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Bu modül et ve çeĢitleri, kaynakları et ve ürünlerine 
uygulanan iĢlemleri, hayvan barınak ve kesim, iĢleme 
yerlerinin sağlık koĢullarına uygunluğuna yönelik 
bilgilerinin verildiği öğrenme materyalidir. 
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YETERLĠK Et ve ürünlerinin sağlığa uygunluk iĢlemlerini yürütmek 
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Genel Amaç  

Mevzuat doğrultusunda et ve et ürünlerinin sağlığa 
uygunluk iĢlemlerini yürütebileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Et ve et çeĢitlerinin sağlığa uygunluk iĢlemlerini 
yürütebileceksiniz. 
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ÖLÇME VE 
DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
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GĠRĠġ 
 
Sevgili Öğrenci, 

 
Halk sağlığı yönünden gıda güvenliği ve güvencesi önemli bir konudur. Dünyadaki 

tüm ülkeler gıda sağlığının geliĢtirilmesi yönünde gayret sarf etmektedir. Tüm bu çabalar,  
artan gıda güvenliği problemlerini ve geliĢen tüketici ilgisini karĢılamak içindir. Gıda 
güvenliği gıdadan kaynaklanan hastalıklarla da yakından ilgilidir. 

 
Gıdalarda gıda güvenliğini tehlikeye sokan biyolojik, kimyasal ve fiziksel 

ajanlar/tehlikeler bulunabilmektedir. Bunlardan biyolojik tehlikeler, bakteriler, virüsler, 
parazitler, küf ve toksinlerdir. Kimyasal tehlikeler, pestisitler, veteriner ilaçları, doğal toksik 

maddeler, endüstriyel kontaminantlar, gıda iĢleme sırasında oluĢan toksik maddeler ve gıda 
katkı maddeleridir. Fiziksel tehlikeler ise cam, metal, plastik, taĢ, toprak, tahta parçaları, kıl 
gibi yabancı maddeler ve radyoaktivitedir. 

 
Gıdalar ile ilgili olarak üretimden tüketime kadar hemen her aĢamada kirlenme riski 

bulunmaktadır. Gıdanın ürün olarak elde edilmesinden saklanmasına, depolanmasına 
nakliyesine ve daha sonraki iĢleme ve tüketilme aĢamalarında kirlenme riski oldukça 
yüksektir. Besinlerin sağlıklı olarak tüketiciye ulaĢtırılması için biyolojik, fizik ve kimyasal 

kirlenmelerin önlenmesi gerekir. 
 
Bu modül ile hayvansal besinlerden et ve ürünlerinin sağlıklı koĢullarda, istenilen 

kalitede, tüketici sağlığını koruyan gıda üretim ilkeleri, uygulamaları ve araçlarını içeren 
sistemle ilgili bilgiler öğreneceksiniz. 

 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 

 
 

Et ve et çeĢitlerinin sağlığa uygunluk iĢlemlerini yürütebileceksiniz. 
 
 

 
 

 Kasaplık hayvanlardan elde edilen kesim atıklarının nerelerde hangi amaçlar 

için kullanıldığını araĢtırınız. 
 Etlerde bulunan proteinlerin insan hücresi üzerine olan etkilerini araĢtırınız. 
 Etlerde bulunan vitaminlerinin özelliğini araĢtırınız. 
 Protein yetersizliğine bağlı geliĢen hastalıkları araĢtırınız. 
 Yetersiz ve dengesiz beslenme ile yeterli ve dengeli beslenmenin insan sağlığı 

üzerine olan etkilerini araĢtırınız. 
 Ġnançların et tüketimine olan etkilerini araĢtırınız. 

 

1. ET VE ÇEġĠTLERĠ 
 

1.1. Et  
 

Sığır, manda, koyun, keçi gibi büyük ve küçükbaĢ hayvanlar, tavuk, hindi, kaz, ördek, 
Beç tavuğu gibi evcil kanatlı hayvanlar ile tavĢan ve domuzdan elde edilen, insan tüketimine 
uygun olan tüm parçalarıdır. 

 

Et, değiĢik türdeki kas liflerinin demetler hâlinde bir araya gelerek toplaması ile 
oluĢur. 

   

Sığır eti Tavuk eti Balık eti 

Resim 1.1: Et çeĢitleri 
 

Etler biyolojik değeri yüksek, kaliteli protein kaynaklarıdır. Ayrıca B grubu vitaminler 
ve demir bakımından da zengindir. Etin su olmayan kısımları protein ve yağdan ibaret 
olduğundan yüksek enerji kaynağıdır. Yağlı etlerin kalori değeri yüksek, yağsız etlerin kalori 
değeri düĢüktür. Yağsız etlerin protein değeri yüksektir.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Etler içerdikleri bağ dokularına bağlı olarak sert ya da yumuĢak olur. Dokunun 
niceliği ve dayanıklılığı kaslara ve hayvanlara göre değiĢir. Lif türlerinin nitelikleri 
arasındaki değiĢiklikler, etler arasında saptanan renk ve tat farklarını büyük ölçüde açıklar. 
Bağ dokudaki nicelik ve nitelik farkı etlerin değiĢik sertliklerde olmasına yol açar. Etler 

arasında gözlenen renk farklılıkları ile kaslar arasındaki değiĢiklik miyoglobin oranından ve 
bu pigmentin belirli bir kasta bulunduğu kimyasal biçimden kaynaklanır. 

 
Günümüzde geliĢmiĢ ülkelerde et tüketimi fazladır. Ekonomik bakımdan az geliĢmiĢ 

ve geliĢmekte olan ülkelerde ise et tüketimi azdır. Pahalı bir besin olması nedeni ile yeterli 
bir tüketim mümkün olmamaktadır. Bununla beraber bazı alıĢkanlıklar ve dini inançlarda et 
tüketimini etkilemektedir. 

 

1.2. Tanımlar 
 

 Et: Sağlıklı hayvanlardan elde edilen, taze veya tekniğine uygun iĢlenmiĢ, 
yenilebilir hayvansal dokuları ifade eder. 

 Kırmızı et: Kasaplık hayvanlardan elde edilen etleri ifade eder.  

 Kanatlı eti: Tavuk, hindi, kaz, ördek ve benzeri kanatlı hayvanların insan 

tüketimine uygun tüm parçalarını ifade eder. 

 Kasaplık hayvan: BüyükbaĢ hayvanları, küçükbaĢ hayvanları, domuz ve tek 

tırnaklı hayvanları ifade eder. 

 KüçükbaĢ hayvanlar: Koyun ve keçiyi ifade eder. 

 BüyükbaĢ hayvanlar: Sığır, manda ve deveyi ifade eder. 

 Kesim: Kasaplık hayvanların kesilip kanlarının akıtılması, derisinin yüzülmesi, 

iç organlarının çıkarılması, etlerinin parçalanması ve kemiklerinden ayrılması 
iĢlemlerinin tamamını ifade eder. 

 Kombina: Kasaplık hayvanların kesildiği, etlerinin parçalandığı, iĢlendiği, 

mamul madde hâline getirildiği, soğutulduğu, muhafaza edildiği, ambalajlandığı 
ve paketlendiği bölümlerin tamamını veya mezbahaya ilaveten bu bölümlerden 
bir kısmını kapsayan tesisleri ifade eder. 

 Mezbaha: Kasaplık hayvanların kesildiği ve etlerinin soğutulduğu tesisleri 

ifade eder. 

 Tesis: Kombina tanımında yer alan birimlerden her birini ifade eder. 

 Antemortem: Kesim öncesi muayeneyi ifade eder. 

 Postmortem: Kesim sonrası oluĢan tüm değiĢiklikler ve muayeneyi ifade eder. 

 Damga: 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanun‟una dayanılarak 
çıkarılan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği‟nin ilgili maddesinde 
açıklanan esaslara uygun olarak yapılmıĢ ve Bakanlıkça ( Tarım ve Köy ĠĢleri 

Bakanlığı ) kabul edilmiĢ mührü ifade eder. 
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 MenĢe Ģehadetnamesi: Hayvan sahipleri, vekilleri veya nakledicileri, 

hayvanların çıkıĢ yerinde salgın ve bulaĢıcı hayvan hastalığı olmadığını ve 
sağlıklı bulunduklarına dair resmî veteriner hekim tarafından verilmiĢ raporu 
ifade eder.  

 
MenĢe ve sağlık raporlarında hayvanların nevi, cinsi, adedi, sahibinin adı, adresi, 

çıkıĢ, kontrol ve varıĢ yerleri, hayvan maddelerinin nevi, miktarı, ambalajlarının Ģekli, balya 

adedi, markası, ağırlığı, seri numarası, sahibinin isim ve adresi, çıkıĢ, kontrol ve varıĢ yerleri  
yazılan belgedir. 

 Etin yenilemeyen kısımları: Kanatlılar dıĢında et tanımında belirtilen 

hayvanlardan elde edilen deri, guddeler (salgı bezleri), testisler hariç üreme 
organları, göz ve göz kapağı, böbrek hariç üriner organlar, larinks (gırtlak) 
kıkırdağı, soluk borusu, kornea dokusu, kulak, tırnak ve boynuz gibi organlar. 
Kanatlı hayvanlardan elde edilen baĢ, yemek borusu, kursak, bağırsaklar ve 
genital organlar ile sakatatın hazırlanmasında ortaya çıkan artıklar ve hastalıklı 
sakatatlarını ifade eder.  

 Et ürünleri: Taze et, hazırlanmıĢ et ve hazırlanmıĢ et karıĢımları tebliğ 
kapsamındaki ürünler dıĢında, sadece soğutma veya dondurma iĢleminden 
geçen etlerden hazırlanan kesit yüzeyleri taze etin karakteristik özelliklerini 

göstermeyecek Ģekilde iĢlemden geçen ürünleri ifade eder. 

 ĠĢlem görmüĢ et: Kesit yüzeyi etten farklı bir görüntü vermeyen, parçalama, 

kıyma hâline getirme, tütsüleme, tuzlama ve bunun gibi iĢlemleri görmüĢ eti 
ifade eder. 

 Mamul madde: Etin veya iç organların içine yardımcı ve katkı maddeleri 

katılması ve ürünün niteliğine göre çeĢitli iĢlemleri görmesi sonucunda elde 
edilen ürünleri ifade eder. 

 Yardımcı madde: Yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için 

kullanılan ham madde ve katkı maddeleri dıĢında kalan maddelerin her birini 
ifade eder. 

 Katkı maddeleri: Normal Ģartlarda tek baĢına gıda olarak tüketilmeyen veya 

gıda ham veya yardımcısı olarak kullanılmayan, tek baĢına besleyici değeri olan 
veya olmayan, seçilen teknoloji gereği kullanılan iĢlem veya imalat sırasında 
kalıntı veya türevleri mamul madde bulunabilen gıdanın üretilmesi, tasnifi, 
hazırlanması, iĢlenmesi, ambalajlanması, taĢınması, depolanması sırasında gıda 
maddesinin tat, koku, görünüĢ yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek 
veya istenmeyen değiĢikliklere engel olmak ve gıdanın biyolojik değerini 

düzeltmek amacı ile kullanılmasına izin verilen maddeleri ifade eder. 

 Hayvansal kökenli diğer ürünler: Et özütleri, eritilmiĢ hayvansal yağ, jelatin, 
et tozu, tuzlanmıĢ veya kurutulmuĢ kan, tuzlanmıĢ veya kurutulmuĢ kan 

plazmasını ifade eder.  
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 Sakatat: Kanatlılar dıĢında et tanımında belirtilen hayvanlardan elde edilen 
karaciğer, böbrek, beyin, dalak, testis, kalp, dil, yemek borusu, dıĢ kırmızı kasık 
eti, diyafram kası, iĢkembe, bağırsak, paça ve kelle gibi organ ve organ 

parçalarını ayrıca kanatlı hayvanlardan elde edilen safra kesesi alınmıĢ 
karaciğer, yürek, boĢaltılmıĢ iç zarı çıkartılmıĢ taĢlık ve parçalama sırasında 
ortaya çıkan kanatlı derisini ifade eder. 

 Karkas: Tekniğine uygun olarak kesilmiĢ kasaplık hayvanların kanı akıtılarak 
yüzüldükten sonra iç organları boĢaltılıp baĢ ve ayaklarından ayrılarak 
soğutulduktan sonra elde edilen gövdesini ifade eder. 

 Kanatlı karkas: Tekniğine uygun olarak kesilmiĢ, kanı akıtılmıĢ, tüyleri 

yolunmuĢ, içi boĢaltılıp baĢ ve ayakları kesilmiĢ, yıkama ve soğutma iĢlemi 
görmüĢ, suyu sızdırılmıĢ bütün hâldeki kasaplık kanatlı hayvan gövdesini ifade 
eder.  

 Lezzet vericiler: Ġnsan tüketimine uygun baharatlar, aromatik bitkiler veya 
bunların özütlerini ifade eder.  

 ĠĢleme: Karkas eti ürünleri veya sakatat ürünleri üretilirken kullanılan etin 

muhafaza süresini uzatmak amacı ile baĢka bir gıda maddesi ile birlikte veya tek 
baĢına ısı uygulaması, tütsüleme, tuzlama, marinasyon, kürleme, piĢirme, 
emülsifiye etme, olgunlaĢtırma veya kurutma gibi fiziksel ve/veya kimyasal 
iĢlemlerden geçirilmesini ifade eder. 

 Isı uygulaması: Kuru veya nemli ısı uygulamasını ifade eder. 

 Marinasyon: Etin tuz, bitkisel yağ gibi çeĢitli gıda maddeleri ve gerektiğinde 
lezzet vericiler kullanılarak muamele edilmesini ifade eder. 

 Tuzlama: Et ürünleri iĢlenmesinde tuz kullanılmasını ifade eder. 

 Kürleme: Etin korunması ve daha lezzetli hâle getirilmesi amacı ile tuz ve katkı 
maddelerinin ürünün her tarafına dağıtılması iĢlemini ifade eder. 

 Tütsüleme: Et ürünlerini korumak, rengi ve tadı geliĢtirmek, antimikrobiyal ve 
antioksidan etki sağlamak için uygulanan iĢlemi ifade eder. 

 OlgunlaĢtırma: Etin tuz ve katkı maddeleri ile birlikte uygun klimatik koĢullar 
altında neminin yavaĢ ve kademeli olarak uzatılması yolu ile doğal 
fermantasyona veya enzimatik iĢleme tabi tutulması sonunda zaman içinde 
ürüne tipik duyusal özelliğini veren değiĢikliklerin meydana gelmesini ifade 

eder. 

 Kurutma: Doğal veya yapay yollar ile su içeriğinin düĢürülmesi iĢlemeni ifade 
eder. 

 PiĢirme: Etlerin gerektiği kadar ısıtılarak yenilebilir duruma getirilmesi 
iĢlemini ifade eder.  

 Emülsifiye etme: Etlerin emülsiyon hâline getirilerek çeĢitli iĢlemlerden 

geçirilmesini ifade eder. 

 Hermetik olarak kapatılmıĢ kaplar: Hava geçirgenliği olmayan ve ürüne ısıl 
iĢlem uygulanması sırasında ve sonrasında mikrobiyal bulaĢmalardan korumak 
için kullanılan taĢıyıcı kapları ifade eder. 
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1.3. Etin Beslenmedeki Yeri ve Önemi 
 
Eski çağlardan beri et, göçebe olarak yaĢayan insanların belli baĢlı besin 

kaynaklarından biri olmuĢtur. Günümüzde ise en önemli besin maddelerinden biridir. 
Genellikle ekonomik bakımdan az geliĢmiĢ ülkelerde halkın esas besinini tahıllar oluĢturur. 
Ekonomik düzeyi yüksek olan ülkelerde et tüketimi daha fazladır. 

 

Esansiyel (elzem) amino asitlerce zengin olan et çok değerli bir gıdadır. Genel olarak 
et, bünyenin kolay kabul ettiği ve her türlü güçlendirici rejimde yer alan hücre yapıcı ve 
onarıcı bir besindir. Etin bileĢiminin yaklaĢık % 75‟ini su, % 20‟sini protein, %2 - %3‟ünü 
lipit oluĢturur. Etin su olmayan kısımları çoğunlukla protein ve yağdan ibaret olduğundan 
aynı zamanda enerji kaynağıdır. 

 

1.3.1. Etin Yapısı 
 
Et hayvanların yenebilen kas dokularıdır. Kaslar zincir hâlinde sıralanmıĢ hücre 

dizilerinin birbirleri ile bağlanması sonucu meydana gelir. Hücre dizilerini birbirine bağlayan 
dokulara bağlantı dokuları denir. Bağlantı dokuları iki çeĢittir; beyaz renkte olan kollejen, 
sarı renkte olan elastin diye adlandırılır. Kollejen su ile ısıtıldığı zaman jelatine hidrolize 
olur. Elastin piĢirme ile önemli bir değiĢiklik göstermez. Bağlantı dokuları fazla hareket eden 
kaslardan daha fazladır. Etin piĢirilmesi için seçilen yöntem, kullanılacak etin bağlantı 

dokularının miktarına bağlıdır. Fazla bağlantı doku bulunan etler genellikle kaynatılarak 
veya kıyma Ģeklinde piĢirilir. Bağlantı dokusu az olan etler kebap, biftek, pirzola ve rosto 
olarak kullanılır. Yine bağlantı dokusu fazla olan etler (boyun, ayak kısımlarının etleri) 
kıyma hâlinde sucuk ve sosis yapmada kullanılabilir. 
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Resim 1.2: Sığır etinin elde edildiği bölgeler 
 

1.3.2. Et ÇeĢitleri (Eti Ġçin YetiĢtirilen Hayvanlar) 
 

Etler çeĢitli kaynaktan elde edilir. Bu kaynakların baĢlıcaları: 
 
 Kanatlı hayvan etleri 
 Kasaplık hayvan etleri 
 Su ürünleri (Su ürünlerine ait bilgiler su ürünleri modülünde iĢlenmiĢtir.) 

 

1.3.2.1. Kanatlı Hayvan Etleri 
 
Tavuk, hindi, kaz, ördek gibi hayvanlardan elde edilen etlerdir. 
 
 Kanatlı hayvan etinin beslenmedeki önemi 

 
Etinden, yumurtasından yararlanmak üzere tavuk, horoz, kaz, ördek ve hindi 

yetiĢtirilir. Ayrıca av etleri de bu gruba girer. Kanatlı hayvan etleri protein, B grubu 
vitaminleri, çinko ve demir bakımından zengindir. Kanatlı hayvan etleri sığır ve koyun etine 
göre daha az yağ içerir. Özellikle tavuk ve hindinin beyaz eti en yağsız ettir. 
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 Kanatlı hayvan etlerinin sağlığa uygunluğu  
 

Bu etler, sağlığı bozucu öğeleri taĢımamalıdır. Kanatlı hayvanların yetiĢtirilmesi 
sırasında etlerine antibiyotik, pestisit, hormon kalıntıları geçer. Yine yemler, çevre 
kirlenmesi ile kurĢun, kadmiyum, civa gibi toksik elementler ve mikotoksinler etlere geçer. 
Bunların kalıntı miktarları güvenilir düzeyin üstünde olmamalıdır. 

 

Kanatlı hayvanlar denetim altında kesilmelidir. Kesimden sonra 4 oC‟de tutulmalıdır. 
Bu etlerde nahoĢ koku olmamasına, etlerin diriliğini yitirmemiĢ olmamasına, iç organlarının 
renginin koyulaĢmamıĢ bulunmasına dikkat edilir. Ayrıca üzerinde kontrol edildiğine ait 
damga aranır. 

 

Kanatlı hayvan etleri, piyasaya ambalajlı veya ambalajsız olarak verilir. Ambalajlı 
ürünlerde ambalajın üzerinde veya içinde bulunan etikette firma adı, adresi, tanıtıcı iĢareti, 
ürünün adı, kesim tarihi, muhafaza usulü, muayene eden veteriner hekimin kaĢe numarası 
okunaklı olarak silinmeyecek Ģekilde yazılmıĢ olmalıdır. 

   

Resim 1.3: Kanatlı hayvan etleri 
 

Ambalajsız hazırlanan ürünlerde damga yerine geçmesi amacı ile karkasın kanadına 
veya bacak kemiğinin ilk boğumuna yukarıda belirtilen bilgileri taĢıyan etiket veya bandrol 
yapıĢtırılır. 

 

Piyasaya verilmek için temizlenen karkaslar 1oC, - 4 0C arasında muhafaza 
edilmelidir. 

 

ĠĢletmede hazırlanan ürün eğer dondurulacak ise -30 0C,- 40 0C sıcaklıkta saklanır,    -
18 0C taĢınır. 

 

 Kanatlı hayvan etleri ile geçen hastalıklar  
 

Kanatlı hayvan etleri ile insanlara geçen en önemli hastalıklar Ģunlardır: 
 

 Salmonellozis: En çok piliçlerde görülür. Salmonellalı tavukların 
bağırsaklarında kanamalar, karaciğerinde nekrotik kısımlar vardır. 
Ġnsanlar için son derece tehlikeli bir hastalıktır, bu nedenle hastalıklı 
kanatlı eti yenmez, imha edilir.  

 Tüberküloz: Hastalığın etkeni mycobacterium avium‟dur. Bütün kanatlı 

hayvanlarda rastlanır. BulaĢma yolları solunum, sindirim sistemi ve 
yumurtaları iledir. Hastalıklı kanatlı eti yenmez, imha edilir. 
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 Tavuk vebası: Kanatlı hayvanlarda görülen çok öldürücü akut viral bir 
enfeksiyondur. Kanatlıların solunum ve sindirim sistemine ait bulgular 
verir. Bu hastalığı taĢıyan hayvanların kesimi yasaktır. Kanatlı tüm yan 

ürünleri ile imha edilir. 
 

Ayrıca son yıllarda öldürücü etki yapan göçmen kuĢlardan kanatlılara, onlardan da 
insanlara geçen etkeni H5N1olan kuĢ influenzası (kuĢ gribi) olarak bildirilmiĢtir. 

 

1.3.2.2. Kasaplık Hayvan Etleri 
 

Kasaplık hayvan etleri, her ülkenin örf, adet ve inançlarına göre değiĢir. Ülkemizde 
koyun, keçi, sığır, manda ve deve etleri kasaplık hayvan etleridir. Diğer ülkelerde domuz, at 
ve buna benzer hayvan etleri kasaplık hayvan etlerindendir. 

 

 Sığır eti: Sığır etinin yapısal özelliği hayvanın yaĢı ve cinsiyetine göre belirgin 
farklılıklar gösterir. Genç sığırların etleri ince lifli, solgun kırmızı renktedir. 
Boğa etleri kaba lifli, koyu kırmızıdan bakır kırmızısına kadar değiĢen renkte ve 
az yağlıdır. Öküz eti yağca zengindir. Sığır etinin % 70-75‟i su, % 19‟u protein, 

%7‟si yağ, %1‟i tuz, %0 42‟si karbonhidrattır. 

   

Resim 1.4: Sığır eti 
 

 Dana eti: Etin rengi pembe, et lifleri incedir. Yağ dokusu zayıftır. Dana etinin 
kokusu sığır etinin kokusundan çok farklı olup ekĢimsi, aromatiktir. Bu aroma 
dana etine tipik lezzet kazandırır.  

 Manda eti: Manda etinin rengi taze iken koyu esmer kırmızıdır. Soğuduktan 
sonra renk alır. Manda etinde hafif yosun kokusu vardır. Et lifleri çok serttir, 

piĢirildiği zaman fazla sertleĢir. Yağı beyaz ve kuru olup sığır yağından daha 
settir. 

 

Resim 1.5: Manda 
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 Koyun eti: Etin rengi kırmızı, yağı beyazdır. Koyun etinde yağ oranı çoktur. 
Koyun etinin bileĢimi, ortalama % 55-60‟ı su, % 25‟i yağ, % 16‟sı protein, %0 
25‟i karbonhidrattır. Kas dokusu ince ve sık liflerden oluĢmuĢtur. Koyun etinin 
kendine özgü hafif amonyağımsı bir kokusu vardır. 

 

Resim 1.6: Koyun 

 

 Keçi eti: Koyun etine oranla açık renklidir. Etin rengi keçi oğlaklarında oldukça 
açık, yaĢlı keçilerde ise koyudur. Keçilerin kaslarında çok az oranda yağ 
bulunur. Kokusu hafif, dokuları kaygandır. 

 

Resim 1.7: Keçi 

 
 Domuz eti: Domuzlarda etin özellikleri, renk, yaĢ ve beslenme durumunun 

dıĢında, gövdede bulunduğu yere göre farklılıklar gösterir. Genç domuzların 

etleri ince lifli soluk kırmızıdan gül kırmızısına veya gri - beyaza kadar değiĢen 
görünümdedir. Domuz eti oldukça yumuĢak kıvamlıdır. Yağ kısmen kasların 
içine dağılmıĢ, kısmen de onları sarmıĢ durumdadır. YaĢlı erkek domuzlar ve 
diĢi domuzların etleri koyu kırmızı, oldukça kaba lifli ve az yağlı olur. Domuz 
etinin kokusu kendine özgü olup diğer etlerden kolayca ayırt edilir. 
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 At eti: YaĢlı etleri koyu kırmızıdan, kahverengi- kırmızıya kadar değiĢen 
renktedir. Genç atlarda ise açık kırmızıdır. Hava ile temas eden et yüzeyi kısa 
sürede mavimsi bir parlaklık kazanır. Süratle koyulaĢarak siyah – kırmızıdan, 
siyaha kadar değiĢen bir görünüm alır. Et lifleri narin olmakla beraber oldukça 

kalın gruplar oluĢturur. At etinin kıvamı serttir. Yağ dokusu ancak kasların 
etrafını sarmıĢ hâldedir. At eti kaynatılınca su üzerinde sarı yağ damlacıkları 
toplanır. At eti hafif tatlımsı lezzete sahiptir. Kendine özgü kokusu, kaynatıldığı 
zaman biraz gübremsi kokar.  

 

Resim 1.8: At 
 

1.3.2.3. Hayvan Barınma Yerleri ve Özellikleri 
 

Hayvanların dıĢ etkenlerden korunması için veya yetiĢtirme programına göre onlara 
ulaĢtırılacak hizmetlerin gerçekleĢmesine yarayan padok, gölgelik, sundurma ve ahır gibi 
oluĢumların tümü barınak olarak sınıflandırılır. 

 

Resim 1.9: BüyükbaĢ hayvan barınağı 
 

Hayvan barınakları; yapılıĢlarına göre ve yetiĢtirme yönüne göre yapılır. 
 

 YapılıĢlarına göre hayvan barınakları 
• Kapalı sistemde yapılmıĢ barınaklardır. Üstü ve yanları kapalı yapılardır. 

Bu tip ahırlar dıĢkıların toplanması için uygun yapıda inĢa edilir. 
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• Açık veya yarı açık sistemde yapılmıĢ barınaklardır. Sundurma, gölgelik 
ve yan duvarları olmayan barınakları kapsar. Zemin kapalı sistem ahırına 
benzer. 

 

Resim 1.10: Yarı açık hayvan barınağı 
 

 YetiĢtirme yönüne göre hayvan barınakları 
• Süt hayvan barınakları: Çoğunluğu kapalı oluĢları ve sınırlı ölçüde de 

açık ve yarı açık barınakları kapsamaktadır. 
• Besi hayvan barınakları: Serbest entansif (Süt hayvanları ve besi 

sığırlarının yetiĢtirildiği sistemdir.) yetiĢtirmeye uygun padoklardan  
bağlamalı kapalı barınaklara kadar değiĢen besi yeri ve ahırları 
kapsamaktadır. 

• Genç hayvan barınakları genellikle damızlık iĢletmelerinde bulunan 
hayvanlardır. 
 

1.4. Et Üretimi ve Kontrolü 
 

Ticari amaçla kasaplık hayvan kesimlerinin, mezbaha, et kombinası veya kapalı 
hayvan kesim yerlerinde yapılması mecburidir. Bu mahaller dıĢında kesim yapılması 
yasaktır. Köylerde ve kırsal alanlarda yapılacak kesimler ile kurbanlık hayvanlar için 
yapılacak kesimler bunun dıĢındadır. Belirtilen kesim yerlerine gelecek olan bütün 

hayvanların baĢka il veya ilçelere ait ise veteriner sağlık raporu, civar köylerden gelenlerin 
menĢe Ģehadetnamesi bulunması mecburidir.  

 

Resim 1.11: Et iĢleme ünitesi 
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Veteriner sağlık raporu veya menĢe Ģehadetnamesi bulunmayan hayvanlar kesim 
salonuna gönderilmez. Veteriner sağlık raporu veya menĢe Ģehadetnamesi ile kesim yerlerine 
getirilen hayvanların kesimden önce ve kesimden sonra muayeneleri veteriner hekim 
tarafından yapılır. Belediyelere ait kesim yerlerinde muayeneler belediye veteriner 

hekimince yapılır. Veteriner hekimi bulunmayan belediyeler, serbest veteriner hekimler 
eliyle bu hizmeti yerine getirir. 

 

Canlı hayvanlar kesimden önce aĢağıdaki sıraya göre muayene ve kontrol edilir. 
 

 Hayvanın nevi ve cinsi tesbit edilir. 
 Hayvanın durumu, davranıĢları, çevresine karĢı ilgisi ve hareketi araĢtırılır. 
 Vücut muayenesinde deri, sindirim, solunum ve tenasül organları muayene 

edilir. 

 Sığırda sığır vebası, Ģarbon, yanıkara, tüberküloz, Ģap hastalığı, kuduz ve ateĢli 
hastalıklar, danalarda ayrıca dizanteri araĢtırılır. Koyun ve keçilerde, uyuz, 
Ģarbon, kuduz aranır. Kanatlılarda, newcastle, kolera, tifo, difteri, tüberküloz, 
kuĢ gribi hastalıklarını mevcudiyeti aranır. 

 Çok zayıf hayvanlar ile etlerin olgunlaĢmamıĢ durumdaki genç hayvanlar, 
gebelik müddetinin üçte ikisini doldurmuĢ gebeler, bir hafta önce doğum 
yapmıĢ inekler ve ateĢi çok yüksek hayvanların kesilmesine müsaade edilmez.  

 

1.5. Etlerin Muayenesi  
 

Etlerin muayenesinde uyulması ve alınması gereken tedbirler Ģunlardır. 
 

 KesilmiĢ hayvanın gövdesi ve bütün organları veteriner hekim tarafından, 
sistematik muayeneye tabi tutulmadıkça hiçbir iĢlem yapılmaz ve kesim yerinin 
dıĢına çıkarılmaz. 

 Mezbaha, et kombinası veya kapalı kesim yeri idaresi, etlerin ve sakatatın 

muayenesinde kullanılmak üzere gerekli aletleri temin etmek zorundadır. 
 Kesilen hayvanların, iç organlarının ve baĢının hangi hayvana ait olduğuna dair 

gerekli önlemler alınır. 
 Kesilen hayvanların iç organları ve etleri ayrı ayrı kontrol edilir. 
 Sığırlarda sistiserkus movis bakımından dil, kalp, göğüs ve çene kasları 

muayene edilir. 
 

1.6. Etlerin Damgalanması 
 

Mezbaha, et kombinası ve kesim yerlerinde kesilen ve veteriner hekimce muayene ve 
kontrol edilen etlerden hastalıksız olanlar, sağlığa zararsız sabit mürekkepli damga ile 

mühürlenir. Koyun ve sığırlarda mor mavi; keçi, manda, deve ve domuzlarda kırmızı 
mürekkep kullanılır. Damgalarda hayvanın nevi, kesim yerinin ismi, kod numarası 
Bakanlıkça (Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı) verilen sıra numarası bulunur.  

 

ġartsız olarak yenilmesine karar verilen etler 3,5 cm çapında daire Ģeklindeki gıda 

kıymeti düĢük etler, bir kare içindeki 3,5 cm çapında daire Ģeklindeki imhası mecburi etler, 
kenarları 5 cm olan eĢkenar üçgen Ģeklindeki fenni iĢlem yapıldıktan sonra yenilecek etler, 
kenarları 4 cm olan kare Ģeklindeki damgalarla mühürlenir. 
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Damgalar vücudun iki tarafına omuz, göğüs, karın, but veya sağrı bölgeleri üzerine 
vurulur. Damgalama iĢlemi etlerin muayenesini yapan veteriner hekimin yönetimi altında 
yapılır. 

 

1.7. Gıda Değeri DüĢük Etler  
 
AĢağıda sayılan etler, gıda değeri düĢük etlerdir. 

 
 Fenni iĢlem yapıldıktan sonra yenilmesine müsaade edilen etlerdir. 
 Tüberküloz hastalığı bulunan organ ve kısımların imhasından sonra geri kalan 

hastalıksız ve kaĢektik olmayan, yeni bir bulaĢmaya ait araz göstermeyen etler 
 Balık veya balık yağı tat ve kokusunda olan veya rengi değiĢmiĢ etler ile çok 

hafif ilaç kokusu bulunan etler 
 Az miktarda sisteserkuslu etler  
 KaĢektik olan ve yetersiz beslenmiĢ hayvanlardan elde edilen etler 

 GeliĢmesini yeterli Ģekilde tamamlamayan dana etleri 
 
Gıda değeri düĢük etlerin ayrı yerlerde veya reyonlarda etiketlerinde belirtilerek 

satıĢlarına müsaade edilerek tüketime sunulur. 
 

1.8. Kesim Atıkları Kontrolü 
 
Kombinalarda, üretim sonucunda oluĢan atıkların bir kısmı diğer sanayi kuruluĢlarında 

ürün olarak değerlendirilirken bir kısmı usulüne uygun olarak imha edilmelidir. 
 

Kasaplık hayvanlardan elde edilen kesim atıkları, yan ürünlere çevrilerek kullanılır. 
Atıklar gıda maddesi veya katkı maddeleri, hayvan yemi, ilaç ve kozmetik ve diğer 
sanayilerde kullanılır. Kesim atıkları deri, kıllar, yün, kan, kemik, tırnaklar, boynuzlar, 
bağırsaklar, yenmeyen etler, atık parçaları ve bağırsak içerikleridir. 

 
Kombinalar ve kesim ünitelerinde gübre tankı, kan toplama yeri, ham deri depoları ve 

bağırsak temizleme yerleri olmalıdır. 

 

1.9. Sakatat Kontrolü 
 

Sakatat, kanatlılar dıĢında et tanımında belirtilen hayvanlardan elde edilen karaciğer, 
böbrek, beyin, dalak, testis, yürek, dil, paça, kelle gibi organ ve organ parçalarını ayrıca 
kanatlı hayvanlardan elde edilen safra kesesi alınmıĢ karaciğer, yürek, boĢaltılmıĢ iç zarı 
çıkartılmıĢ taĢlık ve parçalama sırasında ortaya çıkan kanatlı derisidir. 
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Resim.1.12: Sakatat (kelle, ayak) 

 
Sakatat taze tüketilebildiği gibi diğer et ürünlerinin ham maddesi olarak da 

kullanılabilir. Vitamin ve mineral madde içeriği oldukça yüksektir. Daha kolay bozuldukları 
için iyi denetlenip hemen iĢlenmesi gerekir. 

 

Resim 1.13: Sakatat (iĢkembe) 

 

Resim 1.14: Sakatat (böbrek, dalak) 
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1.10. Hayvansal Yağların Kontrolü 
 
Çoğunlukla sığır ve koyun karkasından özellikle aĢırı semirtilmiĢ hayvan 

karkaslarından et ürünleri ile normal olarak değerlendirilmeyen yağlar elde edilir. Bu 
yağların bir kısmı sucuk, kavurma, sosis ve salam üretiminde kullanılırken kalan kısmı diğer 
sanayi kuruluĢlarında değerlendirilir. 

 

1.11. Ġmha Edilmesi Gereken Etler (El Konulacak Etler) 
 
KesilmiĢ hayvan etlerine hastalığın nevine yaygın veya mevzi oluĢuna veya bozulma, 

kokuĢma, kirlenme, zehirli madde ihtiva etme durumuna göre tamamen veya Ģartlı olarak el 
konulur. 

 
El konulması (imhası gerekli) hususlar Ģunlardır: 
 
 ġarbon 
 Yanıkara 
 Sığır vebası 

 Kuduz 
 Ruam 
 Tetanoz 
 Tüberküloz 
 GeniĢ sahalardaki yaralar, kangrenler, organların iltihaplanması neticesi 

meydana gelen yaygın kanlı ödemler 
 Hastalık neticesi meydana gelen aĢırı zayıflık 

 Bütün dokularda yeĢil-sarı yahut yeĢil-sarımtırak renk 
 Ġlere derecede kokuĢma, bozulma, kirlenme ve yaygın iltihap  
 ZehirlenmiĢ hayvan eti 
 BozulmuĢ, kokuĢmuĢ kanatlı ve balık eti 
 
Domuzlarda dil ve kaslarda yapılan kesitlerde triĢin sayısı 9 adetten az ise Ģartlı olarak 

serbest bırakılır. TriĢin sayısı 9 adetten fazla olan etlerde vücuda tam olarak el konulup imha 

edilir. 
 
ġartlı olarak el konulan etlerin değerlendirilmesi, veteriner hekimin muayene ve 

kontrolünde yapılır.  
 

1.12. Et Ürünlerinin Özellikleri 
 
Et ürünleri Ģu özelliklere haiz olmalıdır: 
 

 Et ürünlerinde kullanılan etler sağlık kontrolünden geçtiğini ve insan tüketimine 

uygun olduğunu belirtir sağlık damgasını taĢımalıdır. 

 Et ürünleri ısıl iĢlem uygulanarak, kürlenerek, marine edilerek, kurutularak, 

tütsüleme veya olgunlaĢtırma iĢlemi uygulanarak üretilir. 
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 Et ürünlerinin üretiminde izin verilen katkı maddeleri, aroma maddeleri, gıda 
maddeleri ve lezzet vericiler kullanılabilir. 

 Et ürünleri karkas etinden veya sakatattan hazırlanır, karkas etinden hazırlanan 

et ürünlerine sakatat katılmaz. Sakatattan hazırlanan et ürünlerine ise karkas eti 
katılabilir. 

 Et ürünlerinde tek tırnaklı hayvanların eti kullanılamaz. 

 Et ürünleri etiketlerinde belirtilen kasaplık hayvan etlerinden imal edilmelidir. 

 Et ürünleri kendilerine has görünüĢ, yapı, renk, lezzet, koku ve aromada 

olmalıdır. Et ürünlerinde kullanılan kılıflar yırtık ve çatlak olmamalıdır, kılıf ile 
dolgu arasında boĢluk bulunmamalıdır. 

 Salam, sosis gibi emülsifiye et ürünlerinde niĢasta miktarı kütlece en çok %5, 

pH en çok 6,4 olmalıdır. 

 Pastırmalarda rutubet miktarı en çok %40, tuz miktarı kuru maddede en çok % 

8,5, pH değeri ençok 5,8 ve çemen miktarı en çok %10 olmalıdır. 

 Fermente sucuklarda yağ miktarı en çok %40, rutubet miktarı en çok %40, pH 

değeri en çok 5,4 olmalıdır. 

 Isıl iĢlem görmüĢ sucuk ve benzeri ürünlerde yağ miktarı en çok %40, pH 

değeri en çok 5.8 olmalıdır. 

 Sucuk ve pastırma üretiminde niĢasta kullanılmamalıdır. 

 Bonfileli, dilli, etli, fıstıklı salam ve jambon gibi et ürünlerinde ürüne adını 
veren girdinin miktarı en az %3 olmalıdır. 

 Kavurma kemiksiz etten yapılmalı, yağ miktarı en çok %35 ve jelatin miktarı en 
çok %5 olmalıdır. 

 Et ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği‟nde 

belirtilen hükümlere aykırı olmamalıdır. 

 Et ürünlerindeki pestisit kalıntı miktarları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği‟nde 

verilen değerlere uygun olmalıdır. 

 Et ürünlerindeki veteriner ilaçları tolerans düzeyleri Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği‟nde verilen değerlere uygun olmalıdır. 

 Tahta paketler sadece ambalajlı et ve et ürünlerinin taĢınmasında kullanılabilir. 

Galvanize metal kullanımına ürünlerin kurutulmasında izin verilir ancak bu 
durumlarda da korozyon olmamalı ve et ürünü ile temas etmemelidir. 

 Et ürünleri üretiminde parçalama, dilimleme ve kürleme iĢlemlerinin yapıldığı 

yerlerin sıcaklıkları +120 oC‟yi geçmemelidir. 

 Hermetik olarak kapatılmıĢ kapların, yığının temizlendiğini, hermetik olarak 

kapatıldığını ve hasarsız olduğunu kontrol için gerekli düzenekler olmalıdır. 

 Isıtma ekipmanlarının sıcaklık göstergeleri kalibreli termometreler ile kontrol 

edilmelidir. 
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 Et ürünlerine ait mikrobiyolojik kriterler uygun olmalıdır. 

 Et ürünlerine iyonize radyasyon veya ultraviyole iĢlemi uygulanması hâlinde 

Gıda IĢınlama Yönetmeliği‟nde belirtilen değerlere uygun olmalıdır. 

 Et ürünlerinin ambalajlanmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği‟nin 

hükümlerine uygun ambalaj materyalleri kullanılmalıdır. 

 Etikette, ürünün saklama sıcaklığı, et ürünlerinin elde edildiği tür, karıĢım söz 

konusu ise ürün adının hemen yanına en az 12 puntoluk büyüklükte her ürün 
yüzdesi, sucuklarda yağ oranı yüzdesi etikette belirtilmelidir. 

 Et ürünlerinin taĢına ve depolanmasında kurallara uyulmalıdır (Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliği‟nde belirtilen kurallar). 

 Et ürünlerinin üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği‟nde belirtilen kurallara uyulmalıdır. Numune, 
uluslararası kabul görmüĢ metotlarla analiz edilmelidir. 

 Et ürünleri üreten ve satan iĢyerleri, tescil ve izin, ithalat iĢlemlerinde Et ve 

Ürünleri Tebliği hükümlerine uymak zorundadır. 
 

1.13. Et ve Et Ürünlerinden Ġnsanlara Geçen Hastalıklar 
 

Sağlıklı hayvan etleri çok az mikroorganizma ihtiva eder. Etler kesim sırasında 
kiĢilerden, kullanılan ekipmanlardan, daha sonra etin depolanması ve dağıtım sırasında 
kullanılan nakil vasıtaları dâhil her türlü araç gereçler, kıyma makinesinden, et tahtasından, 
paket kâğıdından kirlenir. 

 

 Et ve ürünlerinden geçen paraziter hastalıklar: 
 

Genel olarak bir canlının baĢka bir canlıya zarar vererek yaĢamasına parazitlik adı 

verilir. Gıdalarda parazitlerden bulaĢan enfeksiyonlar Ģunlardır: 
 

• Tenya saginata (sığır tenyası): Sığır etinden bulaĢır. EriĢkin solucan 
insanın ince bağırsağında, kurtçuk Ģekli olan sistiserkus bovis ise 
sığırların iskelet kasları baĢta olmak üzere dil, yutak, damak, kalp ve 
diyafram kaslarına yerleĢerek yaĢar. 
 

Tenya saginatadan korunmak için et ve ürünlerinin kurallara uygun, hijyenik Ģartlarda 
tüketilmesi gerekir. 

 

Tenya solium (domuz tenyası): Domuz etinin yenmesi ile bulaĢan insanın ince 
bağırsağında yaĢar. Parazit yumurtasının domuz tarafından alınmasından sonra oluĢan 

keseciğe sistiserkus selluza denir.  Sistiserkus selluzanın insana geçmesi ile ince 
bağırsaklarda Ģerit oluĢturur. Tenya soliumun yumurtası insan vücuduna besin, su ve benzeri 
yollarla ağızdan girer, kaslarda kesecikler oluĢturur.  

 

Tenya soliumdan korunmak için et ve ürünlerinin kurallara uygun, hijyenik Ģartlarda 
tüketilmesi gerekir. 
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• Echinococus granovlasus: Enfekte köpek dıĢkısı ile dıĢarı çıkan ve toza 
karıĢan yumurtalar solunum yolu ile alınır. Köpek Ģeridi de denir; yani 
ana konak köpektir. Parazit yumurtaları alındığı zaman hidatikkist veya 
kisthidatik denilen hastalık meydana gelir. 

  
Alınması gereken tedbirlerin baĢında köpeklerin kontrol altına alınması ve bulaĢık 

etlerin kedi, köpek gibi hayvanlara verilmeyerek imha edilmesi gerekir. 
 

• Trichinello spinolis: Çiğ ya da iyi piĢirilmemiĢ domuz eti yemekle 
insana geçer. Kurtçuklar kan ve lenf damarları yolu ile iskelet kaslarının 
dokularına ulaĢır ve yeni keseler içinde kaslara yerleĢir. Trichinello 
spinolisten en iyi korunma domuz etinin kullanıldığı gıdaların yeterli bir 

sıcaklıkta belirli bir süre piĢirilerek tüketilmesidir.  
 
 Et ve et ürünlerinden insana geçen enfeksiyon hastalıkları: 

 
Hayvanlardan insanlara geçen hastalık etkenlerinin baĢlıcaları Ģarbon, ruam, 

tüberküloz, salmonella, sığır vebası, Ģap, çiçek ve kuduzdur. 
 

Son yıllarda beyine yerleĢerek öldürücü etki yapan bir tür virüsün de bu hastalığı 
taĢıyan büyükbaĢ hayvanlardan insanlara geçtiği bildirilmiĢtir. Sığırlardan geçtiği için buna 
deli dana hastalığı denmiĢtir. 

 
Ayrıca son yıllarda öldürücü etki yapan ve insanlara geçen virüslerden kaynaklanan 

etkeni H1N1 olan pandemik A influenza yaygın adı ile domuz influenzası (domuz gribi) 
olarak yeni bir tür hastalık bildirilmiĢtir. 

 
Stafilokokus aureus bakteri toksinlerini ihtiva eden etler çok iyi piĢirilmelidir. Uygun 

koĢullarda bekletilmemiĢ etlerde brucella mikroorganizmaları da tehlike yaratır. Uygun 
koĢullarda hazırlanmayan ve havasız ortamda saklanan sucuk, sosis, salam ve et konserveleri 
clostridium botulinum ve clostridium perfringens gibi bakteri sporları toksin üretir. Bu gibi 
yiyecekler tüketildiğinde zehirlenme yapar. Bu toksinler, sıcağa dayanıksızdır. Et iyi 
piĢirilerek (10 dakika) etkisiz hâle getirilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Et çeĢitleri-kaynaklarını tespit ediniz. 

 Sığır etinin yapısını inceleyiniz. 

 Dana etinin yapısını inceleyiniz. 

 Manda etinin yapısını inceleyiniz. 

 Koyun etinin yapısını inceleyiniz. 

 Keçi etinin yapısını inceleyiniz. 

 Domuz etinin yapısını inceleyiniz. 

 At etinin yapısını inceleyiniz. 

 Kanatlı etinin yapısını inceleyiniz. 

 Etin beslenmedeki önemini tespit ediniz. 

 Hücre üzerindeki etkisini inceleyiniz. 

 Kalori değerini inceleyiniz. 

 Aminoasitlerin görevlerini inceleyiniz. 

 Esansiyel aminoasitleri inceleyiniz. 

 Hayvan barınma yerlerinin sağlığa 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Kapalı sistemle yapılan hayvan 
barınaklarını inceleyiniz. 

 Açık ve yarı açık hayvan barınaklarını 
inceleyiniz. 

 Süt hayvanlarının barınaklarını 

inceleyiniz. 

 Besi hayvanı barınaklarını inceleyiniz. 

 Genç hayvan barınaklarını inceleyiniz. 

 Et ve ürünlerinden insana geçen 

hastalıkları tespit ediniz. 

 Tenya saginata parazitlerini içeren etleri 
inceleyiniz. 

 Tenya solium parazitlerini içeren etleri 
inceleyiniz. 

 Echinococus granulosus parazitlerini 

içeren etleri inceleyiniz. 

 Trichinella spinalis parazitlerini içeren 
etleri inceleyiniz. 

 Ruam, sığır vebası, yanıkara, Ģarbon, 

burusella, tüberküloz, kuduz ve 
diğerlerinin hayvanlar üzerindeki 
belirtilerini inceleyiniz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Etlerin muayenesi ve damgalanması 

iĢlemlerinin sağlığa uygunluğunu 
kontrol ediniz.  

 Hayvan karkasının damgalandığı 

belgeleri inceleyiniz. 

 Gıda değeri düĢük etlere vurulan 
damgaları inceleyiniz. 

 ġartlı el koyacak etlere vurulan 

damgaları inceleyiniz. 

 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum ve 

kuruluĢlara gönderiniz. 

 Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığının gıda 
ile ilgili görevlerini inceleyiniz. 

 Sağlık Bakanlığının sularla ilgili 

görevlerini inceleyiniz. 

 Belediyelerin iĢletmelerin sağlık 
denetimi ile ilgili görevlerini inceleyiniz. 

 Çevre ve Orman Bakanlığının sağlık 

koruma bandı ve atıklar ile ilgili 
görevlerini inceleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıdakilerden hangisi, kasaplık hayvanların kesilip kanlarının akıtılması, derisinin 
yüzülmesi, iç organlarının çıkartılması, etlerinin parçalanması ve kemiklerinden 
ayrılması iĢlemlerinin tamamını ifade eder?  
A) Et           B) Antemortem           C) Kesim           D) Postmortem          E) Kırmızı et 

 

2. Etin bileĢimi yaklaĢık olarak;  
I. %75‟ini su 
II. %20‟ini protein 
III. %5‟ini karbonhidrat 
IV. %2-3‟ü lipit oluĢturur. 
Bununla ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 
A) I ve IV 

B) I ve II 
C) Yalnız II 
D) Yalnız III 
E) I – II ve IV 
  

3. AĢağıda verilenlerden hangisi kasaplık hayvan eti değildir? 
A) Sığır eti 
B) Dana eti 
C) Manda eti 
D) Deve eti 
E) Tavuk eti 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, canlı hayvanın kesiminden önceki muayene ve kontrol 
amaçlarından değildir? 

A) Hayvanın nevi ve cinsi 
B) Az miktarda sisteseskuslu etler 

C) Gebelik müddetinin üçte ikisinin doldurmuĢ gebeler 
D) Çok zayıf hayvanlar 
E) Besi durumu 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, etlerdeki damgalarda bulunmaz?  
A) Hayvanın nevi 
B) Kesim yerinin ismi 
C) Kod numarası 
D) Bakanlıkça verilen sıra numarası 
E) Hayvanın yaĢı 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 

 

Et ürünlerinin iĢlenmesinin sağlığa uygunluk iĢlemlerini yürütebileceksiniz. 
 

 

 
 

 Dünya Gıda Örgütünün kuruluĢ amacı ve görevlerini araĢtırınız. 
 Etin saklanmasında hangi ileri teknolojilerin kullanıldığını araĢtırınız. 
 Kesim atıklarının neler olabileceğini ve sağlığa olan etkilerini araĢtırınız. 
 Besin sağlığı ile ilgili olarak sağlık personelinin görev, yetki ve 

sorumluluklarını araĢtırınız. 
 Et ve et ürünlerinin sağlık kontrollerine yönelik karĢılaĢılan güçlükleri 

araĢtırınız. 
 

2. ET ÜRÜNLERĠNĠN ĠġLENMESĠ 
 

Et taze tüketilebildiği gibi uzun süre dayanıklılığını artırmak, her yerde ve her 

mevsimde yenmesini temin için çeĢitli yöntemler uygulanır. 
 

2.1. Et Muhafaza Yöntemleri 
 

Et ve et ürünlerinin dayanıklılığının artırılmasında temel olarak fiziksel ve kimyasal 
yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu yöntemler tek baĢına kullanıldığı gibi aynı türde bir 
kaçı birlikte veya iki türde birden fazla yöntem bir arada veya art arda kullanılmaktadır. 
Kullanılan yöntemler etin ve et ürünlerinin içerdiği besin maddelerini azaltmamalı ya da 
zarar vermemelidir. 

 

Bütün muhafaza yöntemlerinin baĢlıca amacı, gıdalarda bozulma ve kokuĢmaya neden 
olan mikroorganizmaların üreme ve çoğalma koĢullarını elveriĢsiz duruma getirmektir. 

 

Bu amaçla taze et ve et ürünlerinde uygulanan baĢlıca muhafaza yöntemleri Ģunlardır: 
 

 Kurutma ve yarı kurutma ile muhafaza 
 Tuz ile muhafaza 

 Sirke ile muhafaza 
 Tütsüleme (dumanlama) ile muhafaza 
 Antibiyotikler ile muhafaza  
 Antiseptikler ile muhafaza 
 Radyasyon ile muhafaza 
 Kavurarak muhafaza 
 Konserve iĢlemi ile muhafaza 

 Soğukta muhafaza 
 Dondurarak muhafaza  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.1. Kurutma ile Muhafaza 
 
Et muhafazasının bilinen en eski yöntemlerinden biridir. Kurutma iĢleminin amacı, 

etteki suyun belirli bir kısmının buharlaĢtırılarak uzaklaĢtırılmasıdır. Kurutulan ette suyun 
buharlaĢtırılmasına bağlı olarak et ağırlığında %60-70 civarında kayıp olabilmektedir. 
Kurutulan etin tat ve aromasında biyokimyasal değiĢmeler söz konusudur. Kurutulan etlerin 
soğukta veya donmuĢ ortamlarda saklanmasına gerek yoktur.  

 

Resim 2.1: KurutulmuĢ et 

 

2.1.2. Tuz ile Muhafaza 
 

Tuzlama iĢlemi kuru ve sulu (yaĢ) tuzlama olarak iki farklı biçimde yapılır. Kuru 
tuzlamada et parçaları doğrudan tuz ile veya nitrit/nitrat karıĢımı, baharat ve salamura 
yardımcı maddeleri ile yapılır. YaĢ tuzlama da ise salamura kullanılır. Etin salamurada 

bekleme süresi değiĢmekle birlikte ortalama 48-72 saattir.  
 

2.1.3. Sirke ile Muhafaza 
 

Et sirke ve bazı baharatlar içine yerleĢtirilir ve bu Ģekilde muhafaza edilir. Genellikle 

kısa süreli tüketimler için uygulanır. Daha çok balık etlerinin muhafazasında kullanılır.  
 

2.1.4. Tütsüleme (Dumanlama) ile Muhafaza  
 
Et ve ürünlerini tütsülemenin amacı; yüzey rengini değiĢtirmek, yeni bir tat ve koku 

geliĢtirmek oksidasyona engel olmak, ürünün dayanıklılığını artırmaktır. Et ve ürünlerinin 
tütsülenmesinde gürgen, meĢe, kayın, ıhlamur, akça ağaç, elma ve kiraz gibi katranı az olan 
ağaçlar kullanılır. Bu tür ağaçların yanması ile yaklaĢık olarak 250 kadar uçucu aromatik 
bileĢik açığa çıkar ve tütsüleme olayını gerçekleĢtirir. 

 

2.1.5. Antibiyotik ile Muhafaza 
 
Antibiyotik maddelerin bakteri faaliyetine engel olması özelliğinden yararlanılarak 

geliĢtirilmiĢ bir muhafaza yöntemidir. Acoromyeine, klorotetrasiklin, clorommycetine ve 
terromycine et muhafazasında kullanılan antibiyotiklerden bazılarıdır. 
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2.1.6. Antiseptikler ile Muhafaza  
 
Antiseptik maddelerden olan formaldehit, borik asit, salisilik asit, kalsiyum sülfat, 

potasyum sülfat, sodyum sülfat ve karbonatlar kullanılmaktadır. 
 

2.1.7. Radyasyon ile Muhafaza 
 
Burada kullanılan iyonize ıĢınlar (radyoaktif) belirli dozlarda olmak üzere et ve et 

ürünlerine, uygulandığında mikroorganizma üremelerini önler.  

 
IĢınlanan gıdaların etiketlerinde ıĢınlandıklarını gösteren yeĢil-beyaz renkli sembolün 

bulunması gerekir. 
 

2.1.8. Kavurarak Muhafaza 
 

Et kavrularak kavurma olarak bilinen yöntem ile muhafaza edilir. Etler piĢirildikten 
sonra tenekelere doldurulur ve üzeri bir tabaka yağ ile örtüldükten sonra kapaklar lehimlenir, 
+ 4ºC‟nin altındaki sıcaklıklarda muhafaza edilir.  

     

Resim 2.2: Kavurma  

 

2.1.9. Konserve ĠĢlemi ile Muhafaza 
 
Et ve et ürünlerinde kokuĢmaya neden olan toksik özellikli mikroorganizmaları imha 

etmek, kokuĢma reaksiyonlarını hızlandıran enzimleri inaktive etmek için kullanılır. Et 
konserveleri uzun süre dayanır. Dayanıklılığını uygulanan sıcaklık derecesi (100 4ºC‟nin 

üzeri 30 dakika), kullanılan ambalaj materyali ve depolama Ģartları etkiler.  
 

2.1.10. Soğukta Muhafaza 
 
Etin bozulmasını önlemek ve dayanıklılığını artırmak için soğuğun etkisinden 

yararlanılmaktadır. Soğuk uygulaması ile mikroorganizmaların yaĢama ve çoğalma 

fonksiyonları azaltılır (+ 4ºC ile 0 ºC arası). 
 

2.1.11. Dondurarak Muhafaza 
 
ÇeĢitli kesim hayvanlarına ait gövde veya parça hâlindeki etlerin uzun süre 

bozulmadan muhafazası için uygulanacak en iyi yöntemdir. DondurulmuĢ etler - 15 ºC ile -

18 ºC arasında muhafaza edildikleri takdirde herhangi bir kalite değiĢimine uğramadan 12-15 
ay dayanır. 
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2.2. Et Ürünlerinin ÇeĢitleri ve Özellikleri 
 
Etin büyük bir kısmı herhangi bir iĢleme tabi tutulmaksızın tüketilmekte olup %5‟lik 

kısmının ise çeĢitli yöntemler uygulanarak değiĢik ürünler elde edilir. Bu ürünlerin 
baĢlıcaları Ģunlardır: 

 
Pastırma, sosis, salam, kavurma, sucuk ve kıyma 

 

2.2.1. Pastırma  
 
Sığır karkaslarının belirli bölgelerinden büyük parçalar hâlinde çıkarılan etlerin özel 

bir yöntem ile tuzlanıp kurutulması ve sonradan çemenlemesi ile elde edilen bir et ürünüdür. 
Pastırmalarda rutubet miktarı en çok %40, tuz miktarı kuru maddede en çok % 8,5, pH 

değeri en çok 5,8 ve çemen miktarı en çok % 10 olmalıdır. 

 

Resim 2.3: Pastırma 

 
Pastırma üretiminde niĢasta kullanılmamalıdır.  
 

2.2.2. Sosis 
 
Genel olarak sosis sığır, domuz, manda, koyun eti ve yan ürünlerden emülsiyon 

teknolojisi uygulanarak hazırlanmıĢ ve içerisine çeĢitli katkı maddeleri ilave edilmiĢ doğal 
veya yapay kılıflara doldurularak yapılmıĢ et ürünleridir. Hayvanın iskelet kaslarının yanı 
sıra yağ et artıkları, mide, iĢkembe, baĢ eti gibi sakatatlar da kullanılır. 
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Resim 2.4: Sosis 

 
Sosislerde yapı dolgun olmalı, gevĢek olamamalıdır. Kabuk rengi parlak, koyu 

pembemsi kırmızı, kesit yüzeyi pembe kırmızı olmalıdır. Belirli bir gevrekliğe sahip olmalı, 
çok sert veya aĢırı yumuĢak olmamalıdır. 

 
Sosislerde niĢasta miktarı kütlece en çok %5, pH en çok 6,4 olmalıdır. 

 

2.2.3. Salam 
 
Üretimi sosislerde olduğu gibidir. Katkı maddeleri olarak antimikrobiyal katkı 

maddeleri, tat ve aroma vericiler, çeĢitli baharatlar kullanılır. Kabuk rengi oldukça parlak ve 
kırmızı olmalıdır. Kesit yüzeyi koyu pembe, kırmızımsa olmalıdır. Kabuk kalınlığı 1 mm„yi 

geçmemeli, iyi dinlenmiĢ olmalı, ufalanıp dağılmamalıdır. 
 
NiĢasta miktarı en çok %5, pH ise 6,4 olmalıdır. 

 

Resim 2.5: Salam 

 

2.2.4. Kavurma 
 
PiĢirilen etin, kasaplık hayvanlardan elde edilen erimiĢ iç yağları içinde gömülü olarak 

ve üzeri et kümesini tamamı ile kaplayacak Ģekilde (en fazla 2 cm kalınlıkta) yapay ve doğal 
özel ambalaj malzemeleri içerisinde ambalajlanıp üretilen et mamulüdür. 
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Resim 2.6: Kavurma 

 

Kavurma kemiksiz etten yapılmalı, yağ miktarı en çok %35 ve katılabilecek jelatin 
oranı %5 kadar olmalıdır. 

 

2.2.5. Sucuk 
 
Kesim hayvanlarına ait et ve organları kıyılarak çiğ, tuzlanmıĢ, haĢlanmıĢ ve 

tütsülenmiĢ durumda tabii veya suni bağırsaklarda hazırlanması ile elde edilen et ürünüdür. 

 

Resim 2.7: Sucuk 

 
OlgunlaĢtırma veya fermantasyon sucuk üretiminin en kritik aĢamalarından biridir. 

Sıcaklık ve nem, rutubeti düĢük hava cereyanı ürün kalitesini etkiler. 
 
Fermente sucuklar ile ısıl iĢlem görmüĢ sucuklarda yağ miktarı en çok %40, pH değeri 

en çok 5,8 olmalıdır. Sucuk üretiminde niĢasta kullanılmamalıdır. 
 

2.2.6. Kıyma 
 
Kıyma makinesinden geçirilerek kıyılan veya çok küçük parçalara ayrılan taze etten 

elde edilen ürüne kıyma denir. Kıyma üretiminde sadece sığır, koyun, keçi veya domuzdan 
elde edilen karkas eti kullanılmalıdır. 
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Resim 2.8: Kıyma 

 
Kıyma üretiminde kullanılan etlerin sağlık kontrolünden geçirildiğini ve insan 

tüketimine uygun olduğuna belirten sağlık damgasını taĢıması zorunludur. 

 
Kırpıntı etten, mekanik olarak sıyrılmıĢ etten ve kemik sıyrıntılarından kıyma 

hazırlanamaz. Kıymada kemik parçası bulunamaz. Kıymalarda katkı maddeleri kullanılamaz. 
 
Yağ miktarı en çok yağsız kıymada %7, orta yağlı kıymada %20, yağlı kıymada %25, 

çok yağlı kıymada %35‟tir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢanların sağlık muayenelerinin yapılıp 
yapılamadığını kontrol ediniz. 

 Periyodik sağlık kontrollerinin 
zamanında yapılıp yapılmadığını 

inceleyiniz. 
 Portör muayenelerinin yapılıp 

yapılmadığını inceleyiniz. 
 Genel hijyen kurallarına uyulup 

uyulmadığını inceleyiniz. 
 ÇalıĢanların maske, bone ve eldiven ile 

çalıĢıp çalıĢmadığını inceleyiniz. 

 Nakil araçlarının uygunluğunu kontrol 
ediniz. 

 Soğutma sisteminin uygunluğunu 

inceleyiniz. 
 Yıkanma ve dezenfeksiyonunun 

yeterliğini inceleyiniz. 
 Karkaslar için askı tertibatının 

uygunluğunu inceleyiniz. 

 Et muhafaza yöntemlerinin sağlığa 
uygunluk iĢlemlerini yürütünüz. 

 Kurutma ile muhafaza edilen etleri 
inceleyiniz. 

 Tuz ile muhafaza edilen etleri 
inceleyiniz. 

 Sirke ile muhafaza edilen etleri 
inceleyiniz. 

 Varsa tütsüleme ile muhafaza edilen 
etleri inceleyiniz. 

 Varsa antibiyotik ile muhafaza edilen 
etleri inceleyiniz. 

 Varsa kavrularak muhafaza edilen 
etleri inceleyiniz. 

 Varsa dondurularak muhafaza edilen 
etleri inceleyiniz. 

 Et ürünü çeĢitlerini kontrol ediniz. 

 Pastırmaların sağlığa uygunluğunu 
inceleyiniz. 

 Sosislerin sağlığa uygunluğunu 
inceleyiniz. 

 Salamların sağlığa uygunluğunu 

inceleyiniz. 
 Kavurmaların sağlığa uygunluğunu 

inceleyiniz. 
 Sucukların sağlığa uygunluğunu 

inceleyiniz. 
 Kıymanın sağlığa uygunluğunu 

inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum ve 
kuruluĢlara gönderiniz. 

 Tarım ve köy iĢleri bakanlığının gıda 
ile ilgili görevlerini inceleyiniz. 

 Sağlık bakanlığının sularla ilgili 
görevlerini inceleyiniz. 

 Belediyelerin iĢletmelerin sağlık 
denetimi ile ilgili görevlerini 
inceleyiniz. 

 Çevre ve orman bakanlığının sağlık 
koruma bandı ve atıklar ile ilgili 
görevlerini inceleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, et ürünlerini korumak, rengi ve tadı geliĢtirmek, 

antimikrobiyal ve antioksidan etki sağlamak için uygulanan iĢlemi ifade eder?  
A) Tütsüleme  

B) OlgunlaĢtırma 
C) Kurutma 
D) PiĢirme 
E) Kürleme  

 
2. AĢağıdakilerden hangisi, etin korunması ve daha lezzetli hâle getirilmesi amacı ile tuz 

ve katkı maddelerinin ürünün her tarafına dağıtılması iĢlemini ifade eder? 
A) PiĢirme 

B) Kürleme 
C) Kurutma 
D) Marinasyon  
E) Tütsüleme 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, pastırma üretiminde kullanılmamalıdır? 
A) Çemen           B) Tuz             C) NiĢasta            D) Baharat             E) Yağ 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi, etin tuz, bitkisel yağ gibi çeĢitli gıda maddeleri ve 

gerektiğinde lezzet vericiler kullanılarak muamele edilmesini ifade eder? 
A) Tuzlama 

B) Kürleme 
C) Tütsüleme 
D) Kurutma 
E) Marinasyon 

 

5. Pastırma üretimi ile ilgili,  
I. Rutubet miktarı en çok % 40 olmalıdır 
II. PH değeri en çok 5,8 olmalıdır. 
III. Çemen miktarı en çok % 2 olmalıdır 

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 

C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I ve III 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 
 

 
 

 
Et üreten iĢleklerinin sağlığa uygunluk iĢlemlerini yürütebileceksiniz 
 

 
 
 

 Sağlık koĢullarına uygun kombinalarda kesilmemiĢ etlerin satın alınmasının 
neden önerilmediğini araĢtırınız. 

 Et ürünlerinden sucukların imalatından yapılabilecek muhtemel hileleri 
araĢtırınız. 

 Kasaplık hayvan etlerinin nakillerinde kullanılan araçların sahip olması gereken 
özelliklerini araĢtırınız. 

 Etin rengini, kokusunu ve tadını etkileyen etmenleri araĢtırınız. 

 Gıdaların kontrolü ile ilgili görevli kurum/kuruluĢları araĢtırınız. 
 

3. ET VE ÜRÜNLERĠ ÜRETĠM 

TESĠSLERĠNĠN ÇALIġMA, DENETLEME 

USUL VE ESASLARI 
 
Kırmızı et ürünlerini üreten gerçek ve tüzel kiĢiler ile resmî kuruluĢlar tarafından 

kurulmuĢ ve kurulacak olan bütün tesisler, kombinalar ve buralarda çalıĢanların sahip olması 
gereken teknik, hijyenik ve sağlık yönünden aĢağıdaki Ģartların bulunması zorunludur. 

 

3.1. Tesislerin Genel Özellikleri  
 
Tesislerin genel özellikleri aĢağıda verilmiĢtir. 
 
 Kombina veya tesisin çevresi en az 1,5 metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü 

ile çevrilir. 

 
 Etin üretildiği, etin ve iç organların iĢlendiği, mamul madde hâline getirildiği, 

soğutulduğu, muhafaza edildiği, ambalajlandığı, paketlendiği, nakledildiği 
odalar ve koridorlarda zemin, su geçirmez kolay temizlenebilir ve dezenfekte 
edilebilir malzemeden yapılır. Suyun birikmemesi için kanallara doğru yeterli 
bir eğim oluĢturulur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: Et iĢleme tesisi 
 

 Atık suyun etin üretildiği, etin ve iç organların iĢlendiği, mamul madde 
üretiminin yapıldığı odalarda ızgaralı ve koku kapanlı drenlerle diğer oda ve 
alanlarda ise uygun bir sistemle, akıĢ yönü temiz sahalardan kirli sahalara doğru 

olacak Ģekilde tasfiyesi sağlanır. Kanalların temizlik ve dezenfeksiyona uygun 
daire Ģeklinde, yeterli derinlik ve büyüklükte kanal kapak ve /veya ızgaraları 
kolay çıkabilen özellikte ve katı atıkların tutulması için bölümler arasındaki 
kanal bağlantılarında özek tertibatlara sahip olması gerekir. 

 Duvarlar; soğutma, dondurma ve muhafaza odalarında en az depolama 

yüksekliğine kadar, kesim salonunda en az 3 metre yüksekliğe kadar, diğer oda 
ve alanlarda ise en az 2 metre yüksekliğe kadar açık renkli, yıkanabilir ve 
dezenfekte edilebilir sağlam, düzgün ve geçirgen olmayan bir malzeme ile 
kaplanır. 

 Duvarların birbiri ile birleĢen kısımlarının ve duvar-zemin bağlantısının 

yuvarlatılmıĢ yapıda olması gerekir. 

 Kapı ve pencere çevreleri dayanıklı, paslanmaz materyalden yapılır, eğer ahĢap 
ise bütün yüzeyleri düzgün ve su geçirmez bir materyal ile kaplanır. Açılabilen 
dıĢ pencerelerin tamamı sinek, haĢere ve kemiricilerin içeri girmemesini 
engelleyecek Ģekilde pencere teli ile kaplanır. 

 Kapı ve pencerelerin yeterli geniĢlikte olması gerekir. Et, sakatat gibi yenen 
maddelerin iĢlem gördüğü bölümlerde bulunan kapıların otomatik veya iki 
yönlü çalıĢır tipte olması sağlanır. 

 Havalandırma ve buhar tahliyesini sağlayacak uygun bir sistem bulunur.  

 Yeterli doğal ıĢık veya renkleri değiĢtirmeyen yapay ıĢıklandırma bulundurulur. 

 Tavanın düzgün ve kolay temizlenebilir yapıda olması gerekir. 

 ÇalıĢma yerleri ile temizlik yapılan bütün bölümlerde devamlı, içilebilir 
nitelikte ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk su imkânı ile yeterli sayıda elle veya 
kol ile kumanda edilmeyen tipte musluk bulunur. Buralardaki lavabolarda sıvı 
temizlik malzemesi, dezenfektan ve bir kez kullanıma mahsus havlu gibi 

imkânlar bulundurulur. 
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 Ġçme suyu niteliğinde olmayan suların taĢındığı boruların ayrı renkte olması ve 
etin bulunduğu odalardan geçirilmemesi gerekir. 

 Kullanılan aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu için çalıĢma alanlarının uygun 
yerlerinde en az 82 oC sıcaklıkta su ve dezenfektan madde içeren kaplar 
bulundurulur. 

 Tesisin temiz ve kirli bölümleri arasında iĢ akıĢını engellemeyecek uygun bir 

ayırma yapılır ve bu geçiĢ yerinde uygun bir dezenfeksiyon sistemi 
bulundurulur. 

 Tesiste kullanılan alet, masa, taĢıma kapları, taĢıyıcı bantlar ve ray hattının ete 

zarar vermeyecek, kolay temizlenip dezenfekte edilebilecek nitelikte ve 
paslanmaz materyalden yapılmıĢ olması gerekir. Etle temas eden veya 
edebilecek yüzeylerin kaynak ve birleĢme yerleri dâhil, düzgün yapıda olması 
gerekir. 

 Çöplerin, atıkların ve tüketime uygun olmayan et ve sakatatın konulması için su 

geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenir ve dezenfekte edilir nitelikte ve özel 
iĢaretli, kilitlenebilir yapıda taĢıma araçları bulundurulur.  

 
Eğer çöp ve atıklar her çalıĢma günü sonunda tesisten uzaklaĢtırılmıyor ise veya imha 

edilemiyor ise bunların konulması için kilitlenebilir bir soğuk oda bulunması sağlanır. 

 

 Tesislerin et ve ürünleri ile ilgili tüm bölümlerinde termometre veya termograf 
bulundurulur. 

 Ambalajlama ve paketleme iĢlemlerinin yapıldığı yerlerde bu iĢlemler için 

gerekli olan materyalin hijyenik olarak depolanması için ayrı bir oda gerekir. 

 Soğuk depolar uygun soğutma ekipmanlarına sahip olacaktır. Bu ekipmanların 
yoğunlaĢma suyunun atılmasını sağlayacak bir sisteme sahip olması gerekir. 

 OluĢan atıkların hijyenik Ģartlara uygun bir Ģekilde çevre ve toplum sağlığına 
zarar vermeden izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanır.  

 Tesiste çalıĢan personelin kullanımına mahsus, düzgün, su geçirmez, yıkanabilir 

duvar ve zemine sahip yeterli büyüklükte oda veya odalar bulunur. Bu odalarda 
en fazla 15 iĢçi için bir lavabo, duĢ ve tuvalet ve her iĢçi için elbiselerini 
koyabileceği iki bölümlü bir dolap bulunur.  

 
Musluklar el ve kol ile çalıĢmayan tipte olur. Lavabolarda sıvı temizlik materyali, bir 

defa kullanıma mahsus havlu gibi imkânlar bulundurulur. Tuvaletlerin doğrudan çalıĢma 
bölümlerine açılmaması gerekir. 

 

 Sadece paketlenmiĢ et kabul ve sevk eden soğuk depolarda duĢ aranmaz. 

 Aletlerin temizlenip dezenfekte edilmesi için uygun bir yer ve yeterli imkânların 

bulundurulması gerekir. 

 Canlı hayvan getiren nakil araçlarının ve et nakil araçlarının temizlik ve 
dezenfeksiyonu için yeterli imkânlara sahip yerler bulundurulur. 
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 Devamlı 50 ve daha fazla iĢçi çalıĢtıran yerlerde mevzuat hükümlerine uygun 
sağlık ünitesi bulundurulur ( ĠĢ Yeri Hekimlerinin ÇalıĢması ġartları ile Görev 
ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik). 

 

3.2. Kombina veya Tesislerde Bulundurulması Gereken Asgari Özel 

ġartlar 
 
Kombina ve tesislerde bulunması gereken genel Ģartların yanı sıra her bölüm için 

aĢağıda belirtilen asgari özel Ģartların da bulunması zorunludur. 

 

3.2.1. Mezbahalarda Gerekli Özel ġartlar 
 
Mezbahalarda Ģu hususlara uymak zorunludur: 
 

 Açık ve kapalı hayvan bekleme yerlerinin büyükbaĢ hayvanlar ve tek tırnaklı 

hayvanlar için hayvan baĢına 3 m², küçükbaĢ hayvanlar ve domuzlar için 
hayvan baĢına 0.7  m² hesabı ile kesim kapasitesinin iki katı olacak geniĢlikte, 

kolay temizlenip dezenfekte edilebilir özellikte, dayanıklı ve su geçirmez 
zemine ve gerektiğinde hayvanları yemlemek ve sulamak için gerekli 
düzeneklere ve su drenaj sistemine sahip olması aranır. 

 Rampaların hayvanların rahatlıkla indirilmesini sağlayacak ve nakil araçlarının 

yanaĢmasına imkân verecek Ģekilde olması, yan taraflarında hayvanların 
rampalardan çıkmamaları için sağlam parmaklıkların bulunması, zeminin 
hayvanların kaymayacağı Ģekilde su geçirmez malzemeden yapılmıĢ, temizlik 
ve dezenfeksiyonun uygun nitelikte olması gerekir. 

 Kasaplık hayvan nakil araçlarında zeminin kaygan olmaması, hayvanların 

yaralanmalarına sebep olabilecek sivri kanatlar ve benzeri yapılar bulunmaması 
gerekir. 

 Hasta ve hasta olmasında Ģüphe edilen hayvanların barındırılması için 

kilitlenebilir ayrı bir bölüm bulunması ve bu bölümdeki padoklara ait dren 
sisteminin diğer açık ve kapalı bekleme yerlerindeki dren sistemlerinin hiç biri 
ile bağlantılı olamaması gerekir. 

 Kesimin yapıldığı salonun tüm iĢlemlerinin rahatlıkla yapılabileceği 
büyüklükte,  büyükbaĢ,  küçükbaĢ, tek tırnaklı, domuz ve Ģüpheli hayvanlar için 

kilitlenebilir, ayrı ayrı olması gerekir. Kesim salonunun yüksekliğinin en az 6 
metre olması gerekir. 

 Kesilecek her büyükbaĢ ve tek tırnaklı hayvan baĢına bir kesim için 1000 litre, 

her küçükbaĢ hayvan ve domuz için 250 litre tazyikli su imkânı, uygun klorlama 
sistemi gerekir. 

 BaĢı kesilmiĢ gövde ile zemin arasında en az 25 cm‟lik mesafe olacak 

yüksekliğe sahip, paslanmaz malzemeden yapılmıĢ soğuk odalar ile uygun 
bağlantıları olan havai ray hattı bulunur. 

 Kan toplama havuzu ile muayene ve duĢlama yerleri bulundurulur. 
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 Mide bağırsak içinin boĢaltılması, temizlenmesi ve bunların iĢlenmesi için 

yeterli büyüklükte ve gerekli ekipmana sahip ayrı odalar bulundurulur. 

 BaĢın ve iç organların temizlenip hazırlanacağı, saklanacağı odalar ve tüketime 

sunulacak sakatatların depolanacağı soğuk odalar bulunur. 

 BaĢ, ayak, deri, iç organlar, tırnaklar ve benzeri diğer kısımların kesim 

salonundan uzaklaĢtırılması, taĢıma bandı, askılı araba, taĢıma kapları gibi 
hijyenik kurallara uygun bir sistemle sağlanır.  

 Deri, boynuz, tırnak, yenmeyen yağlar ve benzeri kısımların tesisten 

uzaklaĢtırılıncaya kadar depolanacağı kapalı ve sızdırmaz taĢıma kapları ve 
bunların konulacağı soğuk odalar gerekir. 

 Ġç organların paketlenmesi için ayrı bir bölüm gereklidir.  

 ġüpheli etlerin konulması için kilitlenebilir ayrı bir soğuk oda gerekir. 

 Ġnsan tüketimine uygun olmayan etlerin ve diğer kısımların hemen 

uzaklaĢtırılması mümkün olmadığı durumlarda güven ile muhafaza edilmesine 
uygun kilitlenebilir bir oda bulundurulur. 

 Gübre birikimi için özel bir yer gerekir. 

 Atık su ve arıtma tesisi bulundurulması zorunludur. 

 

3.2.2. Et Parçalama ve Paketletme Tesislerinde Gerekli Özel ġartlar 
 
Et parçalama ve paketleme iĢlemlerinde aĢağıdaki hususlara uymak zorunludur. 
 

 PaketlenmiĢ ve paketlenmemiĢ etler için ayrı ayrı olmak üzere yeterli kapasitede 
soğutma, dondurma ve muhafaza odaları bulunur. 

 Parçalama, kemikten ayırma ve paketleme için yeterli geniĢlikte, iĢlemlerin 

hijyenik kurallara uygun yapılmasını sağlayacak Ģekilde oda ve/veya odalar 
bulunur. Ayrı türlere ait bu tür iĢlemler aynı yerde yapılmaz. Bu odalarda 
termometre veya termograf bulunur. 

 

Resim 3.2: Et parçalama ünitesi 
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 Parçalanan etin paketlenmesinin yapıldığı yerlerde, paket veya ambalaj 
materyallerinin depolandığı odaların hijyenik koĢullara uygun nitelikte ve 
materyali bulaĢtırabilecek odalarla hiçbir hava bağlantısı olmayan özellikte 
olması gerekir. 

 

3.2.3. Soğuk Depolarda Gerekli Özel ġartlar 
 

Soğuk depolarda aĢağıdaki hususlara uymak zorunludur. 
 

 Yeterli kapasitede gerekli soğutma sistemine sahip, temizlenebilir ve dezenfekte 
edilebilir, soğutma, dondurma ve muhafaza odaları gerekir. Odaların ısılarını 
gösterir termometre veya termograf bulunur. 

 

Resim 3.3: Soğuk hava deposu 
 

 Bu odaların kapasitesi, 1 metrekarelik alan için büyükbaĢ hayvanlarda ve tek 
tırnaklı hayvanlarda en çok 200 kg et, küçükbaĢ hayvanlarda ve domuzlarda en 
çok 100 kg et alacak Ģekildedir. 

 

Resim 3.4: Et iĢleme tesisi 
 

 Kesim salonu ve diğer bölümlerle uygun bağlantılara sahip havai ray hattı 
bulunur. 
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3.2.4. Mamul Madde Üretim Bölümlerinde Gerekli Özel ġartlar  
 

Mamul madde üretim bölümlerinde aĢağıdaki hususlara uymak zorunludur. 
 

 Üretilen ürünün özelliğine uygun teknik donanıma sahip yeterli büyüklükte 
üretim, ambalajlama, paketleme ve muhafaza oda veya odaları bulunur. 

 Et ve mamul madde ile temas edecek etlerin, makinaların, kapların ve masaların 
çatlama, çizilme ve kırılmalara karĢı dayanıklı, temizlik ve dezenfeksiyona 
uygun ve paslanmaz materyalden yapılmıĢ olması gerekir. 

 Mamul maddelere katılan yardımcı maddelerin ve katkı maddelerinin 
depolanması için ayrı odalar gerekir. 

 AmbalajlanmıĢ ve/veya paketlenmiĢ mamul maddeler ile ambalajlanmamıĢ 
ve/veya paketlenmemiĢ mamul maddeler ayrı yerlerde depolanır ve muhafaza 
edilir.  

 

3.2.5. Personel, Bina ve Ekipman ile Ġlgili Hususlar 
 

ÇalıĢma izni almıĢ kombina ve tesislerde personel, bina ve ekipman yönünden Ģu 
hususlara uyulması zorunludur. 

 

 Personel, bina ve ekipmanın temizliğine azami itina gösterilmesi gerekir. 

 Et ve ürünleri ile temasta bulunan personelin, kolay temizlenebilir, açık renkli 

temiz baĢlık, çizme veya özel ayakkabı, eldiven, çalıĢma kıyafetleri ve 
koruyucu kıyafetler giymesi ve bu kıyafetlerin renklerinin iĢletmenin temiz ve 
kirli bölümlerinde çalıĢanlar için ayrı renkte olması gereklidir. 

 Et ve ürünleri ile uğraĢan tüm personelin gün boyunca bir çok kez özellikle iĢe 

ara verip tekrar baĢlandığında ellerini iyice temizlemesi, dezenfekte etmesi 
gerekir. 

 Et ve ürünleri ile ilgili tüm bölümlerde sigara içilmez. 

 Personelin tüketim için iĢletmeye getirilen yiyecek ve içeceklerinin et ve 

ürünleri bölümüne sokulması yasaktır. 

 Ġç organların temizlenmesi ve iĢlenmesinde çalıĢan personelin ete, et ile uğraĢan 
personelin de iç organlara dokunmaması gerekir. 

 Tesise kesim için gelenler dıĢında hayvanlar sokulmaz. 

 HaĢere, kemirici ve diğer zararlılara karĢı bir program dâhilinde periyodik 

olarak mücadele edilir. Bu amaçla kullanılan deterjan, dezenfektan ve benzeri 
kimyasal maddeler, bu iĢ için görevlendirilmiĢ personel tarafından kullanılır. 

 Deterjan, dezenfektan ve benzeri maddeler et ve ürünleri ile doğrudan temas 
edecek Ģekilde kullanılmaz.  

 ġehir Ģebeke suyu dıĢındaki bir kaynaktan su temini hâlinde su kaynağı, bütün 

kirlenmelere karĢı korunur ve suyun dezenfeksiyonu için bir plan dâhilinde 
gerekli tedbirler alınır.  

 Kullanılan suların resmi bir kurum tarafından usulüne uygun Ģekilde alınan 

numunelerinde her ay bakteriyolojik, 3 ayda bir kimyasal analizleri yapılır ve 
sonuçlar saklanır. 
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 Ġçme suyu niteliğinde olmayan sular, buhar üretimi, soğutma, ekipmanın 
soğutulması ve yangın durumları dıĢında kullanılmaz. 

 TalaĢ ve benzeri maddelerin tesis zeminine yayılmaması gerekir. 

 ÇalıĢma bölümlerine ilgili personel haricindeki kiĢilerin giriĢ çıkıĢı engellenir. 

 Kullanılan tüm alet ve ekipmanın düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılır.  

 Etlerin ve et taĢıma araçlarının zemin ve duvarla temas etmemesi sağlanır. 

 Tesis amacı dıĢında kullanılamaz. 

 Tesiste çalıĢan personel iĢe alınmadan önce resmi bir sağlık kuruluĢu tarafından 
tifo, paratifo, A ve B salmonellosis, dizanteri, hepatitis, tüberküloz, bulaĢıcı deri 
hastalıkları ve benzeri hastalıklar yönünden kontrol edilmelidir. Bu kontroller 
çalıĢanlar için 3 ayda bir tekrarlanmalıdır. 

 Gübre toplama yerinde biriken gübre günlük olarak uzaklaĢtırılır. 

 Atık su arıtma tesislerinden çıkan sulardaki sınır değerler ile ilgili olarak Su 
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulması gerekir. 

 Sağlık koruma bandı içinde yapılaĢmaya izin verilmez. 
 

3.2.6. Kesim ve Deri Yüzme ile Ġlgili Hususlar 
 
Kesim, et parçalama ve et iĢlemede hijyenik yönden aĢağıdaki hususlara dikkat 

edilmesi zorunludur. 
 

 Kasaplık hayvanların mezbahaya menĢe Ģehadetnamesi veya veteriner sağlık 
raporu ile getirilmesi zorunludur. 

 Hayvanların kesim yerine getirilmesi,  hayvanları strese sokmayacak Ģekilde 

yapılmalıdır. Yerde kesim kesin olarak yapılmaz. Kesim ve takip eden iĢlemler 
havai ray hattında yapılır. 

 

Resim 3.5: Kesim ve yüzme ünitesi 
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 Kesimden sonra kanın tamamen akıtılması sağlanır ve kan değerlendirilecek ise 
temiz taĢıma kaplarında toplanır. 

 Derinin geciktirilmeden tam olarak ve karkas bulaĢtırmadan yüzülmesi gerekir. 

 Domuzlarda yüzme iĢleminin yapılmayacağı durumlarda kılları hemen yok 

edilir. 

 Ġç organlar kanın akıtılmasından sonra en geç yarım saat içerisinde çıkarılır. 

 Gövdeden ayrılan baĢın, dilin ve çıkarılan hangi karkasa ait olduğunun 

belirlenmesi veya benzer bir sistem ile sağlanır. 

 Çeyreklerden daha küçük parçalara, sadece parçalama kısmı olan kombina veya 
et parçalama tesislerinde yapılır.  

 Muayenesi tamamlanmayan karkas, baĢ, dil, deri ve iç organlar muayene 

alanından çıkarılamaz veya baĢka iĢlemlere tabi tutulamaz ve muayenesi 
tamamlananlar ile temas ettirilemez. 

 Kasaplık hayvanların mezbahaya sevki, kesim öncesi ve kesim sonrası sağlık 

kontrolü ve muayene hizmetleri, etlerin damgalanması, iĢlem gördükten sonra 
yenmesine müsaade edilecek etler, Ģüpheli etler, imha edilecek etler Hayvan 
Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği esaslarına göre iĢlem yapılır. 

 

3.2.7. Etin Parçalanması ile Ġlgili Hususlar 
 

Parçalanacak etler ile ilgili olarak aĢağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir. 
 

 Parçalama, kemikten ayırma, ambalajlama ve paketleme sırasında etin iç 
sıcaklığının 7ºC veya daha düĢük olması, karaciğer, böbrek ve baĢın sıcaklığının 
3ºC veya daha düĢük olması, parçalama odasının sıcaklığının da 12 ºC‟yi 

geçmemesi gerekir. 

 Parçalama iĢleminin mezbaha ile aynı yerde bulunan bir tesiste yapılması 
durumunda et sıcak iken parçalanabilir, bu durumda etin geciktirilmeden 
parçalama odasına getirilmesi ve parçalamayı takiben hemen uygun bir soğutma 
odasına nakledilmesi gerekir. 

 

3.2.8. Ambalajlama ve Paketleme ile Ġlgili Hususlar  
  
Ambalajlama ve paketleme iĢlemlerinde aĢağıdaki hususlara dikkat edilir. 
 
 Ambalajlama malzemelerinin hijyenik olması, etin ve mamul maddenin 

organoleptik özelliklerini bozmaması, ete insan sağlığı için zararlı maddeleri 
bulaĢtırmaması ve yeterince dayanıklı olması gerekir. 
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Resim 3.6: PaketlenmiĢ et ürünleri 

 

 Paketleme materyali temizlenmeye ve dezenfeksiyona uygun değilse veya 
paslanmaya müsait ise yeniden kullanılmasına izin verilmez. 

 ĠĢlem görmüĢ et, iç organ ve mamul maddeler mutlaka koruyucu bir ambalaj ile 

sarılır. Ambalajlı ürünlerin konulduğu paketler yalnız bir çeĢit ürünü içerir.  

 Ambalajlama ve paketleme her yayvan türüne ait et, iç organ ve mamul 
maddeler için ayrı bölümlerde yapılır. 

 AmbalajlanmıĢ ve paketlenmiĢ et, iç organ ve mamul madde ile 
ambalajlanmamıĢ ve paketlenmemiĢ olanlar ayrı yerde depolanır. 

 

3.2.9. Soğutma ve Soğuk Muhafaza ile ilgili Hususlar 
 
Soğutma ve soğuk muhafaza esnasında aĢağıdaki hususlara dikkat edilir. 
 

 Etin muayeneden sonra hemen soğutulması karkas ve parça etlerin iç 

sıcaklığının 7 ºC‟den, iç organların ise 3 ºC‟den daha düĢük derecelerde 
tutulması gerekir. 

 Dondurulan karkas veya etlerin iç sıcaklığının eksi 12 ºC veya daha düĢük 
derecelerde olması, daha sonra da bu ısıdan daha düĢük derecelerde 
depolanması gerekir. 

 Karkaslar soğuk depolarda birbirine değmeyecek ve hava akımını 
engellemeyecek Ģekilde asılı hâlde soğutulur ve muhafaza edilir. 

 DondurulmuĢ karkas veya parça etlerin dondurulduğu tarihi belirtir bir iĢareti 

taĢıması gerekir.  

 Ayrı türlere ait etler, sakatat ve mamul maddeler ayrı depolarda depolanır. 

 Depolama odalarının ısıları düzenli olarak kaydedilir. 
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3.2.10. Sevk Yeri ve Nakiller ile Ġlgili Hususlar 
 
Kasaplık hayvanların, etlerin, iç organların ve mamul maddelerin nakillerinde 

aĢağıdaki hususlara dikkat edilir.  
 
 Kasaplık hayvanların, etlerin, iç organların ve mamul maddelerin nakliyesinde 

kullanılan taĢıma araçlarının her taĢıma sonunda deĢarjlı özel bir bölümde 
yıkanması ve dezenfekte edilmesi gerekir. 

 

Resim 3.7: Et nakil aracı 
 

 Etler, iç organlar ve mamul maddeler uygun soğutma sistemine sahip araçlarla 

taĢınır. 

 TaĢıma araçlar içinde paketlenmemiĢ etleri, paketlenmiĢ et ve iç organlardan 

koruyacak uygun bir fiziki ayırma sağlanmadıkça nakiller aynı araçla 
yapılamaz. 

 TemizlenmemiĢ veya haĢlanmamıĢ iĢkembe, deriler, yüzülmemiĢ baĢ ve 

ayaklar; et, iç organ veya mamul maddeler ile birlikte taĢınmaz. 

 DonmuĢ olanlar hariç, karkaslar yarım veya çeyrek parçalar hâlinde taĢıma 

araçlarında asılı olarak nakledilir.  

 Diğer parçalar ve sakatat paslanmaz taĢıma kapları ile paketlenmiĢ olarak veya 

su ve yağ sızdırmasız kaplar içinde nakledilir. 

 Yükleme ve sevk yerlerinin etin ve diğer ürünlerin rahatlıkla yüklenmesini 

sağlayacak ve nakil araçlarının yanaĢmasına imkân verecek yapıda olması 
gerekir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Et üretim ve iĢleme tesislerini kontrol 
ediniz. 

 Tesisin çevresinin uygunluğunu 
inceleyiniz. 

 Etin ve iç organlarının iĢlendiği 
ünitelerin uygunluğunu inceleyiniz. 

 Etin soğutulduğu depoların uygunluğunu 

inceleyiniz. 
 Etin muhafaza edildiği ünitelerin 

uygunluğunu inceleyiniz. 
 Etin ambalajlandığı ünitelerin 

uygunluğunu inceleyiniz. 
 Atık su sisteminin uygunluğunu 

inceleyiniz. 

 Etin paketlendiği ünitelerin uygunluğunu 
inceleyiniz. 

 Ġçme ve kullanma suyunun uygunluğunu 
inceleyiniz. 

 Havalandırmasının yeterliliğini 
inceleyiniz. 

 Kapı ve pencerelerin uygunluğunu 

inceleyiniz. 

 Et parçalama ve paketleme ünitelerini 
kontrol ediniz. 

 PaketlenmiĢ ve paketlenmemiĢ etler için 
ayrı ayrı yeterli kapasitede soğutma, 
dondurma, muhafaza odalarının teknik 
ve hijyenik özelliklerini inceleyiniz. 

 Soğutma, dondurma ve muhafaza 
ünitelerinin termometre veya 
termograflarının çalıĢıp çalıĢmadıklarını 

inceleyiniz. 

 Soğuk depolardaki gerekli özel Ģartların 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Soğutma, dondurma ve muhafaza 

ünitelerinin termometre veya 
termograflarının çalıĢıp çalıĢmadıklarını 
inceleyiniz. 

 Soğuk depolardaki odaların kapasitesinin 
uygunluğunu inceleyiniz. 

 Diğer bölümlerle uygun bağlantılara 
sahip havai ray hattının bulunup 
bulunmadğını inceleyiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Mamul madde üretim bölümlerinin 
sağlık Ģartlarına uygunluğunu kontrol 
ediniz. 

 Üretilen ürünün özelliğine uygun teknik 
donanıma sahip yeterli büyüklükte 
üretim, ambalajlama, paketleme, 
muhafaza oda veya odaların bulunup 
bulunmadığını inceleyiniz. 

 Üretilen ürünün özelliğine uygun teknik 
donanıma sahip yeterli büyüklükte 
üretim, ambalajlama, paketleme, 
muhafaza oda veya odaların sağlık 
Ģartlarına uygunluğunu inceleyiniz. 

 Ekipmanların teknik donanımlarını 
inceleyiniz. 

 Kesim ve deri yüzme ile ilgili ünitelerin 
sağlık Ģartlarına uygunluğunu kontrol 
ediniz. 

 Kasaplık hayvanların veteriner sağlık 
raporlarını inceleyiniz. 

 Hayvanların menĢe Ģahadetnamelerini 
inceleyiniz. 

 Kesimin uygun yapılıp yapılmadığını 

inceleyiniz. 
 Kesim atıklarının hangi yöntemlerle 

uzaklaĢtırıldığını inceleyiniz. 

 Ambalajlama ve paketleme ile ilgili 
ünitelerin sağlık Ģartlarına uygunluğunu 
kontrol ediniz. 

 Kullanılan ambalaj malzemelerini 
inceleyiniz. 

 Etin ve iç organlarının ayrı ayrı yerlerde 
depolanıp depolanmadığına yönelik 

incelemeler yapınız. 

 Sevk yeri ve nakiller ile ilgili ünitelerin 
sağlık Ģartlarına uygunluğunu kontrol 
ediniz. 

 Soğutma sisteminin uygunluğunu 
inceleyiniz. 

 Yıkanması ve dezenfeksiyonunun 
yeterliğini inceleyiniz. 

 Karkaslar için askı tertibatının 
uygunluğunu inceleyiniz.  

 TaĢıma araçlarının özelliklerini 
inceleyiniz. 

 Kontrol sonuçlarını ilgili kurum ve 
kuruluĢlara gönderiniz. 

 Tarım ve köy iĢleri bakanlığının gıda ile 
ilgili görevlerini inceleyiniz. 

 Sağlık bakanlığının sularla ilgili 
görevlerini inceleyiniz. 

 Belediyelerin iĢletmelerin sağlık 
denetimi ile ilgili görevlerini inceleyiniz. 

 Çevre ve orman bakanlığının sağlık 
koruma bandı ve atıklar ile ilgili 
görevlerini inceleyiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, mamul madde üretim bölümlerinde gerekli özel Ģartlarından 

değildir? 
A) Üretilen ürünün özelliğine uygun teknik donanıma sahip yeterli büyüklükte ünite 

B) Yeterli büyüklükte ambalajlama oda veya odaları 
C) Yeterli büyüklükte paketleme oda veya odaları  
D) Yeterli büyüklükte muhafaza oda veya odaları  
E) Gübre birikimi için oda veya odalar  

 
2. Kombina ve tesislerinde çalıĢtırılacak personelin iĢe alınmadan önce resmî bir sağlık 

kuruluĢu tarafından hangi hastalıkların kontrolüne yönelik sağlık raporu 
istenmemektedir? 

A) Miyop 
B) Tifo 
C) Para tifo 
D) BulaĢıcı deri hastalıkları 
E) Salmonellosis 
 

3. ÇalıĢma izni almıĢ kombina ve tesislerde kullanılan suların, uygun Ģekilde 

bakteriyolojik numenlerinin alınma sıklığı aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) 3 ayda bir          B) Her ay          C) 6 ayda bir           D) Yılda 1         E) Haftada 1 

 
4. ÇalıĢma izni almıĢ kombina ve tesislerde gübre toplama yerinde biriken gübrenin 

tesisten uzaklaĢtırılma süresi aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Haftada bir uzaklaĢtırılır. 
B) Ayda bir uzaklaĢtırılır. 

C) Günlük olarak uzaklaĢtırılır. 
D) Sabah- akĢam uzaklaĢtırılır. 
E) Her saat baĢı uzaklaĢtırılır. 

 
5. AĢağıda verilenlerden hangisi, parçalama, kemikten ayırma, ambalajlama ve 

paketleme sırasında etin iç sıcaklığıdır?  
A) 3 °C veya daha düĢük 
B) 1°C veya daha düĢük  

C) 2 °C veya daha düĢük 
D) 7 °C veya daha düĢük 
E) 0 °C veya daha düĢük 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Et tüketimi ile ilgili; 

I. Ekonomik bakımdan az geliĢmiĢ ülkelerden et tüketimi fazladır. 

II. Ekonomik bakımdan geliĢmekte olan ülkelerde et tüketimi fazladır. 
III. Ekonomik bakımdan geliĢmiĢ olan ülkelerde et tüketimi fazladır. 
IV. Ekonomik bakımdan geri kalmıĢ ülkelerde et tüketimi fazladır. 
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 

C) I ve II 
D) II ve IV 
E) I ve IV 

 
2. AĢağıda verilenlerden hangisi, etin tüketilmesi ile vücuda alınan en önemli organik 

besin öğesidir? 
A) Karbonhidrat 
B) Protein 

C) Yağ 
D) Vitamin 
E) Tuz 

 
3. AĢağıda verilenlerden hangisi, hayvan için hazırlanan menĢe Ģahadetnamesinde 

bulunmayabilir? 
A) Hayvanın nevi 

B) Hayvanın cinsi 
C) Kontrol ve varıĢ yeri 
D) Hayvanın yaĢı 
E) Sahibinin isim ve adresi 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi, kanatlı hayvanların yetiĢtirilmesi sırasında, etlerine geçen bir 

madde değildir?  

A) Antibiyotik 
B) Pestisit 
C) KurĢun, kadmiyum 
D) Civa 
E) Uranyum  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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5. Muayene ve kontrol edilen etlerden,  
I. Hastalıksız olanlar sağlığa zararsız sabit mürekkepli damga ile mühürlenir. 
II. Koyun ve sığırlarda mor mavi mürekkep kullanılır. 
III. Keçi, manda, deve ve domuzlarda kırmızı mürekkep kullanılır. 

 
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) I, II ve III 
B) Yalnız I 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E)  I ve III 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi, et ve et ürünlerinden geçen bir hastalık değildir? 
B) ġarbon 
C) Sistosimiyazis 
D) Yanıkara 
E) Ruam 
F) Kuduz  

 

7. AĢağıdakilerden hangisi, et ürünlerinden geçen paraziter hastalık değildir? 
A) Tenya saginata 
B) Tenya solium 
C) Echinococus granulosus 
D) Sarcoptes variete hominis 
E) Trichinella spinalis 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi, et muhafazasında kullanılmayan bir antibiyotiktir? 
A) Acoromyeine 
B) Klorotetrasiklin 
C) Cloromycetine 
D) Terromycine 
E) Alfoksil 

   
9. ġartsız olarak yenilmesine karar verilen etler, aĢağıda verilen damgaların hangisi ile 

mümkündür?  
A) Bir kare içinde 3,5 cm çapında daire şeklindeki damgalar 
B) 3,5 cm çapında daire şeklindeki damgalar 
C) Kenarları 5 cm olan eşkenar üçgen şeklindeki damgalar 
D) Kenarları 4 cm olan kare şeklindeki damgalar 
E) Kenarları 3,5 cm olan kare şeklindeki damgalar 
 

10. Ġmhası mecburi etler aĢağıda verilen damgaların hangisi ile mühürlenir? 
A) Kenarları 5 cm olan eĢkenar üçgen Ģeklindeki damgalar 
B) Kenarları 4 cm olan kare Ģeklindeki damgalar 
C) 3,5 cm çapında daire Ģeklindeki damgalar 
D) Bir kare içerisinde 3,5 cm çapında daire Ģeklindeki damgalar 
E) Kenarları 3,5 cm olan kare Ģeklindeki damgalar 
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11. AĢağıda verilenlerden hangisi, devamlı olarak 50 ve daha fazla iĢçi çalıĢtıran yerlerde 
mevzuat hükümlerine uygun olarak bulundurulması gereken ünitedir? 
A) Et parçalama ve paketleme ünitesi 
B) Kesim ve deri yüzme ile ilgili ünite 

C) Sağlık ünitesi 
D) Etin parçalanması ile ilgili ünite 
E) Soğuk muhafaza ile ilgili ünite 

 
12. AĢağıda verilenlerden hangisi için içme suyu niteliğinde olmayan sular kullanılmaz? 

A) Buhar üretimi 
B) Soğutma 
C) Banyo-duĢ 

D) Yangın durumlarında  
E) Ekipman soğutulması 
 

13. AĢağıda verilenlerden hangisi, personel, bina ve ekipmanla ilgili bir husus değildir? 
A) Uygun bağlantılara sahip havai ray hattı bulunur. 
B) Personel, bina ve ekipmanın temizliğine azami itina gösterilmesi gerekir. 
C) Kullanılan tüm alet, ekipmanın düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılır. 

D) Sağlık koruma bandı içinde yapılaĢmaya izin verilmez. 
E) TalaĢ ve benzeri maddelerin tesis zeminine yayılmaması gerekir. 
 

14. AĢağıda verilenlerden hangisi, tütsüleme ile korumada kullanılan bir ağaç türü 
değildir? 
A) MeĢe 
B) Gürgen 

C) Ihlamur 
D) Kiraz 
E) Kavak 

 
15. AĢağıda verilenlerden hangisi, kurutma ile muhafazada etteki suyun buharlaĢtırıldığı 

orandır? 
A) % 60-70 
B) %60-50 

C) %50-40 
D) %40-30 
E) %30-20 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 E 

4 B 

5 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 C 

4 E 

5 C 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 A 

3 B 

4 C 

5 D 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 D 

4 E 

5 A 

6 B 

7 D 

8 E 

9 B 

10 A 

11 C 

12 C 

13 A 

14 E 

15 A 

CEVAP ANAHTARLARI 
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