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Bu kılavuzda, denizaşırı pazarlarda gemi tahliyesinden mezbahalara kadar geçen süreçte,
standart işletme prosedürlerinin (SOP'ların) hayvan refahı standartlarını karşılamak üzere
nasıl kullanılması gerektiği açıklanmaktadır. Kılavuzda kesim işlemine genel bir bakış
atılmakta ve hayvan refahına yönelik olarak elde edilmek istenen sonuçlar listelenmektedir.
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) standartları gereklilikleri bu modülde ve her bir SOP'un
genelinde ele alınmıştır.
Kılavuz, bir giriş bölümü ve denizaşırı pazarlardaki büyükbaş hayvanların kesim öncesi ve
kesim sırasındaki yönetimiyle ilişkili altı standart işletme prosedürü içerir.

İçindekiler
Standart İşletme Prosedürleri
1. Hayvan yönetimi
2. Kara yoluyla nakliye
3. Besi yeri işlemleri
4. Lairage [Mezbahadaki ağıllar]
5. Kesim – şoklama uygulayarak
6. Kesim – şoklama uygulamadan
© Meat & Livestock Australia, 2013
ABN 39 081 678 364
Level 1, 40 Mount Street
North Sydney NSW 2060
Tel: +61 2 9463 9333
Faks: +61 2 9463 9393
www.mla.com.au
ISBN: 9781741917819
Bu yayında yer alan bilgilerin doğru olmasına özel olarak dikkat edilmiştir. Ancak MLA ve LiveCorp, bu
yayında yer alan bilgilerin veya görüşlerin doğruluğu ya da bütünlüğüyle ilişkili herhangi bir sorumluluk
kabul etmez. Sahip olduğunuz haklarla ilgili kararlar almadan önce şahsi incelemelerde bulunmanız
gerekmektedir. MLA ve LiveCorp, yalnızca bu yayının doğruluğuna güvenmeniz durumunda oluşacak
kayıplarla ilgili hiçbir yükümlülük üstlenmez.
Bu yayının tamamının veya bir bölümünün, Meat & Livestock Australia ve LiveCorp'tan ön izin alınmadan
ya da bilgisi dışında çoğaltılması yasaktır.
(Şubat 2014)

1. Hayvan yönetimi
Çiftlik hayvanlarının, hayvanların refahının yerinde ve et kalitesinin iyi
olabilmesi için uygun şekilde yönetilmeleri gerekir. Ağıl görevlilerinin
hayvan davranışını ve düşük stresli hayvan yönetiminin temel
prensiplerini anlamaları önemlidir. Prosedürler aşağıdaki işlemleri
içermektedir:
1. Yönetim tesislerinin tasarımı ve bakımı
2. Çiftlik hayvanlarının hareket ettirilmesi ve sürüklenmesi
3. Büyükbaş değneklerinin kullanılması

2. Kara yoluyla nakliye
Bu SOP'ta, çiftlik hayvanlarının yüklenmesi ve indirilmesi ve nakliye
sistemleri ele alınmaktadır. SOP, hayvanların gemiden besi yerine
ve/veya mezbahaya kara yoluyla nakliyesini içerir. SOP'lar aşağıdaki
prosedürleri içermektedir:
1. Gemiden tahliye sırasında, besi yerinde ve mezbahadaki
yükleme ve yük indirme tesis ve ekipmanların kullanımı ve
bakımı
2. Çiftlik hayvanlarının nakliye amacıyla uygun gruplara
yerleştirilmesi
3. Minimum stresle yükleme ve yük indirme işlemi
4. Yaralı hayvanların belirlenmesi ve yönetimi

3. Besi yeri işlemleri
Bu SOP, çiftlik hayvanlarının besi yerine gelişini ve mezbahaya
nakledilmeleri için yapılan hazırlıkları kapsamaktadır. Prosedürler
aşağıdaki işlemleri içermektedir:
1. Tesislerin çiftlik hayvanlarının gelişi için hazırlanması
2. Yaralı hayvanların belirlenmesi ve yönetimi
3. Çiftlik hayvanlarının uygun gruplar içinde yönetilmesi
4. Yem, su ve güvenli bir ortam sağlanması
5. Çiftlik hayvanlarının mezbahaya yapılacak nakil için
hazırlanması

4. Lairage [Mezbahadaki ağıllar]
Bu SOP'ta lairage [mezbahadaki ağılların] tasarımı ve işleyişi ele
alınmaktadır. İyi tasarlanan ve çalıştırılan bir tesis, hayvanların daha
sağlıklı olmalarını sağlayacak ve hayvan yönetimini ağıl görevlileri
için daha kolay hale getirecektir. Prosedürler aşağıdaki işlemleri
içermektedir:
1. Hayvan barınağının tasarımı ve bakımı
2. Lairage’de [mezbahadaki ağıllarda] hayvan yönetimi
3. Olağan dışı çevre koşulları sırasında yönetim
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5. Kesim – şoklama uygulayarak
Bu SOP, şoklama aletlerinin kesimden önce, büyükbaş hayvanlara
acı vermeden şoklama işlemi uygulamak amacıyla kullanımını
kapsamaktadır. Prosedürler aşağıdaki işlemleri içermektedir:
1. Dizginleme aletinin denetlenmesi ve hazırlanması
2. Hayvanların minimum stresle uygun pozisyona getirilmesi
3. Hayvan yönetiminin azaltılması
4. Hayvanın şoklama ve kesim işlemi için dizginlenmesi
5. Şoklama ekipmanının çalıştırılması ve bakımı
6. Etkili şoklama işleminin belirlenmesi
7. Etkisiz şoklama işleminin nedeninin belirlenmesi
8. Şoklama işleminden sonra etkili kesim işleminin
gerçekleştirilmesi

6. Kesim – şoklama uygulamadan
Bu SOP, dizginleme kompartımanlarının, çiftlik hayvanlarının şoklama
işlemi uygulanmadan kesimine yönelik olarak kullanılmalarıyla
ilgilidir. Kesim işleminin hem hayvan refahı hem de karkas kalitesine
yönelik sonuçları olabilir. Kesimi yapacak kişinin yetersiz kanamayla
ilgili sorunları tanıyabilmesi ve bunları çözebilmesi gerekmektedir.
Prosedürler aşağıdaki işlemleri içermektedir:
1. Dizginleme aletinin denetlenmesi ve hazırlanması
2. Hayvanların minimum stresle uygun pozisyona getirilmesi
3. Hayvan yönetiminin azaltılması
4. Hayvanın kesim işlemi için dizginlenmesi
5. Etkili kesim işlemi gerçekleştirilmesi
6. Kanamayla ilgili sorunların tanınması ve düzeltilmesi
7. Beyin ölümünün anlaşılması
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Giriş
Yüksek kalitede karkas ve et ürünlerinin üretilebilmesi zincirdeki sistemlerin uyumlu
şekilde çalışmalarına bağlıdır. Temel prosedürler şunlardır:
• Besi yeri yönetimi
• Kara yoluyla nakliye
• Hayvanların mezbahada teslim alınması
• Lairage [mezbahadaki ağıllar] tesisinin tasarımı ve işleyişi
• Hayvan yönetimi
• Kesim için yapılan dizginleme işlemi
• Şoklama
• Kesim
Bu prosedürlerden her birinin yönetimi birbirinden ayrı birçok adımdan oluşur.
Örneğin mezbahada ağılcılık; lairage [mezbahadaki ağıllar] ortamının yönetilmesi ve
bakımı, hayvanların denetlenmesi ve izlenmesi, ayrıca hayvanın temel ihtiyaçlarının
(yem ve su gibi) karşılanmasından oluşmaktadır.
Kayıt altına alınan bir standart işletme prosedürünün bu adımlardan her birini
içermesi ve diğer çalışma talimatlarının uygulanmasını gerektiren alanları
belirlemesi gerekir.
Yük boşaltma, hareket ettirme, lairage [mezbahadaki ağıllar], tedavi, dizginleme,
hayvanların şoklanması ve kesiminden görevli kişiler bu hayvanların refahıyla ilgili
önemli rollere sahiptir ve sonucunda nihai ürün kalitesine etki ederler.
Hayvanların yönetilmesinde görev alan kişiler, bu hayvanların iyi muamele
görmesini ve stres altında bırakılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Kamyon
sürücüleri, ağıl görevlileri, kesimi yapan kişiler ve ilave deri yüzme işlemleriyle
görevli kişiler bunlara dâhildir. Sürünün kötü yönetilmesi hayvanların hareket
etmelerini güçleştirebilir ve hem hayvan hem de ağıl görevlisinde yaralanmalara
yol açabilir.
ÖNEMLİ NOKTALAR
Hayvan yöneticisi ve kesimi yapan kişinin ehil olması ve büyükbaşı etkin bir
şekilde dizginleyebilmeleri; hayvan refahı, çalışanın güvenliği ve nihai ürün
kalitesini etkileyen en önemli faktörler olarak nitelendirilir.
Standart İşletme Prosedürleri (SOP'lar) bir yandan tesis ve ekipmanların güvenli
ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak, diğer yandan ise hayvan refahı ve
karkas kalitesini korumak veya iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Standart İşletme
Prosedürlerinin (SOP'lar) kapsamı ve içeriği bir Çalışma Talimatınınkinden (ÇT)
farklıdır. SOP, neler yapılması gerektiği ve işlemin çeşitli adımlarıyla ilgili genel
bir özet içermektedir. Çalışma talimatı ise sorumlu kişi ve yapılacak şeylerin nasıl
yapılacağı ile ilgili özel bilgiler verir. Örneğin bir çalışma talimatında, bir görevin
nasıl tamamlanacağıyla ilgili adım adım talimatlar verilir. SOP'lar, tüm çalışanların
yapılması beklenen şeyler hakkında bilgilendirilmesini sağlar ve bu kişilerin işlerini
iyi bir şekilde gerçekleştirmelerinde onlara yardımcı olur.

Amacı ve kapsamı
SOP'lar, Avustralya büyükbaşının besi yeri ve mezbahalarda kesim öncesinde
ve kesim sırasındaki yönetimini içerir. Amaç, çiftlik hayvanlarının teslim alınması,
yönetimi, hayvanlara şoklama ve kesim işlemlerinin uygulanmasıyla ilgili prosedürü
özetlemek, ayrıca en iyi verimin ve et kalitesinin elde edilmesini ve hayvan refahının
zarar görmemesini sağlamaktır. Bu belge denizaşırı pazarlarda yönetilen ve işleme
tabi tutulan tüm Avustralya büyükbaşları için geçerlidir.
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1. Hayvan yönetimi
Önemli amaçlar
• Çiftlik hayvanlarını hareket ettirmek için doğal hayvan davranışının
kullanılması
• Düşük stresli hayvan yönetimi
• Sürüyü hareket ettirmek için büyükbaş değneğinin etkili bir şekilde
kullanılması
• Tesislerinin denetlenmesi ve iyileştirilmesi
Bu modül OIE Global Hayvan Sağlığı Kanunu Maddesi 7.5.1, 7.5.2 ve
7.5.3 gereksinimlerini içerir.

OIE STANDARDI
Hayvanları hareket ettirmek için onlara acı verecek prosedürler
kullanılmamalıdır.
Bunlar:
•
•
•
•
•

kırbaçlamak
kuyruğu bükmek
burunduruk kullanılması
gözlere, kulaklara veya dış genital bölgelere baskı uygulanması
acıya veya hayvanların acı çekmesine neden olan dürtme
değnekleri veya başka yardımcı yöntemlerin kullanılması
(büyük çubuklar, sivri uçlu çubuklar, metal boru, çit teli veya
ağır kösele kayışlar dâhil).

(Şubat 2014)

1.1
1)

Yönetim tesislerinin tasarımı ve bakımı

Lairage [mezbahadaki ağıllar] ve dizginleme kompartımanı arasında
kalan alandaki ışıklandırmanın düşük yoğunlukta ve dengeli
olup olmadığına bakın; hayvanların teslim alındığı alanlar, lairage
[mezbahadaki ağıllar] ve mezbaha alanlarındaki ışıklandırmanın
kesintisiz olması hayvanların sakin hareket etmesini sağlar.
ÖNEMLİ NOKTALAR

Gün içerisinde, açık alanlar ile gölgelik ağıl ve yükleme-boşaltma
koridorları arasındaki ışık seviyelerinde büyük fark oluşması
hayvanların hareket kabiliyetini etkileyebilir. Büyükbaş hayvanlar
aydınlıktan karanlık alanlara doğrua değil, karanlıktan aydınlık
alanlara doğru hareket etmeyi tercih ederler.
2)
3)

4)

5)
6)
7)

Koridorlar ve yükleme-boşaltma koridorları düz veya sabit eğimli
olmalıdır.
Yüzeylerin hiçbiri, özellikle de mezbahaya veya dizginleme aletine
giden yoldaki yüzeyler kaygan olmamalıdır. Yüzey kaygansa, düşme
ihtimallerini azaltmak için hayvanlar yavaşça hareket ettirilmelidir.
Görsel uyarılmayı azaltmak için yükleme-boşaltma koridoru
ve dizginleme aletlerinin çevresindeki çalışan sayısını en az
düzeyde tutun.
Gürültü seviyesini aşağıda tutun, örneğin kapılara vurmayın.
Rahatsız edici kokuları azaltmak için kesim alanını temiz tutun,
çünkü bu kokular hayvanın hareket kabiliyetini etkileyebilir.
Yönetim yükleme-boşaltma koridoru ile dizginleme aletinin
arasında kalan yüzeyleri mümkün olabildiğince temiz ve kuru tutun.
Yüzeylerdeki değişiklikler büyükbaş hayvanların kayıp düşmelerine
sebep olabilir.



ÖNEMLİ NOKTALAR
Büyükbaş hayvanların hareket kabiliyeti üzerinde etkisi olan çevresel
faktörler:
• Su birikintileri/metaller üzerindeki yansımalar
• Zincirler ve gevşek halatlar
• Birbirine çarpan metaller
• Tiz sesler, örn. basınçlı havayla çalışan cihazlar
• Hayvanın yüzüne çarpan hava
• Yükleme-boşaltma koridorunun üzerine asılmış giysiler
• İnsanların hayvan yoluna girmesi
• Zemin ve dokudaki değişiklikler
• Hayvanları aydınlıktan karanlık alanlara doğru hareket ettirmeye
çalışmak
• Çıkmaz sokaklar
• Düz olmayan zeminler ve zemin yüzeylerindeki değişiklikler
8)
9)

Su birikintileri büyükbaş hayvanların kayıp
düşmelerine sebep olabilir.

Hayvanları sistem içinde hareket ettirmeden önce, etraftaki durgun
su birikintilerini ve yetersiz tahliye edilmiş bölgeleri temizleyin.
Hayvanların yürümekte tereddüt ettikleri veya duraksadıkları kaygan
köşelere ve alanlara özel olarak dikkat edin. Bu alanın yakınına
yerleştirilen bir ağıl görevlisi çiftlik hayvanlarının hareket etmesine
yardımcı olabilir.
(Şubat 2014) Modül 1. Hayvan yönetimi
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10) Büyükbaşları yükleme-boşaltma koridoru gibi kapalı alanlarda uzun
süreyle tutmayın. Tedirgin olduklarında hareket edemezlerse strese
girebilirler.
ÖNEMLİ NOKTALAR
Hayvanları yükleme-boşaltma koridorundan kolaylıkla salmak için bir
acil durum planı hazırlayın. Hayvan yükleme-boşaltma koridorunda
kapalı kalırsa buradan nasıl çıkarılır? Yükleme-boşaltma koridorunda
yandan açılır kapı var mı?

Panoramik görüş
(Sağ göz)

Panoramik görüş
(Sol göz)

Dar binoküler görüş
(her iki gözde)

11) Hayvanları sistem içinde hareket ettirmeden önce yüklemeboşaltma koridorlarının üzerinde veya yukarısında asılı duran
objeleri uzaklaştırın. Bunlar, tereddüt etmelerine veya kaçma tepkisi
vermelerine yol açabilir.
12) Hayvan idarecileri acil durum kaçış yolları hakkında bilgi sahibi
olmalıdır.
ÖNEMLİ NOKTALAR
Giysi, hortum, talaş, kova ve halat gibi objeleri ortamdan uzaklaştırın.
Yükleme-boşaltma koridoru, hayvanların yükleme-boşaltma
koridorundan aşağıya doğru çekinmeden ilerleyebilmelerini sağlamak
için tamamen boşaltılmalıdır.

Kör nokta
Yönetici, hayvanla iletişim kurmak
için hayvanın görüş alanı içindeki
bölgeleri kullanır.

1.2 Çiftlik hayvanlarının hareket ettirilmesi ve
sürüklenmesi
1)
2)
3)

Çiftlik hayvanlarını hareket ettirmek ve sürüklemek için, herkesin
sorumluluğunun bilincinde olduğu bir takım olarak çalışın.
Hayvan davranışı hakkında bilgiler edinin ve bu bilgileri büyükbaş
hayvanları sakin ve etkili bir şekilde hareket ettirmek için kullanın.
Büyükbaşları ilerletmek için, onları hareketlendirdiğiniz ve pozisyon
aldığınız sırada daima hayvanın yanında durarak çalışın. Hayvanın
hemen arkasında, kör noktasında kalacak şekilde durmayın.
ÖNEMLİ NOKTALAR
Hayvanlar yönetilirken hayvan davranışının anlaşılması önemlidir.
Hareket halindeki çiftlik hayvanlarının başlıca davranış özellikleri
şunlardır:
• Görüş ve harekete tepki
• Sese tepki
• Müdahale [flight] bölgesi ve korku tepkisi
• Büyüklük ve dayanıklılık

Grubun arkasına bir taraftan diğer tarafa
doğru dolanarak (soldan sağa) gruba baskı
uygulayın.
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4)

Hayvanları ağıl giriş kapılarına ya da yükleme-boşaltma koridoruna
doğru ilerletirken, kaçmadan uzaklaşmaları için müdahale [flight]
bölgesinin kenarında 'baskıyı uygulayarak ve baskıyı kaldırarak'
çalışın.

5)

Grubun arkasına bir taraftan diğer tarafa doğru dolanarak (soldan
sağa) gruba baskı uygulayın.
6) Baskıyı daima doğru pozisyonda uygulayın ve hayvan doğru yönde
hareket ediyorsa müdahale [flight] bölgesinin dışına çıkarak baskıyı
kaldırın.
7) Gidecek başka yerleri yoksa hayvanları hareket ettirmeye
kalkışmayın (müdahale [flight] bölgesine girerek).
8) Daima etrafınızdakilerin farkında olun ve arkanızdaki kapıları
kapatmayı unutmayın.
9) Hayvanları çok fazla heyecanlandırmaktan kaçının. Tüm yönetim
işlemleri sakin ve sessiz bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
10) Doğru yönde ilerleyen bir hayvana asla vurmayın veya baskı
uygulamayın.
11) Büyükbaş hayvanlarla olan insani teması sınırlandırarak stresi en az
düzeye indirin. Gereksiz kişileri yoldan uzak tutun.
12) Yalnız hayvanları kovalamayın veya hayvanın gruptan ayrı kalmasına
yol açmayın. Ağılda en sona kalan iki hayvanı daima beraberce
hareket ettirin; hayvanı tek başına bırakmayın.
ÖNEMLİ NOKTALAR
Büyükbaş hayvanlarda sürü güdüsü vardır ve doğal olarak birbirlerini
takip etmeyi ve grup içinde kalmayı severler. Yükleme-boşaltma
koridoru ve ağılda hayvanları yönetirken bu davranıştan mümkün
olabildiğince faydalanın. Yalnız kalan hayvan tehlikeli olabilir.
13) Ani hareketleri ve yüksek sesleri en az düzeye indirin. Islık çalmayın,
bağırmayın veya kapılara vurmayın.
14) Denge noktası hayvanın omuzlarından geçen sanal bir çizgidir.
Hayvan yükleme-boşaltma koridorundayken onu ilerletmek için
denge noktasından faydalanın. Hayvanı ilerletmek için ona denge
noktasının gerisinden yaklaşın. Hayvanı geriletmek için ona denge
noktasının önünden yaklaşın.
15) Hayvanı ilerletmeyi sürdürmek için yükleme-boşaltma koridorunun
yan tarafından aşağıya ters yönde inin.
16) Mola verildiğinde veya gecikme yaşandığında hayvanları yüklemeboşaltma koridorunda bırakmayın.

Müdahale [flight]
bölgesinin kenarı

Kö
r

no

kt

a
Hareketi
durdurmak için
bu noktanın
gerisine çekilin

60°

45°

Hareketi
başlatmak için
bu noktadan
içeriye girin

Denge
noktası

'Baskı uygulayın ve baskıyı kaldırın'.
Yönetici, hayvanı hareket ettirmek için
mudahale[flight] bölgesine girerek denge
noktasının gerisine geçer, ardından hayvan
doğru yönde ilerliyorsa geriye çekilir.


Yalnız kalan hayvan asabi ve tehlikeli olabilir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
İdari görevliler OIE standartlarıyla ilgili yükümlülüklerini bilmek
zorundadır. Bir çalışanın çiftlik hayvanlarını yanlış şekilde yönettiği
belirlendiğinde, gözetmeni bilgilendirme veya çalışana doğru
prosedürleri öğretme sorumluluğu tüm çalışanlara aittir.

(Şubat 2014) Modül 1. Hayvan yönetimi 35

1.3

Büyükbaş değneklerinin kullanılması
ÖNEMLİ NOKTALAR

Büyükbaş değneği, çiftlik hayvanını hareket ettirirken ağıl görevlisinin
hayvana daha iri görünmesini sağlayan bir araçtır. Büyükbaş değneği
üzerindeki plastik şeritlerin çıkarttığı ses hayvanların ileriye doğru
hareket etmelerini sağlayabilir. Değnek, çiftlik hayvanına vurmak veya
onu dürtmek için kullanılmamalıdır.
1)
2)
3)

Büyükbaş değneği hayvanların vurmanıza
gerek kalmadan hareket etmelerine
yardımcı olur.

4)

5)

Büyükbaş değneğini kullanarak hayvanın sadece kıç bölgesine
dokunun.
Büyükbaş değneğini, durdurmak veya dönmesini sağlamak
amacıyla asla doğrudan hayvanın yüzüne tutmayın.
Hayvanlar karşılık vermiyorsa veya hareket etmiyorsa, büyükbaş
değnekleri veya diğer dürtme değnekleri tekrar tekrar
kullanılmamalıdır. Hayvanın hareket etmesini engelleyen bir şey
olup olmadığını araştırın.
Büyükbaş değneklerini hayvanları kontrol etmenizde ve onlarla
iletişim kurmanızda size yardımcı olmaları için kullanın. Değnekler
hayvanları yaralamak veya onlara vurmak amacıyla kullanılamaz.
Ağıl görevlileri elektrikli üvendire taşımamalı veya bunları düzenli
olarak kullanmamalıdır. Bunlar sadece ağıl görevlisi tehlikedeyse
kullanılabilir.
ÖNEMLİ NOKTALAR

Elektrikli üvendire verimliliği azaltır ve hayvanları sinirlendirebilir.
Bunlar, yalnızca büyükbaşın kıç bölgelerinde kullanılan pille çalışan
dürtme değnekleriyle sınırlı olmalı ve göz, ağız, kulak, anogenital
bölge veya karın gibi hassas bölgelerde asla kullanılmamalıdır.
ÖNEMLİ NOKTALAR
Büyükbaş değneği ağıl görevlisinin vücudunun
bir uzantısı olarak kullanılır.
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Modül 1. Hayvan yönetimi (Şubat 2014)

Hayvan yöneticisinin hayvanın müdahale [flight] bölgesini iyice
kavrayarak pozisyon alması, hareket eden çiftlik hayvanı için en etkili
ve hayvanda en az stres oluşturan yöntemdir. El sallamak gibi vücut
hareketleri, hayvan yöneticisinin hayvana daha iri görünmesine
yardımcı olur.

2. Kara yoluyla nakliye
Önemli amaçlar
• Tesis ve ekipmanların kullanımı ve bakımı
• Çiftlik hayvanlarının nakliye amacıyla uygun
gruplara yerleştirilmesi
• Minimum stresle yükleme ve yük indirme işlemi
• Yaralı hayvanların belirlenmesi ve yönetimi
• Kaçan hayvanların yönetimi
Bu modül OIE Global Hayvan Sağlığı Kanun Maddesi 7.5.2, 7.5.3
ve 7.5.4 gereksinimlerini içerir.

(Şubat 2014)

2.1
1)

Nakliye ekipmanı ve tesisleri

Çiftlik hayvanlarını araca yüklemeden veya araçtan indirmeden
önce, tesislerin hayvanlarda yaralanmaya yol açıp açmayacağını
kontrol edin.



ÖNEMLİ NOKTALAR
Hayvanların tökezlemelerine ve düşmelerine yol açabilecek zeminde
oluşabilecek hasarlara karşı (çukur gibi) zemini kontrol edin. Metal
parkur ve panellerde oluşabilecek hasar büyükbaş hayvanlara zarar
verebilir.
2)
3)

Tesislerin yaralanmalara yol açması muhtemelse, hasar derhal
giderilmeli veya hayvanlar başka bir yerden yüklenmeli/indirilmelidir.
Yükleme/yük indirme tesislerinde bulunan, hayvanların durmasına,
tereddüt etmelerine veya geri dönmelerine neden olabilecek
ortamdaki dikkat dağıtıcı objeleri uzaklaştırın.

Kaynaklı boru kelepçeleri iyi birer ayak
desteğidir; kaymaları ve yaralanmaları önler.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Genel dikkat dağıtıcı durumlar şunlardır:
•
•
•
•
•

parlak veya ıslak zeminlerdeki yansımalar
karanlık girişler
hareket eden insanlar veya yol üzerinde ekipman bulunması
çıkmaz sokaklar
düz olmayan zemin veya zemin seviyesine aniden bir şeyin
düşmesi
• ses çıkaran ekipman
4)

Hayvan kamyonlarını, hayvanları yaralayabilecek hasar ve aşınmalara
karşı gözden geçirin ve gözle görülen hasarları kamyon sürücüsüne
veya gözetmene bildirin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Kamyon hasarları şunları içerebilir:
• zemindeki delikler
• keskin metal çıkıntılar
• bölmelerde/rampalarda veya bagajda oluşan hasarlar.
Kamyonların denetiminde kullanılabilecek bir kontrol listesinin
oluşturulması faydalıdır.
5)

6)

7)


Beton yüzeyini güçlendirmek için çelik file örgü
çok yumuşak kalır ve kırıldığında yenisiyle
değiştirilmelidir.

Hasar gören kamyonda yapılan tamiratın, kamyon büyükbaş
hayvanları taşımak için tekrar kullanılmadan önce tamamlanması
doğrultusunda talimatlar verin.
Tüm çiftlik hayvanlarının, deneyimli bir ağıl görevlisi, liman işçisi
veya hayvanları taşıyan kamyon sürücüsü tarafından yüklenmesi/
indirilmesi gerekir.
Yük boşaltmaya başlamadan önce yeterli miktarda ağıl ve
yükleme-boşaltma koridoru bulundurulmalıdır.
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8)

Rampa eğiminin 30 dereceyi aşıp aşmadığını kontrol edin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Rampanın açısının 20 dereceden az olması büyükbaş hayvanların
indirilmesini kolaylaştırır.
9)

Rampanın yüzeyinin veya kamyonun bagaj kapağının, rampaya
eklendiğinde kaygan olup olmadığını kontrol edin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Yüzeye yerleştirilen pirinç gövde veya talaş gibi kuru tabakalar, yük
indirme sırasında, özellikle de rampa ıslaksa, hayvanların tutunmalarına
destek olacaktır. Kaynaklı boru kelepçeleri veya ‘desenli beton yüzeyi’
hayvanlar için iyi bir tutunma noktası sağlar.



ÖNEMLİ NOKTALAR
Kamyonun bagaj kapağı rampanın bir parçasıysa, hayvanların yükleme
ve yük indirme işlemleri sırasında bagaj kapağı üzerinden kayıp
düşmemeleri için file örgü veya kalas gibi ara bağlantılar ekleyin.

10) Geceleri yapılan yükleme/yük indirme işlemi için ışıklandırma
sağlanmalıdır.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Işık; rampa, yükleme-boşaltma koridoru, açık alan ve ağılda mümkünse
dik açıyla gelmelidir. Büyükbaş hayvanların hareket etmelerini
güçleştirecek gölgelik alanlar veya parlak noktalar oluşturmamalıdır.
Kaygan kamyon zemini tabakalarla
kaplanmalıdır.

2

11) Hayvanların kamyona binmelerini veya kamyondan inmelerini
sağlamak için ışığın yeterli düzeyde olmasını sağlayın, ancak ışığın
hayvanların gözlerine yönlendirilmemiş olduğundan emin olun
(örn. spot ışığı veya güneş ışını).

Modül 2. Kara yoluyla nakliye (Şubat 2014)

2.2 Tahliye limanındaki gemiden yüklerin
indirilmesi
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Yük indirme işlemine, yük boşaltma platformları/kapıları emniyette
olana ve çiftlik hayvanlarını besi yerine götürecek uygun kamyonlar
bulunana kadar başlamamak gerekir.
Kamyonların ulaşacakları zaman, çiftlik hayvanlarının gemiden
sorunsuzca indirilebilmeleri için mümkün olduğunca doğru
planlanmalıdır.
Çiftlik hayvanlarının gemiden indirilmesi ve kamyonlara götürülmesi,
yalnızca bu konuda deneyimli ve becerikli personel tarafından
gerçekleştirilmelidir.
Liman işçileri, gemi tahliye edilmeye başlandığında çiftlik
hayvanlarını bekleyen kamyonlara yüklemek üzere hazır
bulunmalıdır.
Hayvanlar kamyonlara yüklenmeden önce, geminin rampasında
veya yönetim yükleme-boşaltma koridorlarında uzun süreyle
tutulmamalıdır.
SOP 1'i uygulayın: Gemi tahliye işlemi sırasında kullanılması gereken,
uygun prosedürlerin anlaşılabilmesi için bkz. Hayvan Yönetimi.
Elektrikli dürtme değnekleri gemiden yük indirme işlemi sırasında
kullanılmamalıdır.

OIE STANDARDI
Toplanma/barınak alanları,
hayvanları ağır hava koşullarına
karşı koruyacak şekilde
tasarlanmalıdır.

2.3 Çiftlik hayvanlarının kamyonlara
yüklenmesi
1)

2)
3)
4)
5)

6)

Yükleme başlamadan önce, araç üzerinde veya konteyner içinde
nakledilecek hayvan sayısının ve bu hayvanların bölmelere ne şekilde
yerleştirileceğinin önceden belirlenmiş olup olmadığını kontrol edin.
Yükleme öncesinde, kamyon ve rampa kapağının aralarında boşluk
kalmayacak şekilde hizalandığından emin olun.
Yükleme işlemi yalnızca bu konuda deneyimli ve becerikli personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.
Hayvanları, yönetilebilir küçük gruplar halinde toplama ağılından/
yük indirme rampasından kamyona götürün.
Hayvanların kamyonlara kendi yürüme hızlarında hareket
etmelerini sağlayın, özellikle de kamyonun zemini kaygan olmayan
malzemeden yapılmamışsa.
Yönetim prosedürlerini daha ayrıntılı olarak içeren SOP 1: Hayvan
yönetimi bölümünü okuyup anladığınızdan emin olun.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Hayvan rampayı koklamak ve kamyona çıkmak için başını aşağıya
eğebilir. Hayvanın kendi hızında hareket etmesine izin verin.
7)

8)

Hayvanların önünde durmayın veya görüş alanlarının doğrudan
içine girmeyin, çünkü bu hayvanların kamyona çıkmasını
engelleyebilir. Bir tarafta durmanız hayvanların hareket etmelerini
sağlayacaktır.
Yanınızdan geçerken, hayvanı topallık ve yaralanma belirtilerine
karşı gözden geçirin.

Hayvanların topal veya yaralı olup
olmadıklarına bakın.

(Şubat 2014) Modül 2. Kara yoluyla nakliye
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9)



Nakliyeye uygun olup olmadıklarını anlamak için tüm hayvanları
kontrol edin. Hasta ve yaralı çiftlik hayvanları araca yüklenmemelidir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Uygun olmayan hayvanlar (dört ayak üzerinde duramayanlar ve her iki
gözü de kör olanlar dâhil) nakledilmemelidir.
10) Yönetme işlemini kolaylaştırmak için, gemiden veya besi
yerinden aldığınız hayvan gruplarını yükleme işlemi sırasında ve
kamyondayken bir arada tutmaya çalışın.

Hayvanlara vurmak için asla sopa, değnek ya
da boru kullanmayın.

OIE STANDARTLARI
Ayaktayken dengeli bir pozisyon
alabilmeleri için hayvanların yeterli
alana sahip olması gerekir.
Yattıkları sırada, birbirlerinin üzerine
çıkmadan hepsinin normal bir yatış
pozisyonu alabilmesi gerekir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Farklı gruptan hayvanların bir araya getirilmesi hayvanların
dövüşmesine, sonucunda da yaralanmaya veya et kalitesinin
düşmesine yol açabilir.
11) Çiftlik hayvanlarına vurmak için çubuk, çeşitli uzunluklarda plastik
veya metal borular ve kalın kösele kayış kullanmayın.
12) Çubuklar, hayvana kendinizi daha iri göstermek için kollarınızın bir
uzantısı olarak kullanılabilir; örn. kapıdaki boşluğu doldurmak için.
13) Dürtme değnekleri (büyükbaş değnekleri) hayvanları
hareketlendirmek için kullanılabilir, onlara vurmak için değil.
14) Elektrikli dürtme değnekleri yükleme sırasında kullanılmamalıdır.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Yaralanma ve stres en çok yükleme ve yük indirme sırasında oluşur.
15) Kamyondaki hayvanların ayakta rahatça duracak yerleri olup
olmadığına bakın.


Büyükbaşların kamyonla taşınmaları
sırasında ayakta durabilmelerine uygun yük
yoğunluğu.
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ÖNEMLİ NOKTALAR
Kamyonla taşıma esnasında yük yoğunluğu, besi yerindekinden daha
fazla olabilir.
16) Hayvanları mümkün olduğunca sosyal grupları içinde tutmaya çalışın.
Uyumlularsa eğer (örn. daha önce hiçbir sorun çıkartmadan beraberce
taşınmışlarsa), sadece boynuzlu ve boynuzsuz hayvanları bir araya
getirin.
17) Gebe hayvanları kesime götürmeyin.
18) Hayvanların kaçma ihtimalini en aza indirmek için, kamyonun bagaj
kapısı rampadan ayrılmadan önce kapatılmalıdır.
19) Yükleme tamamlandıktan sonra, hayvanlar vakit kaybetmeden
nakledilmeli ve hareketsiz bir kamyonda bekletilmemelidir.

Modül 2. Kara yoluyla nakliye (Şubat 2014)

2.4 Çiftlik hayvanlarının kamyonlardan
indirilmesi
1)

2)

Hayvanlar besi yerine/mezbahaya ulaştıktan sonra bir saat
içinde kamyondan indirilmelidir. Mezbahada, açık alanda daha
rahat hareket edebilmeleri ve lairage’de [mezbahadaki ağıllarda]
kalma süresini sınırlandırmak için hayvanlar geliş sıralarına göre
kesilmelidir.
Hayvanlar gece boyunca tutulacaksa, ‘SOP 4: Lairage [mezbahadaki
ağıllar] (mezbahalar için) veya ‘SOP 3: Besi yeri’ belgelerindeki yem ve
su gerekliliklerini gözden geçirin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Tesis ve ekipmanları yük indirme işlemi için hazırlarken hayvanların
yorulabileceği ihtimalini aklınızda bulundurun.
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Büyükbaş hayvanlar gece boyunca
tutuluyorsa temiz su bulundurulmalıdır.

Kamyonlar, yük indirme rampasına ulaşıncaya kadar yavaş ve sakin
bir şekilde geri gitmelidir.
Kamyonların rampa kapağıyla aralarında boşluk kalmayacak şekilde
hizada olduğundan emin olun.
İndirme işlemi yalnızca bu konuda deneyimli ve becerikli personel
tarafından gerçekleştirilmelidir.
Hayvanların kamyonlardan kendi yürüme hızlarında inmelerini
sağlayın, özellikle de kamyonun zemini kaygan olmayan
malzemeden yapılmamışsa.
Yönetim prosedürlerini daha ayrıntılı olarak içeren SOP 1: Hayvan
yönetimi bölümünü okuyup anladığınızdan emin olun.
Hayvanların önünde durmayın veya görüş alanlarının doğrudan içine
girmeyin, çünkü bu kamyondan inen hayvanların hareket etmesini
engelleyebilir. Bir tarafta durmanız hayvanların hareket etmelerini
sağlayacaktır.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Hayvan rampayı koklamak ve kamyondan inmek için başını aşağıya
eğebilir. Hayvanın kendi hızında hareket etmesine izin verin.
9)

10)

11)
12)

13)
14)

Yanınızdan geçerken, hayvanı topallık ve yaralanma belirtilerine
karşı gözden geçirin. Hasta ve yaralı hayvanların yönetimi için bkz.
‘SOP 3: Besi yeri’ veya ‘SOP 4: Lairage [mezbahadaki ağıllar]’.
Yönetme işlemini kolaylaştırmak için, hayvanları besi yerine veya
lairage’e [mezbahadaki ağıllara] götürürken nakledilecek hayvan
gruplarını bir arada tutmaya çalışın.
Çiftlik hayvanlarına vurmak için çubuk, çeşitli uzunluklarda plastik
veya metal borular ve kalın kösele kayış kullanmayın.
Dürtme değnekleri, hayvana kendinizi daha iri göstermek için
kollarınızın bir uzantısı olarak kullanılabilir; örn. kapıdaki boşluğu
doldurmak için.
Büyükbaş değnekleri hayvanların hareketlenmeleri için kullanılabilir,
ancak bunlar hayvanlara vurmak için kullanılmamalıdır.
Ağıl görevlileri elektrikli üvendire taşımamalı veya bunları düzenli
olarak kullanmamalıdır.
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15) Yük indirme işleminden sonra, müşteri gerekliliklerine ve
gözetmeninizden gelen talimatlara uygun olarak hayvanları besi
yerine, lairage’e [mezbahadaki ağıllara] veya ağıla götürün.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Yaralanma ve stres en çok yükleme ve yük boşaltma sırasında oluşur.
16) Hayvanları padoklara ayırırken, farklı grupları bir araya getirmenin
yaratacağı sonuçları göz önünde bulundurun.

Hayvanları içinde bulundukları grupla beraber
hareket ettirin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Farklı gruptan hayvanların bir araya getirilmesi hayvanların
dövüşmesine, sonucunda da yaralanmaya ve et kalitesinin düşmesine
yol açabilir.
17) Mezbahada üretime uzun süreli olarak ara verilmesi durumunda,
lairage’de [mezbahadaki ağıllarda] hayvanlara yeterli alan kalması
için başka teslimat yapmayın.
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2.5 Hayvanların denetlenmesi ve yatalak çiftlik
hayvanlarının yönetimi
1)

2)

3)

Yatalak hayvanların (yürüyemeyen veya ayağa kalkamayan
hayvanlar) idaresi, nakliyesi ve yönetimine dair özel gereklilikler
bulunmaktadır.
Yaralanıp yaralanmadıklarına bakmak için hayvanları yükleme
ve indirme işlemleri sırasında yakından izleyin. Yaralı hayvanlar
nakledilmemelidir; hayvanın yolculuk yapmaya uygun olup olmadığı
konusunda şüpheniz varsa bir veterinere danışın.
Hayvanlar nakliye sırasında yaralanmışlar ve daha fazla acı veya
sıkıntıya yol açmadan araçtan indirilemiyorlarsa, ilk önce sağlıklı
hayvanları, mümkün olduğunca sakin bir şekilde indirin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Yol yüzeylerinin engebeli olması gibi nakliyat koşulları, yolculuk
sırasında yaralanma oluşma ihtimalini artırır. Hayvanları özellikle
bacakları ve kuyruk bölgelerinde oluşabilecek yaralanmalara karşı
gözden geçirin.
4)

OIE STANDARTLARI
Yatalak hayvanlar (yardım
almadan ayağa kalkamayan veya
yürüyemeyen hayvanlar) asla
sürüklenmemelidir.



Ciddi ölçüde yaralanmış hayvanların derhal öldürülmesi gerekir.
Bu işlem, güvenliğin sağlandığı durumlarda kamyon üzerinde
gerçekleştirilmelidir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
İri yatalak hayvanların, hayvana daha fazla acı vermeden hareket
ettirilmeleri güçtür. Bu nedenle yattıkları yerde öldürülmeleri daha
iyidir.
Hayvanın anında öldürülmesini gerektiren yaralanmalar ve hastalıklar:

Ciddi ölçüde yaralanmış hayvanlar derhal
öldürülmelidir.

• bacak, kalça veya omurgadaki kırıklar
• aşırı zayıflık ve güçten düşme
• hareketsizliğe yol açan travmatik yaralanma veya hastalıklar
nedeniyle oluşan felç
• körlük
• çok miktarda kanama veya ciddi yaralanma.
5)

6)

7)

Yatalak çiftlik hayvanını keskin bir bıçakla keserek veya sabit
mekanizmalı bir tabanca ile şoklama işlemi uygulayarak kesin
(keskin bir bıçakla uygulanan kesim işlemini takiben). İlgili çalışma
talimatlarına uyun. Gerek görülürse bir veteriner veya ehil olan bir
kişiden yardım istenmelidir.
Canlı hayvanlar, boynuz, bacak veya kuyruklarından kaldırılmamalı
ve sürüklenmemelidir. Asla yaralı hayvanı sabit bir noktaya bağlayıp
kamyonu hareket ettirmeyin.
Hasta veya yaralı bir hayvanı hareket ettirmek daha fazla acıya
veya sıkıntıya yol açmayacaksa, hayvanı olabildiğince kısa bir süre
içerisinde kesim işlemi veya tedavi görebilmesi için ayrı bir ağıla
koyun. Hasta veya yaralı çiftlik hayvanlarının tedavisi için bkz. SOP 4:
Besi Yeri.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Yaralı hayvanları uzun süre zapt etmeyin. Gün içinde gelen ciddi
ölçüde yaralanmış bir hayvan, kesim zemininin çalıştırıldığı geç
vakitlere kadar zapt edilmemelidir.

(Şubat 2014) Modül 2. Kara yoluyla nakliye
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2.6
1)
2)
3)
4)

Kaçan hayvanların yönetimi

Hayvanı tekrar ağıla koymak için ekip çalışması yürütün, ancak
gereksiz kişileri alandan uzakta tutun.
Kaçan hayvanı diğerlerinden ayrı tutmaya çalışmayın; hayvanı tekrar
gruba doğru gütmeye çalışın.
Ani hareketlerde bulunmayın veya gürültü yapmayın.
Kapıların arkasında durmayın, çünkü bu şekilde durduğunuzda
korkmuş bir hayvan sizi rahatlıkla ezebilir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
İnsanlarla daha önce çok az temas kurmuş hayvanlara özellikle dikkat
edin. Avustralya'dan getirilen büyükbaş hayvanların büyük bir kısmı
geniş arazilerde yetiştirilmiştir ve yönetilmeye alışık olmayabilir.
5)
6)
7)

8)

8
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Kaçan hayvanları gecikmeden ve acı vermeden açık alana
döndürmeye çalışın.
Yalnızca tek bir hayvan kaçmışsa, açık alana geri götürmeden önce
hayvanı sakinleştirmeye çalışın.
Hayvan çok heyecanlanmışsa ve yönetimi mümkün değilse, ağıldaki
diğer hayvanları salmak ve ağıla dönmeden önce hayvanın gruba
katılmasını sağlamak daha iyi bir yöntem olabilir.
Mümkünse hayvanların binaları terk etmelerini engellemek için çıkış
kapılarını kapatın.

3. Besi yeri işlemi
Önemli amaçlar
• Tesislerin çiftlik hayvanlarının gelişi için
hazırlanması
• Yaralı hayvanların belirlenmesi ve yönetimi
• Çiftlik hayvanlarının uygun gruplar içinde
yönetilmesi
• Yem, su ve güvenli bir ortam sağlanması
• Çiftlik hayvanlarının mezbahaya yapılacak nakil için
hazırlanması
Bu modül OIE Global Hayvan Sağlığı Kanun Maddesi 7.5.2, 7.5.6 ve
7.5.10 gereksinimlerini içerir

(Şubat 2014)

3.1

Çiftlik hayvanları teslim alınmadan önce

1) Çiftlik hayvanları gelmeden önce besi yeri ve karantina tesislerini
iyice temizleyin ve gözden geçirin.
2) Su yalaklarını temiz suyla temizleyin ve doldurun.
3) Planlanan çiftlik hayvanı sayısını barındıracak yeterli sayıda ağıl
bulundurun.
4) Her ağıla düşen hayvan sayısının, tüm hayvanların ayağa
kalkabilmeleri, yere yatabilmeleri, etraflarında dönebilmeleri ve besi
ve su noktalarına erişebilmelerine izin verecek kadar olduğundan
emin olun.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Besi yerinin iyi şekilde yönetilmesi,
besi yerinin başarısında son derece
önemlidir ve şu hususlarda belirleyicidir:
• canlı ağırlığının artması
• satış ağırlığının artması
• karkas kalitesi
• satış fiyatı

ÖNEMLİ NOKTALAR
Tamamen kapalı ağılda depolama, kısmen kapalı ağıllara göre
(hayvan başına 5–9 m2) daha yoğun şekilde (hayvan başına 2,5–4
m2) yapılabilir; ancak tüm hayvanların yeme ve suya yeterli ölçüde
erişimlerinin olması gerekir.
5) Çiftlik hayvanlarını araçtan indirmeden önce, tesislerin hayvanlarda
yaralanmaya yol açmaması için yük indirme tesislerini gözden
geçirin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Hayvanların düşmelerine yol açabilecek zeminde oluşabilecek hasarlara
karşı (çukur gibi) zemini kontrol edin. Metal parkur ve panellerde
oluşabilecek hasar büyükbaş hayvanlara zarar verebilir.
6) Yük indirme tesislerinin yaralanmalara yol açması muhtemelse,
hayvanlar başka bir yere indirilmeli ya da ilk önce hasar
giderilmelidir.
7) Yük indirme rampası eğiminin 30 dereceyi aşıp aşmadığını
kontrol edin.

Yük indirme tesisleri nakliye ulaşmadan önce
kontrol edilmelidir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Rampanın açısının 20 dereceden az olması büyükbaş hayvanların
indirilmesini kolaylaştırır.
8) Yük indirme rampası yüzeyinin kaygan olmadığından emin olun.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Yüzeye yerleştirilen pirinç gövde veya talaş gibi kuru tabakalar, yük
indirme sırasında, özellikle de rampa ıslaksa, hayvanların tutunmalarına
destek olacaktır. Kaynaklı file örgü, ‘desenli beton yüzeyi’ veya kalaslar
hayvanlara iyi bir tutunma noktası sağlayacak şekilde yerleştirilebilir.
9) Kamyonların varış zamanını mümkün olduğunca doğru şekilde
planlayın.
10) Kamyonlar geldiğinde ağıl görevlilerinin hayvanları teslim almaya
hazır olmalarını sağlayın. Bu işlem, yük indirme işleminden önce
hayvanların kamyonda daha az süre beklemesini sağlayacaktır.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Doğal afet, hastalık salgını veya uzun
süreli gecikmeler gibi beklenmedik
durumlarda, hayvanların refahını
korumak için bir acil durum planı
hazırlayın.

(Şubat 2014) Modül 3. Besi yerleri
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3.2


Temiz su büyükbaş hayvanlar ulaştığında
hazır bulundurulmalıdır.



Besi yeri tasarımı ve bakımı

11) Hayvanlar besi yerine veya karantina tesisine ulaşmadan önce, gelen
çiftlik hayvanlarının yaralanmasına yol açabilecek hasarlara karşı
tesisleri gözden geçirin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Besi yeri denetimi; hasarlı kapı ve tel örgüleri, kırık kapıları veya
kanalizasyon kapaklarını, kaygan zemin veya yüzeyleri, sivri uçlu veya
keskin objeleri, sızıntı yapan veya kırık su aletlerini kapsamalıdır.
12) Yaralanmalara yol açabilecek veya hayvan refahı üzerinde olumsuz
etkiler yaratabilecek araçlar tamir edilmeli veya kullanılmamalıdır.
13) Tüm kirli ekipmanlar (örn. su yalakları, ağıllarda biriken gübre)
hayvanlar besi yerine ulaşmadan temizlenmelidir.
14) Talaş, hayvan için idrar ve dışkıyı emen kaygan olmayan bir
tabaka sağlar.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Talaş, hayvana üzerinde yatabileceği kaygan olmayan bir tabaka
sağlar.
15) Tüm ağıllarda su bulunduğundan emin olun.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Besi yeri ağılları, çiftlik hayvanlarını aşırı sıcaklık, nem, rüzgâr ve
yağmurun zararlı etkilerinden koruyacak korunaklı ve gölgelik alan
sağlamalıdır.
Besi yeri tesislerinde oluşan tüm hasarı giderin.

2
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16) Su yalaklarının, hiçbir sızıntı ya da taşma olmayacak şekilde düzgün
şekilde çalıştığını kontrol edin. Akış hızının, tüm çiftlik hayvanlarının
günlük su ihtiyaçlarını sağlayacak yeterlilikte olduğundan emin olun.
17) Işıklandırmanın dengeli ve hayvanların hareket edebilmelerine
olanak sağlayacak yeterlilikte olduğundan emin olun.

3.3

Çiftlik hayvanlarının kamyondan indirilmesi

1) Çiftlik hayvanlarının, deneyimli bir ağıl görevlisi veya hayvanları
taşıyan kamyon sürücüsü tarafından indirilmesi gerekir.
2) Uygun yük indirme prosedürleri için ‘SOP 2: Kara yoluyla nakliye’
bölümünü okuyup anlayın.
3) Hayvan yönetimini daha detaylı içeren ‘SOP 1: Hayvan yönetimi’
bölümünü okuyup anlayın.
4) Sosyal grupları mümkün olabildiğince bir arada tutun; gemide aynı
ağılda bulunan büyükbaş hayvanları karantina tesisinde bir arada
tutmaya çalışın.
5) Yük indirme işlemi sırasında hasta ve sakat hayvanlar tespit edilirse,
‘SOP 2: Kara yoluyla nakliye’ bölümünde anlatılan adımları izleyin.
6) Hasta veya yaralı bir hayvanı hareket ettirmek daha fazla acıya veya
sıkıntıya yol açmayacaksa, hayvanı tedavi görebilmesi için ayrı bir
hastane ağılına koyun.
7) Ayrı tutulan hasta veya yaralı hayvanların diğer çiftlik hayvanlarını
görebilmesini ve duyabilmesini sağlayın.

Hayvanların kendi yürüme hızlarında hareket
etmelerine izin verin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Yaralı hayvanları veteriner tedavisi vermeden uzun süre boyunca zapt
etmeyin.
8) Hayvanlar boşaltıldıktan sonra, onları gözden kaçırılmış olabilecek
yaralanmalara veya hastalıklara karşı tekrar inceleyin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Bazı koşullara karşı daha fazla hassasiyet gösteren büyükbaşlar
şunlardır:
Ağır büyükbaşlar – yaralanma ve sıcaklık stresi
İri büyükbaşlar – kalçada kan çıbanı
Hereford ve Angus – göz enfeksiyonları

Hayvanları özellikle bacaklarındaki
yaralanmalara karşı gözden geçirin.

Sinirli/tedirgin büyükbaş – sıcaklık stresi
Boğalar – yaralanma
Mutedil büyükbaşlar – sıcaklık stresi
Kirli büyükbaşlar – sıcaklık stresi

3.4

Kaçan hayvanların yönetimi

1) 'SOP 2: Kara yoluyla nakliye’ bölümünü okuyup anlayın

ÖNEMLİ NOKTALAR
Denetleme sırasında hayvanın müdahale [flight] bölgesini gözleyin
(bkz. 'SOP 1: Hayvan yönetimi'). Mudahale [flight] bölgesine süratle
yaklaşılırsa hayvan sinirli tepkiler verebilir veya kaçabilir. Denetleme
sırasında yavaş ve sakin hareket edilmesi önemlidir.

(Şubat 2014) Modül 3. Besi yerleri
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3.5



Hayvancılık uygulamaları

1) İlk üç gün boyunca, hayvanların zemini tabakalarla kaplı ağıllarda
dinlenmelerini sağlayın (kapalı ağıllarda).

ÖNEMLİ NOKTALAR
İlk üç gün boyunca kulak küpesi takma, aşılama ve kan testi gibi
normal indüksiyon aktiviteleri gerçekleştirmeyin.
2) Sürüyü cinsiyet, yaş, kilo ve/veya müşteri gerekliliklerine göre ayırın.
3) Mümkünse birlikte gelen hayvan gruplarını karantinada kaldıkları
süre boyunca ve besi yerindeyken aynı ağılda tutun.

Yeni gelen hayvanların üç gün boyunca iyi
kaplanmış yüzey üzerinde dinlenmelerini
sağlayın.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Sorunların erken tespiti için becerikli
gözlemcilerin kullanılması dışında bir
yöntem yok gibidir. Tüm büyükbaş
hayvanlar, günlük denetlemeler
esnasında ayakta ve hareket ettirilerek
muayene edilmelidir. Besi yerinin etkin
yönetimini ve optimum verimliliği
sağlamak için yapılan gözlemleri
kaydedin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Sürü yerinin ağıl numarası ve kara tahta sistemi kullanılarak
belirlenmesi kayıtların düzgün tutulmasını sağlar ve sürünün besi yeri
içinde dolaşmasına yardımcı olur.
ÖNEMLİ NOKTALAR
Boynuzlu hayvanlar, sıkışık ağıllara konulduğunda diğer sürü
hayvanlarını yaralayabilir. Hayvanların tehlikeli davranışlar ve
sinirlilik belirtileri gösterip göstermediğine bakın ve sinirli hayvanları
ayırın. Mutedil ırklar sıcaklık stresi göstermeye daha fazla meyillidir;
Brahma büyükbaşı (Bos indicus) sıcaklığı tolere edebilir ve bununla
başa çıkabilir; dolayısıyla yer sınırı varsa besi yerinin daha sıcak
kısımlarında tutulabilir.
4) Hayvanları birbirinden ayrı tutmayın.
5) Besi yeri tesislerini/ekipmanları ve hayvanları günde iki kez
denetleyin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Denetlemeler şu gözlemleri içermelidir: hayvan davranışı ve genel
görünüş, besi yeri ortamı ve taze tezeğin görünümü ve yem/su alımı
gibi diğer hayvan sağlığı göstergeleri.

Yem yemeyen hayvanları kontrol edin.

6) Yeni hayvanlarda, hastane ağıllarında ve hasta büyükbaşların geldiği
ağıllarda ilave denetlemeler gerçekleştirin.
7) Denetleme sırasında yem yemeyen, ‘karnı sırtına geçmiş’ veya
tezeği sulu olan hayvanlar olup olmadığına bakın. Bu belirtileri
gösteren hayvanları ortamdan uzaklaştırın ve hayvan yönetimini
daha kapsamlı olarak gerçekleştirebilmek için onları ayrı bir ağıla
yerleştirin.
8) Hayvanları tartarken ve seçip ayırırken ya da tedavi uygularken
‘SOP 1: Hayvan yönetimi’ bölümünde özetlenen adımları izleyin.
9) Ağılların sık aralıklarla temizlendiğinden emin olun.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Ağılların tezek birikimini en az düzeye indirmek için düzenli
aralıklarla temizlenmesi toynak, bacak ve sığır derilerinde oluşacak
enfeksiyonları önler.
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3.6 Yem ve su tedariki
1) Yakın zamanda nakliyesi yapılan hayvanlara mümkün olan en kısa
süre içerisinde (kesif yem vermeden önce) kaba yem verin.



ÖNEMLİ NOKTALAR
Sağlıklı büyükbaşlar yere yatacak ve etkili lifler içeren iyi kalitede bir
yemle beslendikten sonra geviş getirecektir, daha sonra ise tekrar kesif
yem yemeye başlayabilirler.
2) Tüm büyükbaşların sürekli akan temiz bir su kaynağına her koşulda
erişebilmelerini sağlayın.
3) Tüm hayvanlar için yeterli kalitede ve miktarda yem bulundurun.
4) Optimal yem alımı için kaba yem tanelerinin 2,5–3 cm olup
olmadığına bakın.
5) Hayvanları kesif yemden önce kaba yemle besleyin (bu iki yemin
karıştırılamadığı sistemlerde).
6) Yemde yapacağınız değişiklikleri mümkünse 1-2 hafta süresince
kademeli olarak yapın.

Hayvanları kesif yem vermeden önce etkili
uzunlukta lifle besleyin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Düzensiz besleme veya uzun süre boyunca yem ve su verilmemesi
hayvan sağlığını ciddi ölçüde etkileyebilir, hatta ölüme yol açabilir.
7) Yalaklardaki küflü yemleri günde en az bir defa temizleyin.
8) Su yalaklarının tezek veya yemle kontamine olmadığından emin
olun ve kirli yalakları temizleyin.
9) Sulama noktalarını hayvanların gelmesini takip eden ilk 24-36 saat
boyunca daha sık olarak kontrol edin.



Bayat veya küflü yemleri günde en az
bir defa ortamdan uzaklaştırın.

(Şubat 2014) Modül 3. Besi yerleri
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3.7 Hasta ve yaralı hayvanların yönetimi ve
tedavisi
1) Bu SOP'ta tanımlanan adımlara ek olarak, veteriner tarafından
hazırlanan besi yeri sağlık planı gerekliliklerini gözden geçirin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Besi yeri için bir veteriner sağlık planı hazırlayın. Bu plan sağlık
bozukluklarını önleyecek ve tedavi edecek stratejileri özetlemelidir.

Yaralı kuyruk genellikle hasta ve yerde
yatmak isteyen hayvanlarda görülür.

2) Hastane ağıl tesisleri aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:
– hayvanların rahatça dinlenmelerini sağlamak için üzeri
kaplanmış zemin
– olağan dışı koşullara karşı gölgelik ve korunaklı alanlar
– yemin ve suyun hazır olması
– diğer büyükbaş hayvanlarla görsel ve duyusal temas kurulması.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Hasta veya yaralı hayvanları birbirinden ayırmak ve tedavi etmek için
hastane ağılları oluşturun.
OIE STANDARTLARI
Her hasta veya yaralı hayvan için,
su ve gerekli görülürse yem hazır
bulundurulmalıdır.


Asidoz önemli bir hastalık nedeni olabilir ve
nedeni düzgün beslenmemektir; belirtileri sulu
tezek ve gaz kabarcıklarıdır.
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3) Hastane ağılı bir veteriner tarafından günde en az iki defa düzenli
olarak denetlenmelidir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Besi yerindeki hastalık; hayvancılık, beslenme, biyogüvenlik ve
önleyici sağlık programları gibi noktalar dikkate alınıp iyi bir şekilde
yönetilerek büyük ölçüde önlenebilir.
4) Hayvanlar, veteriner tarafından hazırlanan besi yeri sağlık planına
uygun olarak tedavi edilmelidir.
5) Veteriner tedavisi, uygun sağlık talimatlarını uygulayan ehil bir kişi
tarafından gerçekleştirilmelidir.
6) Hayvanın tedavisine yalnızca hayvanın tam olarak iyileşmesi
bekleniyorsa devam edin.
7) Yatalak çiftlik hayvanlarını uygun şekilde tedavi etmek için 'SOP 2:
Kara yoluyla nakliye' bölümünü okuyup anlayın.
8) Tedaviye cevap vermeyen hayvanlar acı çektirilmeden öldürülmelidir.
'SOP 5: Kesim – şoklama uygulayarak' ve 'SOP 6: Kesim – şoklama
uygulamadan' bölümlerinde çiftlik hayvanlarının kesimi ele
alınmaktadır ve bu prosedürler yatalak hayvanların öldürülmesi
sırasında da izlenmelidir.
9) Besi yerinde dünyaya gelen buzağılar anneleriyle birlikte ayrı bir
alana konulmalı veya acı çektirilmeden öldürülmelidir.

3.8 Olağan dışı çevre koşulları sırasında
yönetim



ÖNEMLİ NOKTALAR
İklim, besi yerindeki çiftlik hayvanlarının yönetiminde dikkat edilmesi
gereken önemli bir husus olabilir. Olağan dışı hava koşulları, sıcaklık
veya soğukluk stresine yol açarak hayvan refahını etkileyebilir.
Rüzgâr ve yağmurun görüldüğü düşük hava sıcaklıkları hayvanların
titremesine neden olabilirken, ısı dalgası hayvanlarda ciddi sıcaklık
stresine yol açabilir. Olağan dışı hava koşulları, Avustralya'dan gelen
hayvanlar üzerinde ciddi etkiler gösterebilir.
1) Sıcak ortam koşullarında tüm büyükbaş hayvanlara gölgelik alanlar
sağlanmalıdır.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Aşırı sıcaklıklarda, ılıman bölgelerden gelen büyükbaş hayvanlarda
sıcaklık stresinin görülme olasılığı daha yüksektir. Sıcaklık stresini
gidermek için yeterli gölgelik alan sağlayın.

Güneşten ve yağmurdan korunacak şekilde
ve uygun havalandırma ile iyi tasarlanmış
bir besi yeri.



2) Hızlı soluk alıp almadıklarına bakarak hayvanları sıcaklık stresine
karşı gözden geçirin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Normal soluk alma hızı dakika başına yaklaşık 25-40'tır. Sıcaklık stresi
geçiren hayvanların dakikadaki solunum hızları yaklaşık 150 olabilir
ve bu hayvanların dilleri dışarıdayken salya akıttıkları görülebilir.
3) Çiftlik hayvanlarının sınırsız taze su kaynağına sahip olmalarını
sağlamak için su yalaklarını daha sık olarak kontrol edin.
4) Ağıllardaki yoğunluğu azaltmak ve hava dolaşımını artırmak için
sürüyü besi yerinde dağıtmayı göz önünde bulundurun.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Sıcaklık stresine giren büyükbaş sakin ve sessiz bir şekilde idare
edilmelidir. Hayvanları yalnızca çok gerekiyorsa hareket ettirin.

Sıcaklık stresi belirtileri – hızlı soluk alma ve
salya akıtma.

5) Soğuk havalarda, sürüyü sık esen rüzgârlara karşı korunaklı ağıllarda
tutun ve hassas hayvanları besi yerinin sıcak olan alanlarına götürün

ÖNEMLİ NOKTALAR
Soğuğa karşı hassasiyet gösteren hayvanlar, ince derili büyükbaşlar,
yavru sürü hayvanları ve ıslak hayvanlardır.
ÖNEMLİ NOKTALAR
Kirli hayvanlar sıcaklık stresi göstermeye daha meyillidir. Temiz ağıllar
büyükbaşların temiz kalmasına yardımcı olur.
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Kaynaklı boru kelepçeleri iyi birer ayak
desteğidir; kaymaları ve yaralanmaları önler.


Kaygan kamyon zemini tabakalarla
kaplanmalıdır.
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3.9

Yükleme tesisi tasarımı ve bakımı

1) Çiftlik hayvanlarını araca yüklemeden önce, tesislerin hayvanlarda
yaralanmaya yol açmaması için yükleme tesislerini gözden geçirin.
ÖNEMLİ NOKTALAR
Hayvanların düşmelerine yol açabilecek zeminde oluşabilecek
hasarlara karşı (çukur gibi) zemini kontrol edin. Metal parkur ve
panellerde oluşabilecek hasar büyükbaş hayvanlara zarar verebilir.
2) Yükleme tesislerinin yaralanmalara yol açması muhtemelse,
hayvanlar başka bir yere yüklenmeli ya da ilk önce hasar
giderilmelidir.
3) Yükleme rampası yüzeyinin kaygan olmadığından emin olun.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Yüzeye yerleştirilen pirinç gövde veya talaş gibi kuru tabakalar,
yükleme sırasında, özellikle de rampa ıslaksa, hayvanların
tutunmalarına destek olacaktır. Kaynaklı file örgü, ‘desenli beton
yüzeyi’ veya kalaslar hayvanlara iyi bir tutunma noktası sağlayacak
şekilde yerleştirilebilir.

3.10 Çiftlik hayvanlarının yüklemeye
hazırlanması
1) Çiftlik hayvanlarının yolculuk yapmaya uygun olup olmadıklarını
denetleyin. ‘SOP 2: Kara yoluyla nakliye’ bölümünde anlatılan adımları
izleyin.
2) Yalnızca kesime uygun olan çiftlik hayvanları nakledilmelidir. Bunlar,
çiftlik hayvanının kamyondaki bekleme süresini en aza indirmek için
yükleme işlemi başlamadan önce seçilmelidir.
3) Gebe hayvanların kesime götürülürken nakledilmek üzere araca
yüklenmemesi gerekir.
4) Tüm çiftlik hayvanlarının, deneyimli bir ağıl görevlisi veya hayvanları
taşıyan kamyon sürücüsü tarafından araca yüklenmesi gerekir.
5) Hayvan yönetimiyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler içeren ‘SOP 1: Hayvan
yönetimi’ ve uygun yükleme işlemini içeren ‘SOP 2: Kara yoluyla
nakliye’ bölümlerini okuyup anlayın.

(Şubat 2014) Modül 3. Besi yerleri
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4. Lairage [mezbahadaki
ağıllar]
Önemli amaçlar
• Hayvan barınaklarının denetimi
• Uygun sürü hayvanı depolama yoğunluğu
• Yem ve su tedariki
• Hayvanların olağan dışı çevre koşullarında yönetilmesi
Bu modül OIE Global Hayvan Sağlığı Kanun Maddesi 7.5.2, 7.5.6 ve
7.5.10 gereksinimlerini içerir

(Şubat 2014)

4.1
1)

2)
3)

Hayvan barınağının tasarımı ve bakımı

Lairage [mezbahadaki ağıllar] tasarımı, hasta veya yaralı
hayvanların istendiğinde onlara en az rahatsızlığı verecek şekilde
çıkarılabilmesine olanak sağlamalıdır.
Lairage’ler [mezbahadaki ağıllar] nem seviyesini en az düzeye
indirmek için yeterince havalandırılmalıdır.
Yem ve su yalaklarına tüm hayvanlar yeterli ölçüde erişebilmelidir.
Yalaklar hayvanların hareketini engellememelidir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Lairage [mezbahadaki ağıllar] tesisleri, çiftlik hayvanlarını
aşırı sıcaklık, nem, rüzgâr ve yağmurun zararlı etkilerinden
koruyacak korunaklı ve gölgelik alan sağlamalıdır. Mümkünse
ağıl, mezbahadaki hareketli alanlardan uzakta bir yerde
konumlandırılmalıdır.
4)
5)

İyi tasarlanmış lairage [mezbahadaki
ağıllar] hayvanların kolayca yönetilmesini
ve verimliliğin artmasını sağlar.

Hayvanların denetlenmesini sağlayacak iyi aydınlatılmış bir alan
bulundurulmalıdır.
Hayvanlar mezbahaya ulaşmadan önce, gelen çiftlik hayvanlarının
yaralanmasına yol açabilecek hasarlara karşı barınağı inceleyin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Barınaklar şunları içerir; tüm ağıllar, tel örgüler, kapılar, zemin
yüzeyleri, çatılar ve sulama tesisatları. Denetim; hasarlı kapı ve tel
örgüleri, kırık kapıları veya kanalizasyon kapaklarını, kaygan zemin
veya yüzeyleri, sivri uçlu veya keskin objeleri, sızıntı yapan veya kırık
su aletlerini kapsamalıdır.
6)

7)
8)

Yaralanmalara yol açabilecek veya hayvan refahı ya da karkas kalitesi
üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek araçları tamir edin veya
bunları kullanmayın.
Tüm kirli ekipmanları (örn. su yalakları, ağıllarda biriken dışkı)
hayvanlar lairage’e [mezbahadaki ağıllara] ulaşmadan temizleyin.
Tabakalarla kaplı alan mevcutsa, bu alan hayvanların sağlığı ve
güvenliği açısından oluşabilecek riskleri en az düzeye indirecek
şekilde tutulmalıdır.

Barınak ağılları, tüm sürü hayvanlarının ayağa
kalkabileceği, etraflarında dönebileceği ve yere
yatabileceği genişlikte olmalıdır.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Talaş, hayvan için idrar ve dışkıyı emen kaygan olmayan bir
tabaka sağlar.
9)

Barınak ağıllarının gelen hayvanlar için yeterli alan sağladığından
emin olun. Hayvanlar ayağa kalkabilmeli, yere yatabilmeli ve
etraflarında dönebilmelidir (hayvan başına en az 1,8 m2'lik alana
karşılık gelir).
10) Hayvanların kesim işlemi bitene kadar tüm ağıllarda su
bulunduğundan emin olun.
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4.2 Lairage’de [mezhabadaki ağıllarda] hayvan
yönetimi



1)

Sürünün cinsiyet, yaş, kilo veya müşteri gerekliliklerine göre
ayrıştırılması gerekebilir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Boynuzlu hayvanlar sıkışık ağıllara konulduğunda diğer sürü
hayvanlarını yaralayabilir. Hayvanların tehlikeli davranışlar ve sinirlilik
belirtileri gösterip göstermediğine bakın ve sinirli hayvanları ayırın.
Besi yerinde aynı ağıla koyulmayan boğalar lairage’de [mezbahalardaki
ağıllarda] bir araya getirilmemelidir.

12 saatten uzun süreyle tutulan hayvanlara
yem verilmelidir.

2)

Lairage’de [mezbahadaki ağıllarda] özel ihtiyaçları olan hayvanları
göz önünde bulundurun.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Mutedil ırklar sıcaklık stresi göstermeye daha meyillidir; Brahma
büyükbaşı lairage’in [mezbahadaki ağılın] daha sıcak kısımlarında
tutulabilir.
3)
4)
5)



Birlikte gelen hayvan gruplarını mümkünse aynı ağılda tutun.
Hayvanları birbirinden ayrı tutmayın.
Lairage’deki [mezbahadaki ağıllarda] tüm hayvanların (hatta aynı
gün kesilecek hayvanların) temiz içme suyuna erişebilmelerini
sağlayın. Dışkı veya yemle kontamine olmuş su yalaklarını
temizleyin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Hayvanların taze suya sürekli olarak erişimlerinin sağlanması ve bu
şekilde rehidre edilmeleri karkas ağırlığını ve et verimini artırır.
6)

Uzun süre boyunca (>12 saat) tutulan hayvanlara ayrıca yem de
verilmelidir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Optimum et kalitesi için, hayvanlara geldikleri andan kesilecekleri
ana kadar yem verilmelidir. Hayvanların lairage [mezbahadaki ağıllar]
içinde beslenmesi aynı zamanda onların daha kolay yönetilmesini de
sağlayabilir.
7)
Kirli su yalakları temizlenmelidir.

8)

9)

Üretime ara verildiği sırada lairage’e [mezbahadaki ağıllara] geri
gelen hayvanlar için su bulundurulmalıdır.
Lairage’de [mezbahadaki ağıllarda] 12 saatten fazla tutulan
hayvanlar, ehil bir hayvan yöneticisi tarafından günde en az iki defa
denetlenmelidir.
Lairage’in [mezbahadaki ağılların] denetlenmesi sırasında hasta
veya yaralı hayvan tespit edilirse, ‘SOP 2: Çiftlik hayvanlarının teslim
alınması’ bölümünde (Bölüm 2.4) belirtilen gerekliliklere uyun.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Ağıl numarası ve kara tahta sistemi, sürü yerinin belirlenmesine,
sürünün mezbahaya gidene kadar dolaşmasına yardımcı olur ve
kayıtların düzgün tutulmasını sağlar.
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4.3

Ekstrem çevre koşulları sırasında yönetim
ÖNEMLİ NOKTALAR



Çiftlik hayvanlarını indirme işlemi sırasında ve lairage [mezbahadaki
ağıllar] içinde yönetirken hava koşullarını göz önüne alın. Ekstrem
koşullar sıcaklık veya soğukluk stresine yol açarak hayvan refahını
etkileyebilir. Rüzgâr ve yağmurun görüldüğü düşük hava sıcaklıkları
hayvanların titremesine neden olabilirken, ısı dalgası hayvanlarda
ciddi sıcaklık stresine yol açabilir. Aşırı sıcaklık ve nem, Avustralya'dan
yeni gelen hayvanları ciddi ölçüde etkileyebilir.
1)

Sıcak ortam koşullarında tüm büyükbaş hayvanlara gölgelik
alanlar sağlanmalıdır.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Aşırı sıcaklıklarda, ılıman bölgelerden gelen büyükbaş hayvanlarda
sıcaklık stresinin görülme olasılığı daha yüksektir. Sıcaklık stresini
gidermek için yeterli gölgelik alan sağlayın.
2)

Çok sıcak havalarda hayvanlara gölgelik
alanlar sağlanmalıdır.

Hayvanları hızlı soluma veya diğer sıcaklık stresi belirtilerine karşı
gözden geçirin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Normal soluk alma hızı dakika başına yaklaşık 25-40'tır. Sıcaklık stresi
geçiren hayvanların dakikadaki solunum hızları yaklaşık 150 olabilir
ve bu hayvanların dilleri dışarıdayken salya akıttıkları görülebilir.
3)
4)

Çiftlik hayvanlarının sınırsız taze su kaynağına sahip olmalarını
sağlamak için su yalaklarını daha sık olarak kontrol edin.
Ağıllardaki yoğunluğu azaltmak ve hava dolaşımını artırmak için
sürüyü lairage [mezbahadaki ağıllar] içinde dağıtmayı göz önünde
bulundurun.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Sıcaklık stresine giren büyükbaş sakin ve sessiz bir şekilde
yönetilmelidir. Hayvanları yalnızca çok gerekiyorsa hareket ettirin.
5)

Soğuk havalarda, sürüyü sık esen rüzgârlara karşı korunaklı ağıllarda
tutun ve hassas hayvanları lairage’in [mezbahadaki ağılların] daha
sıcak olan kısımlarına götürün.

Sürünün lairage [mezbahadaki ağılların] içine
dağıtılması sıcak hava koşullarında hava
dolaşımını artıracaktır.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Soğuğa karşı hassasiyet gösteren hayvanlar, ince veya ıslak derili
hayvanlar ve yavru sürü hayvanlarıdır.
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Notlar
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5. Kesim – şoklama uygulayarak
Önemli amaçlar
• Dizginleme aletinin denetlenmesi ve hazırlanması
• Hayvanların alete doğru en az stresle hareket ettirilmesi
• Hayvan yönetiminin azaltılması
• Hayvanın şoklama ve kesim işlemi için dizginlenmesi
• Şoklama ekipmanının çalıştırılması ve bakımı
• Etkili şoklama işleminin belirlenmesi
• Etkisiz şoklama işleminin nedeninin belirlenmesi
• Şoklama işleminden sonra etkili kesim işleminin gerçekleştirilmesi

Bu modül OIE Global Hayvan Sağlığı Kanun Maddesi 7.5.7
ve 7.5.9 gereksinimlerini içerir.
OIE STANDARDI
Hayvan refahı açısından bakıldığında, geriye döndürülebilir bir
yöntemle şoklanan hayvanlardan gecikmeden kan akıtılması
gerekir.
Mezbaha operatörü, maksimum bir şoklama-kesim süresi
belirlemeli ve bu şekilde kanama sırasında hiçbir hayvanın
bilincini geri kazanmamasını sağlamalıdır.
Şoklama ve kesim işlemleri arasındaki süre, delici olmayan
ve sabit mekanizmalı bir tabancanın kullanıldığı durumlarda
20 saniyeden uzun olmamalıdır.

OIE STANDARDI
Hayvanı yaralayarak hareketsiz hale
getiren dizginleme yöntemleri, örneğin
bacaklarını kırmak, bacak tendonlarını
kesmek (puntilla ya da bıçak kullanarak)
omuriliği koparmak gibi, hayvanlarda
çok fazla acıya ve strese yol açabilir ve
bunların asla kullanılmaması gerekir.

(Şubat 2014)

5.1
1)
2)

3)
4)
5)

Dizginleme aletinin hazırlanması

Dizginleme veya kesim işlemlerinde görevli olmayan çalışanlar
ortamda bulunmamalıdır.
Dizginleme aletinin denetimi ve hazırlığı, hayvanlar lairage’den
[mezbahadaki ağıllardan] yönetme sistemine götürülmeden önce
tamamlanmalıdır.
Dizginleme aletinin dış kısmını inceleyin.
Kafa dizginleme ekipmanını inceleyin.
Dizginleme aletinin iç kısmını engellere ve keskin köşelere karşı
gözden geçirin. Alete doğru hareket ederken hayvanların tereddüt
etmesine yol açabilecek engelleri ortadan kaldırın.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Hayvanların kayma ve düşme riskini artırabileceğinden, aletin
zeminine dizginleme işleminden hemen önce su püskürtmeyin.
6)

Şoklama kompartımanı. Hayvanları lairage’den
[mezbahadaki ağıllardan] çıkarmadan önce
aleti hazırlayın ve kontrol edin.

Dizginleme aracı ve kesimin yapıldığı zemin arasındaki ekranı,
ekranın hayvanların maruz kaldığı görsel uyarılma miktarını
azaltacak şekilde yerleştirildiğinden emin olmak
için kontrol edin.

Kullanmadan önce tekerlekleri ve karkas
arabasının kasasını gözden geçirin.
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1

5.2
1)

2)

3)

Hayvanların dizginleme aletine götürülmesi

Hayvanları dizginleme aletine götürmeden önce kesim ekibinin
hazır ve ekipteki her görevlinin kendi sorumluluğunun bilincinde
olduğundan emin olun
Hayvanlar ağıl veya kesim koridorundan sakin bir şekilde ve en az
stresle çıkarılmalıdır (doğru yönetim teknikleri için bkz. ‘SOP 1: Hayvan
yönetimi’).
Hayvanların lairage’den [mezbahadaki ağıllardan] sadece kesim
işleminin başlayacağı zaman çıkarılması ve kesim koridorunda uzun
süre boyunca bırakılmaması gerekir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Büyükbaşların kesim koridorunda uzun süreyle bırakılması karkas
ağırlığını ve et kalitesini azaltır.
4)

Hayvan; alet operatörü, şoklama operatörü ve kesimi yapacak kişi
hazır olana kadar alete götürülmemelidir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Şarjla çalışan şoklama cihazının kullanıldığı durumlarda, cihazı hayvanı
dizginleme aletine götürmeden önce doldurun.
5)
6)

Alet civarındaki ses seviyesini en aza indirin.
Hayvanı alete götürmeden önce dizginleme aletinin çıkış kapısının
kapalı olup olmadığına bakın.
7) Hayvan yürümekte tereddüt ediyor, kayıyor ya da düşüyorsa,
ilerletmeye veya dizginlemeye kalkışmadan önce hayvanın
yerleşmesine izin verin.
8) Alet hazır olduğunda giriş kapısını açın ve hayvanın dizginleme
aletine ilerlemesine izin verin.
9) Hayvanlar dizginleme aletinin içine zorla sokulmamalıdır.
10) Mola verildiğinde ve arıza halinde hayvanları dizginleme aletinin
içinde bırakmayın.
11) Dizginleme süresinin azaltılması hayvanın tedirgin olması ve aletin
içinde tepinmesi ihtimalini azaltacaktır.
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5.3
1)
2)
3)
4)

Dizginleme işlemi

Hayvanı pozisyon alır almaz dizginleyin. Hayvanı aletin içinde
bırakmayın.
Hayvan aletin içindeyken düşerse, başını dizginlemeden önce
doğrulabilmesi için hayvana süre tanıyın.
Hayvan artık aletin içine, kafası şoklama işlemi için etkili bir şekilde
dizginlenmiş halde yerleştirilmiş olmalıdır.
Dizginleyici, hayvanı etkili bir şekilde yerinde tutmak için aşırı değil,
fakat yeterli miktarda baskı uygulamalıdır.

OIE STANDARDI

Sabit mekanizmalı silah şoklama
işlemi uygular fakat hayvanı
öldürmez.

Dizginleyiciyi kullanırken, hayvanın debelenmesine veya ses
çıkarmasına (böğürtü) yol açacak aşırı basınç uygulamasından
kaçının.
5)

Şoklama operatörü, etkin bir şekilde dizginlendiğinde hayvana
şoklama işlemi uygulamaya hazır olmalıdır.

OIE STANDARDI
Dizginleyiciyi kullanırken ani ve sarsıntı yaratacak hareketlerde
bulunmaktan kaçının.
6)
7)

Kesimi yapacak kişi hazır ve serbest bırakılır bırakılmaz şoklanan
hayvanı kesmeyi bekler durumda olmalıdır.
Dizginleme, şoklama veya kesim işlemi sırasında hayvanın üzerine
su dökmeyin.

5.4
1)
2)

Şoklama ekipmanının çalıştırılması

Şoklama cihazını hayvanın kafasında şu
pozisyona.

Kesim işlemi başlamadan önce şoklama ekipmanını gözden geçirin.
Şoklama ekipmanını sökmek ve ekipmanın bakımını yapmak için
uygun çalışma talimatlarına bakın.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Acı vermeden şoklama yapan cihazın etkili bir şoklama işlemi
uygulayabilmesi büyük ölçüde mekanizmanın hızına bağlıdır.
Optimum hıza ekipman iyi korunarak erişilir.
3)
4)

Şoklama cihazının ıslanmamasını sağlayın.
Cihazın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için uygun çalışma
talimatlarına bakın.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Şoklama işlemi, yalnızca şoklama işlemini uygulamak üzere
eğitim görmüş ve bu konuda ehil olan çalışanlar tarafından
gerçekleştirilmelidir. Şoklama operatörü ilgili çalışma talimatları
gerekliliklerini anlamış olmalıdır.
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5.5
1)
2)
3)
4)

Şoklama işlemi hayvan dik konumdayken
uygulanmalıdır.

5)
6)
7)

8)
9)

Şoklama prosedürü

Hayvanı dizginleme aletine Bölüm 5.2'de anlatıldığı gibi sokun.
Şoklama işlemi hayvan dik konumdayken uygulanmalıdır.
Şoklama operatörü, hayvana dizginleme cihazına girer girmez
şoklama işlemi uygulamaya hazır olmalıdır.
Başı dizginleyin. Hayvana, başı dizginlenir dizginlenmez şoklama
işlemi uygulanmalıdır.
Şoklama ekipmanını hayvanın kafasında uygun pozisyona yerleştirin
ve ateşleme yapmadan önce hayvan başını hareket ettirmeyi
durdurana kadar bekleyin.
Şoklama aletini hayvanın kafasına dik açıyla uygulayın.
Şoklama operatörü hayvanin kafası sabit oluncaya kadar uygun
fırsatı beklemelidir.
Delici olmayan ve sabit mekanizmalı tabancalar kafa pozisyonunda
kullanılmamalı ve hayvan kafasını kaldırmıyorsa alet hayvanın
üstüne indirilmemelidir.
Ateşlemenin ardından, dizginleme aletinden ayırmadan hemen önce
hayvanın çöküp çökmediğine bakın.
Hayvanı dizginleme aletinden çıkaran operatör (genelde kesimi
yapan kişi) hayvanın ritmik olarak soluk alıp vermediğini ve korneal
refleksin bulunup bulunmadığını (etkili şoklama işlemi belirtilerine
bakın) kontrol etmelidir.

Kafa dizginleyicisi şoklama aletinin düzgün
şekilde yerleştirilmesini sağlar.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Etkili şoklama işlemi belirtileri:
• hayvan anında çöker
• ritmik soluk alıp verme yoktur
• korneal refleks (korneaya dokunulduğunda göz kırpma
refleksinin olmaması) veya palpebral refleks (göz kapağına
veya gözün kenarına dokunulduğunda göz kırpma refleksinin
olmaması) yoktur.
10) Etkili şoklama işleminin uygulandığı tespit edildiğinde, kesim işlemi
hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

OIE STANDARDI
Hayvan refahı açısından, geriye döndürülebilir bir yöntemle
şoklanan hayvanlardan gecikmeden kan akıtılması gerekir.
Şoklama aletini hayvanın kafasına dik açıyla
uygulayın.

Mezbaha operatörü, maksimum bir şoklama-kesim süresi
belirlemeli ve bu şekilde kanama sırasında hiçbir hayvanın
bilincini geri kazanmamasını sağlamalıdır. Delici olmayan
ve sabit mekanizmalı bir tabanca kullanıldığında bu süre
20 saniyeden uzun değildir.
11) Şoklama ve kesim işlemleri arasındaki süre 20 saniyeden uzun
olmamalıdır.
12) Kesimden önce hayvana etkili bir şoklama işlemi uygulandığından
ve hayvanın bilincini kaybettiğinden emin olun.
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5.6
1)

Etkisiz şoklama işleminin yönetimi

İlk şoklama işlemi etkili olmadıysa, şoklama operatörünün hayvana
ikinci bir şoklama işlemi uygulamak üzere hemen harekete geçmesi
gerekir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Etkisiz şoklama işlemi belirtileri:
• hayvan hemen çökmez
• ritmik soluma
• pozitif korneal/palpebral refleks veya yukarıya doğru kayan gözler
• kaçma davranışı
Bu belirtilerden biri veya daha fazlası etkisiz şoklama işlemine işaret
eder ve hayvana şoklama işleminin tekrar uygulanması gerekir.
2)

Etkisiz şoklama işlemi yerleştirmenin düzgün yapılamaması veya
tekleme nedeniyle oluşmuşsa, hayvana hemen ikinci bir şoklama
işlemi uygulayın. Ancak etkisiz şoklama işlemi şoklama ekipmanıyla
ilgili bir arıza sonucu oluşmuşsa, ekipman ikinci bir atış yapmak için
kullanılmamalıdır.
İkinci bir atış yapmak gerekiyorsa, bu atış başarısız olan ilk atıştan
farklı bir yere yapılmalıdır. İlk atış doğru yere yapılmışsa, ikinci atış bu
bölgenin çok az üzerine yapılmalıdır. İlk atış doğru yere gelmemişse,
ikinci atış doğru yere yapılmalıdır.
Sonraki hayvana şoklama işlemi uygulamadan önce etkisiz şoklama
işleminin nedenini bulmaya çalışın.

3)

4)

Etkili şoklama işleminden sonra gerçekleşen
çökme.

Kesim için serbest bırakılmak üzere olan,
şoklama yapılan hayvan.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Etkisiz şoklama işleminin nedenleri:
• hayvanın kafasının yanlış pozisyonda durması (örn. hayvanın
başının hareket etmesi nedeniyle)
• kötü korunmuş veya kirli ekipman
• kötü dizginleme
• bazı melez Avrupa büyükbaşlarında bulunan kalın tüyler.
5)

6)

Etkisiz şoklama işleminin nedeni şoklama ekipmanıyla ilgili bir arıza
ise, sonraki hayvana şoklama işlemi uygulamadan önce bu arızayı
giderin veya yedek şoklama aletini kullanın.
Şoklama ekipmanı çalışmıyorsa lairage’deki [mezbahadaki ağıllarda]
diğer çiftlik hayvanları aletteki arıza giderilene kadar, öncesinde
hayvanlara şoklama işlemi uygulamadan kesilebilir. ‘SOP 6: Kesim –
şoklama uygulamadan’ bölümü izlenmelidir.

Bazı Avrupa büyükbaşlarındaki kalın
tüyler etkili şoklama işlemi yapılmasını
engelleyebilir.
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5.7
1)

2)

3)
4)
5)
Hayvanı dizginlemeden önce bıçakları bileyin.

6)

7)

8)

Etkili şoklama işleminden sonra kesim

Her iki karotid arteri de koparabilecek tek bir bıçak kullanın.
Bıçağın uzunluğu, yaklaşık olarak hayvan boynunun iki katı
genişliğinde olmalıdır.
Bıçaklar kesim işlemine başlamadan önce hazırlanmalı ve
bilenmeli, sonrasında ise kesim işlemleri sırasında bıçağın
keskinliği korunmalıdır (uygun çalışma talimatına bakın).
Bir hayvandan diğerine geçerken yapılan bıçak bileme işlemi,
hayvan kesim işlemi için dizginlenmeden önce yapılmalıdır.
Daima bıçağın sapını tutun, bıçağın kendisini değil.
Bıçakları fırlatmayın ve diğer personelin bulunduğu ortamdan
uzakta tutun.
Büyükbaşları kesmek için kullanılan bıçak, bıçağın ucu kesim
işlemi sırasında kesim yarasının dışında kalacak kadar uzun
olmalıdır.
Şoklama işlemi uygulanan hayvan, etkili şoklama işlemi
doğrulandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kesilmelidir.
Şoklama ve kesim işlemleri arasındaki süre 20 saniyeden uzun
olmamalıdır.
Hayvanın boğazını kesintisiz ve hızlı bir bıçak darbesiyle kesin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Yavaş bir bıçak darbesi zayıf kanama olasılığını artırabilir.

Şoklanan hayvan kesilir.

9) Kesiyi yapmak için bıçağın ucunu kullanmayın.
10) Kesi her iki karotid arteri de koparmalıdır.
11) Kesimi yapacak kişi kesiden akan kanın hızlı ve çok miktarda
olmasıyla kendini belli eden etkili kanamanın olup olmadığına
bakmalıdır.
ÖNEMLİ NOKTALAR
Boyundaki yaradan gelen kan akışı, arter uçlarında yalancı
anevrizma (kan pıhtıları) gelişirse sınırlanabilir.
12) Alınacak acil önlem kan damarlarının tekrar, tercihen ikinci bir
bıçakla koparılmasını içermelidir.
13) Deri yüzme işlemlerini gerçekleştirmeden önce, hayvanı kesim
işleminden sonra iki dakika süreyle veya kanama bitene kadar
(ve beyin sapı refleksleri kaybolana kadar) olduğu yerde bırakın.

İlk kesi, hızlı kanama olabilmesi için her
iki karotid arteri ve her iki jugular veni
koparmalıdır. Yara kenarlarının birbirine
dokunmasını engellemek için hayvanın
başını arkada tutun.

ÖNEMLİ NOKTALAR
İkinci bir bıçağın kullanılması önemlidir, çünkü erken kanama
problemlerinin (arterleri tıkayan kan pıhtılarının) nedeni kör bıçak
kullanımı olabilir.
İlk bıçak körleşip tekrar bilenmesi gerektiğinde, kesim noktasının
yakınında daima kullanıma hazır, bilenmiş yedek bir bıçak
bulundurun.
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14) Bu süre sonunda, diğer deri yüzme işlemlerine başlamadan önce
beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybolup kaybolmadığına bakın
(örneğin, ritmik solumanın olmaması; sabit, genişleyen gözbebeği).

ÖNEMLİ NOKTALAR
Deri yüzme işlemine başlamadan hayvanın kanaması için bırakılması
etin raf ömrünü uzatarak kalitesini artırır.
15) Deri yüzme işlemleri hayvan ölene kadar gerçekleştirilmemelidir.
17) Gebe hayvanlar kesilmemelidir. Ancak deri yüzme işlemi sırasında
hayvanın gebe kaldığı fark edilirse, fetüsün ciğerlerini şişirmesi ve
soluk alması engellenmelidir (örn. trakeye klemp takılarak). Hayvanın
bilincinin yerinde olduğuna dair herhangi bir şüphe duyulursa fetüs,
başına keskin olmayan uygun bir aletle vurularak öldürülmelidir.

Deri yüzme işlemine ancak hayvan öldüyse
başlayın (beyin sapı refleksleri yoksa).
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6. Kesim
– şoklama uygulamadan
Önemli amaçlar
• Dizginleme aletinin denetlenmesi ve hazırlanması
• Hayvanların alete doğru en az stresle hareket ettirilmesi
• Hayvan yönetiminin azaltılması
• Hayvanın kesim işlemi için dizginlenmesi
• Etkili kesim işlemi gerçekleştirilmesi
• Kanamayla ilgili sorunların tanınması ve düzeltilmesi
• Beyin ölümünün anlaşılması

Bu modül OIE Global Hayvan Sağlığı Kanun Maddesi 7.5.7
ve 7.5.9 gereksinimlerini içerir.

OIE STANDARDI
Hayvanı yaralayarak hareketsiz hale
getiren dizginleme yöntemleri, örneğin
bacaklarını kırmak, bacak tendonlarını
kesmek (puntilla ya da bıçak kullanarak)
omuriliği koparmak gibi, hayvanlarda
çok fazla acıya ve strese yol açabilir ve
bunların asla kullanılmaması gerekir.

6.1
1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

Dizginleme aletinin hazırlanması

Dizginleme veya kesim işlemlerinde görevli olmayan çalışanlar
ortamda bulunmamalıdır.
Dizginleme aletinin denetimi ve hazırlığı, hayvanlar lairage’den
[mezbahadaki ağıllardan] yönetme sistemine götürülmeden önce
tamamlanmalıdır.
Dizginleme aletinin dış kısmını inceleyin.
Dizginleme aletinin iç kısmını tıkanıklıklara karşı gözden geçirin.
Alete doğru hareket ederken hayvanların tereddüt etmesine yol
açabilecek engelleri ortadan kaldırın.
Dizginleme aletini, alette zarar verebilecek çıkıntı veya keskin
köşelerin bulunmadığından emin olmak için gözden geçirin.
Hayvanları boylu boyunca uzandıkları pozisyonda keserken boyun
dizginleme mekanizmasının kullanıma hazır hale getirin. Daha küçük
büyükbaşlar için göğüs çubuğunun yerinde ve kullanıma hazır
olduğundan emin olun.
Karkas arabasını gözden geçirin ve tekerlekleri ile kasasının iyi
durumda olduğundan emin olun. Arabayı kullanıma hazır halde,
dizginleme aletinin yanına koyun.

İşaret 4 dizginleme aleti.

Kullanmadan önce tekerlekleri ve karkas
arabasının kasasını gözden geçirin.
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6.2
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

2

Hayvanların dizginleme aletine götürülmesi

Hayvanları dizginleme aletine götürmeden önce kesim ekibinin
hazır ve ekipteki her görevlinin kendi sorumluluğunun bilincinde
olduğundan emin olun.
Hayvanları ağıl veya kesim koridorundan sakin bir şekilde ve en az
stresle çıkarın.
Hayvanı alet operatörü ve kesimi yapacak kişi hazır olana kadar alete
götürmeyin.
Alet civarındaki ses seviyesini en aza indirin.
Hayvan yürümekte tereddüt ediyor, kayıyor ya da düşüyorsa,
ilerletmeye veya dizginlemeye kalkışmadan önce hayvanın
yerleşmesine izin verin.
Alet hazır olduğunda giriş kapısını açın ve hayvanın alete doğru
ilerlemesine izin verin.
Hayvanı dizginleme aletinin içine zorla sokmayın.
Hayvanları boylu boyunca uzandıkları pozisyonda keserken, kafaları
ve boyunlarının gereken şekilde dizginlendiğinden emin olun.
Hayvan alete sokulurken çalışanların aletin kapısı civarında
bulunmadığından emin olun, çünkü bu durum ileriye ve geriye
doğru gereksiz hareketlenmeye neden olur.
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6.3 Dik pozisyondayken kesilen hayvanlar için
dizginleme işlemi
1)
2)
3)

Hayvanı pozisyon alır almaz dizginleyin. Hayvanı aletin içinde bekler
halde bırakmayın.
Kullanılan dizginleme aleti tipine uygun çalışma talimatlarına uyun.
Hayvan aletin içindeyken düşerse, herhangi bir dizginleme işlemi
uygulamadan önce tekrar doğrulabilmesi için hayvana süre tanıyın.

OIE STANDARDI
Dizginleyiciyi kullanırken ani ve sarsıntı yaratacak hareketlerde
bulunmaktan kaçının.
4)
5)

6)

Hayvan yerleştikten sonra, etkili bir kesim işlemi gerçekleştirmek
için kafa ve boyun dizginleyicisini kullanın.
Hayvanı kesim için doğru pozisyona getirin. Kesimi yapacak
kişi, hayvan etkin bir şekilde dizginlenir dizginlenmez kesimi
gerçekleştirmeye hazır olmalıdır.
Hayvan kesilmeden önce kafası (boyun uzatılmış haldeyken),
mümkün olan en kısa süre içerisinde (en fazla 10 saniye)
dizginlenmelidir.

Hayvan uygun pozisyona geldiğinde yandan
sıkıştırma uygulayın.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Kesim öncesi dizginleme süresinin uzatılması hayvanın daha da
rahatlamasını sağlamaz. Bu işlem hayvanın daha da sinirli ve stresli
olmasına yol açarak, kesim işlemini zorlaştıracak ve et renginin çok
koyu olması ihtimalini artıracaktır.
7)
8)

Kafa ve boyun dizginleyici soluk alıp vermeyi veya kan akışını
engellememelidir.
Hayvanın boynu fazla uzatılmamalı ve kabul edilmeyen dizginleme
yöntemleri kullanılmamalıdır. Kafa ve boyun pozisyonu bıçağın
C1 pozisyonunda uygulanabilmesini sağlamalıdır (bkz. çalışma
talimatı).

ÖNEMLİ NOKTALAR
Kabul edilmeyen dizginleme yöntemleri şunlardır: göz
çukurlarından tutmak, kuyruğu bükmek, başı ve boynu zorla geriye
yatırmak.
9)

İşlemin herhangi bir bölümünde hayvanın üzerine su dökmeyin.


Hayvanı kesim işleminin hemen
öncesinde veya sonrasında suyla
gereksiz bir şekilde uyarmayın.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Hayvanı kesim işleminden hemen önce, hortumla sulayarak veya
üzerine kovayla su dökerek gereksiz bir şekilde uyarmayın.

(Şubat 2014) Modül 6. Kesim – şoklama uygulamadan

3

6.4 Boylu boyunca uzandıkları pozisyonda
kesilen hayvanlar için dizginleme işlemi (yandan
dizginleme)

Kesilecek hayvanı yana yatıran dizginleme
aleti.

OIE STANDARDI
Dizginleyiciyi kullanırken ani ve
sarsıntı yaratacak hareketlerde
bulunmaktan kaçının.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Tavsiye edilmeyen dizginleme
yöntemleri şunlardır: göz çukurlarından
tutmak, kuyruğu bükmek, başı ve boynu
zorla geriye yatırmak.

1)

Dizginleme işlemi hayvan pozisyon alır almaz gerçekleştirilmelidir.
Hayvanı dizginleme aletinin içinde bekler halde bırakmayın.

2)

Kullanılan dizginleme aleti tipine uygun çalışma talimatlarına
uyun.

3)

Hayvan aletin içindeyken düşerse, herhangi bir dizginleme işlemi
uygulamadan önce tekrar doğrulabilmesi için hayvana süre
tanıyın.

4)

Hayvan uygun pozisyona getirildiğinde yandan sıkıştırma ve
boyun dizginleme işlemlerini gerçekleştirin.

5)

Sıkıştırma çubuklarını, hayvanı yana yatırma ve kesim işlemlerine
uygun pozisyona getirmek için hayvanın omuzu ve kalçası arasına
uygulayın.

6)

Sıkıştırma işlemini hayvanı etkin bir şekilde zapt edecek yeterli
basıncı (aşırı miktarda değil) uygulayarak gerçekleştirin.

7)

Hayvan emniyete alındıktan sonra yana yatırma mekanizmasını
çalıştırın.

8)

Platformu aşağıya indirmeden önce, diğer çalışanların hayvanın
görüş alanının direk içinde olmadığından emin olun, çünkü bu
durum hayvanın debelenmesine yol açabilir.

9)

Hayvanın başının gereken şekilde dizginlenmesini sağlayın.
Hayvanın boğazına hızla ulaşabilmenize imkân veren, hızlı ve etkili
bir kafa dizginleme işlemi uygulayarak büyükbaşın kesimini uygun
şekilde ve acı vermeden gerçekleştirin.

10)

Hayvanın gözlerine müdahale etmeyin veya kuyruğunu bükmeyin.

11)

Hayvan olabildiğince kısa sürede dizginlenmelidir. Vücudu ve
boynu dizginlenir dizginlenmez hayvanı yana yatırın. Hayvan
yana yattıktan sonra kafasını dizginleyin ve hayvanı 10 saniye
içinde kesin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Boyun dizginleme mekanizmasına yalnızca orta dereceli basınç
uygulanmalıdır. Bu basınç, kafa çarpması gibi baş hareketlerini
önlemeye yetecek, ancak kesi yapıldıktan sonra kan akışına izin
verecek hafiflikte olmalıdır.
Hayvan kesim işlemi sırasında dizginlenir.

12)
13)

4

Kafa ve boyun dizginleyici soluk alıp vermeyi veya kan akışını
engellememelidir.
Hayvanın boynunu fazla uzatmayın veya kabul edilmeyen
dizginleme yöntemleri kullanmayın.
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6.5
1)

2)

3)

Kesim

Her iki karotid arteri de koparacak tek bir bıçak kullanın. Bıçağın
uzunluğu, yaklaşık olarak hayvan boynunun iki katı genişliğinde
olmalıdır; bu şekilde, bıçak uçları kesim işlemi sırasında kesim
yarasının dışında kalır.
Bıçaklar kesim işlemine başlamadan önce hazırlanmalı ve
bilenmeli, sonrasında ise kesim işlemleri sırasında bıçağın keskinliği
korunmalıdır (uygun çalışma talimatına bakın).
Bir hayvandan diğerine geçerken yapılan bıçak bileme işlemi,
hayvan kesim için dizginlenmeden yapılmalıdır.

ÖNEMLİ NOKTALAR
İlk bıçak körleşirse, kesim noktasının yakınında daima kullanıma hazır,
bilenmiş yedek bir bıçak bulundurun.
4)

Hayvanın boğazını C1 vertebral pozisyonunda tek, kesintisiz ve hızlı
bir bıçak darbesiyle kesin.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Yavaş bir bıçak darbesi zayıf kanama olasılığını artırır.
5)
6)
7)

Kesiyi yapmak için bıçağın ucunu kullanmayın.
Kesi her iki karotid arteri de koparmalıdır.
Kesimi yapacak kişi kesiden akan kanın hızlı ve çok miktarda
olmasıyla kendini belli eden etkili kanamanın olup olmadığına
bakmalıdır.

Bıçakları kesim işlemine başlamadan önce
bileyin ve bir hayvandan diğerine geçerken
bıçağın keskinliğini koruyun.

Bıçakları dikkatlice tutun. Bıçağın
kendisini değil sapını tutun.
Bıçakları fırlatmayın ve diğer
personelin bulunduğu ortamdan
uzakta tutun.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Boyundaki yaradan gelen kan akışı, arter uçlarında yalancı anevrizma
(kan pıhtıları) gelişirse sınırlanabilir. Bunun nedeni kör bıçak kullanımı
olabilir.
8)

Boyundan çok miktarda kan akmıyorsa, kan damarlarını hemen,
tercihen farklı bir bıçak kullanarak tekrar kesin.
9) Boyuna yapılan ilk kesiden sonra, bıçağı hayvanın boğazına veya
brakiyal ekleme saplamayın.
10) Pıhtıyı parmaklarınızla uzaklaştırmaya çalışmayın, çünkü bu işlem
hayvanın daha çok acı çekmesine yol açabilir.

ÖNEMLİ NOKTALAR
Deri yüzme işlemine başlamadan büyükbaşı iyice kanaması için
bırakılmak etin raf ömrünü uzatarak kalitesini artırır.

İlk kesi, hızlı kanama olabilmesi için her
iki karotid arteri ve her iki jugular veni
koparmalıdır. Yara kenarlarının birbirine
dokunmasını engellemek için hayvanın başını
arkada tutun. Yaraya elinizle dokunmayın.
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6.6 Kanamanın ve beyin ölümünün
değerlendirilmesi
1)
2)
3)
4)
5)

Kanama hızlı ve çok miktarda değilse, kesimi yapan kişi kan
damarlarını derhal kesmelidir (tercihen farklı bir bıçakla).
Ayrıca kafa dizginleyicinin hızlı kanamayı engelleyen bir pozisyonda
durup durmadığını kontrol edin.
Hayvanı rahatsız etmeden (örneğin yukarıya kaldırmadan) önce
bilincini kaybettiğinden emin olun. Bunu 'tehdit' tepkisiyle test edin.
Kesinin birleşmesine izin verilmemelidir. Ancak, yarayı açık tutmaya
veya kanamaya ellerinizle destek olmaya kalkışmayın.
Hayvanı kesim işleminden sonra iki dakika süreyle veya kanama
bitene kadar olduğu yerde bırakın. Bu süre sonunda, diğer deri
yüzme işlemlerine başlamadan önce beyin sapı reflekslerinin
tamamen kaybolup kaybolmadığına bakın (örneğin, ritmik
solumanın olmaması).

ÖNEMLİ NOKTALAR
Tehdide verilen tepki, göz kırpmasını sağlamak için hayvanın
gözüne doğru tehditkâr bir hareket yapılarak değerlendirilir. Bu testi
gerçekleştirirken hayvana dokunmamanız gerekir. Hayvan gözünü
kırpıyorsa bilincinin hala yerinde olması muhtemeldir.
Hayvanı yukarıya kaldırmadan önce negatif bir yanıtın (örn. göz
kırpmaması) oluşmasını beklemeniz gerekir.
6)

7)

6

Hayvan ölene kadar deri yüzme işlemine başlamayın (örneğin, beyin
sapı reflekslerinin, ritmik solumanın olmaması; sabit, genişleyen
gözbebeği).
Gebe hayvanlar kesilmemelidir. Ancak deri yüzme işlemi sırasında
hayvanın gebe kaldığı fark edilirse, fetüsün ciğerlerini şişirmesi
ve soluk alması engellenmelidir (örn. trakeye klemp takılarak).
Hayvanın bilincinin yerinde olduğuna dair herhangi bir şüphe
duyulursa fetüs, başına keskin olmayan uygun bir aletle vurularak
öldürülmelidir.
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