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Hayvan Refahı Nedir?

• Hayvanın çevresiyle uyum içinde olması,

yaşadığı çevreye acı çekmeden adapte

olabilmesi, psikolojik ve fiziksel yönden

sağlıklı olması haline hayvan refahı denir.

• Hayvanların taşıma esnasında uyulması

gereken tüm refah kurallarına nakilde hayvan

refahı denir.



Nakilde Hayvan Refahı A.B Mevzuatı

• AB Hayvanların Uluslararası Taşınması Esnasında Korunması İçin Avrupa
Sözleşmesinin İmzalanması (21 Haziran 2004)

• 1/2005/EC sayılı Nakliye ve ilgili diğer işlemler sırasında hayvanların
korunması Konsey Yönetmeliği

• 91/628/EEC sayılı Hayvanların nakliyeleri esnasında korunmaları
hakkında direktif

• 95/29/EC sayılı Hayvanların nakliyeleri esnasında korunmaları hakkında
değişiklik yapan direktif

• 1255/97 sayılı EC Dinlendirme istasyonları hakkında Konsey Tüzüğü

• 411/98/EC sayılı Karayolu ile 8 saatten fazla taşınmaları durumunda ilave
şartlar hakkında Konsey Tüzüğü

• 2001/298/EEC sayılı değişiklik yapan direktif

• 1040/2003/EC sayılı Hayvan Dinlendirme istasyonlarının kullanımı ile
ilgili Konsey Tüzüğü



Nakilde Hayvan Refahı AB Mevzuatı-
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• 90/425, 91/426, 91/628, 95/29 sayılı yönetmelikler,

Hayvanların nakil sırasında korunmasına ilişkin standartlar,

• 1255/97 sayılı yönetmelik, Hayvanların nakli sırasında
kullanılan dinlendirme noktaları ve nakil güzergahı ile ilgili
standartlar,

• 411/98 sayılı yönetmelik ile süresi sekiz saati aşan
nakillerde çiftlik hayvanlarının taşınması için kullanılan
araçlara getirilen standartlar ortaya konmuştur.

• Nakille ilgili son direktif ise Nakliye ve ilgili diğer işlemler
sırasında hayvanların korunması ve 64/432/EEC ve
93/119/EC Sayılı Direktifler ile 1255/97 (EC) Sayılı
Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 22 Aralık 2004
tarih ve 1/2005 Sayılı Konsey Yönetmeliğidir.



Nakilde Hayvan Refahı A.B. Mevzuat 

1/2005 EC
• 1/2005 Sayılı Konsey Tüzüğü (EC) 05.01.2007 tarihinden

itibaren yürürlüğe girmiştir.

• Üye ülkelerde canlı hayvan nakilleri sırasında, hayvan
refahına etki eden bazı faktörleri ve bu faktörlerin
hayvan/hayvansal ürün üzerindeki olumsuz etkilerini en aza
indirmek için alınması gereken tedbirleri içeren bir
düzenlemedir.

• Ayrıca hayvanların taşınması esnasında kullanılacak
taşıtlara ait teknik ve hijyenik şartları,

Nakiller esnasında nakile refakat edecek olan bakıcılara,
nakil aracı, nakil yapan organizatörlere verilecek yetki
belgesi ve araçlara yetki belgesi verilmesi/alınması-iptal
edilmesini ve denetim ve yaptırımları kapsamaktadır.



Ülkemizde Nakilde Hayvan Refahı 

Uygulamaları

• Ülkemizde hayvanların nakilleri sırasında

refahına ilişkin hükümler 1/2005 EC Konsey

Tüzüğüne uyumlu olarak hazırlanmış olan ve

24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanan Hayvanların Nakilleri

Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği

ile belirlenmiştir.



Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı 

ve Korunması Yönetmeliği

• 1/2005 EC ile uyumlaştırılarak hazırlanmıştır.

• Mevzuat ile birlikte canlı hayvanların nakilleri

esnasında kullanılacak nakil araçlarına ait teknik

ve hijyenik gereklilikler,

• Nakillere eşlik edecek olan refakatçi, bakıcı ve

sürücülerin hayvan refahı konusunda eğitim

alması gerekmektedir. Ayrıca taşıma işleminin

gerçekleştirileceği araçların sertifikalandırılarak

kayıt altına alınması sağlanmıştır.



Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı 

ve Korunması Yönetmeliği-2

• Hayvan nakillerine ilişkin genel şartlar, nakil

esnasındaki uygulamalar, nakiller sırasında

bulundurulması gereken belgeler, hayvan

naklinin planlanması, paydaşların

yükümlülükleri ve sorumlulukları, su verme ve

beslenme aralıkları, yolculuk saatleri,

dinlenme süreleri, yapılacak resmi kontroller

ve cezai hükümler yer almaktadır.



Nakilde Hayvan Refahı Neden 

Önemli??

• Nakil araçlarının yüklenmesi,

• Yükleme rampası ve indirme rampalarının eğimi,

• Hayvan başına araçta düşen alan,

• Nakil aracının özellikleri (Havalandırma

yükseklik, zemin, suya erişim imkanı vb.)

• Yol ve İklim koşulları.

• Nakilde Hayvan Refahına direkt olarak etkilidir.



Nakilde Hayvan Refahı Neden Önemli-
2

• Yapılan araştırmalarda nakil sırasında hayvanların
maruz kaldıkları stresin düşük düzeyde olması
hayvanın refahı ve karkasın kalitesine olumlu etkiye
sahip olduğu tespit edilmiştir.

• Refah koşullarının iyileştirilmesi,

a) Ölüm oranlarının azalmasına

b)Karkasta oluşabilecek deformasyonların
azalmasına

c)Canlı ağırlık kaybının daha az miktarda olmasına

d)Etlerin kalitesinin koruması gibi parametrelere
etki etmektedir.



Hayvanların Nakilleri Esnasında 
Refahına İlişkin Süreç

• Nakil planlaması, yem, su ve havalandırma ihtiyacı

• Hayvan davranışları, hastalık semptomlarının gözlenmesi, kötü

refah koşullarının tespiti (acı, stres vb. gibi)

• Nakile uygunluk

• Nakile ilişkin yasal mevzuat ve gerekli dökümanlar

• Genel hastalık önleyici prosedürler, temizlik ve dezenfeksiyon

• Hayvanların gözlemlenmesi, nakil sırasında hava durumu ve acil

durumlara müdahale

• Türe, yaşa ve cinsiyete göre hayvanların nakil işleminin

gerçekleştirilmesi

• Uzun yolculuklar (8 saat üzeri) için yolculuk kütüğü ve diğer

gerekli kayıtlar



Nakilin Planlanması

• Hayvanların hazırlanması

• Gerekli belgeler (Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus
Veteriner Sağlık Raporu, Pasaport, Nakil Belgesi,
Nakliyeci Yetki Belgesi, Sürücü Yetki Belgesi vb.)

• Hastalıklar açısından kontrol

• Acil durum planları

• Seyahat süresi

• Türlere göre yer tahsisi (yükleme yoğunluğu)

• Araç altyapısı ve nakile uygunluğu

• Hastalıklar açısından kontrol

• Nakil esnasında hayvanların kontrolü



Hayvanların Hazırlanması-1

• Hayvanlar nakilden önce beslenme ve su yönünden nakle

adaptasyonu sağlamalıdır. Hayvanlar, korkularını azaltacak

şekilde hayvanları yüklemelidir, yolculuktan kısa bir süre yem

kısıtlamasına gidilebilir.

• Hayvanlar yere yattığında, hepsi normal bir yatış pozisyonu

alabilmelidir. Hayvanlar ayakta dururken yeterli alana sahip

olmalıdır. Gerekli tavan boşluğu miktarı hayvan türüne bağlıdır.

(Ancak sığırlar için cidago yüksekliğinden en az 15 cm,

koyun-keçi türünde ise en 30 cm olmalıdır.) Her hayvan

taşıma için doğal pozisyonunu alabilmelidir.



Hayvanların Hazırlanması-2

•Değişik türlerdeki hayvanlar,

• Önemli ölçüde farklı büyüklükte ya da yaşta

olan hayvanlar,

• Cinsel yönden yetişkin erkekler ve dişiler,

• Boynuzlu hayvanlar ve boynuzsuz hayvanlar,

• Birbirine düşman olan hayvanlar,

AYNI ARAÇTA NAKİL EDİLMEMELİDİR!!!!



Hayvanların Hazırlanması ve Yer Tahsisi



Nakil Araçlarının Yapısı

• Nakil araçları hayvanlara yaralanmasına, kayması veya düşmesine neden olacak
yapıda olmamalıdır.

• Nakil araçlarında keskin kenarlar olmamalı, araç zemini dezenfeksiyon ve temizlik
işlemleri için uygun malzemeden yapılmış olmalıdır.

• Hayvanların yüklenmesi ve indirilmesi için hareketli bir rampa düzeneği
bulunması büyük önem arz etmektedir.

• Nakil araçlarında iklim koşulları göz önünde bulundurularak hayvanların aşırı
sıcaktan veya soğuktan etkilenmesi önleyecek (branda, güneşlik vb.) özelliklerin
bulunması da gerekmektedir.

• Araç içi havalandırmayı sağlamak amacı ile uzun yol araçlarında bağımsız bir
iklimlendirme ekipmanı kısa yol araçları için ise yeterli hava girişini sağlayacak
düzenek/yapı bulunmalıdır.

• Uzun yol araçları için yem ve suya erişim için gerekli altyapı bulunmalı, seyahat
kütüğü için GPS sistemi de bulunmalıdır.

• Araç içerisinde kullanılan altlık malzemesi dışkı ve idrarı iyi emen bir malzemeden
(kum gibi) temin edilmesi hayvanların kaymasını yada ıslak zeminin hayvana
etkilerini en aza indirecektir.



Nakil Araçlarının Yapısı-2

• Nakil süresi, hayvanın türü, yaşı, hava durumu vb.

durumlar göz önünde bulundurularak uygun miktarda

yem ve suya erişim sağlanmalıdır.

• Kısa yol nakil araçları ile en fazla 8 saat süre ile

yolculuk yapılmalıdır. Şayet 8 saati aşan yolculuklar

yapılacak ise ilave gereksinimleri karşılayan araçlar

(Uzun yol onaylı nakil araçları) nakillerde

kullanılmalıdır.

• Bu ilave gereksinimler havalandırma, GPS sistemi,

seyahat kütüğü kayıtları, yem ve suya erişim için

donanımı kapsamaktadır.



Nakil Araçlarının Yapısı



Nakil Araçlarının Yapısı



Nakil Süresi

Söz konusu seyahat sürelerin bitimini

takiben 24 saat hayvanların dinlendirilmesi

gerekmektedir.

Standart Araçlar İle 
Seyahat Süresi

Seyahat 
Süresi

Dinlenme 
Süresi

Seyahat 
Süresi

Sığır 8 14 1 14

Sütten Kesilmemiş 
Buzağılar

8 9 1 9



Yükleme Yoğunluğu

Kategori Yaklaşık ağırlık (kg) Alan (m2/hayvan) 

Küçük danalar 50 0.30 ila 0.40

Orta boy danalar 110 0.40 ila 0.70

Ağır danalar 200 0.70 ila 0.95

Orta boy sığır 325 0.95 ila 1.30

Ağır sığır 550 1.30 ila 1.60

Çok ağır sığır > 700 > 1.60

Kategori Yaklaşık ağırlık (kg) Alan (m2/hayvan) 

Küçük danalar 50 0.30 ila 0.40

Orta boy danalar 110 0.40 ila 0.70

Ağır danalar 200 0.70 ila 0.95

Orta boy sığır 325 0.95 ila 1.30

Ağır sığır 550 1.30 ila 1.60

Çok ağır sığır > 700 > 1.60



Gerekli Evraklar

Yurtiçi Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında
Yönetmelik, Hayvanların Nakilleri Esnasından Korunması ve Refahı,
Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü
Genelgesi gereği hayvanların nakilleri sırasında bulundurulacak resmi
evraklar belirlenmiştir.

İller arası nakillerde;

- Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu

-Sığır cinsi hayvanlar için hayvan pasaportları, koyun-keçi türü için
nakil belgesi

-Araç Dezenfeksiyon Belgesi

-Nakliyeci Yetki Belgesi (Tip-1, Tip-2), Bakıcı Yeterlilik Belgesi,
Sürücü Yeterlilik Belgesi, Uzun Yolculuklara İlişkin Karayolu Nakil
Araçları Onay Belgesi,

-Araç Kontrol Formları



Hayvanların Yüklenmesi

• Bakıcılar hayvanların sessizce ve gereksiz kuvvet uygulanmadan
yüklenmesini sağlamalıdır.

• Yükleme yapanların hayvanları sakin ve doğal yürüyüş
pozisyonunda hareket ettirebilmeleri için görüş bölgesinin eşiğinde
yer almaları gerekmektedir.

• Görüş bölgesinin içerisine girdiği anda hayvanlar hareket etmeye
başlar, şayet hareket durdurulmak isteniyorsa görüş alanından
çıkılmalıdır.

• Bakıcı hayvanının kör noktasında bulunmamalıdır, kör noktadan
yapılacak işlem hayvan tarafından algılanmadığından hayvanın
hareket etmesi mümkün değildir.

• Şayet hayvanların şahsi koruma alanına girilmesi durumunda
gerginlik oluşabilir ve hayvan hareket etmeyi durdurur.



HAYVANLARIN YÜKLENMESİ



Yüklemede Önemli Hususlar-1

• Hayvanın sakin kalması sağlanmalıdır.Sakin hayvanlar yükleme
kolaylığı sağlar ve hareket isteği daha fazladır

• Hayvanların doğal yürüyüş pozisyonunda nakil aracına bindirilmesi
sağlanmalıdır.

• Sessiz ortam sağlanmalıdır, yüksek veya ani ses hayvanları strese
sokar.

• Sürü halindeki hayvanlar gölge vb. hayvanı huzursuz edici bir
etkenle karşılaşırsa hareket etmeyi bırakır, bu gibi durumlarda
sürünün liderinin gölgeyi geçmesi beklenmelidir. Lider geçtikten
sonra diğer hayvanlarda onu takip edecektir.

• Hayvanın denge noktası cidago bölgesindedir.

• Bakıcı denge noktasının arkasında durması halinde hayvan hareket
edecektir, şayet denge noktasının önünde bulunması halinde hayvan
hareket etmeyi durdurur.



Yüklemede Önemli Hususlar-2

• Hayvanlar aşı yolu vb. gibi bir kanalda ise bakıcı hayvanın denge
noktasının karşı yönünde hareket etse dahi kolaylıkla yürümektedir.
Hayvanın kendi başına hareket etmesi sağlanmalıdır.

• Hayvanın denge noktasının zıt yönünden hızlıca yürümek, hayvanı
ileri doğru harekete geçirmek için en kolay yoldur.

• Hayvanlara nakil aracına bir rampa vasıtasıyla hızlı ve kolayca
yüklenir. Hayvanların durmasına yada padok/ahırda kendi etrafında
dönmesine izin verilmemelidir.

• Araçlar hazır olana kadar hayvanlar padok/işletme içerisinde
bekletilmelidir.

• Hayvanın hareket etmesini engelleyen hususlar ortadan
kaldırılmalıdır. En sık yaşanan örnek yükleme yapılırken araç
içerisinde insanın bulunması, su birikintilerinin yansımaları,
rampadaki/yerdeki derin çukurlar vb.



NAKİL

• Sürücüler hayvanlarda stres oluşturması muhtemel ani fren, keskin dönüş gibi sürüş

şekillerinden kaçınmalıdır.

• Uygun yolculuk süresinde yolculuğu gerçekleştirmelidir.(Hız limitlerine uyulmalıdır.)

• Nakil süresince hayvanlar iklim koşullarına karşı korunmalıdır.(Sıcak-soğuk hava gibi)

• Sıcak veya soğuk havalarda mola süreleri azaltılmalı, araçlar gölgeye/gölgelik alana park

edilmelidir.

• Araç içerisinde kaymayı, düşmeyi azaltmak amacıyla uygun ve yeterli altlık malzemesi

zemine uygulanmalıdır.

• Sürücü/Bakıcı yolculuk esnasında hasta/yaralanmış hayvan tespit etmesi halinde, hayvan

ayrılır ve ilk yardım müdahalesi uygulamalıdır. Bu hayvanların veteriner hekim tarafından

tedavi edilmeleri sağlanır ve acil olarak kesilmeleri ya da itlaf edilmeleri gerekiyorsa bu

işlem, gereksiz yere acı çekmelerine yol açmayacak şekilde yapılır.

• Yasal mevzuatta belirtilen durumlardaki yolculuk sürelerinde yem ve su ihtiyacının

karşılanması için gerekli önlemler alınmalıdır.(Hayvanın türü, yaşı ve cinsiyetine göre

ihtiyaçlar belirlenmelidir.)



HAYVANLARIN ARAÇLARDAN İNDİRİLMESİ VE NAKİL 

SONRASI İŞLEMLER

• Araçlar varış işletmesine geldikten sonra bekletilmeden ivedilikle
indirilmelidir.

• Varış işletmeleri hayvanın refahını artırıcı uygun hayvan başı alan,
yeterli havalandırma, uygun ışık, yeme ve suya erişim gibi unsurları
içermelidir.

• Varış işletmesinde hayvanlar araçtan indikten sonra hasta, yorgun,
takatsiz olanların olup olmadığı yönünden kontrol edilmelidir. Şayet
genel durumunda anormallik olan hayvanlar var ise bunlar tecrit
bölümüne alınarak gerekli iş/işlemler yapılmalıdır.

• Farklı işletmelerden toplanarak aynı işletmeye hayvan gelmesi
olasılığı hastalık varlığını artırabilir. Bu gibi durumlarda hayvanlar
nakil sonrasında uygun bir süre boyunca gözlemlenmelidir.

• Kullanılan nakil araçları, hayvanlar işletmeye indirildikten sonra
öncelikle yıkanarak kaba temizliği yapılmalı, ardından dezenfekte
edilerek yeni nakil için hazır hale getirilmelidir.



Sabrınız için teşekkür ederim
“Bu proje Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik
tamamıyla SETBİR sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini
yansıtmak zorunda değildir.”


