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1. Hayvan yönetimi
Çiftlik hayvanları, hayvanların refahının yerinde ve et kalitesinin 
iyi olabilmesi için uygun şekilde yönetilmelidir. Ağıl görevlilerinin, 
hayvan davranışını ve düşük stresli hayvan yönetiminin temel 
prensiplerini anlamaları gerekmektedir. 

Prosedürler aşağıdaki işlemleri kapsar:

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. Hayvanların kara yoluyla, gemiden besi 
yerine ve/veya mezbahaya nakliyesini içerir. 

Prosedürler aşağıdaki işlemleri kapsar:

1. Besi yeri ve mezbahadaki 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 kapsar:

1. Tesislerin çiftlik hayvanlarının gelişi için hazırlanması

2. Yaralı hayvanların belirlenmesi ve yönetimi

3. Çiftlik hayvanlarının uygun gruplar içinde yönetilmesi

4. Yem, su ve uygun bir ortam sağlanması

5. Çiftlik hayvanlarının mezbahaya yapılacak nakil için hazırlanması
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4. Lairage [Mezbahadaki ağıllar]
Bu SOP, lairage [mezbahadaki ağılların] tasarımı ve işleyişini 
kapsamaktadır. İyi tasarlanan ve çalıştırılan bir tesis, hayvanların daha 
sağlıklı olmalarını sağlayacak ve hayvan yönetimini ağıl görevlileri için 
daha kolay hale getirecektir. 

Prosedürler aşağıdaki işlemleri kapsar:

1. Hayvan barınağı tasarımı ve bakımı

2. Lairage’de [mezbahadaki ağıllarda] hayvan yönetimi

3. Ekstrem çevre koşulları sırasında yönetim

5. Kesim – şoklama uygulayarak
Bu SOP, kesimden önce koyunlara acı vermeden şoklama işlemi 
uygulamak amacıyla şoklama aletlerinin kullanımını kapsamaktadır.

Prosedürler aşağıdaki işlemleri kapsar:

1. Hayvan yönetiminin azaltılması

2. Hayvanın şoklama ve kesim işlemi için dizginlenmesi

3. Şoklama ekipmanının çalıştırılması ve korunması

4. Etkili şoklama işleminin belirlenmesi

5. Etkisiz şoklama işleminin nedeninin belirlenmesi

6.  Şoklama işleminden sonra etkili kesim işleminin 
gerçekleştirilmesi

6. Kesim – şoklama uygulamadan
Bu SOP, dizginleme aletlerinin, çiftlik hayvanlarının şoklama 
işlemi uygulanmadan kesimine yönelik olarak kullanılmalarıyla 
ilgilidir. Kesim işlemi, hem hayvan refahını hem de karkas kalitesini 
etkileyebilir. Kesimi yapacak kişinin yetersiz kanamayla ilgili sorunları 
tanıyabilmesi ve bunları çözebilmesi gerekmektedir. 

Prosedürler aşağıdaki işlemleri kapsar:

1. Hayvan yönetiminin azaltılması

2. Hayvanın kesim için dizginlenmesi

3. Etkili kesim işlemi gerçekleştirilmesi

4. Kanamayla ilgili sorunların tanınması ve düzeltilmesi

5. Beyin ölümünün anlaşılması



1. Hayvan yönetimi
Önemli amaçlar

•  Çiftlik hayvanlarını hareket ettirmek için doğal hayvan
davranışının kullanılması

• Düşük stresli hayvan yönetimi

•  Sürüyü hareket ettirmek için koyun/keçi değneğinin uygun
şekilde kullanılması

• Yönetim tesislerinin denetlenmesi ve iyileştirilmesi
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1.1 Yönetim tesislerinin tasarımı ve bakımı
1) Yönetim alanları arasındaki ışığın, hayvanların hareket 

edebilmelerine olanak sağlayacak şekilde, düşük yoğunlukta 
ve dengeli geldiğinden emin olun. İyi aydınlatılmış bir yükleme 
rampası veya kamyonu hayvanların ileriye doğru hareket 
etmelerini sağlayabilir.

İyi aydınlatılmış bir yükleme rampası hayvan 
yönetimi ve denetimini kolaylaştırır.

2) Yükleme-boşaltma koridorlarının ve  ağılların kaygan 
olmadığından emin olun. Eğer yüzey kaygansa, kayıp 
düşme ihtimallerini azaltmak için hayvanlar yavaşça hareket 
ettirilmelidir.

3) İşçi sayısını düşük sayıda tutarak kesim noktasını çevreleyen 
alanlardaki görsel uyarılmayı azaltın.

4) Ekipmanları dikkatli bir şekilde kullanarak ve bağırmaktan/
ıslık çalmaktan sakınarak gürültü seviyesini aşağıda tutun.

5) Hayvanın hareket kabiliyetini etkileyebilecek rahatsız edici 
kokuları azaltmak için kesim alanını temiz tutun.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Gün içerisinde, açık alanlar ile gölgelik ağıllar ve yükleme-boşaltma 
koridorları arasında ışık düzeylerinin farklı olması hayvanların 
hareket kabiliyetini etkileyebilir. Çiftlik hayvanları karanlıktan 
aydınlığa doğru daha kolay hareket etme, aydınlıktan karanlığa 
geçerken ise tereddüt etme eğilimindedir.
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Yükleme-boşaltma koridorlarindaki durgun 
su yüzeyleri hayvanların durup geriye 
dönmelerine neden olabilir.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Acil bir durumda koyun ve keçiler yükleme-boşaltma koridorundan 
kolayca çıkarılabilir mi? Yükleme-boşaltma koridorunun içinde kapı 
var mı? Acil bir durumda hayvanları sistemden çıkarıp salmak için 
bir planın düzenlenmiş olması gerekir.

11) Hayvan idarecileri acil durum kaçış yolları hakkında bilgi sahibi 
olmalıdır. 

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Giysi, hortum, talaş, kova ve halat gibi objeleri ortamdan 
uzaklaştırın. Yükleme-boşaltma koridoru, hayvanların çekinmeden 
ilerleyebilmelerini sağlamak için tamamen boşaltılmalıdır.

6) Yükleme-boşaltma koridorları ile ağıllar arasındaki yüzey 
koşullarının değişmesi çiftlik hayvanlarının kayıp düşmelerine 
sebep olabilir. Bu alanları mümkün olabildiğince temiz ve kuru 
tutun.

7) Hayvanları sistem içinde hareket ettirmeden önce etrafta 
durgun su yüzeyi ve yetersiz tahliye edilmiş bölge bulunup 
bulunmadığına bakın.

8) Hayvanların yürümekte zorlandıkları kaygan köşelere veya alanlara 
yerleştirilen bir ağıl görevlisi sürünün ilerlemesini sağlayabilir. 

9) Çok sayıda hayvanı uzun mesafeli bir yükleme-boşaltma 
koridoruna sokmayın. Koyun ve keçiler yükleme-boşaltma 
koridorunda tedirgin olurlarsa,  ağıllarına geri dönmeye 
çalışacaklar ve bu durum, yönetilmelerini güçleştirecektir.

10) Hayvanları sistem içinde hareket ettirmeden önce yükleme-
boşaltma koridorlarının üzerinde veya yukarısında asılı duran 
objeleri uzaklaştırın. Bu, hayvanların tereddüt etmelerine veya 
kaçma tepkisi vermelerine yol açabilir.

ÖNEMLİ HUSUSLAR 
Çiftlik hayvanlarının hareket kabiliyetini etkileyebilen çevresel 
faktörler:
• su birikintileri veya metal levhalar üzerindeki yansımalar
• zincirler ve gevşek halatlar
• çarpan metal kapılar
• tiz sesler; örn. basınçlı havayla çalışan cihazlar
• hayvanın yüzüne çarpan hava
• yükleme-boşaltma koridorunun üzerine asılmış giysiler
• insanların hayvan yoluna girmesi
• zemin ve dokudaki değişiklikler
• hayvanları aydınlıktan karanlık alanlara hareket ettirmeye 

çalışmak
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Çiftlik hayvanlarını hareket ettirmek için 
hayvanlara acı veren çubuklar, dürtme 
değnekleri veya başka yöntemlerin yerine 
doğal hayvan davranışı kullanılmalıdır.

Beyaz şapkalı ağıl görevlisi, yanlış yerde 
durduğu için hayvanların gemiye doğru geri 
dönmelerini sağlar.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Koyunlar ve keçiler boynuzlarından veya tüyünden/yününden 
çekilerek sürüklenmemelidir. Ancak, ilk (önde giden) hayvan onaylı 
bir hava yolu konteynerinden çıkarılırken boynuzunun kökünden 
tutularak ve açık yükleme-boşaltma koridoruna yönlendirilerek 
hayvana rehberlik edilebilir. Bu işlem grubun kalanının hayvanı 
takip etmesini sağlar. Hayvanları yöneten kişiler, keçileri kapalı bir 
alanın dışına çıkarmak amacıyla asla sandık içine girmemelidir.

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

6) Hayvanı durdurmak için müdahale [flight] bölgesinin dışına çıkın.
7) Eğer 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) Çiftlik hayvanlarını asla tek bir uzvundan, boynuzlarından, 

kulaklarından, yününden veya tüyünden çekerek veya taşıyarak 
hareket ettirmeyin.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Koyunlar diğer hayvanları görüş alanlarının içinde tutmaya çalışır. 
Geniş bir görüş alanları vardır ve neredeyse her yönden gelen 
tehdidi görebilirler.

3) Çiftlik hayvanlarını ilerletmek için onları hareketlendirdiğiniz 
ve pozisyon aldığınız sırada daima, hayvanın yanında durarak 
çalışın. Hayvanın hemen arkasında kör noktasında kalacak şekilde 
durmayın.

4) Hayvanları ağıllardan giriş kapılarına ya da yükleme-boşaltma 
koridoruna doğru ilerletirken, hareket etmeleri ancak 
kaçmamaları için müdahale [flight] alanının kenarı etrafında 
çalışın.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Hayvanlar yönetilirken hayvan davranışının anlaşılması önemlidir. 
Çiftlik hayvanlarının hareketlerindeki başlıca davranış özellikleri 
şunlardır: 
• görüş ve harekete tepki
• sese tepki
• müdahale [flight] bölgesi ve korku tepkisi
• büyüklük ve güç

1.2 Çiftlik hayvanlarının hareket ettirilmesi ve 
sürüklenmesi
1) Çiftlik hayvanlarını hareket ettirmek ve sürüklemek için bir takım 

olarak çalışın. Herkesin sorumluğunun farkında olmasını sağlayın.

2) Hayvan davranışını anlayın ve bu bilgiyi çiftlik hayvanlarını sakin 
ve etkili bir şekilde hareket ettirmek üzere kullanın.
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OIE KILAVUZ BILGILERI
Koyun ve keçi gibi küçük hayvanlar elle kaldırılabilir.

Koyunlar ve keçiler birbirine yakın duran bir 
grup içinde kalmaya çalışırlar, ayrı durmayı 
sevmezler.

Hayvanlar, mola verildiğinde veya gecikme 
yaşandığında yükleme-boşaltma koridorunda 
bırakılmamalı, ağıllarına geri koyulmalıdır.

OIE KILAVUZ BILGILERI
Hayvanları hareket ettirmek için onları acı verecek prosedürler 
uygulamayın. Bunlar arasında: kırbaçlamak, kuyruğu bükmek, 
burunduruk kullanılması, gözlere, kulaklara veya dış genital 
bölgelere baskı uygulanması, ya da 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).

14) Ani hareketleri ve yüksek sesleri en az düzeye indirin. Yüksek sesle 
ıslık çalmayın, bağırmayın veya kapılara vurmayın.

15) OIE standartları gereğince yükümlüklerinizin neler olduğunu 
bildiğinizden emin olun. Bir çalışanın çiftlik hayvanlarını yanlış 
şekilde yönettiği belirlendiğinde, gözetmeni bilgilendirme veya 
çalışana doğru prosedürleri öğretme sorumluluğu size aittir.

16) Mola verildiğinde veya gecikme yaşandığında hayvanları 
yükleme-boşaltma koridorunda bırakmayın.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Koyun ve keçilerde sürü güdüsü vardır ve doğal olarak birbirlerini 
takip etmeyi ve grup içinde kalmayı severler. Yükleme-boşaltma 
koridorundaki ve ağıllardaki hayvanları yönetirken bu davranıştan 
faydalanın. Ayrı kalan hayvan strese girer ve yönetilmesi güçleşir.

12) Çiftlik hayvanlarıyla olan insani teması sınırlandırarak stresi en az 
düzeye indirin. Gereksiz kişileri yoldan uzak tutun.

13) Yalnız hayvanları kovalamayın veya hayvanın gruptan ayrı 
kalmasına yol açmayın. Ağılda en sona kalan iki hayvanı daima 
beraberce hareket ettirin. Asla ağılda tek bir hayvan bırakmayın.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Hayvanın yününden veya tüyünden çekilmesi hayvanın acı 
çekmesine, karkasın ciddi ölçüde zarar görmesine ve et kalitesinin 
azalmasına yol açabilir.
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1.3 Hayvan değneklerinin kullanılması
1) Hayvan değneklerini yalnızca, hayvanlar ilerlemekte diretiyorsa 

kullanın (hayvanlar hareket alanına sahip olduğunda). 

2) Hayvan değneğini kullanarak hayvanın sadece kıç bölgesine, 
hafifçe dokunun.

Hayvan değneği, koyun ve keçileri hareket 
ettirmekte etkili bir araç olarak kullanılabilir.

Büyük koyun sürülerinin çok hızlı hareket 
ettirilmesi paniğe yol açabilir ve çiğneme 
nedeniyle oluşan yaralanmalara neden 
olabilir.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Hayvan yöneticisinin konumu, çiftlik hayvanlarını hareket 
ettirmekte en etkin ve en az stresli yöntemdir. Hayvanın müdahale 
[flight] bölgesi iyice anlaşılarak kullanıldığında, ses ve stres en 
az düzeye indirilebilir. El sallamak gibi vücut hareketleri, hayvan 
yöneticisinin hayvana daha büyük görünmesini sağlar.

6)  Hayvanlar karşılık vermiyorsa veya hareket etmiyorsa, hayvan 
değnekleri veya diğer yardımcı yöntemler tekrar tekrar 
kullanılmamalıdır. Hayvanın hareket etmesini engelleyen bir şey 
olup olmadığını araştırın.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Çiftlik hayvanlarını hareket ettirmek için hayvan değnekleri 
kullanılabilir. Bunlar, çiftlik hayvanlarına vurmak veya onları 
dürtmek için değil, vücudun bir uzantısı olarak kullanılmalıdır 
(ağıl görevlisinin daha büyük göstermek için). Hayvan değnekleri 
üzerindeki plastik şeritlerin çıkarttığı ses hayvanların ileriye doğru 
hareket etmelerini sağlayabilir.

3) Hayvan değneğini, durdurmak veya dönmesini sağlamak 
amacıyla asla doğrudan hayvanın yüzüne tutmayın.

4) Hayvan değneğini koyunları veya keçileri çok hızlı ilerletmek 
için kullanmayın. İttirmek için gruba çok fazla baskı uygulamak, 
bazılarının paniklemesine ve kaçış yolu aramasına neden olabilir.

5) Ağıl görevlileri koyunlar ve keçiler üzerinde üvendire 
kullanmamalıdır.  

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Elektrikli üvendire verimliliği azaltır ve hayvanları sinirlendirebilir. 
Üvendireler koyun ve keçileri hareket ettirmek için 
kullanılmamalıdır.



2. Kara yoluyla nakliye 
Önemli amaçlar
• Yolculuğun planlanması

• Besi yeri ve mezbahadaki 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
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2.1 Nakliye ekipmanı ve tesisleri
1) Çiftlik hayvanlarını araca yüklemeden veya araçtan indirmeden 

önce, tesislerin hayvanlarda yaralanmaya yol açıp açmayacağını 
kontrol edin.

Yük indirme ve yönetim tesislerini, keskin metal 
uçları, paneller arasındaki delik ve boşluklar 
gibi hasar belirtilerine karşı gözden geçirin.

Kamyon listesinde, kabaklaşan ve 
çürüyen lastiklerin denetlenmesiyle 
ilgili bir madde yer almalıdır.

5) Hasar gören kamyonlarda yapılan tamiratın, kamyon 
çiftlik hayvanlarını taşımak için tekrar kullanılmadan önce 
tamamlanmasına yönelik talimat verin.

6) Tüm çiftlik hayvanlarının, deneyimli bir ağıl görevlisi, liman işçisi 
veya hayvanları taşıyan kamyon sürücüsü tarafından yüklenmesi 
veya indirilmesi gerekir.

7) Yük boşaltmaya başlamadan önce yeterli miktarda ağıl 
ve yükleme-boşaltma koridoru bulundurulmalıdır.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Kamyon hasarları şunları içerebilir: 
• zemindeki delikler 
• keskin metal çıkıntılar
• bölmelerde/rampalarda veya bagajda oluşan hasarlar.
• kabak/çürüyen lastikler
• çürümüş veya dengesiz stok kasaları

Kamyonları denetlemek için maddeler içeren bir kontrol listesi 
oluşturun.

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

2) Tesislerin yaralanmalara yol açması muhtemelse, hayvanlar 
başka bir yerden yüklenmeli/indirilmelidir ya da hasar derhal 
onarılmalıdır.

3) Yükleme/yük indirme tesislerinde bulunan, hayvanların 
durmasına, tereddüt etmelerine  veya geri dönmelerine neden 
olabilecek ortamdaki dikkat dağıtıcı durumları giderin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Hayvanların düşmelerine yol açabilecek çukur gibi zeminde 
oluşabilecek hasarlara karşı zemini kontrol edin. Metal parkur ve 
panellerde oluşabilecek hasar çiftlik hayvanlarına zarar verebilir. 

ÖNEMLI HUSUSLAR 

Genel dikkat dağıtıcı durumlar şunlardır: 
• parlak veya ıslak zeminlerdeki yansımalar
• karanlık girişler
• hareket eden insanlar veya yol üstündeki ekipman
• çıkmaz sokaklar
• düz olmayan zemin veya zemin seviyesine aniden bir şeyin 

düşmesi
• ses çıkaran ekipman
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8) Rampa eğiminin 30 dereceyi aşıp aşmadığını kontrol edin.

Yük indirme rampası açısının 30 dereceyi 
geçip geçmediğine bakın. Yukarıdaki resimde 
gösterilen rampa üzerindeki halatlara benzer 
engelleri ve dikkat dağıtan nesneleri kaldırın.

Kamyonun içindeki rampaların kaygan olup 
olmadığından emin olun.

Yönetim yükleme-boşaltma koridorundaki 
koyu gölgeler hayvanların tereddüt etmelerine  
ve geriye dönmelerine neden olabilir.

11) Hayvanların kamyona binmelerini veya inmelerini sağlayacak 
yeterli düzeyde ışığın olmasına, ancak ışığın doğrudan hayvanların 
gözlerine gelmemesine dikkat edin (örn. spot ışığı veya güneş ışını).

ÖNEMLI HUSUSLAR
Eğer mümkünse, ışık; rampa, yükleme-boşaltma koridoru , 
açık alan ve ağıllara dik açıyla gelmelidir. Çiftlik hayvanlarının 
hareket etmelerini güçleştirecek gölge veya parlak noktalar 
oluşturmamalıdır.

10) Geceleyin yükleme/yük indirme işlemi yapılırken ortamda ışık 
olmasını sağlayın.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Yüzeye yerleştirilen pirinç gövde veya talaş gibi kuru tabakalar, 
yük indirme sırasında, özellikle de rampa ıslaksa, hayvanların 
tutunmalarına destek olacaktır. Kaynaklı file örgü veya ‘desenli 
beton yüzeyi’ hayvanlar için iyi bir tutunma noktası sağlar. Ayrıca 
tabakalama, kaygan veya sıcak metal yüzeye sahip kamyonlarda 
nakliye sırasında da kullanılabilir. 

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

ÖNEMLI HUSUSLAR
Daha düşük eğimli bir rampa koyun ve keçilerin araçtan daha 
kolay boşaltılmalarını sağlar. Kamyonun bagaj kapağı rampanın bir 
parçasıysa, hayvanların bagaj üzerindeyken kayıp düşmemeleri için 
file örgü veya kalas gibi ara bağlantılar ekleyin. 



Modül 2. Kara yoluyla nakliye      3

2.2 Tahliye limanındaki gemiden yüklerin 
indirilmesi
1) Yük indirme işlemine, yük boşaltma platformları/kapıları 

emniyette olana ve çiftlik hayvanlarını besi yerine veya 
mezbahaya götürecek uygun kamyonlar bulana kadar 
başlamamak gerekir.

2) Çiftlik hayvanlarının gemiden sorunsuzca indirilebilmeleri için, 
kamyonların mümkün olduğunca doğru zamanda ulaşması 
planlanmalıdır.

3) Çiftlik hayvanlarının gemiden kamyonlara tahliye edilmesi, 
yalnızca bu konuda deneyimli ve becerikli personel tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

4) Liman işçileri, gemi tahliye edilmeye başlar başlamaz çiftlik 
hayvanlarını bekleyen kamyonlara yüklemeye hazır olmalıdır.

5) Hayvanlar, kamyonlara yüklenmeden önce uzun süreyle geminin 
rampasında veya yönetim yükleme-boşaltma koridorlarında 
tutulmamalıdır.

Tahliye sırasında koyunların yükleme-
boşaltma koridorunda  bekledikleri zamanı 
azaltmak için, kamyonların mümkün 
olduğunca doğru zamanda ulaşması 
planlanmalıdır.

Çiftlik hayvanları, tahliye rampasında, özellikle 
de sıcak havalarda uzun süre bırakılmamalıdır.

Hayvan yönetim tesisleri, denetleme işlemi ve 
kamyonlara doğru ilerledikleri sırada çiftlik 
hayvanları için kapalı bir alan oluşturur.

6) SOP1'i kullanın: Gemi tahliye işlemi sırasında kullanılacak uygun 
prosedürler için hayvan yönetimi.

7) Köpek kullanmayın, çünkü bu çiftlik hayvanlarını sinirlendirebilir. 

OIE KILAVUZ BILGILERI
Toplanma/depolama alanları, hayvanları ağır hava koşullarına karşı 
koruyacak şekilde tasarlanmalıdır. 
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2.3 Çiftlik hayvanlarının kamyonlara 
yüklenmesi
1) Yükleme başlamadan önce, araç üzerinde veya bir konteyner 

içinde nakledilecek hayvan sayısını ve bu hayvanların bölmelere 
nasıl yerleştirileceğini belirleyin.

2) Yükleme öncesinde, kamyonun ve rampa kapağının arasında 
boşluk kalmayacak şekilde hizalanıp hizalanmadığına bakın. 
Kamyon, bagaj kapısı indirilmeden önce yerine yerleştirilmeli 
ve kamyon rampadan ayrılmaya başlamadan önce tekrar 
kapatılmalıdır.

3) Yerleştirme işlemi yalnızca bu konuda deneyimli ve becerikli 
personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

4) Hayvanları, yönetilebilir küçük gruplar halinde toplama 
ağıllarından/yük indirme rampasından kamyona götürün.

5) Hayvanların kamyonlara kendi yürüme hızlarında hareket 
etmelerini sağlayın, özellikle de kamyonun zemini kaygan 
olmayan malzemeden yapılmamışsa.

6) SOP 1'i okuyup anladığınızdan emin olun: Yönetim prosedürlerini 
daha ayrıntılı olarak kapsayan hayvan yönetimi.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Kamyona çıkmadan önce, hayvan rampayı koklamak için başını 
aşağıya eğebilir. Hayvanın kendi hızında hareket etmesine izin verin.

7) Kamyona çıkmalarını durdurup engelleyebileceğinden, 
hayvanların önünde durmayın veya görüş alanlarının doğrudan 
içine girmeyin. Bir tarafta durmanız hayvanların hareket 
etmelerini sağlayacaktır.

8) Yanınızdan geçerken, hayvanı topallık ve yaralanma belirtilerine 
karşı gözden geçirin.

9) Nakliyeye uygun olup olmadıklarını anlamak için tüm 
hayvanları kontrol edin. Hasta ve yaralı çiftlik hayvanları araca 
yüklenmemelidir. Kara yoluyla nakledilmeye uygun olmayan 
hayvanlar, mümkün olabildiği kadar kısa süre içerisinde acı 
çektirilmeden elden çıkarılmalıdır.

ÖNEMLI HUSUSLAR
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.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Farklı gruptan hayvanların karıştırılması fiziksel agresyona yol 
açabilir. Morarmalar et kalitesinin azalmasına yol açacaktır.

Hayvanların ayaklarını veya bacaklarını 
sıkıştırmalarını önlemek için, yükleme 
rampasının kamyonla aynı hizada olup 
olmadığını kontrol edin.

Hayvanların önünde, görüş alanlarının 
içinde durmanız, onların tereddüt etmelerine  
ve yükleme-boşaltma  koridoruna  geri 
dönmelerine neden olabilir.
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11) Çiftlik hayvanlarına vurmak için, çubuk, kalın plastik, metal boru 
veya kalın kösele kayış kullanmayın. 

12) Dürtme değnekleri, kendinizi daha iri göstermek için kollarınızın 
bir uzantısı olarak kullanılabilir; örn. kapıdaki boşluğu doldurmak 
için; ancak bunlar hayvanlara vurmak için kullanılmamalıdır.

13) Hayvan değnekleri (çadır bezleri takılı uçları olan) hayvanları 
hareketlendirmek için kullanılabilir, onlara vurmak için değil.

14) Elektrikli dürtme değnekleri kullanılmamalıdır.

ÖNEMLI HUSUSLAR

Yükleme ve yük indirme sırasında yaralanmaların ve stresin 
oluşması çok muhtemeldir; dolayısıyla bu durumlarda daha da 
dikkatli olun.

15) Kamyondaki hayvanların ayakta rahatça duracak yerleri olup 
olmadığına bakın. 

ÖNEMLI HUSUSLAR

Kara yoluyla nakliye sırasında yaralanmaları önlemek için, 
kamyondaki hayvanlar mezbahadakinden daha sıkışık olarak 
tutulabilir.

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

16) Mümkün olduğunda, hayvanları sosyal grupları içinde 
tutmaya çalışın. Boynuzlu ve boynuzsuz hayvanları ancak 
uyumlularsa (örn. daha önce hiçbir sorun çıkartmadan beraberce 
taşınmışlarsa) bir araya getirin.

17) Gebe hayvanları kesime götürmeyin.

18) Yükleme tamamlandıktan sonra, hayvanları hareketsiz bir 
kamyonda tutmamak için vakit kaybetmeden yola koyulun.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Kamyonun üst kısmındaki hayvanlar, doğrudan gelen güneş 
ışıklarına karşı korunmak için siperlikli bir örtüye ihtiyaç duyabilir. 
Kamyonun üst kısmındaki metal yüzeyi kaplamak için tabakalama 
işlemi yapılabilir.

Koyun ve keçilerin rahatça ayakta 
durabilmesi gerekmektedir. Ancak, stoklama 
yoğunluğunun çok az olması çok fazla 
harekete izin verir ve yaralanmaları artırabilir.

Boynuzlu ve boynuzsuz hayvanlar, ancak 
ve ancak daha önce beraberce başarılı bir 
şekilde taşınmışlarsa aynı gruplar içinde 
nakledilmelidir.
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2.4 Çiftlik hayvanlarının kamyonlardan 
indirilmesi
1) Hayvanlar besi yerine/mezbahaya ulaşılır ulaşılmaz kamyondan 

indirilmelidir. Mezbahada, eğer mümkünse, açık alanda daha 
rahat hareket edilebilmesi ve lairage’de [mezbahadaki ağıllarda] 
kalma süresini sınırlandırmak için hayvanları geliş sıralarına göre 
kesin.

2) Hayvanlar gece boyunca tutulacaksa, SOP 4'teki yem ve su 
gerekliliklerine bakın: Lairage [mezbahadaki ağıllar] (mezbahalar 
için) veya SOP 3: Besi yeri.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Tesisleri ve ekipmanları hayvanların indirilmesi için hazırlarken, 
hayvanların yorulabileceğini unutmayın.

3) Kamyonlar, yük indirme rampasına kadar geriye doğru yavaşça ve 
kontrollü bir şekilde yaklaşmalıdır.

4) Boşluk oluşmaması için, kamyonların rampa kapağıyla aynı hizada 
olmasını sağlayın. Kamyon, bagaj kapısı indirilmeden önce yerine 
yerleştirilmeli ve kamyon rampadan ayrılmaya başlamadan önce 
tekrar kapatılmalıdır.

5) İndirme işlemi yalnızca bu konuda deneyimli ve becerikli personel 
tarafından gerçekleştirilmelidir.

6) Hayvanların kamyonlardan kendi yürüme hızlarında inmelerine 
izin verin, özellikle de kamyon zemininin kaygan olabileceği 
ihtimaline karşı. 

7) SOP 1'i okuyup anlayın: Yönetim prosedürlerini daha ayrıntılı 
olarak kapsayan hayvan yönetimi. 

8) Yürümelerini engelleyebileceğinden, hayvanların önünde 
durmayın veya görüş alanlarının doğrudan içine girmeyin. Bir 
tarafta durmanız hayvanların hareket etmelerini sağlayacaktır.

9) Yanınızdan geçerken, hayvanı topallık ve yaralanma belirtilerine 
karşı kontrol edin. Hasta ve yaralı hayvanların yönetilmesi için bkz. 
SOP 3: Besi yeri veya SOP 4:   Lairage [mezbahadaki ağıllar].

10) Hayvanları besi yerine veya lairage’e [mezbahadaki ağıllara] 
götürürken yönetme işlemini kolaylaştırmak için nakledilecek 
hayvan gruplarını bir arada tutun.

11) Çiftlik hayvanlarına vurmak için, çubuk, kalın plastik, metal boru 
veya kalın kösele kayış kullanmayın. 

12) Hayvan değnekleri vücudunuzun/kollarınızın bir uzantısı olarak 
kullanılabilir; örn. kapıdaki boşluğu doldurmak için.

13) Hayvan değnekler hayvanlara vurmak için kullanılmamalıdır.

14) Elektrikli dürtme değnekleri kullanılmamalıdır. 

ÖNEMLI HUSUSLAR
Yükleme ve yük indirme sırasında yaralanmaların ve stresin 
oluşması çok muhtemeldir.

15) Yük indirme işleminden sonra, müşteri gerekliliklerine ve 
gözetmeninizden gelen talimatlara uygun olarak hayvanları besi 
yerine, lairage’e [mezbahadaki ağıllara] veya ağıla götürün.

Hayvanların kamyondan kendi yürüme 
hızlarında, ağıl görevlisinin baskısı altında 
kalmadan inmelerine izin verilmelidir.

Hayvan gruplarını yönetim süreci sırasında bir 
arada tutmak, işlemi daha da kolaylaştırır.
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16) Hayvanları ağıllara ayırırken farklı grupların bir araya getirilmesi 
agresyona yol açabilir. 

ÖNEMLI HUSUSLAR
Farklı gruptan hayvanların karıştırılması fiziksel agresyona yol 
açabilir. Morarmalar et kalitesinin azalmasına yol açacaktır.

17) Mezbahada üretime uzun süreli olarak ara verildiyse, lairage’de 
[mezbahadaki ağıllarda] hayvanlara yeterli alan kalması için başka 
teslimat yapmayın.

Gruba yabancı hayvanların, özellikle de 
erişkin erkeklerin eklenmesi agresyona ve et 
kalitesinin düşmesine neden olabilir.
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2.5 Hayvanların denetlenmesi ve yatalak çiftlik 
hayvanlarının yönetimi
1) Yatalak hayvanların (yürüyemeyen veya ayağa kalkamayan 

hayvanlar) idaresi, nakliyesi ve yönetime dair özel gereklilikler 
vardır.

2) Hayvanları yükleme ve indirme işlemleri sırasında yaralanmalara 
karşı dikkate izleyin. Yaralı hayvanlar nakledilmemelidir. Hayvanın 
sağlığı yolculuk yapması açısından şüphe uyandırıyorsa bir 
veterinere danışın.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Yol yüzeyinin engebeli olması gibi nakliyat koşulları yolculuk 
sırasında yaralanmaların oluşma ihtimalini artırır. Hayvanları 
özellikle bacaklarındaki yaralanmalara karşı gözden geçirin.

3) Hayvanlar nakliye sırasında yaralanmışlar ve daha fazla acı veya 
sıkıntıya yol açmadan araçtan indirilemiyorlarsa, ilk önce sağlıklı 
hayvanları, mümkün olabildiğince sakin bir şekilde indirin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Yatalak hayvanlar, ancak hayvanın daha fazla acı çekmemesi 
koşuluyla hareket ettirilebilir; örn. koyun arabası kullanılarak. 
Yattıkları yerde kesilmeleri daha iyidir.

4) Ciddi ölçüde yaralanmış sürü hayvanı derhal kesilmelidir; 
bu işlem, güvenliğin sağlandığı durumlarda kamyonda 
gerçekleştirilmelidir.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Hayvanın anında öldürülmesini gerektiren yaralanmalar ve 
hastalıklar:

• bacak, kalça veya omurgadaki kırıklar
• aşırı zayıflık ve güçten düşme
• hareketsizliğe yol açan travmatik yaralanma veya hastalıklar 

nedeniyle oluşan felç
• her iki gözde körlük
• çok miktarda kanama veya ciddi yaralanma.

5) Yatalak çiftlik hayvanlarını keskin bir bıçak veya bir şoklama 
aletiyle (keskin bıçakla uygulanan işlemi takiben) kesin. Uygun 
çalışma talimatlarını izleyin. Veteriner veya konunun uzmanı bir 
kişiden yardım alın.

6) Çiftlik hayvanları, tek bir uzuvlarından, boynuz veya kuyruğundan 
kaldırılmamalı ve sürüklenmemelidir. Asla yaralı hayvanı sabit bir 
noktaya bağlayıp kamyonu hareket ettirmeyin.

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

Araçtan indirilmeleri sırasında 
hayvanların topal veya yaralı olup 
olmadıklarına bakın. Nakliye bacak 
yaralanmalarına yol açabilir.
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7) 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. bkz. SOP: Hasta veya yaralı çiftlik hayvanlarının tedavisi 
için 4 Besi Yeri.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Yaralı hayvanları uzun bir süre zapt etmeyin. Örneğin, gün içinde 
gelen ciddi ölçüde yaralanmış bir hayvan, kesim zemininin 
çalıştırıldığı geç vakitlere kadar zapt edilmemelidir.
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2.6 Kaçan hayvanların yönetimi  
1) Hayvanı tekrar ağıla koymak için ekip çalışması yürütün, ancak 

gereksiz kişileri alandan uzakta tutun. 

2) Kaçan hayvanı ayrı tutmak yerine, hayvanı tekrar hayvan grubuna 
doğru gütmeye çalışın.

3) Ani hareketlerde bulunmayın veya gürültü yapmayın.

4) Kaçan hayvanları zamanında ve acı vermeden açık alana 
döndürmeye çalışın. Ağılın geri kalanını serbest bırakmak ve 
diğer hayvanlar ağıla geri dönmeden önce kaçan hayvanın gruba 
dönmesini sağlamak en iyi yöntem olabilir.

5) Eğer 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

ÖNEMLI HUSUSLAR
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 
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3.1 Çiftlik hayvanları gelmeden önce
1) Hayvanlar gelmeden önce besi yeri ve karantina tesislerini iyice 

temizleyin ve gözden geçirin.

2) Su yalaklarını 37ºC'den düşük sıcaklıktaki temiz suyla temizleyin 
ve doldurun.

3) Planlanan çiftlik hayvanı sayısını barındıracak yeterli sayıda ağıl 
bulundurun.

4) Her ağıla düşen hayvan sayısının, tüm hayvanların 
ayağa kalkabilmelerini, yere yatabilmelerini, etraflarında 
dönebilmelerini ve besi/su noktalarına erişebilmelerini sağlayacak 
miktarda olduğundan emin olun.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Koyunlar, hayvan başına en az 1 m2'lik alanlara yerleştirilmelidir. 
Yüksek sıcaklıklarda sürüdeki hayvan sayısını daha da azaltın. 

5) Çiftlik hayvanlarını araçtan indirmeden önce, hayvan indirme 
araçlarının hayvanlarda yaralanmaya yol açıp açmayacağından 
emin olun. 

ÖNEMLI HUSUSLAR
Hayvanların düşmelerine yol açabilecek çukur gibi zeminde 
oluşabilecek hasarlara karşı zemini kontrol edin. Metal parkur ve 
panellerde oluşabilecek hasar çiftlik hayvanlarında yaralanmalara 
yol açabilir.

6) Hayvan indirme araçları yaralanmalara sebep oluyorsa, hayvanları 
başka bir yere indirin veya indirme işleminden önce hasarları 
giderin. 

7) Yük indirme rampasının eğimi 30 dereceyi geçmemelidir. 

8) Kaynaklı file örgü veya kalas ekleyerek hayvanların yük indirme 
rampasının zemininden kaymamasını sağlayın.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Rampa yüzeyindeki pirinç gövde veya talaş gibi kuru tabakalar, yük 
indirme sırasında, özellikle de rampa ıslaksa, hayvanlara bazı destek 
noktaları sağlayacaktır. Kaynaklı file örgü, ‘desenli beton yüzeyi’ veya 
kalaslar, uzun veya daha dik rampalara uygun olmalıdır. 

9) Kamyonların varış zamanını mümkün olduğunca doğru 
hesaplayın.

10) Kamyonlar geldiğinde ağıl görevlilerinin hayvanları teslim almaya 
hazır olmalarını sağlayın. Bu işlem, yük indirme işleminden önce 
hayvanların kamyonda daha az süre beklemesini sağlayacaktır.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Doğal afet, hastalık salgını veya uzun süreli gecikmeler gibi 
beklenmedik durumlarda, hayvanların refahını korumak için bir acil 
durum planınız olsun.

Su yalaklarında temiz, soğuk su bulunmalı 
ve bunlar boynuzlu hayvanlar dâhil, tüm 
çiftlik hayvanlarının erişebileceği yerlere 
konulmalıdır.

Önerilen sürü hayvanı sayısı, tüm 
hayvanların yere yatabilmelerini, etraflarında 
dönebilmelerini ve besine ve suya 
erişebilmelerini sağlayacak miktardadır.

Yük indirme rampalarının bakımı iyi yapılmalı, 
rampaların eğimi 30 dereceden az olmalı ve 
yüzeyleri kaygan olmamalıdır.
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3.2 Besi yeri tasarımı ve bakımı
1) Besi yerinin bütünü makul ve düzenli bir görünüme sahip 

olmalıdır. Binaların etrafındaki açık alanları çöpten, aşırı otlardan 
ve gerekli olmayan ekipmanlardan temizleyin.

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

ÖNEMLI HUSUSLAR
Besi yerini hasarlı kapı ve tel örgülere, kırık kapılara veya 
kanalizasyon kapaklarına, kaygan zemin veya yüzeylere, sivri 
uçlu veya keskin objelere, sızıntı yapan veya kırık su aletlerine 
karşı gözden geçirin. Yemlik olarak kullanılan dolapların çiftlik 
hayvanlarında göz yaralanmalarına yol açmaması için onları gözden 
geçirin. Elektrikli teller çiftlik hayvanlarının erişebilecekleri yerlerde 
bulundurulmamalıdır.

3) Yaralanmalara yol açabilecek veya hayvan refahı üzerinde 
olumsuz etkiler yaratabilecek araçlar tamir edilmeli veya 
kullanılmamalıdır.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Besi yeri ağıllarının yüzeyi kuru olmalıdır. İdrar ve dışkı emen tabaka 
malzemeleri kullanılabilir.

4) Tüm kirli ekipmanlar (örn. su yalakları, ağıllarda biriken dışkılar) 
hayvanlar besi yerine ulaşmadan temizlenmelidir.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Besi yeri ağılları, çiftlik hayvanlarını aşırı sıcaklık, radyasyon, nem, 
rüzgâr ve yağmurun zararlı etkilerinden koruyacak korunaklı ve 
gölgelik alanı sağlamalıdır.

5) Su yalaklarının, hiçbir sızıntı ya da taşma olmayacak şekilde 
düzgün şekilde çalıştığını kontrol edin. Akış hızının, tüm çiftlik 
hayvanlarının günlük su ihtiyaçlarını sağlayacak yeterlilikte ve 
uygun sıcaklıkta olduğundan emin olun.

6) Işıklandırmanın hayvanların hareketine olanak sağladığından 
emin olun.

7) Besi yeri tasarımı tüm ağıllarda iyi havalandırma sağlamalıdır.

8) Keçiler için tasarlanan ağıl tesislerinin, keçilerin atlamalarını ve 
tırmanmalarını engellemek için en az 1,2 m yükseklikte olup 
olmadığına bakın.

Su yalakları, çiftlik hayvanları besi 
yerine ulaşmadan temizlenmelidir.
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3.3 Çiftlik hayvanlarının kamyondan indirilmesi
1) Tüm çiftlik hayvanlarının, deneyimli bir ağıl görevlisi veya 

hayvanları taşıyan kamyon sürücüsü tarafından indirilmesi gerekir.

2) SOP 2'i okuyup anlayın: Yük indirme prosedürleri için kara yoluyla 
nakliye.

3) SOP 1'i okuyup anlayın: Hayvan yönetimiyle ilgili daha ayrıntılı 
bilgiler içeren hayvan yönetimi.

4) Eğer mümkünse, hayvanlar toplu halde tutulmalıdır (gemide aynı 
ağılda bulunan çiftlik hayvanlarını karantina tesisinde ayırmamaya 
çalışın). Bu durum özellikle koçlar ve erişkin keçiler için önemlidir. 

5) Yük indirme işlemi sırasında hasta ve sakat hayvanlar tespit 
edilirse, SOP 2'de anlatılan adımları izleyin: Kara yoluyla nakliye.

6) Hayvanda daha fazla acıya veya sıkıntıya yol açmayacaksa, hasta 
veya yaralı hayvanı tedavi görebilmesi için ayrı bir hastane ağılına 
koyun. 

OIE KILAVUZ BILGILERI
Her hasta veya yaralı hayvan için, su ve gerekli görülürse yem hazır 
bulundurulmalıdır.

7) Ayrı tutulan hasta veya yaralı hayvanların, diğer çiftlik hayvanlarını 
görebilmesini ve duyabilmesini sağlayın.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Yaralı hayvanları veteriner tedavisi vermeden uzun süreler boyunca 
zapt etmeyin. 

8) Hayvanlar boşaltıldıktan sonra, onları gözden kaçırılmış olabilecek 
yaralanmalara veya hastalıklara karşı tekrar inceleyin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Denetleme sırasında, hayvanın müdahale [flight] bölgesini 
gözleyin (bkz. SOP 1: Yönetim). Müdahale [flight] bölgesine süratle 
yaklaşıldığında hayvan sinirli tepkiler verebileceği veya kaçabileceği 
için yavaş ve sakin hareket edilmesi önemlidir.

3.4 Kaçan hayvanların yönetimi 
1) SOP 2'i okuyup anlayın: Karayoluyla nakliye 
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3.5 Hayvancılık uygulamaları
1) Sürüyü, cinsiyet, yaş, kilo ve/veya müşteri gerekliliklerine göre 

ayırın. 

ÖNEMLI HUSUSLAR
Sürünün yerinin, ağıl numarası ve kara tahta sistemi kullanılarak 
belirlenmesi faydalı olacaktır. Bu işlem kayıtların iyi bir şekilde 
tutulmasını sağlar ve sürünün besi yeri içinde hareket etmesine, 
yemlenme gereksinimlerinin hesaplanmasına ve veteriner 
tedavisinin takibine yardımcı olabilir.

2) Eğer mümkünse, birlikte gelen hayvan gruplarını karantinada 
kaldıkları süre boyunca ve besi yerinde aynı ağılda tutun.

3) Hayvanları birbirinden ayrı tutmayın.

4) Besi yeri tesisleri ve ekipmanlarının, ayrıca hayvanların günde iki 
kere denetlenmesini sağlayın.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Boynuzlu hayvanlar, sıkışık ağıllara konulduğunda diğer sürü 
hayvanlarını yaralayabilir. Ayrı tutulmaları özellikle koyun ve keçiler 
için stresli bir süreçtir. Ağılda ayrı olarak tutulan herhangi bir çiftlik 
hayvanı (örneğin tedavi için) aynı türden olan diğer hayvanları 
duyabilmeli ve görebilmelidir.

5) Besi yeri tesislerini/ekipmanını ve hayvanları günde iki defa 
kontrol edin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Sorunların erkenden tespit edilmesi neredeyse yalnızca becerikli 
gözetmenlere bağlıdır. Besi yerinin etkin yönetimi ve en uygun 
verimliliğe imkan sağlamak için her türlü gözlemi kaydedin.

6) Yeni hayvanlarda, hastane ağıllarında ve hasta çiftlik 
hayvanlarının geldiği ağıllarda ilave denetlemeler gerçekleştirin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Denetlemeler şu gözlemleri içermelidir: hayvan davranışı ve genel 
görünüş, besi yeri ortamı ve taze tezeğin görünümü ve yem/su 
alımı gibi diğer hayvan sağlığı göstergeleridir. Tüm çiftlik hayvanları, 
günlük denetlemeler esnasında ayakta ve hareket ettirilerek 
muayene edilmelidir.

7) Her denetlemede, yemek yemeyen, ‘karnı sırtına geçmiş’ veya 
tezeği sıvı olan hayvanları muayene ettiğinizden emin olun. Bu 
belirtileri gösteren hayvanları uzaklaştırın ve hayvan yönetimini 
daha yakından yapabilmek için onları ayrı bir ağıla yerleştirin.

8) Hayvanları seçip ayırırken veya tedavi uygularken, SOP1'de 
özetlenen adımları izleyin: Hayvan yönetimi.

9) Ağılların zemini çiftlik hayvanlarına uygun kurulukta olmalıdır.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Hayvanlara ayakta duracakları kuru bir alan sağlanması ve tezek 
birikiminin en az düzeye indirilmesi ayak ve bacak enfeksiyonlarını 
önler.
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3.6 Yem ve su tedariki
1) Kısa bir süre önce nakliyesi yapılan hayvanlara mümkün olan en 

kısa süre içerisinde (kesif yem vermeden önce) kaba yem (ve su) 
verin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Sağlıklı çiftlik hayvanları yere yatacak ve etkili lifler içeren iyi 
kalitede bir yemle beslendikten sonra geviş getirecektir ve bu 
şekilde kesif yemle beslenmeye hazır hale geleceklerdir.

2) Tüm çiftlik hayvanlarının sabit bir temiz su kaynağına (<37ºC 
sıcaklıkta) her koşulda erişebilmelerini sağlayın.

3) Tüm hayvanların yeterli kalitede ve miktarda yeme sahip 
olduğundan emin olun.

4) Hayvanları kesif yemden önce kaba yemle besleyin (bu iki yemin 
karıştırılamadığı sistemlerde).

5) Yemde yapılan değişikliklerin, eğer mümkünse, 1-2 hafta 
süresince kademeli olarak verilmesini sağlayın.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Düzensiz besleme veya uzun süre boyunca yem ve su verilmemesi 
hayvan sağlığını ciddi ölçüde etkileyebilir, hatta ölüme yol açabilir.

6) Yalaklardaki küflü yemleri günde en az bir defa temizleyin. 

7) Su yalaklarının dışkı veya dökülmüş yemlerle kontamine 
olmadığından emin olun ve kirli yalakları temizleyin.

8) Sulama noktalarını hayvanların gelmesini takip eden ilk 24-36 
saat boyunca daha sık olarak kontrol edin.

Tüm çiftlik hayvanlarının, sağlık ve 
zindeliklerini koruyacak yeterli kalitede ve 
miktarda yeme erişebilmeleri gerekir.

Küflü yemler yalaklardan günde en az bir defa 
temizlenmelidir. Küflü yemler yem alımını 
azaltacaktır.
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3.7 Hasta ve yaralı hayvanların yönetimi  
ve tedavisi 

ÖNEMLI HUSUSLAR
Veteriner tarafından hazırlanan bir besi yeri sağlık planının izlenmesi 
gerekir. Bu plan, besi yerindeki hastalıkları önlemeye ve tedavi 
etmeye yardımcı olacak stratejiyi özetlemelidir.

1) Bu SOP'ta tanımlanan adımlara ek olarak, veteriner tarafından 
hazırlanan Besi yeri sağlık planı gerekliliklerini göz önünde 
bulundurun.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Hastane ağılları, hasta ve/veya yaralı hayvanların ayrı tutulmalarına 
ve tedavilerine uygun olacak şekilde oluşturulmalıdır.

2) Hastane ağıl tesislerinin aşağıdaki kriterleri karşılayıp 
karşılamadığından emin olun:

 –  hayvanların rahatça dinlenmelerini sağlayacak şekilde 
tabakalandırılması

 –  ekstrem çevre koşullarına karşı gölgelendirilmiş ve 
korunaklı olması

 – yemin ve suyun hazır bulundurulması 

 –  aynı türden olan diğer çiftlik hayvanlarıyla görsel/duyusal 
temas kurulması

3) Hastane ağılı bir veteriner tarafından günde en az iki defa düzenli 
olarak denetlenmelidir.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Besi yerindeki hastalık; hayvancılık, beslenme, biyogüvenlik ve 
önleyici sağlık programları gibi noktalar vurgulanarak, 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.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Çekinerek yem yiyen hayvanlara özel olarak dikkat edilmelidir. 
Yönetim stratejileri şunları içerir:

• ağıl yoğunluklarının azaltılması 

• yem yalaklarına olan erişimin iyileştirilmesi

• iyi kalitede kaba yem verilmesi

• hastalıktan zarar görmüş hayvanların ağıldan uzaklaştırılması ve 
daha küçük gruplarda barındırılması.

6) Hayvanların tedavisine yalnızca, hayvanın tam iyileşme 
göstereceğine dair makul bir olasılığın bulunduğu durumlarda 
devam edilmelidir.

Hastane ağıllarındaki çiftlik hayvanları aynı 
türden olan diğer hayvanları görebilmeli ve 
duyabilmelidir.
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ÖNEMLI HUSUSLAR
Hasta hayvanların durumu çok çabuk kötüleşebilir. Derhal tedavi 
edilmelidirler.

7) SOP 2'yi okuyup anlayın: Yatalak çiftlik hayvanlarının uygun 
şeklide tedavi edilebilmesi için kara yolu nakliyesi. 

8) Tedaviye cevap vermeyen hayvanlar acı çektirilmeden 
kesilmelidir. SOP 5 ve SOP 6, çiftlik hayvanlarının kesimi ve yatalak 
hayvanların elden çıkarılma işlemlerini ele almaktadır.

9) Besi yerinde dünyaya gelen kuzular/yavrular, anneleriyle 
birlikte ayrı bir alana konulmalı veya ehil bir kişi tarafından acı 
çektirilmeden kesilmelidir.

10) Kuzular/yavrular (yaşı 3 haftadan küçük olan) kafaları koparılarak 
elden çıkarılabilir. Aşağıda belirtilen işaretleri kullanılarak (ayrıca 
bkz. SOP 6'daki bilgiler) işlemin etkinliğini (ölüm) kontrol edin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Sonlandırma işleminin etkin olduğuna (ve hayvanın ölü olduğuna) 
dair işaretler şunlardır:
• beyin sapı reflekslerinin kalıcı olarak yok olması; örneğin, ritmik 

soluk alma durur ve eski haline dönmez

• sabit, genişlemiş gözbebeği

• çene, kulak, dil kası tonusunun bulunmaması



8        Modül 3. Besi yeri işlemi

3.8 Ekstrem çevre koşulları sırasında yönetim

ÖNEMLI HUSUSLAR
Hava koşulları, besi yerindeki çiftlik hayvanlarının yönetimi sırasında 
önem arz edebilir. 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. 
Ekstrem hava koşulları, Avustralya'dan yeni gelen hayvanları ciddi 
ölçüde etkileyebilir.

1) Sıcak havalarda tüm çiftlik hayvanlarına gölgelik alanlar 
sağlanmalıdır. 

ÖNEMLI HUSUSLAR
Aşırı sıcaklıklarda, ağır Merino koçları ve kısırlaştırılmış koçlar gibi 
bazı çiftlik hayvanı türlerinde sıcaklık stresinin görülme olasılığı 
daha yüksektir. Sıcaklık stresini gidermek için yeterli gölgelik alan 
sağlayın.

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

ÖNEMLI HUSUSLAR
Normal soluk alma hızı dakika başına yaklaşık 40-60'tır. Sıcaklık 
stresi geçiren koyun dakikada yaklaşık 200 defa soluk alabilir, bu 
duruma genellikle ağız açık şekilde kesik kesik soluma eşlik eder. 
Koyunda, genellikle ilk kesik kesik soluk alma belirtileri gözlendikten 
sonra beliren yavaş ve çok derinden soluma (toraks hareketiyle) 
ciddi ölçüdeki sıcaklık stresinin, ayrıca hayvanın aniden bayılabilme 
riskinin ve muhtemel bir ölümün göstergesidir.

3) Çiftlik hayvanlarının uygun sıcaklıkta (<37ºC) ve 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 yerine dağıtmayı göz önünde bulundurun.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Sıcaklık stresine giren çiftlik hayvanı sakin ve sessiz bir şekilde idare 
edilmelidir. Hayvanları yalnızca çok gerekiyorsa hareket ettirin. 

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

ÖNEMLI HUSUSLAR
Soğuğa karşı hassasiyet gösteren hayvanlar, kırpılmış koyun, yavru 
sürü hayvanları ve ıslak hayvanlardır.

Kesik kesik hızlı bir şekilde soluk alma çiftlik 
hayvanının sıcaklık stresine girdiğinin bir 
göstergesidir.
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3.9 Yükleme tesisi tasarımı ve bakımı
1) Hayvanları yüklemeden önce hayvanlarda yaralanmaya sebep 

olmayacaklarından emin olmak için yükleme tesislerini kontrol 
edin. 

ÖNEMLI HUSUSLAR
Hayvanların düşmelerine yol açabilecek çukur gibi zeminde 
oluşabilecek hasarlara karşı zemini kontrol edin. Metal parkur ve 
panellerde oluşabilecek hasar çiftlik hayvanlarına zarar verebilir. 

2) Hayvan yükleme araçları yaralanmalara sebep oluyorsa, 
hayvanları başka bir yere yükleyin veya ilk önce hasarları giderin. 

3) Yükleme rampası yüzeyinin kaygan olmadığından emin olun.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Yüzeye yerleştirilen kuru tabakalar, örneğin pirinç gövde veya 
talaş, 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. 
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3.10  Çiftlik hayvanlarının yüklemeye 
hazırlanması
1) Çiftlik hayvanlarının yolculuk yapmaya uygun olup olmadıklarını 

denetleyin. SOP 2'de belirtilen adımları izleyin: Kara yoluyla 
nakliye.

2) Yalnızca kesime uygun olan çiftlik hayvanları nakledilmelidir. 
Bunlar, çiftlik hayvanının kamyondaki bekleme zamanını en aza 
indirmek için yükleme işleminden önce seçilmelidir.

3) Gebe hayvanların kesime götürülürken nakliye amaçlı olarak 
araca yüklenmemeleri gerekir.

4) Tüm çiftlik hayvanlarının, deneyimli bir ağıl görevlisi veya 
hayvanları taşıyan kamyon sürücüsü tarafından araca yüklenmesi 
gerekir.

5) SOP 1'yi okuyup anlayın: Hayvan yönetimiyle ilgili daha ayrıntılı 
bilgiler içeren hayvan yönetimi ve SOP 2: Yükleme işlemini ele alan 
kara yoluyla yükleme.



4. Lairage [mezbahadaki ağıllar]
Önemli amaçlar

• Hayvan barınaklarının denetimi

• Uygun sürü hayvanı yoğunluğu 

• Yem ve su tedariki

• Sıcaklık stresi koşullarında hayvanların yönetilmesi
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4.1. Hayvan barınağı tasarımı ve bakımı
1) Lairage [mezbahadaki ağıllar] genel anlamda makul ve düzenli 

bir görünüme sahip olmalıdır. Yükleme-boşaltma koridorları 
ve ağılları çöpten, gerekli olmayan ekipmanlardan ve diğer 
pisliklerden temizleyin.

2) Hayvanlar mezbahaya ulaşmadan önce, barınağı, gelen çiftlik 
hayvanlarının yaralanmasına yol açabilecek hasarlara karşı 
inceleyin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Barınaklar; tüm ağılları, tel örgüleri, kapıları, zemin yüzeylerini, 
çatıları ve sulama tesisatlarını içermektedir. 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.

3) Yaralanmalara yol açabilecek veya hayvan refahı ya da karkas 
kalitesi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek araçlar tamir 
edilmeli veya kullanılmamalıdır.

4) Tüm kirli ekipmanlar (örn. su yalakları, ağıllarda biriken dışkılar) 
hayvanlar ulaşmadan temizlenmelidir.

5) Barınak ağıllarının gelen hayvanlar için yeterli alan sağladığından 
emin olun. Hayvanlar ayağa kalkabilmeli, yere yatabilmeli ve 
etraflarında dönebilmelidir.   

ÖNEMLI HUSUSLAR
Lairage [mezbahadaki ağıllar] tesisleri, çiftlik hayvanlarını aşırı 
sıcaklık, nem, rüzgâr ve yağmurun zararlı etkilerinden koruyacak 
korunaklı ve gölgelik alanı sağlamalıdır. Mümkünse lairage 
[mezbahadaki ağıllar] , mezbahadaki hareketli alanlardan uzakta bir 
yerde konumlandırılmalıdır.

6) Hayvanların kesim işlemi gerçekleştirilene kadar tüm ağıllarda su 
bulunduğundan emin olun.

7) Ortamda hayvanların denetlenmesini sağlayacak iyi aydınlatılmış 
bir alanın bulunduğundan emin olun.

Su yalaklarında temiz, soğuk su bulunmalı 
ve bunlar boynuzlu hayvanlar dâhil, tüm 
çiftlik hayvanlarının erişebileceği yerlere 
konulmalıdır.
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4.2 Lairage’de [mazbahadaki ağıllarda]  
hayvan yönetimi
1) Sürünün, cinsiyet, yaş, kilo veya müşteri gerekliliklerine göre 

ayrıştırılması gerekebilir.  

ÖNEMLI HUSUSLAR
Sürünün yerinin, ağıl numarası ve kara tahta sistemi kullanılarak 
belirlenmesi işe yarayan bir yöntemdir. Bu, kayıtların düzgün 
tutulmasını sağlar ve sürünün mezbahaya gidene kadar hareketine 
yardımcı olabilir.

2) Lairage’deki [mezbahadaki ağıllarda] özel ihtiyaçları olan 
hayvanları göz önünde bulundurun.

3) Mümkünse, birlikte gelen hayvan gruplarını aynı ağılda tutun.

4) Hayvanları birbirinden ayrı tutmayın.

5) Hayvanları zincirlemeyin veya bağlamayın.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Boynuzlu hayvanlar, sıkışık ağıllara konulduğunda diğer sürü 
hayvanlarını yaralayabilir. Besi yerinde aynı ağıla koyulmayan 
boynuzlu koyun ve keçiler, lairage’de [mezbahadaki ağıllarda] 
bir araya getirilmemelidir. Ağır kısırlaştırılmış koçlar ve 
koçlar sıcaklık stresi göstermeye daha meyillidir, dolayısıyla 
lairage’in [mezbahadaki ağılların] serin alanlarındaki ağıllarına 
konulmalıdırlar. 

6) Lairage’deki [mezbahadaki ağıllarda] tüm hayvanlar (hatta aynı 
gün kesilecek hayvanlar) için temiz, soğuk (<37ºC) içme suyu 
bulundurulmasını sağlayın.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Hayvanlara sürekli olarak taze su verilerek hidrasyonun optimize 
edilmesi karkas ağırlığını ve et verimini artırır.

7) Uzun süreler boyunca (>12 saat) tutulan hayvanlara yem verilmeli 
ve bunlar günde iki defa kontrolden geçirilmelidir.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Optimum et kalitesi için, hayvanlara geldikleri andan kesilecekleri 
ana kadar yem verilmelidir. Hayvanların lairage [mezbahadaki 
ağıllar] içinde beslenmesi ayrıca onların daha kolay idare edilmesini 
de sağlayabilir.

8) Lairage’deki [mezbahadaki ağıllarda] hayvanları gözden 
geçirirken, dışkı veya dökülmüş yemlerle kontamine olmuş 
yalakları temizleyin.

9) Mezbahada üretime ara verildiği sırada lairage’e [mezbahadaki 
ağıla] geri gelen hayvanlar için su bulundurulmalıdır.

10) Lairage’in [mezbahadaki ağılların] denetlenmesi sırasında hasta 
veya yaralı hayvan tespit edilirse, SOP 2'de belirtilen gereklilikleri 
izleyin: Kara yoluyla nakliye.

Yem, lairage [mezbahadaki ağıllar] içinde 12 
saatten uzun süreyle (yük indirme işleminden 
başlayarak) tutulan çiftlik hayvanlarına 
verilmelidir.
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4.3 Ekstrem çevre koşulları sırasında yönetim

ÖNEMLI HUSUSLAR
Ekstrem 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. Ekstrem hava 
koşulları, Avustralya'dan yeni gelen hayvanlar üzerinde ciddi etkiler 
gösterebilir.

1) Sıcak ortam koşullarında tüm çiftlik hayvanlarına gölgelik alanlar 
sağlanmalıdır. 

ÖNEMLI HUSUSLAR
Aşırı sıcaklıklarda, ağır Merino koçları ve kısırlaştırılmış koçlar gibi 
bazı çiftlik hayvanı türlerinde sıcaklık stresinin görülme olasılığı 
daha yüksektir. Sıcaklık stresini gidermek için yeterli gölgelik alan 
sağlayın.

2) Hızlı soluk alıp almadıklarına, ağızları açık şekilde kesik 
kesik soluyup solumadıklarına veya nefes darlığı yaşayıp 
yaşamadıklarına bakarak hayvanları sıcaklık stresine karşı gözden 
geçirin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Normal soluk alma hızı dakika başına yaklaşık 40-60'dır. Sıcaklık 
stresi geçiren koyun dakikada yaklaşık 200 defa soluk alabilir, 
bu duruma genellikle ağız açık şekilde kesik kesik soluma eşlik 
eder. Genellikle ilk kesik kesik soluk alma belirtileri gözlendikten 
sonra, yavaş ve çok derinden soluma (toraks hareketiyle) belirtileri 
gösteren koyun, ciddi anlamda sıcaklık stresi yaşıyordur, bununla 
birlikte bayılma ve muhtemel bir ölüm tehlikesi söz konusudur. Bu 
hayvanlar mümkün olan en kısa süre içerisinde kesilmelidir.

3) Çiftlik hayvanlarının uygun sıcaklıkta (<37ºC) ve 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 yerine dağıtmayı göz önünde bulundurun.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Sıcaklık stresine giren çiftlik hayvanı sakin ve sessiz bir şekilde idare 
edilmelidir. Hayvanları yalnızca çok gerekiyorsa hareket ettirin.  

5) Soğuğa karşı hassasiyet gösteren hayvanlar, kırpılmış koyun, 
yavru sürü hayvanları ve ıslak hayvanlardır.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Soğuğa karşı hassasiyet gösteren hayvanlar, kırpılmış koyun, yavru 
sürü hayvanları ve ıslak hayvanlardır.

Sıcaklık stresinin görüldüğü durumlarda 
çiftlik hayvanlarını serinletmek için 
taşınabilir fanlar kullanılabilir.



5. Kesim – şoklama uygulayarak
Önemli amaçlar

• Hayvan yönetiminin azaltılması 

• Hayvanın şoklama ve kesim işlemi için dizginlenmesi

• Elektrikli şoklama ekipmanının çalıştırılması ve korunması

• Etkili şoklama işleminin belirlenmesi

• Etkisiz şoklama işleminin nedeninin belirlenmesi

• Şoklama işleminden sonra etkili kesim işleminin gerçekleştirilmesi

ÖNEMLI HUSUSLAR
Elektrikli şoklama, kesime hazır hayvana acı vermeyen bir şoklama 
yöntemidir. Hayvanı öldürmez ve bütünüyle geri döndürülebilir bir 
işlemdir. Kesimden önce elektrikli şoklama yönteminin kullanılması, 
hayvanın acı çekmesini önler ve kesim işlemini kolaylaştırır.
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5.1 Dizginleme işlemi
ÖNEMLI HUSUSLAR

Koyun ve keçileri dizginlemenin en kolay ve tercih edilen yolu, v 
dizginleyicisinin kullanılmasıdır (elde tutulan şoklama ekipmanıyla 
birlikte). 

V dizginleyicisi mevcut değilse, manuel şoklama için küçük hayvan 
grubunu (4 veya 5 civarı) bir arada tutmak amacıyla küçük bir ağıl 
kullanılabilir.  

1) Küçük hayvan grubunu, SOP 1'de tanımlanan yönetim 
yöntemlerini uygulayarak şoklama alanına götürün: Hayvan 
yönetimi.

2) Hayvanları asla birbirlerinden ayrı tutmayın. Yalnız hayvanlar 
asla v dizginleyicisinde, ağılda veya kesim koridorunda 
bırakılmamalıdır. Bu hayvanlara, ayrı tutulmaları nedeniyle oluşan 
stres miktarını sınırlamak için hızlı ve etkili bir şoklama işlemi 
uygulanmalıdır.

3) Şoklama operatörü elektrotları yerleştirmeden önce hayvan 
uygun pozisyon alana kadar beklemelidir. Elektrotlar, hayvanı 
hareketsiz hale getirmek veya dizginlemek için kullanılmamalıdır.

4) Dizginleme malzemelerinin hayvanı etkin bir şekilde zapt edecek 
yeterli basıncı (aşırı miktarda değil) uygulamasını sağlayın.

OIE KILAVUZ BİLGİLERİ
Küçük hayvanlar elle kaldırılabilir.

5) Şoklama operatörü ve kesimi yapacak kişi, hayvanın etkili bir 
şekilde dizginlenmesinin hemen ardından hayvanın şoklanması 
ve kesilmesini sağlamak için birlikte çalışmalıdır.

OIE KILAVUZ BİLGİLERİ
Hayvanın debelenmesine yol açacağından, dizginleme ekipmanı 
tarafından aşırı basınç uygulamaktan kaçınmak gerekir.

6) Şoklama veya kesim işlemi için dizginlenmesi amacıyla hayvanın 
bağlanmasını içeren yöntemler kullanılmamalıdır.

OIE KILAVUZ BİLGİLERİ
Hayvanı yaralayıp hareketsiz hale getirerek uygulanan dizginleme 
yöntemleri, örneğin bacaklarını kırmak, bacak tendonlarını kesmek 
veya puntilla ya da bıçak ile omuriliği koparmak gibi, hayvanlarda 
çok fazla acıya ve strese yol açabilir ve bunların asla kullanılmaması 
gerekir.

7) Grubu idare edebileceğiniz büyüklükte tutun. Çok sayıda çiftlik 
hayvanını kesim koridoruna veya v dizginleyicisine yerleştirmeye 
çalışmak aktiviteyi ve karkas hasarına yol açan stresi artırabilir.

V dizginleyicisi, çiftlik hayvanlarının sabit 
elektrikli şoklama kıskacı uygulamasına 
yönelik olarak konumlandırılması için 
kullanılabilir. 

Sabit elektrikli şoklama kıskacı. Bu tür şoklama 
ekipmanları serbest duran hayvanlarda 
kullanılamaz.
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5.2 Elektrikli şoklama ekipmanının 
çalıştırılması 
1) Kesim işlemi başlamadan önce şoklama ekipmanını gözden

geçirin. Elektrotlar temiz olmalı ve üzerlerinde karbon birikimi
bulunmamalıdır.

2) Güvenlik anahtarının çalıştığından ve anahtarın bantla
tutturulmadığından (elektrotları sürekli olarak aktif hale getirerek)
emin olun.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Elektrikli şoklama cihazıyla etkili bir şoklama işlemi uygulanabilmesi 
büyük ölçüde elektrotların durumlarına bağlıdır. Şoklama için yeterli 
akımın oluşma olasılığı elektrotlar temiz ve iyi korunmuşsa daha 
yüksektir.

3) Şoklama ekipmanının bakımı ve testi için uygun çalışma
talimatlarına bakın.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Kişi elektrot uçlarından birine veya her ikisine birden dokunursa, 
ölümcül olan elektrik akımına kapılabilir. Güvenlik prosedürleri ve 
ilgili çalışma talimatlarının izlenmesi gerekmektedir.

4) Şoklama ekipmanının en az 1,0 Amp şiddetinde şoklama akımı 
verecek şekilde, doğru voltaj değerine ayarlı olduğundan emin 
olun (bu işlemi tamamlamak için çalışma talimatlarına bakın)

5) Cihazın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için uygun çalışma
talimatlarına bakın.

ÖNEMLİ HUSUSLAR
Şoklama işlemi yalnızca şoklama işlemini gerektiği şekilde 
uygulamak üzere eğitim görmüş ve bu konuda ehil olan çalışanlar 
tarafından gerçekleştirilmelidir. Şoklama operatörü ilgili çalışma 
talimatları gerekliliklerini anlamış olmalıdır.

Yalnızca kafaya uygulanan elektrikli 
şoklama kıskacı hayvanın kesimden ötürü 
acı hissetmemesini sağlar, ancak hayvanı 
öldürmez. Birçok farklı türü olsa da bu cihaz 
özel olarak tasarlanmıştır.

Koyunlar, bir V dizginleyicisi kullanılarak 
şoklamaya hazır hale getirilebilirler.
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5.3 Şoklama prosedürü
1) Hayvanı uygun şoklama pozisyonuna getirin. 
2) Şoklama operatörü, uygun pozisyona getirildiğinde hayvana 

şoklama işlemi uygulamaya hazır olmalıdır. 
3) Hayvanı şoklama ekipmanıyla dizginlemeye veya hareketsiz hale 

getirmeye kalkışmayın.
4) Şoklama ekipmanını hayvanın başına uygun pozisyonda 

uygulayın. Elektrotlar daima beynin üzerinden geçirilmelidir.
5) Elektrotlar asla hayvanın boynuna yerleştirilmemelidir.

OIE KILAVUZ BİLGİLERİ
Elektrikli şoklama yönteminin sadece bacaktan bacağa uygulanması 
etkisizdir ve bu uygulamanın hiçbir hayvan türünde yapılması 
uygun değildir.

6) Şoklama akımı yaklaşık 3 saniye boyunca uygulanmalıdır ve bu 
esnada hayvanın kafasıyla iyi temas kurmak gerekir.

ÖNEMLI HUSUSLAR
İyi bir elektrik temasının kurulması hayvanın postu kalınsa veya 
hayvan fazla tüylüyse çok güç olabilir. Bu durumda, şoklama 
için yeterli akım oluşturmak üzere uygulanan voltajın artırılması 
gerekebilir.

OIE KILAVUZ BİLGİLERİ
Cilt direncini en az düzeye indirmek ve etkili şoklama işlemini 
kolaylaştırmak için yalnızca temas noktasındaki aşırı yünün 
kesilmesi veya derinin ıslatılması gibi uygun önlemler alınabilir.

7) En az 1,0 Amp şiddetinde akıma ulaşılmasını sağlamak için 
uygulama sırasında verilen akımı kontrol edin. Akımölçer bir 
amperden az bir seviyede akım geçtiğini gösteriyorsa sonraki 
hayvanlar için voltaj ayarı değerini artırın.

8) Elektrotlar çıkarıldığında, hayvanın ritmik olarak soluk alıp 
vermediğinden ve etkisiz şoklama işlemine işaret eden başka 
herhangi bir belirti olmadığından emin olun (etkili şoklama işlemi 
belirtilerine bakın).

9) Etkili şoklama işlemini yalnızca elektrotları çıkardıktan sonra 
değerlendirin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Etkili şoklama işleminin belirtileri (elektrotlar çıkarıldığında):
• anında bayılma
• epilepsi fazları gelişir; örn. hayvan tonik (rijid)/klonik 

(tekmeleme) reaksiyonlar gösterir
• ritmik soluma yok (nefes darlığıyla karıştırmayın)
• gözler sabit ve tek bir noktaya bakıyor (gözde titreşme 

görülebilir, ancak bilinçli bir göz kırpma yoktur)
Ritmik solumanın olmaması etkili şoklama işlemi yapıldığının 
en iyi göstergesidir. Hayvan elektrotlar çıkarıldığında soluk alıp 
vermiyorsa, şoklama işlemi etkili bir şekilde gerçekleştirilmiş 
demektir. 
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10) Kanamadan önce hayvana etkili bir şoklama işlemi 
uygulandığından ve hayvanın bilinçsiz olduğundan emin olun.

11) Etkili şoklama işlemi yapılana kadar hayvanlar zincirlenmemeli 
veya yukarıya kaldırılmamalıdır.

OIE KILAVUZ BİLGİLERİ
Hayvan sağlığı açısından bakıldığında, geriye döndürülebilir bir 
yöntemle şoklanan hayvanlardan gecikmeden kan akıtılması 
gerekir. Mezbaha operatörü, şoklama ve kesme işlemleri (şoklama-
kesme arasındaki zaman aralığı) arasında bir maksimum süre 
belirlemeli ve bu şekilde kanama sırasında hiçbir hayvanın bilincini 
geri kazanmamasını sağlamalıdır.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Hayvanın şoklama işleminin ardından 20 saniye içinde kesilmesi, 
bu sırada hayvan genelde tonik (rijid) fazda olduğundan kesimi 
yapacak kişinin de işini kolaylaştırır.

12) Etkili şoklama işleminin uygulandığı tespit edildiğinde, kesim 
işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir (şoklama başladıktan 
sonra en fazla 20 saniye içinde).

13) Şoklama ve kesim işlemlerini tek bir kişi yapıyorsa, kişi her iki 
işlemi de diğer hayvana geçmeden, önce tek bir hayvan üzerinde 
tamamlamalıdır.
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5.4 Etkisiz şoklama işleminin yönetimi
1) İlk şoklama işlemi etkili olmadıysa, şoklama operatörünün 

hayvana ikinci bir şoklama işlemi uygulamak üzere hemen 
harekete geçmesi gerekir.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Etkisiz şoklama işleminin belirtileri:

• hayvan kaçma davranışı gösterir ve/veya elektrotlar 
çıkarıldığında ses çıkarır

• ritmik soluma
• göz kırpma (bilinci yerinde olan hayvanlarda görüldüğü gibi)
Bu belirtilerden biri veya daha fazlası etkisiz şoklama işlemine işaret 
eder ve hayvana şoklama işleminin tekrar uygulanması gerekir.

2) Şoklama işlemi etkisizse, bir sonraki hayvana şoklama işlemi 
uygulamadan önce bunun nedenini bulmaya çalışın. Örneğin, 
ekipmanı kontrol edin ve elektrotları temizleyin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Etkisiz şoklama işleminin nedenleri:

• elektrotları yanlış pozisyonlandırma 
• kötü korunmuş veya kirli elektrotlar
• kötü dizginleme
• gereken akıma ulaşmak için yetersiz voltaj
• kalın tüy/post

3) Etkisiz şoklama işleminin nedeni şoklama ekipmanıyla ilgili 
bir arıza ise, bu arıza bir sonraki hayvana şoklama işlemi 
uygulanmadan önce giderilmelidir.

4) Şoklama ekipmanı çalışmıyorsa, lairage’deki [mezbahadaki 
ağıllarda] diğer çiftlik hayvanları ekipman tamir edilene kadar, 
öncesinde hayvanlara şoklama işlemi uygulamadan kesilebilir. 
SOP 6: Kesim - şoklama uygulamadan talimatları izlenmelidir.
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5.5 Etkili şoklama işleminden sonra kesim
1) Her iki karotid arteri de koparabilecek tek bir bıçak seçin. Bıçağın 

uzunluğu, yaklaşık olarak hayvan boynunun iki katı genişliğinde 
olmalıdır. 

2) Bıçaklar kesim işlemine başlamadan önce hazırlanmalı ve 
bilenmeli, sonrasında ise kesim işlemleri sırasında bıçağın 
keskinliği korunmalıdır (uygun çalışma talimatına bakın). 

ÖNEMLI HUSUSLAR
Keskin bir bıçak kesim işlemini kolaylaştırır, özellikle de yünlü 
Merino koyunlarında.

3) Bıçağı tutarken daima dikkat edin ve bıçağın kendisini değil 
sapını tutun.

4) Bıçakları fırlatmayın ve diğer personelin bulunduğu ortamdan 
uzakta tutun.

5) Koyun ve keçileri kesmek için kullanılan bıçak, bıçağın ucu kesim 
işlemi sırasında kesim yarasının dışında kalacak kadar uzun 
olmalıdır.

6) Şoklama işlemi uygulanan hayvan, etkili şoklama işlemi 
doğrulandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kesilmelidir. 
Şoklama ve kesim işlemleri arasındaki süre en fazla 20 saniye 
olmalıdır (şoklama işleminin başlangıcından itibaren).

7) Bir kulaktan diğerine uzanan (C1 vertebral pozisyonunda) tek, 
kesintisiz ve hızlı bir bıçak darbesiyle hayvanın boğazını kesin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Yavaş bir bıçak darbesi zayıf kanama olasılığını artırabilir.

8) Kesi her iki karotid arteri de koparmalıdır.

9) Kesimi yapacak kişi kesiden akan kanın hızlı ve çok miktarda 
olmasıyla kendini belli eden etkili kanamanın olup olmadığına 
bakmalıdır.

10) Boyundaki yaradan akan kan çok değilse hemen önlem alın.

11) Bu işlem hayvanın tekrar, tercihen ikinci bir bıçakla kesilmesini 
içermelidir.

ÖNEMLI HUSUSLAR
İkinci bir bıçağın kullanılması önemlidir, çünkü erken kanama 
problemlerinin nedeni kör bıçak kullanımı olabilir. Kesim noktasının 
yakınında daima hazır bilenmiş yedek bir bıçak bulundurmak iyi 
bir yöntemdir. Bu bıçak, ilk bıçak körleştiğinde ve tekrar bilenmesi 
gerektiğinde kullanılabilir.

12) İlave deri yüzme işlemi gerçekleştirmeden önce, kesilen koyun ve 
keçileri kesim işleminden sonra 30 saniye oldukları yerde bırakın 
(ve beyin sapı reflekslerinin kaybolmasını sağlayın).

Bıçak keskin ve her iki karotid arteri de 
düzgün, tek bir kesik açarak koparabilecek 
uzunlukta olmalıdır.
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ÖNEMLI HUSUSLAR
Deri yüzme işlemine başlamadan çiftlik hayvanlarının kanamaları 
için bırakılmaları etin raf ömrünü uzatarak kalitesini artırır.

13) Bu süre sonunda, diğer deri yüzme işlemlerine başlamadan önce 
beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybolup kaybolmadığına 
bakın (örneğin, ritmik soluma belirtilerinin olmaması).

ÖNEMLI HUSUSLAR
Hayvanın kirpiklerine elinizi uzatarak ve parmak uçlarınızla göze 
nazikçe dokunarak, ama parmak ya da başka bir aletle dürtmeden 
korneal refleksi test edin. Dokunulduğunda göz hareket etmemeli 
ya da kırpılmamalıdır. Hayvan ölmüşse göz açık kalır ve göz kapağı 
hareket etmez (negatif korneal refleks).

14) İlave deri yüzme işlemleri hayvan ölene kadar 
gerçekleştirilmemelidir.

15) Gebe hayvanlar kesilmemelidir. Ancak, hayvanın deri yüzme 
işlemi sırasında 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 kesilmelidir.



6. Kesim – şoklama uygulamadan
Önemli amaçlar

• Hayvan yönetiminin azaltılması 

• Hayvanın kesim için dizginlenmesi

• Etkili kesim işlemi gerçekleştirilmesi 

• Kanamayla ilgili sorunların tanınması ve düzeltilmesi

• Beyin ölümünün anlaşılması

ÖNEMLI HUSUSLAR
Şoklama uygulamadan yapılan kesim, dizginleme aleti 
dikey duruma getirilerek veya hayvan elle dizginlenerek 
gerçekleştirilmelidir. Bu SOP'ta ayrıntılı olarak açıklanan adımlar  
aksi belirtilmedikçe her iki yöntem için de geçerlidir.
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6.1 Kesimi yapılacak çiftlik hayvanlarının elle 
dizginlenmesi

ÖNEMLI HUSUSLAR
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 koyu et oluşma 
ihtimalini artıracaktır.

1) Küçük hayvan grubunu, SOP 1'de tanımlanan yönetim 
yöntemlerini uygulayarak kapalı alana götürün: Hayvan yönetimi.

2) Gruptan tek bir hayvan seçin ve hayvanı hızlı ve sessiz bir şekilde 
kesim pozisyonuna getirin. Çalışanlardan biri hayvanı çenesinin 
altından desteklemeli, diğeriyse kıçını hafifçe ittirmelidir. 

ÖNEMLI HUSUSLAR
Hayvan kesim pozisyonuna asla boynuzları, yünü, tüyleri veya 
uzuvları tutularak/çekilerek getirilmemelidir. Kabul edilemeyecek 
diğer dizginleme yöntemleri şunlardır: göz çukurlarından tutmak, 
kuyruğu bükmek, başı ve boynu zorla geriye yatırmaktır.

3) Hayvan, çalışanlardan biri bacaklarını tutarken yan tarafından 
yanlamasına dizginlenmelidir. Diğer çalışan (kesimi yapacak kişi), 
kesim için boğazını ortaya çıkarmak amacıyla hayvanının başını 
geriye doğru uzatmalıdır.

4) Şoklama veya kesim işlemi için dizginlenmesi amacıyla hayvanın 
bağlanmasını içeren yöntemler kullanılmamalıdır.

Hayvanlar kesime el yordamıyla getirildiğinde, 
bunlar SOP 1'de açıklanan yöntemler 
kullanılarak hareket ettirilmelidir.
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6.2 Kesim için kullanılan dizginleme ekipmanı
ÖNEMLI HUSUSLAR

Elle yapılan dizginleme işlemine bir alternatif olarak, bir çift raylı 
dizginleme aleti veya v dizginleyicisi kullanılabilir. Bu dizginleme 
ekipmanlarını çalıştırmak için çalışma talimatlarını izleyin.

1) Küçük hayvan grubunu, SOP 1'de tanımlanan yönetim 
yöntemlerini uygulayarak kapalı alana götürün: Hayvan yönetimi.

2) Gruptan tek bir hayvan seçin ve hayvanı hızlı ve sessiz bir şekilde 
dizginleme ekipmanına doğru hareket ettirin. Çalışanlardan biri 
hayvanı çenesinin altından desteklemeli, diğeriyse kıçını hafifçe 
ittirmelidir. 

3) Hayvanı çift raylı dizginleme aletinin üzerine yükseltin (veya 
alternatif bir yöntem olarak hayvanı v dizginleyicisinin içine 
koyun).

4) Dizginleme malzemelerinin hayvanı etkin bir şekilde zapt edecek 
yeterli basıncı (aşırı miktarda değil) uygulamasını sağlayın.

OIE KILAVUZ BİLGİLERİ
Dizginleme ekipmanıyla aşırı basınç uygulamak ve hayvanın 
debelenmesine yol açmaktan kaçınmak gerekir.

 

5) Şoklama veya kesim işlemi için dizginlenmesi amacıyla hayvanın 
bağlanmasını içeren yöntemler kullanılmamalıdır.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Kabul edilemeyecek dizginleme yöntemleri şunlardır: göz 
çukurlarından tutmak, kuyruğu bükmek, başı ve boynu zorla geriye 
yatırmaktır.

6)  Hayvanın boğazını ortaya çıkarmak için başını geriye doğru 
uzatın.
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6.3 Kesim 
1) Her iki karotid arteri de koparabilen tek bir bıçak kullanın. Bıçağın 

uzunluğu, yaklaşık olarak hayvan boynunun iki katı genişliğinde 
olmalıdır. 

2) Bıçaklar kesim işlemine başlamadan önce hazırlanmalı ve 
bilenmeli, sonrasında ise kesim işlemleri sırasında bıçağın 
keskinliği korunmalıdır (uygun çalışma talimatına bakın).

ÖNEMLI HUSUSLAR
Keskin bir bıçak kesim işlemini kolaylaştırır, özellikle de yünlü 
Merinos koyunlarında.

3) Bıçağı tutarken daima dikkat edin ve bıçağın kendisini değil 
sapını tutun.

4) Bıçakları fırlatmayın ve diğer personelin bulunduğu ortamdan 
uzakta tutun.

5) Koyun ve keçilerin boğazını kesmek için kullanılan bıçak, bıçağın 
ucu kesim işlemi sırasında kesim yarasının dışında kalacak kadar 
uzun olmalıdır.

6) Bir kulaktan diğerine uzanan tek, kesintisiz ve hızlı bir bıçak 
darbesiyle hayvanın boğazını kesin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Yavaş bir bıçak darbesi zayıf kanama olasılığını artırabilir.

7) Kesi her iki karotid arteri de koparmalıdır.

8) Kesimi yapacak kişi kesiden akan kanın hızlı ve çok miktarda 
olmasıyla kendini belli eden etkili kanamanın olup olmadığına 
bakmalıdır.

9) Boyundaki yaradan akan kan çok değilse hemen önlem alın.

10) Bu işlem hayvan boğazının tekrar, tercihen ikinci bir bıçakla 
kesilmesini içermelidir. 

ÖNEMLI HUSUSLAR
İkinci bir bıçağın kullanılması önemlidir, çünkü erken kanama 
problemlerinin nedeni kör bıçak kullanımı olabilir. İlk bıçak körleşip 
tekrar bilenmesi gerektiğinde, kesim noktasının yakınında daima 
kullanıma hazır, bilenmiş yedek bir bıçak bulundurun.

11) Boyuna yapılan ilk kesiden sonra, bıçağı hayvanın göğsüne veya 
brakiyal ekleme saplamayın.

12) Pıhtıyı yaradan parmaklarınızla uzaklaştırmaya çalışmayın, çünkü 
bu işlem hayvanın daha çok acı çekmesine yol açabilir.

13) Yaranın bıçağın üzerine kapanmasına izin verilmemelidir. Ancak, 
yarayı açık tutmaya veya kanamaya ellerinizle destek olmaya 
kalkışmayın.

14) Hayvanı rahatsız etmeden (örneğin yukarıya kaldırmadan) önce 
bilincini kaybettiğinden emin olun. Bu durum tehdide verilen 
tepki yoluyla test edilebilir.
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OIE KILAVUZ BİLGİLERİ
Damarları kestikten sonra en az 30 saniye boyunca ya da tüm beyin 
sapı refleksleri kaybolana kadar, karkasa işlem uygulamayın veya deri 
yüzme işlemleri yapmayın.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Deri yüzme işlemine başlamadan çiftlik hayvanlarının kanamaları 
için bırakılmaları etin raf ömrünü uzatarak kalitesini artırır.

15) Daha sonra beyin sapı reflekslerinin, örneğin ritmik solumanın, 
kaybolup kaybolmadığını tekrar kontrol edin.

ÖNEMLI HUSUSLAR
Tehdide verilen tepki, göz kırpmasını sağlamak için, hayvana 
dokunmadan gözüne doğru tehditkâr bir hareket yapılarak 
değerlendirilir. Göz kırpan hayvanın bilincinin hala yerinde olması 
muhtemeldir. Hayvanı yukarıya kaldırmadan önce negatif bir yanıt 
(örn. göz kırpmaması) oluşmasını bekleyin. 

16) İlave 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 kesilmelidir.

Gözün köşesine hafifçe dokunarak korneal 
refleks olup olmadığına bakın.
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