Hayvanlar hava geçirmez odaya al&n&r ve odan&n havas& bir elektrikli
pompayla süratle bo alt&l&r.

•

Hayvanlar ölene kadar vakum sa lan&r.

2.10.8 KAN AKITMA
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Bay&lan hayvanlar&n bay&ld&ktan sonra en k&sa süre içinde kan& ak&t&lmal&d&r ve bu
i lem çabuk ve bol kan akacak

ekilde yap&l&r. Hayvanlar&n bilinci yerine

gelmeden kesim i lemi tamamlanmal&d&r.
Bayg&n hayvanlar ay&lmadan, en az bir veya iki karotit arteri kesilmelidir.
Damarlar kesildikten sonra kan durana kadar yüzme ve elektriksel uyar& i lemi
uygulanmaz.
Bay&ltma, zincir takma, kald&rma ve kesme i lemi için bir ki i sorumlu olmal&, bu
ki i bir hayvan üzerinde bu i leri tek tek yapmal& daha sonra di er hayvanlara
geçmelidir.
Kümes hayvanlar& için otomatik kafa kesici kullan&lan yerlerde, bozulmaya kar &
bir de yedek manuel sürgü bulunmal&d&r ve kesim çok çabuk

ekilde

gerçekle tirilmelidir.
2.11 Hayvan Kesiminde Kurallar Ortaya Koyan Avrupa Sözle mesi
Avrupa hayvanlar& kesim için koruma sözle mesi (88/306/EEC) 16 May&s 1988
tarihli Konsey karar& ile yürülü e girmi tir.
Bu sözle meye;Avusturya , Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan,
)rlanda, )talya, Liechstein Prensli i, Lüksemburg ,Malta, Hollanda, Norveç,
Portekiz, )spanya, )sveç )sviçre, Türkiye, )ngiltere ve Kuzey )rlanda taraf
olmu lard&r;
Hayvanlar& kesim için koruma sözle mesi Avrupa Konseyi taraf&ndan yap&lm&
Avrupa Konseyi üyesi ülkeler ve Avrupa Ekonomik Toplulu u taraf&ndan
imzalanm& t&r.
Sözle menin artlar& Avrupa Ekonomik Toplulu unda 74/557/EEC, 64/433/EEC
ve 71/118/EEC direktifleri taraf&ndan belirlenmi tir; Milli

yasalar hayvanlar&

kesim için koruman&n rekabetin kurallar& içinde olmas& ve ortak Pazar içinde tar&m
ürünlerinde de olmas& gerekti i vurgulanm& t&r.
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Hayvan Kesiminde Uyulmas& Gereken kurallar& ortaya Avrupa Sözle mesinde
Avrupa Konseyine üye ülkelerin, imzalar& vard&r. Bu sözle meye göre arzu edilen
hayvanlar&n kesimden korunmas&n& sa lamak amaçlanmaktad&r. Bunun için kesim
metotlar&ndan mümkün oldu unca hayvanlar&n ac& çekmesini önlemek ve ac&n&n
oran&n&n düzgün olarak bunu uygulayan ülkelerde ayarlanmas& gerekmektedir.
Kesim an&nda korku, &st&rap, can çeki me ve ac& verme etin kalitesini
etkilemektedir.
Bu sözle menin amac& : sa l&k kontrolü alt&nda kesim yap&lmas&, Hayvanlar&n
hareketlerinde tahliye veya tahliye yerlerinden sürmek veya ah&r&n bölmesinden
veya a &llardan kesilmesi için kesimhanelere getirilmelerinin sa lanmas&, Hayvan
bar&naklar& için hayvanlar&n kesimden önce ah&r&n bölmesinde, a &llarda veya
korumal& kesimhanelerde; yeterli miktarda (su, yem, bar&nma) beslenmeleri
sa lanmas&n& temin etmek, hayvanlar&n kesimini kolayla t&rmak için sersemletici
veya baz& engellemeler yap&lmas&n& uygun ko ullar ve prosedürlerde izin vermek,
hayvanlar&n ac& çekmekten kurtulmas& için elektrikle bay&lt&lmalar&na uygun
ko ullarda ve prosedürlerle izin vermek, hayvanlar&n bay&ltmayla,

okla ve

sersemletmeyle ölümlerinde satndartlar& ortaya koymakt&r.
D& ardaki ve içerdeki kesimhaneler için her anla an taraf hayvanlar&n ac&
çekmesinden sak&nmal&d&r.
2.11.1 Hayvanlar n Kesimhanelere Teslimi ve A l Ko ullar
Hayvanlar mümkün olan en k&sa zamanda ta &nmal&d&r. Ta &nmas& s&ras&nda
beklenilmesi gerekirse d&

hava artlar&ndan korunmal& ve havaland&r&lmalar&

gerekmektedir. Personel, hayvanlar&n ta &nmas& ve bar&nmas&ndan sorumlu olmal&
ve istekler kar &s&nda bu sözle meye göre tecrübe sahibi olmal&d&r.
Hayvanlar kesimhanelerin çevresine ta &nmal&d&r.Hayvanlar dikkatli tahliye
edilmeli ve ta &nmal&d&r. Hayvanlar&n ta &nmas& s&ras&nda, uygun araç ve gereçler,
köprüler, yana mal&klar ve geçitler kullan&lmal&d&r. Bu malzemeler dö emelik
yap&dan imal edilmeli ve ayak basacak uygun yeri olmal&d&r, e er gerekliyse lateks
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koruma olmal&d&r. Köprüler, yana mal&klar ve geçitler mümkün oldu unca az
yoku olmal&d&r.
Hayvanlar korkutulmamal& ve ürkütülmemelidir. Ta &nma esnas&nda dikkatli
olunmal&, hayvanlar köprüler, yana mal&klar, geçitlerden devrilmeyecek ekilde
geçirilmelidir. Hayvanlar kafalar&ndan, ayaklar&ndan veya kuyruklar&ndan
kald&r&l&p ac& çekmelerine neden olunmamal&d&r. E er gerekliyse hayvanlar tek
ba lar&na sevk ettirilmelidir. Koridorlar hareket etmeye uygun ve birbirlerini
sakatlanmalar&n& önleyecek ekilde dizayn edilmi olmal&d&r.
Hayvanlar&n sürü halinde gitme e ilimleri varsa bundan yararlanmal&d&r. Araç
gereçlerle k&lavuzluk edilmeli ve sadece k&sa sürelerle kullan&lmal&d&r.
Hayvanlar&n

üzerlerine

vurulmamal&,

uygulamal&

bask&

vücutlar&n&n hassas bölgelerine dokunulmamal&d&r. Elektrik

yap&lmamal&,

ve

oku yaln&z a &r

hayvanlara ve domuzlara uygulanmal& ve iki saniyeden fazla olmamal&d&r,
hayvanlar&n oda içerisinde yeteri kadar hareket edebilece i alan b&rak&lmal&d&r.
:oklar hayvanlar&n sadece uygun kaslar&na yap&lmal&d&r.
Hayvanlar&n kuyruklar& k&r&lmamal&, burkulmamal&, kesilmemeli ve s&ms&k&
tutulmamal&d&r. Darbe ve tekmelere hayvan maruz kalmamal&d&r. Kafesler,
sepetler veya büyük kafesli sepetlerle hayvan ta &n&rken dikkatli olunmal&d&r. Yere
at&lmamal& veya çarp&lmamal&d&r.
Hayvanlar& ta &yan kafesler, sepetler veya büyük kafesli sepetlerin esnek veya
delikli tavanl& olmas&, d&

etkilerden hayvanlar&n sakatlanacak

ekilde zarar

görmemesi gerekmektedir. Hayvanlar uygun ekilde ve tek ba lar&na ta &nmal&d&r.
Hayvanlar gerekmedikçe kesimhanedeki a &llardan al&nmamal& ve getirildiklerinde
süratle kesilmelidir. Hayvanlar süratle kesilemiyorsa a &llar&na geri götürülmelidir.
2.11.2 A llar
Hayvanlar uygun olmayan hava ko ullar&ndan korunmal&, hayvanlar&n kötü hava
ko ullar&ndan korunmas& için kesimhaneler yeteri kadar kümes ve bar&na a sahip
olmal&d&r.
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Hayvanlar tahliye olurken, hareket ederken, beklerken yerler kaygan olmamal&d&r.
A &llar temizlenmeli, dezenfekte olmal& ve biriken su bo alt&lmal&d&r.
Hayvanlar& beslemek, sulamak ve ba lamak için kesimhanelerin kapal& alanlar&
olmal&d&r.Kesimhanelerde hayvanlar&n geceyi geçirmeleri için bar&na &, uygun
ba lama yerleri ve yatacak yerleri olmal&d&r.
Hayvanlar do al dü manl&klar& yüzünden kendi türleri aras&nda say&lara,
cinsiyetlere, ya lara, orijinlerine göre ayr&lmal&d&r. Hayvanlar kafes, sepet veya
büyük kafesli sepetlerle ta &n&rken en k&sa zamanda kesilecek ekilde ta &nmal&d&r,
sulanmal& ve yemlenmelidir. Hayvanlar yüksek &s& ve nemli havaya maruz kal&rsa,
ü ütülmemelidirler.
E er iklim ko ullar& gerektirirse (yüksek nem, az s&cakl&k), hayvanlar iyi
bar&nd&r&lmal&, uygun havaland&r&lma yap&larak bar&nd&r&lmal& ve kuru otlarla,
samanla beslenmelidir.
Hayvanlar idare edilmedikçe en k&sa zamanda kesimhanelere var&lmas&na izin
verilmelidir. Yola ç&kan ve kesilemeyen hayvanlara 12 saat içerisinde kaliteli yem
ve su uygun aral&klarla verilmelidir. Hayvanlar ba lanam&yorsa depolarda
yemlenmeli ve yemlenilmelerine kar& &lmamal&d&r.
Hayvanlar&n en az her sabah ve ak am sa l&klar& kontrol edilmelidir. Hasta, zay&f
ve yaralanm& hayvanlar en k&sa zamanda kesilmelidir. E er bu mümkün de ilse,
kesilecek hayvanlardan mümkün olan zaman içinde ayr&lmal&d&r.
2.11.3 Kesim
Hayvanlar kesimden önce gerekliyse engellenebilir ve istisnalar d& &nda uygun
metotla uyu turulabilir.

110

Dini usullere göre yap&lan büyükba hayvan kesimlerinde, hayvanlar mezbahac&lar
taraf&ndan kesimden önce mekanik ekilde engellenebilir. Ama sakatlamak, ac&
çektirmek ve can çeki tirmekten korunmal&d&rlar.
Engellemeler s&ras&nda ac&

çektirmekten

kaç&nmal&, Uyu turmadan önce

hayvanlar&n arka ayaklar& ba lanmal&d&r. Dini usullere göre kesen kasaplar bunu
kan ak&tmadan önce yapmal&d&rlar.

Uyu turma metotlar& anla an taraflara verilmi , hissizlik hissi uyand&rd& & için
hayvan&n can çeki mesi ve ac& duymas&n& engellemektedir. Çekiç, topuz vb. gibi
kullan&lmas& yasaklanm& t&r. Solipedler, gevi getirenler ve domuzlara sadece
a a &da izlenen metotlarca uyu turulabilir:
Mekanik( beynin bölümlerine vurma ve delip girme) elektro-narkoz ve gaz
enestezisi yoluyla olur.
Uyu turma ekillerinde a a &daki hal ve durumlarda artlar& ihlal etme yetkisine
sahiptir:
•

hayvanlar&n dini usullere göre kesilmesi

•

acil durumlarda hayvanlar&n uyu turulmas& mümkün olmad& & takdirlerde,

•

kümes hayvanlar& ve tav anlar&n hemen ölümüne sebep olacak metotlarda,

•

sa l&k kontrolü için özel sonuçlar ç&kt& &ndan hayvanlar&n öldürülmesi
gerekti inde

Ancak hayvanlar&n öldürülmesi veya kesilmesinde ac& ve can çeki tirmekten
kaç&n&lmal&d&r.
Engellemelerde, uyu turmalarda kesin olarak tecrübeli personel sa lamal&d&r.
Engellemelerde, uyu turmalarda gerekli aparat ve gereçleri bu sözle meye uygun
olarak sa lamal&d&r.
Bu sözle meye taraf olan ülkeler dini kesimlere izin verebilir, uygun merciler
bulunmad& & takdirde,

kurbanl&k hayvanlar dini usullere göre hakk&yla

kesilmelidir.
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Literatür

bilgileri

ve

Avrupa

Birli i’nin

kesim

artlar&nda

hayvanlar&n

korunmas&na yönelik standartlar& göz önüne al&nd& &nda, kesim öncesi ve
esnas&nda hayvan refah&n&n sa lanmas& için gerekli artlar u eklilde özetlenebilir;

2.11.3.1 Kesim Öncesi
a-)Nakil: Kesimhaneye naklederken, ta &ma, yükleme ve indirme i lemleri
esnas&nda hayvanlar&n temel ihtiyaç ve konforunun sa lanmas& için dikkat ve özen
gösterilmesi; a &r& yüklemeden kaç&n&lmas&; mola, su ve yem ihtiyaçlar&n&n
kar &lanmas&; ta &t içerisinde havaland&rmaya dikkat edilmesi, hayvanlar&n a &r&
s&cak ve so uk çevre artlar&ndan korunmas&; kavga etmeye meyilli hayvanlar&n
bir arada ta &nmamas&,
•

Ta &ttan indirirken uygun rampalar&n kullan&lmas&, hayvanlar&n yürüme
h&z&ndan daha h&zl& harekete zorlanmamas&,

•

Elektrik prodlar&n&n veya yönlendirme amac&yla kullan&lan di er aletlerin
(sopa,

ip)

mümkün

oldu unca

kullan&lmamas&,

çekme-sürükleme

yap&lmamas&,
b-) Kesimhaneye ula t&ktan sonra:
•

Gece boyunca bekletilmeleri durumunda yatakl&kl& bölmeler haz&rlanmas&,

•

Sosyal izolasyondan kaç&n&lmas&,

•

Hekimin muayene ve kontrolü ile yaralanm& -rahats&z hayvanlar&n bir an
önce kesilmesi,

•

Gürültü, al& &k olmad&klar& di er çevre artlar&ndan korunmalar&,

•

Her a amada suya ula malar&n&n sa lanmas& ve 12 saatten daha uzun bir
süre bekletilmeleri halinde su ve besin ihtiyaçlar&n&n kar &lanmas&,

•

) çilerin olumlu davran& &, fiziksel iddetin engellenmesi,

•

Laktasyonda olan hayvanlar&n kesimhaneye getirildi i gün kesimi
yap&lmayacaksa sa &lmas&,

•

Kaygan zemin ve travmalardan korunmas&,
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•

Kalabal&k ve s&k& &k ekilde bekletilmemesi,

2.11.3.2 Kesim Esnas
•

Kesim salonuna al&n&rken hayvanlara fiziksel

iddet uygulanmamas&,

koridorlar&n &slak-kaygan olmamas&, s&k& &kl&k ve travmatik etkilerden
sak&n&lmas&,
•

Tutma ve ba lama esnas&nda hayvan&n gereksiz ac& ve korku duymas&n&n
engellenmesi,

•

Hayvanlar&n

kesim

alan&na

birer

birer

al&nmas&

ve

birbirlerini

görmemelerinin sa lanmas&; makinelerin gürültüsünden korunmas&
•

Hayvanlar&n canl& iken ayak-kuyruklar&ndan tutularak as&lmamas&,

•

Kesim bölmesinde drenaj&n iyi seviyede olmas& ve hayvanlar&n kan kokusu
ve görüntüsünden uzak tutulmas&,

•

Hayvanlar& bölmeye

nakleden ve kesim yapan i çilerin olumlu

davran& lar&,
•

Uygun yöntemler ile bay&lt&lmas&,

•

B&ça &n uygunlu u ve bak&m&, tek hamlede kesim, i çinin tecrübe ve
e itimi,

•

Hayvan ölmeden vücudu üzerinde i lem yap&lmamas& (deri yüzme,
parçalama vs.),

•

Korku ve azap verici her türlü art&n engellenmesi eklinde özetlenebilir.
(Sabuncuo lu ve Çoban., 2005).

3. TÜRK YE’DE HAYVAN REFAHI KONUSUNDA MEVCUT DURUM
Türkiye’de hayvan refah&na ili kin henüz bir yasa yoktur. Ancak hayvan refah&
konular&n& da içeren mevzuat

u

ekilde s&ralanabilir: “Ev Hayvanlar&n&n

Korunmas&na Dair Avrupa Sözle mesinin Onaylanmas&n&n Uygun Bulundu u
Hakk&nda Kanun”,“ Hayvanlar& Koruma Kanunu”, “Ev ve Süs Hayvanlar& Sat& ,
Bar&nma ve E itim Yerlerinin Kurulu , Aç&l& , Ruhsat, Çal& ma Ve Denetlenme
Usul ve Esaslar&na Dair Yönetmelik”, “Deneysel ve Di er Bilimsel Amaçlar için
Kullan&lan Deney Hayvanlar&n&n Korunmas& Yönetmeli i”, “Deney Hayvanlar&n&n
Üretim Yerleri ile Deney Yapacak olan Laboratuvarlar&n Kurulu , Çal& ma,
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Denetleme, Usul ve Esaslar&na Dair Yönetmelik”, “K&rm&z& Et ve Et Ürünleri
Üretim

Tesislerinin

Çal& ma

ve

Denetleme

Usul

Ve

Esaslar&na

Dair

Yönetmelik”,“Kanatl& Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çal& ma ve
Denetleme Usul ve Esaslar&na Dair Yönetmelik”, “Hayvan Sa l& & Zab&tas&
Kanunu”

3.1 Türkiye’de Çiftlik Hayvanlar Refah Uygulamalar
Bakanl& &m&zca Avrupa Birli i mevzut&na uyum çal& malar& kapsam&nda
gerçekle tirilen e le tirme projesi kapsam&nda; Almanya ile imzalanan sözle me
gere ince hayvan refah& ile ilgili olarak; özellikle çiftlik hayvanlar&n&n
bar&nd&r&lmas&, nakil ve kesim konular&na ili kin ikincil mevzuat&n AB gereklerine
göre haz&rlanmas& ve uygun bir hayvan refah& kavram&n&n veterinerlik müfredat&
için geli tirilmesi çal& malar& yürütülmü tür.
Bu çal& malar do rultusunda AB mevzuat&na bak&ld& &nda çiftlik hayvanlar&n&n
refah& ile ilgili olarak; çiftlik hayvanlar&n&n korunmas&, yumurtac& tavuklar&n,
buza &lar&n ve domuzlar&n korunmas& ile ilgili asgari standartlar&n belirlendi i ve
farkl& 4 temel konsey direktifi ve bunlara ili kin ilave de i iklikler bulunmaktad&r.
Bu kapsamda Bakanl& &m&zca ikincil mevzuat olarak bu 4 temel AB direktifinin
tek bir yönetmelikte topland& &, “Çiftlik Hayvanlar&n&n Refah& ile )lgili
Yönetmelik Tasla &” haz&rlanm& t&r.
Yönetmeli in amac&; ürün ve hizmetinden yararlan&lan çiftlik hayvanlar&n&n
türleri, geli mesi, uyumu ve evcille me durumlar& ile fizyolojik, etiyolojik
ihtiyaçlar& ve davran& lar& dikkate al&narak bak&ld& & ve yeti tirildi i ko ullar&n
sa lanmas& için asgari standartlar& belirlemektir.
Yönetmelik, 3285 Say&l& Hayvan Sa l& & ve Zab&tas& Kanununa, Çiftliklerin
kurulmas& ve çal& t&r&lmas& ile ilgili Hayvan Sa l& & ve Zab&tas& Yönetmeli inin
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92/A maddesine ve 24.06.2004 tarih ve 5199 say&l& Hayvanlar& Koruma
Kanunu’nun 5. ve 10. Maddelerine dayan&larak haz&rlanm& t&r.
Yönetmelik g&da, yün, deri veya kürkleri ile di er çiftlik amaçl& yeti tirilen tüm
hayvan türlerinin bar&nd&r&ld& & çiftliklerde; hayvanlar&n refahlar&n&n sa lanmas& ve
hayvanlar&n gereksiz yere a r&, ac& çekmelerine veya yaralanmalar&na yol açacak
ko ullar&n önlenmesi için personel, kontrol, kay&tlar&n tutulmas&, hareket
özgürlü ü, bar&naklar ve bar&nak içi düzenlemeler, binalarda bar&nd&r&lmayan
hayvanlar, otomatik ya da mekanik donan&mlar, yem su ve di er maddeler, yasak
müdahaleler, üreme usulleri ile ilgili genel hükümleri ve ayr&ca yumurtac&
tavuklar, buza & ve domuzlar ile ilgili özel hükümleri kapsamaktad&r.
Taslak Yönetmelik, e de er AB mevzuat& ile ayn& yeterliliktedir. Ancak, Tüm
aday ülkelerde mevzuat&n uygulanmas& s&ras&nda ya anan s&k&nt&lar ülkemizde de
sanc&l& bir geçi dönemi yaratacakt&r.
Hayvanlar&n bak&m&ndan sorumlu olan bak&c& ve i letme sorumlular&na hayvan
refah& konular&nda e itim kurslar& verilmesi kurum ve kurulu lar&n i birli ini
gerektirmektedir.
Hayvanlar& Koruma Kanunu ile denetime ili kin usul ve esaslar ile kay&t ve izleme
sistemi kurma, bildirim yükümlülü ü ile ilgili usul ve esaslara ili kin mevzuat&n
ç&kar&lmas& için Çevre ve Orman Bakanl& & yetkilendirilmi tir. Bu durum ileride
yetki karma as& yaratacakt&r.
Çiftlik hayvanlar&n&n yeti tirildi i i letmelere her türlü izin ve ruhsat verilmesi ile
bu i letmelerin kontrol ve denetimlerinin;
•

5074 say&l& “Hayvan Sa l& & ve Zab&tas& Kanununda De i iklik
Yap&lmas&na Dair Kanun” ile 3285 say&l& Hayvan Sa l& & ve Zab&tas&
Kanununa eklenen 32/A Maddesi,

•

Bunu müteakip çiftliklerin kay&t alt&na al&nmas& ile ilgili çerçeve
yönetmelikle Hayvan Sa l& & ve Zab&tas& Yönetmeli ine eklenen 92/A
maddesi,
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•

441 say&l& Tar&m ve Köyi leri Bakanl& &n&n Kurulu

ve Görevleri

Hakk&nda Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde Bakanl& &m&zca
yap&lmas& gerekmektedir.
AB müktesebat&n&n da denetim yetkisini Tar&m Bakanl& & Resmi Veteriner
Hekimlerine b&rakt& & görülmektedir.
Uyum sürecinde sorunlar&n ya anmamas& için; Tüm i letmelerde kay&t,
dökümantasyon ve ar ivlemeye büyük titizlik gösterilmelidir. Bu sayede geriye
dönük izlenebilirlik her birimde en üst seviyede tutulacakt&r. Kay&t ve izleme
sistemi kurma ile denetime ili kin usul ve esaslar, çiftlik hayvanlar& ile ilgili
mevzuat&n haz&rlanarak uygulanmas&n& sa layacak olan Tar&m ve Köyi leri
Bakanl& & taraf&ndan belirlenmelidir. Çiftlikler risk analizine göre belirlenen
oranda hayvan refah aç&s&ndan denetlenmelidir. Çiftçi bilinçlendirilerek üretti i
ölçüde ödüllendirilmeli, hayvan refah&na katk&s& ve ilgisi art&r&lmal&d&r. Okullar,
hayvan bak&m&yla ilgili kurulu lar, veteriner birlikleri, belediyeler ve kitle ileti im
araçlar& hayvan bak&m&, refah& ve bar&nd&r&lmas&yla ilgili konularda halk&n
e itimini sa lamal&d&r (Ar&k., 2005).
3.1.1 Hayvanc l k

letmeleri

Ülkemizde hayvanc&l&k i letmelerinin genellikle küçük ölçekli olmas& nedeniyle
refah aç&s&ndan önemli bir s&k&nt& bulunmaktad&r. Do rudan hayvan refah& ile ilgili
olmasada bak&m-besleme ve bar&naklarla ilgili baz& mevzuat bulunmaktad&r.
2004 y&l&nda yürürlü e giren 5074 say&l& kanunla 3285 say&l& Hayvan Sa l& &
Zab&tas& Kanununun 32’nci maddesinden sonra gelmek üzere a a &daki 32/A
maddesi eklenmi tir;
“Hayvanc l k i letmelerinin kamu sa l

, hayvan sa l

ve g da güvenli i

yönünden; ilgili mevzuat kapsam nda her türlü izin ve ruhsatlar n n verilmesi ile
bu i letmelerin kontrol ve denetimleri Bakanl kça yap l r. Kamu sa l
sa l

, hayvan

ve g da güvenli ine uygun olmayan i letmelere eksikliklerini düzeltmeleri

için süre verilerek uyar l r. Gerekli tedbirleri almayanlar faaliyetten men
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edilirler.Bu hususlara ili kin usul ve esaslar Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle
belirlenir.’’
Bu kanuna dayal& olarak Hayvan Sa l& & ve Zab&tas& Yönetmeli ine “Hayvanc l k
i letmelerinin; çevre ve toplum sa l

na zarar vermeyecek, at k ve art klar ile

çevreyi kirletmeyecek, hayvan sa l

ve g da güvenli i ile ilgili mevzuatla

belirlenen teknik, hijyenik ve sa l k artlar na uygun olacak, hayvanlar n refah ve
güvenli ini temin edecek

ekilde kurulmas

ve çal t r lmas

zorunludur.

Hayvanc l k i letmelerinin kurulu , çal ma, denetleme usul ve esaslar
Bakanl kça yürürlü e konulacak yönetmeliklerle belirlenir.”

eklinde 92/A

maddesi eklenmi tir.
Eklenen bu madddeye istinaden “Hayvanc l k 3 letmelerinin Kurulu , Çal ma,
Denetleme Usul ve Esaslar na Dair Yönetmelik’’ yay&mlanm& t&r. Söz konusu
Yönetmeli in güncelle tirilmesi çal& malar& devam etmektedir.
Türkiye’de hayvan yeti tiricili i, ülke ekonomisine önemli katk& sa layan bir
sektördür. Milli gelirin %10 unu, tar&msal gelirlerin %30’nu hayvanc&l&k gelirleri
olu turmaktad&r. Türkiye’de nüfusun % 35 i k&rsal kesimde ya amakta ve bu
nüfusun önemli bir k&sm& hayvanc&l&kla u ra maktad&r. FAO’ nun 2004 y&l&
verilerine göre Türkiye’de 9.800.00 ba s& &r, 25.000.000 ba koyun, 6.700.000
ba keçi bulunmaktad&r. Türkiye de ayn& y&l 10.430 bin ton süt (% 90 S& &r, % 7
Koyun ve % 3 Keçi), 600 bin ton k&rm&z& et (% 48 s& &r eti, % 45 koyun eti ve %
7 keçi eti) ve 955 bin ton beyaz et (% 98 tavuk ve % 2 di erleri) üretilmi tir
(Anonim, 2005).

Türkiye’de s& &r yeti tiricili i entansif, yar& entansif veya ekstansif

ekilde

yap&lmaktad&r. Özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde çok say&da modern süt
s& &r& i letmesi faaliyet göstermekte ve Hol tayn, Esmer gibi kültür &rklar&yla
yeti tiricilik yap&lmaktad&r. Süt s& &rc&l& &n&n yo un oldu u bölgelerde s& &r
besicili i de yayg&nd&r. Do u bölgelerinde ise s& &rc&l&k genellikle yerli veya kültür
&rk x yerli melezleriyle yap&lmakta ve genellikle meraya ba l& olarak
yürütülmektedir. Koyun – keçi yeti tiricili i ise genellikle yar& entansif veya
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ekstansif ekilde ve meraya ba l& olarak yap&lmaktad&r. Tavuk yeti tiricili i ise
genellikle endüstriyel

olarak

yap&lmakta ve entansif

yeti tirme sistemi

uygulanmaktad&r. Yumurta tavukçulu u kafesli, broyler üretim ise altl&kl&
kümeslerde yap&lmaktad&r. At yeti tiricili i yar& performans&na yönelik olarak
yap&lmakta ve çok say&da modern tavlada yeti tiricilik sürdürülmektedir (Ünal.,
2005)
Yeti tiricilikte refah düzeyinin belirlenmesinde, döl verimi ba ta olmak üzere
verim özelliklerinin düzeyi, dam&zl&kta kalma süresi, vücut kondisyonu, ya ama
gücü, bar&nak artlar& ve yeti tiricilikte uygulanan baz& i lemler önem ta &maktad&r
(Benson ve Rollin., 2004).
Türkiye de hayvanlar&n önemli bir k&sm& ya ama ve verim pay&n& kar &layacak
kadar kaba ve kesif yemle beslenmemekte ve beslenmeleri yetersiz olmaktad&r.
Ayr&ca Türkiye’de yem bitkileri üretimi oldukça yetersizdir. Mera alanlar&n&n
önemli bir k&sm&n&n kalitesi dü üktür. Böylece kaba yem üretimi yetersizdir. Kesif
yem üretiminde de benzer durum söz konusudur. Beslenme yetersizli ine ba l&
olarak özellikle k& mevsiminde hayvanlar a &rl&k kaybederler. Gebe hayvanlar bu
durumdan daha fazla zarar görürler ve yavrularda do um a &rl& & dü ük olur. Bu
durumda yavrularda ya ama gücü ve erginlerde döl verimi yetersizli i ortaya
ç&kar. Beslenmeyle ilgili bu sorunlar gerek yavrularda gerekse de erginlerde
refah&n azalmas&na yol açmaktad&r.
Türkiye’de süt s& &r& i letmelerinde genellikle grup yemlemesi uygulanmakta, çok
az i letmede ineklerin süt verimine göre bireysel besin madde ihtiyaçlar&
kar &lanmaktad&r. Dolay&s&yla grup yemlemesinde yüksek verimli hayvanlar süt
verim düzeyine uygun beslenememektedirler. Bu da yüksek süt verimli
hayvanlarda refah düzeyinin dü mesine neden olmaktad&r. Ayr&ca hijyen
kurallar&na tam olarak uyulmamas& sonucu özellikle yüksek verimli ineklerde
mastitis sorunu daha fazla görülmektedir. Nitekim Türkiye de, Yalç&n taraf&ndan
yap&lan bir saha çal& mas&nda ineklerde klinik mastitis oranlar& illere göre % 15 48 aras&nda oldu u bildirilmektedir (Yalç&n., 2005)
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Türkiye de tavukçulukta hibrit genotipler kullan&lmakta, bunlar&n verim düzeyi
genetik kapasiteye ba l& olarak yüksek düzeydedir.
Döl verimi özellikleri refah düzeyinin belirlenmesinde önemli yer tutar. Döl
verimi kriterlerinin yüksek olmas&, refah&n iyi oldu unu gösterir. Ancak baz& döl
verimi özellikleri belli bir ya tan sonra ortaya ç&kmaktad&rlar. Bu nedenle baz&
yeti tirme ekillerinde veya genç hayvanlarda bu özelliklere göre de erlendirme
yap&lamaz. Örne in broyler piliçler erken dönemde kesildikleri için, bunlarda
refah&n döl verimi kriterleri ile de erlendirilmesi söz konusu de ildir.
Türkiye de kültür &rk& (Hol tayn, Esmer, Simental) ineklerde gebelik ba &na
tohumlama say&s& 1.4-2.5; gebelik oran& % 77 – 97; buza &larda ya ama gücü %
85-100 aras&nda de i mektedir. Koyun ve keçilerde gebelik oran& % 77-100; kuzu
ve o laklarda sütten kesimde ya ama gücü % 75-98 düzeylerindedir. S& &r, koyun
ve keçilerde döl verimi ve ya ama gücü ile ilgili de erlerde geni bir variyasyon
oldu u dikkati çekmektedir. Bu da sürüler aras&nda refah düzeyi bak&m&ndan
farkl&l&klar oldu u anlam&na gelmektedir.
Dam&zl&k hayvanlarda özellikle gençlerde ya ama gücü bir sürüde refah&n
ölçülmesinde önemli bir kriterdir. Ya ama gücünün dü ük olmas& refahla ilgili
önemli bir sorun oldu una i arettir.
Hayvanlar&n dam&zl&kta kalma süreleri de refah&n de erlendirilmesinde göz önüne
al&nan bir di er kriterdir. Dam&zl&kta kalma süresinin uzun olmas& refah
bak&m&ndan olumlu bir durumdur. Ancak &slah çal& malar&nda generasyon
süresinin k&salt&lmas& için dam&zl&k hayvanlar&n herhangi bir sorun olmadan erken
ya ta dam&zl&ktan ayr&labilmektedir. Yap&lan çal& malarda Türkiye de süt s& &r&
i letmelerinde dam&zl&k sürülerde 2-4 ya l& hayvanlar&n oran& %70, 5 ve üzeri
ya l&lar&n oran& %30 civar&ndad&r. S& &rlarda normal ya am süresinin 13-15 y&l
civar&nda oldu u dikkate al&n&rsa dam&zl&kta kalma süresinin refah bak&m&ndan
dikkate al&nabilmesi için ineklerin sürüden ay&klama nedenlerinin bilinmesi
önemlidir. Türkiye’de yeti tirilen koyun ve keçiler dü ük verimli yerli &rklard&r.
Koyunculuk i letmelerinde genellikle sistemli bir &slah faaliyetinden söz etmek
zordur. Bu bak&mdan koyun sürülerinde dam&zl&kta kalma süresi refah bak&m&ndan
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dikkate al&nabilir. Yap&lan çal& malarda sürülerde 2-3 ya l& koyunlar&n oran& %5060, 4 ve yukar& ya l&lar&n oran& %40-50 civar&ndad&r. Koyunlarda dam&zl&ktan
ç&karma ya & 6-7 y&l oldu u dikkate al&nmal&d&r (Ünal, 2005).
3.1.2 Bar nak ve Hayvan Refah
Bar&nakla ilgili çe itli faktörlerin hayvan refah& üzerine etkisi vard&r. Bu faktörler
aras&nda bar&nak içi s&cakl&k, hava kalitesi (nem, hava ak&m h&z&, çe itli gazlar&n
seviyesi, toz) ve ayd&nlatma gibi mikroklima artlar&, hayvan ba &na ayr&lan alan,
bar&nak içi düzenlemeler ve ekipmanlar, bar&nak zeminin yap&s& ve altl&k ile
hayvanlar&n ba lanma durumu söylenebilir. (Ünal, 2005).
3.1.2.1 Bar nak içi baz mikroklima artlar
Hava Kalitesi: Bar&naklarda optimal bir havaland&rma sa lanmal&d&r. Her türe,
yeti tirmeye ve ya a özgü olarak bar&nak içinde optimal nem oran&n&n ve hava
ak&m h&z&n&n sa lanmas&; zararl& gazlar&n düzeyinin belli bir seviyenin alt&nda
olmas& refah bak&m&ndan gereklidir
Türkiye’de özellikle köylerdeki hayvanc&l&k geleneksel bar&naklarda yap&l&r ve
hijyen kurallar&na uygun de ildir. Ah&rlar ve a &llar ço unlukla karanl&kt&r ve
havaland&rmas& yetersizdir. Bu nedenle bar&nak havas&nda nem ve amonyak oran&
yüksektir. Bu olumsuzluklar k& mevsiminde daha fazla görülmektedir.
Türkiye

de

a &l

ve

ah&rlarda

genellikle

do al

havaland&rma

yöntemi

kullan&lmaktad&r. Bu da do al artlara ba l&l& & artt&rmaktad&r. Do al havaland&rma
uygulanan kümeslerde tavuk say&s&na ba l& olarak havaland&rma ile ilgili sorunlar
görülmektedir.

Bu

nedenle

yetersiz

havaland&rmaya ba l&

olarak

refah

azalmaktad&r (Ak&nc& ve ark., 2001).
S&cakl&k: Türkiye de denize yak&n bölgelerde deniz ikliminin, denizden uzak
bölgelerde ise karasal iklimin etkisindedir. Yaz mevsiminde hava s&cakl& & bir çok
bölgede 35 C civar&nda olmaktad&r. Baz& besi ve süt s& &r& ah&rlar& kapal& bar&nak
eklindedir. Böyle bar&naklarda yüksek s&cakl&k stresi etkili olmaktad&r. Benzer bir
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durumun broyler ve yumurta tavu u kümeslerinde de oldu u söylenebilir. Nitekim
broyler kümeslerinde yap&lan bir çal& mada sürülerin %19 unun s&cak stresine, %8
inin so uk stresine maruz kald& & tespit edilmi tir (Ünal., 2005; Gürler ve ark.,
2005).
3.1.2.2 Hayvan ba na ayr lan alan
Bar&nak içinde hayvan ba &na ayr&lan alan&n verim ve refah üzerine önemli etkisi
vard&r. Bar&nak içinde hayvan ba &na ayr&lan alan&n azalmas&, hayvanlarda
sald&rganl&k davran& &n&n artmas&na ve dinlenme için gerekli zaman&n azalmas&na
yol açmaktad&r.
Türkiye de modern süt s& &rc&l& & i letmelerinde havan ba &na ayr&lan alan&n yeterli
oldu u söylenebilir. Çünkü bu bar&naklar projeli olarak in a edilmektedir. Ancak
çok say&da besi ve süt s& &r& ah&rlar&nda hayvan ba &na ayr&lan alan&n yetersiz
oldu u görülmektedir. Bu durum yetersiz olarak beslenen hayvanlar& olumsuz
etkilemekte ve hastal&klara kar & dispozisyonu artt&rmaktad&r. Benzer durumun
koyun-keçi a &llar&nda da oldu u söylenebilir. Ancak koyun ve keçiler k& hariç
di er mevsimlerde günün ço unlu unu merada geçirirler.
Broyler kümeslerinde yap&lan çal& mada k& &n m2 ye 30 kg canl& a &rl&k dü en
kümes oran& % 15, 30 kg dan daha az canl& a &rl&k dü en kümes oran& % 85
bildirilmi tir (Gürler ve ark., 2005). )yi havaland&r&lan kümeslerde m2 ye 25 kg
canl& a &rl&k tavsiye edilmektedir. Bu durumda baz& kümeslerde m2 ye dü en canl&
a &rl& &n fazla oldu u ve refah&n bundan olumsuz etkilendi i söylenebilir.
Bar&nak içi ekipmanlar ve düzenlemeler de refah üzerine etkilidir. Hayvan ba &na
yemlik uzunlu unun yetersiz olmas&, sald&rganl&k davran& &n&n artmas&na ve baz&
hayvanlar&n daha az yem almas&na neden olmaktad&r. Bu da sosyal hiyerar ik
yap&da alt s&ralarda bulunan hayvanlar&n yem ihtiyaçlar&n& tam olarak almalar&n&
engellemektedir. Bu durum refah ve verimlerde azalmaya neden olmaktad&r.
Türkiye’de bar&naklar&n bir ço unda hayvan ba &na yemlik uzunlu unun optimum
de erlerin alt&nda oldu u gözlenmektedir.
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3.1.2.3 Zeminin yap s ve altl k
Zeminin yap&s& ve altl& &n verim ve refah üzerine önemli etkisi vard&r. S& &rlarda
bazen anormal yatma (hayvan&n ilk olarak arka bacaklar& üzerine oturmas&) veya
anormal kalkma (hayvan&n ilk olarak ön bacaklar&n& uzatmas&) davran& lar&
görülebilmektedir. Sap altl& &n kullan&ld& & bar&naklardaki s& &rlar, &zgaral& zemine
sahip bar&naklardaki s& &rlara göre daha fazla say&da yatma periyodu göstermekte
ve yatma için daha fazla zaman harcamakta ve daha kolay yat&p kalkmaktad&rlar.
Türkiye de ah&rlar genellikle beton zemine sahiptir ve bir çok ah&rda altl&k
kullan&lmamaktad&r. Altl&k kullan&lan ah&rlarda ise altl&k materyali olarak
genellikle sap tercih edilmektedir. A &llarda ise altl&k kullan&lmamaktad&r. Gübre
y&lda bir kez temizlenmektedir.
Altl& &n yap&s& ve idaresi tavukçulukta da oldukça önemlidir. Özellikle broyler
tavukçulu u altl&kl& kümeslerde yap&lmaktad&r. Altl&kla ilgili sorunlar refah ve
verim üzerine oldukça etkilidir. Yap&lan bir saha çal& malar&nda broyler
kümeslerde altl&k olarak tala ve çeltik kavusunun kullan&ld& & bildirilmektedir
(Gürler ve ark., 2005; Demirulus ve Kadakç&., 2001)

3.1.2.4 Hayvanlar n Ba lanmas
Hayvanlar&n ba l& veya serbest dola &ml& olmas&n&n refah ve verim üzerine önemli
etkisi vard&r. Hayvanlar&n ba l& olmas&, hayvanlar&n hareketlerini ve kom ular&yla
olan sosyal ili kilerini s&n&rlamakta; yatma, kalkma ve dinlenme davran& lar&
üzerine etkili olmaktad&r. Hayvanlar&n hareketli olmas& fizyolojik faaliyetlerini
olumlu yönde etkilemektedir. Bu da refah&n iyile mesine katk&da bulunmaktad&r.
Türkiye de süt ve besi ah&rlar&nda hem ba l& hem de serbest dola &ml& sistem
uyguland& & görülmektedir. Böyle hayvanlarda ayak ve diz eklemi sorunlar&n&n
daha fazla oldu u bilinmektedir.
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Türkiye’de hayvanc&l&k i letmelerinin büyük ço unlu u küçük aile i letmecili i
tarz&ndad&r. Böyle i letmelerde buza &lar&n büyütülmesi ya fark& gözetilmeksizin
genellikle ah&r içinde ergin hayvanlarla birlikte yap&lmakta ve buza &larda
hastal& a yakalanma ve mortalite oran& yüksek olmakta, böylece refah düzeyi
azalmaktad&r. Ancak son y&llarda gerek Tar&m ) letmeleri Genel Müdürlü üne
ba l& süt s& &rc&l& & i letmelerinde gerekse de özel baz& süt s& &r& i letmelerinde
buza &lar&n d& ar&da bireysel kulübelerde bar&nd&r&ld&klar& ve daha sonra di er
buza &larla bir araya getirilerek sundurmal& yar& aç&k bar&naklarda tutulduklar&
görülmektedir. Yap&lan çal& malarda buza &lar&n bireysel kulübelerde bar&nd&rma
süresinin iki ay oldu u; her bir buza &ya en az 1.2 m2 kapal& ve 1 m2 aç&k olmak
üzere 2.2 m2 alan&n sa land& & bildirilmektedir. Buza & kulübeleri ah ap veya
fiberglastan (cam yünü) yap&lmakta, kulübeler drenaj& iyi olan yerlere
yerle tirilmekte, sap altl&k kullan&lmakta ve buza &lar&n beslenmesine daha fazla
özen gösterilmektedir (Bardakç&o lu., 1998; Ertu rul ve ark., 2000). Sa lanan bu
ko ullar&n Avrupa Birli i taraf&ndan 19 Kas&m 1991 Tarihinde Buza &lar&n
Korunmas&na ili kin kabul edilen Direktife (Yönerge) (91/629/EEC) genel olarak
uygun oldu u söylenebilir.
Türkiye’de yumurta tavu u kümeslerinin ortalama olarak % 50 sinin kapasitesi
5000 ve üzeridir. Türkiye de yumurta tavukçulu unda geleneksel kafes sistemi
kullan&lmaktad&r. Bu sistemin çok say&da normal davran& &n ortaya ç&kmas&na
engel oldu u, baz& anormal davran& lar&n geli mesine neden oldu u böylece
tavuklarda refah&n sa lanmas&nda yetersiz kald& & bilinmektedir. Türkiye deki
yeti tiricilerin yak&n bir gelecekte geleneksel kafes sistemlerinden vazgeçerek,
iyile tirilmi

kafes sistemlerini veya alternatif kümesleri tercih etmeye

ba layacaklar& beklenebilir.
Çiftlik hayvanlar& yeti tiricili inde baz& uygulamalar (kastrasyon, boynuzlar&n
kesilmesi veya köreltilmesi, kuyruk kesme, t&rnak kesme, gaga kesme)
yap&lmaktad&r. Bu uygulamalar s&ras&nda gerekli kurallara uyulmamas& hayvan
refah& üzerine olumsuz etkisi olmaktad&r.
Kastrasyon: Sald&rganl&k ve seksüel davran& lar& azaltmak için yap&l&r ve çe itli
yöntemler uygulan&r. Bunlar testislerin cerrahi olarak ç&kar&lmas&, kimyasal
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maddeler kullan&lmas&, Burdizzo pensi ve lastik halka kullan&lmas&d&r. Yap&lan
çal& malarda en az a r&n&n Burdizzo pensi, en fazla a r&n&n ise lastik halka
kullan&lmas& ile oldu u görülmü tür. Anestezik bir madde kullan&larak yap&lan
kastrasyon, stresi oldukça azaltmaktad&r.
Bir çok ülkede gerek s& &rlarda gerekse de koyunlarda kastrasyon i lemi rutin
olarak yap&lmaktad&r. Türkiye’de kastrasyon i lemi s& &rlarda ve koyunlarda
hemen hemen hiç yap&lmamaktad&r. Bu durum hayvan refah& aç&s&ndan olumludur.
Kuyruk kesme: Baz& ülkelerde s& &r ve koyun yeti tiricili inde kuyruk kesme
i lemi uygulanmaktad&r. Ayr&ca köpeklerde de genellikle estetik amac&yla
yap&lmaktad&r. Kuyruk kesme, cerrahi veya lastik halka uygulamas& ile yap&l&r.
Türkiye’de s& &r ve koyun yeti tiricili inde kuyruk kesme i lemi (Merinos
yeti tiricili i hariç) yap&lmamaktad&r. Bu durum hayvan refah& aç&s&ndan
olumludur.
Boynuzlar&n köreltilmesi: S& &rlarda boynuz geli iminin engellenmesi, çiftlikte ve
ta &ma s&ras&nda idarenin kolayla t&r&lmas& ve hayvanlarda yaralanman&n
engellenmesi amac&yla yap&l&r. Bu amaçla bir çok yöntem uygulanmaktad&r.
Yeti tiricilik uygulamalar&nda bazen bu i lemin anestezi yap&lmadan yerine
getirildi i görülmektedir. Bu da hayvanda a r&, stres ve korku meydana
getirmektedir.

Bu

nedenle

anestezi

alt&nda

boynuz

köreltme

i leminin

gerçekle tirilmesi hayvan refah& aç&s&ndan gereklidir. Genç ya ta boynuz köreltme
i lemi, daha ileri ya taki boynuz kesme i lemine göre refah bak&m&ndan çok daha
elveri lidir.
Türkiye’de kültür &rk& buza &larda erken dönemde s&cak da lama veya kimyasal
maddeler kullan&larak boynuz köreltme yap&lmaktad&r. Bu i lem s&ras&nda ço u
zaman lokal anestezi yap&lmad& & bilinmektedir.
Da lama ile numaralama: Bazen numaralama amac&yla s&cak ve so uk da lama ile
numaralama i lemi yap&lmaktad&r. S&cak da lama i lemi hayvanlar için oldukça
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çok stres olu turmakta ve refah olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle so uk
da lama tercih edilmelidir.
Türkiye’de baz& s& &rc&l&k i letmeleri so uk da lama ile numaralamay& tercih
etmektedirler. S&cak da lama yöntemi genellikle kullan&lmamaktad&r.
Civcivlerde gaga ve t&rnak kesimi: Dam&zl&k ve ticari yumurtac& civcivlerde
yap&l&r. Sald&rganl&k davran& &n&n azalt&lmas& amac&yla yap&l&r. Uygun bir ekilde
yap&lmad& &nda hayvan refah&n& k&sa ve uzun vadede olumsuz etkiler.
Türkiye’de çiftlik hayvanlar& yeti tiricili inde refah düzeyinin, çok iyi ile çok
zay&f

aras&nda de i im gösterdi i söylenebilir. Yeti tiricili in modern olarak

yap&ld& & i letmelerde yeti tiricilik bak&m&ndan hayvan refah& ile ilgili sorunlar
daha azken, geleneksel tarzdaki i letmelerde refah ile ilgili sorunlar&n fazla oldu u
görülmektedir. Ancak hayvanc&l&kta büyük yat&r&mlar&n yap&lmas& ve yeti tiricilik
konusunda bilincin artmas&, refah&n iyile tirilmesine olumlu yönde katk& sa lad& &
da gözlenmektedir. Bu olumlu geli menin Avrupa Birli i’ne üyelik sürecinde daha
da h&zlanarak artmas& beklenmektedir. (Ünal., 2005).

3.2 Türkiye’de Hayvan Nakli le lgili Refah Uygulamalar
Türkiye’de nakilde hayvan refah& ile ilgili temel bir yönetmelik bulunmamaktad&r.
2004 y&l&nda yürürlü e giren 519916 say&l& kanunun’nun 10. Maddesinde “Çiftlik
hayvanlar n n bak m , beslenmesi, nakliyesi ve kesimi esnas nda hayvanlar n
refah ve güvenli inin sa lanmas hususundaki düzenlemeler Tar m ve Köyi leri
Bakanl

nca ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almaktad&r. Ancak

kanunla denetimin Çevre ve Orman Bakanl& &nca yap&lmas& öngörülmektedir.
AB tar&m mevzuat&nda oldukça önemli bir yer tutan veteriner mevzuat&na uyum
çal& malar& kapsam&nda AB ile mü tereken haz&rlanan Çerçeve Veteriner Kanunu
tasla &nda; “Hayvan Refah&” bölümü ba l& & alt&nda haz&rlanacak ikincil mevzuata
16

Hayvanlar& Koruma Kanunu http://www.cevreorman.gov.tr/yasa/k/25509.doc (16.07. O6 Tarihli
giri )
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(Yönetmelikler) dayanak te kil etmek üzere Yeti tirme, Nakil, Kesim ve Öldürme
ile Deneysel ve di er bilimsel amaçlar için kullan&lan hayvanlar& kapsayan
hususlar yer almaktad&r. 17
Bunun d& &nda Tar&m ve Köyi leri Bakanl& &nca yürütülen “AB Veterinerlik
Müktesebat&na Türkiye’nin Uyumla t&r&lmas&n&n Desteklenmesi Projesinin” alt
bölümlerinden biri olan Twinning Projesi çerçevesinde hayvan refah& ile ilgili
olarak Yönetmelik taslaklar& haz&rlanm& t&r.18 Taslak Yönetmelik, e de er AB
mevzuat& ile ayn& yeterliliktedir. Ancak bu taslaklar yay&nlanarak yürürlü e
girmemi tir. (A karo lu., 2006)
Taslak Yönetmeli in Amac& hayvanlar&n yurt içindeki nakilleri esnas&nda
gidecekleri yerlere eziyet edilmeden, güvenli ve sa l&kl& varabilmelerini temin
etmek amac&yla nakliyelerin gerçekle tirilmesi ile ilgili esas ve usulleri
belirlemektir. Bu Yönetmeli in Hukuki- Dayana &; 8/5/1986 tarihli ve 3285 say&l&
Hayvan Sa l& & ve Zab&tas& Kanunu ve 24/06/2004 tarihli ve 5199 say&l&
Hayvanlar& Koruma Kanununlar&d&r.
Geli mi li in bir göstergesi olarak ortaya ç&kan ve geli mi toplumlarca büyük
hassasiyetle takip edilen ve buna ba l& olarak ta

hayvansal ticarette ciddi

k&s&tlamalar& da beraberinde getiren hayvan refah& hususu AB üyelik sürecinde
müktesebat uyumu anlam&nda önem arz etmektedir.
Müktesebat

uyumu

dedi imizce

yaln&zca

mevzuat&n

AB

mevzuat&na

uyumla t&r&lmas& anlam& ç&kmamakta, mevzuat&n do ru bir ekilde uygulanmas&
için yeterli bir kapasiteye sahip olunmas& ve AB ülkelerinde oldu u gibi do ru bir
ekilde uygulanmas& anlam& ç&kmaktad&r ki ancak bu durumda müktesebat uyumu
gerçekle ebilir.
Ancak, halihaz&rda Türkiye uygun mevzuata sahip de ildir. Bu konu için temel
te kil edecek ana kanun haz&rlanmam& t&r. Ancak, Çevre ve Orman Bakanl& &nca
17

Veteriner Çerçeve Kanunu Tasla &
http://www.kkgm.gov.tr/Mevzuat_Taslak/mevzuat_taslak.htm(16.07. O6 Tarihli giri )
18
AB Veterinerlik Müktesebat&na Türkiye’nin Uyumla t&r&lmas&n&n Desteklenmesi Projesinin
Twinning Bölümü http://twinning.vet.gov.tr/
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haz&rlanan ve ev, süs hayvanlar&n& temel alan ve AB mevzuat&n&n aktar&lmas& için
yetersiz bir dayanak te kil eden bir Kanun ç&kar&lm& t&r. Bu kanununun
uygulamas& ve denetimi Çevre ve Orman Bakanl& &nca yürütülecektir. Tar&m ve
Köyi leri Bakanl& &nca yönetmeli i ç&kar&lacak olan evcil hayvanlar&n nakli ile
ilgili yönetmeli inde denetimi Çevre ve Orman Bakanl& &nca yap&lacakt&r.
Burada temel bir çeli ki vard&r. )kincil mevzuata ( Yönetmelik, Talimat vs.) esas
olan birincil mevzuat (Kanun) temelde yetersizdir. Di er bir husus ise kanunu
uygulayacak temel meslek olan Veteriner Hekimlerin Çevre ve Orman
Bakanl& &nda istihdam edilmeyip Tar&m ve Köyi leri Bakanl& &nda istihdam
edilmesidir ki kanunun özünü anlay&p uygulamay& ve denetlemeyi yapacak meslek
grubu konudan d& lanm&

daha da kötüsü yeterince bilgi donan&m&na sahip

olamayan ki ilerce uygulama ve denetleme yapma gibi bir yakla &m ortaya
ç&km& t&r.
Bu durum sadece hayvan refah&n&n do ru uygulanmas&n& engellemekle
kalmayacak ayni zamanda iç içe geçmi olan hayvan refah& ve hayvan sa l& &
önlemlerinde dengeyi sa layamaman&n neticesinde çe itli salg&n hastal&klar&n
(Kuduz gibi) art& &na da sebebiyet verilecektir. AB mevzuat&na dikkatle
bakt& &m&zda tüm hayvan refah& mevzuatlar&nda veterinerlik mevzuat&na ba l&
hayvan sa l& & önlemleri dikkate al&narak hayvan refah& önlemleri uygulanmas&
temel nokta olarak kar &m&za ç&kmaktad&r.
Bu aç&klamalar çerçevesinde her eyden önce Hayvan Refah& önlemlerinin tek ve
do ru bir çat& alt&nda yürütülmesi Türkiye’nin konuyu do ru uygulamaya koymas&
ve üyelik müzakerelerinin mevzuat uyumu ve uygulama kapasitesi ile ilgili
bölümü hasars&z atlatmas&n& sa layacakt&r. Kurumlar aras& görev ve sorumluluk
karma as& giderilmelidir.
Bir di er önemli hususta uygulamad&r ki bu husus mevzuat ve kamunun uygulama
kapasitesinin d& &nda di er ki i ve kurumlar&nda yeterli teknik bilgi ve ekipmana
sahip olmas&n& gerektirmektedir ki bu hususun sa lanmas& zor ve uzun süren bir
süreçtir. Bu durum için ciddi yat&r&mlar&n bugünden yap&lmas& gereklili ini ortaya
koymaktad&r.
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Bunlara öyle bir göz att& &m&zda öncelikle hayvan nakli ile u ra an ki ilerin
s&n&fland&r&lmas& ve bunlar&n e itime tabi tutularak sertifikaland&r&lmas& ve sadece
bu ki ilerin uygulamada yer almas&d&r. Bu durum öncelikle uzun ve hedefe yönelik
bir e itim planlamas&n&, sürecini ve yat&r&m&n& ve de denetimini beraberinde
getirmektedir. Bu durum ciddi yat&r&mlar& beraberinde getirecektir.
Di er bir husus nakil araçlar& ile ilgilidir ki bu gün herhangi bir k&stlama
olmaks&z&n herhangibir araçla yap&lmakta olan nakiller yerini uygun araç ve
ki ilere b&rakacakt&r ki buda araç filolar&n bu amaçla yeniden düzenlenmesinin
yan& s&ra bir çok ki i ve arac&n devre d& & kalmas& ve sosyal problemleri
beraberinde getirecektir.
Ba ka bir hususta Toplama merkezleri, indirme bindirme yerleri, hayvanlar için
uzun yolculuklarda dinlenme yerlerinin olu turulmas& hususudur. Buda Türkiye
gibi geni bir co rafyaya sahip olan bir ülke için bir çok yerde bu tür in aatlar&n
yap&lamas& ve i letilmesi gereklili ini ortaya ç&kartmaktad&r. Bu husus büyük
maliyetli bir yat&r&mla s&n&rl& kalmamakta büyük maliyetli bir i letim ve
nakliyecilerin bu kurallara uydurulmas& güçlü ünü de beraberinde getirmektedir.
Bu konuda Karayollar& Genel Müdürlü ü ile Tar&m ve Köyi leri Bakanl& &n&n
birlikte nakil güzergahalar&n&n belirlenmesi ve dinlendirme istasyonlar& için uygun
yerlerin belirlenmesi gerekecektir.
Tüm bu hususlar& birlikte de erlendirdi imizde gerek kamu alan&nda gerekse
toplumda AB hayvan refah& uygulamalar&n& uyumla t&rmada ve uygulamaya
koymada yetki kayb&, i kayb& ve ciddi yat&r&m gereklilikleri nedeniyle ciddi bir
muhalefetle kar & kar &ya kalmak söz konusudur.
Ayr&ca kay&t ve izleme sistemi kurma teknolojisinin gerektirece i yüksek maliyet
ve zaman dikkate al&nmal&d&r.
Bugünden bu durumu bertaraf etmek için; Öncelikle kamuda yürütücü kurulu u
do ru tespit etmek, vakit geçirmeksizin AB ile uyumlu birincil ve ikincil
mevzuatlar& haz&rlay&p uygulamaya koymak, uygulamaya konan mevzuatlar için

128

belli geçi süreleri vermek ve bu süreçte gerekli e itim ve sertifikaland&rma
i lemleri

yapmak,

Kamunun

geçi

süreleri

sonunda

uygulamada

taviz

vermeyece ini ve kararl&l& &n& vurgulamak ve bu konularda bir ileti im stratejisi
olu turarak kamuoyunu sürekli bilgilendirmek, uyum sürecinde gerek e itim ve
gerekse yat&r&mlar için AB kaynaklar&n&n kullan&m& amac&yla gerekli müzakere ve
projelendirmelerde bulunmak ve Muhtemel bir üyeli in en erken 2014’te
olabilece i varsay&m&n& da dikkate alarak gerekli olan tüm bu çal& malara biran
evvel ba lamak gerekmektedir. (A karo lu., 2006).
Ülkemizde, hayvanlar&n bir yerden ba ka bir yere nakillerinde; sportif amaçl&
kay&tl& atlar ve kanatl& hayvanlar için özel dizayn edilmi

nakil araçlar&

bulunmaktad&r. Ancak s& &r-manda, koyun-keçi ve sportif amaç d& &nda ve kay&tl&
olmayan atlar&n nakilleri normal kamyon veya kamyonetlerle yap&lmaktad&r. Bu
amaçla kullan&lacak uygun nakliye araçlar&na ve nakliye

irketlerine ihtiyaç

duyulmaktad&r.
Önümüzdeki dönemlerde nakil araçlar&n&n standartlar&, hayvanlar&n yüklenipbo alt&lmas&,

nakliye

yapanlar&n

e itimi,

nakil

yapma

sertifikalar&n&n

düzenlenmesi, araçlar&n dezenfeksiyonu, tutulacak kay&tlar, nakliye yapanlar&n
sorumluluklar& gibi konularda yo un çal& malar yap&lmas& gündeme gelecektir.
Nakiller nedeniyle esas&nda refah yönünden de il hastal&k bula t&rma yönüyle
s&k&nt&lar olu maktad&r.
Ay&ca Ülkemizde, Hayvan Refah& yönünden ta &ma artlar& incelendi inde hayvan
sat& lar&n&n yap&ld& & hayvan pazarlar&n&n denetiminin yeterli olmad& &, veteriner
hekimlerin nakil öncesi araç dezenfeksiyonu ve hayvan muayenelerini yaparken
baz& zorluklarla kar &la t& &, yükleme ve bo altma için uygun rampalar&n olmad& &,
hayvan nakilleri yap&lan araçlar&n uzun mesafeli ta &malar için uygun olmad& &,
nakliyat süresince hayvanlar&n yem ve su ihtiyaçlar&n&n kar &lanmad& &, fazla
s&k& &k olarak nakledilebildikleri bildirilmektedir. Hayvan nakillerinin Avrupa
Toplulu u kriterlerine göre yap&lmas& hayvanlar&n refah&, sa l& &, hastal&klar&n
yay&lmas&n&n önlenmesi ve hayvanc&l& &n ekonomik etkinli inin art&r&lmas&
bak&m&ndan çok önemlidir. Hayvan nakilleri ile alakal& gerekli düzenlemeler
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yap&larak bölgede hayvan refah& konusunda e itim alm& yeterli say&da Veteriner
Hekim istihdam edilmelidir.
Hayvan nakilleri hayvan refah&, hayvan-insan sa l& & ve hayvanc&l&k ekonomisi
bak&m&ndan oldukça önemlidir. Uygun artlarda yap&lmayan nakiller hayvanlarda
ölümlere yaralanmalara, et kalitesinin dü mesine sebep olarak ekonomik kay&plara
yol açmaktad&r. Hayvan ve halk sa l& & aç&s&ndan hayvan nakillerinin dikkatlice
incelenmesi gereklidir. Kontrolsüz hayvan hareketleri ve hayvan pazarlar&n&n ap,
brusella, tüberküloz ve di er bula &c& hastal&klar&n yay&lmas&nda büyük etkisi
vard&r. Besi ve kesim için nakledilen s& &rlar&n ta &ma i lemleri s&ras&nda refah
artlar&n&n sa lanmas& gereklidir.
Türkiye’nin kuzeydo usundan bat&ya

yo un

olarak canl& hayvan nakli

yap&lmaktad&r. Do u ile bat& aras&ndaki arz-talep dengesi ve fiyat de i iklikleri
sonucu canl& hayvan nakilleri özellikle meralar&n kullan&m&yla ilintili olarak daha
çok A ustos ile Ocak aylar& aras&nda gerçekle mektedir Türkiye’de tar&msal
bölgeler bak&m&ndan nüfus da &l&m& incelendi inde Türkiye nüfusunun %70.8’i
Ortakuzey, Ege, Marmara, Akdeniz, Karadeniz bölgelerinde ya amaktad&r. Nüfus
sahil bölgeleri ve bat& bölgelerinde yo unla m& t&r. Kuzeydo u bölgesi nüfus oran&
(%3.8) tar&m bölgeleri aras&nda en dü üktür. Nüfusun yo un oldu u bat&
bölgelerinin s& &r eti talebini sadece kendi bölgelerinde üretilen s& &rlardan elde
etmeleri mümkün de ildir. Dolay&s&yla, dengesiz nüfus da &l&m& canl& hayvan
nakillerinin artmas&na sebep olmaktad&r (:ekil 1). (Y&ld&z ve Hay&rl&., 2005)
ekil 1. Tar&m Bölgelerine göre nüfus oranlar&(%) (T. C. Ba bakanl&k D.).E.,
Türkiye )statistik Y&ll& &, 2001, Anonim, 2002c).
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Ülkemizin do usunda yo un olarak kurbanl&k s& &r yeti tiricili i yap&lmaktad&r.
Kurban bayram& öncesinde besiye al&nan s& &rlar Kurban bayram&ndan önce bat&
illerine nakledilerek sat&lmaktad&r.
Tar&m bölgeleri bak&m&ndan 1. s&n&f kesimhane say&lar& ve kapasiteleri
incelendi inde kesimhanelerin Ortakuzey, Ege, Marmara, Ortado u ve Ortagüney
bölgelerinde

yo unla t& &

gözlenmektedir.

Türkiye’deki

kasapl&k

hayvan

varl& &n&n % 14.8 inin Kuzeydo u bölgesinde oldu u dü ünüldü ünde kesimhane
da &l&m&n&n hayvan varl& & ile orant&l& olmad& & görülebilir. Ege ve Marmara
bölgelerinde nüfus yo unlu unun fazla olmas& bu bölgelerde kesimhane say&s&n&n
ve kapasitesinin de artmas&na yol açm& t&r. Ortakuzey, Ortado u ve Ortagüney
bölgeleri ula &m kolayl&klar&, canl& hayvan yo unlu unun fazla oldu u Do u ile
nüfus yo unlu u fazla olan Bat& bölgelerinin aras&nda olmas& nedeniyle kesimhane
say&s& ve kapasiteleri daha yüksektir. (Anonim, 2005c) . Bölgede yeti tirilen
büyükba hayvanlar daha çok bat&ya sevk edilerek besiye al&nmakta veya k&rm&z&
et tesislerine ait kesimhanelerde kesilmektedir.
Nakli s&ras&nda hayvan refah& yönünden uygun olmayan

artlar hayvanlar&n

üzerinde uzun süreli etkiler b&rak&r. Hayvan nakilleri s&ras&nda olu an stres ile
ba & &kl&k sisteminin zay&flamas& sonucu hastal&klar&n ortaya ç&kmas&nda etkili
olabilir. Nakledilen hayvanlar hastal&klar&n ba ka bölgelere ta &nmas&na neden
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olabilir. Nakil vas&talar&n&n dezenfekte edilmemesi patojenlerin ta &nan tüm
hayvanlara geçmesine sebep olabilir. Enfeksiyon etkenini alan hayvan kuluçka
döneminde veya subklinik dönemde hastal&k belirtisi gösteremeyebilir. Bu
dönemde ta &ma stresi ile birlikte hastal&k belirtileri ortaya ç&karak di er
hayvanlara hastal&k etkenini bula t&rabilir (Y&ld&z ve Hay&rl&., 2005).
Türkiye’de hayvanc&l&k daha çok nüfus yo unlu unun yüksek oldu u bölgelerin
d& &nda yap&lmaktad&r. Dolay&s&yla, canl& hayvanlar tüketim merkezlerine
ta &nmaktad&r. Kuzeydo u bölgesinden canl& hayvan nakilleri genellikle kamyon,
tren veya yak&n mesafelere otlatarak yürütme ile yap&lmaktad&r. Türkiye Ziraat
odalar& birli i haz&rlad& & K&rm&z& Et Hayvanc&l& & ve Sanayinde Ya anan Sorunlar
kapsam&nda kasapl&k hayvanlar&n mezbahalara uygun olmayan ko ullarda
ta &nmas& neticesinde hayvanlarda yaralanmalar ve verim kay&plar& olu tu u,
ayr&ca kesim öncesi kötü muameleler nedeniyle hayvanlar strese girdi ini ve et
kalitesinin olumsuz etkilendi ini belirtilmi tir (Anonim, 2005e).
3.2.1 Nakil öncesi ve sonras hayvanlar n kontrolü
Hayvan

Sa l& &

Zab&tas&

Kanunu

(HSZK)

(3275)

ve

Hayvan

Sa l& &

Zab&tas&Yönetmeli inde (89/13838) hayvan nakillerinde, hayvan pazarlar&nda
hastal&klar&n yay&lmas&n&n önlenmesi için al&nacak önlemler hususunda canl&
hayvan nakillerinde nakil öncesi hayvanlar&n muayenesinin yap&lmas& ve sa l&k
raporlar&n&n düzenlenmesi gerekti i bildirilmi tir. Yine Tar&m Bakanl& &n&n her y&l
ç&kard& & Hayvan Sa l&k ve Zararlar& ile Mücadele Program&nda bu konular detayl&
olarak aç&klanm& t&r (Anonim, 2005a). Hayvan pazar&nda sat& & yap&lan ve ba ka il
veya ilçelere nakledilecek hayvanlar için, varsa o yerdeki hükümet veteriner
hekimi, yoksa en yak&n il veya ilçe hükümet veteriner hekimi men e
ahadetnamesinde yaz&l& hayvanlar& muayene ederek veteriner sa l&k raporu
düzenlemesi

gereklidir.

Düzenlenen

sa l&k

raporu

nakliyat

s&ras&nda

bulundurulmas& zorunludur. HSZK Yönetmeli ine göre “hayvanlar& veya hayvan
maddelerini nakleden kara, deniz ve hava vas&talar&n&n nakil sonunda sahipleri
taraf&ndan temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Bu gibi vas&talar&n
nakliyattan sonra temizlenip temizlenmedi i hükümet veteriner hekimince kontrol
edilir ve rapor edilir. )laçlanm& her türlü vas&taya dezenfekte edildi ine dair bir
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etiket yap& t&r&l&r ve sahibine veteriner hekimce bir belge verilir. Belgesi
bulunmayan vas&talarla hayvan ve hayvan maddelerinin nakline müsaade
edilmemelidir”.
Hayvan pazar&na getirilen hayvanlar ta &ma refah& yönünden incelendi inde
öncelikle ticaret borsas&na ait olan çal& ma ruhsat&n&n olmayan hayvan pazalar&n&n
oldu u, nakil araçlar&ndan hayvanlar&n&n yükleme bo altma s&ras&nda kullan&lan
rampalar&n uygun olmad& &, hayvanlar&n pazara giri ve ç&k& lar&nda düzenli olarak
kontrol edilmedi i söylenebilir.
Hayvan sa l& & ubesinde, hayvan sa l& & ubesinde çal& an veteriner hekimlerin
kanuni i lemleri gerçekle tirmesi s&ras&nda baz& zorluklarla kar &la makta ve
kontrollerin düzenli olarak yap&lamad& & bilinmektedir. Nakil ve hayvan
hareketlerini kontrol eden veteriner hekim say&s&n&n az olmas&, bu i lerle me gul
olan veteriner hekimlerin ayn& zamanda hayvan hastal&klar&, a &lama ve suni
tohumlama görevlerinde de istihdam edilmeleri uygulamalar& güçle tirmektedir.
(Anonim, 2005a).
Nakil öncesinde hayvanlar kontrol edilerek sa l&k yönünden nakle uygun
olmayanlar&n ta &nmas&na izin verilmemelidir. )leri gebe (gebeli in son
%10’unda), yeni do um yapm& (48 saat), 14 günlük ya tan küçük buza &lar,
aya & kalkamayan, k&r&k nedeniyle iddetli a r& çeken, kanamal&, geni ve derin
yaraya sahip, sistemik hastal&kl&, aç, zay&f, güçsüz, aya & sakat, uterus prolebe
olmu , görülebilir dola &m ve solunum sistemi hastal&kl&, koordinasyon bozu u
olan, çevreye kar & a &r& reaksiyon gösteren, boynuzu kopmu veya kör hayvanlar
nakledilmemelidir. (Y&ld&z ve Hay&rl&., 2005)
3.2.2.Nakil araçlar
Canl& hayvan nakilleri genellikle kamyon, tren veya yak&n mesafelere otlatarak,
yürütülerek yap&lmaktad&r. Yürütülerek nakli yap&lmas& kanunen yasakt&r.
Karayolu ile yap&lan ta &mac&l&kta daha çok kamyon tercih edilmektedir.
Kamyonla yap&lan nakiller; hayvanlar&n sat&n al&nd& & yerden yüklemelerinin
yap&labilmesi, hareket saatinin iste e göre ayarlanabilmesi, kesimhaneye kadar
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nakillerin yap&labilmesi, ta &ma maliyetinin daha dü ük olmas&, ta &ma firesinin
daha az olmas&, daha h&zl& ula &m imkan& sa lamas&, her yerde bulunabilmesi,
kapasitesinin de i ik olas& gibi nedenler dolay& tercih edilmektedir. K& &n üstü
branda ile örtülen kamyonlar s&cak havalarda üstü aç&k olarak hayvan
nakledilmektedir. Hayvan nakli yapan araçlar HSZKY’e göre “mahalli
belediyelerden ruhsat almak mecburiyetindedir. Ancak, ta &ma yap&lan kamyonlar
hayvan nakli için düzenlenmemi olup üstü aç&k kasal& kamyonlard&r.
Tren ile yap&lan hayvan nakilleri bilhassa süresinin uzun olmas&, buna ba l& olarak
ta &ma firesinin artmas&, maliyetin fazla olmas& nedeniyle üreticiler taraf&ndan
tercih edilmemektedir. Tren ile yap&lan nakillerde Devlet Demir Yollar&n&n tahsis
etti i aç&k veya kapal& vagonlarla yap&lmaktad&r. Vagon geni li i 18, 20, 22, 24 m2
olup nakil yo unlu u 1,4 m2/s& &r’d&r. Uzun süreli (> 36 saat) ta &malarda istek
üzerine 10 saate kadar mola verilebilir (Anonim, 2005f).
3.2.3 Hayvan nakleden araç oförlerinin e itimi
Hayvan nakleden besicilerle yap&lan görü melerde devaml& hayvan nakli yapan
tecrübeli oförlerin araçlar& kullan&rken daha dikkatli davrand& & bildirirken bu
konuda tecrübesi olmayan, meyve sebze nakliyat& yapan
araçlarda

hayvanlar&n

dü mesine

ba l&

olarak

oförlerin sürdü ü

yaralanma

ve

ölümlere

rastlanabilece ini bildirmi lerdir. :oförün arac& h&zl& sürmesi s&k yap&lan
frenlemeler, ani h&zlanmalar, virajlar&n h&zl& dönülmesi ta &ma refah&n& do rudan
etkilemektedir. Sürücüler hayvan refah& konusunda e itimden geçirilmesi ve
sertifika verilen sürücülerin bu i te istihdam edilmeleri hayvanlar&n sa l&kl& ekilde
ta &nmalar& bak&m&ndan önemlidir (Anonim, 2002a).
3.2.4 Yükleme ve bo altma i lemleri
Kamyon kasas&n&n arka kapa & aç&larak yükleme yap&lmaktad&r. Pazar yerinde
uygun

rampalar

olmad& &

için

yükleme

s&ras&nda

çe itli

zorluklarla

kar &lanmaktad&r. Hayvanlar nakil arac&na bindirilirken aya &n&n kaymas& veya
kapa a tak&lmas& sonucu yaralanabilme riski artmaktad&r. Ayn& ekilde indirme
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s&ras&nda da rampalar&n olmamas&ndan ötürü bazen hayvanlar kamyondan
atlat&larak indirilmektedir. (Y&ld&z ve Hay&rl&., 2005).
3.2.5 Nakil vas talar nda yerle im s kl

, yükseklik ve çevre artlar

Nakil esnas&nda s& &r ba &na dü en alan ta &ma refah& aç&s&ndan oldukça önemlidir.
Hayvan nakli yapt&ran ki iler ta &ma maliyetini dü ürmek için dar alanda daha
fazla hayvan nakletmek isteyebilmektedir. Uzun mesafeli ta &malarda hayvan&n
yatma iste ini kar &layacak ve yem-suya ula acak alan hesap edilmelidir. Arac&n
hayvanlar& strese sokmayacak ekilde kullan&lmas& ile normal yerle im s&kl& &nda
hayvanlar daha az strese gireler. Nakil araçlar&na seyrek olarak yerle tirilen
s& &rlar arac&n h&zl& kullan&lmas& ve ani frenleme, h&zlanma veya virajlara h&zl&
girilmesinden dolay& zarar görebilir. Bilhassa erkek s& &rlar kendi aralar&nda
dövü ebilir ve birbirlerinin üzerine atlayabilir. Dü ük yerle im s&kl&klar&nda
dövü me ve atlama olaylar& daha fazla görüldü ünden s&k yerle tirme tercih
edilmektedir.. Fakat dövü en hayvanlar&n ayr&lmas& ile bu konu çözümlenebilir.
Hayvanlar&n ta &ma esnas&nda ba lanmalar& tercih edilmemektedir.
Ba lama yerine her hayvan&n koyulaca & bireysel bölmeli ta &ma araçlar& tercih
edilmelidir. Ta &nacak s& &rlar&n canl& a &rl&klar&n&n de i ken olmas& nedeniyle
hayvan ba &na dü ecek alan&n hesaplanmas&nda m2 dü en hayvan say&s&na veya
100 kg için gerekli m2 nin belirlenmesi do ru de ildir. (Y&ld&z ve Hay&rl&., 2005).
Nakledilen s& &rlar&n canl& a &rl&klar& 150 kg ile 600 kg aras&nda de i mektedir.
A &rl& a ba l& olarak araç içinde yerle im s&kl& & da farkl& olmaktad&r. Türkiye’de
s& &rlar ayakta nakledilmektedir. Besili hayvanlar (> 450 kg) yularla çapraz olarak
kamyonun kasas&n&n yan taraflar&na ba lanarak nakledilirken canl& a &rl& & daha
dü ük olan s& &rlar ba lanmadan nakledilmektedir. Ba lanmadan nakledilen
s& &rlar&n nakil s&ras&nda yatmalar& veya dü meleri sonucu di er hayvanlar
taraf&ndan ezilmesine bazen de altta kalarak ölmelerine sebep olmaktad&r. Belli
aral&klarla yap&lan kontrollerle bitkin dü erek yatan hayvanlar kald&r&lmaktad&r.
S& &rlar&n kald&r&lmalar& esnas&nda hayvanlar&n burnuna su, sirke dökülerek ve
sopa ile dövülerek kalkmalar& sa lanmaktad&r. Nakil araçlar&nda hayvan ba &na
dü en alan 150 kg dana için 0,40-0,60 m2, 500kg l&k s& &r için 1,3-1,6 m2 ‘dir. Bu
135

de erler k&sa mesafeler için uygun olsa da. uzun süreli nakiller (> 12 saat) için
uygun olmad& & söylenebilir.
Hayvanlar&n ihtiyaç duydu u havan&n kar &lanmas& için kapal& araçlarda yükseklik
ve havaland&rma çok önemlidir. S& &r nakillerinde araçlarda tavan yüksekli i en az
s& &r ba &ndan 20 cm yukar&da olmal&d&r. Hayvanlar k& döneminde üstü branda ile
kapl& yaz döneminde ise üstü aç&k araçlarla nakledilmektedir. (Anonim, 2005a).
Do udan- Bat&ya seyreden ta &tlar&n yüksek rak&ml& (> 2000 m) geçitlerden
(Sakaltutan, K&z&lda ) geçmek zorunda olmas& nedeniyle hayvanlar dü ük
s&cakl& a maruz kalmaktad&r. Çok so uk havalarda

kamyon 1.70-1.80 metre

yükseklikte branda ile örtülmektedir. Ortam s&cakl& &n&n dü memesi için yeterli
havaland&rma yap&lamams&, ortam nemi ve zararl& gazlar&n oran& yükselmekte bu
da hayvan refah& bak&m&ndan sak&ncalar olu turmaktad&r.
3.2.6. Hayvan nakillerinde ta ma mesafeleri ve molalar
Ülkemizin do usundan bat&s&na yo un olarak hayvan nakillerinin yap&ld& &
bildirilmektedir (Anonim 2005a). Erzurum’dan )zmir, )stanbul, Ankara, Konya ve
Samsun illerine karayolu uzakl& & s&ras&yla 1457, 1225, 877, 955 ve 571 km’dir.
Nakil süreleri yol artlar&, mevsim, nakil vas&tas&n&n tipi, yüklenen hayvan say&s&,
verilen mola ve oföre göre de i mektedir. Erzurum- )stanbul aras& nakil süresi 20
(60 km/sa) ile 30 saat (40 km/sa) aras&nda de i mektedir. Yollar&n virajl& olmas&
nedeniyle bilhassa h&zl& seyreden ta &tlar hayvanlar&n yorulmas&na strese girmesine
ve yaralanmalar&na sebep olmaktad&r. Uzun mesafeli ta &malarda ilk 3 saatte
hayvanlar ortama al& &ncaya kadar ve 15 saatten sonra yorulmalara ba l& olarak
hayvanlarda yere yatma daha s&k görüldü ünden hayvanlar&n ezilme ve
bo ulmalar&na kar & hayvanlar bu dönemlerde daha s&k kontrol edilmektedir.
Arac&n durmas& ile hayvanlardaki huzursuzlu un artmas& ve s&cak havalarda
molalar esnas&nda hayvanlar&n s&caktan daha fazla etkilenmesinden dolay& fazla
mola verilmedi i bildirilmi tir.
Nakliyede a &rl&k kayb& “yol firesi” olarak adland&r&lmaktad&r. Yol firesinde
yolculuk süresi, yol uzunlu u, iklim

artlar&, hayvan&n bindirme s&ras&ndaki

kondisyonu, bak&m ve beslenmesi etki etmektedir. Hayvanlar&n s&k& &k ekilde
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yüklenmesi, arac&n yava veya çok h&zl& seyretmesi, mola say&s&n&n fazlal& &, a &r&
so uk veya s&cak hava yol firesini art&rmaktad&r. Hayvanlar&n vas&taya seyrek
yerle tirilmesi de yollar&n virajl& olmas&, vas&tan&n h&zlan&p yava lamas& ile etraf&
bo kalan hayvanlar&n dü erek sakatlanmalar&na ve fire art& &na yol açmaktad&r.
Nakil ile ilgili sorunlar&n azalt&lmas& için bölgede kesim yapt&r&lmas&n&n avantajl&
hale getirilmeli veya nakil s&ras&nda hayvan refah& artlar&n& sa lanmas&na özen
gösterilmelidir. Bunun için bölgede yerli hayvanlar&n suni tohumlama metodu ile
&slah edilerek birim ba &na verim art& & ve bölgede s& &r besicili i yapan büyük
kapasiteli

i letmelerin

kurulmas&

yönünde

te vikler

dikkate

al&nmal&d&r.

Beraberinde olu acak kurumsal et entegre tesisleriyle yörenin ekonomisi
canlanacakt&r.
Hayvan nakillerini kontrol eden veteriner hekimler hayvan refah& konusunda
e itim almal&, yaln&z hayvan hareketlerini kontrol için görevlendirilmelidir.
Bula &c& hayvan hastal&klar&n&n kontrolü hastal&k yay&lmas&n&n önlenmesi
bak&m&ndan nakil i lemlerinde gerekli tedbirler al&nmal&d&r. Nakil öncesi yap&lan
sa l&k kontrolleri sonucu nakliyat& sak&ncal& olan hayvanlar&n nakline asla izin
verilmemelidir. Hayvan ba &na dü en alan ve nakil arac&n&n hayvan refah&
bak&m&ndan uygunlu u kontrol edildikten sonra ta &maya izin verilmelidir. Hayvan
nakleden araçlar yeniden iklim artlar&na göre dizayn edilmeli ve uzun mesafeli
nakillerde hayvanlar&n yem ve su ihtiyaçlar& kar &lanmal&d&r. Yükleme ve bo altma
s&ras&nda rampalar uygun hale getirilmelidir. Ayr&ca, sürücüler nakil ve hayvan
refah& konusunda e itilerek sertifika verilmelidir. (Y&ld&z ve Hay&rl&., 2005).

Ülkemizde yap&lan sevk&yatta, her araca altl&k serilmesi, farkl& cinsiyetteki ve
farkl& türdeki hayvanlar&n ayn& araca yüklenmemesi, kulak küpesi ve pasaportu
bulunmayan hayvanlar&n sevkine müsaade edilmemesi nakiller için olumlu
yönlerdir. Bu yolculuk s&ras&nda yeme, içme, yatma imkan&n&n sa lanmamas& ve
molalarda herhangi bir bak&m yap&lmamas& ba l&ca problemler olarak ortaya
ç&kmaktad&r. Avrupa Toplulu u karalar&nda ‘duygusal varl&k’ olarak tan&mlanan
hayvanlar&n (Hartung, 2005), böyle bir yolculuk sonundaki durumlar&n& tahmin
etmek güç de ildir. A &r& yükleme hayvanlar&n refah&n& etkiledi i gibi ürünü de
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etkilemektedir. Kenney ve Tarrant (1982) bildirdiklerine göre a &r& yükleme ile
mezbahaya ula t&r&lan hayvanlar kesildikten sonra karkaslar&nda morarmalar
gözlenmi tir. Sevk&yat&n yap&ld& & yerin uzakl& & da ayr& bir problem olarak
kar &m&za ç&kmaktad&r. Gerek Avrupa Toplulu u gerekse KKGM kurallar&na göre
8 saati a an yolculuklar için özel donan&mlar istenmektedir (KKGM, 2005;
AT,2005). Nakil s&ras&nda hayvanlara sa lanacak yer için çe itli tan&mlar vard&r.
Birinci tan&ma göre hayvan&n normal hareketlerini yapabilece i kadar yer, ikinci
tan&mda ise yatt& &nda kapsad& & kadar yer olarak belirtilmi tir. (Kent ve Ewbank,
1983; Saatçi ve ark., 2005).
Ülkemizde incelenen hayvanc&l&k aktivitelerinin ‘Hayvan Refah&’ kurallar&na tam
olarak uymad& & söylenebilir. Hayvan pazar&n&n ve nakillerde uygulanan
yöntemlerin hayvan refah& yönünden tekrar de erlendirilmesi gerekir.Yap&lan
sevk&yatlardaki hayvan say&s& nakil arac&n&n kapasitesi göz önüne al&narak
belirlenmelidir. Nakillerde 8 saat s&n&r&na riayet edilmeli ve uzun mesafeler için
özel donan&ml& araçlar talep edilmelidir. Özel olarak hayvan sevk&yat&yla
u ra acak nakliye

irketlerinin ortaya ç&kmas& özel donan&ml& araç sorunun

çözümünü h&zland&racakt&r. Uzak mesafe problemi hayvanlar&n canl& olarak de il
de mamul (karkas ve et mamulleri) olarak gönderilmeleriyle de çözülebilir.
Avrupa toplulu uyla yap&lacak müzakerelerde ‘Hayvan Refah&’ konusunun da ele
al&naca & bilinmemektir, bu sebeple konuyla ilgili Topluluk kurallar& mümkün
olan en k&sa zamanda Türkiye

artlar&na uyarland&ktan sonra uygulamaya

koyulabilir. (Saatçi ve Ark., 2005).

3.3. Türkiye’de Kesim veya Ölüm An nda Hayvan Refah Uygulamalar
Ülkemizde hayvan refah&na ili kin geçmi te kanunlarla belirlenen uygulamalar
yap&lm&

olup, günümüzde de 5199 say&l& Hayvanlar& Koruma Kanunu ile

hayvanlara iyi muamele edilmesi, ma duriyetlerinin giderilmesine yönelik artlar
güncelle tirilerek

belirlenmi tir.

Hayvan

haklar&n&n

korunmas&na

dair

kesimhanlerdeki uygulamalarda mevzuat eksikli i oldu u, uyum çal& malar&n&n
gereklili i AB taraf&ndan vurgulanm& , böylelikle uygulamadaki eksikliklerin
ç&kar&lacak mevzuatla giderilebilece i belirtilmi tir. Bu nedenle çal& malar
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ba lat&lm&

ve hayvan refah& konusunda taslak metin olu turulmu sa da bu

direktifde geçen ve ülkemizdeki kanatl& hayvan kesimhanlerinde hayvanlar&n
ta &nmas&, bak&m& kesim öncesi hayvan refah&na ili kin sersemletilme kurallar&,
ülkemizde de titizlikle uygulanmaktad&r. Yine k&rm&z& et yönetmeli imizle k&rm&z&
et mezbahalar&nda kesim öncesi bay&ltmaya kadar hayvanlar&n rahat etmelerine
yönelik uygun fiziksel artlar istenilmekte, kesim öncesi hayvanlar&n en az strese
sokulmas& ve kesim i leminin en az ac& çekecek ekilde yap&lmas& istenilmektedir.
Genel olarak haz&rlanan taslakla hayvanlar&n kesimhaneye var& tan itibaren
araçlardan indirilmelerinden kesim ve öldürülmelerine de in her safhada olumsuz
davran& lara maruz b&rak&lmamalar&na ili kin esaslar detaylar&yla belirlenmi tir.
Bu kapsamla hayvanlar&n kesimhaneye var& tan itibaren indirilmeleri, kesim ve
öldürülünceye kadar bak&m ve beslenmelerini, mezbaha içindeki hareketlerinde
hayvan refah&n& gözeten kurallar& içermektedir. Yine hayvanlar&n kesim ve
öldürülmeleri öncesi farkl& bilimsel ve teknik

artlara göre sersemletilmesi

yöntemlerinin uygulanmas& sersemletilme yöntemlerinin belirlenmesinde ve
uygulanmas&nda

dini

gerekliliklere

göre

hareket

edilmesinin

gereklili i

vurgulanm& t&r.
Hayvan refah&na ili kin taslakta uygulamada görevli olanlar&n yetki ve
sorumluluklar&,

e itimlerinin

sa lanmas&,

kar &la aca &

olumsuzluklardaki

davran& lar&n belirlenmesi ve ilgili hükümlerin ihlalindeki cezai hükümler
belirlenmi tir. Bu tip önlemlerle hayvanlar&n mezbaha içindeki nakliyeleri,
bar&nmalar&, kesim ve öldürülmeleri öncesi ac& ve &zd&raba maruz kalmamalar& için
bu kurallar& uygulamakt&r. Böylelikle hayvanlardan maksimum verimin elde
edilmesi de sa lanacakt&r.
Ülkemizde ve dünyada eti, derisi, kürkü ve di er hayvansal ürünlerinden
faydalanmaya yönelik hayvanlar yeti tirilmektedir. Bir çok ülkede oldu u gibi son
y&llarda ülkemizde de etinden faydalanmaya yönelik kesimlerin gerçekle tirildi i
kesim sanayinde önemli geli melerin oldu u görülmektedir. Daha modern yap&lan
ve uygun i letilen kesimevleri, hayvana yönelik imkanlar&n yarat&lmas&nda daha
elveri li durumdad&r ve geli meler de devam etmektedir.
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Her ne kadar ülkemizde bugüne kadar kesimhanelerde hayvan refah&na ili kin ayr&
bir mevzuat olmasa da k&rm&z& ve kanatl& kesimhanelerinde hayvanlar&n refah&n&
gözetildi i ve uygulamada detaylar&yla görüldü ü hükümler bulunmaktad&r, hatta
kanatl& kesimhanelerinde hayvanlar&n kesim öncesi bay&ltmalar&na ili kin yöntem
de uygulanmaktad&r. Yine k&rm&z& et yönetmeli imizde k&rm&z& et mezbahalar&nda
hayvanlar&n en az ac& çekecek ekilde yap&lmas& için düzenlemeler istenmektedir.
Hayvanlar&n kesim ve öldürülmelerine kadar korunmas&na yönelik uygulamalar
için Avrupa Konseyi taraf&ndan haz&rlanm&

ve 1979 imzaya aç&lm&

olan

88/306/EEC say&l& konsey karar& topluluk taraf&ndan onaylanm& , devam&nda
hayvanlar&n kesim ve öldürülmesi öncesinde hayvan refah&na ili kin

artlar

güncelle tirilmi ve bu durum da 93/119/EC direktifte aç&klanarak uygulanmaya
konmu tur.
Haz&rlanm& olan yönetmelik tasla &; 93/119/ECC direktifi do rultusunda 3285
Say&l& Hayvan Sa l& & Zab&tas& Kanunu
Kanununa dayan&larak haz&rlanm&

ve 5199 Say&l& Hayvanlar& Koruma

olup hayvanlar&n kesimhanelerde kesim

öncesinde hayvan refah&na yönelik uygulamalar& daha detayl& bir ekilde ele
almakta ve hayvanlar&n kesimhaneye getirilmeleri ile ba layan araçlardan
indirilmeleri, tutulmalar&, bak&m ve beslenmeleri, mezbaha içerisindeki hareketleri,
devam&nda kesim öncesi sersemletilmelerine ili kin teknik ve bilimsel yöntemleri
kapsamaktad&r, ayr&ca çe itli amaçlarla öldürülmeleri gereken hayvanlar&n
öldürülme yöntemlerini belirlemektedir.
Burada üzerinde önemle durulmas& gereken husus yetki karma as&n& önlemek için,
uygulama Yönetmeli ini haz&rlama, denetim ve cezai i lemleri yapabilme
yetkisinin tek bir Bakanl&kta toplanmas& gereklili idir.
Halen yürürlükte bulunan 3285 say&l& Hayvan Sa l& & ve Zab&tas& Kanununun 33
ncü maddesinde Hayvan Kesimi ile ilgili hüküm yer almaktad&r. Bu kapsamda
gerek k&rm&z& et kesim yerleri ve gerekse beyaz et kesim yerleri ile ilgili
Yönetmelikler bulunmaktad&r. Ülkemizde insan tüketimi amac&yla k&rm&z& et
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kesim yerlerinde kesilecek hayvanlara

oklama uygulanmamaktad&r. Ancak

kanatl& kesim yerlerinde elekro- ok uygulanabilmektedir.
3285 say&l& Hayvan Sa l& & ve Zab&tas& Kanununun 33 ncü maddesinde ‘‘Köylerde
zati ihtiyaç ve köy tüketimi için yap&lacak kesimler ile kurbanl&k hayvanlar bu
madde hükmüne tabi de ildir’’ denilmektedir.
2001 y&l&nda ‘‘Kurban Hizmetlerinin Diyanet 3 leri Ba kanl

nca Yürütülmesine

Dair Bakanlar Kurulu Karar ’’ Resmi Gazete’de yay&mlanm& t&r. Bu Karar&n
amac&, kurban bayram&nda ibadet maksad&yla kurban kesmek isteyen vatanda lar&n
kurbanlar&n& dini hükümlere, sa l&k artlar&na ve çevre temizli ine uygun bir
ekilde bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yard&mc& olmak ve
kurban kesilecek yerleri belirlemek için gerekli usul ve esaslar& kapsamaktad&r.
Bu kararla Diyanet ) leri Ba kan&n&n veya görevlendirece i bir Ba kan
Yard&mc&s&n&n ba kanl& &nda, )çi leri, Sa l&k, Tar&m ve Köyi leri, Çevre
Bakanl&klar&

ile

Türkiye

Diyanet

Vakf&

Temsilcilerinden

olu an

bir

‘‘Bakanl klararas Kurban Hizmetleri Kurulu’’ kurulmas& ve kurulun kurban
kesim i lerinin düzenli bir ekilde yürütülmesi için al&nmas& gereken tedbirlere
dair kararlar& almas& öngörülmektedir.
Kararda ayr&ca Bakanl&klararas& Kurban Hizmetleri Kurulu kararlar&n& uygulamak
ve kurban kesimiyle ilgili olarak Bakanl&kça verilecek di er görevleri yapmak
üzere, illerde vali veya görevlendirece i bir vali yard&mc&s&n&n, ilçelerde
kaymakam&n ba kanl& &nda, müftülük, sa l&k müdürlü ü ve sa l&k grup ba kanl& &,
tar&m müdürlü ü, çevre müdürlü ü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakf&
temsilcilerinden olu an bir ‘‘Kurban Hizmetleri Konisyonu’’ kurulmas& ve
uygulamaya ili kin hususlar&n ilgili bakanl&klar&n da görü ü al&narak Ba kanl& &n
ba l& oldu u Bakanl&kça ç&kar&lacak yönetmelikle düzenlenece i belirtilmektedir.
Öte yandan 2004 y&l&nda ç&kar&lan 5199 say&l& Hayvanlar& Koruma Kanununun 12
nci maddesinde ‘‘Hayvanlar n kesilmesi; dini kurallar n gerektirdi i özel ko ullar
dikkate al narak hayvan korkutmadan, ürkütmeden, en az ac verecek ekilde,
hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yap l r. Hayvanlar n
kesiminin ehliyetli ki ilerce yap lmas sa lan r. Dini amaçla kurban kesmek
141

isteyenlerin kurbanlar n dini hükümlere, sa l k artlar na, çevre temizli ine
uygun olarak, hayvana en az ac verecek ekilde bir anda kesimi, kesim yerleri,
ehliyetli kesim yapacak ki iler ve ilgili di er hususlar Bakanl k, kurum ve
kurulu lar n görü ü al narak, Diyanet 3 leri Ba kanl

n n ba l

oldu u

Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.’’ denilmektedir.
Diyanet ) leri Ba kanl& &n&n bu konudaki mevcut Yönetmeli ini güncelle tirme
çal& malar& sürmektedir.
K&rsal alanlarda ve ehirlerde kurban kesenlerin büyük ço unlu u bu hayvanlar&n
kesimi

s&ras&nda

eziyet

görmemesi

gerekti i

bilinci

içerisinde

hareket

etmektedirler. Gerek toplumun bilinç düzeyinin artmas& ve gerekse medyan&n
etkisi nedeniyle yerel yönetimler kurbanl&k hayvanlar&n pazarland& & alanlarla, bu
hayvanlar&n kesildi i yerlerin artlar&n& her geçen y&l daha iyile tirmekte, özellikle
büyük ehirlerde hayvanlar toplu kesim yerlerinde ehliyetli ki ilerce kesilmeye
yönlendirilmektedir. Bu konudaki denetim hizmetleri de özellikle kurban
döneminde s&kla t&r&lmaktad&r. Ancak k&sa bir süre içerisinde yakla &k 600.000
s& &r ve 2.000.000 koyun-keçi kesilmesi nedeniyle kurban organizasyonu ile ilgili
yap&lan her türlü iyile tirme tedbirlerine ra men zaman zaman aksamalar
görülebilmektedir.
Diyanet ) leri Ba kanl& &, Bakanl& &m&z ve AB komisyonu yetkililerinin
kat&l&m&yla 22 Haziran 2005 tarihinde Brüksel’de “dini amaçl& kesimler’’ konulu
bir çal& ma grubu toplant&s& yap&lm& t&r.
Kurban bayram& döneminde gerek nakiller ve gerekse kesim s&ras&nda hayvan
refah& aç&s&ndan önemli bir problem bulunmamakla birlikte hastal&k bula t&rma
aç&s&ndan s&k&nt& sözkonusudur.
3.3.1 Salg n hastal k ç kmas durumunda hayvan kesimleri ve öldürme
Dünya’da oldu u gibi ülkemizde de salg&n nitelikli hastal&klarla zoonoz
hastal&klar&n kontrolü ve eradikasyonu amac&yla zorunlu olarak hayvanlar
kesilebilmekte veya öldürülebilmektedir.
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Salg&n hastal&k ç&kmas& durumunda hayvanlar&n öldürülmesinin medyadaki
görüntüleri kamuoyunun bu konudaki hassasiyetini art&rm& t&r. Salg&n durumunda
hayvanlar&n imha edilme biçim ve yöntemini dü ünmek ve gerekli haz&rl&klar&
yapmak zorunday&z. Bu konuda Dünya Hayvan Sa l& & Te kilat&n&n (OIE)
kurallar& dikkate al&nmaktad&r.
3.3.2 Deneysel ve Di er Bilimsel Amaçlar çin Kullan lan Hayvanlar
Deneysel ve Di er Bilimsel Amaçlar )çin Kullan&lan Deney Hayvanlar&n&n
Korunmas&, Deney Hayvanlar&n&n Üretim Yerleri ile Deney Yapacak olan
Laboratuarlar&n Kurulu , Çal& ma, Denetleme, Usul ve Esaslar&na Dair
Yönetmelik 16 May&s 2004 tarihli Resmi Gazete’de yay&mlanm& t&r.
Bu Yönetmeli in amac&, deneysel ve di er bilimsel amaçlar için kullan&lan
hayvanlar&n üretim yerlerinin teknik, sa l&k ve hijyenik artlara uygun kurulmas&,
çal& mas&, hayvanlar&n refah ve güvenli ini temin edecek ekilde bak&m& ve
kullan&mlar&n&n sa lanmas&d&r. Yönetmeli in uygulama talimat& haz&rl&klar&nda son
a amaya gelinmi tir.
AB standartlar&n& göz önüne alarak özetle ülkemizde kesim ile ilgili Hayvan refah&
standartlar&n& kontrol etmek için; Mezbahanede Rampa olup olmamas& ,Sundurma
ve kapal& bar&nak mevcut olup olmamas&, Bar&na &n havaland&rmas& yeterli olup
olmamas&, Padoklarda yemlik ve suluk bulunup bulunmamas&, Kesim öncesi
dinlendirme uygulan&p uygulanmad& &, Kesim öncesi genel muayene yap&l&p
yap&lmad& &, Gebelik muayenesi yap&l&p yap&lmad& &, Laktasyonda olanlar&n
sa &lmas&n&n gerçekle ip gerçekle mesi,

Kesim salonuna naklin

s&k& madan

olmas&, Kaygan ve travmatik olmayan zemin yap&lar&n varl& & ,

Sürükleme,

zorlama, sopa-ip kullan&lmas& ile fiziksel iddet uygulamama, Asgari düzeyde
gürültü, Kesim salonundaki hayvan&n, öncekileri görmesinin engellenmesi, Kesim
bölmesinde drenaj&n uygunlu u, ) çilere meslek içi e itim verilmesi , Kesim
yapan i çinin hayvan refah& kavram& konusunda bilgisi, Uygun tutma-ba lama
yöntemlerinin uygulanmas& , B&çak bak&m& ve tek hamlede kesim yapma, ) lem
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için ölümün gerçekle mesini bekleme

gibi kritik kontrol noktalar&n&n rutin

kontrollerinin yap&lams& gerekmektedir (Sabuncuo lu ve Çoban., 2005)

Kesimhane artlar&nda hayvan haklar& ve refah&n&n sa lanmas& için gereken di er
bir ko ul da bay&ltarak kesim uygulamas&d&r. )lgili baz& literatürlerde, din
kurallar&na göre kesim konusu “özel

artlar” ba l& & alt&nda sunulmakta ve

Müslümanlar&n kesimi “helal kesim”, Musevilerin kesimi ise “kosher” olarak
adland&r&lmaktad&r (Grandin., 1994). Her iki kesim tarz&n&n da kendine özgü
artlar& bulunmaktad&r. Geleneksel )slami kesimde hayvanlara bay&ltma i lemi
uygulanmamaktad&r. Ancak, bay&ltma konusu geçti imiz yüzy&l&n son çeyre inde
gündeme gelmi ve hayvanlar&n bay&lt&larak kesilmesinin et kalitesine olumlu
etkisi vurgulanm& t&r (Petty ve ark., 1994). Son y&llarda Müslüman ülkelerde de
hayvan haklar& ve kesim esnas&nda hayvan haklar&n&n sa lanmas& kapsam&nda
tart& &lmaktad&r. Ürdün ve Suriye’de uygulama k&smen de olsa ba lam& t&r.
Seksenli y&llardan ba layarak Yeni Zelanda ve Avustralya’da bay&lt&larak kesilen
hayvan etleri Arap ülkelerine ihraç edilmektedir (Grandin., 1994). Nitekim
Türkiye’de de Diyanet ) leri Ba kanl& & kurban ve et ihtiyac& için kesilen
hayvanlar&n bay&lt&lmas&nda dinen engel bulunmad& &n& bildirmi

(Anonim.,

2005d)
4. Sonuç ve Öneriler

Günümüzde hayvanc&l&k h&zla de i mekte olup, tüketici odakl& bir faaliyet olarak
geleneksel üretimin çok ötesine ta &nm& t&r. Zira tüketiciler kaliteli ve güvenli
ürünleri talep ederken hayvan refah& yönüyle de ilgilenmeye ba lam& lard&r.
AB ülkeleri ve geli mi ülkeler hayvansal üretimde ve ticarette hayvan sa l& &
yan&nda hayvan refah& aç&s&ndan da standartlar getirmektedir. Ülkemizde ba ta
kanatl& sektörü olmak üzere önemli bir potansiyele sahip olan hayvanc&l&k
i letmelerinin AB onay numaras& almas& için hayvan refah& önemli kriterler
aras&ndad&r.
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Dünya’daki geli melere paralel olarak Türkiye’de de son y&llarda hayvan refah& ile
ilgili yeni yakla &mlar gündeme gelmi tir. Türkiye, AB kalite standartlar&ndaki
hayvansal ürünleri öncelikle kendi tüketicisine sunmak durumundad&r.
Son y&llarda dini amaçl& hayvan kesimlerinde önemli geli meler sa lanm& ,
hayvanlar&n yerel yönetimlerce belirlenen toplu kesim yerlerinde ehliyetli ki ilerce
kesilmesine a &rl&k verilmeye ba lanm& t&r.
Salg&n hastal&k ç&kmas& durumunda hayvanlar&n öldürülmesinin medyadaki
görüntüleri insanlar&n bu konudaki hassasiyetini art&rm& t&r. Salg&n durumunda
hayvanlar&n imha edilme biçim ve yöntemini dü ünmek ve gerekli haz&rl&klar&
yapma zorunlulu u do mu tur.
AB müktesebat&ndaki hayvanlar&n refah&na ili kin düzenlemelerde et, süt, deri,
yün, yumurta ve sportif amaçl& yeti tirilen çiftlik hayvanlar& ile deneysel ve
bilimsel amaçlar için kullan&lacak hayvanlara ili kin düzenlemeler oldu u
görülmektedir. AB mevzuat&nda oldukça önemli bir yer tutan veteriner mevzuat&na
uyum çal& malar& kapsam&nda AB ile mü tereken haz&rlanan Çerçeve Veteriner
Kanunu tasla &nda; haz&rlanacak ikincil mevzuata dayanak te kil etmek üzere
“Hayvan Refah&” bölümü ba l& & alt&nda Yeti tirme, Nakil, Kesim ve Öldürme ile
Deneysel ve di er bilimsel amaçlar için kullan&lan hayvanlar& kapsayan hususlar
yer almaktad&r.
Mevzuat haz&rlaman&n önemi kadar, ülkenin o mevzuat& uygulamaya haz&r olmas&,
mevzuat&n etkin biçimde uygulanmas& ve uygulaman&n takibi de oldukça
önemlidir.
Türk toplumu gerek milli ve gerekse dini hasletlerine ba l& olarak yüzy&llard&r
hayvanlar&n korunmas& ve refah& konusunda çal& malarda bulunmu , hayvanlara
sevgi ve efkat göstermi , bu konuda vak&flar kurmu ve bu vak&flara önemli gelir
kaynaklar& yaratarak devaml&l& &n& sa lam& t&r.
Türk çiftçisi hayvanlar&na genelde sevgi ve efkatle yakla maktad&r. Üreticiler ve
hayvan sahipleri bar&naklar&n temizli i, hayvanlar&n&n aç ve susuz kalmamas&, a &r&
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s&cak ve so uktan etkilenmemesi, korkutulmamas&, ürkütülmemesi, eziyet
çekmemesi, yeni do mu hayvanlarla bunlar&n annelerine ve gebe hayvanlara
ayr&cal&kl& bak&m, sa l&k durumlar&n&n kontrol edilmesi için azami özen
göstermektedir. Bilgi, görgü ve maddi imkanlar& ölçüsünde hayvanlar&n
bar&naklar&n& ve bar&nma artlar&n& da sürekli iyile tirmektedir.
Ancak son y&llardaki yeni geli melere paralel olarak gerek çiftlik hayvanlar&n&n
bak&m&, beslenmesi, nakliyesi ve kesimi esnas&nda gerek deneysel ve di er
bilimsel amaçlar için hayvan kullan&m&nda ve gerekse bula &c& bir hayvan
hastal& &n&n önlenmesi ya da eradikasyonu gerekti inde, ya da hayvanlar&n insan
sa l& & ve hayat& için risk olu turan bir hastal& & ta &ma durumunda (zoonozlar)
zorunlu yap&lacak hayvan ötanezilerinde hayvanlar&n minimum düzeyde heyecan,
ac&

ve

&zd&rap

çekmelerini

sa layacak

yasal

düzenlemelerin

yap&lmas&

gerekmektedir.
AB ülkeleri ve geli mi ülkeler hayvansal üretimde ve ticarette hayvan sa l& &
yan&nda hayvan refah& aç&s&ndan da standartlar getirmektedir. Ülkemizde ba ta
kanatl& sektörü olmak üzere önemli bir potansiyele sahip olan hayvanc&l&k
i letmelerinin AB onay numaras& almas& için hayvan refah& da önemli kriterler
aras&nda tutulmaktad&r.
2004 y&l&nda yürürlü e giren 5199 say&l& Hayvanlar& Koruma Kanunu’nun 10.
Maddesinde “Çiftlik hayvanlar n n bak m , beslenmesi, nakliyesi ve kesimi
esnas nda

hayvanlar n

düzenlemeler

refah

ve

Tar m ve Köyi leri

güvenli inin

sa lanmas

Bakanl

ç kar lacak yönetmelikle

nca

hususundaki

belirlenir.” hükmü yer almaktad&r. Ancak kanunla denetimin Çevre ve Orman
Bakanl& &nca yap&lmas& öngörülmektedir.
Ülkemizde

Tar&m

ve

Köyi leri

Bakanl& &

çiftlik

hayvanlar&n&n

korunmas&ndan;Orman ve Çevre Bakanl& & nesli tehlikede olan hayvanlar&n ve
yabani hayvanlar&n korunmas&ndan; Sa l&k Bakanl& & laboratuar hayvanlar&ndan;
belediyeler ise kedi-köpek gibi hayvanlardan sorumludurlar.
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Türkiye’de çiftlik hayvanlar& yeti tiricili inde refah kavram& oldukça yenidir ve
do al olarak bu alanda sorunlar mevcuttur. Örne in Türkiye’de hayvanlar&n bir
bölümü yeterince beslenememektedir. Benzer ekilde bar&naklarla ilgili sorunlar
(yetersiz havaland&rma, hayvan ba &na ayr&lan ya am alan&n&n az olmas&, baz&
bar&naklarda hayvanlar&n ba lanmas&, zemin ve altl&kla ilgili sorunlar, sa l&kl&
koruma ve hijyenle ilgili sorunlar) da refah düzeyinin azalmas&na neden
olabilmektedir. Yumurta tavukçulu unda geleneksel kafes sisteminin kullan&lmas&,
refahla ilgili ele tiri alan konulardand&r. Türkiye’de özellikle buza & büyütmede
hayvan refah&na ayk&r& görülebilecek bir çok uygulama mevcuttur. Benzer ekilde,
kurbanl&k hayvan kesiminde de yak&n sorunlar söz konusu olmaktad&r.
Hayvan refah& kavram& genel olarak daha önce de de inildi i gibi, hayvan&n
gereksinimlerinin tatminkar düzeyde kar &lanmas& ve hayvana zarar ve ac& verecek
ko ullar&n engellenmesini kapsamaktad&r. Hayvan refah& kavram&n&n üzerinde
durulmas& ve yerle mesinde üç etken söz konusudur. Birincisi, hayvanlara uygun
ortam sunma iste inin insani ve evrensel boyutu, ikincisi hayvan refah&n&
sa layarak ürün kalitesinin korunmas&, üçüncüsü de olumsuz refah imaj& nedeni ile
pazar kayb& riskinin ortadan kald&r&lmas&d&r.
Gerek bu etkenler gerek AB ile uyum süreci ve gerekse uzun vadeli ulusal ç&karlar
dikkate al&narak tüm alt sektörler için Ulusal Mevzuat, hayvan refah& kavram&
gözetilerek gözden geçirilmelidir. Bu kapsamda yasal düzenlemelerin öncelikle
hayvanlar&n ta &nma ko ullar&n&n belirlenmesine yönelik olmas&nda yarar vard&r.
Türlere göre nakliye ve kesim öncesi ko ullar&n standardizasyonunun sa lanmas&
hem et ve et ürünlerinin kalitesi hem de hayvan hareketlerinin izlenmesi ve
hastal&klar&n kontrolü aç&s&ndan öncelik ta &maktad&r. Bunlara ek olarak,
hayvanlar&n birim alanda stoklanma s&kl& &, yemlik-suluk gibi ekipmanlardan
yararlanmada rekabeti önleyecek bir yeterlili in sa lanmas&, ilaç, a & ve di er
uygulamalarda hayvanlar&n ihtiyaçlar&n&n ön plana ç&kar&lmas&, zarar ve ac&
verecek

uygulamalardan

kaç&n&lmas&,

kesimhaneye

veya

ba ka

alanlara

ta &nmas&nda uyulmas& gereken kurallar konusunda yapt&r&mlar&n uygulanmas&
gerçekle tirilmelidir.
Hayvan

refah&

konusunda

düzenlemeler

yap&l&rken,

AB

çerçevesindeki

düzenlemelerin de s&kl&kla de i ti i baz& yapt&r&mlar&n ertelenebildi ine dikkat
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edilmelidir. Özellikle yumurta tavukçulu unda geleneksel kafes sistemlerinde
bar&nd&rma konusundaki yasaklamalar 2000 y&l&ndan 2005 y&l&na daha sonra ise
2013 y&l&na ertelenmi tir. Ülkemiz bu alanda alternatif sistemleri tan&ma, Bakanl&k
ara t&rma enstitülerinin AR-GE çal& malar& yoluyla k&smen uygulamaya ba lama
gibi bir süreç içerisinde olmal&, acele ve günlük kararlardan kaç&n&lmal&d&r. Zira
AB’nde hayvan refah& ön plana ç&kar&larak, geçilmek istenilen baz& üretim
sistemleri son günlerdeki sa l&k sorunlar& nedenleriyle gündemden dü meye ve
tart& &lmaya ba lam& t&r. Özellikle tavuk etinde serbest üretim sistemleri yerine,
tam kapal& entansif sistemlerinde üretilen ürünler daha kolay tüketici bulur
olmu tur.
Mezbahahalar ile ilgili olarak hayvan hak ve refah& ile ilgili stres olu turdu u
bilinen birçok faktörün &slah edilmesi ile gereklidir. Yasal düzenleme ile
kesimhanelerin

yap&sal

ve

teknik

organizasyonunun

gözden

geçirilerek,

eksikliklerin giderilmesi ile yeniden ruhsatland&r&lmas& gereklidir.
Veteriner hekim, hayvan ve insan sa l& &n&n, ürün kalitesinin ve hayvan refah&n&n
garantisidir. Veteriner hekimler kesim zamanlar&nda kesimhanede bulunmal&d&rlar.
Hayvansal üretimin her a amas&nda, koruma ve kontrol pozisyonundaki hekim
say&s& art&r&lmal&, i letmelerin uygulamalar& s&k& denetime tabi tutulmal&d&r.
Mezbaha çal& anlar&n&n hayvan hak ve refah& hakk&nda bilgi sahibi olmas&
sa lanmal&, bu amaçla kurs ve seminerler düzenlenmelidir.
Bay&lt&larak kesimin, dini boyutu, ürün kalitesine etkisi ve hayvan refah& aç&s&ndan
sa lad& & avantajlar&n halka tan&t&lmas& yönünde çal& malar yap&lmal&d&r.
Türkiye’ de hayvan refah& alan&nda ya anan ba l&ca önemli problemleri u ekilde
s&ralamak mümkündür:
- Yumurtlayan tavuklar aç&s&ndan zenginle tirilmi

kafes sistemleri ile ilgili

uygulama söz konusu de ildir. Alternatif sistemlerin uygulanmas& ba lamam& t&r.
Bu sistemlere geçi zaman alacakt&r.
- Domuzlar aç&s&ndan “Domuzlar&n Korunmas&na )li kin Asgari Standartlar&
Belirleyen 1991/630AET Say&l& Konsey Direktifi”ne paralel bir mevzuat
bulunmamaktad&r.
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- Buza &lar aç&s&ndan “Buza &lar&n Korunmas&na )li kin Asgari Standartlar&
Belirleyen 1991/629/AET Say&l& Konsey Direktifi”ne paralel bir mevzuat
bulunmamaktad&r.
- Nakledilen Hayvanlar )le )lgili Olarak Nakliye Ve )lgili Di er ) lemler S&ras&nda
Hayvanlar&n Korunmas&na )li kin 1/2005 Say&l& Konsey Yönetmeli ine paralel ve
uygulamaya sokulmu bir mevzuat bulunmamaktad&r.
- Sportif amaç d& &nda ve kay&tl& olmayan atlarla, büyükba
hayvanlar&n

nakilleri

normal

yük

ta &yan

kamyon

veya

ve küçükba
kamyonetlerle

yap&lmaktad&r. Bu amaçla kullan&lacak uygun nakliye araçlar&na ve nakliye
irketlerine ihtiyaç duyulmaktad&r. Bu amaçla gerekirse Ula t&rma Bakanl& & ile
e güdüm sa lanmal&d&r.
- Hayvan nakillerinde Nakliye bölümleri ile ilgili mevzuatta ve uygulamada
standartalara il kin bir düzenleme yoktur.
- Nakil araçlar&nda belirlenmi

standartlar bulunmamaktad&r. Bu konuda

uzmanla m& profesyonel nakliye irketleri ve nakil araçlar& yoktur.
-

Hayvan dinlendirme istasyonlar& altyap&s& olmad& &ndan, 8 saati a an

yolculuklarda s&k&nt& ya anmaktad&r.
- Sürücü ve bak&c&lara nakil s&ras&ndaki uygulamalar hakk&nda e itim
verilmemektedir.
- Kesim ve imha s&ras&nda hayvanlar ile ilgili olarak “Hayvanlar&n Kesimi ve
Öldürülmesi Esnas&nda Uyulmas& Gereken Kurallara )li kin 93/119 Say&l& Konsey
Direktifi”ne paralel uygulamaya sokulmu bir mevzuat bulunmamaktad&r.
- “Kurban Bayram&” düzenlemeleri ile ilgili olarak gelecekte kurban sat& ve kesim
yerlerinin ehir giri lerinde veya ehir d& &nda nüfusa göre ihtiyaca cevap verecek
say& ve nitelikte kurulmas& ile, kurban kesimlerinin dini hükümlere, sa l&k
artlar&na ve çevre temizli ine uyularak hijyenik ortamlarda

yap&lmas&

sa lanacakt&r. Kurban Bayram& ile ilgili olarak, yaln&zca kesim ko ullar&n&n
iyile tirilmesi de il, yakla &k 2,5 milyon hayvan&n iki gün içinde veritaban&na
girilmesi de s&k&nt& yaratabilmektedir. Bunun için Bakanl& &n bu süreç için geçici
süreli ek personel istihdam etmesi gerekmektedir.
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- Etin sertifikasyon i lemi konusunda ticarete konu etler için, Veteriner Sa l&k
Sertifikas& düzenlenmektedir. Bu sertifikada hayvan refah&na ili kin hüküm
bulunmamaktad&r.
- Türkiye’de 8 saati a an yolculuklar yap&lmakta olup, dinlendirme uygulamas&
henüz bulunmamaktad&r. Bu uygulama, AB Ülkelerinde de oldukça zaman ald& &
için altyap& eksikli inden dolay& bu alanda s&k&nt& ya ama olas&l& &m&z mevcuttur.
- Mevzuat haz&rlaman&n önemi kadar, ülkenin o mevzuat& uygulamaya haz&r
olmas& ve

alt yap&n&n olu turulmas&, mevzuat&n ilgililere anlat&lmas&, sürekli

e itim, tüketicilerle üreticilerin bu konudaki duyarl&l& &, mevzuat&n etkin biçimde
uygulanmas&, uygulamalar&n takibi ve denetim de oldukça önemlidir.
-Yumurta tavukçulu u ile ilgili mevzuat&n AB öngörüleri do rultusunda
uygulanmas& bir süreç gerektirmektedir.
-Nakiller nedeniyle esas&nda hayvan refah yönünden de il hastal&k bula t&rma
yönüyle s&k&nt&lar olu maktad&r. Özel dizayn edilmi araçlar&n hayvan nakillerinde
kullan&lmas& ve uzun mesafelere nakillerde uygulaman&n zorlu u söz konusudur.
-Kurban bayram& döneminde gerek nakiller ve gerekse kesim s&ras&nda hayvan
refah& aç&s&ndan önemli bir problem bulunmamakla birlikte hastal&k bula t&rma
aç&s&ndan s&k&nt& sözkonusudur.
-Salg&n hayvan hastal&klar&n yay&lmas&n&n önlenmesi, uzun mesafelere canl&
hayvan nakillerinin azalt&lmas& amac&yla Do uanadolu bölgesindeki at&l kapasite
de çal& an mezbahalarda kesimlerin yap&larak et olarak sevkiyat& tercih
edilmelidir.
-Salg&n hastal&klar veya zoonoz hastal&klarla mücadele amac&yla yap&lan zorunlu
müdahalelerde hayvanlar&n insanc&l yollarla öldürülmesi konusuna hassasiyet
gösterilmelidir.
-Kurumlararas& görev ve sorumluluk karma as& giderilmelidir.
Hayvan refah& konusunda Türkiye’ de yukar&da aç&klanan sorunlar olarak AB
mevzuat&na uyumla t&r&lmas& gereken bir çok konu bulunmaktad&r. Özellikle uzun
süreli ve 8 saati a an yolculuklarla ilgili hayvan refah&yla ilgili olarak ba lant&l&
düzenlemeler zaman alacakt&r. Mevzuat&n uygulanmas&na yönelik e itim
çal& malar& ile uygulamalar&n ve faaliyetlerin i leyi inin sa lanmas& gibi konular,
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uzun zaman alaca & için, bu konu ile ilgili olarak bir geçi

süresi

talepvedilebilecektir.
Halk sa l& &, hayvan sa l& & ve hayvan refah& aras&nda yak&n ili kiler vard&r.
Bunun bir örne i, stres alt&ndaki hayvanlar&n hasta olmaya daha yatk&n olmalar& ve
Veteriner Hekim müdahalesine gerek duymalar&d&r. Buna ba l& olarak hayvansal
ürünlerde veteriner ilac& kal&nt&lar&n&n düzeyi yükselecek ve halk sa l& &n&
etkileyecektir. Gerçi, üye ülkelerden gelen saha sonuçlar& bu kal&nt&lar&n henüz
istenen minimum düzeylerde seyretti ini göstermektedir.
AB ile yürütülen tarama müzakereleri s&ras&nda hayvan refah& konusu gündeme
gelmi tir. Taramalara esnas&nda gündeme gelen konular ülkemizin üyelik
süresince hayvan refah& alan&nda kar&la aca & temel konu ba l&klar&n& ortaya
koymaktad&r. Özetle tarama müzakereleri esnas&nda a a &daki husular ele
al&nm& t&r.
Komisyon Tar&m Bakanl& &n&n 12 Fasl& ilgilendiren tüm çiftlik hayvanlar&n&n
refah&ndan sorumlu oldu unu bundan dolay& ikincil olarak çerçeve kanuna ihtiyac&
olmad& &n& vurgulam& t&r.
Evde beslenen evcil hayvanlar ve laboratuar hayvanlar& için sorumlu bakanl&k
Çevre Bakanl& &d&r. AB Mevzuat&na uyumlu hale gelebilmek için ikinci bir
mevzuat gerekmektedir.
Bütün bu bahsi geçen konular&n ötesinde ötesinde, Ülkemiz ko ullar&na ve
tar&msal yap&m&za uygun sistemlerin olu turulmas& ve bunun sadece AB için de il,
kendi insan&m&z için yap&lmas& öncelik kazanmal&d&r. Bu süreç asl&nda,
hayvanlar&m&z&n refah&ndan öte insan&m&z&n refah& ad&na olacak bir süreçtir.
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