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gun hale getirilebileceği konusunda
bilgilerini Türkiye’nin her platformunda payalaşmaya çalışmaktadırlar.
EonA ve AWF kesimhaneleri dolaşarak gözlemler yapmakta, her kesimhanenin kendine özel hangi değişiklikleri yapması gerektiğini, bire bir
mezbahane yetkililerine sunarak ve
hatta beraber bu değişikliklerin yapılması için el birliği yaparak, kesimlerin
hayvan refahına uygun olmasına çalışmaktadır.
Burada buna kaç örnek vererek konuyu gözler önüne sermek daha açıklayıcı olacaktır.
Mesela, bir hayvan kesimhaneye sokulmaya çalışılırken yapılan yanlışlar:
Kesilecek hayvan ön tarafta kesilmiş
hayvanları görmekte ve o alana gitmemek için doğal olarak geri kaçmaktadır. Geri kaçmasın diye, o alanda
çalışan işciler, hayvanı vura vura, kuyruğunu çevirip sıka sıka veya elektirikli şok çubuklarıyla hayvanların genital
bölgelerine elektirik akımı vere vere
ve bunu her hayvana uygulayarak onları kesim alanına zorlamaktadırlar.
Can bu, elbette önünde kesilen hayvanı gördüğünde kaçacaktır, o alana
girmemek için herhalde direnecektir.
Ancak, basit bir şekilde hayanların
kesildikleri yerler, oraya doğru ilerlemekte olan hayvana gösterilmese, bu
sorun ortadan kalkacak ve havanlar
boşu boşuna o kadar sopaya maruz
kalmayacaklardır. Ayrıca kesim yerlerin girişlerinin karanlık olması da hayvanın içeriye girmeye direnme sebeplerindendir. Hayvanlar doğal olarak
karanlık yerlere girmekten ürkerler.

Hele bir de içerden acı ile böğüren
hayvanların sesi de geliyorsa. Karanlık bir kapıdan içeri girmek istemeyen
hayvan, aynı yukarıdaki sopa, kuyruk
kırımı ve elektirik akımlarına maruz
kalmaktadır. Halbuki çözüm oldukca
basit. Girişe bir lamba takılsa ve aydınlatılsa hayvan hiç ürkmeden kendiliğinden içeri girecektir. Hayvana acı
verilmeden kesilse bunlar olmayacak.
Bunun gibi giderilmesi bir kaç basit
noktadan ibaret olan sebeplerden
dolayı, Türkiye’de istisnasız binlerce
hayvan kesimler sırasında sopa yemek
zorunda kalmaktadır. Hayvanlar dövüle dövüle kesim alanlarına ilerletilmektedirler.
Yine kesim alanındaki uygulamalar
bir başka acı. Örneğin bir tonluk bir
hayvanı tek bacağından zincire vurularak zeminden yukarı çekilmesi ve
bazen onun dakikalarca o şekilde sallandırılması. Hayvanların bu sırada acı
içinde böğürmeleri ve ağlamaları, hayvan sağa sola çırpınmasın diye, elini
hayvanın gözüne sokan kasaplar, bir
darbede kesmek yerine, kör bıçaklarla
hayvana üç beş bıçak sallayanlar. Neler yokki.
Bu konularda EonA ve AWF yapmış
oldukları tesbitler çerçevesinde hiç
bir karşılık beklemeden projeler sunmaktadır. Hayvanların bekleme yerlerinden tutun da, kesim esnasındaki
iyileştirmelere kadar her noktada hayvan refahının artırılması ve acıların
azaltılması için nelerin, nasıl yapılacağı ile ilgili eğitimler vermektedirler. Türkiye’nin bazı veteriner fakültelerinde üniversite dekanlarının ve

hocalarının davetiyle, geleceğin veteriner hekimleri ve sektörde çalışan insanlara seminerler veriyorlar. Fakülte
dekanları, EonA ve AWF yetkililerini
davet ederek, öğrencilerinin hayvan
refahı ve davranışları konusunu, bir
de hayvan severlerden dinlemelerini sağlıyorlar. Ve bunları bu STKlar
tamamen karşılıksız yapmaktadırlar.
Örneğin STK bünyesinde bulunan Veteriner hekim Dr. Ellen Eser, kesimler
sırasında hayvanların refah durumları
ve et kalitesinin kesimlerin şekli ile ne
denli ilişkili olduğu konusunda, strese
giren hayvanın kasılmasından dolayı
kalitesiz et vereceğini, iki günlük seminerler çerçevesinde detaylıca anlatmakdadır.
Ayrıca bu STK’lar, Türkiye’de bulunan
ve kesim ekipmanları üretici firmaları
ile kesimhane sahiplerini buluşturarak, hem kesimhanelerin modern hale
gelmelerinde, hem de böylece hayvan
refahının artırılmasında bağlantı kurmaya da önayak olmaya çalışmaktadırlar.
Dini hassasiyetleri olan bir ülke olan
Türkiye’de kesimlerin helal olması
şartı çok önem arzetmekdedir. Hayvan refahını en üst seviyede koruma
altına almış olan dini kuralların, bilinçsizlik yüzünden uygulanmaması da bir
başka konu. EON ve AWF, islam dini
otoritelerinden almış oldukları ‘islamda hayvan refahı ve dikkat edilmesi
gereken hassasiyetler’ide kesimhanelerde çalışanlara hatırlatmaktadır. Hazırlamış oldukları türkçe bir broşür ile
kesimlerin helal olabilmesi için, ayrıca
dini emirler de olan, hayvan refahı kurallarının uygulanmasına da çalışmaktadırlar.
Daha fazla bilgi almak ve bu STK ları
tanımak, bağlantı kurmak isteyenler
için kullanılacak e Mail adresleri ve internet siteleri lesley@eyesonanimals.
com www.eyesonanimals.com. Yazışmalar ve konuşmalar Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca veya Hollandaca olabilir.

