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Özet
Son yıllarda canlı hayvan ithalat ve ihracatının yaygın hale gelmesiyle taşıma, rutin bir yönetim uygulaması halini almıştır. Hayvan
refahı ve sağlığı taşıma ile büyük ölçüde etkilenir. Taşıma sırasında hayvan sağlığı ve refahını doğrudan etkileyen, yükleme, boşaltma,
yükleme yoğunluğu, seyahat süresi, su ve yem ihtiyacının giderilmesi ve taşıma boyunca aracın hareketleri gibi çok sayıda faktör,
hayvan refahı, karkas ve et kalitesi üzerinde etkilidir. Bu derlemede sığırlarda taşıma sırasında refaha etki eden söz konusu bazı faktörler
incelenmiştir.
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Factors Affecting Animal Welfare During Transport in Cattle
Summary
Recently, transportation in cattle has become a routine management practice as livestock export or import have become more
common. The welfare and health of animals can be substantially affected by transport. During transport, many factors such as loading,
unloading, loading density, transport duration, water and feed needs of animals and movements of vehicle directly affect on animal
welfare, health, carcass and meat quality. In this review, some factors affecting on cattle welfare during transport were examined.
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GİRİŞ
Hayvan refahı kavramı modern hukuk kuralları içerisinde 1970’li yıllardan itibaren yer almaya başlamıştır ve
doğa üzerinde tartışmasız egemenlik kuran modern insanın, içinde yaşadığı çevreye karşı olan sorumlulukları konusunda son yıllarda artan duyarlılık, bu kavramın hukuki
metinlerde de sıkça yer almasına neden olmuştur 1.
Hayvan refahı kavramı bilim adamlarınca, geniş anlamda hayvanın kendi çevresiyle uyum içinde olması, içinde yaşadığı çevreye acı çekmeden adapte olabilmesi, psikolojik ve fiziksel yönden sağlıklı olması hali olarak tanımlanmaktadır 2. Dolayısıyla “Hayvan Refahı” terimi bireyin kendi çevresiyle ilişkisinin durumunu ifade eder ve bu durum
ölçülebilir niteliktedir. Hayvan yaşam süresinin kısalması,
hastalıklar, anormal davranışlar, adrenal aktivitede artış,
vücut hasarı (özellikle çevresel etkenli yaralanmalar), büyümede ve üreme etkinliğinde gerileme, bağışıklığın baskılanması hayvan refahındaki gerilemenin göstergeleridir 3.
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Hayvancılık işletmelerindeki önemli aktivitelerden biri
olan nakil işlemi, hayvanın refahını etkileyen ve üzerinde
stres yaratan önemli etmenlerden biridir 4. Hayvan refahı
nakil sırasındaki uygulamaların birinden veya birkaçının
bileşkesinden etkilenebilir. Bu nedenle taşıma sırasında
hayvan refahını arttırmaya yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Nitekim Avrupa Birliğinde geleceğe yönelik olarak
hayvan refahı konusunda iyileştirme çalışmaları yapılmıştır
ve takvime bağlanmış çerçeveli düzenlemeler mevcuttur.
Konuyla ilgili hazırlanan Avrupa Birliği mevzuatı son 30
yıl içerisinde taşıma esnasında hayvanların korunmasını
artırmak için geniş ölçüde değiştirilmiştir. Son AB şartnamesi olan 1/2005 nolu konsey tüzüğü (EC) 5 Ocak 2007
den itibaren yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliğinde, bahsedilen bu mevzuatlarla üye ülkelerin hayvansal üretimde,
hayvanların fizyolojik ve davranımsal ihtiyaçlarının bilimsel veriler doğrultusunda dikkate alındığı, kısaca hayvan
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refahının merkeze konulduğu yetiştirme sistemlerinin kurulması istenmiş ve minimum standartlar belirlenmiştir 5.
Bu derlemenin amacı, hızla gelişen nüfusun gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerek ithalat gerekse ihracatta
et ihtiyacını karşılamaya yönelik canlı hayvan satışlarındaki
artışa paralel olarak artan canlı hayvan nakilleri sırasında,
hayvan refahına etki eden bazı faktörleri ve bu faktörlerin
hayvan ve ürün üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için alınması gereken tedbirler ya da konuyla ilgili
belirlenen standartlar çerçevesinde uyulması gereken kuralları incelemektir.

SIĞIRLARDA TAŞIMA ve REFAH
Son yıllarda ithalat ya da ihracatta canlı hayvan satışının
daha yaygın hale gelmesiyle taşıma, rutin bir yönetim uygulaması halini almış, çiftlik hayvanlarının işletmeden bir
diğer işletmeye ya da işletmeden kesimhaneye taşınması
tüm dünya ülkelerinde sıkça gerçekleştirilen bir durum
halini almıştır. Hayvanlar damızlık ya da kasaplık olarak
çeşitli amaçlarla kara, tren, deniz ve hava yoluyla farklı
sürelerde bir yerden başka bir yere nakledilmektedirler.
Avrupa Birliğine üye ülkelerde taşınan çiftlik hayvanlarının
sayısı tam olarak bilinmemekle birlikte, yılda 25 milyon
sığır, 7 milyon buzağı, 171 milyon domuz, 75 milyon koyun
ve kuzu ve 9 milyon keçi taşındığı belirtilmektedir 5.
Avrupa Birliğine üye ülkelerde yapılan hayvan nakillerinin %90’ı kara yolu ile yapılmaktadır ve kara yoluyla
yapılan taşımacılık sırasında hayvanlar iç veya dış kökenli
çeşitli stres faktörlerine maruz kalabilmektedirler. Kasaplık
hayvanların nakli sırasında görülen refahla ilgili sorunlar,
damızlık hayvanlara göre daha fazladır. Nakil öncesi ve
nakil sırasında sağlanan koşullar refah bakımından çok
önemlidir. Taşıma sırasındaki refah seviyesi düştükçe, hayvanlarda artan strese bağlı olarak ürün kalitesi de düşer.
Oluşan stresin süresi ve şiddetine göre bu durum ölümle
de sonuçlanabilir 6.

TAŞIMA SIRASINDA
REFAHA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Taşıma sırasındaki yükleme ve boşaltma, belli bir alanda
sıkıştırma ve farklı çevre koşulları, hayvanlar için kısa süreli
stres faktörleridir. Özellikle kamyonun hareketi, titremesi,
hızla değişen ışık, sıcaklık ve nem koşulları, kötü hava kalitesi, uzun süreli nakillerde su kalitesi ve eksikliği, yem yetersizliği fiziksel stres kaynakları olarak gruplandırılır. Bunlar hem refahın hem de sağlıkları bozulan hayvanlarda
ürün kalitesinin düşmesine neden olur 5.
Hayvanların nakil araçlarına yüklenmeleri, yükleme ve
boşaltma rampasının özellikleri, araçta hayvan başına ayrılan alan, nakil aracının çeşitli özellikleri (süspansiyon sistemi, yükseklik, havalandırma gibi), yol ve iklim koşulları

da refah üzerine doğrudan etkili faktörlerdir 6. Ayrıca nakil
sırasında aracı kullanan operatörün de hayvanların refahı
ve korunması üzerinde etkisi vardır 7. Zira kritik bir öneme
sahip olan kara yoluyla yapılan hayvan nakillerinin %80
’inde denge, ani hız değişimleri ve keskin frene bağlı hayvan kayıpları olabilmektedir 8.
Hayvan nakillerinde nakil koşullarının optimizasyonunun yanında hayvanlara gereksiz yere korku ve acı vermekten kaçınmak dolayısıyla hayvanların mevcut refah
seviyelerini yükseltmek için, türe ya da duruma göre ırka
has davranışsal özelliklerin bilinmesi önem taşır. Bu nedenle, taşıma sırasında sığırların;
- Uzağı görmelerinin zayıf olması ve detay seçememelerinden dolayı gölge ya da bulundukları ortamdan daha loş alanlara doğru gitmek istemeyecekleri,
- Yakın çevrelerindeki nesnelerin ani hareketlerinden kolayca ürkebilecekleri,
- Ses algılamaları insanınkine benzediğinden ani ve yüksek
sesten rahatsız oldukları,
- Sürü içgüdülerinin kuvvetli olduğu ve bu nedenle izole
edilmemeleri gerektiği gibi davranışsal karakteristikleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır 9.

Kasaplık hayvanlarda geri dönüşümsüz, damızlık hayvanlarda ise orta vadede geri dönüşümlü olarak ürün
miktar ve kalitesine etkilerinden dolayı bu faktörlerden
özellikle nakil araçlarında hayvan başına ayrılan alan (yükleme yoğunluğu), nakil süresi, yükleme ve boşaltma rampaları üzerinde önemle durulmalıdır.
Yükleme Yoğunluğu
Yükleme yoğunluğu çeşitli şekillerde ölçülebilir. Bunlar
hayvan başına ayrılan alan (m2/hayvan), belli bir canlı ağırlığa ayrılan alan (m2/100 kg) veya birim alana düşen canlı
ağırlık (kg/m2) ile ifade edilebilir. Yükleme yoğunluğunun
ölçülmesinde hayvan başına ayrılan alandan ziyade belli
bir canlı ağırlığa ayrılan alanın tercih edilmesi daha doğrudur. Çünkü ilk yöntemde hayvanlardaki canlı ağırlık varyasyonu dikkate alınmamaktadır 6. Yükleme yoğunluğuna
tür, yaş, canlı ağırlık, cinsiyet, gebelik durumu, nakil süresi,
çevre sıcaklığı, boynuzluluk durumu gibi faktörler etkili
olmaktadır 10.
İngiltere Çiftlik Hayvanları Refahı Konseyi (FAWC) tarafından belirlenen, bütün hayvan türleri için geçerli minimum alanın hesaplanmasında kullanılan eşitlik aşağıda
olduğu gibidir.
A = 0.021 W0.67
A- Hayvan başına gerekli olan minimum zemin alanı (m2)
W- Hayvan ağırlığı (kg)

Eşitlikteki 0.021 sabiti ise hayvanın vücut yapısına bağlı olarak vücut uzunluğunun vücut genişliğine oranını temsil eder 6. Randall 11 bu eşitliğe göre hesaplanan yükleme
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yoğunluğunun yüksek olduğunu ve hayvanlarda fazla yorgunluk yaptığını bildirmektedir. Bundan dolayı nakil sırasında hayvanların ürettiği sıcaklık ve kapalı nakil araçlarında
havalandırma ihtiyaçları göz önüne alınarak hayvan başına
en az alanın belirlenmesinde sığırlar için A = 0.01 W0.78
(20<W<700 kg) eşitliğinin kullanılmasını önermiştir.
Hayvan başına ayrılan alanın belirlenmesinde, hayvanlar arası saldırganlık veya birbirlerinin üzerine atlama davranışları da dikkate alınmalıdır. Alanın azalması ergin erkek
sığırlar arasında tehdit, kavga ve yaralama davranışlarının
görülmesine neden olabilir. Bu durum hem refahın azalmasına hem de karkasta koyu, sert ve kuru etin oluşmasına
neden olmaktadır 12. Hayvan yoğunluğunun fazla olduğu
nakiller sonrasında, karkaslarda ezik bölgelere çok daha
fazla rastlandığı ve bu durumun karkas ve et kalitesini
olumsuz etkilediğini bildiren çalışmalar bulunmaktadır 11,12.
Avrupa Birliği standartlarına göre sığırlarda farklı canlı
ağırlıklar için, nakil esnasında hayvan sayısı ve aracın
kapasitesine göre araç içerisinde hayvan başına ayrılacak
alanlarla ilgili sınırlar Tablo 1’de verilmiştir 13.
Tablo 1. AB standartlarına göre nakil anında bir hayvan için ayrılan alan
Table 1. Allowed space for each animal during transport in EU standards
Tahmini Ağırlık
(Kg)

Gereken Alan
(m2/ Hayvan)

Küçük Buzağılar

50

0.30–0.40

Orta Yapılı Buzağılar

110

0.40–0.70

Ağır Yapılı Buzağılar

200

0.70–0.95

Orta Yapılı İnekler

325

0.95–1.30

Ağır Yapılı İnekler

550

1.30–1.60

Çok Ağır Yapılı İnekler

>700

>1.60

Sınıf

Hayvan başına ayrılan alanın belirlenmesinde nakil
süresinin ve hayvanlarda boynuzluluk durumunun göz
önüne alınması önem taşımaktadır 6. Nitekim boynuzlu
hayvanların nakliyesinde hayvan başına hesaplanacak alan
ihtiyaçlarının boynuzsuz hayvanlar için hesaplanandan %5
fazla olması gerektiği bildirilmiştir 14.
Nakil Süresi
Nakilde refahı etkileyen önemli faktörlerden biri de nakil süresidir:
- Nakil süresi ilk hayvanın yüklenmesinden son hayvanın
indirilmesine kadar geçen süredir.
- Deniz taşımacılığı araçlarında geçirilen süre taşıma süresinden sayılır ve bu süreye dâhil edilir.
- Çiftlik hayvanlarının taşınması için özel taşıma bölmelerine sahip deniz taşımacılığı araçlarında geçirilen süre toplam
seyahat süresine dâhil edilmez.
- Hava taşımacılığının kullanıldığı durumlarda, uçakta geçirilen süre toplam seyahat süresinden sayılmaz.

Yükleme ve nakile alışık olmayan hayvanların refahı,

yüklemeden sonra ilk birkaç saat içinde oldukça düşüktür.
Daha sonra belli bir dereceye kadar tür ve şartlara göre
değişen bir adaptasyon oluşmakta, ancak ilerleyen saatler
ile nakil süresi uzadıkça refah tekrar zayıflamaktadır. Bu
nedenle nakil süresi mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır.
Aksi takdirde nakil süresinin uzaması hayvanlarda refahın kötüleşmesine neden olmaktadır. Bu durumdaki hayvanlarda yorgunluk, enerji yetmezliği, hastalıklara duyarlılık ve yeni patojenlerle karşılaşma riskinin artmasına
bağlı olarak hastalanma riski de artmaktadır. Ayrıca nakil
süresinin uzamasının et kalitesini de olumsuz etkilediği
belirtilmektedir 15. Bunun yanında bazı hayvanlar tür, ırk
ve verim yönüne bağlı olarak diğerlerine göre taşımanın
yarattığı stresle daha iyi başa çıkabilir 16. Nitekim, Yıldız ve
Saatçi 13, büyükbaş hayvanların küçükbaş hayvanlara göre
daha uzun mesafelere daha rahat nakledildiğini tespit
etmişlerdir. Albright 17, sütçü ırkların nakil sırasında oluşan
stresle başa çıkma yeteneğinin etçi ırklara göre daha iyi
olduğunu bildirmiştir.
Nakillerde zamanlama, nakil hangi amaçla olursa olsun
(damızlık veya kasaplık), nakliyeci, üretici ya da kesimhane
arasında planlanmalı, hayvanların nakil ve bekleme süreleri uygulanabilir ölçüde minimuma indirilmelidir 9. AB
düzenlemelerinde karayoluyla nakillerde sürenin 8 saati
geçmemesi gerektiği; bu süreyi geçmesi durumunda
nakilde kullanılacak araçlarda yapay havalandırma, su
ve yem temini vb. ilave tedbirlerin alınmasının zorunlu
olduğu bildirilmektedir 10. Bu düzenlemelere göre sığırlar
için standart ve maksimum taşıma süreleri Tablo 2’de
verilmiştir 18.
Tablo 2. Sığırlar için standart ve maksimum taşıma ve dinlenme süreleri
(saat)
Table 2. Standard and maximum transporting and resting periods (hour)
for cattle
En Yüksek Araçta Kalma Süresi

Standart Araçta Kalma Süresi

Seyahat

Dinlenme

Seyahat

İnekler

8

14

1

14

Sütten kesilmemiş buzağılar

8

9

1

9

Buzağısı ile birlikte nakli yapılacak inekler için de nakil
süresi 8 saatten daha uzun olmamalı ve taşıma süresi boyunca belirli aralıklarla mutlaka su verilmelidir 9.
Huertas ve ark.19 günümüzdeki hayvan nakillerinin
%60’ının 8 saatten daha kısa mesafelerde yapıldığını ancak halen karkasta bozulmaların gözlendiğini, Hoffman ve
ark.20 ise 8 saatten kısa taşıma mesafelerinde yaralanma
ya da karkas kalitesini etkileyecek ezilmelere bağlı karkas
dejenerasyonları ile daha az karşılaşıldığını bildirmişlerdir.
Yükleme ve Boşaltma Rampaları
Nakil işleminde stres oluşturan en önemli unsur, hayvanların araca yüklenmesi aşamasıdır. Hayvanlar alışık oldukları çevrelerini, bazen sosyal gruplarını bırakmak ve
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alışık olmadıkları bir hayvan grubunun içine ya da aracın
alışık olmadıkları ortamına girmek ve bununla başa çıkmak
zorunda bırakılmaktadırlar 21. Yükleme koşulları (yükleme
sırasında sopa ya da elektrikli övendire kullanılması) özellikle
de yükleme elemanları (yükleme rampası ve iskelesi) hayvanlarda fiziksel efor ve psikolojik stres seviyesini büyük
ölçüde etkileyebilen faktörlerdir. Yükleme sırasında inekleri yönlendirmek ya da hareket ettirmek için sopa ya da
elektrikli övendire kullanılmamalı, yükleme ve boşaltma
sırasında hayvanları rahatsız edeceğinden kapı ve kilitlerin
aşırı gürültülü açılıp kapanması engellenmelidir 9. Kaygan
zeminler, keskin köşeler veya metal yapılar hayvanları yaralayabilir, psikolojik ve fiziksel strese neden olabilir 22. Kullanılacak rampanın meyil yönü de strese neden olan bir
diğer faktördür. Nitekim hayvanlar aşağı doğru inmek yerine yukarı doğru çıkmayı tercih ederler 6. Eğer meyilli bir
yüzey kullanılacaksa yüzeyin yeteri derecede geniş olması,
kaygan olmaması ve hayvanların vücutlarını çarpıp zedelememeleri için yan kısımların çıkıntılı olmaması gerekir.
Rampa ve rampada hayvanların ilerleyeceği kanal
sağlam, sert, kanal ve kanala çıkılan kapı hayvanların birbirlerini yaralamadan ve incitmeden geçmelerine izin verecek yeterlilikte geniş olmalıdır. Hayvanın ayağı zemine
gömülmemeli ve hayvanların düşmesini ya da zıplamasını
engelleyecek yapı ve yükseklikte olmalıdır 23. Yükleme sırasında portatif rampa kullanılması halinde, kaymaları
önlemek için rampa yüzeyinde kullanılacak malzemenin
(kauçuk, talaş vb) kalınlığı erişkin sığırların yüklenmesinde
20 cm olmalıdır. Kullanılan rampanın sabit ve beton zeminli olması durumunda ise zeminin, 10 cm yükseklik ve
30-45 cm genişliğinde merdiven basamak şeklinde olması
tavsiye edilir 16. Dahili ya da harici rampa kullanımında,
rampa ve araç arasındaki açıklık olmamalı hayvanların bu
ikisi arasında sıkışıp yaralanması engellenmelidir.
Grandin 24, yükleme ve boşaltma sırasında kullanılan
rampa açısının, sığırlar için maksimum 20-25° olması gerektiğini, bununla birlikte, rampa açısının 20-25°’nin üzerine çıktığı yükleme ya da boşaltma koşullarında, örneğin, rampa yüzeyinin 20-30 cm aralıklarla kaymayı önleyici bir malzeme ile kaplı olması gibi diğer optimal
koşulların sağlanması durumunda hayvanların önemli bir
problemle karşılaşmadan tırmanabileceğini bildirmiştir.
Yükleme sırasında kullanılan rampanın yerle yaptığı
açının belirlediği rampa eğimi de çok önemlidir. Eldigre
ve ark.25, Avustralya’da yaptıkları araştırmada, özellikle boşaltma sırasında sığırların, 120 cm genişliğinde %20 eğimli
bir rampada, daha dar olan (70 cm) ve %33’lük eğime
sahip bir rampaya göre daha rahat ve daha az kayarak
ilerlediklerini gözlemlemişlerdir. Nitekim %20’den daha
fazla eğime sahip olan rampaların kullanımında, özellikle
hayvanların grup halinde ani hareket etmeleri durumunda
düşme riski artmaktadır 26. Kullanılan yükleme rampası genişliği çoğunlukla aracın arka kapağı yani araç genişliğinde yaklaşık 300 cm’dir. Bununla birlikte Lapworth 26, dar
rampaların, hayvanların düzgün bir hat halinde yürümesini

sağladığını ve hayvanların rampa üzerinde kendi etrafında
dönmelerini engellediğini bildirmekte, geniş rampalar
özellikle araçtan boşaltma sırasında hayvanların araç dışına
çıkışlarını kolaylaştırsa da, yükleme ve boşaltma için geniş
olana göre dar olan (76 cm) rampaları tavsiye etmektedir.
Her durumda, hem rampa hem de araç kapağı yükleme
ve boşaltmaya uygun olarak dizayn edilmiş olmalı, operasyon sırasında düşmeleri ve kaymaları önlemek için rampa ve araç zemini üzerine bolca talaş serilmelidir. Hayvanların ilerleyecekleri güzergah açık ve aydınlık olmalı, yeterli
ve kullanılabilir hareket alanı sağlamalıdır 9.
Nakliyede Kullanılacak Araçların Özellikleri
Hayvanların nakilleri sırasında, yüklenmelerinden boşaltılmalarına kadar geçen süre içerisinde maruz kaldıkları
stres faktörlerinin etkilerini en aza indirmek için, nakil sırasında uygun araç kullanımı gerekli ve önemlidir. Hayvan
nakillerinde kullanılan araçlar ülkeden ülkeye ya da aynı
ülke içinde bölgeden bölgeye farklılık gösterebilir 8. Ancak
ne tür araç kullanılırsa kullanılsın, hayvan nakillerinde
kullanılacak araçların tümü taşıma sırasında hayvan refahına yönelik Avrupa Birliği mevzuatına göre temel standartlara sahip olmalıdır 27.
Sığırlarda nakil sırasında kullanılacak araçların tek ya da
en çok iki katlı olması uygundur. Ancak araçların tek katlı
olması tercih sebebidir 10. Kısa mesafeli hayvan nakillerinde
taşınan hayvan sayısı da az (1-2 baş) olduğundan, kullanılan
araçlar genelde basit (kamyon, kamyonet, römork vb) ve
tek katlıdır. Uzun mesafeli hayvan nakillerinde ise her
biri 4 ya da 5 padoktan oluşan iki katlı ve tam donanımlı
araçlar tercih edilmektedir 6. Hayvanların nakli sırasında
çok katlı araçlar tercih ediliyorsa, katların yüksekliği önem
taşımaktadır. Nakil sırasında hayvanlara, normal pozisyonlarında ayakta durma imkanı sağlanmalıdır 10. Sığırlarda
normal pozisyonda vücudun en yüksek noktası başın üst
tarafıdır ve başın en üst noktası ile tavan arasındaki mesafe
ergin hayvanlarda 20 cm, buzağılarda 10 cm olmalı, kat
yüksekliği bu ölçülere göre ayarlanmalıdır 9.
Nakil sırasında kullanılacak araçların özelliklerini belirleyen bir diğer unsur nakil süresidir. Hayvan nakillerinde
8 saatten daha uzun süreli mesafelerde taşıma tercih edilmemelidir. Ancak nakil 8 saati aşıyor ise, hayvanlar 8 saatlik
periyot sonrası, yolculuğa devam etmeden önce en az bir
saat süre ile dinlendirilmelidir. Araçların taşıması gereken
özellikler 8 saat ve daha kısa sürecek nakiller ve 8 saatten
daha uzun süren nakillere göre belirlenir 27.
Sekiz saat ve daha kısa süreli nakillerde:
- Hayvanlar arasında yeterince boşluk olmalı,
- Hayvanların başlarını rahatlıkla kaldırabilecekleri seviyenin
altında kat yapılmamalı,
- Hayvanların kaçamayacağı tasarımlar yapılmalı,
- Araçlar hayvanların tahammül edebilecekleri standartları
taşımalı, incinme, yaralanma olmamalı,
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- Katlarda uygun altlık kullanılmalı, idrar, dışkı ve sulama
sisteminden kaynaklanabilecek rutubeti engelleyebilmeli,
- Köprü ve rampalar hayvanların rahatlıkla yüklenip boşaltılabileceği özelliklere sahip olmalı,
- Araçlar hayvanların havalandırılmasına engel olmayacak
şekilde tasarlanmalı, hava cereyanı ve yağış gibi dış etkenlere
karşı korunaklı olmalı,
- Hayvanlar asla iki dingil arasında yapılmış olan ek taşıma
yerlerinde taşınmamalıdır.

8 saati aşan nakillerde:
- Mutlaka altlık olmalı,
- Araçta mutlaka havalandırma sistemi olmalı yeterli hava
bölmelere ulaşabilmeli,
- Vücut büyüklük ve tiplerine göre uygun sayılarda gruplandırma yapabilmek için araç içerisinde seyyar bölme düzeneği olmalı,
- Gerekli durumlarda müdahalede kolaylık sağlanabilmesi
için araç yerleşimi hayvanların doğrudan gözlemlenebileceği
şekilde planlanmalı,
- Araç hayvanların su içebilmeleri için sulama sistemine
sahip olmalı ve bu sistem tüm hayvanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede olmalı,
- Gerekli durumlarda araç dışarıdan kolayca su takviyesi yapabilecek sisteme sahip olmalıdır 28.

TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUM
Hayvan refahı Türkiye’de çiftlik hayvanları yetiştirme
sistemleri içinde yeni tanınan kavramlardan biridir. Hayvan
nakilleri bu kavramın önemli bir parçasıdır ve Türkiye gibi
büyük bir ülke için özel bir önem taşır. Nüfusun yoğun
olduğu batı bölgelerinin sığır eti talebini sadece kendi
bölgelerinde üretilen sığırlardan elde etmeleri mümkün
değildir. Dolayısıyla, söz konusu dengesiz nüfus dağılımı
canlı hayvan nakillerinin artmasına sebep olmakta 29, bu
nedenle ülkenin batısı ile doğusu arasında gerçekleşen
hayvan nakilleri kaçınılmaz bir hal almaktadır 13. Hayvanların satın alındığı yerden yüklemelerinin yapılabilmesi, hareket saatinin isteğe göre ayarlanabilmesi, kesimhaneye
kadar nakillerin yapılabilmesi, taşıma maliyetinin daha düşük olması, taşıma firesinin daha az olması, daha hızlı ulaşım
imkanı sağlaması, her yerde bulunabilmesi, kapasitesinin
değişik olması gibi nedenlerden dolayı karayolu ile yapılan
taşımacılıkta daha çok kamyon tercih edilmektedir. Ancak,
ülkemizde taşıma yapılan kamyonlar hayvan nakli için düzenlenmemiş olup üstü açık kasalı kamyonlardır.
Karayolu ile yapılan nakillerde nakil süresi yol şartları,
mevsim, nakil vasıtasının tipi, yüklenen hayvan sayısı, verilen mola ve şoföre göre değişmektedir. Yolların nakillerin
yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında virajlı olması nedeniyle bilhassa hızlı seyreden taşıtlar hayvanların yorulmasına, strese girmesine ve yaralanmalarına sebep olmaktadır. Hayvan pazarına getirilen hayvanlar taşıma refahı
yönünden incelendiğinde öncelikle ticaret borsasına ait

olan çalışma ruhsatı olmayan hayvan pazarlarının olduğu,
nakil araçlarından hayvanların yüklenmesi boşaltılması
sırasında kullanılan rampaların uygun olmadığı, hayvanların pazara giriş ve çıkışlarında düzenli olarak kontrol edilmediği söylenebilir 29.
Taşımanın getirdiği stres, sığırlarda sağlık, ürün ve refahı
etkiler 30. Bu nedenle Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de
taşıma sırasında hayvanların refahlarını korumaya yönelik
düzenlemeler bulunmaktadır 29. Avrupa Birliği uyum sürecinde konuyla ilgili mevzuatların gerektirdiği yaptırımlar
ve bu yaptırımları uygulama olanaklarında çeşitli sorunlarla yüz yüze olan Türkiye’de T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgede, hayvan nakil araçları, hayvanların yüklenmesi, taşınması ve boşaltılmasına yönelik düzenlemeler şu
şekilde sıralanmıştır 31:
Hayvan nakil araçları
- Nakil araçları hayvanların güvenli bir biçimde nakledilmelerini sağlayacak şekilde olmalıdır.
- Hayvan nakleden araç ve konteynırlara dışarıdan görülecek şekilde, hayvan nakledildiğini belirten levhalar asılacaktır.
- Nakil araçlarının üzerleri hava şartlarına uygun ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde kapatılacak, kapakları
sağlam ve hayvanların atlama ve kaçmalarını engelleyecek
şekilde olacaktır.
- Nakil araçlarında hayvanların hacimlerine ve planlanan
yolculuğa uygun yeterli alan ve yükseklik olması sağlanacaktır.

Hayvanların yüklenmesi ve boşaltılması
- Hayvan nakil araçlarının yükleme yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
- Aracın taban döşemeleri üzerine en az 2 cm kalınlığında
yataklık, sap, saman veya talaş vs. maddeler serilecektir.
- Nakil araçlarına normalden fazla hayvan yüklenmeyecek,
değişik türlerden hayvan yüklenmesi durumunda araçlar
içinde ayrı bölmeler oluşturulacaktır.
- Hayvanların uygun rampalarla, yaralanmalarına sebep olmayacak ve gereksiz yere acı ve ıstırap çekmeyecek şekilde
yüklenmeleri, taşınmaları ve boşaltılmaları sağlanacaktır.

Hayvanların taşınması
- Zorunlu kesimler dışında fiziksel ve sağlık şartları uygun
olmayan hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecektir.
- Küpelenmemiş, kayıt altına alınmamış ve pasaportsuz
sığır cinsi hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecektir.
- Hayvanların nakliyesinin uzun sürmesi durumunda (8 saatten fazla), uygun aralıklarla hayvanlara yem-su verilmesi ile
dinlendirilmesi konularında nakliyeci ve hayvan sahibine bilgi
verilecektir.
- Nakliyecilerin nakil araçlarında yem-su yönünden tedarikli
olup olmadıkları ve yeteri miktarda urgan, yular vs. ile ilk yardım
çantası bulundurup bulundurmadıkları kontrol edilecektir.
- Nakil araçlarına yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap

516

Sığırlarda Taşıma Sırasında ...

çekmelerine neden olabilecek şekilde aşırı olarak yüklenmiş
hayvanlar ile hasta hayvanların bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, bu tür hayvanları taşıyan araçlara veteriner
sağlık raporu düzenlenmeyecektir.

SONUÇ
Son yıllarda dünya çapındaki yetiştirme sistemleri içerisinde hayvan refahı kavramının giderek önem kazanması,
hayvansal üretim, ithalat ve ihracatında sadece hayvan
sağlığını değil, aynı zamanda hayvan refahını da koruyan
yaptırımları içeren çeşitli standartların getirilmesine neden
olmuştur. Nitekim hayvan nakilleri sırasında ölüm oranlarının artması, karkaslardaki deformasyonlar, hayvanlarda
ağırlık kaybı, etlerin kalitesinde azalma gibi hayvan refahı
standartlarının göz ardı edilmesinden kaynaklanan bir takım problemler hayvan refahı kurallarının önemini ortaya
koymaktadır. Üretim sürecinde hayvanların işletmeden işletmeye ya da işletmeden kesimhaneye taşınması rutin
olarak gerçekleşen bir eylemdir ve nakil öncesi, sırası ve
sonrasında yükleme yoğunluğu, nakil süresi, yükleme ve
boşaltma rampaları ve araç özellikleri gibi çeşitli koşullar
hayvan refahına etkili olmaktadır.
Sonuç olarak, nakledilecek hayvanların, ırkına, türüne,
cinsiyetine, yaşına, kasaplık ya da damızlık olarak kullanılma
amacına göre, refahları açısından ihtiyaçlarının, nakliye
sırasında hayvanlar üzerinde oluşabilecek stres faktörlerinin
ve etkilerinin bilinmesi ve bu etkilerin en aza indirilmesi
için, konu ile ilgili yasa ve mevzuatlar kapsamında alınacak
temel önlemler büyük önem taşımaktadır.
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