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Önsöz 
Kesimhane, kombina ve mezbahalar genel 

olarak kesimhane olarak bilinmektedir. 
Ülkemizde halen Bakanlıkça onaylı kırmızı et 
üretimi yapan toplam 575 adet kesimhane 
bulunmakta olup, bu sayının 112 adedi küçük 
kapasitelidir. Belediyelere ait 89 kesimhane ve 
97 küçük kapasiteli kesimhane bulunmaktadır. 
Özel sektöre ait 264 kesimhane ve 15 küçük 
kapasiteli kesimhane bulunmaktadır. Et ve Süt 
Kurumuna ait 10 adet kombina bulunmaktadır. 
Ülkemizde halen Bakanlıkça onaylı 845 adet et 
parçalama tesisi ve 993 adet et işleme tesisi 
bulunmaktadır.  
Kesimhanelerin de içinde yer aldığı tüm gıda 
işletmeleri için hijyen şüphesiz çok önemlidir. Kesimhaneler açısından hijyen yönüyle “Gıda Hijyeni 
Yönetmeliği”, “Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği” ve “Küçük Kapasiteli 
Kesimhanelerin Genel ve Özel Hijyen Kurallarına Dair Yönetmelik” hükümleri önem arz etmektedir. 
Kasapların mesleğini icra ederken tüketicilere daha sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir et arzının 
sağlanmasını desteklemek amacıyla “Et ve Et Ürünleri Satan Küçük İşyerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi 
Uygulama Kılavuzu” hazırlanmıştır. Bunun yanında yine Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
“Kesimhane Kasabı”, “Kasap” ve “Et Ürünleri İşleme Operatörü” olarak çalışan kasaplar için Ulusal 
Meslek Standardı hazırlanmıştır.  

Ülkemizde kırmızı et kesimhanelerinde çalışan kesici kasaplar gıda amaçlı beslenen hayvanları 
İslami usullere uygun olarak kesmektedir. Hayvanların kesiminde yürürlükteki mevzuata uygun olarak 
acı ve ızdırap vermemek için azami gayret sarf edilmektedir. Bu konuda toplumda da bilinç düzeyi 
gün geçtikçe artmaktadır. Bunun yanında “helal kesim” konusunda Dünya’daki gelişmelere paralel 
olarak Türkiye’de de hassasiyet artmıştır. Ülkemizde 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
değişik 7060 sayılı Kanun ve 4 Numaralı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer 
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” hükümleri 
çerçevesinde “Helal Akreditasyon Kurumu” oluşturulmuştur.  

Bu notların kesimhanelerde çalışan kesici kasapların eğtiminde yararlı olacağı kanantindeyim 
Saygılarımla… 
 

Prof.Dr.Mustafa TAYAR 
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Genel Tanımlar 

Kasaplık Mesleğin Tarihsel Gelişimi 

Kasaplık mesleği dünyanın en eski mesleklerinden 

biri olup geçmişi ilk besi hayvanlarının  

evcilleştirilmesine kadar dayanır. Bu meslek kolu 

farklı coğrafyalarda bulunan hayvan türleri ve 

ülkelerin dini ve kültürel yapılarına göre değişkenlik 

göstererek birbirlerinden farklı şekilde gelişmiştir. 

Bu sebepten ötürü kullanılan yöntemler de 

birbirinden farklıdır. Ayrıca bu kültürel ve dini 

farklılıklardan kaynaklı olarak devletler bu meslek 

alanı üzerinde önemli politikalar geliştirmiş ve sıkı 

denetlemelere tabi tutmuştur. Halkın sağlıklı, dini 

kurallara uygun et ve sakatat ihtiyacının hızlı bir 

şekilde karşılanması yönündeki politikalar, bu 

meslek alanında bir etik ve uzmanlık gelişimine 

katkı sağlamış ve mesleğin saygınlığını artırmıştır. 

Bu meslek dalında önceleri, halkın yoğun olarak 

kullandığı pazarlarda et kesilip açık alanlarda satışa 

sunulsa da sonradan kasapların kendi aralarında 

uzmanlaştıkları alanlara yönelmesiyle birincil (eti 

veya sakatatı satışa hazırlayan kişi) ve ikincil (hayvanın kesimini yapan kişi) kasap kavramları ortaya 

çıkmıştır. Etin taşınması ve uzun süre saklanmasına imkân sağlayan teknolojik gelişmelerden sonra ise bu 

kavramlar neredeyse tamamen birbirinden ayrılmış ve 2 ayrı meslek gibi sürdürülmeye başlanmıştır. 

Kasaplık tarihi çok eski zamanlara dayanmakla birlikte mesleğin, Türkler için ayrı bir önemi vardır. En eski 

zamanlardan beri, -göçebe yaşamlarından dolayı- Türklerin en önemli uğraşı hayvancılık, en önemli besini 

ise et olmuştur. Kültürümüzdeki kesimhane  ile ilgili ilk terim Uygur Türklerince kullanılan “ölütlük 

etlik”tir. Ölütlük etlik, bugünkü anlamında kesim yeri olarak ifade edilebilen, hayvanların kesildiği ve 

sadece etiyle derisinin değerlendirildiği bir yapıdır. Arapça olan “kasap” kelimesi, hayvan kesme işini 

devamlı surette yapan, bunu meslek edinen kimseler için kullanılmaktadır. Hayvancılıkla geçinen bozkır 

toplumlarında herkes kendi hayvanını kesebildiği için kasaplık meslek olarak yerleşik düzene geçmeden 

önce ortaya çıkmamıştır. Bu yaşam tarzıyla birlikte Türklerin yaşamında yeni meslek grupları ortaya 

çıkmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak da “kasaplık”, bir meslek olarak şekillenmiştir. Yüzyıllar boyunca 

bu meslekle ilgili edinilen bilgilerin tümü, usta-çırak eğitimiyle nesilden nesile aktarılmıştır. 

Gerek temizlik gerekse çalışma şartları nedeniyle kesimhane ve tabakhaneler su kenarlarında 

kurulmuştur. Müslüman kasap esnafı, koyun ve sığır kasapları olarak iki farklı gruba ayrılmış; sakatat satan 

esnaf ise kasap esnafından ayrı tutulmuştur. 16. yüzyılda İstanbul’da çok sayıda kasap dükkânı olduğu 

bilinmektedir.  
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Evliya Çelebi zamanında İstanbul’da 999 kasap dükkânı ve çoğu yeniçeri olan 1700 kasap olduğu 

bilinmektedir. Günümüzde büyük kentlerde, marketlerin hızla yayılması nedeniyle tipik kasap dükkânları, 

genellikle küçük kentler ve az gelişmiş bölgelerde bulunmaktadır. Büyük marketler ikincil kasaplardan 

aldıkları etleri, ambalaj imalathanelerinde satışa hazır hâle getirip et için hazırlanmış özel reyonlarında 

satmaktadır. 

 

TANIMLAR 

Kesimhane, kombina ve mezbahalar genel olarak kesimhane olarak bilinmektedir. Ülkemizde halen 

Bakanlıkça onaylı kırmızı et üretimi yapan toplam 575 adet kesimhane bulunmakta olup, bu sayının 112 

adedi küçük kapasitelidir. Belediyelere ait 89 kesimhane ve 97 küçük kapasiteli kesimhane bulunmaktadır. 

Özel sektöre ait 264 kesimhane ve 15 küçük kapasiteli kesimhane bulunmaktadır. Et ve Süt Kurumuna ait 

10 adet kombina bulunmaktadır. Ülkemizde halen Bakanlıkça onaylı 845 adet et parçalama tesisi ve 993 

adet et işleme tesisi bulunmaktadır.  Bu işletmelerde çalışan kesici kasaplar gıda amaçlı beslenen 

hayvanları İslami usullere uygun olarak kesmektedir. Hayvanların kesiminde yürürlükteki mevzuata uygun 

olarak acı ve ıstırap vermemek için azami gayret sarf edilmektedir. Bu konuda toplumda da bilinç düzeyi 

gün geçtikçe artmaktadır. Bunun yanında “helal kesim” konusunda Dünya’daki gelişmelere paralel olarak 

Türkiye’de de hassasiyet artmıştır. 

Kesimhanlerde, helal kesim,  iyi  hijyenin sağlanması ile gıda güvenliği ve halk  sağlığının korunmasına  

yönelik pratik tavsiyeler yer almaktadır.  İlk bölümünde tanımlara yer verilmiştir. 
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 Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, 

tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, 

ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,  

 Arka çeyrek: Arka incik, tranç, nuar, yumurta, sokum, rosto, kontrnuar, bonfile, kontrfile ve 

boşluğu, 

 Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan herhangi bir maddeyi,  

 Böbrek yağı: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda, karın boşluğunun sırt kısmının her iki 

tarafında, bonfilenin altında böbrek yatağı boyunca ve böbrekler ile beraber bulunan 

yağları, 

 Büyükbaş hayvan: Sığır, manda ve deveyi,  

 Çalışma İzni: Gayri sıhhi müessese ruhsatı almış, yetkili merci tarafından uygun görülen 

projelerine göre yapılmış ve belgeleri ile yerinde yapılan inceleme sonucu uygun görülen tesisin 

faaliyete geçmesi için yetkili merci tarafından verilen izin belgesi, 

 Çanak yağı:  Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda pelvis boşluğu içinde bulunan yağları,  

 Çapraz bulaşma: Mikroorganizmaların bir gıdadan diğer bir gıdaya doğrudan veya hijyenik 

olmayan el, bıçak, çalışma tezgahı, giysi vb. malzemelerle dolaylı olarak bulaşmasını, 

 Denetim: Yem, gıda, hayvan refahı ve ıslahı, bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili faaliyetlerin 5996 sayılı 

Kanun hükümlerine uygunluğunun tespiti amacıyla Bakanlık tarafından yapılan veya yaptırılan 

tüm işlemleri, 

 Dezenfeksiyon: Cansız yüzeylerdeki bakteri, virüs, parazit gibi mikroorganizmaların kimyasal 

maddeler kullanılarak sayıca azaltılması, yok edilmesi amacıyla yapılan işlemi, 

 Döş: Karkasta göğüsün yukarı ve ön kısmındaki kemikli et parçasını,  

 Et ürünleri: Etin işlenmesinden veya işlenmiş ürünlerin daha ileri düzeyde işlenmesiyle elde 

edilen ve kesit yüzeyi çiğ etin karakteristik özelliklerini göstermeyen ürünleri, 

 Et: Karkasın yenilebilir kısımlarını, 

 Gıda ile temas eden madde ve malzeme: Gıda maddeleri ile temasta bulunan veya bulunmak 

üzere üretilen her türlü madde ve malzemeyi, 

 Gıda kodeksi: Türk Gıda Kodeksini, 

 Hijyen: Tehlikenin kontrol altına alınması ve gıda ve yemlerin kullanım amacı dikkate alınarak, 

insan ve hayvan tüketimine uygunluğunun sağlanması için gerekli her türlü önlem ve koşulu, 

 İç organlar: Göğüs, karın ve pelvis boşluğundaki organlar, soluk borusu ve yemek 

borusunu,  

 İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,  

 İşkembe: Büyükbaş hayvanlarda midenin yenilebilen bölümünü,  

 İzleme: 5996 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerin, bu Kanunla belirlenen esaslara 

uygunluk durumu hakkında genel bir görüş edinmeye yönelik, planlanmış bir dizi gözlem 

ve ölçümlerin yürütülmesini, 

 Kanama konveyörü: Hayvan kesildikten sonra kanın akmasının sağlandığı sistemi,  

 Karkas (Büyükbaş hayvan için): Hayvanın kesimi yapılıp kanı akıtıldıktan, baş ve 

ayakları ayrıldıktan, derisi yüzüldükten, böbrekleri ve böbrek yağları, üreme organları 

ve pelvis boşluğu yağları, salkım yağları, idrar kesesi ve bunların bağları, soluk borusu, 
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yemek borusu ve diğer iç organları çıkartıldıktan ve kuyruk, sakrum omuru ile birinci kuyruk 

omuru arasından kesildikten sonra elde edilen bütün haldeki gövdesini,  

 Karkas (Küçükbaş hayvan için): Hayvanın kesimi yapılıp kanı akıtıldıktan, baş ve ayakları 

ayrıldıktan, derisi yüzüldükten, böbrek hariç iç organları çıkartıldıktan sonra elde edilen bütün 

haldeki gövdesini,  

 Kasap: Onaylı işletmelerde kontrolden geçmiş karkası hijyen esaslarına uygun şekilde parçalayan, 

parçalanmış eti ön ambalajlama işlemine tabi tutarak sergileyen, kuşbaşı, pirzola, biftek, rosto vb. 

etler ile tüketicinin talebine göre kıyma veya köfte gibi hazırlanmış et karışımları ile yerel, marjinal 

ve sınırlı faaliyet kapsamında hazırlanmış et karışımlarını ve et ürünlerini ve üretici firmaların 

ambalajlı ürünlerini satan ilgili meslek odasına kayıtlı nitelikli esnafı, 

 Kavram yağı: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda, karkasın kavram bölgesinde bulunan yağları,  

 Kesim/devirme kabini: Büyükbaş hayvanın kesim işleminin yapıldığı hareketli düzeneği,  

 Kesim: Büyükbaş ya da küçükbaş hayvanların sol kulak altından sağ kulak altına kadar boğazlarının 

kesilmesi ve kanlarının akıtılması işlemini,  

 Kesimhane: Etleri insan tüketimine uygun olan hayvanların kesim ve yüzüm işlemlerinin yapıldığı, 

iç organlarının çıkartıldığı, karkas ve sakatatların soğutulduğu ve/veya dondurulduğu işletme, 

 Kişisel koruyucu donanım (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, 

sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, 

çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun 

olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,  

 Kişisel koruyucu kıyafet (KKK): Gıda işyerlerinde kişiler tarafından 

kullanılan tek kullanımlık eldiven, iş elbisesi, bone, kep, maske, sakallık, 

galoş, çizme ve benzeri giysileri  

 Küçük kapasiteli kesimhane:  Küçük kapasiteli kesimhanede 

kesilecek olan kasaplık hayvan sayısı, günlük 8 kesim ünitesini 

geçemeyen (Küçük kapasiteli kesimhanelerde kesim kapasitesinin 

belirlenmesinde kullanılan, 1 baş sığır/manda/deveye veya 3 baş 

koyun/keçiye veya 1 baş tek tırnaklı hayvana veya an sayılarda evcil 

tırnaklı hayvanların kesiminin yapıldığı ve kesim sürecinin yavaş ilerlediği 

kesimhane, 

 Küçükbaş hayvan: Koyun ve keçiyi,  

 Muayene Veteriner Hekimi: kesimhanelerde kesilecek kesimlik hayvanların 

kesim öncesi ve sonrası muayenelerini yapmakla görevli, kesimhanelerde çalışması yetkili merci 

tarafından onaylanmış serbest Veteriner Hekim’i, Belediyeler ve Et ve Süt Kurumu’na ait 

kesimhanelerde  ise ataması kurumca yapılmış olan Veteriner Hekim’i, 

 Ön çeyrek: Ön incik, boyun, pirzola, döş, kaburga ve kolu. Bu gövdenin koyun karkası için 

parçaları: But, bel ve pirzola, karın, göğüs, kol, incik ve boyunu. Bu gövdenin keçi karkası için 

parçaları: But, bel ve pirzola, karın, göğüs, kol, incik ve boyunu,  

 Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme 

ihtimalini,  

 Sağlık işareti: Sadece, Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen 

Yönetmelik uyarınca ölüm öncesi ve ölüm sonrası muayeneden geçen ve eti insan tüketimine 
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uygun olan evcil tırnaklılar ile tavşanımsılar dışında kalan besiciliği yapılan 

memeli, av hayvanları ve büyük av hayvanlarına resmi veteriner hekimce 

uygulanan uygun işaretini,  

 Sakatat işleme: Sakatatın özelliklerini ortadan kaldırmayacak 

seviyede istenmeyen kısımların temizlenmesi, doğranması ve 

soğutulmasını,  

 Sakatat: Kesimlik hayvanların kesimi sonucunda elde edilen karkas 

dışındaki insan tüketimine uygun diğer kısımlar, 

 Sorumlu Yönetici: Kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin, gıda 

mevzuatı ve yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermesinden 

işverenle birlikte sorumlu olan kişi, 

 Spesifik risk materyali: Süngerimsi beyin hastalıklarının (TSE’lerin) 

önlenmesi, kontrolü ve ortadan kaldırılması için Bakanlıkça belirlenen 

hayvan, organ, doku gibi maddeleri,  

 Tağşiş: 5996 sayılı Kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini 

veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün 

mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya miktarının değiştirilmesini veya 

aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı 

maddeymiş gibi katılmasını, 

 Taklit: 5996 sayılı Kanun kapsamındaki ürünlerin, şekil, bileşim ve 

nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip gibi veya 

başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermeyi, 

 Taşıma hattı/monoray hat: Kesim sonrası büyükbaş ya da küçükbaş hayvanların kanının akıtıldığı, 

kesimden gövdenin işleme monorayına aktarıldığı kısma kadar gövdelerin taşındığı çelik havai 

hattı,  

 Tehlike: Sağlık bakımından olumsuz etki yaratma potansiyeli bulunan, et ve et ürünlerindeki 

biyolojik, kimyasal veya fiziksel etmenleri, 

 Temizlik: Kir, bulaşma ve kalıntıların uzaklaştırılması amacıyla periyodik ve rutin yapılan işlemi, 

 Tesis: Mezbahayı, soğuk depo tesisini, et parçalama tesisini, sakatat temizleme ve/veya işleme 

tesisini, mamul madde üretim tesisini, ambalajlama ve/veya paketleme tesisini veya bu tip 

tesislerin birkaç tanesini veya tamamını bir arada bulunduran ünite, 

 Trimleme: Karkasın veya etin insan gıdası olarak tüketilmeyecek olan tendon, lenf yumrusu, 

fascia, ligament ve benzeri kısımlarının ayrılması işlemi, 

 TSE: Hayvanlarda görülen tüm nakledilebilir süngerimsi beyin hastalıkları, 

 Yarım karkas: Büyükbaş hayvan karkasının yukarıdan aşağıya omurga hizasından ortadan ikiye 

bölünmüş halini 

 Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim: Bakanlıkta görevli Veteriner Hekim’ler dışında, verilecek resmi 

görevleri yürütmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilen Veteriner Hekim’i, 

ifade etmektedir.  
 

Kesimhane Kasabı , iş sağlığı 

ve güvenliği ile çevreye ilişkin 

önlemleri alarak, kalite ve gıda 

güveliği ile ilgili gereklilikler 

çerçevesinde, veteriner hekim 

kontrolünde ve hayvan 

refahına uygun olarak; kesim 

öncesi hazırlık, büyükbaş/ 

küçükbaş hayvan kesimi, 

sakatat hazırlığı, makine ve 

ekipmanların periyodik 

temizlik ve kontrollerini yapan 

ve mesleki gelişim 

faaliyetlerine katılan nitelikli 

kişi.  
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Çalışma Ortamı ve Koşulları  

Kesimhane kasabı  büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminin yapıldığı işletmelerde hijyen ve gıda 

güvenilirliği şartlarının sağlandığı kapalı, gürültülü ve kokulu ortamlarda, genellikle ayakta çalışır. İş 

sürecinde, vardiyalı ve esnek süreli çalışma söz konusudur. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği 

önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. İşveren tarafından mesleğe 

yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği 

tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda 

ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır. Kesimhane Kasabı 

mesleğini icra eden kişinin yasal ve zorunlu hijyen eğitimini almış olması gerekmektedir.  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15’inci maddesi gereğince sağlık gözetimine tabi tutulur ve 

17’nci maddesi gereğince eğitimleri alır ve belgelendirir. 

 

Bilgi ve Beceriler  

Kesimhanelerde görev yapacak kesicilerin aşağıda bildirilen bilgi ve becerilerde olması öngörülmektedir. 

1.Acil durum bilgisi 
2. Araç gereç ve ekipman bilgisi  
3. Atıkların kaynakta doğru ayrılması, geri 
dönüşüm faaliyetleri bilgisi  
4. Çevre mevzuatı ve çevre koruma bilgisi  
5. Hayvan kesim teknikleri bilgi ve becerisi  
6. Hayvan menşei bilgisi  
7. Temel hayvan refahı bilgisi  
8. Hijyen ve hijyen uygulamaları bilgi ve 
becerisi  
9. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi  
10. Kırmızı et bilgisi  
 

11. Kişisel koruyucu donanım kullanım ve 
bakım bilgisi  
12. Kişisel koruyucu kıyafet,  donanım 
kullanımı ve personel hijyen bilgisi  
13. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi  
14. Meslek hastalıkları bilgisi  
15. Mesleki kapsamda temel gıda bilgisi  
16. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi  
17. Mesleki terimler bilgisi  
18. Sakatat ve sakatat ürünleri bilgisi  
19. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi  
20. Temel ilkyardım bilgisi  
21. Temel zoonoz hastalıkları bilgisi 

Tutum ve Davranışlar  

1. Acil ve stresli durumlarla baş etmek  
2. Araç, gereç ve ekipman kullanımına özen 
göstermek  
3. Çalışma ortamında kendisinin ve ekibinin 
emniyetini gözetmek  
4. Çalışmalarında planlı ve organize olmak  
5. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak  
6. Ekip içinde uyumlu çalışmak  
7. Gıda güvenliği  kurallarına uymaya özen 
göstermek  
8. Hijyen kurallarına uymaya özen göstermek  
9. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymaya 
özen göstermek  
 

10. Kaynak kullanımında verimli olmak  
11. Kişisel bakımına ve sağlığına özen 
göstermek  
12. Kritik kontrol noktalarının takibinde dikkatli 
ve detaycı olmak  
13. Mesleğine ilişkin yeniliklere ve yeni fikirlere 
açık olmak  
14. Öğrenmeye istekli olmak ve öğrendiklerini 
başkalarına aktarmak  
15. Risklere karşı öngörülü ve duyarlı olmak  
16. Uyarı ve eleştirilere açık olmak  
17. Zamanı verimli kullanmak  
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Helal gıda  

Arapça bir kelime olan helal,  yasal, meşru, geçerli anlamına gelir ve Müslümanlara Kur’an-ı Kerim  ve  

Hazret-i  Muhammed  (s.a.v.)  tarafından  meşru  kılınan  her şeyi  kapsar.  Helal  vasfı taşıyan  tüm  

maddelerin  müslümanlar  tarafından  yenilip  içilmesi  mümkündür.  Âyet ve hadislerde haram kılınan 

yiyecek ve içecekler şöyle özetlenebilir: 

Ölmüş hayvan eti : Dinî usûle uygun kesilmeden öldürülmüş ya  da kendiliğinden ölmüş hayvanlar bu 

gruba  girer. Mâide sûresinin üçüncü âyetinde bu durumun değişik şekillerde ortaya çıkabileceği ifade 

edilmiştir. Bunlar, boğulmuş, sert bir cisimle vurularak öldürülmüş, yüksek bir yerden atılma veya düşme 

sonucu ölmüş, başka bir hayvanın darbesiyle ölmüş ve yırtıcı ya da pençeli hayvanların öldürüp parçaladığı 

hayvanın eti şeklinde belirtilmiştir.  

Aslında ölmüş hayvan sınıfına dahil olmakla birlikte balık ve çekirge ölüsü, Hz. Peygamber’in (s.a.) 

beyanıyla helal olan gıdalardan sayılmıştır. 

 Akıtılmış kan: Eti yenen hayvanlardan da olsa, canlı veya ölü hayvanın vücudundan akıp ayrılmış 

olan kan haramdır. 

 Domuz eti: Kur’ân’da etinin haram olduğu belirtilen tek hayvan domuzdur. 

 Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlar 

Kur'ân’da haram kılınan gıdalar bunlarla sınırlandırılmıştır. Kur'ân’ın helal-haram ölçütü olarak belirlediği 

“tayyibât-habâis” çerçevesinde Hz Peygamber (s.a.v), eşeklerin, yırtıcı kuşların ve pençeli hayvanların da 

haram olduğunu ifade etmiştir. Alkollü içki tüketimi ise, hem âyetlerde hem de hadislerde haram 

kılınmıştır .   

Helal Kesim 

 

Eti yenen karasal hayvanlarının etlerinin helâl olması için, usûlüne uygun olarak 

kesilmesi gerekir. Usûlüne uygun kesim, “Bismillahi Allah’ü Ekber” denilerek 

hayvanın nefes ve yemek boruları ile şah damarının veya iki şah damarından birinin 

kesilmesi şeklinde yapılır. Besmelenin unutarak terk edilmesi hâlinde kesilen 

hayvanın eti Hanefilere göre helâldir. (Kâsânî, 1997: VI, 233) (Kudûrî, 1966: 162)  

Besmelenin kasten terk edilmesi hâlinde kesilen hayvanın eti Hanefilere göre haram 

olur. Kesimden önce bıçak ve benzeri kesici aletlerin hayvanın gözünden uzak bir yerde 

bilenmeleri sünnettir. Hayvanlardan biri, diğerinin gözü önünde kesilmemelidir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 41). 

Kesilecek hayvanları kıbleye döndürerek kesmek sünnettir. Hayvanın canı çıkmadan boynunu kırmak, 

derisini yüzmek, bir uzvunu koparmak veya tüyünü yolmak gibi hayvanın acısını arttıracak işlerden 

kaçınılmalıdır . 

Kesimi yapacak kasabın sağlık, hijyen, sanitasyon ve helal kesim kuralları konusunda yetkili bir 

otoriteden alınmış helal kesim sertifikası bulunmalıdır.  

Helal kesim, yenilmesi dinen caiz olan hayvanların İslam Dininin kurallarına uygun olarak 

boğazlanmasıdır.  İslam fıkhına göre hayvan kesiminin belli şartları vardır. Bu şartları gruplandırırsak, üç 

kısımda incelenir. 

1. Kesilecek  Hayvanda Aranan Şartlar 

2. Hayvanı Kesen Kişide Aranan Şartlar 

3. Kesme Aletinde Aranan Şartlar. 



8 |  
 

 

Kesilecek Hayvanda Aranan Şartlar   

Eti yenen her evcil hayvan kesilebilir. Av hayvanlarından eti yenenler avcılık şartlarına uygun avlandığı 

zaman helâl olur. Eti yenen hayvanların etlerinde sağlığa zararlı bir durumun olmaması gerekir. Eğer 

kesilen hayvan kurban değil de eti için kesiliyorsa bir özrünün bulunmaması şartı aranmaz. Etlerinin 

yenilmesi helâl olan hayvanların ister kurban olarak ister başka bir maksatla kesilmiş olsun kanları, idrar 

ve  cinsel organları, yemek tahrimen mekruhtur.  Kokuşmuş, bozulmuş etin yenmesi de zararlı olduğundan 

dolayı zaruret halinin dışında helâl değildir. (Alâuddîn, 1984: 227)  

Antibiyotik uygulanmış hayvanların kesimi, ilacın arınma süresi tamamlandıktan sonra 

yapılmalıdır. Hayvanlar kesilmeden önce mutlaka kontrol edilmelidir. Gebe olan hayvanları neslin 

devamı için kesmemek daha uygun olur. Nitekim Ebû Hanife (r.h.) gebe olan hayvanın yavrusu zayi 

olacağından dolayı kesilmesini mekruh görmüştür. (Mevsılî, 1989: V, 719) Yine henüz gelişmemiş 

yavruların et kaybına sebep olacağından ve bu tür bir işlem israf sayılabileceğinden bu durumdaki 

hayvanların kesilmesinin gelişmelerini tamamlayacağı döneme kadar bekletilmesinin uygun olacağı 

açıktır. 

Hayvanı Kesen Kişide Aranan Şartlar  

Kesimi yapacak kasap akli melekeleri yerinde ve hayvan kesiminin gerektirdiği esas kuralları ve koşulları 

tam olarak anlamış yetişkin bir Müslüman olmalıdır. Putperest, ateşperest, ateist ve mürtedlerin kestikleri 

hayvanların eti yenmez. Ehl-i Kitap olduğu bilinen kimse kesim yaparken Allah’tan başkasının adını 

anmamalıdır. Zira ayette Allah’tan başkası adına  kesilmemesi şartı getirilmiştir (Bakara, 2/173). Kesim 

yapan kimsenin ergenlik çağına gelmiş olması şart değildir.. Hayvanı kesen kimsenin kadın veya erkek 

olması fark etmez,  arasında da bir fark yoktur; hepsinin kestiği yenir (Zeylaî, Tebyîn, V, 287). 

Kesme Aletinde Aranan Şartlar 

Kesim sırasında kullanılan teçhizat, aletler, üretim hattı ve yardımcı materyaller temiz olmalı ve helal 

olmayan hiç bir madde ile kontamine olmamalıdır. Kesim sorasında kullanılan aletler keskin olmalı ve 

ağırlık veya basınç uygulayarak değil bıçağın keskinliği sayesinde kesim gerçekleşmelidir.  

Helal olmayan gıdalar ile temas etmiş veya bunların üretiminde kullanılmış teçhizat, alet veya üretim 

hatlarının dönüşümü sırasında bunlar helal gıdaların üretimi için kullanılmadan önce helal olmayan 

gıdaların etkisini tamamen ortadan kaldıracak genel temizlik kurallarına göre temizlenmelidir. 

Kesim prosedürü gereklilikleri 

 “Allah’ın şeklinde sözlü bir ifade kullanılmalı ve Allah’ın adı dışında başka herhangi bir isim 

zikredilmemelidir. Kasabın Allah’ın ismini söylemeyi unutması durumunda kesim Helal olarak kabul edilir. 

Deri yüzme  işlemi hayvanın tamamen canı çıktıktan sonra yapılmalıdır.  

Kanama durana ve hayvanın öldüğü kesin olana kadar hayvanın boynunu veya başka bir yerini kesme 

veya kırma işlemi yapılamaz. 
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Kesim ve boğazın kesilmesi işlemi sadece göğüs tarafından (ön taraf) yapılabilir; enseden veya arka 

taraftan yapılamaz. Mekanik kesim sisteminde kullanılan kesimhanelerdeki mekanik bıçaklar sadece 

farenks, özofagus ve şahdamarının 

kesiminde kullanılacak ve boynun diğer 

kesimlerinde kullanılmayacak şekilde 

ayarlanmalıdır. 

Kesim sağ elle ve hızlı bir şekilde yapılmalıdır. 

Kesimde kullanılan aletler hayvanın gözü 

önünde bilenmemelidir. 

Kesici hayvana şefkatli bir biçimde 

davranmalıdır. Hayvana işkence etmemeli ve 

bıçak tek bir yöne doğru çekilmeli, faklı 

yönlerde birkaç kesim yapılmamalıdır. 

Bir hayvan diğer başka bir hayvanın önünde 

kesilmemelidir. 

KESİLİRKEN BESMELE ÇEKİLMESİ 

Kurban ve adak kesimlerinde olduğu gibi diğer tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimlerinde de 

hayvanın kesilmesi sırasındaAllah’ın adının zikredilmesi şarttır. Bir başka deyişle Allah’ın adı anılmadan 

kesilen hayvanın etini yemek caiz değildir. Zira bu, bizzat Allah ve O’nun Resûlü Peygamber Efendimiz ’in 

(sav) emridir. Konuyla ilgili Kur’an-ı Kerîm’in farklı yerlerinde şu beyanlar yer almaktadır: 

“Artık, o sapanların sözlerine kulak asmayın da, -Allah’ın ayetlerini tasdik ediyorsanız- kesilirken üzerine 

Allah’ın adı anılmış olan hayvanların etini yiyin!“ 

En’âm Suresi, 6/118) 

“Allah adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin! Bu Allah yolundan çıkmaktır, isyandır.” (En’âm Suresi, 

6/121) 

“Kendilerine nelerin helâl kılındığını sana soruyorlar. 

De ki: “Bütün temiz ve lezzetli rızıklar size helâl kılınmıştır. Allah’ın size öğrettiğinden öğrenip eğittiğiniz 

avcı hayvanların sizin için tutup getirdiklerini yiyiniz ve üzerlerine Allah’ın adını anınız. Allah’a karşı 

gelmekten sakının! Çünkü Allah hesabı çabuk görür.”  (Maide Suresi, 5/4) 

“Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılındı. Ehl-i kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helâldir. Sizin 

yiyecekleriniz de onlara helâldir….” (Maide Suresi, 5/5) 

Yukarıdaki ayetler de anlaşılacağı üzere hayvanların kesiminde mutlaka Allah’ın adının anılması 

gerekmektedir. Yine anlaşılmaktadır ki üzerine Allah adı zikredilip zikredilmediğinde tereddüt bulunan 

durumlarda o etin yenilmemesi gerekmektedir. Bu hususun, Kur’an-ı Kerîm’in farklı yerlerinde ve tekrar 
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tekrar ele alınıyor olması, meselenin ne kadar önemli olduğunu ifade için yeterlidir.  Konu , ihmal 

edilmeyecek kadar önem taşımaktadır  ve kesim işini yapan kimsenin bu konuda titizlik göstermesi şarttır.  

 

Kesim Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar 

Öksürme, hapşırma gibi arızi durumlar söz konusu  ise bu rahatsızlıkların geçmesinden sonra kalan işe 

devam edilmelidir. Kesim esnasında herhangi bir şey yenilmemeli, içilmemeli, sakız çiğnenmemeli, sigara 

içilmemeli, konuşulmamalı ve şarkı söylenmemelidir. Bu tür besmele çekmeyi engelleyici faaliyetlerden 

kaçınılmalıdır. 

Kesimin helal olması için gerekli şartlar 

 

 Deveyi nahr; yani boyun ile gövdesinin bitiştiği yerden, koyun ile sığırı da boğazından kesmek 

(zebhetmek), sünnet olan kesim şeklidir.  

 Kur’anın,   فََصل ِّ لَِّرب َِّك َواْنَحْر  «O Halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes..” (Kevser, 2) ayet-i 

kerimesinde kastedilen kurban deve, kesim şekli ise  «nahr», denilmiştir. (Kevser, 108/2) 

    يَأُْمُرُكْم اَْن تَْذبَُحوا بَقََرة َ ۪ٓ اِّنَّ ّٰللاه ه   Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor.» (Bakara, 2/67)» َواِّْذ قَاَل ُموٰسى لِّقَْومِّ

ayet-i kerimesinde kastedilen kesim şekli ise «zebh»tir. 

 Hayvan kesiminin en mükemmel şekli; hayvanın nefes borusu (hulkûm), yemek borusu (merî)  

ile iki şah damarının kesilmesidir. Hanefilere göre ise bunlardan sadece üçünün kesilmesi de 

yeterlidir. Genel olarak Ca’ferîler, Zeydîler ve Zâhirîlere göre de dört organın hepsinin kesilmesi 

gerekir. 

ÖZETLE: hayvanın kesilmesi esnasında, “Bismillahı 

Allah’u Ekber”, “Allah’u Ekber” veya kısaca 

“Bismillah” denilmesidir. Besmele çekilirken dil ve 

dudak hareketleriyle açıktan telaffuz edilmesı de 

şarttır ve yanındaki insanın duyacağı netlikte 

olmalıdır. Zira içeriden ve gizlice çekilen besmele ile 

“Allah’ın adı’’ zikredilmiş olmamaktadır, 

besmelenin sesli olarak çekilmesi, yani söylenmesi 

şarttır. 
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 Kesim esnasında bıçağı iliğe ulaştırmak veya hayvanın başını kesip koparmak mekruhtur. Zira 

Rasûlullah (sav) kesilen koyunun iliğine bıçağın ulaştırılmasını yasaklamıştır. Ama yine de bu 

hayvanın eti yenilebilir.  

 Kesilen hayvanın vücudu soğumadan, yani çırpınmaya son verip sakinleşmeden onu yüzmek 

mekruhtur. Keza, soğumadan boynunu kırmak da mekruhtur. Çünkü böyle yapmakla hayvana 

elem verilmiş olur. Ama soğuduktan sonra boynu kırılırsa, bundan elem duymayacağı için mekruh 

olmaz. Bir hadîs-i şerîfde şöyle buyurulmuştur: “Dikkat edin; çırpınması sona ermeden hayvanın 

boynunu kesip ayırmayın.”  (Beyhaki, sünen, X, 158) 

Kesimler ihtiyarî ve ıztırarî olmak üzere iki kısma ayrılırlar: 

a) İhtiyarî kesim; hayvanı boğazından ve 

göğsündeki kesim yerinden kesmektir: 

Peygamber Efendimiz (sav) şöyle 

buyurmuştur:  “Kesim; gırtlakla iki çene 

arasından yapılır.” 

b)  Iztırarî kesim, ihtiyarî kesim yapmaktan 

âciz kalınması ve belirtilen bu özel yerden 

hayvanın kesilmesi mümkün olmaması 

halinde meşrudur.  

Buna göre mesela, baş aşağı kuyuya düşen ve boynu ile 

boğazından kesilmesine imkân bulunmayan hayvanların ulaşılabilen her hangi bir yerinden keskin bir 

şeyle kanatılıp kesilmesi yeterlidir. Av hayvanları, kaçan deve vb.lerinde de boğazdan kesme şartı ortadan 

kalkar; bu durumda kişi besmele çekerek silahı atıp bu hayvanı öldürürse veya normal kesim mahallinden 

başka bir yerini yaralarsa, bu normal kesim gibi kabul edilir ve etinin yenilmesi helâl olur.  

Kesim esnasında bıçağı iliğe ulaştırmak veya hayvanın başını kesip koparmak mekruhtur. Zira Rasûlullah 

(sav) kesilen koyunun iliğine bıçağın ulaştırılmasını yasaklamıştır. (Zeyleî, Nasbur’raye, IV, 188) Ama yine 

de bu hayvanın eti yenilebilir.  

Hayvan kesiminde yapılan yanlışlıklar 

• Omurilik ve kafanın tamamı kesilmesi: Kalbin çalışmasını  beyin sapına bağlı olan omurilik kontrol ettiği 

için, hayvanın canı tam olarak çıkıncaya kadar omuriliğin kesilmemesi gerekmektedir. 

Bu itibarla da, bıçağın sonuna kadar indirilerek omuriliğin kesilmesi veya hayvanın enseden kesilmesi ya 

da onun başının koparılması gibi durumlarda kalp durmakta ve yeterli kan boşalımı erçekleşmemektedir. 

• Hayvanın döşünün kıbleye çevrilmesi yerine kasabın dönmesi, 

• Hayvanın kolay kesilmesi için sırtından omuriliğe bıçak batırılması, 

• Kesim sonrası kan boşaltımını hızlandırmak için döşün yarılması, 

• Kesim sonrasında omuriliğin içindeki sinirin bıçak ile kesilmesi, 

• Daha çok küçükbaş hayvanlarda kesimi kolay yapılması ve hayvan çırpınmasını engellemek için boynun 
kırılması, 

• Besmele sonrası kesimden önce başka bir davranıştan  kaçınılması gerekmektedir. 
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HİJYEN VE SANİTASYON 

HİJYEN VE ÖNEMİ 

Gıda hijyeni, hammaddenin ve mamul maddenin, depolama, 

işleme,  muhafaza ve satış aşamalarında fiziksel (cam, metal, 

tahta, fare pisliği, böcek, vb), kimyasal (deterjan, haşere 

ilaçları vb) ve biyolojik (mikroorganizma, parazit vb) 

tehlikelerle (mikroorganizmalarla)temas etmesinin 

engellenmesidir. Belirtilen tehlikelere maruz kalmış ürünler 

gıda güvenilirliğini ve dolayısıyla insan sağlığını tehlikeye 

düşürür. Bunun yanı sıra ürünlerin kalite özellikleri de olumsuz 

etkilenir. İşyeri alanı ve çalışanların temizliği ile çalışanların 

sağlığına dikkat edilmemesi, alet-ekipman ve yüzey 

temizliğinin yeterince yapılmaması gıda hijyeninin 

bozulmasına neden olur. Bu da insan sağlığını tehlikeye 

düşürdüğü gibi aynı zamanda işyerinin ekonomik kayba 

uğramasına da sebep olur. 

GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

Gıda güvenilirliğinin sağlanması için, gıdanın işyerine 

kabulünden dağıtım aşaması da dahil olmak üzere tüm 

aşamalarda iyi hijyen kurallarının uygulanması gerekmektedir. Bu aşamaların herhangi birinde yapılacak 

bir veya bir kaç hata, gıda güvenilirliğinin ve insan sağlığının tehlikeye düşürülmesine  neden olacaktır. Bu 

nedenle gıda güvenilirliğinin sağlanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: 

• İşyeri temiz tutulmalıdır. 

• Kişisel hijyen kurallarına uyulmalıdır. 

• Gövdeler uygun sıcaklıkta ve koşullarda  muhafaza edilmeli ve satışa sunulmalıdır. 

• Olası çapraz bulaşmalar önlenmelidir. 

• Kesimhanede et ve et ile temasta bulunan malzemeler, gıda mevzuatı şartlarına uygun olmalıdır. 

BAKTERİLER VE ÖZELLİKLERİ 

Bakteriler gözle görülmeyen mini canlılardır. Besinlerin çoğunda, deride, tırnaklarda ve her türlü yüzeyde 

bulunabilir ve yaşayabilirler. Bakterilerin hepsi,  zararlı etki göstermeyebilir. Yoğurt, peynir ve sirke gibi 

bazı gıdaların  yapımında kullanılan bakteriler yararlı olanlarıdır. Ancak esas tehlike, besinlere bulaştıktan 

sonra uygun koşul ve sürelerde üreyerek hastalık yapan bakteriler, yani patojen bakterilerdir. 2000 tanesi 

yan yana geldiğinde bir toplu iğne başı büyüklüğüne ulaşır ve mikroskopta ancak 1000 kez 

büyütüldüğünde gözle görülebilirler. 
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Uygun koşullarda bakteriler hızla ürerler. Bazı bakteriler uygun olmayan şartlara 

karşı korunmak ve yaşamlarını sürdürebilmek için “spor” denilen özel 

yapılar oluştururlar. Yaşamlarını sürdürebilecekleri uygun şartlar 

oluştuğunda ise tekrar eski hallerine dönerler. Spor oluşturmuş bakteriler 

kaynayan suda bir saat veya daha fazla canlı kalabilirler. Dondurma 

işlemine ve bazı dezenfektanlara karşı da dirençlidirler. Bu yüzden bakteri 

sporlarını imha etmek çok zordur. 

İnsan hücrelerinde olduğu gibi bakterilerde de yaşamsal bir takım olaylar 

meydana gelmektedir. İnsanlar gibi bakteriler de artık maddeler üretir 

ve öldüklerinde de parçalanırlar. Bu parçalanma sonucu “toksin” adı 

verilen zehirli bir madde açığa çıkar. Patojen bir bakterinin kendisi 

ölmüş olsa bile geride bıraktığı bu toksinler yaşamını sürdürebilir, 

zehirleyici/öldürücü olabilir 

Bakteriler için uygun üreme koşulları  

1-Besin 
Ortamda üreyen ve çoğalan bakterilerin suçlusu, kötü koşullarda saklanıp, hazırlanan ve pişirilen 

besinlerdir. Besinler, bakterilerin üremesi için gerekli olan besin öğeleri ve nem içerikleriyle mükemmel 

bir ortam yaratırlar. 

2-Sıcaklık 
Bakteriler türlerine göre (-10)˚C’ den 100˚C’ ye kadar geniş bir sıcaklık aralığında canlılıklarını 

sürdürebilirler. Patojen bakterilerin en iyi çoğalabildikleri sıcaklık aralığı 5- 65˚C (tehlikeli bölge) arasıdır. 

Besinleri dondurma işlemi bakterileri öldürmez, ancak üremelerini durdurur. Kaynatma ile bakterilerin 

birçoğu ölür ancak sporları tamamen yok edilemez. 

3-Nem 
Bakteriler canlı kalabilmek ve üreyebilmek için nemli ortamlara gerek duyarlar. Nem ya da su oranı düşük 

yiyeceklerde bakteri üremesi yavaşlar veya durur. Ancak bakteriler yaşamaya devam ederler. 

4-pH / Asitlik 
Bakteriler besinin asitlik derecesine göre hızlı ya da yavaş ürerler. Asidi yüksek ortamlarda bakteri üremesi 

hemen hemen olanaksızdır (domates, bazı taze sebze ve meyveler, sirke, yoğurt vb). Ancak küf ve mayalar 

bu ortamlarda da üremeye devam ederler. 

5-Oksijen 
Bakterilerin oksijene olan ihtiyaçları farklıdır. Bazı bakteriler sadece oksijenli ortamda ürerler, bazı 

bakteriler ise üremek için oksijensiz ortamı tercih ederler (konserve besinler, sucuk, sosis vb vakumlu 

ürünler). Besin kaynaklı hastalıklara / zehirlenmelere neden olan bakterilerin büyük bir kısmı hem 

oksijenli hem de oksijensiz ortamlarda üreyebilen özelliktedir. 

6-Zaman 
Zaman bakteriler için en temel ihtiyaçların başında gelir. Patojen bir bakterinin tehlikeli bir duruma 

gelmesi için uygun zamana ihtiyacı vardır. Uygun ortamda bekleme süresi uzadıkça bakterilerin sayıları 

da hızla artar. 
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BAKTERİLERİN BULAŞMASI 

Bulaşma kaynakları  
Besinlere, mutfağımıza gelmeden önce ve üretim sırasında çeşitli kaynaklardan zararlı maddeler 

bulaşabilir ve böylelikle besinlerimiz kirlenir yani kontamine olur. Başlıca 

bulaşma (kontaminasyon) kaynakları, toz, toprak, haşere, kemirgen ve 

diğer hayvanlar, insanlar, su, potansiyel riskli besinler ve çöplerdir. 

İnsan birçok zararlı bakterinin kaynağıdır. İnsanın boğaz, 

burun, el, deri, bağırsak ve dışkısı bakterilerle yüklüdür. 

İnsanların; 

 -Derisinde ufak yara, kesik ve çatlaklarında, 

 -Tuvalet sonrası yıkanmamış ellerinde, 

 -Saç, giysi ve sakallarında, 

 -Burun ifrazatında 

Bulaşma Yolları  
Bakteriler, kendi başlarına hareket edemezler. Besinlere bulaşabilmeleri için mutlaka bir aracıya 

gereksinim duyarlar. Bu aracılar, insanlar, hayvanlar ve böceklerdir. Bakteriler besinlere hasta ya da 

taşıyıcı insan yoluyla bulaşabildiği gibi, “çapraz bulaşma” adı verilen yolla da bulaşabilir. 

Çapraz bulaşma; temiz bir yiyeceğe besin olmayan ve bakteri içeren etmenlerden bakteri bulaşmasına 

denir. 

Çapraz bulaşmaya neden olan besin dışı etmenler;  

 Eller, 

 Araç-gereçler, 

 Giysiler, 

 Öksürme, hapşırmadan kaynaklanan damlacıklar, 

Et işletmelerinde hijyen ve sanitasyon 

 Soğutma 

   Sığır karkasları sıcaklıkları -2° C ile -4° C ye , koyun karkasları için ise -6°C ile -8°C ye ayarlanmış soğutma 

odalarına mümkün olduğunca çabuk , tekniğe uygun şekilde yerleştirilerek kapıları sıkıca kapatılır. Hemen 

otomatik kontrol sistemleri ile odaların sıcaklıkları 12-24 saat süreyle -3°C ile 0°C ye , rutubetleri % 88-92 

ye , hava akımları sığır karkasları için 1-2 m/s , koyun karkasları için ise 2-3 m/s ye ayarlanır. Bu koşullar 

altında yapılan ön soğutma ile 12-24 saatte  karkasların en derin yerlerinin iç sıcaklıkları +5 °C ye ve bazen 

de daha düşük derecelere düşürülmektedir.  Soğutulmuş etlerin depolarda muhafazasında aynı cinse ait 

hayvanların etleri , asılı olarak ve birbirine temas etmeyecek şekilde aralarından hava akımının serbest 

olarak dolaşmasına olanak verecek şekilde dizilmelidir. Karkasların bu şekilde yerleştirilmesi hem iyi bir 

hava devinimi ve soğutmayı sağlayacak hem de temas yerlerinde soğutma hızının gecikmesini 

önleyecektir. 

 Depo havasının mikroorganizma sayısını azaltmak için ultraviyole ışınları veren lambalardan 

yararlanılmalıdır. 

 Soğuk karkasın yanına sıcak karkaslar soğutmak amacı ile getirilmemelidir   
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 Soğuk depo ve muhafaza odaları et , sakatat ve mamül madde için ayrı ayrı olmalı ve bu odalarda 

bunların dışında herhangi bir madde ve malzeme bulundurulmamalıdır. 

 Belirlenmiş kapasitenin üzerinde depolama yapılmamalıdır. 

 Soğuk depoların kapıları açık bulundurulmamalıdır. 

 Hijyene dikkat edilmelidir ve soğuk oda programına göre dezenfekte edilmelidir ve 

havalandırılmalıdır. 

 Depoya mal koyulurken hava akımı engellenmemelidir. 

 

Et ,gerek elde edilişi gerekse çabuk bozulma özelliği bakımından hijyenik şartlara son derece ihtiyaç 

gösteren bir gıdadır.   Kesim , işleme , nakil ve muhafaza hijyeninin etkili olabilmesi için bu zincirin 

halkalarında zayıf noktaların bulunmaması gerekir.    

KESİM HİJYENİ 

   Hayvanların, kesim, yüzüm ve soğuk depolara taşıma işlemlerinin asılı şekilde ve havai monoray 

hattında yapılmasının hijyenik açıdan daha iyi olduğu belirtilmektedir.  

Kesim hayvanlarının asılı durumda kanatılmaları, yatırılarak yapılan kanatma yöntemine tercih 

edilmektedir. Asılı durumda kesilen hayvanların etleri, yatar durumda kanatılanlara göre % 8 daha az kan 

içerir ve uzun süre dayanırlar. 

  Yorgun olarak kesime sevk edilmiş ve yatar vaziyette kanatılmış hayvanların etlerinde, barsak ve iç 

organlardan geçen zararlı mikroplar tespit edilmiştir. Ayrıca kesim yerlerinin ve et işleklerinin zeminleri 

su geçirmeyen , her zaman kolayca temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen malzemeden yapılmış 

olmalıdır. Kesim yerlerinin tavan yüksekliği en az 6 metre olmalıdır. Zeminde tıkanmayan, koku 

oluşumuna meydan vermeyecek şekilde inşa edilmiş oluk ve kanal sistemi bulunmalıdır. 

   Kesim salonlarının ve et işleyen kuruluşlara ait yer ve bölümlerin duvarları açık renkli , parlak , kolayca 

yıkanan ve temizlenen ve dezenfekte edilebilen fayanslarla kaplı olmalıdır. Bakterilere üreme kaynağı 

teşkil eden kir maddelerinin tutunmasını önlemek için köşeli ve girintili yerleri bulunmamalıdır. 

   Kesim yerlerinde yeterli bir havalandırma sisteminin yanı sıra yeterli derecede doğal ve yapay 

aydınlatmanın sağlanması gerekir. 

İşletme hijyeni 

  Et işletmelerinde , tüm çalışma yerleri gerekli faaliyetler için yeterli büyüklükte olmalı ve aydınlatma ile 

yeterli bir havalandırma sağlanmalıdır. İşletmelerde kanalizasyon sistemi uygun ve yeterli olmalı , arıtma 

sistemi kurulmalıdır.    Sıcaklık ve rutubet mikroorganizmaların üremesini arttırdığı için , iş yerlerinde 

relatif rutubet % 50-55 arasında ayarlanarak alet ve makineler üzerinde kondanse suyun toplanması 

önlenmelidir. Ayrıca et işleyen yerlerin serin olması gerekmektedir. Bu gibi yerlerde sıcaklık +8 °C ile +12 

°C arasında olmalıdır.  Duvarların köşeleri ve zeminle birleşme yerleri kir tutmasının önlenmesi için 

içbükey olmalıdır.  

Hava hijyeni 

   Atmosferin kendine yerleşmiş bir populasyonu yoktur. Havadaki mikroorganizmaların sayıları , ancak 

havanın rutubetli , rüzgarlı , tozlu olduğu zamanlarda artar ve en önemlisi bir bulaşma  kaynağı olarak rol 

oynarlar. Özellikle küf sporları hava yoluyla yayıldıklarından et ve et ürünlerini kolayca kontamine ederler. 

Hava akımı veya rüzgar mikroorganizmaların sayısını arttırmaktadır.  
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İşletme suyu hijyeni  

   Su, kesimhane  ve kombinalarda, karkasların yıkanmasında, ürünlerin yapımında, araç ve gerecin, 

işletmenin ve personelin temizlik işlerinde çok amaçlı olarak kullanılmaktadır.  

   Hayvansal ürün işleyen, işletmelerde kullanılacak suyun renk, koku ve lezzet yönünden içilebilir nitelikte 

olması gerekir. Yani, kullanılan su herhangi bir fiziksel ve kimyasal işleme tabi tutulmadan sağlıklı bir 

şekilde tüketilebilmeli ve biyolojik yönden de temiz olmalıdır. İşletmelerde kullanılan suyun, içme suyu 

kalitesinde olması durumunda, üretim aşamasında en iyi sonucun alındığı çeşitli araştırmacılar tarafından 

bildirilmiştir. 

Alet ve makinaların hijyeni 

 Gıdalarda mikrobiyal bozulma , hammaddenin taşıdığı bakteri yükü ile üretim sırasında kontamine araç 

ve gereçlerin kullanılmasından ileri gelen ikincil bulaşmaya  bağlı bulunmaktadır.     Et işletmelerindeki 

ekipmanların , gerek şekil ve içerdiği madde olarak amaca uygun olmaması , gerekse hijyenik kurallara 

uygun bir şekilde temizlik ve dezenfeksiyon işlemine tabii tutulmaması ile et üretim aşamasının herhangi 

bir devresinde kontamine olmaktadır. 

 Et işleyen yerlerde kullanılan taşıma arabaları , et koyma kapları ve taşıma bantları köşeli olmayıp 

paslanmaz çelikten yapılmış olmalı , şekilleri de kullanım kolaylığı sağlamalıdır.  

 Üretimde kullanılan makinelerin basit yapıda , çok amaçlı , yüksek kapasiteli , toz ve sudan etkilenmeyen, 

temizlik ve bakımı kolay yapılabilen ve az yer kaplayabilecek düzeyde olması gerekmektedir. Makineler 

ne kadar karmaşık bir yapıda ise istenilen hijyenik düzeye kavuşturulması da o derece zor olmaktadır.  Ölü 

noktalar , pürüzsüz yüzeyler ve zor ulaşılabilen kısımlar mikrobiyal kirlenme kaynaklarıdır.
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Kesim İşlemleri 

 Türkiye’de Kırmızı Et  Endüstrisi 

Hayvancılık sektörü bütün dünyada olduğu gibi 

Türkiye'de de artan nüfusun yeterli ve dengeli 

beslenmesinde ve birçok alanda endüstri 

hammaddesi olarak kullanılması açısından önemli 

bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte hayvancılık 

sektörü diğer sektörlerden farklı olarak içinde 

birçok yan sektörü barındırması sebebiyle ülke 

ekonomisine olduğu kadar sosyal sorunların 

çözümüne de ciddi katkılar sağlamaktadır. 

Kesimhane, kombina ve mezbahalar genel olarak 

kesimhane olarak bilinmektedir.  

Ülkemizde halen Bakanlıkça onaylı kırmızı et 

üretimi yapan toplam 575 adet kesimhane 

bulunmakta olup, bu sayının 112 adedi küçük 

kapasitelidir. Belediyelere ait 89 kesimhane ve 97 

küçük kapasiteli kesimhane bulunmaktadır. Özel 

sektöre ait 264 kesimhane ve 15 küçük kapasiteli 

kesimhane bulunmaktadır. Et ve Süt Kurumuna 

ait 10 adet kombina bulunmaktadır. Ülkemizde halen Bakanlıkça onaylı 845 adet et parçalama tesisi ve 

993 adet et işleme tesisi bulunmaktadır.  

Ülkemizde gıda amaçlı beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışları, canlı ağırlık ve/veya karkas 

randımanına göre yapılmaktadır. Mevcut yapıda canlı hayvan üreticisine fiyat ve alım garantisi 

sağlanamadığı gibi, sanayici, toptan ve perakendeci esnafa da düzenli karkas et arzında zorluk 

yaşanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde karkas etin pazarlanması direkt, borsa yoluyla ve karkas 

derecelendirmesine göre yapılmaktadır. Avrupa Birliği’nde ise, daha ziyade kooperatifler kanalıyla ve 

sözleşmeye dayalı satış sistemine göre pazarlama uygulamaları söz konusudur. Avrupa Birliği’nde 

karkasları tanımlamak için; Z, A, B, C, D, E harfleri kullanılmaktadır. Harflerin anlamı; 

Z; En az 8 ay, en fazla 12 aylık genç dana karkası, 
A; Kastre edilmemiş 18-24 ay yaşlı, en az 250 kg. ağırlıkta, genç erkek dana karkası, 
B; Kastre edilmemiş diğer erkek hayvanlara (boğa) ait karkas, 
C; Kastre edilmiş erkek hayvanların (öküz) karkası, 
D; Buzağılamış dişi hayvanların (inek) karkası, 
E; 12 aydan büyük düve karkası. 
V; Süt danası, 
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Konformasyon, kas ve yağ örtüsünün durumuna göre yapılacak değerlendirmede her sınıf için azami üç 

alt sınıf ayrılabilmektedir. Konformasyon sınıfı olarak çevre, omuz ve arka kısmına bakılarak; S (Üstün, 

yüksek kaliteli), E (Mükemmel), U (Çok İyi), R (İyi), O (Orta-Vasat) alt sınıflama yapılmaktadır. 

Karkasın dışındaki ve göğüs boşluğundaki yağ miktarına göre; 1 (Düşük), 2 (Zayıf), 3 (Ortalama), 4 (Yüksek), 

5 (Çok Yüksek) olarak alt sınıflama yapılmaktadır. 

Türkiye’de etçi, sütçü ve hem etçi hem sütçü özellikte kombine ırk erkek ve dişi hayvanlar kesilmekte 

olup, kesimhanelerde karkas et için sınıflandırma yapılması henüz uygulanmamaktadır. Ülkemizde de 

hayvanın ırkı, cinsiyeti, yaşı, konformasyonu, kas ve yağlılık durumuna göre karkas için bağımsız sertifikalı 

görevlilerce sınıflandırma yapılması ihtiyaçtır. 

Büyük ve küçükbaş hayvan kesimi, parçalanması ve yan ürünlerinin değerlendirilmesini kapsayan et 

sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin temel yapısı;  

 Mevzuata uygun kesimler 

o Belediyelere ait kesimhaneler 
o Özel sektöre ait kesimhaneler 
o Et ve Süt Kurumuna ait kombinalar 

 Kesimhane dışı kesimler 

o Kesimhanesi olmayan belediye ve köy kesimleri 
o Kurban kesimleri 
o Adak kesimleri 
o Zati ihtiyaç kesimleri 
o Et restoranları (Kendin pişir kendin ye) kesimleri 
o Kaçak kesimler 

şeklindedir.   

Yan ürünler değerlendirilememekte, yine karkaslar, deri ve iç organlar uygun olmayan araçlara 

nakledilmektedir. Karkaslar, derecelendirilmesi yönünden hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır. 

İşletmelerde yeterli eğitime sahip eleman sayısı da oldukça azdır. Bütün bu nedenlerden dolayı ülkemizde 

kesimlik hayvanların büyük ve modern işletmelerde kesilerek etkin bir şekilde değerlendirilmesini 

sağlayacak düzenlemelere gidilmesine gereksinim vardır. Bunun yanında özellikle küçük işletmelerde kan, 

deri ve diğer yan ürünlerin buralara yakın merkezlerde işleme tesislerinin olmaması nedeniyle 

değerlendirilememesi, hem çevre açısından hem de ekonomik açıdan kayba neden olmaktadır. Bu 

ürünlerin toplanıp rendering ünitesine ve işleme merkezlerine sevk edilmesine gereksinim vardır. 
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Büyükbaş Kesim Süreci  

1) Canlı Hayvan Gelişi: Tedarik edilen hayvanlar 
indirme işlemi sonrası gerekli veteriner 
kontrolünden geçirilerek padoklarda 
dinlendirilmeye alınır.  
2) Ölüm yolundan kesime alma: Padoklardan 
çıkarılan hayvanlar, hayvan idaresinden 
sorumlu işçi yardımıyla ölüm yolundan 
geçirilerek kesim yapılacak bölüme alınır.  
3) Devirme ve arka bacaktan yükseltme: 
Kesilecek hayvan devirme kabinine alınır, 
kabinin hareketiyle devrilir, sağ arka bacaktan 
bağlanarak yükseltilir.  
4) Boğazlama ve kan akıtma: Kesim ve kan 
akıtma gerçekleştirilir. Bir süre kanın akması 
beklenir.  
5) Boyun ve ayak derisinin yüzülmesi  
6) Başın uzaklaştırılması  

7) Birinci ve ikinci ayak açma: Ayak açma işlemi 
sırayla yapılır ve monoraya aktarma 
gerçekleştirilir.  
8) Karın ve göğüs derisinin açılması  
9) Mekanik deri yüzülmesi: Zincirli makine ile 
mekanik deri soyma işlemi yapılır.  
10) Sternum yarılması: Testere ile sternum 
yarılır.  
11) Karnın yarılması ve iç organların çıkarılması  
12) Sakatat ve yağ çıkarılması  
13) Karkasın ikiye ayrılması: Karkas bölme 
testeresi ile karkas ikiye ayrılır.  
14) Tartım  
15) Duşlama  
16) Ön soğutma: Yarım karkaslara 0-4⁰C’de ön 
soğutma uygulanır.  
17) Depolama  
18) Sevkiyat  

Küçükbaş Kesim Süreci  

1) Canlı Hayvan Gelişi: Tedarik edilen hayvanlar 
indirme işlemi sonrası gerekli veteriner 
kontrolünden geçirilerek padoklarda 
dinlendirilmeye alınır.  
2) Ölüm yolundan kesime alma: Padoklardan 
çıkarılan hayvanlar, hayvan idaresinden 
sorumlu işçi yardımıyla ölüm yolundan 
geçirilerek kesim yapılacak bölüme alınır.  
3) Monoraya alma: Hayvanlar arka 
ayaklarından asılarak monoraya alınır.  
4) Boğazlama ve kan akıtma  
5) Başın uzaklaştırılması  
6) Arka bacak yüzme  
 

7) Ön bacak ve boyun yüzme  
8) Karın ve göğüs derisinin açılması  
9) Mekanik deri yüzülmesi: Zincirli makine ile 
mekanik deri soyma işlemi yapılır.  
10) Karnın yarılması ve iç organların çıkarılması  
11) Sakatat ve yağ çıkarılması  
12) Duşlama  
13) Tartım  
14) Ön soğutma: Karkaslara 0-4⁰ C’de ön 
soğutma uygulanır.  
15) Depolama  
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 Kesim standardı 

 Sağlıklı ve güvenilir taze et üretimi için önce sağlıklı koşullarda hayvan yetiştiriciliğinin yapılması gerekir. 

Yetiştirilen hayvanların kesilecek olgunluğu gelmesinden sonra kesime sevki ve kesilmesi kesim standardı 

kapsamına girer. Kesim standardının uygulanması hayvan nakli ile başlar.  

 Kesilecek olan hayvanların nakil standartları:  

Hayvanların çiftlikten alınıp kesimin yapılacağı tesise getirilmesinde kullanılan aracın özellikleri ile taşıma 

koşulları hayvanların et verimi ve et kalitesi açısından çok önemlidir. Taşıma sırasında uygun olmayan 

koşullar ve stres faktörleri hayvanlarda önemli oranda verim kayıplarına neden olmaktadır. Hayvan 

naklinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda kısaca belirtilmiştir.  

a) Hayvan nakli yapan aracın zemini hayvanların kaymasına sebep olacak malzemeden 

yapılmamalıdır.  

b) Taşımadan önce araç temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  

c) Hayvanlar araçta rahatlıkla yatabilmeli ve ayakta durabilmelidir.  

d) Araçta farklı yaş ve büyüklükteki hayvanlar farklı yerlerde tutulmalıdır.  

e) Havalandırma şartları iyi olmalıdır.  

f) Uzun süreli taşımalarda hayvanlar sık sık kontrol edilmelidir.  

g) Hastalıklı veya hastalık şüphesi olan hayvanlar sağlıklılardan ayrılmalıdır.  

Kesim öncesi dinlendirme 

Kesimhaneye gelen hayvanların kesimden önce dinlendirilmeleri ve bazı kontrollerin yapılması gerekir.  

a) Gelen hayvanların önce sağlık muayenesi yapılmalıdır. Hasta hayvanlar sağlıklı olanlardan 

ayrılmalıdır.  

b) Sağlıklı hayvanlar ağırlık ve büyüklüklerine göre sınıflandırılmalıdır.  
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c) Hastalar gözetim altına alınmalıdır.  

d) Dinlenme padoklarında hayvanlar stres faktörlerinden uzak tutulmalıdır.  

e) Kesilecek hayvanlar kesimden önce temizlenmeli, ete bulaşacak etkenlerden (idrar, dış parazit vs) 

arındırılmalıdır.  

f) Kesim öncesi kesilecek olan hayvanlar sorumlu veteriner hekim tarafından tekrar muayene 

edilmelidir.  

g) Kesim öncesi canlı ağırlık kontrolü yapılmalıdır.  

Kesim işleminde uyulması gereken kurallar 

Kesilmesi uygun görülen hayvanların kesime hazırlanması ve kesim sırasında dikkat edilecek hususlar 

kısaca şunlardır.  

a) Acil olarak kesilmesi gereken hayvanlar sağlıklı hayvanlardan ayrı olarak kesilmeli ve karkası 

sorumlu veteriner hekim tarafından kontrol altına alınmalıdır. Bu hayvanlara ve karkaslarına yasal 

uygulama doğrultusunda işlem yapılmalıdır.  

b) Kesim işleminin duraksamaması için kesilecek olan tüm hayvanlar kesim yerine alınmalıdır. 

c) Şoklama, yatırma ve kesim işlerinin sistematik olarak aksatmadan yapılması gerekir.  

d) Temiz et üretimi için yatırma, kesme ve parçalama işlemlerinin taşınabilir koşullarda (monoray 

veya konvoyör sistem) yapılması şarttır.  

e) Kesimden sonra hayvanın kanının tamamı boşaltılmalıdır. F 

a) ) Kanı boşaltılan hayvanın kafası gövdesinden 

uzaklaştırılır.  

f) Gövdenin yüzülmesine başlamadan dışkı 

artıkları temizlenmelidir.  

g) Yüzme işleminde basınçlı hava veya özel gaz 

kullanılacaksa (kuzu, keçi) bunlar etin kalitesini 

bozmamalı ve eti kontamine etmemelidir.  

h) Deri çıkartıldıktan sonra gövde sıcak su ile 

yıkanabilir. Ancak karın boşluğuna ve göğüs 

kafesi ıslatılmamalıdır.  

i) Derinin çıkartılmasından sonra özefagus, işkembe, bağırsaklar ve rektum, safra kesesi, sidik 

kesesi, uterus ve üreme organları gövdeden çıkartılır.  

j) Bulaşmaya karşı gövde fırça veya süngerle yıkanarak temizlenir.  

k) Karkas hazırlama işlemine geçilir.  

Hayvanların Kesimhaneye Alınması ve Kesime Hazırlanması 

Kesilecek hayvanlardan büyükbaş hayvan sevkinde hayvan pasaportu, küçükbaş hayvan sevkinde  nakil 

belgesi veya veteriner sağlık raporu ile kesimhaneye getirilmesi zorunludur. Resmi veya özel 

kesimhanelere kesim amacıyla getirilen sığır cinsi hayvanların, merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde 

pasaport, koyun ve keçi türü hayvanların merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde nakil belgesi, ilçeler veya 

iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, hayvanlara ait kulak küpeleri ve veri tabanındaki 

kayıtları kontrol edilecektir. Ayrıca hayvanların sağlık muayene ve kontrolleri yapılacak, sadece belgeleri 

tam ve sağlıklı hayvanların girişlerine müsaade edilecektir. 
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Gebe, kaşektik ve hasta hayvanların kesilmemesi konusunda gerekli tedbirler alınır. Kesimhanelere gelen 

hayvanların baş, karın ve ayak bölgelerine sahiplerini tanıtacak işaretler veya numaralar konularak, tam 

temizlikleri yapıldıktan sonra kesim salonuna alınır. Hayvanların kesim yerine getirilmesi hayvanları strese 

sokmayacak şekilde yapılır.  

Kesimhaneler İçin Operasyonel Kurallar 

Hayvanlar, varıştan sonra nakliye aracından en kısa süre içerisinde indirilir ve daha sonra gereksiz gecikme 

olmadan kesime gönderilir.  Hayvanlar varıştan sonra 12 saat içerisinde halen kesilmemişse, yeterli 

miktarda ve uygun aralıkta yem verilir. Bu gibi durumlarda, hayvanlara yatma yeri veya eşdeğer materyal 

sağlanır, türlerine ve sayılarına uygun seviyede rahat koşullar temin edilir. Bu materyal elverişli drenaj 

sağlayacak veya idrar ve dışkıyı yeterli derecede emmeyi temin edecek yapıdadır. 

Hayvanlar, kesim işlemleri sırasında önlenebilir ağrı, stres veya acıdan korunur. Kesilecek hayvanlar için 

öncelikle aşağıdaki tedbirler alınır: 

a) Hayvanlar, özellikle uygun sıcaklık şartlarında temiz tutulur, kayma ve düşmeleri engellenerek 

fiziki rahatlık ve korunma sağlanır. 

b) Hayvanlar yaralanmalardan korunur. 

c) Hayvanlara normal davranışları dikkate alınarak davranılır ve barındırılır. 

d) Hayvanların önlenebilir acı veya korku belirtisi veya anormal davranış göstermemeleri sağlanır. 

e) Hayvanlar, uzun süre açlık ve susuzluğa maruz bırakılmaz. 

f) Hayvanların refahlarına zarar verecek diğer hayvanlarla bir arada bulunmaları önlenir. 

Aşağıda bildirilen konular yasaklanır: 

 Hayvanlara vurma veya tekmeleme, 

 Vücudun özellikle hassas bir yerine hayvanın acı veya ıstırap duymasına neden olacak şekilde 

baskı uygulanması, 

 Hayvanın baş, kulak, boynuz, bacak, kuyruk veya yapağısından kaldırmak veya sürüklemek, 

hayvanı acı veya ıstırap duymasına neden olabilecek şekilde tutmak,  

 Üvendire veya diğer sivri uçlu aletlerin kullanılması, 

 Hayvanların kuyruğunu bükmek, kırmak, kesmek veya bir hayvanı gözlerinden yakalamak. 

Hayvanların hareketleri sırasında elektrik şoku uygulayan aletlerin kullanımından mümkün olduğunca 

kaçınılır. Bu tür aletler sadece hareket etmeyi reddeden ve önlerinde sadece içine girebilecekleri bir oda 

bulunan ergin büyükbaş hayvanlar için kullanılabilir. Şoklar, 1 saniyeden fazla süremez, sadece 

gerektiğinde yapılır ve sadece arka çeyrek kaslara uygulanır. Şoklar, hayvanın tepki vermediği durumda 

tekrarlanmaz.  Yürüyemeyen hayvanlar kesim yerine sürüklenmez, yattıkları yerde kesilir. 

HAYVAN REFAHI 

Kesme esnasında hayvana eziyet vermek caiz görülmemiştir. Efendimiz (sav) bir hadîs-i şerîfinde;  

“Kesim yaptığınız zaman güzel yapınız. Kesecek olan kişi, bıçağını iyice bilesin ve hayvanını rahatlatsın.”  

buyurmaktadır.  
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Hayvan boğazlanırken canı tam olarak çıkmadan omuriliğin ve kafasının kesilmesi mekruhtur. Çünkü bu 

hayvana acı verir. Hayvana kötü davranılmaması, hayvanı huzursuz  edecek davranışlardan kaçınılması, 

hayvanın dinlendirilmeden kesilmemesi, kesim yerine alınan  hayvanın 

bekletilmeden hemen kesilmesi gibi hususların aynı zamanda kaliteli 

et elde etmenin en önemli unsurlarını oluşturduğu 

UNUTULMAMALIDIR. 

KESİM ÖNCESİ MUAYENE  

Hayvanlardan insanlara bulaşabilecek salgın hastalıklardan ve 

hayvanın kesime engel bir durumunu tespit edebilmek için kesim 

öncesinde muayene edilmesi şarttır.  İnsan sağlığını et tüketimi sonucu 

doğacak zararlara karşı korumak için et muayenesi kaçınılmaz bir 

zorunluluktur. Bu kontroller veteriner hekimler tarafından 

yapılmaktadır.  Kesilmiş halde kesimhaneye gelen veya kesimi 

önceden yapılmış hayvanlarda aşağıda yer alan hususların 

gözlemlenmesi durumunda kesilen hayvanın etinin ve organlarının 

tüketilmemesi önerilmektedir. 

• Etler bol kanlıdır. 
• Gövde koyu kırmızı renktedir. 
• Karaciğer ve deri dokusu kanlıdır. 
• Yattığı kısımlarda kan oturması görülür 
• But ve kol dokusu kanlıdır. 
• Kesim yerinde kan yoktur. 

 İç organlar çıkarılmamışsa yeşilimsi hal ve kokuşma vardır. 
Aşağıdaki durumlarda hayvanların kesilmesi genel olarak insan sağlığı 

açısından yasaklanmıştır; 

 Kaşektik (aşırı zayıf) hayvanların, 

 Çok genç hayvanların, 

 Gebeliğin 2/3’ünü bitirmiş hayvanların, 

 Bir hafta önce doğum yapmış hayvanların, 

 Vücut ısısı çok yüksek hayvanların, 

 Koç ve teke katımı tarihlerinde koyun ve  keçinin, kesilmemesi gerekir. 

Kesim işlemleri 

Bir hayvanın kesimi, canlı hayvanın hammadde et haline dönüşmesini sağlayan işlemlerin bütünüdür. Bu 

işlemler; bayıltma (sersemletme), kanatma, derinin yüzülmesi ve iç organların çıkarılması aşamalarından 

oluşmaktadır.  

Hayvanların kesimi aşağıdaki gerekliliklere uygun olarak yapılır: 

 Hayvanlar kesimhaneye getirildikten sonra gereksiz yere bekletilmeden kesilmelidir. Ancak, 

hayvan refahını sağlamak amacıyla gerektiğinde kesimden önce bir dinlenme süresi verilmelidir. 

Helal kesimde dikkat edilecek 
konular 

Kesimi  yapılan bir hayvanın etinin 
helal olabilmesi  için dinimizce belirlenen 
bazı şartlar vardır. Bunlar; 

1. Kesimi yapan kişinin Müslüman olması, 

2. Kesimden hemen önce ve her hayvan 

için ayrı ayrı besmele çekilmesi 

(tesmiye), 

3. Kesim esnasında nefes ve yemek 

borularıyla beraber  atar-toplar 

damarlardan en az birinin kesilmesi, 

4. Kesim sonrası etin temiz bir şekilde 

hazırlanması, etin kesildiği ve 

muhafaza edildiği maddelerin helal ve 

sağlığa zararsız olması şeklindedir. 
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 Kesim için gönderilen hayvanların menşeini izleyebilmek için, hayvanlar tek tek veya uygun 

durumlarda grup olarak tanımlanır. 

 Deri ve postların uzaklaştırılması esnasında; deri ve postların dış kısmı ile karkas arasında temas 

önlenir, deri ve postların dış yüzeyi ile temas eden personel ve ekipman, etlere temas ettirilmez. 

 İç organların çıkarılması sırasında ve sonrasında sindirim kanalı içeriğinin dökülmesinin önlenmesi 

sağlanır ve sersemletme işlemini takip eden süreçte, mümkün olan en kısa sürede iç organların 

çıkartılması işlemi tamamlanır. 

 Memelerin uzaklaştırılması sırasında karkasa, süt veya kolostrum bulaştırılmaz.  

 Karkaslar ve gövdenin insan tüketimi için amaçlanan diğer kısımları tamamen yüzülmüş olmalıdır. 

Ancak, koyun, keçi ve danaların başları ile koyun, keçi ve sığırın ayakları; sığırların ağız burun 

bölgesi ile dudakları için bu uygulama zorunlu değildir. Ağız burun bölgesi ve dudaklar dahil olmak 

üzere baş ve ayaklar bulaşmaya yol açmayacak şekilde muamele edilir. 

 Karkaslarda, görünür dışkı bulaşması olmamalıdır. Herhangi bir görünür bulaşmanın olması 

durumunda, bulaşık bölge derhal kesilerek veya eşdeğer bir etkiye sahip alternatif yollarla 

uzaklaştırılmalıdır. 

 Karkaslar ve sakatatın zemin, duvar veya çalışma tezgâhları ile temas etmesi önlenir. 

Hayvanın kesim sonrası muayenesi tamamlanıncaya kadar kesilen hayvanın parçaları; 

 Hangi karkasa ait olduğu 

tanımlanabilmelidir. 

 Kesim sonrası muayenesi 

tamamlanmış olanlar dahil, diğer 

karkas, sakatat veya iç organlarla temas 

ettirilmemelidir. 

 Herhangi bir patolojik lezyon 

göstermediği belirlenen penis hemen 

atılabilir. 

 Sığırlarda böbrek ve böbrek yağları 

uzaklaştırılır. 

 Kesim Sonrası muayenenin 

tamamlanmasından önce birkaç hayvanın kanı veya diğer sakatatları, aynı yerde toplanıyorsa ve 

şayet bu hayvanlardan bir veya birkaç tanesine ait karkasın insan tüketimi için uygun olmadığı 



| 25  
 

belirlenirse tüm bu hayvanlara ait bir arada bulunan kan ve sakatatlar da insan tüketimine 

sunulmaz. 

 Kesimhanelerde, şüpheli veya hasta hayvanların kesimi için ayrı alet ve ekipman kullanılır ve bu 

alet ve ekipmanın muhafazası için kilitlenebilir imkânlar bulunur. 

KESİM BIÇAĞI 

Hayvanın etinin helâl olması için, kesim yapılan aletin eti kesecek 

ve hayvanın kanını akıtacak ölçüde keskin olması şarttır. Aletin 

çelikten, kromdan, camdan, taştan, ahşaptan (örneğin bambu) 

veya bir başka çeşit madenden yapılmış olması arasında bir fark 

yoktur. Önemli olan aletin kesici özelliğe sahip olmasıdır. Bıçağı 

mümkünse her kesim öncesinde bilemek, gün sonunda veya 

başında bakımını yapmak, böylece her kesimde keskin bıçak 

kullanmak müstehab olsa da, bu işlemi hayvanın gözü önünde 

yapmak mekruhtur.  

Usulüne uygun kesim işlemi 

Etinin yenmesi ve kesilen her hayvanın helâl olması için, bu kesim şeklinin uygulanması şarttır. Hayvanı 

boğazın çeneye bitişen yeri ile göğse bitişen yeri arasında herhangi bir yerinden kesmek İhtiyari Tezkiye 

olarak adlandırılır. Bu kesim şekli hayvanın  dört organını keserek gerçekleşir. 

İslam fıkhına göre hayvan kesiminin belli şartları vardır. Bu şartları gruplandırırsak, üç kısımda incelenir. 

a) Kesilen Hayvanda Aranan Şartlar 

b) Hayvanı Kesen Kişide Aranan Şartlar 

c) Kesme Aletinde Aranan Şartlar  

 

İdeal bir kesimde amaç:  

 Hayvana acı çektirmemek, 

 İyi bir kan akıtmayı sağlamak, 

 Hijyenik kesim yapmak,  

Kesim boğazdan yapılır. Çene altından 

kesmek sünnettir. 

Kesilmesi gereken; 

1. Nefes borusu, 
2. Yemek borusu, 
3. Boynun İki tarafında bulunan atar damarlardır . (şah damarı).  

Kesim yapılan aletlerin keskin 

olması ve hayvana  eziyet 

vermemesi gerekir. 

 Peygamber Efendimiz (sav), 

“Kestiğiniz zaman kesimi güzel 

yapın”  

buyurmuştur. 
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Bu damarlardan bir tanesini kesmek yeterlidir. Nefes ve yemek borusunu mutlaka kesmek gerekirken, 
atar damarlardan bir tanesini kesmek yeterlidir. Hayvanı boğazından kesmek mümkün iken 
ensesinden kesmek mekruhtur. 

 

Kesim Şartları 

Kesilecek hayvanda olması gereken şartlar 

a. Kesilecek olan hayvan helal hayvanlardan biri olmalıdır. 

b. Kesilecek olan hayvanın sağlıklı olduğunu gösteren bir belge veteriner hekimlik hizmetlerinden 

sorumlu kuruluş tarafından düzenlenmelidir. 

c. Kesilecek olan hayvan kesim zamanında canlı olmalıdır. Kesim işlemi hayvanlarda 

işkenceye sebep olmamalıdır. 

d. Sadece helal yem ile beslenmiş hayvanların kesimine müsaade edilir. 

Kasap  

a. Kesimi yapacak kasap akli melekeleri yerinde ve hayvan kesiminin gerektirdiği 

esas kuralları ve koşulları tam olarak anlamış yetişkin bir Müslüman olmalıdır. 

b. Kesimi yapacak kasabın sağlık, hijyen, sanitasyon ve helal kesim kuralları 

konusunda yetkili bir otoriteden  alınmış helal kesim sertifikası bulunmalıdır. 

Kesimde kullanılacak araç ve gereçler 

a. Kesim hattı, gıdaya uygun araç ve gereçler temiz olmalı ve sadece helal kesim amacıyla 

kullanılmalıdır. 

b. Hayvanın kafasını kesecek olan bıçak keskin ve çelikten (paslanmaz çelik) yapılmış olmalıdır. 

c. Kesim araçları kütlesi ile değil kenarı ile kesmelidir. 

d. Kemik, tırnak ve dişler kesim aracı olarak kullanılmamalıdır. 

Kesimhaneler 

Kesimhaneler sadece helal hayvan ve helal kesimlere özel olmalı ve  fiziksel şartları ulusal mevzuata uygun 

olmalıdır. Aşağıdakiler temin edilmelidir: 

a. Kesim alanında sağlık kontrollerinin yapılmasına uygun ortam, 

b. Girişte hayvanı kaldırmak için elektrikle çalışan otomatik veya elle çalışan makaralı zincir sistemi 

bulunan  özel bir alan, 

c. İş akışının sürekliliğini sağlamak için otomatik, hareketli veya elle çalışan makaralı zincir raylı 

sistem, 

d. Sığır ve koyun-keçiye özel tasarlanmış, çalışanların hayvanın derisini yüzme ve karkas 

hazırlanmasına yardım eden, kolay ve verimli çalışma sağlayan, sabit veya haraketli yükleme 

platformları ve indirme alanları, 

e. Tartım düzenekleri, 

f. Karkas yıkama düzenekleri (basınçlı su, tercihen otomatik), 
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g. Kirli aletleri (bıçak, askı vb.) yıkama, dezenfekte etme ve sterilize etme için her zaman sıcak su 

bulunan kaplar, antiseptik sıvı bulunduran küvetler ve ayakla, dizle veya fotoselle çalışacak bir 

musluk takılmış lavabo, 

h. Sürekli kullanılabilir durumda temiz ve basınçlı su. 

Bütün dezenfektanlar ve antiseptik sıvılar helal gıda sektöründe kullanıma uygun olmalıdır. 

Sersemletme 

Hayvana yönelik her türlü sersemletme ve beyin darbesi (bilinç kaybı) uygulaması dikkatle 

uygulanmalıdır. Elektirik kullanımı gerekli ve tek çıkar yol olduğunda (hayvanı sakinleştirme veya şiddet 

direncini kırma gibi), direncini kırmak için izin verilen elektrik akım değeri ve uygulama süresi ilgili 

standarda uygun olmalıdır. 

Kesim işlemleri 

Kesim öncesinde hayvanın sağlık kontrolleri 

Kesim öncesi kontrolü ile birlikte aşağıdaki kurallar 

geçerlidir: 

a) Kesilecek hayvan standartta verilen 

yöntemlere göre kalifiye bir veteriner 

tarafından kontrol edilmelidir. 

b) Gebelik süresinin 1/3’ünü tamamlamış 

hayvanlar kesilmemelidir. 

Hayvanın temizlenmesi ve yıkanması 

Kesime gönderilen hayvanlar dışkıdan, idrardan ve çamurdan arınmış 

olmalıdır. Kirli hayvanlar varsa padoklarda veya yıkama amaçlı özel ayrılmış 

alanlarda temizlenmelidir. Hayvan ıslakken kesimden kaçınılması önemlidir. 

Farklı hayvanların karışmasının önlenmesi 

Farklı hayvanların padoklara sevki, temizlenmesi ve kesimhaneye sevki 

esnasında karışmamasına özellikle dikkat edilmelidir. 

Hayvanın kesim alanına yönlendirilmesi 

Kesilecek hayvan koridor boyunca kalifiye personel tarafından eziyet 

edilmeden kesim alanine götürülmelidir. Hayvanın kesim için götürüldüğü 

koridorun sonunda, sırada bekleyen hayvanın bir önceki hayvanın kesimini 

görmesini engelleyecek hareketli perde veya bölme sistemi olmalıdır. 

İşlem 

a) Hayvan kaldırıldıktan veya yüzü Kıble’ye (Mekke yönü) bakacak 

şekilde çevrilerek sol tarafına yatarıldıktan sonra kesilmelidir. 

b) Hayvanın kesimi esnasında kasap, Allah’ın adıyla anlamına gelen, 

“BİSMİLLAH” diyerek besmele çekmeli ve Allah’ın adından başka isim anmamalıdır, aksi takdirde 
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kesim helal olmaz. Sonraki her bir hayvan kesiminde helal kesim için Allah’ın adı tekrar 

edilmelidir. 

c) Kesim her hayvana sadece bir kez uygulanmalıdır. Otomatik bıçak ile kesmeye, kesim esnasında 

bıçağın geri çekilmemesi şartıyla, izin verilir. 

d) Helal kesim gırtlağın (Adem elması) biraz altındaki bir noktadan ve uzun boyunlu hayvanlar için 

daha üstünden yararak başlamalıdır. 

e) Kanamayı ve ölümü hızlandırmak için, kesim sırasında soluk borusu, yemek borusu ve boyun 

arteri ve şah damarı kesilmelidir. Kanama kendiliğinden olmalı ve tamamlanmalıdır. Kanama 

süresi kanamanın tamamlanmasına ve ölümün tam olarak gerçekleşmesine yeterli olmalıdır. 

Karkas ve sakatatın kesim sonrası kontrolü 

Kesim sonrası kontrolü yetkili Veteriner Hekim tarafından yürütülmelidir. 

Karkasın yıkanması ve damgalanması 

Yıkama, kurutma, soğutma ve dondurma uygun alet ve donanım ile yapılmalıdır. Damgalama, gıdalarda 

kullanıma uygun helal içerikli mürekkep ile yapılmalıdır. Soğuk oda sıcaklığı en çok 4 °C olmalıdır. 

KESİM YAPACAK KİŞİNİN NİTELİKLERİ  

Hayvanı kesecek kimsenin, akıllı ve ayırt etme yeteneğine sahip, yani yaptığını ve söylediğini bilen bir  

kimse olması, kesim işini bilen, Müslüman veya Ehl-i kitap olması gerekir. Putperest, ateşperest, ateist ve 

mürtedlerin kestikleri hayvanların eti yenmez.  

Kesim için ergen olmak tercih edilse de, şart değildir. Besmeleyi bildikten ve kesim işini güzel yaptıktan 

sonra, akla uygun biçimde davranma yeteneğine sahip çocuğun kestiği de helâl olur. Ancak iş kanunu, 

sağlığı ve güvenliği kuralları 18 yaşından küçüklerin kesimhanelerde çalıştırılması yasak ve tehlikeli olduğu 

için çocukların kesim yapması önerilmemektedir. Akletme fonksiyonunu kaybeden sarhoşun ve akıl 

hastasının kestikleri hayvanların haram olduğu ifade edilmiştir. Abdestsiz kesim yapılabilmekle beraber, 

abdestli kesmek daha faziletlidir. Aynı şekilde kadınlar da hayvan kesebilir ve ittifakla onların kestikleri 

hayvanların eti de caizdir. Onların hayız veya nifas hâlinde bulunmaları da kesime mâni değildir. Fıkıh 

kitaplarında genellikle hayvanı erkeğin kesmesinin müstehab görülmesi ve kadınların hayvan 

kesmelerinin mekruh olduğunun belirtilmesinin sebebi, kadının hassas ve narin yapısına göre erkeğin 

fizikî olarak daha güçlü olması sebebiyle kesim işini daha güzel yapabileceğindendir. 
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Derinin yüzülmesi 

Yüzüm işine, kesin salonundaki makaralı ray ve iskele düzenlemesine göre devam edilir. Genellikle yüzüm 

çizgisi önceden yapılmaz. Fakat her kısım yüzülürken yüzüm 

çizgisinin yerinden yapılarak tamamlanması gerekir. Genellikle ilk 

defa boynun iki yanı, sonra baş ve sıra olarak ön ayaklar, arka 

ayaklar, ön kollar, arka kollar, kuyruk, karın ve göğüs yüzülür, en 

sonunda deri gerdirilerek but, sağrı, bel, omuz ve boyundan 

kurtarılarak yüzüm tamamlanır. Yüzümde mutlaka yüzüm bıçağı 

kullanılmalıdır. Derilerde kesik, yarı kesik (ispire), tırtık 

bulunmamalı; deri altı bağ dokusu boyunca ayrılmalı, deride et, 

yağ bırakılmamalı ve gövde eti üzerinde kesik ve yırtıklar 

yapılmamalı, et kirletilmemeli, eller ve bıçaklar kirlendikçe hemen 

yıkanmalıdır.  

Deri hafif çekme ve bıçak darbeleriyle, kaburgalar ve omuzlarda 

bulunan diğer bağlantılarından kurtarılır. Yalnız boyunla irtibatı 

kalan deri, çok dikkatli kullanılan bıçak yardımıyla, deri ve kaslar 

zedelenmeden, bağlarından ayrılarak gövdeden alınır. 

 Bu işlemde özel makineler de kullanılmaktadır. Asılı gövde, ön 

kollarından özel bağlamayla sabitleştirildikten sonra, kuyruktan 

kurtarılmış deri yüzme makinesinin silindir şeklindeki sarıcısına 

tespit edilir ve makine çalıştırılarak derinin silindire sarılıp 

gerdirilmesi ve gövdeden ayrılması sağlanır. Bu işi takip eden işçi 

gerektiğinde elle veya bıçakla müdahalede bulunmalıdır.  

İç organların çıkarılması 

Karın boşluğuna girmek için önce pelvisin ön kenarından başlamak üzere bir şak yapılır ve bu şak sternuma 

kadar uzatılır. Önce pelvis boşluğundan idrar kesesi, dişilerde uterus ve diğer ürogenital organlar ve 

bunların bağları alınır. Bundan sonra rektumun anüsle bağlantıları ve leğen kemiği tavanına bağlı olan 

bağlar (mezorektum bağları) dikkatlice kesilerek ayrılır. Kalın, kör ve ince bağırsaklar ve iç yağı, rumen ve 

yemek borusu bağlarıyla birlikte kesilip özel kaplara veya arabaya alınır. Bu durumda karaciğer diyaframa 

üzerinde bulunur. İşkembe üzerinde bulunan dalak sıyrılıp alınarak bir küvete konulur. Kirlenmelere 

meydan vermemek için yemek borusu bağlandıktan sonra kesilmeli, idrar kesesi, bağırsaklar, mide ve 

rumen yırtılmamalı, delinmemeli ve koparılmamalı, bunlara sebep olabilecek sert hareketlerden ve yanlış 

bıçak kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

Diyaframa üzerinde kalmış bulunan karaciğere, diyaframanın karaciğere bağlı kısımlarıyla birlikte 

kesilerek çıkarılır ve halen gövde üzerinde bulunan böbrekler yağlarından ayrılarak kesilip alınır ve dalağın 

bırakıldığı küvete konulur. 

Hayvanın kesiminden iç organlarının çıkarılmasının tamamlanmasına kadar geçen süre, kesinlikle 30 

dakikayı geçmemelidir. Askıya alınmadan yerde kesilen hayvanlar bekletilmeden askıya alınmalıdır. Aksi 

halde kanın tamamıyla akması sağlanamaz. Gövdenin yerle temas eden tarafında, doku arasında kan 

birikmeleri oluşur. Bu durum etin dayanıklılığını azaltır, daha çabuk bozulmasına sebep olur. 

Şekil 1. Deri yüzüm hattı 
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Karkas ve sakatatın sağlık muayenesi 

Kesilen her hayvana etiket takılır. Çengellere asılı yarım gövdeler döner makara ray sistemiyle veya elle 

çekilerek muayenenin yapılacağı kademeli iskele önüne geldikçe muayene yetkilisi tarafından süratle 

gerekli yerlerin muayenesi ve ayrıca genel muayene yapılır. Yenilmesi sakıncalı olan, şarta tabi teşhisi 

konulan veya kesin teşhis konulmayıp, şüpheli 

görülen gövdeler, gereğinde iç organ ve baş 

üzerinde yapılan muayene sonuçlarıyla da 

karşılaştırılmak üzeri derhal ayrılır. Sağlam 

gövdeler ray boyunca ilerler. Muayene 

yetkililerince baş, akciğerler, yürek, deri, 

karaciğer, dalak, böbrek, mide, rumen ve 

bağırsaklar teker teker alt üst edilerek, elle 

yoklanarak, gözle incelenerek, baş, 

karaciğer, yürek ve gerek görülen diğer 

organlar ve lenf yumruları üzerinde kesit ve 

şak yapılarak muayene edilir. Sağlam 

bulunanlar hazırlanmak ve işlenmek üzere 

kendi özel kısımlarına gönderilir. Diğerleri gereği yapılmak üzere ayrılır. Burada alınan bulgularla  gövde 

muayenesinde bulunan şüpheli sonuçlar karşılaştırılır ve kesin sonuca varılır. Gerektiği hallerde 

konsültasyon yapılır. Fiziki olarak teşhisi mümkün olmayan şüpheli vakalarda marazi madde veya numune 

alınarak laboratuvara alınır. Laboratuvar sonucuna göre karara varılır. Yenilmez teşhisi konulan gövde 

veya organlar yakılarak veya derin çukurlara gömülerek imha edilir ya da renderinge gönderilerek 

değerlendirilir. Şarta tabi gövdeler hakkında mevzuat hükümleri uygulanır. 

Karkasın temizlenmesi ve tartılması 

Karkas ayırma işlemi tamamlandıktan sonra karkas üzerinde bulunan; iri damarlar, görünen lenf 

yumruları, omurilik, olması halinde parazitli kısımlar, nokra (hypoderma bovis), ödem, apse, nekrotik 

doku, deri kalıntıları vb oluşumlar, karkastan uzaklaştırılarak triming arabasına atılır. Bu işlem yapılırken 

karkasın sağlam dokularına zarar vermemeye ve karkasın genel görüntüsünü bozmamaya azami özen 

gösterilir. 

Sağlık muayenesi biten sağlıklı gövdelerin, böbrek yağları, pelvis bölgesi yağları, varsa salkım ve fıtık 

yağları alınır; bir kaba konulur. Gövde üzerinde kalmış, görülebilen lenf ve kan damarları, bezler, boğaz 

ve boyun nahiyesinde kanla bulaşmış ve kararmış kısımlar, yüzüm ve bölme hatası olarak gövde üzerinde 

sallanıp kalmış parçalar kesilerek alınır, ayrı bir kapta toplanır. 

Bütün veya yarım karkasların pratik ve ekonomik olan tartımı, döner ray makaralı sistemde, gövdelerin 

asılı halde otomatik kantarlarda tartılmasıdır. Bir bütün gövdenin ağırlığını bulmak için o gövdeye ait 

yarım ve çeyrek gövdeler birlikte tartılır, ayrı ayrı tartılsa dahi bir bütün gövdenin ağırlığı mutlaka 

bulunmalıdır. Tartımlar sıcak yapılıyorsa, gövde yıkanmadan, soğuk yapılıyorsa, gövde yıkanıp soğuması 

için bekletildikten sonra yapılır. 

Karkas asılı olduğu halde yıkama yerinde ya hortum kullanılarak basınçlı suyla veya döner ray sisteminde 

gövde hareket halindeyken birçok taraftan otomatik olarak püskürtülen basınçlı suyla yıkanır.  
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Karkas yıkandıktan sonra asılı olarak bir süre bekletilip, gövde sıcaklığı ve yıkama sonucu meydana gelen 

sıcaklık giderildikten sonra her parça damga çizgisi boyunca damgalanır.   

Karkasın sıcaklığının ortam sıcaklığına getirilmesi 

Karkas, canlı vücut sıcaklığının bir kısmını hazırlama tamamlanıncaya kadar kaybetmiş olmakla beraber 

yine de sıcaktır. Bu sebeple karkaslar hava akımı olan bir yerde yaklaşık 3 saat tutularak soğuması ve 

sathında su kaybıyla koruyucu ince bir kabuk tabakası meydana gelmesi sağlanır. Hazırlanması 

tamamlanmış karkaslar, taze olarak değerlendirilecekse, taze et olgunlaştırma ve muhafaza yerlerine, 

soğutulacaksa soğutma deposuna, dondurulacaksa ön soğutmayı izleyerek, şok tünelinde 

dondurulduktan sonra donmuş muhafaza odasına alınır. 

Küçükbaş Hayvanların Kesimi 

Küçükbaş hayvanların kesim vaziyetine getirilmesinde kesimhenenin sistem ve 

olanağına göre sabitleme, yatırma veya askı usulü uygulanır. Klasik usulde kesici, 

önüne aldığı hayvanın üzerinden eğilerek karnın altından uzattığı sağ eliyle hayvanın 

sol arka bacağını, göğüs altından uzattığı sol eliyle ön sol bacağını kavrayarak hafif bir 

kaldırma hareketiyle süratle sol tarafına yatırır ve anında sol ayağını destek gibi 

kullanarak sol eliyle hayvanın çenesinden kavrayıp başı gerdirir ve kesim vaziyetine 

getirir.  

Kesim yerine alınan hayvan büyükbaş hayvanlarda olduğu gibi askıya alınır. Uygun bir 

seviyeye kadar baş aşağı kaldırılır. Kesici, bir dizini enseye destek yapıp sol eliyle 

hayvanın çenesinden tutarak başı gerdirip kesim vaziyetine getirir.  

Kesim vaziyetine getirilmiş hayvan anında kesilir. Çırpınma bittikten sonra, hayvan 

askıda kesilmişse, otomatik veya elle hareketli raylı makara sistemine aktarılır. Yerde 

kesilmişse sabit yüzme askı çengellerinin önüne alınır. Baş, ilk omurla (atlas kemiği) kafatasının 

birleştiği eklemden kesilerek ayrılır. 

Şişirme işlemi daha sonra yapılacak yüzüm işlemini kolaylaştırmak, deri ve gövde bütünlüğüne zarar 

vermemek için yapılır. Şişirme kompresör veya pompa ile yapılmalı, nefesle yapılmamalıdır. Şişirme 

kompresöre veya pompaya bağlı hortumun ucundaki keskin ağızlı kanül, hayvanın kasık bölgesinde deri 

ile adale arasına, ucu deri altı bağ dokusu içinde kalacak şekilde, eğik olarak batırılır, pompa veya 

kompresör çalıştırılır. Deri altına verilen havanın bütün vücuda yeterince yayıldığı anlaşıldığı zaman 

şişirme durdurulur. Şişirme işlemi, deri ile kas arasındaki bağ dokunun gevşemesine, derinin gövdeden 

daha kolay ayrılabilmesine yardım eder. Hayvan yerde kesilmişse, şişirme bittikten sonra yüzüm için 

çengele asılır. 

Şişirme işlemi için öncelikle kasık bölgesi tercih edilmekle birlikte; kuyruk altı, ön ve arka incik bölgeleri 

de tercih edilebilir. Deriye zarar verilmemesi için bu bölgeler dışında kalan yerler tercih edilmez. 
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Yüzüm 

Küçükbaş hayvanın yüzümüne kesim salonundaki sisteme uygun olarak başlanır ve devam edilir. 

Otomatik makara raylı sistemde belli bir hızla ilerleyen asılı gövde üzerinde her işçinin yüzeceği kısım 

bellidir. Bu sebeple işçiler görev sırasına göre 40–60 cm yükseklikteki iskele üzerinde yerlerini almış 

olurlar. Sabit çengelli sistemde her işçi bir hayvanın kendine ait olan kısmının yüzümünü tamamladıktan 

sonra bir diğer hayvanın yüzümüne 

başlar. Küçükbaş hayvanın 

yüzülmesine kuyruktan başlanır, 

sonra arka ayaklara geçilir, paça 

kesilerek gövde çengellere asma 

kirişinden asılır, arka bacak ve butlar 

yüzülür. Daha sonra sıra ile ön 

paçalar kesilir, ön kollar, boyun, 

karın ve göğüs yüzülür. En son olarak 

deri, sağrı, bel, omuz ve boyundan 

kurtarılarak yüzüm tamamlanır. 

Yüzüme başlamadan önce tarsal ve 

karpal eklemlerinin iç yüzünden 

başlamak üzere yüzüm çizgisi yapılır veya her kısım yüzülürken; bu çizgi yüzünden yarmalar yapılır. 

Tulum çıkarma 

Kuzu, oğlak veya genç küçükbaş hayvanların, arka bacakları ve kuyruğu normal yüzümde olduğu gibi 

yüzüldükten sonra deri, başka bir yüzüm çizgisi yapılmadan, nadiren bıçak kullanılarak, yumruk ve 

kıvrılmış parmaklar yardımıyla ayrılır. Tulum çıkarılırken derinin delinmemesine, yırtılmamasına, üzerinde 

et ve yağ bırakılmamasına dikkat edilmelidir. 

Karnın açılması ve iç organların çıkarılması 

Küçükbaş hayvanlarda göğüsün açılması ve organların çıkarılması genel olarak büyükbaş hayvanlarda 

olduğu gibidir. Ancak, karaciğerin serbest olan kenarları boyunca diyaframa kesilir, kalbe bağlı olan 

damarlara ve dokulara dokunulmaz.  

Karaciğer, yürek, akciğer ve yemek borusunun tamamı gövdeye olan bağlarından kurtarılarak hepsi bir 

arada takım halinde çıkarılır. Nefes borusunda gırtlak yakınında yapılan bir yarıktan çengele asılır 

Sağlık işareti 

Kesimhane işletmecisi, kesimhanesinde kesilen hayvanların karkasları uygun sağlık işareti uygulanmadan 

piyasaya arz edemez. Sağlık işareti ölüm öncesi ve ölüm sonrası muayeneden geçen ve eti insan 

tüketimine uygun olan hayvanlara uygulanır.  Sağlık işareti karkasın yarım karkas veya çeyrek karkasa 

ayrılması ya da karkasların üç parçaya ayrılması durumunda her bir karkas parçasının dış yüzeyine 

görülecek şekilde mürekkeple veya sıcak damga olarak uygulanır.  Sağlık işareti 6,5 cm genişliğinde ve 4,5 

cm yüksekliğinde oval bir işaret şeklinde olur. Karakterler okunaklı olur ve aşağıdaki bilgileri içerir: 

a) İşarette kesimhanenin onay numarası belirtilir. 
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b) Etin sağlık muayenesini yapan resmi veteriner hekime ait işareti de içerebilir. 

Harfler en az 0,8 cm yüksekliğinde sayılar ise 1 cm yüksekliğinde olur. Küçük kapasiteli kesimhane onay 

numarasında yer alan ilçe adının uzun olduğu durumlarda harfler okunabilecek uygun yüksekliğe 

küçültülebilir. İşaretin boyutları ve karakterleri kuzu ve oğlakların sağlık işaretleri için küçültülebilir. 

Mecburi kesimler 

Mecburi kesimler özellikle kesimhane dışında, kesimlik hayvanların yetiştiği bölgelerde (çiftlik, mera, ahır 

v.b) istenmeyen değişik kaza durumlarında, veteriner hekimin olay bölgesine yetişememe durumu ve 

hayvanın ölüm riskine karşın genelde hayvan sahiplerince yapılan kesimhane dışı acil kesimlerdir.  

Mecburi kesime halk sağlığı açısından tehlikeli olmayan ancak Veteriner Hekim muayenesine kadar 

hayvanın ölme olasılığına karşı hemen kesimin yapılmasını gerektiren durumlarda başvurulur. Ateşli 

silahlarla vurulma, travma ve yaralanma, yıldırım çarpması, boğulma rumen ve bağırsakların yemle 

tıkanması,  timpani sonunda meydana gelen solunum güçlüğü ve geniş kanamalarda hayvanın ölmeden 

kesilmesi sağlanır.  

Mecburi kesimlerde aşağıdaki konulara özellikle dikkat edilmelidir: 

 Kesim yerleri dışında mecburi kesime tabi tutulan hayvana ait etin muayenesinde bütün 

organlarının Veteriner Hekimce muayene ve kontrol edilmesi zorunludur.  

 Mecburi kesim yapılan hayvanın muayeneye sevki sırasında bozulmasını önlemek için karın ve 

göğüs boşluğundaki organları çıkarılabilir. Ancak Veteriner Hekimin muayenesinde bunların muayene 

ve kontrol ettirilmesi mecburidir.  

 İç organları bulunmayan mecburi kesilmiş hayvan etlerinin satışına müsaade edilmez. 

Mecburi kesimlerde Veteriner Hekim özellikle hayvanın ölüm halinde veya ölümden sonra kesilip 

kesilmediğine, kesimin hayvan hayatta iken yapıldığını özellikle tespit etmek zorundadır. 

Ölüm  Halinde veya Ölüm Sonrası Yapılan Kesimler  

Gerek mecburi kesimlere bağlı olarak gerekse, bazı durumlarda hayvanlar kesildikten sonra muayene ve 

damgalanmak amacıyla Kesimhaneye getirilebilir. Bu durumlarda veteriner hekim özellikle hayvanın 

agoni halinde veya ölüm sonrası kesilip kesilmediği yönünde muayeneye özen göstermelidir. Ölmek 

üzereyken veya ölüm sonrası yapılan kesimlerde vücudun bir tarafı koyu kırmızı renkte olup, karkas kanlı 

bir görünümdedir. Şayet deri yüzülmüş ise deri altı venalarının kanla dolu olmasına bağlı olarak, deri kanlı 

bir görünüşdedir. Aynı şekilde boğazın kesilen bölgesinde bıçak yarasının kenarları, kan akışı olmadığı için 

kanla (pıhtılaşmış) ıslanmış değildir. Şayet bu tip olaylarda karkas ön kol gibi parçalar halinde getirilmiş 

ise koltuk altı venalarının kanla dolu olduğu görülür. Kesim sonrası iç organların geç çıkarıldığı durumlarda 

ise, kokuşmaya neden olan bakterilerin faaliyetlerine bağlı olarak, kokuşma bulgusu ile karın zarlarının 

yeşilimtırak renkte olduğu görülür.  
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Personel Hijyeni 
Karkaslar işleme, hazırlama gibi aşamalar sırasında çok kolay bulaşmaya maruz kalırlar. Bu yüzden; işyeri 

sahibi ve personelinin her zaman ve her durumda iyi 

hijyen kurallarını uygulaması ve sürdürmesi çok 

önemlidir.  Hijyen zincirinin en önemli ve en zayıf 

halkası insandır. Diğer alanlarda ne kadar mükemmel 

olunursa olunsun, kişisel hijyen konusunda yapılacak 

küçük ihmaller büyük sorunlara neden olur. Bunun için 

hijyenin başlangıç noktasını personel hijyeni oluşturur. 

Personel hijyeni; çalışanların insan sağlığı yönünden 

sorumluluklarının farkına vararak, üretimin tüm 

aşamalarında kişisel sağlık ve temizlik kurallarına 

uyması olarak tanımlanır. Personel hijyen kuralları, 

sağlıklı bir yaşam arzulayan tüm bireylerin, vücut 

temizlik ve bakımını hijyen kurallarına uygun bir şekilde 

yapmasını ifade eder. 

ET sektöründe; kişisel temizlik ve hijyen kuralları 

önemli bir yer tutar. Kesimhane ne kadar modern, 

gelişmiş ve ne kadar iyi organize edilirse edilsin, 

Kesimhanede en önemli unsur yine insandır. Gıdaların hastalık etmeni mikroorganizmalar ile kirlenmesi 

ancak kişisel temizlik ve hijyen kurallarına uyulması sonucu önlenebilir. Kişisel hijyene önem verilmesinin 

bireylere kazandırdığı yararlar da vardır. Bunlar: 

 Vücut salgı ve atıkları ile geçici bakterilerin vücuttan uzaklaştırılması,  

 Bireyin rahatlaması, dinlenmesi, gevşemesi ve kas geriliminin azalması,  

 Vücuttaki kötü kokuların giderilmesi,  

 Bireyin genel görünümünü güzelleştirerek, kendine olan güveninin arttırması,  

 Deri sağlığını koruması ve sürdürmesi. 
 

Kişisel hijyen erken çocukluk döneminde aileden öğrenilir ve bu eğitim ömür boyu genişletilerek 

sürdürülür.  

Kişisel Hijyeni Sağlamak 
 
Çalışanların hareket, alışkanlık ve davranışları etin kalitesi üzerinde doğrudan etkilidir. Çalışanların 

temizlik uygulamalarını içtenlikle sahiplenmesi, işletmenin başarılı olabilmesinin gereğidir.  

Kesimhanelerde hijyenin sağlayabilmesi için hastalık kontrolü, kişisel temizlik ve eğitim konularında, 

aşağıda belirtilenler yerine getirilmelidir: 

a) Hastalık kontrolü 

Kesimhaneye personel alımı öncesinde adayların genel sağlık durumu araştırılmalı, sağlıkları yakından 

takip edilmeli ve hasta personel için gerekli önlemler alınmalıdır. Personel ile ilgili sağlık problemleri ve 
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hastalıklar; portör muayeneleri, yönetimin gözlemi ya da personelin yönetime haber vermesi sonucu 

tespit edilebilir. Solunum yolu enfeksiyonları, açık doku bozukluğu (çıban, enfekte yara) ve bulaşıcı 

hastalıklara yakalanan personelin, sağlıklarına kavuşuncaya kadar gıda ile teması olan alanlarda çalışması 

önlenmeli ve çalışanlara, bu tip rahatsızlıkları olduğunda yönetime bildirmeleri gerektiği söylenmelidir. 

Tıbbi destek ve etin işlenmesi sürecinden muafiyet gerektiren başlıca rahatsızlıklar şunlardır:  

 Sarılık 

 İshal 

 Kusma 

 Ateş  

 Ateşli boğaz yangısı 

 Görünür biçimde enfekte olmuş deri lezyonları (yanma, kesik vs.)  

 Göz, kulak ve burun akıntıları  

b) Kişisel temizlik 

Kesimhanede  çalışanların, bulaşmaları önleyecek yeterlilikte hijyenik uygulamalarla çalışmaları gerekir. 

Temizliğin korunması yöntemleri aşağıda belirtilmiş olup, bunlarla sınırlı değildir: 

 Gövde etlere temas eden yüzeylere günlük giysilerden bulaşmaları önlemek için koruyucu giysiler 
giyilmelidir. 

 Yeterli kişisel temizlik sağlanmalıdır.  

 Eller, gerektiği durumlarda iyice yıkanmalı ve istenmeyen bulaşmaları önlemek üzere sanitize 
edilmelidir.  

 Saç, sakal ve bıyık için uygun koruyucu malzemeler seçilmeli ve etkin bir şekilde kullanılmalıdır.  

 Günlük giysi ve eşyalar; kesimhanenin içinde ve ekipmanların temizlendiği bölgelerde 
bulundurulmamalıdır. 

 Yeme-içme, sakız çiğneme ve sigara içme işletmenin dışında yapılmalıdır. 

c) Eğitim ve yetiştirme 

Çalışanlara sağlık ile ilgili eğitim verilmeli; bilinçli ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları desteklenmelidir. 

Tüm personele, bulaşmanın engellenmesi amacıyla hijyen eğitimi verilmeli; bu eğitimler işe yeni başlayan 

personel de göz önüne alınarak tekrarlanmalıdır.   

Bulaşma kaynağı personel 

Personel; etlere  doğrudan bulaştırabilecek sayıda ve çeşitlilikte mikroorganizma taşıyabilir. Özellikle; 

eller, giysiler, saç, bıyık ve aksesuar gibi pek çok dış faktör yanında; personelin nefesi, tükürüğü, varsa 

yaralarının her biri ayrı bir risk odağı oluşturur. Genel olarak, insanlar, birinci derecede bulaşma 

kaynağıdır 

Periyodik Sağlık Kontrolleri 

Zararlı  mikroorganizmalar üzerinde yaşadığı canlının vücut direncinin zayıf olması hâlinde zamanla o 

canlının hastalanmasına yol açar. Bir mikroorganizmanın bir canlı vücuduna girerek hastalık yapmasına 

ise enfeksiyon adı verilir. Enfeksiyonun olması için mikroorganizmanın vücuda gireceği bir giriş kapısının 

olması gerekmektedir.  
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Bu kapılar çoğu kez; 

• Dış solunum yolları, 

• Sindirim yolu, 

• Üreme organları, 

• Göz, kulak, deri ve mukozadır. 

Hasta insan, hastalığının özelliğine bağlı olarak direkt veya eller vasıtasıyla gövde etleri mikroorganizma 

bulaştırabilir. Burun, boğaz ve ağızdaki mikroorganizmalar direkt nefes yolu ile etlere bulaşabilir. Hasta 

kişinin ağız, burun ve gözlerle temasından sonra ellerindeki bakterileri bulaştırmasıyla etler kirlenebilir. 

Hasta bildirimi ve Alınacak Önlemler 

Solunum yolu enfeksiyonları, açık doku bozukluğu (yara, çıban, enfekte yaralar) gibi bulaşıcı hastalıklara 

yakalanan personelin sağlığına kavuşuncaya kadar üretim  ilgili alanlarda çalıştırılmaması sağlanmalıdır. 

Çalışanlara konu ile ilgili eğitim faaliyetleri verilmeli, bilinçli, sorumluluk sahibi kişiler olmaları 

desteklenmelidir. 

İşe alınan personelin kişisel temizlik kurallarına uyması, iş kıyafetleri ile koruyucu 

kıyafetlerini yerinde ve zamanında kullanması, çalışma ortamının temizliğini ve 

dezenfeksiyonunu sağlaması da önemli olan hususlardandır. Personel hijyeninin sağlanması ile 

etlere bulaşmaların azalması sağlanacak ve etleri  tüketiciye sorunsuz, güvenilir, sağlıklı bir 

şekilde ulaştırılabilecektir. 

Toplum sağlığının korunması, güvenilir üretim için işletmelerde çalışan personelin sağlığı 

çok önemlidir. Personel sağlığı yakından takip edilmeli, hasta personel için gerekli 

önlemler alınmalıdır. 

 Yapılan sağlık kontrolünde portör olduğu tespit edilenler derhâl tedaviye alınır.  

 Tedavisi tamamlanıp sağlam raporu almayanlar kesinlikle çalıştırılamaz.  

 Çalışabilir durumda olup da vücudunda açık yara olan personel etlere doğrudan 
veya dolaylı patojenik (hastalık yapıcı) mikroorganizmalar bulaştırabileceği için her türlü 

işte, söz konusu durum geçinceye kadar çalıştırılmamalıdır. Çalışanlara, bu tip hastalıkları, 
yönetime bildirmeleri gerektiği söylenmelidir. 

 İshal ve kusması olan hastaların en az 48 saat süre işe dönmemeleri ve tedavi olmaları 
sağlanmalıdır. 

 Çalışanda gıdalarla yayılabilen hastalıklar belirlendiğinde çalışanın gıdayla teması mutlaka 
kesilmelidir. Bu hastalıklar arasında mide/ bağırsak hastalıkları ile sarılık (A ve E tipi) sayılabilir. 
Kişisel hijyenin sağlanması, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve dolayısıyla toplumsal 
sorumluluk anlayışı açısından önemlidir. 

 İşletme şartları uygunsa işletme içinde her gün çalışma saatlerinde bir sağlık görevlisi 
çalışmalıdır. 

 İşletme imkânları uygunsa personele “koruyucu aşılar” yaptırabilir. 

 
Vücut temizliği 

Kişisel temizlik ve hijyen kurallarının başında yer alan vücut temizliği ve bakımı, insan sağlığı açısından çok 

önemlidir. Çalışanlardan etlere bulaşma el, ağız, burun, deri yoluyla vücut yüzeylerinden olabilmektedir. 
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Bu nedenle vücut temizliği aşamaları banyo yapmak, el-ayak bakımı, ağız ve diş sağlığı, saç ve cilt bakımı, 

vücuttaki yaralar ve bakımı ile kıyafet bakımı çok önem kazanmaktadır. 

Banyo yapmak 

Özellikle deri yüzeyinde oluşan ter, kir, mikrop vb. etkenlerin uzaklaştırılması ve cildin hava alması için 

önemli bir uygulamadır. Çalışanlarının, her gün, işe başlarken ve iş bitiminde duş alması gerekmektedir.  

Banyo sırasında kullanılan şampuan saç tipine uygun özellikte olmalıdır. Vücut temizliğinde katı-sıvı sabun 

veya duş jelleri kullanılabilir. Katı sabunların dış yüzeyinde biriken bakterilerin, bir sonraki duşta kullanan 

kişilere bulaşma olasılığı mevcuttur. Bu nedenle, vücut temizliğinde sıvı temizleyiciler tercih edilmelidir. 

Banyo işleminde kullanılan lif ve havlular kişiye özel olmalı ve su emme özelliği yüksek ve açık renkli 

havlular kullanılmalıdır. 

Tırnak bakımı 

Tutma, kavrama ve yürümede önemli rol oynayan tırnaklar, sürekli 

olarak uzarlar.  Bakterilerin yayılması için en kolay ve uygun 

yerlerden birisi de tırnağın etle ayrıldığı bölüm olan tırnak içleridir. 

Buralara, birçok mikrop kolayca yerleşip üreyebileceği için, el 

tırnakları yarım ay biçiminde; ayak tırnakları ise düz olarak 

kesilmelidir. Tırnaklar, kesildikten sonra törpülenmeli ve temiz 

tutulmaları sık sık fırçalanmalıdır. Bu fırçalar, periyodik olarak 

kaynar veya klorlu su ile dezenfekte edilmeli; tırnak bakımında kullanılan bütün malzemeler bulaşmayı 

önlemek açısından kişiye özel olmalıdır.   

Ayak bakımı 

 İnsan vücudunun ağırlığını tüm yaşam boyu üzerinde taşıyan ayaklar; sağladıkları hareket 

yeteneği ve insan sağlığına olan etkileri ile yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir organlardır. 

Ayaklarda görülen rahatsızlık nedeniyle hareketleri sınırlanan kişinin, kendisinden beklenen görevleri 

yerine getirmesi güçleşir. Ayak bakımı ve temizliği için kişilerin dikkat etmesi gereken konuların başında, 

gün boyunca ayakkabı içerisinde terleyen ayakların düzenli olarak yıkanması gelir. Aksi tutum, oluşan kötü 

kokular nedeniyle çevrenin rahatsızlık olması ve ayak sağlığının bozulmasına neden olur. Ayak yıkama 

işlemlerinin bileklere kadar, ılık ve sabunlu su yapılması ve sonrasında mantar vb. hastalıkların önlenmesi 

için parmak aralarının iyice kurulanması önemlidir. Ayak tırnakları, düzenli aralıklarla ve düz olarak 

kesilmelidir. Çünkü ayak tırnaklarının ellerde olduğu gibi yarım ay biçiminde kesilmesi, ayak tırnaklarında 

batmalara neden olabilir. Ayak sağlığı ve temizliği için dikkat edilmesi gereken ikinci konu, kullanılan 

çoraplardır. Çorapların pamuklu olmasına ve günlük olarak değiştirilmesine özen gösterilmelidir. Ayak 

sağlığının korunması açısından önem verilmesi gereken diğer bir konu ise ayakkabılardır. Ayakları koruyan 

ayakkabılar yanlış ve hatalı seçildiğinde, çeşitli bel ağrıları, nasır oluşumu, tırnak batması, parmakların 

birbirleri üzerine binmesi, kemik çıkıntıları ve yürüyüş bozuklukları gibi sağlık sorunları ve fiziksel 

bozulmalara ve tedirginlik hissine neden olur. 

Saç ve sakal bakımı 

Kişinin dış görünüşünde büyük rol oynayan saçlar, kıl yuvası denilen ve derinin üst tabakasında yer alan 

çukurcuklardan gelişir. Saçların temizliği, sağlığı etkiler. Çünkü bazı enfeksiyon etkenleri ve parazitler, kirli 
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saçlara ve o bölgedeki deriye daha kolay yerleşir. Saçların her gün, mümkün değilse günaşırı, en az haftada 

iki kez yıkanması gereklidir. Yağlı saçlar daha sık yıkanmalıdır. Saç diplerinde kepeklenme varsa sık sık çok 

sıcak olmayan su ve sabunla yıkamak faydalıdır. 

Ağız ve diş bakımı 

Ağızda ve dişlerde herhangi bir 

yapısal ve işlevsel bozukluğun 

olmaması, ağız ve dişlerin 

görevlerini tam olarak 

yapabilmeleri durumuna ağız ve 

diş sağlığı denir. Ağız ve dişlerin 

sağlıklı olması kişiye hoş bir 

görünüm vererek kişinin konuşma, 

gülme gibi durumlarda rahat 

hareket etmesine yardımcı olur. 

Ağız, sindirim sisteminin 

başlangıcıdır. Bütün gıdalar ağız yoluyla alınır. Dişler, gıdaların parçalanması ve öğütülmesini sağladığı gibi 

konuşmada ve görünümde önemli etkiye sahiptirler. Ağız ve dudaklarda bulunan pek çok bakteri çeşidi 

konuştukça, hapşırıp öksürdükçe havaya ve dolayısıyla da çevreye bulaşabilmektedir. Temiz ve bakımlı 

dişlere sahip olmak güzel bir görüntü için önemli bir koşuldur. Diş sağlığında diş çürükleri ve diş eti 

iltihaplanmaları en önemli iki hastalıktır. Dişler düzenli olarak fırçalanır ve bakımlarına özen gösterilirse, 

diş çürüğü ve diş eti hastalıkları oluşmaz. Diş çürüğü gıda artıklarının diş aralarında kalması ile oluşan, 

dişte oyuklar yaparak dişin yapısını bozan ve kendi kendine iyileşmeyen bir hastalıktır. 

Dişlerin çürümesi diğer organların sağlığını da etkileyerek birtakım hastalıkların ortaya çıkmasına neden 

olabilir. Eklem romatizması, kalp ve böbrek hastalıkları, mide ve sindirim sistemi bozuklukları, diş eti 

hastalıkları, sinüzit, bademcik iltihabı gibi birçok hastalık buna örnek olarak verilebilir. Dişlerin çürümesi 

ağızda kokuya neden olarak, kişinin sosyal ilişkilerini etkileyebilir. Bu nedenle, dış ortamla ilişkili olan ağız 

ve dişlerin sağlıklı olması ağız hijyenine önem verilmelidir. 

El Hijyeni 

Sosyal alışkanlıkların ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle gıda yoluyla patojen bakterilerin 

bulaşmasında bir artış görülmektedir. Bu da gıda kaynaklı hastalıklarda artışa neden olmuştur. 

El yıkama son derece önemli bir işleve sahiptir. Birçok insan, ellerini gerçekten iyi yıkamamaktadırlar. El 

yıkarken genellikle, tırnaklar, baş parmak, avuç içi yarıkları ve el sırtı tam temizlenmemektedir. Usulüne 

uygun el yıkama birçok enfeksiyonun önlenmesinde en basit ve önleme yöntemidir. El yıkama, yüzyılı 

aşan bir süre boyunca hastalıkların bulaşmasını önlemede en önemli işlem olarak kabul edilmektedir. El 

yıkamanın amacı kir, organik maddeler ve geçici bakterileri uzaklaştırmaktır. 
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Ellerdeki bakteriler ve viral patojenler ya da parazitler gıdaya direkt 

olarak geçebilir ve faktörlerin çokluğuna bağlı olarak önemli bir risk 

halini alabilir. Mikrobiyal türler, bakterilerin sayıları, mikrobiyal 

populasyonun yaşama yeteneği ve derinin hidrasyon konumu; bunların 

hepsi ellerden ya da ellere geçen bakteri miktarını etkiler. Muhtelif gıda 

çalışanlarının ellerinde mikroorganizmalar bulunabilir çünkü eller 

vücudun diğer bölgeleriyle sürekli temas halindedir, çeşitli nesnelerle, 

evcil hayvanlarla ya da gıdalarla kontamine olabilirler.  

Personel, kişisel temizliğin gıdanın güvenilirliğini etkileyeceği 

durumlarda daima ellerini yıkamalıdır. Gıda işyeri çalışanlarının elleri 

her zaman temiz ve bakımlı olmalı, kirletme ve çapraz bulaşmaya neden 

olmaması için yeteri sıklıkta temizlenip, dezenfekte edilmeli ve 

porsiyonlama gibi işlerde steril eldiven kullanımı yoluna gidilmelidir. El 

hijyeninde amaç, kimyasal ve fiziksel zararların ve enfeksiyonlara yol 

açan bakterilerin uzaklaştırılmasını sağlamaktır. 

Etkili El Yıkama 

Eller; işletme içinde sadece bu amaçla kullanılan lavabolarda, 

dezenfektanlı el yıkama sıvıları ile yıkanmalı ve ile kurulanmalıdır. 

Yıkanan ellerin kirlenmesini önlemek için tercihen kol, ayak veya fotosel 

ile kumanda edilen musluklar kullanılmalı veya eller önce kâğıt havlu ile 

kurulanmalı ve sonrasında aynı kâğıt ile musluk kapatılmalıdır. Eller, 

yiyeceklerle uğraşırken ve aşağıda belirtilen durumlarda yıkanıp, 

kurulanmalıdır: 

 İşe başlamadan önce 

 Temizlik işlemlerinden sonra 

 Tuvaleti kullandıktan sonra 

 Yemek yedikten sonra 

 Sigara içtikten sonra 

 Bozulmuş gıda ve çöplere dokunduktan sonra 

 Kimyasal madde kullandıktan sonra 

 Para alışverişinden sonra 

 Hasta insanlara dokunmadan önce ve sonra 

 Kedi, köpek ve diğer tüm hayvanlara temastan sonra 

 Molaların önce ve sonrasında  

 Çiğ ve pişmiş yiyeceklerle temastan sonra 

 Saç, kulak, ağız, burun, cilt vb. ile temastan sonra 

 Hapşırdıktan ve öksürdükten sonra 
 

Sonuç olarak;  eller kirli hissedildiği her zaman  yıkanmalıdır. 
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Gıda işyeri çalışanları için ellerin yıkanması, ellerin su ve temizlik ürünü ile temasından ibaret değildir. 

Yapılan testler, “yıkandığı söylenen” ellerin yeterince temiz olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, eller, 

aşağıda gösterildiği şekilde yıkanarak hijyenik bir temizlik sağlanmalıdır. Mikrobiyal bulaşmayı en alt 

düzeye indirmek için, gereken durumlarda, çalışanlar, ellerini dezenfekte etmelidir.  

Usulüne uygun el yıkama gıda ile bulaşan hastalıkların önlenmesinde en basit yöntemdir.  

El Yıkama 

Bu işlem, bir temizleyici ürün ve köpük oluşturacak kadar musluk suyu ilavesiyle, ileri ve geri olmak üzere 

5 hareketi kapsar: Avuç avuç içine dokunma, sol el sırtına sağ avuçla ve sağ el sırtına sol avuçla dokunma, 

parmaklar iç içe kenetlenmiş halde avuç içlerine dokunma, sol avuçta sağ - sağ avuçta sol başparmağın 

kavranıp döndürülerek ovuşturulması ve sol el avucunda sağ - sağ el avucunda sol elin sıkıca birleştirilen 

parmaklarının döndürülerek ovuşturulması. 60 saniye kadar süren bu ovuşturma işlemini, temiz musluk 

suyu (içme suyu kalitesinde) ile yapılacak 15 saniyelik bir durulama işlemi izlemelidir. Toplam süre yaklaşık 

75 saniyedir. Başparmaklara özel dikkat gösterilmelidir çünkü tipik olarak en fazla kiri onlar içerir ve 

genellikle düzenli yıkanmazlar. Eller sıklıkla yıkansa bile baş parmakların genel bir bulaşma  kaynağı olarak 

kalabilir. 

 

 
Islatılmış ellere sıvı sabun 

almak 

 
Sol el sırtı 

üstüne sağ avucu ve sağ el sırtı 
üstüne sol avucun dokunması 

 
 Parmaklar 

kenetlenmiş halde avuç avuç içine 
dokunma 

 
Parmakların 

kenetlenmesiyle 
armakların avuç içine 

dokunması 

 
Sağ baş 

parmağın sol avuçla 
kavranarak ovuşturulması ve tam 

tersi 

 
 Sağ elin 

parmaklarının sol avuç içine 
batırılarak ileri geri döndürülerek 

ovuşturulması ve tam tersi 

Bu nedenle parmaklara özel önem verilmelidir. İşlem  5 hareketi kapsar, avuç avuç içine dokunarak, sol el   

üstüne sağ avuçla ve sağ el  üstüne sol avuçla dokunarak, parmaklar iç içe kenetlenmiş halde avuç avuç 

içine, sol avuçta sağ baş parmağın kavranarak ve sağ avuçta sol başparmağın kavranarak döndürülerek 

ovuşturulması, sol elin avucunda sağ elin sıkıca birleştirilen parmaklarının ve sağ elin avucunda sol elin 

sıkıca birleştirilen parmaklarının döndürülerek ovuşturulması. Ilık musluk suyu, köpük oluşturmak için 

gerektiği kadar eklenebilir. 60 saniyeden sonra ellere, parmak uçları yukarıya doğru merkezden bu 
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bölgeye yakın alana doğru 15 saniye akan musluk suyu (içme suyu kalitesinde) altında durulanır. Bu işlem 

için toplam zaman 75 saniyedir.  

 

 

El Kurulama Yöntemleri 

Elleri yıkamak kadar, yıkama sonrası kurutmak da son derece önemlidir. Yıkama sonrası eller, kurutulmak 

amacı ile asla giysi veya saçlara sürülmemelidir. Aksi halde uygulanan el yıkama işleminin geçerliliği 

kalmaz. El yıkamaya ek olarak kurutma, kontamine ellerle bağlantılı riskleri oldukça azaltır. Eller üzerinde 

kalan nem tabakaları ellerden diğer yüzeylere mikroorganizma geçişini kolaylaştırıcı arabirim olarak 

davranabilir.  

 Tuvalete giriş ve çıkışta yapılacak işlemler 

Tuvalet molası verecek personelin, tuvalete girmeden önce, iş kıyafeti ve koruyucu malzemelerini çıkarıp 

asması gerekir. Eller, tuvalete girmeden önce yıkanmalıdır. Tuvalet sonrasında genital bölge temizliği 

mutlaka yapılmalı, kurulanmalı ve sifon çekilerek tuvaletten çıkılmalıdır. 

Tuvalet çıkışında eller dezenfektanlı sıvı sabun ile ovuşturularak yıkanmalı,  kâğıt havlu ile mutlaka 

kurulanmalı ve çöpler el değmeden açılabilen kovalara atılmalıdır. Yıkama sonrasında, temizlenen ellerin, 

kapıların açılışında tutulacak kapı kolları ile temas sırasında kirlenmesinin önlenmesi gerekir. Bu amaçla, 

ya kapı düzenekleri bunu engelleyecek şekilde olmalı; ya da kapı kolları ellerin kurulanmasında kullanılan 

kâğıtlar ile tutulmalıdır. Kapaklı çöp kutularının kapı dışına konulması bunu sağlamak için yeterlidir. 

Ayaklar dezenfektanlı paspasa basılarak çıkılmalıdır. Bu uygulama, ayakkabıların dezenfekte edilerek, 

üretim alanına bakteri taşınmaması için çok önemlidir. Tuvalet çıkışında iş kıyafetleri tekrar giyilmelidir. 

El yıkamada ihmal edilen bölgeler 



| 43  
 

Tuvalet ve el yıkama alanlarının temizliği 
Tuvalet ve el yıkama alanları gün boyu kullanım sonucunda kirleneceğinden, periyodik olarak temizlik 

görevlileri tarafından temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Temizlik; gözle görülen kaba kirlerin su, 

deterjan, temizlik bez ve fırçaları kullanılarak ortadan kaldırılmasıdır. Dezenfeksiyon ise gözle 

görülmeyen, hastalıklara neden olan bakterilerin yok edilmesi ya da azaltılması için yapılan 

uygulamalardır. Temizlik ve dezenfeksiyon birbirini tamamlayan işlemlerdir. Dezenfeksiyon mutlaka 

temizlik sonrasında yapılmalıdır.  Tuvalet ve el yıkama alanlarının temizliğinde aşağıdaki kurallara 

uyulmalıdır: 

 Sık aralıklarla yapılmalıdır. 

 Yüzeye zarar vermeyen ürün ve malzemeler kullanılmalıdır.  

 Tüm yüzeyler temizlendikten sonra, uygun dezenfektanlar kullanılarak hijyen sağlanmalıdır. 

 Temizlik malzemeleri ve dezenfektanlar çevreye zarar vermeyen, pratik kullanımlı, ekonomik 
ve etkili ürünler olmalıdır. 

 Tehlikeli olabileceğinden, temizlik malzemeleri birbiriyle karıştırılarak kullanılmamalıdır.  

 Temizlik malzemesi temini ve su problemi yaşanmamalıdır. 

 Temizlik personeli, koruyucu kıyafetler (önlük, temizlik eldiveni, maske, çizme vb.) giymelidir.  

 Bakanlıkça kullanımı onaylanmış temizlik ürünleri kullanılmalıdır.  
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İş Sağlığı ve İş Güvenliği 

KESİMHANE ÇALIŞMA ORTAMI 

 Kesimhaneler hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, iç 

organlarının çıkarılması sonucu karkas ve sakatatların 

tüketime hazır hale getirildiği işletmelerdir.  

Kesimhaneler , İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri 

Tehlike Sınıfları Tebliği”ne göre gıda ürünlerinin imalatı 

başlığı altında “Etin işlenmesi ve saklanması ile et 

ürünlerinin imalatı” başlıklı alt iş kolunda ve “Tehlikeli” 

sınıfta yer almaktadır.  

Kesimhane çalışma ortamları düşünüldüğünde özellikle 

kesim yapılan bölümde tesis zeminini kaygandır. Su, 

kan, yağ, sindirim artıkları, organ parçaları vb. 

nedenler; kayma, takılma, düşme riskini beraberinde 

getirmektedir. Düzenli temizlik yapılmaması, uygun 

olmayan zemin yapısı, yetersiz drenaj, sıkışık çalışma 

düzeni, talimatların göz ardı edilmesi, organizasyonel 

planlamada eksiklikler, bu riskleri arttıran faktörlerdir.   

Kesimhanelerde hayvanlarla çalışma, birçok riski 

beraberinde getirmektedir. Padoklarda, hayvanın kesime alınmasında ve kesim sırasında tahmin edilmesi 

zor ve şiddetli kazalar yaşanması olasıdır. Ayrıca yarım tondan fazla ağırlığa sahip karkaslar da kesimhane 

çalışanları için olası tehlike kaynaklarıdır.  

Padoklar ve ölüm yolları, biyolojik riskin yüksek olduğu bölümlerden biridir. Yetersiz temizlik; 

korkuluklara, kayıp düşme sonucu hayvanların derilerine dışkı bulaşmasına neden olur. Bu da biyolojik 

ajanların, kesim ve karkasa işleme bölümleri dahil prosesin tüm bölümlerine kontamine olması riskini 

arttırır. Bu nedenle zemin, bulaşmanın başlıca nedenlerinden biri olup çatlamaz, dayanıklı ve düz bir 

yapıda; atıkların ve suyun tahliye edilmesine yetecek eğime sahip olması gerekmektedir.  

Ayak açma, deri yüzme ve özellikle iç organ çıkarma işlemlerinde yanlış pozisyonda uzun süre çalışma, 

kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına ve vücut duruş bozukluklarına neden olabilmektedir  

 Gürültü, kesimhanelerde önemli fiziksel faktörlerdendir. Kesimin yapıldığı bölüm; devirme kabininde 

hayvanın debelenmesi, hayvanların sağ arka ayaktan bağlanarak yükseltilmesi esnasında ve boğazlama 

işlemi öncesinde strese girmesi nedeniyle kesimhanelerde gürültü maruziyetinin en fazla yaşandığı 

bölümdür. Kullanılan makineler ve elektrikli ekipmanlar, kesim sürecinde ve sonraki süreçte kullanılan 

metal kancalar ve askılar, gürültü kaynağı olabildiği gibi, hayvanların bekletildiği bölümlerde önemli 

ölçüde gürültü maruziyeti yaşanabilmektedir.  
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Çalışma ortamında mevcut termal konfor şartları, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çok sayıda risk 

barındırmaktadır.  

Kullanılan bıçaklar, çeşitli kesici delici ekipmanlar, döş açma ve karkas bölme testereleri, ayak kesme 

makası, deri yüzme makinesi ve diğer çeşitli elektrikli el ekipmanları ile çalışılması vücutta kesilme, 

delinme, uzuv kopmalarına, hatta ampütasyona varan riskleri barındırmaktadır.  

Bıçakla hassas işlerin yapılması, otomasyon sistemlerinin uygulanmasını mümkün kılmamaktadır. Bu 

nedenle insan gücü gerektiren işler kesimhanelerin her bölümünde yoğun şekilde yapılmaktadır. Yüksek 

hızda tekrarlı ve aşırı güç gerektiren çalışma şekli kesimhane çalışanları üzerinde ciddi fizyolojik etki 

yaratabilmektedir. 

Kesimhanelerde, yapılan işin doğası gereği iş sağlığı ve güvenliği yönünden birçok risketmeni mevcuttur. 

Genel çalışma düzeninin barındırdığı riskler, sıcak veya soğuk çalışma ortamı kaynaklı termal konfor 

şartları, sürekli bıçakla çalışma, ergonomik risk faktörleri, yüksekte yapılan çalışmalar, gürültü, yetersiz  

aydınlatma, kullanılan el aletleri ve makineler nedeniyle çalışanları iş kazalarına ve meslek hastalıklarına 

karşı koruyacak önlemlerin alınması ve yönetimsel yaptırımların uygulanması gerekmektedir. 

Kayma, takılma ve düşmeden kaçınmak için; 

 Uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılarak ve iş ayakkabıları/botlar temizlenerek, zamanında 

değiştirilerek, yaşanabilecek kazaların önüne geçilebilir. 

 Zemin düzenli olarak temizlenmelidir. Zeminlerin temizliği özellikle işletme içi trafiğin daha yoğun 

olduğu alanlarda önem kazanmaktadır. Zeminlerin temizlenmesi işlemi en işlek saatlerin dışında 

yapılmaya çalışılmalıdır. 

 Kullanılan temizlik malzemesi yüzeyden iyice durulanmalıdır. Ayrıca zemin tam kurumamış ise 

diğer çalışanları uyarmak için gerekli işaret levhaları yerleştirilmelidir. 

 İşleri biten kablolar, hortumlar ve diğer nesneler zeminden kaldırılmalıdır 

 Çalışma ortamını, engellerden, tıkanıklıklardan ve bariyerlerden koruyarak ve ferah, temiz ve 

gereksiz malzemelerden arındırılmış bir çalışma alanı sağlanmalıdır. 

 Çalışma ortamında koşulmamalı ve tehlikeli davranışlarda bulunulmamalıdır. 

İŞYERİ ÇALIŞMA ORTAMININ TEMİZLİĞİ 

Çalışma ortamında, et ile  temas eden bütün araç-gereçler ve kullanılan yüzeyler tümüyle temiz tutulmalı 

ve Sağlık Bakanlığından onaylı kimyasal ürünlerle temizlik ve dezenfeksiyon yapılmalıdır. İşyerinde 

kullanılacak su, içme suyu niteliğinde ve mevzuata uygun olmalıdır. İyi hijyen uygulamaları için aşağıdaki 

plana göre temizlik ve dezenfeksiyon yapılması tavsiye edilmektedir. 

Kullanılan Alet-Ekipmanın Özelliği ve Temizliği 

Kullanılan alet-ekipman kırılgan olmayan, paslanmayan, kimyasallara dirençli ve gıda üretimine uygun 

malzemeden yapılmış olmalıdır. 
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• Alet-ekipmanların emniyetli çalıştıklarının kontrolleri sağlanmalıdır. 

• Alet-ekipmanlar, kolay ve etkili bir temizlik yapılabilmesi için duvardan, 

zeminden ve birbirlerinden uygun uzaklıkta olmalıdır. 

• Makine parçaları kolay sökülebilir ve temizlenebilir nitelikte olmalıdır. 

• Paspas ve bez gibi temizlik malzemeleri temiz tutulmalıdır ve belirli aralıklarla 

dezenfekte edilmelidir. 

 

Tavan, Duvar, Zemin, Pencere ve Kapılar 

• Tavan, zemin ve duvarlar kolayca temizlenebilir, yıkanabilir ve 

dezenfekte edilebilir nitelikteki uygun malzemelerden 

yapılmalıdır.  Zemin su birikimini önleyecek şekilde eğimli, su 

geçirmez ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı ve kaymayı önleyici 

malzeme ile yapılandırılmalıdır.  

• Atık su kanalları (drenajlar) zararlı (haşere, kemirgen vb) 

girişini, koku çıkışını ve atık sıvıların geri basmalarını önleyecek 

şekilde olmalıdır. 

• Pencere camları da dahil tüm cam malzemeler kırılmaya karşı 

dayanıklı olmalı veya kırılmaya karşı gerekli önlemler alınmalıdır. 

• Açılabilir pencerelerde ve kapılarda içeriye zararlı veya kir girişini önleyecek ve sıcaklık kontrolünü 

sağlayacak şekilde gerekli önlemler alınmalıdır. 

Havalandırma 

• Duvarda ve tavanda su buharı yoğunlaşmasını önleyecek şekilde yeterli havalandırma olmalıdır. Kirli 

alandan temiz alana hava akımı engellenmelidir. 

• Havalandırma sistemleri (klima, aspiratör vb.) filtrelerini ve diğer parçalarını temizlemek veya 

değiştirmek üzere rahatça erişilebilir ve karkasların  üzerine doğrudan hava vermeyecek şekilde uygun 

yerlere yerleştirilmelidir. Cihaz filtrelerinin değiştirilme süreleri konusunda kullanım katalogunda 

belirtilen uyarılar dikkate alınmalıdır. 

Aydınlatma 

• Aydınlatma yeterli olmalı, yanmayan lambalar (sinek tutucu cihazlara ait lambalar dahil) hemen 

yenilenmelidir. Lambalar kırılmaya karşı korumalı olmalıdır. 

• Etin görüntüsünü değiştiren renk verme amaçlı lambalar kullanılmamalıdır. 
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• Yüksek aydınlatmalı veya spot ışıklandırmalar ortam sıcaklığını olumsuz yönde etkilediğinden 

aydınlatma yeri ve cihazlarının seçiminde bu hususa dikkat edilmelidir. 

Zararlı Mücadelesi 

• Haşere girişini mümkün kılacak çatlaklar ve 

delikler kapatılmalıdır.  

• Dışa açılan tüm pencereler içeriye haşere 

girmemesi için sinek telleri ile kaplanmalıdır. 

Kapılarda canlı hayvan ya da haşerat girişini 

engellemek için, hava perdesi, pvc sineklik gibi 

malzemelerle gerekli önlemler alınmalıdır. 

• Üretim alanında işyerinde zehirli haşere 

mücadele araçları ve kimyasalları 

bulundurulmamalıdır. 

• Zararlı mücadelesi ile ilgili yerel yönetimler ve ihtisas sahibi firmalar ile işbirliği yapılmalı, ilaçlama tek 

başına yapılmamalıdır. 

Atıkların Uzaklaştırılması 

Atıkların kontrollü olarak uzaklaştırılması, hijyenin sağlanması açısından çok önemlidir. 

Bunu sağlamak için:  

• Çöp kovaları, pedal veya fotosel gibi kapakların el 

değmeden açılıp kapanmasını sağlayan bir sisteme 

sahip olmalı ve sızdırmaz naylon poşet ile birlikte 

kullanılmalıdır. Kapaklar sürekli kapalı tutulmalıdır. 

Atıklar fazla birikmesi beklenmeden, ortamdan 

kapalı olarak uzaklaştırılmalıdır. 

• Çöp kovaları ile yan ürünlerin biriktirildiği kaplar 

tanımlı ve ayrı olmalıdır. 

• Gün içinde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan 

kirli et, sinir gibi atıklar işyerinden 

uzaklaştırılıncaya kadar ayrı bir yerde muhafaza 

edilmelidir.  

SICAKLIK KONTROLÜ 

Kesimhanelerde, uygun sıcaklık şartlarının sağlanması, gıda kaynaklı risklerin önlenmesinde en önemli 

unsurdur. Sıcaklık kontrolü, karkasların müşterilere sunulmasına kadar geçen süreçte, uyulması gereken 

sıcaklık koşullarını temsil eder. Bu sıcaklık dereceleri yürürlükte olan mevzuatla uyumlu olmalıdır. Sıcaklık 

Sağlık riski oluşmaması için; 

Dondurulmuş et ve et ürünleri : -18 
˚C’nin altında 

Taze et ve et ürünleri(kırmızı-beyaz 
et) : maksimum +4˚C de 

Sakatat : maksimum +3˚C de 

muhafaza edilmelidir. 
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kontrolünün sağlanmaması, mikroorganizmaların gelişmesine, bu da etlerin bozulmasına, gıda kaynaklı 

hastalık ve zehirlenme risklerinin artmasına neden olacaktır. 

Soğuk Hava Depoları ve Soğutucular 

Soğutmalı depo ve dolaplar sürekli kontrol edilerek doğru sıcaklıkta çalışmaları ve sorun yaşanması 

durumunda anında müdahale edilmesi sağlanmalıdır.  Aynı zamanda soğutma ünitesinin yoğuşma 

suyunun (defrost suyu) ürünle temasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. 

Et Endüstrisinde Kullanılan Kişisel Koruyucu Kıyafet ve Donanımlar 

Kesimhanlerde çalışan personelin, diğer çalışanlardan kolaylıkla 

ayırt edilebilen, işin özelliğine uygun; tercihen açık renkte, rahat, sade, 

kullanışlı ve estetik iş giysileri giymesi, bunları sürekli olarak temiz tutması 

ve yeterli sıklıkta değiştirmesi hijyen güvenliği açısından gereklidir. 

Başlık/bone, maske, eldiven, galoş gibi malzemeler de bu kapsamdadır. İş 

kıyafetlerinin kumaşlarının kolay temizlenebilen, terletmeyen, dayanıklı, 

koruyucu özellikte ve sık yıkamaya elverişli olması önemlidir. Kullanım 

sonrasında atılan tek kullanımlık giysiler de tercih edilebilir. İş 

kıyafetlerinin üst kısımda cep bulunması sakıncalıdır.  

Kesimhanelerde dışarıdan içeriye mikroorganizma taşınmasını 

engellemek, temiz ve hijyenik bir ortam oluşturmak için, üretim yerinin 

özelliğine uygun çizme veya özel ayakkabılar kullanılmalıdır. Bunların ayak 

yapısına uygun kaymayan, su geçirmez, rahat ve ortopedik olması 

gereklidir. Koruyucu giysiler ve malzemeler arasında önlük, eldiven, 

koruyucu gözlükler, soğuk depolarda çalışanları soğuktan koruyacak 

giysiler de yer alır.  Günlük kıyafetlerle yapılan çeşitli aktiviteler sırasında, 

bu kıyafetlere çok sayıda mikroorganizma bulaşabilmektedir. Bu nedenle, 

Kesimhanelerde günlük kıyafetlerle çalışılmaması ve uygun iş giysilerinin 

giyilmesi gereklidir. Çalışanların giyeceği uygun iş giysileri ve temizliği 

kurum tarafından sağlanmalıdır. 

İş giysileri, yıkanabilir ve kolay temizlenebilir kumaşlardan yapılmalı ve açık renkli olmalıdır. Açık renkli 

giysilerin kirlendiği daha çabuk gözlenebilir. Kirlenen iş kıyafetleri yedeği ile değiştirilmelidir. Farklı 

bölümlerde çalışan personelin iş kıyafetlerinde farklı renk seçimi, kontrol ve denetim açısından yararlıdır. 

İş giysilerinde dış cep ve düğme bulunmamalıdır; çünkü dış ceplerde taşınan kalem, kâğıt vb. İle 

düğmelerin gıdaya karışma riskleri vardır. İş kıyafetlerinin vücut yapısına uygun ve rahat olması 

sağlanmalı; iş önlüğü ve tulum kollarından içe giyilen giysilerin dışarı çıkmamasına dikkat edilmelidir. 

İş giysileri ile dışarı çıkılmamalı ve günlük giysiler ile gıda işleme alanlarına girilmemelidir. Bu durum, 

dışarıdan gelecek ziyaretçiler için de geçerlidir. Ziyaretçiler, uygun iş giysileri  (önlük, bone, galoş vb.) giyip, 

ellerini yıkadıktan sonra işletmeye girebilirler.  

Kişisel koruyucu donanımlar, risklerin bertaraf edilemediği durumlarda kullanılan, çalışanları iş kazalarına 

ve meslek hastalıklarına koruyan ekipmanlardır. Risklere ve tehlikelere karşı ortadan kaldırma, 
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mühendislik tedbirleri uygulama, ikame yöntemi ve yönetimsel tedbirlerin işe yaramadığı durumlarda son 

çare olarak kullanılmalıdır. 

Göz ve Yüz Koruyucuları 

Güvenlik amacıyla kullanılan koruyucular, gözlük ve siperlik olmak üzere iki ana grupta sayılabilir. 

Askılama ve rendering bölümleri gibi yüksek toz içeren kısımlarda, gözlük ve solunum sistemi koruyucu 

veya tam yüz koruması sağlayan donanımlar temin edilmeli ve kullanımı sağlanmalıdır. Kesimhane 

kısmında çalışanlar için kan sıçramasına yönelik tehlikeler için gözlük veya siperlik kullanımı sağlanmalıdır. 

Kenarları tamamen yüzle temas eden koruyucu gözlükler tüm açılardan göz için koruma sağlar. 

Yüksek basınçlı temizlik araçları veya karkas çeyrekleme işleminde kullanılan el testeresi gibi ekipmanlarla 

çalışırken oluşabilecek sıvı ve kimyasal sıçramasını içeren biyolojik etmenler (kan vb) ve atıklara yönelik 

olarak yüz ve göz için koruyucu donanımlar kullanılması gerekmektedir. 

Tablo 1. Kesimhanelerde Potansiyel Tehlikeler ve İlgili Risklere Yönelik KKD Kullanımı 
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Canlı hayvan gelişi          1,2,3,4,7 

Kesim          1,3,4,5 

Deri yüzümü          1,2,3,4 

İç boşaltma          1,2,3,4 

Soğuk depo          2,3,4,6 

Temizilik çalışması          1,2,3,4 

Refeans no Koruyucu  kişisel donanım listesi 

1 Yüz-Göz koruyucu 

2 Kulak koruyucu 

3 Ayak-bacak koruyucu 

4 El-kol koruyucu 

5 Koruyucu önlük 

6 Termal şatlara karşı koruyucu 

7 Solunum sistemi koruyucu 

 

Kulak Koruyucuları 

Gürültü et endüstrisi için oldukça yaygın ve dikkat çeken bir tehlikedir. Kesimhane, ileri işlem, paketleme 

vb. birçok bölümde yapılan ölçümler gürültü seviyesinin yasal mevzuatımızda belirtilen değerlerin 

üzerinde olduğu gözlemlenmektedir. Ölçüm sonuçlarına göre işletme içindeki gürültü düzeyi bakımından 

tehlikeli bölgeler uygun piktogramlarla belirtilmeli ve herkesin görebileceği yerlere konumlandırılmalıdır. 
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Bu alanlarda kulak koruyucu kullanımı mecburi olmalıdır.  Kulak tıkacı veya kulaklık kullanımı işletmenin 

gürültü düzeyi, ergonomik uygunluk, hijyen vb faktörler de dikkate alınarak seçilmelidir. Genellikle et 

endüstrisinde soğuğun bir etken olması ve gıda hijyeni de dikkate alındığında kulak tıkacı yerine kulaklık 

kullanımı mevcuttur. Kulak tıkacı kan,yağ vb atık malzemelerle temas sonucu kullanımında kulak yolunda 

enfeksiyona sebep olması sebebiyle riskler içermektedir. Çalışanlar gürültüye karşı korunma ve uygun 

kullanım yöntemleri hakkında bilgilendirilmelidir. Kişisel hijyenin önemi vurgulanmalıdır. Kulaktaki kirlilik 

veya kulak koruyucudaki kirlilik sonucu kulakta enfeksiyon riski ortaya çıkabilmektedir. 

Ayak ve Bacak Koruyucuları 

Güvenlik ayakkabısı veya çizmeler en yaygın ayak koruyuculardır. Lastik 

çizmeler tüm et endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanım 

amaçları ayağı su, kan, atıklar vb. etkisinden korumaktır. Et endüstrisi için 

ayak koruyucular temel olarak kayma, çarpma, soğuğa karşı önlem, kimyasal, 

sıvı ve atık temasını engellemeyi amaçlamalıdır. Kullanımı esnasında çalışan 

konforuna uygun ekipman seçimi anahtar nokta olarak öne çıkmalıdır. Et 

endüstrisinde gıdanın işlenmesi açısından belli sıcaklık değerleri arasında 

çalışılmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, çalışanlara yün çoraplar temin 

edilmelidir. Poliüretan çizmeler de soğuğa karşı etkin koruyucu özelliğinden 

ötürü kullanımı uygun koruyucu ekipmanlar olarak tercih sebebi olabilir. 

Çalışma alanlarına ve bu alanlardan kaynaklanan spesifik risklere göre de 

kullanılacak ekipman değişkenlik gösterebilir. İşlemlerde aşağıda belirtilen özelliklere uygun, özel 

ayakkabı, çizme veya lastik botların kullanılması gereklidir: 

 Zeminde kaymamalı,  

 Su geçirmez özellikte olmalı, 

 Ayak kavisi ve bileği destekleyen yapıda olmalı, 

 Alet, ekipman düşmesi durumunda ayağı ezilmekten korumalı, 

 Rahat olmalı, ayağa büyük veya küçük gelmemeli, 

 Düz ökçeli ve hafif olmalıdır. 

İşletmede kullanılan ayakkabılar temiz olarak muhafaza edilmeli ve 

sadece gıda işleme alanlarında kullanılmalı; işletme 

dışına çıkılmamalıdır. 

El ve Kol Koruyucuları 

Birçok farklı çeşidi bulunan koruyucu eldivenler kesik, 

sıyrık, batma, yüksek sıcaklık değerleri, cilt rahatsızlıkları, 

kimyasallar, biyolojik etkenler gibi tehlikelere karşı koruma sağlar. 

Et işleme tesislerinde kullanılan eldiven türlerini 3 başlık altında 

değerlendirebiliriz: 

• Çelik Örgü Eldiven 

Çelik örgü eldivenler et işleme tesislerinde çalışanların bıçak kullanımı yüzünden yaşayabileceği el 

yaralanmalarını önlemede etkili, hafif ve sert koruyuculardır. Çelik örgü eldiven kullanımında ana problem 

gözenekli yapısından ötürü kan, yağ vb dokularla temasa izin verilmesi nedeniyle oluşabilecek cilt 
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problemlerine yol açmasıdır. Çelik örgü eldiven bilek ve alt kol için kesilmeye karşı dirençli eldivene göre 

daha iyi koruma sağlamaktadır. 

• Kesilmeye Karşı Dirençli Eldiven 

Kesilmeye karşı dirençli eldivenler Kevlar gibi modern bileşenlerle güçlendirilmiş malzemeden yapılır ve 

kesimhane çalışanları tarafından kullanılır. Çelik örgü eldivene göre daha hafif ve esnek olmasına rağmen 

onun sağladığı kadar darbeye dirençli değildir. 

• Lastik Eldiven 

Lastik eldivenler bıçak yaralanmalarına karşı çok az koruma sağlar. Ancak çelik örgü eldivenlerle birlikte 

kullanılması sonucu kan vb. atık maddenin çalışanın cildine temas etmesini engeller. Lastik eldiven 

kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar 

 Eldivenler takılmadan önce eller mutlaka yıkanmalıdır. 

 Gıda ile temasta kullanılan eldivenler tek kullanımlık eldiven olmalıdır. 

 Temizlik, yıkama veya sanitize etmede kullanılan eldivenler yeniden kullanılabilir veya tek 

kullanımlık olabilir. 

 Eldivenlerle çiğ gıdaya dokunulmuşsa, tüketime hazır pişirilmiş gıdaya dokunulmadan önce 

eldivenler değiştirilmelidir. 

 Tek kullanımlık eldivenler yıkanmamalı, yeniden kullanılmamalı, işlem 

bitince atılmalıdır. 

 Eldivende yırtılma veya delinme oluştuğunda eldivenler atılmalı ve yenisi 

kullanılmalıdır. 

 Deride bir lezyon mevcutsa, su geçirmez bir bantla kapatıldıktan sonra 

eldiven takılmalıdır. 

 Tuvalet sonrasında, sigara içtikten sonra vb. gibi aktiviteler sonrasında 

tek kullanımlık eldivenler değiştirilmelidir. 

 İş için verilen arlar sonrasında tek kullanımlık eldivenler mutlaka değiştirilmelidir. 

 

Koruyucu Önlük 

Kesimhane çalışanları (göğüs veya karın bölgesine yönelik kaza riski olan çalışanlar) zırhlı önlük veya çelik 
örgü önlükler kullanmalıdır.  

Termal Şartlara Karşı Koruyucular 

Et endüstrisinin gereği olarak, birçok çalışan soğuk ortamlarda çalışmaktadır. Et ve ürünleri üretim 

tesisleriyle ilgili yönetmelikte  “Ürünün teknolojisi başka bir sıcaklık derecesini gerektirmedikçe üretim 

işlemlerinin yapıldığı odaların sıcaklığı +12°C’yi geçemez.” şartı görülmektedir. Uygulamada ise ürün 

kalitesini korumak açısından genellikle daha düşük sıcaklıklarda çalışılmaktadır. (5°C ve daha düşük) 

Ayrıca işi gereği soğuk hava depoları gibi yerlerde daha çok zaman harcamak zorunda olan çalışanlar da 

mevcuttur. Sektör çalışanları için yalıtımlı botlar, yün çorap, içlik, bere, eldiven ve montlar temin edilmeli 

yüz korumasına karşı önlemler alınmalıdır. 
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Soğukla mücadelede en iyi yöntem tek parça halinde çok kalın bir kıyafet giymektense, daha ince ama 

daha çok sayıda kıyafet giymektir. Çünkü bu sayede hava farklı katmanlarda tutulacaktır. Ayrıca bu 

yaklaşım ergonomik olarak da çalışanın hareket kabiliyetini artırması bakımından önemlidir. Giyilen 

kıyafetlerden vücutla temas halinde olanı hava alabilen yapıda olmalı ve terin kurumasına müsaade 

etmemelidir. Kumaş nemlendikçe yalıtım kabiliyeti azalır, yani terleme kıyafetin etkililiğini azaltır. Termal 

şartlara karşı koruyucuların seçiminde gıda hijyeniyle ilgili gerekliliklerde değerlendirilmeli, hem çalışanı 

hem gıda kalitesini koruyacak nitelikte koruyucular seçilmelidir.  

Solunum Sistemi Koruyucuları 

Solunum sistemi koruyucuları işyeri ortamında havada bulunabilecek tehlikeli maddelerden hastalık 

bulaşmasını engellemeyi amaçlayan ekipmanlardır. Solunum sistemi koruyucuları havadaki zararlı 

bileşenleri tutan filtrelere sahiptir. Et endüstrisinde özellikle rendering bölümü gibi kapalı alanda 

çalışanlar uygun korumayı sağlayacak nitelikte koruyucularla çalışmalıdır. Ayrıca sektörde soğutma 

amacıyla kullanılan amonyak gazının sızıntısına karşı müdahale ekipleri için amonyak maskeleri de temin 

edilmelidir. Aşağıdaki tablolarda kırmızı et ve kanatlı hayvan işleme tesislerinde gerçekleştirilen bazı 

faaliyetler ve alanlar içerdikleri risklere göre değerlendirilmiş ve ne tür kişisel koruyucu donanım 

kullanılması gerektiği ile ilgili fikir vermek adına hazırlanmıştır. İlgili tablolar herhangi bir şekilde bağlayıcı 

olmamakla birlikte işletme yapısına ve içerdiği spesifik risklere göre kullanılacak kişisel koruyucu 

donanımların değişkenlik gösterilebileceği unutulmamalıdır. 

Bıçak/Kesici Aparat Kullanımında Oluşabilecek Riskler ve Kontrol Önlemleri 

Et endüstrisinde bıçak kullanımından kaynaklanan yaralanmalar yaygın olarak görülen iş kazası 

türlerindendir. Uygun ekipman seçimi, kişisel koruyucuların kullanımı, eğitim ve denetim faaliyetlerinin 

uygulanması bıçak kullanımından kaynaklanabilecek yaralanmaları en az seviyeye çekmek için 

alınabilecek başlıca önlemlerdir. İşlemi gerçekleştirmek için bıçak kullanılacak her işlem potansiyel olarak 

kaza yaşanabilecek bir adımı içerir ve riskin kontrol altına alınması gerekmektedir. Proses ve ekipman 

çeşitliliğine bağlı olarak risk altında olan vücut bölümleri değişkenlik gösterebilir. Et endüstrisinde faaliyet 

gösteren tesislerin her bölümü ve her operasyonu için risk faktörlerini tanımlamak ve kontrol önlemlerini 

belirlemek olası değildir. Ancak sektöre yönelik bıçak kullanımından doğabilecek riskler ve kontrol 

önlemleri şu şekilde ifade edilebilir: 

Bıçakla çalışırken karşılaşılan risk faktörleri 
• Sürekli kavrama(uzun süre kasılı kas), bileği bükme, döndürme, sınırlı alanda hareket, omuz kasları 

üzerinde sürekli baskı sonucu ergonomik rahatsızlıklar 

• Bıçak kavrama kısmının ergonomik uygunsuzluğu sonucu oluşabilecek rahatsızlıklar 

• Keskin olmayan bıçak kısmından dolayı iş gücünün etkin kullanılamaması sonucu oluşan rahatsızlıklar 

• Kınında olmayan bıçakların taşınması ve ortada bırakılması sonucu oluşan kazalar 

• Düşen bıçaklardan kaynaklanabilecek kesikler 

• Kalabalık ve dar çalışma alanından dolayı oluşabilecek kazalar, yaralanmalar 

• Etin kaygan yüzeyinde işlem yapılırken oluşabilecek kesik ve yaralanmalar 
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• Koruyucusu olmayan elle etin kavranması sonucu oluşabilecek yaralanmalar 

• Aşırı kuvvet gerektiren işlerde oluşabilecek 

rahatsızlıklar 

• Tekrarlı hareketlerden dolayı kaza ve yaralanmalar 

• Çalışma hızından dolayı yaralanma ve kazalar 

• Yetersiz aydınlatma sonucu görme kayıpları ve iş 

kazası meydana gelme riski 

• Termal şartlardan kaynaklı rahatsızlıklar 

Bıçak kullanımına yönelik dikkat edilmesi gereken 

konular aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. Ancak 

unutulmamalıdır ki her işletme özelinde bıçak 

kullanımından doğabilecek spesifik riskler ayrı olarak 

da değerlendirilmelidir 

 

BIÇAK BİLEME 

Bıçakların bilenebilmesi için ilk önemli nokta, elinizdeki 

bıçağın bilenmeye uygun bir çeliğe sahip olmasıdır. 

Bıçaklar  bıçak bileme aletleri  ya da masatlar ile 

kolaylıkla bilenebilir.  

 Bıçağınızın körelmesini  önlemek için bilemeler 

arasında bir masat  kullanılmalıdır. Masatı  düzenli 

olarak kullanmak, bir bileme taşı veya elmas kullanma 

ihtiyacını geciktirir. Masatlama yaparken dikkat 

edilmesi gereken bıçağın kesici kenarının masat ile 15°-

20° arasında tutularak, dipten uca kadar, bastırmadan 

bıçağın  kendi ağırlığı ile çekmektir. Açının tam olması gerekmiyor, sadece yaklaşık olması yeterlidir.  Hangi 

açı seçilirse seçilsin, masat atma işlemi boyunca aynı açıyı korunmalıdır.  Doğru hareketi yapmak için 

özellikle önemli olan, bileği hareket ettirmektir. 

Masat kullanma alışkanlığı tecrübe kazandıkça mükemmelleşecek her denemede  daha iyi sonuçlar 

alınacaktır. 

Masat atarken dikkat edilmesi gereken bıçağın 

kesici kenarının masat ile belli dereceler 

arasında tutularak dipten uca kadar, 

bastırmadan bıçağın ağırlığı ile çekmektir. Masat 

kullanma alışkanlığı tecrübe kazandıkça 

mükemmelleşecek bir uygulamadır. 

Genel olarak, bilenecek bıçakların temiz olması 

gerekmektedir.  Masatlar manyetik özelliklere 

sahip oldukları için, bileme işlemi boyunca bıçak üzerindeki ufak metal parçalar çeliğe yapışmaktadır. 

Kesenin bıçağını bilemesi 

müstehabdır: 

Peygamberimiz (sav) 

şöyle buyurmuştur: 

“Şüphesiz Allah (cc) her 

şeyde ihsanı emretmiştir. 

Öyle ise, öldürdüğünüz 

zaman öldürmeyi iyi 

yapın. Kesecek olursanız, 

kesmeyi iyi yapın. 

Bıçağınızı bileyin, 

hayvanı rahat ettirin 

(azaplandırmayın).” (Ebu 

Davud, Dahaya, 12 ) 

 

BIÇAK BİLEME 
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Birkaç kullanımın ardından, çelik yüzeyin bir bez ve sabun yardımıyla temizlenmesi gerekmektedir. 

Sonrasında, masatın silinmesi ve kuru bir şekilde kaldırılması gerekmektedir.  Aşındırıcı nitelikteki 

deterjanlar yüzeyde olumsuz etkilere neden olduğu için masatın deterjan ile  yıkanmaması önerilir.  

Çeliğin mikro gözenekli yüzeyinin uzun süreli bir şekilde buhar ve nemle temas halinde olması 

durumunda, korozyon meydana gelebilmektedir.  

Bıçağın ağzı kalınlaştığında  ya da uzun süre kullanılmadığında  bir bıçağın bilenmesi gerekir. İlk gün ki 

keskinliğine ulaşması için, yeniden ağız açılmalı ve doğru bileme yapılmalıdır. Bu aşamada bıçak bileme 

makineleri kullanılması önerilmektedir.  Ancak bileme konusunda uzman olmayan kişiler bileme kenarına 

zarar verebilir, bu işin deneyimli bir profesyonel tarafından 

yürütülmesi birincil önem taşımaktadır. 

Bileme kenarının kalınlığı yani bıçağın ağzı çok kalınlaşmışsa, kenar 

kalınlığının 0.4 ila 0.6 mm arasına kadar inceltilmesi gerekir. Bu 

aşamada bıçağın orijinal açısının değiştirilmemesine dikkat 

edilmelidir. Bıçağın bileme esnasında yanmaması için, bileme işi bir 

taşlama ile yapılıyorsa bol soğutma suyu kullanılmalıdır ya da sulu 

bileme makineleri ile bilenmelidir.  Aşırı ısınma çeliğin yapısını 

değiştirir ve korozyon direncini, bıçağın sertliğini azaltır ayrıca 

bıçağınızın kenar tutma yeteneğini kaybetmesine yol açabilir. 

Bıçak bilenirken uygulanan kenar  türü, bıçak ağzının keskinliğini ve 

dayanıklılığını belirlemektedir. Uygulanan açı 30-40 ° arasında 

olmalıdır. Bileme işi büyük bir titizlik ve dikkatle yapılmalıdır. 

Bıçağın kenarında ince tel çapak oluşacak şekilde, dipten uca kadar 

hatasız olarak uygulanmalıdır. Bileme işini bitirmek için, kesici uçta 

oluşan bu ince tel/çapak kaldırılmadır. Bu bir bez çarkla, 

bir masat  ya da bileme taşları ile yapılabilir. Kenar üzerinde oluşan 

çapak, kenar netliği iyileştirilerek, dikkatli bir şekilde kaldırılmazsa, 

bıçağınızın 

kesme netliği 

ve körelmeye 

karşı 

dayanıklılığı büyük ölçüde bozulabilir. Bıçak bilemek, 

bu işin ehli, tecrübeli ve profesyonel kişiler 

tarafından yapılmalıdır. 

Bıçak yüzeyinin düz bir kesim çizgisi olmalıdır. 

Çentikli ya da parçalı bir kenar, bıçağın kırılmasına 

yol açabilir. Bıçaklar ağır temizleyiciler ya da tuzlu su 

gibi yüksek korozyona sebep olabilecek maddelere 

çok uzun maruz bırakılmamalıdır. Korozyon bıçağınızda kırılmalara neden olabilir. 

Bıçağın keskinliği  kağıt parçası üzerinde test edilebilir.  Bıçağınız kağıdı kesmiyorsa, bileme zamanı 

gelmiştir. Keskin ve iyi durumda olması durumunda bıçak kağıdı rahatlıkla kesmelidir. 

      Bıçak  Anatomisi 
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MESLEK HASTALIKLARI 

Kesimhanelerde enfeksiyon sonucu oluşan hastalıklar ve kas-iskelet sistemi hastalıkları sık görülen meslek 

hastalıklarıdır. Kas-iskelet sistemi hastalıkları, genellikle elle taşıma işleri ve sürekli tekrarlı işlerin 

yapılmasından kaynaklanır. Enfeksiyon kaynaklı hastalıklar, hayvanlarla ve hayvanların mukozalarıyla 

temas, kesim ve kesim sonrası işlemlerde iç organlarla, yarı sindirilmiş besin artıkları, kan ve fekal atıklar 

gibi birçok biyolojik faktör maruziyeti nedeniyle meydana gelmektedir. 

• Asla kör (keskin olmayan) bıçak kullanılmamalıdır. 

• Çalışanın kendi bıçağının hangisi olduğunu bilmesi ve keskinliğini göz ardı etmemesi 

gerekmektedir. 

• Doğru bileme metodu kullanılmalıdır ve bileme ekipmanının kullanma yöntemi bilinmelidir. 

• Farklı el büyüklüklerine göre ve gereken kavrama düzeyine uygun saplı bıçak temin edilmelidir 

(çalışana özgü  bıçaklar). 

• İş bitirildiğinde bıçak kınına, sterilizör veya belirlenmiş bıçak koyma yerine bırakılmalıdır. 

İşlem bittikten sonra asla çalışma alanında bırakılmalıdır. 

• Çalışma alanı her zaman düzenli ve kuru bırakılmalıdır. 

• Koruyucu eldiven, önlük vb. ekipmanlar kullanılmalıdır. 

• Yere düşen bir bıçak yakalanmaya çalışılmamalıdır. 

• Kaymayan tabanlı ve yeterli sertlikte olan ayakkabılar giyilmelidir. Çünkü elde bıçak varken 

yaşanabilecek bir takılma, kayma, düşme olayı sonucu ölümcül bir kaza meydana gelebilir. 

• Mümkün olduğunca bıçakla çalışmalarda bıçak vücuttan ileriye doğru hareket ettirilerek 

çalışılmalıdır. 

Parmak,  el veya vücudun koruyucusuz herhangi bir bölgesine doğru bıçak çekilerek 

çalışılmamalıdır. 

• Koruyucusu olmadığı müddetçe, çalışanlar elinde bıçakla çalışma yerinden başka yere 

gitmemelidir. 

• Derin yırtık ve kesik olan bıçak yaralanmaları tehlikeli olabilir. Ancak küçük/hasarsız bıçak 

yaralanmalarına karşı ilk yardım eğitimi alınmalıdır. 

• Et veya başka herhangi bir şey, bıçak yardımıyla kaldırılmaya çalışılmamalıdır. 

 

BIÇAK KULLANIMI İÇİN KONTROL ÖNLEMLERİ 
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Kesimhenelerde şletmeye getirilen hayvanların padoklara alınmasından itibaren biyolojik risk etmenleri 

kesimhane çalışanlarını tehdit etmeye başlar. Eğitim eksikliği, bilinçsiz çalışma, yetersiz hijyen koşulları, 

hijyen kurallarına uyulmaması, işletme genelinde organizasyonel eksiklikler, KKD kullanılmaması veya işe 

uygun olmayan KKD kullanımı, işletme içine yetkisiz kişilerin girmesi gibi birçok faktör nedeniyle 

kesimhane  çalışanları çok çeşitli enfeksiyonlara ve hastalıklara yakalanma riski ile karşı karşıya 

kalmaktadırlar.  

İş Kazaları 

Kesimhane çalışanları ve çalışma koşuları, gerek kişisel, gerekse çevresel olarak iş kazaları yönünden 

önemli riskler taşımaktadır. Kaza; emniyetsiz hareket ve şartlardan doğan, çalışanların can güvenliğini 

tehlikeye sokan, çevreye ve kullanılan araç gerece zarar veren, önceden planlanmayan, aniden meydana 

gelen olaylar olarak tanımlanabilir. Eğer bu olay işle ilgili bir nedenle meydana gelmişse iş kazası olarak 

tanımlanır. Kesimhanelerde en sık meydana gelen kazalar nedenlerine göre, aşağıdaki gibi 

gruplandırılabilir. 

a) Düşme: Kesim artıklarının ,suların, yağların yerlere dökülmesinden dolayı yerlerin kayganlaşması, ağır 

yük taşımakta kullanılan araçların uygun olmayışı, çalışanın taşıyabileceğinden fazla yükü tek başına 

taşıması, çalışma ortamının yeteri kadar aydınlatılmaması, yüksek raflara ulaşmak için portatif merdiven 

kullanılmaması, bu merdivenin sağlam ve temiz olmaması, kapı giriş çıkışlarında bulundurulması gibi 

nedenlerden oluşabilecek kazalar sonucu kırıklar, çıkıklar ve iskelet-kas sistemi bozuklukları oluşabilir. 

c) Kesik ve çizikler: Kesim aşamasında bıçakları ve kesici diğer araç gereci dikkatsiz kullanmak, elde sıkı 

ve sağlam bir şekilde tutmamak, kullanım sırasında temizlik ve keskinliğine dikkat etmemek, bıçakları 

kılıfsız olarak cepte taşımak, bıçakla şakalaşmak, kırılacak cinsten olan eşyaların kullanım sırasında 

kırılması, makinelere el kol kaptırmak. 

d) Elektrik çarpması: Elektrik kablolarının açıktan geçmesi, elektrik tesisatının güvenilir şekilde olmaması 

ve konu hakkında bilgisi olmayan kişilerin tesisatla ilgilenmesi, emniyetsiz prizlere fiş takmak gibi 

nedenlerden elektrik kaynaklı kazalar oluşur. Bunları önlemek için ise çalışanların kauçuk veya lastik 

ayakkabı, terlik kullanması, çalışma ortamının ıslak olmamasına özen gösterilmesi, sağ elle çalışmak gibi 

önlemler alınabilir 

e) Doğal gaz kaynaklı kazalar: Tesisatların düzenli kontrol edilmemesi ve bozuk olması, tesisatların 

yanında yakıcı maddelerin dikkatsizce bulundurulması ve kullanılması, çalışma ortamında 

havalandırmanın iyi olmayışıdır. 

 b) Yanıklar: Sıcak su dökülmesi veya sıcak su buharına maruz kalmamaya dikkat edilmelidir. 

İş Kazalarının Önlenmesi 

Çalışanların sağlığı ve güvenliği için alınabilecek önlemler çalışma şartları ve çalışanların kontrolü olmak 

üzere iki gruba ayrılabilir. 

 Çalışma çevresinin kontrolü 

o Atmosferin devamlı kontrolü ve toksik maddelerin konsantrasyonunu izlemek,  

o Ortamın fiziksel koşullarını incelemek,  

o Çalışma  usullerini değiştirmek,  

o Havalandırma, gürültü, aydınlatma yönünden standartlara uyma,  

o Ergonomi, 
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o İşyerinin genel temizliği,  

 Çalışanların kontrolü 

o İşe giriş muayeneleri,  

o Periyodik muayeneler,  

o Eğitim,  

o Kişisel koruyucular,  

o Stres, 

o Beslenme. 

Ortamın Fiziksel Koşulları 

Çalışma çevresi, işletmenin türüne bağlı olarak değişir. İşleme alanlarına ek olarak, sosyal bölümler 

(soyunma odası, duş vb.) çalışma çevresini oluşturur. Çalışma alanında çalışanlar için oluşabilecek 

tehlikeler (yangın, kimyasallar, personelden kaynaklanabilecek tehlikeler vb.) belirlenmeli ve gerekli 

önlemler alınmalıdır. Gerekli tedbirleri belirlerken işin tanımına uygun olarak kontrol listesi oluşturulabilir 

ve bu şartların yerine getirilmesi sağlanabilir. Kontrol listeleri aşağıdaki konuları kapsayabilir. 

 Genel çalışma çevresinin temizliği ve düzeni, kolay tutuşma riski olan malzemelerin dikkatli 
depolanması, çalışma ortamında yeterli aydınlatmanın olması, çöplerin uygun bir şekilde 
toplanması ve ortamdan uzaklaştırılması, tuvalet ve duşların yeterli ve temiz olması. 

 Acil çıkış kapılarının bulunması,  

 Portatif merdivenlerin bulunması,  

 Merdivenler ve korkulukların uygun ölçülerde olması daima temiz tutulması.  

Temizlik 

Çalışanların sağlığı için temizlik ilk zorunluluktur. İşyeri ortamının kısa aralıklarla periyodik olarak 

temizlenmesi ve çöplerin uzaklaştırılması sağlanmalıdır. Özellikle kesimhane  ortamında temizlik hem 

çalışanlar için hem de hizmetlerden yararlanan grup için önem taşımaktadır. Temizlik ve düzen, iş sağlığı 

ve güvenliği konusunda temel oluşturan başlıklardandır. Bu konuda 5s prensibi (sıralama, sınıflandırma, 

silme, standartlaştırma ve sahiplenme) uygulanabilir.  

 Sınıflandırma; gerekli gereksiz malzemelerin kullanım sıklığına göre tasnif edilerek düzenlenmesi 
gerekir,  

 Sıralama; malzemeler gerektiğinde kolayca bulunabilecek ve ulaşılabilecek şekilde 
yerleştirilmelidir,  

 Silme; çalışma alanları, tezgâhlar, zemin ve depolar, toz, yağ, kirden arındırılmalı ve çöpler sık sık 
temizlenmelidir,  

 Standartlaştırma; oluşturulan temiz ve düzenli çevrenin sürekliliğini sağlamak da önemlidir,  

 Sahiplenme; iş yeri sorumluluğunu taşımak, sürekli eğitim yaparak personeli bilinçlendirmek ve 
temizlik/düzen konusuna sahip çıkılmasını sağlamak gerekir.  

Gürültü 

Gürültü çalışanın ruh sağlığına ve fizik sağlığına olumsuz etkiler yapmaktadır. Gürültülü ortamda 

çalışanların, zamanla, konsantrasyon, dikkat ve reaksiyon kapasitesi zayıflar, organizmada fonksiyonel 

bozukluklar oluşur. Yorgunluk, uyku bozuklukları, verimlilikte azalma ve iş kazaları riskinde artış gibi 
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sorunlar ortaya çıkar. Bu konuya ilişkin standartlara göre 85 desibel’in üstüne çıkan gürültü şiddetinde 6 

aydan uzun süre çalışanlarda duyma bozuklukları riski artmaktadır.  

Çalışma ortamında oluşan gürültünün zararını azaltmak için bazı önlemler alınabilir. Örneğin, makineler 

(et kıyma makinesi, patates soyma makinesi, bulaşık makinesi) sürekli bakımdan geçirilerek bozulan 

parçalar değiştirilebilir, gürültü çıkaran makinelerin bulunduğu bölümler çalışma ortamından uzakta 

tutulabilir. 

Yüksekte Çalışma 

Kesimhanelerde, özellikle büyükbaş hayvan işlenmesinde yüksek platformlarda çalışılmaktadır. Platform 

korkuluklarının olmaması veya yetersiz olması düşme riskini artırmaktadır. Kan depolarından tankerlere 

kan aktarımı sırasında tankerin üstünde yapılan çalışmalar da kesimhanelerde yüksekte yapılan çalışmalar 

arasındadır. 

Elle Taşıma 

Yapılan işin niteliği göz önüne alındığında kesimhanelerde elle taşıma ile ilgili çok fazla risk mevcuttur. Bu 

riskler arasında en yaygın karşılaşılanlar şunlardır: 

• Hayvanların çekilmesi, itilmesi 

• Tekerlekli arabaların itilmesi 

• Kancalar ile çalışma 

• Mekanik deri yüzme sırasında yanlış pozisyonda çalışma 

• Kesim işleminin eğilerek yapılması 

• Asılı karkasların itilmesi, çekilmesi 

• İç organların çıkarılmasında yanlış pozisyonda çalışma. 

Koşulları 

Çalışılan ortamdaki hava koşulları, vücudun isteklerine ne kadar uygun olursa, insan kendini o kadar rahat 

hisseder ve çalışma kapasitesinde, verimlilikte artış olur. Hava akım hızı işin türüne ve sıcaklığa bağlı olarak 

değişebilir, ama ortalama olarak 0.15 m/sn. olması uygundur. 

 Sıcaklık: Yüksek sıcaklık hoşnutsuzluk, öfke, dikkatin azalması, fiziksel çalışmalarda verimin 
düşmesi gibi olumsuzluklara neden olur. Çalışma ortamındaki düşük sıcaklıkta yüksek sıcaklık 
kadar tehlikelidir. Dikkatin azalması, tepkilerin yavaşlaması gibi olumsuzluklar sonucu iş kazalarına 
neden olur. 

 Nem: Çalışma ortamı sıcak ve nemli ise, terleme yoluyla artık vücut ısısı dışarıya atılmaz ve 
sıcaklığa dayanma güçleşir. Nem olmaması ise solunum yolları dokusunda tahrişlere ve kronik  
öksürüklere neden olur. 

 Hava akımı: Hava akımının az olması kadar yüksek olması da çalışma ortamında motivasyonu 
bozucu etkilere sahiptir. 

Termal Konfor 

Kesimhanelerde çalışma ortamında çok fazla sıcaklık farklılığı yaşanmaktadır. Üretimin çeşitli 

aşamalarında soğuk ortamda çalışma yapılırken, kesim bölümünde ya da sakatat depolarında yüksek 

sıcaklıklara maruz kalınmaktadır. Bu durum kesimhane  çalışanlarını olumsuz etkilemektedir. Termal 

konfor şartlarının sağlanmasında dikkat edilmesi gereken konular şunlardır: 
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• Çalışma ortamı hava sıcaklığı 

• Nem 

• Hava akış hızı 

• Isı kaynakları 

• İş elbiseleri 

Aydınlatma 

Yeterli ve uygun bir çevre aydınlatması iyi görmeyi sağlayacağından ürün kalitesi artmakta ve iş kazası 

riski azalmaktadır. 

• Doğal aydınlatma: Doğal aydınlatma kaynağı olan güneş 5.000 lüks aydınlatma düzeyine sahiptir. Bu 

kaynaktan en fazla şekilde faydalanmak için; pencerenin toplam yüzeyi oda tabanının en az dörtte biri 

kadar olmalıdır, duvarlar ve tavanlar yansıtma katsayısı yüksek olan açık renklere boyanmalıdır, pencere 

camları temiz tutulmalıdır. 

• Yapay aydınlatma: Doğal aydınlatma yapay aydınlatmaya tercih edilmelidir. Ancak, doğal 

aydınlatmanın yokluğunda veya azlığında işin durumuna uygun yapay aydınlatma kullanılmalıdır. 

○ İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler vb. yerler, en az 20 lüks (lux),  

○ malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması vb. işlerin yapıldığı yerler ile koridor yol ve 

merdivenler, en az 50 lux,  

○ kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma 

ve yıkanma yerleri, yemekhaneler en az 100 lux ile aydınlatılmalıdır.  
 

Normal montaj, kaba işler yapılan tezgâhlar, konserve, kutulama gibi işlerin yapıldığı yerler en az 200 lux, 

ayrıntıların yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler, en az 300 lux ile aydınlatılmalıdır. 

Çalışma ortamında kullanılan aydınlatma araçları aşağıda belirtilen özellikleri taşımalıdır. 

 Beyaz ışık tercih edilmelidir,  

 Çalışılan ortamın her yerinde aydınlatma düzeyi eşit olmalıdır. Tekdüze aydınlatmayı 
sağlayabilmek için yaygın ışınlar veren ışık kaynakları kullanmak ve bunları birbirine yakın 
yerleştirmek gerekir. 

 Aydınlatma durağan olmalıdır, ışık kaynağı titreşme yapmamalıdır,  

 Aydınlatma göz kamaşmasına neden olmamalıdır. 

Biyolojik Risk Faktörleri 

Padoklar ve ölüm yolları, biyolojik riskin yüksek olduğu bölümlerden biridir. Yetersiz temizlik; 

korkuluklara, kayıp düşme sonucu hayvanların derilerine dışkı bulaşmasına neden olur. Bu da biyolojik 

ajanların, kesim ve karkasa işleme bölümleri dahil prosesin tüm bölümlerine kontamine olması riskini 

arttırır.Hayvanlarla, hayvanlardan elde edilen materyal ile veya hayvan artıklarıyla yakın temas, bunların 

işlenmesi, saklanması, taşınması sonucu biyolojik ajanlara maruziyet ile karşılaşılmaktadır. Enfeksiyona 

bağlı olarak yaşanan/yaşanabilecek bu hastalıklar: 

 Bruselloz 

 Salmonella 
enfeksiyonları 

 Kuduz 

 Q humması 

 Tetanoz 

 Şarbon 

 Dermotofitler 

 Şap 

 Hepatit A 

 Bovin tipi tüberküloz 

 Lekeli humma 
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 Rekurrent ateş 

 Ekinekok humması 

 Ornitoz 

 Weil hastalığı 

 Çiçek 

 Ruam  
Bu enfeksiyonlar et endüstrisi çalışanları için tehdit oluşturmaktadırlar. Yukarıdaki hastalıklardan başta 
leptospiroz, mide enfeksiyonları ve bruselloz  olmak üzere en sık rastlananlarına ilişkin belirti ve 
önlemlerden söz edilecektir. Et endüstrisinde çalışmakta, gribe benzeyen ağır bir rahatsızlık geçirdiğini 
düşünen ve yanda yer alan belirtileri gösteren kişiler hemen işyeri hekimine başvurmalıdır: 

Leptospiroz 

Kimler Risk Altında? 

Bir et işleme tesisinin içi veya civarında çalışan veya bulunan herkes Leptospiroz bakteri enfeksiyonuna 
yakalanma  riski taşımaktadır. Et endüstrisi çalışanları özellikle aşağıdaki durumlarda yüksek maruziyet 
riski taşımaktadırlar: 
 Padoklar ya da diğer alanların yıkanması 
• Hayvan derilerinin ve postlarının ayrılması 
• Mesanenin çıkarılması 
• Midenin çıkarılması 
• Böbrekler ile çalışma 
• Rendering alanında çalışma 

Bulaşma 

Sığır, öküz, inek, koyun, kuzu, keçi gibi pek çok hayvan leptospiroz bakterisini taşıyabilir. Bu hayvanlar 
İdrarları  yoluyla bakteriyi yayarlar. Enfekte olmuş hayvanlar hastalığı bulaştırma ihtimallerine rağmen 
hasta görünmeyebilirler. İnsanlar ise enfekte olmuş hayvan idrarına ya da idrarın bulaştığı suya gözleri, 
burunları, ağızları ya da derilerindeki kesikler veya çatlaklar yoluyla leptospiroz bakterisi enfeksiyonuna 
kolaylıkla yakalanabilirler. Sadece bir damlanın sıçraması bile bulaşmaya neden olabilmektedir. 
Leptospiroz bakterisi hayvan öldürüldükten günler sonra bile hayatta kalabilmektedir. Bu duruma örnek 
olarak soğuk odada bekleyen böbrekler gösterilebilir. 
Bulaşmayı Kolaylaştıran etmenler: 
• Sıcak, nemli hava 
• Derideki kesikler, çizikler, çatlaklar 
• Islak deri 
• Elleri yıkamadan yemek yemek veya sigara içmek 
• Sakal veya bıyık  

Belirtileri ve Korunma 

Eğer leptospiroza yakalandıysanız bir iki hafta hasta 
hissetmeyebilirsiniz. Aşağıdaki belirtilerden herhangi 
birini  gösteren kişi doktora başvurulmalıdır: 
• Baş ağrısı 
• Kas ağrısı 
• Gözlerin ışığa hassasiyeti 
• Ateş ve üşüme 
• Bulantı ve kusma 
Leptospiroz ağır baş ağrısı, ateş ve güçsüzlük belirtileri 
ile ağır bir grip vakası gibi görünmektedir. Leptospiroz 
bazı insanları hastanede yoğun bakıma ihtiyaç 
duyulacak kadar ciddi bir şekilde hasta edebilmektedir. 
Aylarca işe gidememeleri, karaciğer ve böbreklerinin 
zarar görmesi ve hatta ölüm ile sonuçlanabilmektedir. 

• Baş ağrısı 

• Kas ağrıları 

• Kusma 

• Üşüme ya da terleme 

• Gözlerin ışığa hassasiyeti 

• Gözlerin ya da cildin sararması 
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 Aşağıdaki basit önlemleri almak leptospirozdan korunmaya yardımcı olacaktır: 

• Her zaman koruyucu giysiler , koruyucu eldiven ve/veya maskeler kullanılmaldır. 
• El  ve kollar (dirseklerin ön kısmına kadar) dikkatli bir şekilde yıkanmalıdır.  
• Sıçrayan idrarlar anında su ile ya da tuzlu su ile yıkanmalıdır.  

Mide Enfeksiyonları   

Kimler Risk Altında? 

Hastalık etkenleri, hayvanlar ve hayvansal gıdalarda bulunur. Bu nedenle hayvan ve hayvansal  ürünler ile 
temasta bulunan kişiler için risk oluşturmaktadır. 

Belirtileri ve Korunma 

Bu hastalıklar gıda zehirlenmesinden çok daha kötüdür ve nadir durumlarda ölümcül olabilmektedir. Bazı 
uzun vadeli etkileri de olabilmektedir. Kampilobakter ile mide krampları bazen devam etmektedir. 
Salmonella  ile az sayıda kişi iltihaplı eklemlere ve tahriş olmuş gözlere ve idrar yaparken aylarca veya 
yıllarca süren ağrı problemlerine sahip olabilmektedir. Bu aynı zamanda kronik eklem iltihabına yol 
açabilmektedir.  Tuvalete gittikten, işlenmemiş et veya canlı hayvanlarla temastan sonra eller  yıkamaz 
ise  enfeksiyona ortaya çıkabilir. Korunma için eller, işlenmemiş et ile temas eden yüzeyleri sabun vb. 
maddeler ile iyice yıkanmalıdır.   

Orf 

Orf, hayvanlarda ve insanlarda görülebilen bir cilt hastalığıdır.  Orf virüs kaynaklı bir hastalıktır. 

Kimler Risk Altında? 

Ağırlıklı olarak koyun ve kuzularla temas eden insanlarda görülmesine rağmen keçilerden de bulaşabilir. 
Hayvanlarla çalışan meslek grubunda (kesimhanede   çalışanlar, çiftçiler, kasaplarda) ortaya 
çıkabilmektedir. 

Bulaşma 

Bulaşma; hastalığı taşıyan hayvanlarla doğrudan temas ya da etkenin bulaştığı makas, bıçak, hayvan 
barınağı, hayvanların getirildiği araçlar ve örtülerle temas yoluyla olabilir. Virüs vücuda ciltteki kesik, çizik, 
yanık ve sorunlu tırnak yatağı gibi yerlerden girer.  

Belirtileri ve Korunma 

Temastan yaklaşık 1-2 hafta sonra ciltte küçük, hafif kabarık leke ortaya çıkar. Leke büyür ve soluk bir 
halka ile çevrelenir bu halka daha sonra kırmızılaşır. Genellikle 1-2 cm., nadiren 4 - 5 cm. çapında bir yara 
büyüklüğüne ulaşır. Kırmızı görünümlü yara sulantılı hale gelir. Eğer bu yaranın bütünlüğü bozulacak 
olursa berrak, akışkan bir sıvının çıktığı görülür. Ardından kurumaya başlar ve kahverengi-siyah 
görünümde sert bir kabuk oluşur. Kabuğun düşmesi ile hastalık herhangi bir iz bırakmadan iyileşir. Yara 
ağrılı olmaktan daha çok kaşıntılıdır. Batıcı, zonklayıcı ağrı yapabilir. Ağrısı koltuk altına ulaşabilir. 
Genellikle elde görülen bu yara günlük işler ve vücut bakımında sorun çıkarabilir. Nadiren birden fazla 
lezyon yapabilir. Komplikasyonlar nadirdir. Klasik olarak 6 evreden geçerek ilerleyen bu hastalık 20-45 
günde iyileşir.  

Brusella (bruselloz) 

Brusella hayvanlardan ya da hayvansal ürünlerden insanlara geçen bakteri kaynaklı bir hastalıktır. 
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Kimler Risk Altında? 

Enfekte olmuş hayvanlar ile temas eden et endüstrisi çalışanları özellikle de derilerinde yara vb. varsa 
tehlike altındadırlar. 

Bulaşma 

Yaralı derinin enfekte hayvan atıklarıyla teması yoluyla, hava yolu ile bulaşma olabilir. İnsandan insana 
bulaşma olmamaktadır. 

Belirtileri ve Korunma 

Erken belirtiler baş ağrıları, eklem ve kas ağrıları, mide-barsak bozuklukları, orta derecede yüksek ateş; 
hastalığın başlangıcında maksimum 40°C civarında ateş yükselir. Olguların %5’inde hastalık 
başlangıcından sonraki iki yıl içinde tekrarlar, bazılarında 2 yıldan uzun süren kronik seyir de görülebilir. 
 Brusellozis mevcutsa veya varlığından şüpheleniliyorsa kişisel koruyucu donanım, genel hijyenik 
önlemler alınmalıdır. Riskli durumlarda bireysel korunma için aşılama yapılmaktadır. 

Klostridyum  

Kimler Risk Altında? 

İşi gereği hayvanlarla temas etmekte olan et endüstrisi çalışanları risk altındadırlar. 

Bulaşma 

Enfekte olmuş hayvanlara temas yoluyla bulaşmaktadır. Rezervuar, otçul hayvanların bağırsaklarıdır. 
Ayrıca derideki yaraların, sıyrıkların ve çiziklerin dışkı veya kontamine objelerle temas etmesi veya 
kontamine objelerle oluşan yaralar da bulaşma yollarındandır. 

Belirtileri ve Korunma 

Kuluçka periyodu 3 gün ile 3 hafta arasındadır. Terleme, yaranın yakınındaki kaslarda hafif gerilme, 
hiperrefleksi, başlayan katılık, iskelet kaslarında kasılmalar, çene kilitlenmesi, sabit gülüş gibi yüz 
kaslarının kasılması, aşırı gerilmiş ve ağrılı boyun ve sırt kasları, tahta sertliğinde karın kasları, konjesyon 
ve hava yolu tıkanmasından kaynaklanan solunum yetmezliği sık görülen semptomlardır.  
 Maruziyetten korunma bireysel olarak mümkün değildir. Riskli durumlarda aşılama yapılır. Enfekte 
bölgenin cerrahi müdahale ile temizlenmesi ve antibiyotik uygulanması riski azaltır.  

Şarbon 

Kimler Risk Altında? 

Koyun, keçi, sığır gibi hayvanlarla temas eden kişiler risk altındadır. 

Bulaşma 

Bacillus anthracis bakterisinin son derece dayanıklı olan sporlarını taşıyan koyun, keçi, sığır gibi hayvanlar 
aracılığıyla insanlara bulaşır. Genellikle hasarlı ve yaralı ciltler vasıtasıyla insanlara bulaşmaktadır. Ağızdan 
veya solunum yoluyla bulaşması mümkün olsa da oldukça nadir rastlan- maktadır. Mesleki maruziyet 
enfekte hayvanların deri, yün, kemikleriyle uğraşanlarda cilt şarbonu şeklinde görülür. 

Belirtileri ve Korunma 

İnkubasyondan 1-7 gün sonra lokal küçük bir papül gelişir. 1-2 gün içinde büyüyerek karakteristik siyah 
ülser oluşur. Tedavi edilmezse bakteriyemi, menenjit ve ölüme kadar ilerler. Ayrıca inkübasyondan 1-6 
gün sonra üst solunum yolları enfeksiyonu semptomları görülür ve tedavi edilmediğinde solunum 
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yetmezliğine ve ardından da ölüme yol açar. Gastrointestinal şarbonda şiddetli karın ağrısı, kanlı ve sulu 
ishal ve kusma görülür ve 2-3 günde bakteriyemi olur.  

Kist Hidatik 

Kimler Risk Altında? 

Hayvancılık ve hayvan ile ilgili diğer iş kollarında çalışan kişiler risk 

altındadır. Karaciğer kist hidatiği insandan insana bulaşmaz. İnsan 

dışkısında bulunmaz. Ancak bir şekilde parazit yumurtası 

bulaşmış kirli gıdalar herkes tarafından alınabilir . 

Bulaşma 

Eğer, parazitin yumurtasının bulaştığı maddeler 

(gıda,su) ağız yolu ile alınırsa, yumurtalar 

bağırsakta açılır ve içinden çıkan parazit aynı 

şekilde sıklıkla karaciğerde yerleşmek üzere 

insanda da kistler oluşturur. Hastalık, % 75-80 

karaciğerde yerleşir. Daha az sıklıkla akciğer, karın içi 

diğer organlar ve beyinde bile görülebilir.  

Olay nerede olursa olsun, parazitin yerleştiği yerde giderek büyüyen içi 

basınçlı bir sıvı ile dolu kist oluşur. 

Belirtileri ve Korunma 

Karaciğer kist hidatiği hastalığının özgün bir şikayeti yoktur. Kist karaciğerde bir ya da birden fazla olabilir. 

Küçük kistler genellikle şikayet nedeni olmaz. Hastalık genellikle başka nedenlerle yapılan 

görüntülemelerde ortaya çıkar. Daha büyük kistler ise sağ tarafta ağrı dolgunluk hissi gibi şikayetler ile 

ortaya çıkar. 

Sağlıksız koşullarda yapılan hayvan kesimi, hastalığın yayılmasında köpeklerden çok daha fazla etkilidir. 

Bu nedenle hayvan kesimleri, kesimhanelerde ve veteriner hekim kontrolünde yapılmalıdır. Kesilen veya 

ölen hayvanların kist bulunduran organları köpeklerin ve diğer etçil hayvanların ulaşamayacağı şekilde 

gömülerek bertaraf edilmelidir. Özellikle kurban bayramlarında bu hususlara daha çok dikkat edilmelidir.  

Hepatit A 

Kimler Risk Altında? 

Tıbbi teknisyenler, Laboratuvar personeli, doktorlar, diş hekimleri, fizyoterapistler, kreş ve anaokulu 
çalışanları,  gıda sektörü çalışanları riskli gruptur. 

Bulaşma 

Fekal ve oral olarak bulaşır. Kişiler arası temasla, virüs bulaşmış su veya bu suda yıkanmış yiyeceklerle 
bulaşır. Çiğ veya az pişmiş yiyeceklerden de bulaşır. Hastalığın başlamasından 7-14 gün öncesi ile 
belirtilerin hafiflemeye başlaması arasındaki süre boyunca bulaşıcıdır. 
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Belirtileri ve Korunma 

Grip benzeri belirtiler (ateş, titreme, bazen diyare, halsizlik gibi) ile iştahsızlık, bulantı, sarılık (gözlerin ve 
derinin sararması), idrarın renginin koyulaşması (demli çay rengi), dışkı renginin açılması, karın ağrısı, 
yorgunluk gibi belirtileri vardır. Bu belirtilerin tümü ya da birkaçı görülebilir.  5 

 Kişisel koruyucu donanım kullanımı, gerekli olduğu durumlarda su geçirmez giysiler, genel hijyen ve 

sanitsyon kuralarına dikkat edilmelidir. Aşılama mevcuttur. 

Unutulmaması Gerekenler 
• Yemekten ve sigara içmeden önce her zaman eller yıkanmalıdır.  
• Çiğ et  ile çalışırken dikkat ediniz. 
• Her zaman doğru kişisel koruyucu donanımı kullanılmaldır.  
• Kesik ve çiziğiniz varsa kapatınız. 
• Suratınıza idrar veya kan sıçrarsa derhal yüzünüzü yıkanmalıdır.  
• Temin edilen bütün kişisel koruyucu donanımları kullanılmaldır. 
• Soğuk algınlığı veya nezle belirtileri baş gösteriyorsa, doktora başvurunuz. 

İşe Bağlı Üst Ekstremite Rahatsızlıkları 

Et endüstrisinde üst ekstremite bozuklukları büyük bir risk doğurur. Bu terim ellerde, kollarda, omuzlarda 
ve boyunda; kas, tendon veya sinir hasarı anlamına gelmektedir. Bilinen bazı üst ekstremite bozuklukları 
şöyledir: 
• Tendinit: Bileklerde ya da omuzda tendonun 
tekrarlayan gerilme, kasılma, sert yüzeyle, titreşimle 
temas hareketleri  sonucu gelişen iltihaplanmadır. 
Tendon kalınlaşır ve düzensiz bir hal alır. Tendon kılıfının 
bulunmadığı omuz gibi alanlarda hasarlı alan kalsifiye ( 
kireçlenme) olabilir. 
• Tenosinovit: Bileklerde tendonşeti (zarfı) iltihabı 
olarak tanımlanabilir. Tendonun kılıf içinde hareketi 
kısıtlı ve ağrılıdır. 
• Karpal tünel (sinir başı) sendromu: Bilekten geçen kol 
orta sinirinde basınçtan kaynaklanan ellerin uyuşması 
ve karıncalanmasıdır. 
• Epikondilit: Dirsek iltihabı, tenisçi dirseği olarak 
bilinmektedir. Semptomlar daha çok dirseğin dış 
kenarındadır.  Başlangıç semptomları genel olarak 
dinlenme ile tedavi edilebilen ağrı ve sızı ile şişlik, 
hareket güçlüğü ve eklemlerin çıtlaması şeklindedir. 
Eğer tedavi edilmezse ve aynı hareketler tekrarlanmaya 
devam edilirse ağrılar sürekli hale gelir ve güç kaybı 
yaşanır. İşte ve evde çok basit işleri yapmak bile zor hale 
gelir. Ciddi zararların tedavisi yıllar sürebilir ve bazı 
insanlar sakat kalabilirler. Tedavisi çok zordur. Üst 
ekstremite bozukluğu yaşama ihtimali olan insanları 
önceden tek tek belirlemenin bir yolu yoktur. Bu 
nedenle işyerinde üst ekstremite bozukluğu 
yaşanmasına yol açacak etmenler mevcut ise uzun süreli 
zararlar oluşmadan  önce önlem almak çok önemlidir.  

Et sektöründe 
ekstremite 

rahatsızlıklarına sebep 
olan faktörler 

• Tekrarlı işler (kesim, paketleme) 
• Konforlu olmayan pozisyonlarda 
çalışma 
• Sürekli ve aşırı güç kullanma 
• Uzun süre tek bir iş yapmak 
• Kötü çalışma koşulları ve 
organizasyon (örnek: sıcaklık, 
aydınlatma ve iş baskısı, işin 
gerekleri,mola olmaması veya 
yetersiz olması) 
Bireysel farklılıklar ve duyarlılıklar 
(Bazı çalışanlar belirli risklerden yaş, 
cinsiyet, boy vb. nedenlerle  
Diğerlerine nazaran daha çok 
etkilenmektedirler. 
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Üst Ekstremite Bozukluğu Risk Kontrol Yönetimi  

Önlemler 

Sağlık ve güvenlik koşullarını üst seviyeye çekecek önlemler öncelikli olarak kuruluş aşamasında dikkate 
alınmalıdır. Mümkün olduğu yerlerde tasarımı riskleri dışarıda bırakacak şekilde yapmak en iyisidir.  İşlerin 
çoğu özellikle güç gerektiren kesme ya da tutma işleri ile kaldırma işleri çalışanların güvenle ulaşabileceği 
mesafelerde gerçekleştirilmelidir. Bilek ve dirsekler doğal duruş pozisyonuna yakın konumda kalmalıdır. 
Mümkün olduğunca yüksekliği çalışana göre ayarlanabilen çalışma alanları  oluşturulmalıdır.  
Bıçaklar ve diğer el aletlerinin kullanıldığı yerlerde tutma sapının güvenli bir şekilde kavranabildiğinden 

emin olunmalıdır. Böylece avuca yapılan basınç azalmaktadır. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar 

incelendiğinde genellikle 40 mm çapında saplar güvenli tutuşa elverişlidir. Eldiven giyilmesi gerekiyorsa 

eldivenin tutmayı nasıl etkileyeceği de göz önüne alınmalıdır. İyi tasarlanmış ve tam oturan eldivenler 

kavramayı kolaylaştırabilir. Ama düz ve ıslak bir eldiven ile kaygan bir sapın tutulması ya da ele uymayan 

bir eldiven riski artırmaktadır. Ergonomik diye satılan üzerinde parmak girintileri olan saplardan 

kaçınılmalıdır çünkü bunlar herkesin eline uymayacaktır ve bıçak sapındaki bu girintili kısımlar çalışanın 

avucuna basınç yapacaktır. Bunun dışında keskin bıçakları kullanmak daha güvenlidir. Keskin bıçaklar 

kullanıldığında kesme işlemi için daha az güç harcanmaktadır. Paketleme hattı gibi alanlarda tekrarlı işler 

ekipmanları uygun şekilde yerleştirerek azaltılabilmektedir. Mesela ürünlerin pakete/koliye doğrudan 

girmesi sağlanabilmektedir ve böylece çalışanların ürünleri tek tek taşıyıcı bant üzerinden alıp paketin 

içerisine koyması engellenmiş olmaktadır. Düşük sıcaklıklar kan akışını yavaşlattığından yaralanma riskini 

artırmaktadır. Taze et işleme bölümlerinin sıcaklıkları hijyen, kalite ve gıda güvenliği nedenleri ile düşük 

tutulmaktadır. Omuzlar ve 

boynun soğuk almasından 

özellikle kaçınılmalıdır. 

Elle tutulan aletlerin 

titreşimi et endüstrisinde 

çok yaygın bir problem 

değildir ama bazı aletler 

titreşimi ellere ve 

parmaklara iletmektedir. 

Titreşim karpal tünel 

sendromuna yol 

açabildiğinden dolayı 

önemli bir risk faktörü 

olarak görülmektedir. Bu 

nedenle titreşime 

maruziyeti en düşük 

düzeyde tutmak çok 

önemlidir. 



 

 

Kesimhane Bilgisi 

Kesimhane  Bölümleri 

 - Padoklar ( açık ve kapalı hayvan bekleme ve kesim öncesi 

muayene yerleri )  

- Şüpheli hayvan muayene odası ( karantina odası ) 

- Şüpheli hayvan kesim odası 

- Hayvan indirme rampası 

Kesim Salonu 

  - Kesim ve kanatma alanı 

  - Kesim ve kanatmadan sonraki işlemlerin yapıldığı hat 

veya alan  

  - Kesim Sonrası muayene alanı  

  - İşkembe odası  

  - Bağırsak odası  

  - Temiz sakatat odası  

  - İşkembe veya bağırsak işleme odaları  

  - Temiz sakatat işleme odası 

  - Ham deri toplama veya depolama yeri  

  - Kelle-ayak odası 

  - Sakatat ambalajlama alanı 

Diğer Bölümler 

  - Karkas ve sakatat soğuk depoları  

  - Soğuk depolar koridoru 

  - Personel duş, lavabo ve tuvaletleri ile soyunma odaları 

  - Karkas sevkiyat koridoru/alanı ve rampası 

  - Parçalama tesisi  

  - Mamül madde üretim tesisi  

  - Bunlarla ilgili soğuk depolar (ham madde ve ambalajlı/ambalajsız ürünler için  

  - Ambalajlama ve paketleme bölümü ( 

  - Ambalaj ve paket malzemelerinin konulduğu oda 

  - Temizlik ve dezenfeksiyon madde, malzeme ve araç gereçlerinin konulduğu oda  

  - Değerlendirme (kavurma kazanının olduğu oda) ve imha bölümü (imha fırınının olduğu oda)  

  - Şüpheli karkas soğuk deposu  

  - Canlı hayvan ve et nakil araçları dezenfeksiyon yeri ( ayrı ayrı ) 

  - İstihdamı zorunlu personel ve resmi veteriner hekim için oda 
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Dinlendirme Padokları (Hayvan Bekleme Yerleri) 

 

Kesim için kesimhane ya getirilen hayvanların normal 

fizyolojik fonksiyonlarına dönebilmeleri ve çevreye 

uyum sağlayabilmeleri için bir süre dinlendirilmeleri 

gerekmektedir. Kesimhaneye getirilen hayvanların 

kesim öncesi dinlendirildiği ve antemortem 

muayenenin yapıldığı yarı açık veya kapalı bölümlerdir.  

Kesimhanelerin barındırma bölümlerinin doğal koruma 

veya gölgeliklerinin olmadığı durumlarda, kötü hava 

koşullarından korunmaları sağlanır. Bu durumun 

sağlanamaması halinde bu barındırma bölümleri kötü 

hava koşullarında kullanılmaz. Doğal kaynak suyu 

olmadığı durumlarda, içme suyu temin edilir. 

Dinlendirme padoklarının büyüklüğü kesimhanenin kapasitesine göre düzenlenmelidir.  Genel olarak 

büyükbaş hayvanlar için 3 m2, küçükbaş hayvanlar için 0,7 m2’lik bir alan hesaplanır. Dinlenme anında 

hayvanların genel durumları gözlenir. Kesimhanelerdeki padoklar aşağıda belirtilen gereklilikleri taşır: 

1. Kolay temizlenebilen, dezenfekte edilebilen, havalandırma ve gerektiğinde uygun iklimlendirmeye 

izin veren, yeterli ve hijyenik hayvan bekleme yerlerine sahip olmalıdır. 

2. Sağlıklı hayvanları koruyacak şekilde, hasta veya hastalıktan şüpheli hayvanların yönlendirilmesine 

ve toplanmasına imkân veren ayrı ve kilitlenebilir, havalandırma ve gerektiğinde uygun 

iklimlendirmeye izin veren yerlere sahip olmalıdır. 

3. Padoklar su ve gerektiğinde yemleme imkânlarıyla donatılmalı ve bu yerlerin atık sularının drenajı, 

gıda güvenilirliğini tehlikeye atmamalıdır. 

4. Hayvan bekleme yerlerinin büyüklüğü ve bölümleri hayvan refahını sağlayacak şekilde olmalıdır. Bu 

yerler hayvanların tanımlanması ve antemortem muayenesine olanak verecek şekilde yapılmalıdır. 

5. Gerektiğinde hayvanların yer değiştirilmesine uygun olarak planlanmış olmalıdır. 

6. Yapımında kullanılan malzemeler sağlam olmalı, hayvanlardan ve çevresel faktörlerden gelecek 

darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. 

7. Yürüme yolları hayvanın geri dönmesine izin vermeyecek şekilde olmalıdır. Yani yürüme yolunun 

iki tarafında bulunan korumalıklar arasındaki mesafe fazla olmamalıdır. 

8. Korumalıkların yerden yüksekliği yeterli olmalıdır. Hayvanların zıplayıp kaçmasına izin vermeyecek 

şekilde planlanmalıdır. 

9. Sakat hayvanların (kesimhaneye yürümesi mümkün olmayan) kesimhaneye taşınmasını sağlayan 

bir sistem bulundurulmalıdır. 
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İşkembe ve bağırsak işleme salonları 

Burada kesimlik hayvanların mide, bağırsak, baş ve ayakları işlenir. Kesimhanenin en kirli kısmını 

oluşturur. Bu nedenle buralara özel önem verilmelidir. Modern kesimhanelerde bu salonlar kesim 

salonlarından ayrı bölmelerdir. Kesim salonlarında elde edilen organlar bu salonlara el arabaları veya 

konveyörler ile ulaştırılır. Kesim salonlarında elde edilen işkembeler, önce içeriklerinden kurtarılmalıdır. 

Aksi halde iş sirkülasyonunun aksamasına, arzu edilmeyen koku ve sinek oluşmasına yol açar.  

Yükleme ve boşaltma rampaları 

Kullanılacak rampanın meyil yönü de strese neden olan bir diğer faktördür. Hayvanlar aşağı doğru inmek 

yerine yukarı doğru çıkmayı tercih ederler. Eğer meyilli bir yüzey kullanılacaksa yüzeyin yeteri derecede 

geniş olması, kaygan olmaması gerekir. Rampa ve rampada hayvanların ilerleyeceği kanal sağlam, sert, 

kanal ve kanala çıkılan kapı hayvanların birbirlerini yaralamadan geçmelerine izin verecek yeterlilikte 

geniş olmalıdır. Hayvanın ayağı zemine gömülmemeli ve hayvanların düşmesini ya da zıplamasını 

engelleyecek yapı ve yükseklikte olmalıdır. 

Yükleme sırasında portatif rampa kullanılması halinde; kaymaları önlemek için rampa yüzeyinde 

kullanılacak malzemenin (kauçuk, talaş) kalınlığı erişkin sığırların yüklenmesinde 20 cm olmalıdır. 

Kullanılan rampanın sabit ve beton zeminli olması durumunda ise zeminin, 10 cm yükseklik ve 30-45 cm 

genişliğinde merdiven basamak şeklinde olması tavsiye edilir.  Dahili ya da harici rampa kullanımında, 

rampa ve araç arasında açıklık olmamalı, hayvanların bu ikisi arasında sıkışıp yaralanması engellenmelidir. 

Yükleme ve boşaltma sırasında kullanılan rampa açısı, sığırlar için maksimum 20-25° olmalıdır. Rampa 

açısının 20-25°’nin üzerine çıktığı yükleme ya da boşaltma koşullarında; yüzeyin kaymayı önleyici bir 

malzeme ile kaplı olması durumunda hayvanlar önemli bir problemle karşılaşmadan tırmanabilir. 

Hayvan nakil araçları 

Hayvan veya hayvansal ürünleri nakleden kara, deniz ve hava araçlarının yükleme yapılmadan önce ve 

nakil sonunda temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi zorunludur. Dezenfekte edilen her türlü nakil aracına 

dezenfekte edildiğine dair dezenfeksiyon belgesi verilir. Dezenfeksiyon belgesi bulunmayan nakil 

araçlarıyla hayvan ve hayvansal ürünlerin nakline izin verilmez. Nakil araçları ve donanımı aşağıdaki asgari 

şartları karşılayacak nitelikte olmalıdır: 

 Araçlar hayvanların yaralanmalarını, acı çekmelerini engelleyen ve güvenliğini sağlayan bir 
biçimde nakledilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.  

 Nakil araçları hayvanların dışkısı, döküntüsü veya yemlerinin araçtan sızmasını veya dökülmesini 
engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. 

 Zemini, kaygan olmayan, idrar ve dışkı sızıntısını asgariye indiren bir malzeme ile kaplanmalıdır.   

 Nakliye sırasında hayvanların kontrol edilebilmesi ve bakımı için yeterli aydınlatma olanağı 
sağlamalıdır. 

 Hayvan nakleden araçlara dışarıdan görülecek şekilde, hayvan nakledildiğini belirten levhalar 
asılmalıdır. 

 Nakil araçlarının üzerleri hava şartlarına uygun ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde 
kapatılacak, kapakları sağlam, hareketliliğin yarattığı zorlamalara dayanabilen ve hayvanların 
atlama ve kaçmalarını engelleyecek şekilde olacaktır. 
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Hayvanlar taşıttan indirilirken nakil süresince taşıta alışmış olacaklarından yer değiştirmeye karşı isteksiz 

olacaklardır. Taşıtın kapısı açıldıktan sonra bir süre beklenmelidir. Böylece hayvanların sersemlemiş bir 

vaziyette sağa sola çarparak vücutlarını zedelemeleri önlenmiş olur.  

Hayvan nakli 

Kesimlik hayvanların kesim yapılacak yere kadar 

taşınması, araçlardan indirilmesi işlemleri “kesimlik 

hayvanların nakli” konularını kapsar.  Hayvanların 

nakli, hayatları boyunca yaşadıkları en travmatik 

dönemlerdir. Bilinen güvenli bir ortamı terk ederler 

ve hareket, ısıdaki değişiklikler, havalandırma, 

gürültü, kokular ve grup sayısındaki değişikliklere 

maruz kalırlar.  

Uygun şartlarda yapılmayan nakiller hayvanlarda 

yaralanmalara ve et kalitesinin düşmesine sebep 

olarak ekonomik kayıplara yol açmaktadır.  

Stres, hayvanın tehdit olarak algıladığı durumlarla karşılaştığı andaki davranışsal, fiziksel ve zihinsel 

durumunu ifade etmektedir. Refah ise, hayvanlarda negatif duyguların yokluğu ve pozitif duyguların 

varlığı ile ilişkili fiziksel ve zihinsel bir durumdur. Hayvan refahı acı, ızdırap ve stres gibi istenmeyen 

duygulardan uzak bir yaşamı hedeflerken, hayvanlarda strese karşı yanıtın oluşmaması ise refahın bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir. Hayvan nakilleri hayvan refahı, hayvan-insan sağlığı ve hayvancılık 

ekonomisi bakımından oldukça önemlidir. Stres hayvanlarda, nakliye kaynaklı hastalıkları tetiklemektedir. 

Nakliye aracı, hayvanların yükleme yerinde fazla bekletilmemeleri için zamanında gelmelidir. Hayvanların 

yüklenmesinden bir süre sonra, araç hemen hareket ettirilmelidir. Bu hayvanlarda sıcak stresinden 

korunmasına yardımcı olur ve hayvanlar aracın içinde çok bekletilmez. 

Hayvanların heyecanlanmaları stres seviyelerini yükseltir ve bu da yaralanma daha duyarlı olmalarına 

neden olur. Bağırma ve vurma hayvanların araca yüklenmesini zorlaştırmaktadır.  Hareket eden hayvana 

kesinlikle elektrikli üvendire ile müdahale edilmemelidir; Sığırlar plastik poşet veya çubuklar ile daha kolay 

hareket ettirilirler. Hayvanlara sopa, boru, değnek ile kesinlikle vurulmamalıdır. 

İşletmelerde uygulanan bazı sürü idaresi yöntemleri hayvanlar üzerinde önemli sıkıntılara yol 

açabilmektedir. Bu nedenle bakıcıların hayvanların hassas ve duyarlı oldukları konusunda eğitimli olması 

büyük önem taşımaktadır. Bu noktada hayvanlara uygulanan muameleler ve bunların hayvan refahı 

üzerindeki etkileri göz ardı edilmemelidir. Hayvanları hareket ettirirken «kaçış alanı» kavramının farkında 

olunması gerekir.  Kaçış alanı, hayvanın kendisini güvende hissettiği alandır ve bu alana yabancı bir nesne 

girdiği zaman kaçar, yabancı nesne/ insan kaçış alanının dışına çıktığında hayvan durur. 
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KAÇIŞ ALANI  

Hayvan nakillerinde  hayvanların davranış özelliği olan “kaçış (kişisel) alanı” ve ”denge noktası” 

kavramlarını iyi bilmesi ve bu prensiplere göre muamele etmesi gerekmektedir.  Bu şekilde muamele 

edilen hayvanlar daha sakin bir şekilde kolayca hareket ettirilir. Bulunduğu alan içerisine bir kişi veya 

tehlike kaynağı girdiğinde hayvanın bu etkene karşı, duracağı veya uzaklaşacağı mesafe, özetle“kişisel 

alanı”dır.  

Geviş getirenler; bakıcılar 

kaçış alanlarında yürürken, 

bu yürüme tarafının ters 

tarafına yürüme eğilimi 

gösterirler. Bu diyagramın 

prensibi, hayvanların kaçış 

alanlarının içinde bakıcıların 

arzu edilen yürüme tarafının 

aksi yönünde yürümeleri 

gerektiğidir. Yalnızca bir 

hayvanı hareket ettirmek 

için, bakıcının hayvanın 

denge noktasını geçtiğinde 

yürümeyi durdurması 

gerekmektedir. 

Hareket eden hayvana 

kesinlikle elektrikli üvendire ile müdahale edilmemelidir.  Hareket ettirmek için kullanılan her türlü alet, 

hayvanın hassas yerlerine (göz, kulak, burun, rektum, genital organlar) kullanılmamalıdır. Hayvanlar bir 

yerde yığıldıysa ve hareket etmiyorsa buna neden olan etkenler ortadan kaldırılmalıdır. Elektrikli üvendire 

veya diğer araçlarla hayvanları hareket ettirmeye zorlama, hayvanlarda korku ve strese neden olmakta 

ve et kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Üvendire yerine, çubuğun ucuna bağlanmış plastik kurdele parçaları ile hayvanların hareketini sağlamak 

daha kolaydır.   İnce esnek bir çubuğun ucuna bağlanmış küçük naylon bir parça veya poşet ile muamele, 

hayvanları hareket ettirmede ve gruplara ayırmada iyi sonuç veren bir uygulamadır. Hayvanlar naylon 

parça ile birlikte kolayca ilerleyebilirler.  

Hayvanlar genellikle, insanların fark edemedikleri fakat onların ilgilerini dağıtan birçok şey gördüklerinde/ 

duyduklarında ilerlemeyi durdurmaktadırlar. Hayvanlar, karanlığın ve ışığın yüksek kontrastlarına ve ani 

hareketlere karşı çok hassastırlar.  Sığırlar diskromattır. Sığır, koyun ve keçilerin retinası sarımsı yeşil ve 

mavimtırak mor renklere daha hassastır. Bu durum, hayvanların ışığın veya gölgeler gibi karanlığın keskin 

kontraslarına ve muamele ekipmanlarındaki parıldamalarından korkmalarına sebep olur. 

Hayvan yol boyunca asılı şekilde duran herhangi bir nesne gördüğünde geri gitme eğilimindedir. Bu 

yüzden hayvanları koridora sürmeden önce yol boyunca asılan herhangi bir nesnenin olup olmadığı 

kontrol edilmelidir. 
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Nakliye sırasında bulundurulması gereken belgeler 

Hayvanların nakilleri sırasında; 

 Hayvanların menşeini gösteren belge, nakil beyannamesi (büyükbaş hayvan sevkinde hayvan 

pasaportu, küçükbaş hayvan sevkinde nakil belgesi) veya veteriner sağlık raporunun, 

 Ayrılış yeri, tarihi ve saatinin, 

 Planlanan varış yerinin, 

 Yolculuğun tahmini süresinin,  

belirtildiği belgeler araçta bulundurulmadan hayvan nakledilmez. 

Nakil belgesi bulunmayan ya da nakil belgelerinde 

yanlış bilgileri bulunan hayvanların kesimhanede 

kesimlerine izin verilmez. 

Nakliyesi uygun olan hayvanlar 

Hayvanlar yaralanmamaları ya da gereksiz yere acı çekmemeleri güvence altına alınan koşullarda 

nakledilir. Planlanan yolculuk için uygun durumda olmayan hiçbir hayvan nakledilemez. Yaralı olan veya 

fizyolojik zayıflık ya da patolojik rahatsızlık belirtileri gösteren hayvanlar özellikle; 

o Acı çekmeden kendi başlarına hareket edemiyorlarsa ya da yardım olmadan yürüyemiyorlarsa, 

o Üzerlerinde ciddi açık bir yara ya da şişlik/sarkıklık varsa, 

o Tahmini gebelik süresinin % 90’ı geçmiş gebe hayvanlar ya da nakilden önceki son hafta içinde 

doğum yapmış hayvanlar ise, 

o Göbekleri tamamen iyileşmemiş yeni doğan memeli yavrular ise, 

o 100 kilometrenin altında bir mesafede taşınmadıkça, on günlükten küçük buzağılar, bir 

haftalıktan küçük kuzular, 

Nakil için uygun kabul edilmez. 

Kesim Salonları 

Kesimlik hayvan kasının ete dönüşmesi burada gerçekleştirilir. Bu nedenle kesimhanelerin hijyen ve 

teknoloji yönünden en önemli kısmı kesim salonlarıdır. Klasik yönteme göre inşa edilmiş sığır kesim 

salonlarında, kesim yerleri ve vinçler kesim salonunun her iki yanına sıralanmış olup orta kısım kesilecek 

hayvanın taşınmasına ayrılmıştır. Hayvanların kesim salonunun bir kısmında kesilmesinden sonra vinçlere 

alınarak temiz ve kirli kısımlar ayrılmaya çalışılmıştır. Modern usule göre kurulmuş çok fazlı kesim 

sisteminde kesim ve yüzüm işlemi havada gerçekleştirilir. Bu usulde sağlanan kapasite klasik usulle 

çalışanlara göre daha fazladır.  
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Çok fazlı sistem 5 aşamadan oluşur: 

 1.Faz: Sığır kesilir, kan akıtılır, baş gövdeden ayrılır. 

 2. Faz: Göğüs ve karın bölgesindeki deri yüzülür, ayaklar uzaklaştırılır.   

 3.Faz: Gövdeler askıya alınır, derinin geri kalan kısmı yüzülür. 

 4.Faz: Karın ve göğüs boşlukları açılarak iç organlar çıkarılır. 

 5.Faz: Gövde ikiye bölünür. 

İşkembe ve bağırsak işleme salonları 

Burada kesimlik hayvanların mide, bağırsak, baş ve ayakları işlenir. Kesimhanenin en kirli kısmını 

oluşturur. Bu nedenle buralara özel önem verilmelidir. Modern kesimhanelerde bu salonlar kesim 

salonlarından ayrı bölmelerdir. Kesim salonlarında elde edilen organlar bu salonlara el arabaları veya 

konveyörler ile ulaştırılır. Kesim salonlarında elde edilen işkembeler, önce içeriklerinden kurtarılmalıdır. 

Aksi halde iş sirkülasyonunun aksamasına, arzu edilmeyen koku ve sinek oluşmasına yol açar.  

KESİMHANELERİN TAŞIMASI GEREKEN NİTELİKLER 

 

 Canlı hayvan ve et nakil araçlarının temizlik ve 

dezenfeksiyonu için yeterli olanaklara sahip ayrı yerler 

bulundurulur. 

 Çalışma yerleri ile temizlik yapılan bütün bölümlerde 

devamlı, içilebilir nitelikte ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk 

su imkânı ile yeterli sayıda elle ve kolla kumanda edilmeyen 

tipte musluk bulunur.  

 Çöplerin, atıkların ve tüketime uygun olmayan et ve 

sakatatın konulması için su geçirmez, paslanmaz, kolay 

temizlenir ve dezenfekte edilir nitelikte ve özel işaretli 

kilitlenebilir yapıda taşıma araçları bulundurulur.  

 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. 

 Et ve et ürünleri ile ilgili tüm bölümlerde termometre veya termograf bulundurulur. 

 Havalandırma ve buhar tahliyesini sağlayacak uygun bir sistem bulunur. Çalışma esnasında kapı 

ve pencereler açılarak doğal havalandırma yapılmaz. 
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 İşlemlerin rahatlıkla yapılmasına imkân veren ölçüde yeterli doğal ışık veya renkleri değiştirmeyen 

yapay ışıklandırma bulunur. 

 Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı paslanmaz materyalden yapılır. Eğer bu kısımlar ahşap ise 

bütün yüzeyleri düzgün ve su geçirmez bir materyal ile kaplanır. Açılabilen dış pencerelerin 

tamamı sinek, haşere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek şekilde pencere teli ile kaplanır. 

 Kullanılan aletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu için çalışma alanlarının uygun yerlerinde 82°C’den 

az olmamak üzere temin edilen sıcak su ile veya eşdeğer bir etkiye sahip alternatif bir sistem ile 

aletleri dezenfekte etmek için çeşitli olanaklar bulunmalıdır. 

 Temiz ve kirli bölümler arasında iş akışını engellemeyecek şekilde uygun bir ayırma yapılır ancak 

bu bölümler arasındaki geçişin zorunlu olduğu durumlarda geçiş yerlerinde uygun bir 

dezenfeksiyon sistemi bulundurulur. 

 Tesislerin çevresi en az 1,5 metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile çevrilir. Ancak şehir 

içerisinde ve sıkışık yerleşim düzeninde bulunan yerlerde kurulacak veya kurulu bulunan 

kesimhane haricindeki tesislerin çevresinin en az 1,5 metre yüksekliğinde duvar veya tel örgü ile 

çevrilmesine gerek yoktur. 

 Tesisten çıkan atık suyun, şayet var ise atık su arıtma tesisine bağlanması için kapalı bir kanal 

sistemi bulunur.  

Zemin, su geçirmez, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılır. Suyun birikmemesi 

için kanallara doğru yeterli bir eğim oluşturulur. 

Soğuk Hava Depoları ve Soğutucular 

Soğutmalı depo ve dolaplar sürekli kontrol edilerek doğru sıcaklıkta çalışmaları ve sorun yaşanması 

durumunda anında müdahale edilmesi sağlanmalıdır. Sağlık riski oluşmaması için: 

 Dondurulmuş et ve et ürünleri : -18 ˚C’nin altında 

 Taze et ve et ürünleri(kırmızı-beyaz et) : maksimum +4˚C de 

 Sakatat : maksimum +3˚C de 

muhafaza edilmelidir. 

Aynı zamanda soğutma ünitesinin yoğuşma suyunun (defrost suyu) ürünle temasını engelleyecek 

önlemler alınmalıdır. 
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Temizlik ve Dezenfeksyion 

KESİMHANELERDE  SANİTASYON  

Et ve et ürünlerinde mikrobiyel bulaşmaları en az düzeye 

indirgemek amacıyla sanitasyon kurallarına tam anlamıyla 

uyulması gerekir. Sanitasyon latincede Sağlık anlamına 

gelmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi sanitasyon basit 

bir temizlik işlemi olmayıp; sağlıklı, üstün kaliteli ve temiz gıda 

üretimini sağlamak amacıyla gerekli olan mikrobiyel, fiziksel, 

kimyasal ve dış temizliğin sağlanması amacıyla gerekli 

işlemlerin yapılmasını kapsamaktadır. 

 Mikrobiyel Temizlik  

Mikrobiyel temizlikten amaç, et ve et ürünleri üretiminde 

değişik işlem aşamalarını oluşturan kesim, parçalama, üretim, 

paketleme ve pazarlama aşamalarında gerekli hijyenik 

önlemlere uyulması konularını kapsamaktadır. Sağlıklı et 

üretiminde, öncelikli temel koşul sağlıklı kasaplık hayvanların 

kesime sevk edilmesi ile başlar. Bu aşamadan sonra, kesimin 

tüm aşamalarında hijyenik koşulların yerine getirilmesi 

gerekir. Bu kapsamda özellikle kesimhane  hijyeni başta olmak üzere, kesimde kullanılan alet ve 

ekipmanın hijyenik özelliği ile personel hijyeni etin mikrobiyel kalitesi üzerinde etkin rol oynar. Fiziksel 

Temizlik Sanitasyonun önemli aşamalarından olan, fiziksel temizlik başta kesimhanelerde olmak üzere et 

üretiminin yapıldığı tüm bölümlerde bulunma olasılığı bulunan toz, toprak ve benzeri kirlerin 

uzaklaştırılması işlemlerini kapsar. Bu nedenle özellikle kesim salonları başta olmak üzere, üretim 

salonları, yemek salonları ve ortak kullanım alanlarının planlı ve düzenli bir şekilde temizliğinin 

yaptırılması gerekir. 

Temizlik  

Güvenli ve sağlıklı bir üretim için, çevre ve çalışanların temiz ve sağlıklı olmasının yanı sıra, işletmelerde 

de sistemli bir temizlik ve dezenfeksiyon uygulaması şarttır. Hammaddenin işletmeye girmesinden, son 

ürün eldesine kadar üretimin tüm aşamasında, ürüne çeşitli kaynaklardan mikroorganizma bulaşması 

olabilir. Bu bulaşma; yapı, tat ve aroma değişliği yoluyla ürün kalitesinde düşmelere; mikroorganizma 

sayısının çokluğunda, pastörizasyon ve sterilizasyon gibi ısıl işlemlerin uygulanmasında güçlüklere, 

ekonomik kayıplara ve kontamine olmuş gıdaların tüketilmesi sonucunda sağlık risklerine yol açar. 

İşletmelerde, bakterilerin uzaklaştırılmasında salt su kullanımı yeterli olmayacağı gibi; bakterilerin daha 

geniş alanlara yayılmasına ve sonraki üretimde sağlık ve ciddi üretim sorunlarına neden olacaktır. Bu 

nedenle, temizlik işlemleri bir kimyasal madde kullanımı ile yapılmalı ve bunu mutlaka uygun bir 

dezenfeksiyon işlemi izlemelidir. 
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Temizlik gıda ile temas eden alet-ekipman ve çeşitli yüzeylerdeki bütün kir ve gıda artıklarının 

uzaklaştırılarak, bunların bakteriler için çoğalma ortamı olmaktan 

çıkarılmalarıdır. Temiz bir yüzeyde kir olmamasına karşın, bakteriler 

hala mevcut olabilir.  

Dezenfeksiyon, temizlik aşamasından sonra, ortamdaki ürüne bulaşma  

kaynağı olabilecek bakterilerin; en azından, zararlı bir etken olmayacak 

düzeye indirilmesidir. 

Temizlik ve dezenfeksiyon; Kesimhanelerde birbirine bağımlı 

işlemlerdir. Temizliğin dezenfeksiyon ile tamamlanmadığı 

uygulamalarda, bakterilerin daha geniş bir yüzeye yayılması riski 

doğabilir. Bu nedenle dezenfektan özelliği bulunmayan ürün 

kullanımlarında, iyi bir temizliği her zaman ideal bir dezenfeksiyon takip 

etmeli ve kullanılan temizleyici ve dezenfektan madde seçiminde, birbirlerinin etkilerini destekleyici türde 

olduklarından emin olunmalıdır.  

Kesimhanelerde temizleme 

işleminden sonra 

dezenfeksiyon 

uygulanmıyorsa, yapılan 

temizlikten istenilen fayda 

sağlanamaz. Çünkü, 

temizleme işlemi sırasında 

serbest hale geçen bakteriler 

daha geniş yüzeye yayılarak 

üremelerini yeni ortamda da 

sürdürebilmektedirler. Bu 

yayılmayı önlemek 

dezenfeksiyon işlemi ile 

mümkün olmaktadır. Bu nedenle işletmede yapılacak temizliği mutlaka uygun bir dezenfeksiyon işlemi 

izlemelidir.  

Kesimhanelerde içilebilir kalitede su kullanılır. Kullanılan suyun kalitesi temizlik programının başarıya 

ulaşmasında önem arz etmektedir. Saf su saydam, kokusuz, tatsız ve renksiz bir sıvıdır. Su tek başına bir 

temizlik maddesi olabildiği gibi temizlik işleminde kullanılan deterjanların da içerisinde çözündüğü veya 

dağıldığı bir ortamdır.  

Doğru ve Etkin Temizlik İçin Dikkat Edilmesi Gereken Konular 

Temizliğin etkinliğini belirleyen faktörler aynı zamanda diğer bazı unsurları da beraberinde getirmektedir. 

Örneğin kirin yapısı ve temizlenecek yüzeyi oluşturan materyalin yapısı, yüzeyin pürüzlü veya düz olması 

bu faktörlerdendir. Tüm bu faktörler birlikte ele alındığında aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi iyi bir 

temizlikte dikkat edilmesi gereken çoklu değişkenler karşımıza çıkar.  Temizliğin hızlı, etkin ve düşük 

maliyetli olmasında aşağıdaki faktörlerin etkisi vardır: 
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Temizlik aşamasını etkileyen bazı faktörler 

Etkileyen Faktörler Çeşitleri 

1.Temizlik çözeltisinin aktivitesini 
etkileyen faktörler  

a. Temizlik ürününün bileşimi  
b. Temizlik ürününün konsantrasyonu  
c. Temizlik çözeltisinin sıcaklığı 
d. Suyun sertlik derecesi  
e. Çözelti içine alınan kir partikülünün büyüklüğü  
f. Uygulanan mekanik yöntemler  
g. Temizlik çözeltisinin temizlenecek yüzeyle temas süresi 

2. Kir maddelerine ait faktörler  

a. Kirin cinsi  
b. Kirin miktarı  
c. Kirin durumu (kalın veya ince tabaka halinde, kuru veya 

yaş; doğal yapısı aynı veya bozulmuş)  

3.Temizliğin uygulanacağı 
yüzeylerin özelliğine bağlı 
faktörler  

a. Yüzeyi oluşturan materyalin cinsi  
b. Yüzeylerin durumu ( pürüzlü veya düz oluşu) 

 

Kesimhane kirleri 

Yağlı kirler (trigliseritler), suda çözülemediklerinden temizlenmeleri karbonhidratlardan zor, 

proteinlerden daha kolaydır. Bu tür kirler yüzeylerde aralarından proteinlerle minerallerin de bulunduğu 

başka kirler için de mükemmel birer tuzak oluştururlar. Yağlı kirleri sabunlaştırma ve kolaylıkla 

yıkanabilme özelliklerinden ötürü alkali temizleyiciler kullanılır.  Etlerde nem oranı (~ % 76) ve protein 

oranı (~ % 21)  yüksektir. Yağ oranı etin nereden kesildiğine ve hayvanına göre değişir. Çözülebilen 

proteinler toplam protein içeriğinin % 20-30'unu oluşturur; gerisi etin kendisidir. Temizlikten önce 

yüzeylerdeki kan, et ve balık kalıntılarının 'pişmelerini' önlemek için, ılık solüsyonlarla uzaklaştırılmaları 

çok önemlidir. Üretimde, çoğu alan ve makine için klorlu alkali köpük ya da sprey temizleyiciler kullanılır. 

 

Temizlik Çeşitleri 

İşletmelerde yapılan temizlik çeşitleri şu şekilde gruplandırılabilir: 

 Uygulama şekline göre temizlik 

 Elle yapılan  

 Mekanik 

 Otomatik  

 Yarı otomatik  

 

 

 

 

 Zamana göre temizlik 

 Günlük  

 Haftalık 

 Aylık  

 Mevsimlik  

 Derecesine göre temizlik 

 Fiziksel  

 Kimyasal  

 Bakteriyolojik 
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Uygulama Şekline Göre Temizlik 

Elle yapılan temizlik 

Ekipman kullanmaksızın (manuel) yapılan temizlik türüdür. Küçük parçaların temizliği bu şekilde yapılır. 

Yıkama, fırçalama, ovma ve silme işlemleri örnek olarak verilebilir. Daldırma yöntemi de bu kapsamdadır. 

Daldırma yöntemi, temizlenecek ekipmanların, daha önceden hazırlanmış bir kapta ve bir temizlik 

solüsyonu içinde bekletilerek kirlerinin yumuşatılması prensibine dayanan bir temizlik türüdür.   Genel 

temizlik işlemleri dışında elle temizlik genelde arzu edilmez. Temizlenecek yüzey, ekipman ve 

malzemelerin yer, durum ve sayı veya hacmine bağlı olarak olabildiğince otomatik temizlik yapılmaya 

çalışılır.  

Zamana Göre Temizlik 

Kesimhanelerde temizlik işlerinin yapılma sıklığı önceden plânlanmalıdır. Buna göre işletmelerde 

yapılacak temizlik günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik temizlik şeklinde gruplandırılabilir. 

Günlük temizlik 

Kesimhanelerde temizlik işlemi, “işlenen son hammaddenin hemen arkasından başlar” ilkesine dayanır. 

Bu nedenle, ürüne temas eden yüzey, araç, alet ve ekipman; günlük iş bitiminden hemen sonra, işlenen 

ürün kalıntısına göre işletmenin belirlediği deterjan ve dezenfektanlar kullanılarak temizlenir. Temizlik 

periyodunun uzaması, temizliğin zorlaşmasına ve bulaşma tehlikesinin artmasına yol açar. 

“Temizleyebildiğin kadar temizle” prensibi ile çalışma günü boyunca araç ve ekipmanlarda yapılacak ara 

temizlikler, kirlenme seviyesini düşürür. Temizlik ürün, malzeme ve yöntemlerinin seçiminde temel faktör 

kir ve yüzeydir.   

İşletmenin veya ürünün özelliğine göre hazırlanmış temizleme prosedürleri doğrultusunda, ortamdaki 

zemin, duvar, kanal, malzeme, alet ve ekipmanlar iyice temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Temizlik 

materyalleri, kullanım yerlerine göre tanımlanmış ve renk koduna uygun olmalıdır. 

Haftalık temizlik 

Doğrudan etle temas etmeyen ve hijyen riski düşük yerlerde yapılan temizlik işlemleridir. Bu işlem derin 

temizlik şeklinde olabileceği gibi; zamanla biriken mineral (örneğin, kireç) gibi kirlerin temizliğinde farklı 

türden (asidik) ürünlerle de yapılabilir.  

Aylık temizlik 

Hijyen riski düşük, kirlilik düzeyi yavaş artan ve kolay ulaşılamayan veya temizliği güç yüzeylerin temizliği 

aylık periyotlarda yapılabilir. Duvar ve tavanların temizliği konuya örnek olarak verilebilir.  

Mevsimlik temizlik 

İşletmelerde, üretim, dolum, ambalajlama gibi makinelerin yağlardan arındırılması, bakımı ve temizliği ile 

duvar boyalarının yenilenmesi gibi işlemler üretimin yapılmadığı veya azaldığı dönemlerde yapılmalıdır. 
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Derecesine Göre Temizlik 

Temizlik, varılması istenilen amaca göre ya da “temizlik derecesi ”ne göre aşağıda belirtildiği gibi 

gruplandırılabilir. 

Fiziksel temizlik 

Görülebilen ve yüzeyle bağı gevşek kirlerin yüzeylerden uzaklaştırılması işlemidir. Yüzeylerdeki kir 

kalıntılarının mekanik yollarla silinmesi ve su yardımı ile yapılan uygulamalar bu kapsamdadır.  

Kimyasal temizlik 

Gözle görülen veya görülmeyen, yüzeyle güçlü bağlar oluşturmuş veya yüzeye işlemiş ve doğal olarak 

ortamda bulunmaması gereken maddelerin, kimyasal bir ürün ve/veya dezenfektanlı ürün yardımı ile 

temizlenmesi işlemidir. İşlem, ancak, başlangıçta kullanılan dezenfektan ve/veya temizlik ürünlerinin 

kalıntılarının da uzaklaştırılması ile sonlanır.  

Bakteriyolojik temizlik 

Bakterilerin öldürülmesi işlemidir. Fiziksel ve kimyasal temizlik işlemleri toplam mikroorganizma sayısında 

önemli bir azalma sağlamasına rağmen, kalan etkenler kısa sürede çoğalıp tehlike oluşturabilir. Bu işlemle, 

yüzeylerde bulunan patojen (zararlı) bakterilerin tümü ile saprofit (zararlı olmayan) bakterilerin önemli 

bir kısmı yıkımlanır. Başlangıçta yapılacak kaliteli bir fiziksel ve/veya kimyasal temizlik işlemi, 

bakteriyolojik temizliğin başarısını artırır ve mikrobiyal gelişmelerin önemli ölçüde kontrol altına 

alınmasını sağlar. Tüm dezenfeksiyon yöntemleri aynı zamanda bakteriyolojik bir temizliktir. 

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon 

Dezenfeksiyon  

Hastalık yapan ya da besinlere ve diğer maddelere zarar vererek bozulmalarına neden olan bakterilerin, 

fiziksel yöntem ve kimyasal maddeler kullanılarak yok edilmesi veya üremelerinin sınırlandırılması 

işlemine dezenfeksiyon denir. Hijyen sağlama yöntemlerinden biri olan dezenfeksiyonda amaç, 

ortamdaki potansiyel tehlikeye sahip bakterileri mümkün olduğu kadar türce ve sayıca azaltmak veya yok 

etmektir. Dezenfeksiyon işleminin etkili olabilmesi için bazı faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. 

Bu faktörler:  

 Mikroorganizmaya bağlı faktörler,  

 Dezenfektanın tipi,  

 Dezenfektanın kullanım konsantrasyonu,  

 Dezenfektanın temas süresi,  

 Ortamın pH’sı,  

 Ortamdaki organik madde varlığı,  

 Uygulanan nesnenin yapısı,  

 Uygulama yapılan ortamın ısısı,  

 Seyretme yapılırsa kullanılan suyun sertliği,  

 Dezenfektan uygulamasından önce yapılan temizlik.  
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 Dezenfeksiyon işleminde genellikle canlı dokular üzerindeki dezenfeksiyonu sağlamak üzere kullanılan 

kimyasal maddelere antiseptik denir. Bu dezenfeksiyon işlemine ise antisepsi denir. Dezenfeksiyon 

işleminde cansız yüzeyler üzerinde 

kullanılan kimyasallar da 

dezenfektan olarak adlandırılır. 

Dezenfektanların hangi alanlarda 

kullanılacağının bilinmesi 

gerekmektedir. Çünkü mikrobik 

bulaşmanın olmadığı alanlarda 

sadece deterjan kullanımı yeterli 

olabilir. Ancak bir mikrobik 

bulaşma söz konusu ise bu 

durumda da hangi dezenfektanın 

kullanılmasının yararlı olacağının 

bilinmesi gerekmektedir. Çünkü deterjanlar, sadece gözle görünen kirleri yok eder, mikrop öldürücü 

özelliği yoktur.  

Kesimhanelerde uygulanan dezenfeksiyonun amacı, mikroorganizma sayısının gıdayı bozabilecek veya 

tüketicinin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek düzeyin altına indirilmesidir. Bu amaçla yapılan işlemlere, 

dezenfeksiyon denir. Dezenfeksiyon, bir ortamdaki bakterilerin tümünün öldürülmesi ya da zararlı etki 

yapmayacak en düşük düzeye indirilmesi olarak da tanımlanabilir. 

Kesimhanelerde uygulanan temizlik işleminin ardından ortamda patojen ve bozucu bakterilerin sayısını 

azaltmak veya tamamen yok etmek için dezenfektan olarak adlandırılan maddeler kullanılarak veya 

fiziksel sanitasyon tekniklerini uygulayarak dezenfeksiyon işleminin yerine getirilmesi gereklidir. Bir 

ortamdaki bakterilerin tümünün yok edilmesi veya zararlı olamayacakları düşük seviyelere indirilmesi 

dezenfeksiyon (sanitasyon) olarak tanımlanmaktadır. Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal 

maddeler ve diğer uygulanalar da dezenfektan veya sanitizer olarak adlandırılır. Temizlik işlemi esnasında 

ortamdaki kir kalıntılarının yeterince temizlenmemesi durumunda, bakterilerin dezenfektanlarla etkin bir 

şekilde temas etmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca, kirlerin yapısında bulunan organik maddelerle 

dezenfektanların reaksiyona girmesi sonucu çözelti konsantrasyonu düşecek ve dezenfektan maddenin 

etkisi azalacaktır.  

Temizlik ve Dezenfeksiyon Aşamaları 

Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi belirli bir plan çerçevesinde bazı hususlar göz önünde bulundurularak 

yapılır. Temizlik kısmı; dezenfektanların kullanılmasından evvel, değişik kimyasalların sıcak su ile 

hazırlanan konsantrasyonlarının mekanik etkiler yardımı ile yüzeylerdeki kirlerin uzaklaştırılmasından 

ibarettir. Bu işlemin ardından temiz su yardımı ile kalıntılar durulanır ve kurutma aşamasına geçilir. 

Temizlik; genellikle, değişik kimyasalların ilave edildiği tercihen sıcak solüsyonlar ve mekanik etkiler 

yardımı ile yüzeylerdeki kirlerin uzaklaştırıldığı bir yıkama; temiz su yardımı ile tüm kalıntıların 

uzaklaştırıldığı bir durulama ve değişik şekillerde yapılabilen bir kurutma/kurulama işlemidir.  
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İşlem, özel gereksinimler doğrultusunda değişmekle birlikte, aşağıda sıralanan temel basamaklardan 

oluşur: 

1. Kaba kalıntıları uzaklaştırmak için mekanik ön temizleme.  

2. Kirlerin bir bölümünü uzaklaştırmak için su ile ön yıkama.  

3. Deterjan solüsyonları ile temizlik uygulaması.  

4. Kimyasalları uzaklaştırmak için içme suyu kalitesinde temiz su ile bir veya daha fazla sayıda durulama 

işlemi.  

6. Dezenfeksiyon. 

-Kaba temizlik 

Bu aşama temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinde performansı artırır. Temizlik, üretim bittikten hemen 

sonra başlamalıdır. Temizlik öncesindeki bu aşamada, yüzeylerdeki kaba kirler ve ürün kalıntıları süpürme 

veya sıyırma yöntemleriyle uzaklaştırılır, özellikle karkasların  temas ettiği ekipmanların sökülebilir 

parçaları çıkarılır ve temizlikte kullanılacak deterjan solüsyonu, makine ve diğer araç-gereçler hazırlanır. 

Kaba kirlerin ayrılması ve pislik tutucu filtre ve kapanların temizliği, işletmenin pis su sisteminin aşırı 

yüklenmesini önler ve maliyetleri azaltır. 

-Ön temizlik/yıkama 

Kaba kirlerin uzaklaştırılması sonrasında yüzeylerde kalan kir yükünü daha da azaltmak amacıyla su veya 

tercihen deterjanlı su ile yapılan yıkama/temizleme işlemidir. Bu işlem, kirin niteliğine ve kirlilik oranına 

bağlı olarak farklı sıcaklık, akışkan hızı ve basınçta gerçekleştirilir sistem veya yüzeyden temiz su akıncaya 

kadar sürdürülür. Etkili bir ön yıkama ile kir kalıntılarının yaklaşık % 90-99’u uzaklaştırılabilir. İşlemde 

önemli bir nokta da suyun sıcaklık sınırının 45-50°C civarında olması gerektiğidir. 

- Temizlik 

Kir tipi ve yüküne bağlı olarak deterjan çözeltisi hazırlanır ve uygun bir metot seçilerek temizlik işlemi 

yapılır. Şayet temizleme hem alkali hem de asidik bir deterjanla yapılıyorsa arada nötralizasyon amacıyla 

mutlaka su ile durulama işlemi uygulanmalıdır. Elle yapılacak temizlik işlemlerinde temizleme çözeltisinin 

sıcaklığı en fazla 45-50°C civarında olmalıdır. Daha yüksek sıcaklıkların uygulanması kirlerin çıkarılmasında 

etkili olsa da yüksek sıcaklıklar temizlik yapanın ellerini yakabilir. Kirin tipine uygun olarak deterjan 

çözeltisi seçilmelidir. Alkali ve asidik deterjanlar art arda kullanılacaksa arada muhakkak su ile durulama 

işlemi uygulanmalıdır. Sert sularla yapılan temizlik işlemlerinde yüzeylerde kireç kalıntıları oluşabilir. 

Bunları gidermek için haftada bir kez asidik deterjanların kullanılması yarar sağlar. 

Basınçlı su ile yıkama: Yüksek basınç, buhar veya pompa ile elde edilebilir. Bu makineler genellikle 7-50 

atmosferde ve 45-90°C’ler arasında çalışmaktadır. "Köpüklü yıkama" yapabilenleri de vardır. Bu iş için 

deterjana köpük yapıcı bir madde ve makineye bir köpük jeneratörü ilave edilir. Köpük kirli yüzeylerin 

üstüne püskürtülen köpük, özellikle düşey yüzeylerde temas süresini uzatarak temizlik performansını 

artırır. Sonrasında suyla durulama yapılır.  
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Basit yöntemlerle temizlenmesi zor yerlerde temizlik işlemi makinelerle yapılmalıdır. Bu makinelerin 

tecrübeli operatörler tarafından kullanılması çalışma verimliliği, olası kazaların önlenmesi, temizlenmeye 

çalışılan kirlerin çevreye yayılmaması ve makinelerin korunması açısından şarttır.  

-Durulama/Kurutma 

Temizlik sonrasında, yüzeylerde kalan bütün kir ve deterjan kalıntıları uzaklaştırılana kadar temiz su ile 

durulama işlemi yapılmalıdır. Durulama suyunun yumuşak ve hafif asidik olması (pH’sı 5’den az) boru ve 

ekipmanlarda bakteri gelişimi ve kalıntı oluşumunu engeller. Temizlenen yüzeylerdeki kir ve deterjan 

kalıntılarını uzaklaştırmak için yapılır. Sayısı işlemin türüne bağlı olarak birden çok olabilir.  

İşlem sonrası ortamda su kalmaması istenir. Bu nedenle yüzey veya malzemenin yeri ve durumuna göre 

kurumaya bırakma, hava ile kurutma, kurulama, suyu vakumlama/çekme gibi işlemler yapılabilir. 

İşlemlerde fan ve vakum otomatları da kullanılabilir. 

-Dezenfeksiyon 

Gıda endüstrisinde, en azından gıda ile temas eden yüzeylerde yapılan temizliği, mutlak bir dezenfeksiyon 

işlemi izlemelidir. Dezenfeksiyon işleminde yüzeyin cins ve yapısı dikkate alınmalı; ürün konsantrasyonu, 

uygulama sıcaklığı ve temas süresi üretici firmanın kullanım talimatlarında belirtildiği gibi olmalıdır.  

Sterilizasyon 

Bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma işlemine sterilizasyon 

denir. Bu işlem için kullanılan kimyasal maddelere ise sterilizan denilmektedir. Dezenfeksiyondan farkı, 

dezenfeksiyonda sadece hastalık yapıcı ve zarar verici mikroorganizma ve canlılar hedef alınır. 

Sterilizasyonda ise ortamda ve eşyada bulunan tüm bakterilerin yok edilmesi amaçlanır. Bu işlem 

sonrasında hastalık yapan ve yapmayan tüm mikroorganizmalar öldürülmektedir. Bu işlemi hafif, orta, 

ileri derecede sterilizasyon gibi ayırma imkânı yoktur. Bu işlem sonucunda sporsuz bakteriler, virüsler, 

mantarlar gibi tüm mikroorganizmalar ortadan kaldırılır. Sterilizasyon ya yapılmıştır ya da yapılmamıştır. 

Amaç ortamdan tüm bakterilerin kaldırılmasıdır. Sterilizasyon sağlanıp sağlanmadığını bir dizi işlemle 

kontrol etmek olasıdır. Sterilizasyon işlemi uygulanan maddeler ve aletler için bu işlemin tamamlanması 

sonucu tanımlama için steril kelimesi kullanılır. Steril madde veya aletlerin bu özelliklerini devam 

ettirebilmeleri için dış ortamla ilişkililerinin kesilmesi gerekir. Bu yüzden sterilize edilmiş aletler, paketleri 

açılır açılmaz kullanılmalıdır.  

Temizlik Programları 

Kesimhanede kaliteli ve güvenli bir ürün elde edilmesi, iyi bir teknolojinin yanı sıra işletmeye uygun bir 

sanitasyon programının uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir. Kaliteli ve sağlıklı bir üretim için, çevre ve 

çalışanların temiz ve sağlıklı olması yanında, işletmedeki tüm alet-ekipman ve yüzeylere etkin ve periyodik 

bir temizlik ve dezenfeksiyon uygulanması da şarttır. 

Temizlik ve dezenfeksiyon programları, kuruluşun tüm bölümlerinin uygun biçimde temiz olmasını 

sağlamalı ve temizleme ekipmanlarının temizliğini de içermelidir. İşlem sırasında gerekebilecek özel 

hijyen ve düzenleme prosedürleri de bu belgede belirtilmelidir (örneğin; molalarda ürün kalıntılarının 

uzaklaştırılması gibi). 
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Kesimhanelerde, yetkili merci tarafından kullanımına izin verilmiş uygun deterjan, kimyasal ve/veya 

dezenfektanlar ile bunların 

etken hammaddeleri 

kullanılmalıdır. Su, deterjan 

ve/veya dezenfektan ve 

bunların çözeltileri aracılığı ile 

işletme, malzeme, alet ve 

ekipmanın temizlenmesi ve 

dezenfekte edilmesi sırasında 

gıda maddesinin kirlenmesini 

ve bulaşmayı önleyecek 

tedbirler alınmalıdır. 

İşyeri personelinden bir kişi, 

işletme temizliğinden 

sorumlu olarak 

görevlendirilmeli ve temizlik 

işlemleri mutlaka kontrol 

edilmelidir. Temizlik ve dezenfeksiyon programları, uygunlukları ve etkililikleri açısından sürekli ve etkin 

bir biçimde izlenmeli ve gereken durumlarda belgelenmelidir. 

  

Araç, alet ve genel temizlik için ayrı temizlik işlemleri uygulanmalıdır. Yıkama prosesinin üretim süresince 

yapılması gerektiği durumlarda, yıkama alanları fiziksel olarak üretim alanlarından ayrılmalıdır. Temiz ve 

kirli aletlerin ayrılması için yeterli ve belirlenmiş depolar olmalıdır. 

Temizlenmiş aletler temiz ve bakımlı bir alana konularak kurutulmalıdır. Bu alan iyi bir drenaj ve kurutma 

sağlamalıdır. Temizlenmiş aletler yeniden kirlenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Küf oluşumunu 

önlemek için uygun yerlerde havalandırma yapılmalıdır. 

Çalışanlar temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları konusunda yeterli düzeyde eğitilmiş olmalıdır. 

“Temizleyebildiğin kadar temizle” prensibi benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Temizlik işçilerinin 

diğerlerinden ayrılabilmesi için, koruyucu giysilerinin değişik renkte, dizaynı farklı, şapkaları değişik ya da 

giysilerinin sembolleri farklı olmalıdır. Yazılı temizlik programlarının kullanıldığı durumlarda, bu 

programlarda şunlar belirtilmiş olmalıdır: 

 Temizlenecek alanlar, ekipmanlar ve araçlar, 

 Belirli görevlere ilişkin sorumluluklar, 

 Temizlik yöntemi ve sıklığı, 

 İzleme düzenlemeleri, 

 Kullanılan kimyasallar ve bunların derişimleri, 

 Sıcaklık şartları. 
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Temizlik ve hijyen prosedürleri, ekipmanın yerinde veya taşınarak yeri dışında (COP) temizlendiğine bağlı 

olarak farklılıklar gösterir. 

Temizlik programları uzmanlara danışılarak hazırlanmalıdır. Prensip olarak, her gerektiğinde temizlik ve 

dezenfeksiyon yapılmalıdır. Bunun için bir temizlik ve dezenfeksiyon planı oluşturulmalıdır. 

 
 
 

ÖRNEK TEMİZLİK DEZENFEKSİYON PLANI 

  TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON PLANI NO:  

Hazırlayan Onaylayan Rev.No: Basım Tarihi Sayfa No 

Hijyen Sorumlusu Kesimhane Müdürü    

     

***Öldürme Bölümü      

Ekipman + Zemin + Duvar      

İşlem Ürün 
Adı 

Kons.
% 

Su Sıcaklığı 
(C) 

Zaman 
(Dk.) 

Uyg. 
Sıklığı 

Uyg. Şekli 

Kaba Temizlik  * 50-60 110 Her Gün   

Köpüklü Temizlik 
(Alkali) 

 2-3 50-60 60 Her Gün Fırçalama 

Durulama   50-60 30 Her Gün   

Köpüklü Temizlik 
(Asidik) 

 2-3 50-60 30 Hafta Sonu Fırçalama 

Durulama  * 50-60 20 Her Gün   

Dezenfektanlama  1-2 50-60 30 Her Gün   

Son Durulama  * 50-60 20 Her Gün   

 

Temizlik ve dezenfeksiyon maddesinin tedarikçisinden kullanma talimatlarından bilgi alınmalıdır. 
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Yasal Düzenlemeler 
Bu dokümanda  sadece yayınlandığı tarihte yürürlükte olan 

mevzuatla  ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu dokümanın  

yayınlanmasından sonra ortaya çıkabilecek yasal 

değişiklikler Tarım Orman  Bakanlığı, Koruma  Kontrol Genel 

Müdürlüğünün web sayfası olan www.kkgm.gov.tr 

adresinden, ayrıca Tarım Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden 

takip edilmelidir. 

Gıda amaçlı beslenen hayvanların kesiminde 

yürürlükteki mevzuat 

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu’nun 9. Maddesinin birinci fıkrasında, “Hayvanların 

barınma, nakil, kesim öncesi ve kesimi sırasındaki hayvan 

refahı esasları Bakanlıkça belirlenir. Hayvan kesimlerinin 

Bakanlıktan onaylı kesim yerlerinde yapılması zorunludur” 

ibaresi bulunmaktadır. Hayvanları Koruma Kanunu’nun 12. 

Maddesinde, “Hayvanların kesilmesi; dini kuralların 

gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı 

korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, 

hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda 

yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır” ibaresi bulunmaktadır. 

Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği 

Bu Yönetmelik’in amacı, hayvansal gıda üreten gıda işletmecisinin Gıda Hijyeni Yönetmeliği’nde  belirtilen 

kurallara ek olarak uyması gereken özel hijyen gerekliliklerini belirlemektir. Yönetmelik; işlenmemiş ve 

işlenmiş hayvansal gıda üreten gıda işletmecisinin uyması gereken özel hijyen gerekliliklerini, 

sorumluluklarını ve yürüttüğü otokontrollere ilişkin usul ve esasları kapsar. Yönetmelik, bitkisel ve 

işlenmiş hayvansal ürünlerin her ikisini de içeren gıdalar için uygulanmaz. Ancak, bu tür gıdaların 

hazırlanmasında kullanılan işlenmiş hayvansal ürünler bu Yönetmelik’te belirtilen gerekliliklere uygun 

olarak elde edilir ve işleme tabi tutulur. 

Bu Yönetmelik kapsamında gıda işletmecisi, hayvansal gıdanın yüzeyindeki bulaşmayı ortadan kaldırmak 

için, içilebilir su veya Gıda Hijyeni Yönetmeliği veya bu Yönetmelik’te kullanımına izin verilen temiz su 

dışında başka bir madde kullanamaz. Ancak bu amaç için, ruhsatlandırılmış veya izin verilmiş maddeler 

kullanılabilir. Bu maddelerin kullanımı, bu Yönetmelik’in gerekliliklerini yerine getirme konusunda gıda 

işletmecisinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Gıda işletmecisi, hayvansal dondurulmuş gıdalar söz 

konusu olduğunda aşağıdaki gerekliliklere uyar. 
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Gıdanın üretim tarihi olarak; 

• Karkas, yarım karkas veya çeyrek karkaslar için kesim tarihi, 

• Diğer hayvansal gıdalar için işleme, parçalama, kıyma veya hazırlama tarihi, esas alınır. 

Gıda işletmecisi; insan tüketimi için amaçlanan dondurulmuş hayvansal gıdanın  29/12/2011 tarihli ve 

28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’ne 

uyumlu olarak etiketlenmesi veya daha ileri bir işlemede kullanılması aşamasına kadar, gıdayı arz ettiği 

gıda işletmecisinin ve talebi hâlinde yetkili otoritenin, üretim tarihi ve üretim tarihinden farklı ise 

dondurma tarihi bilgilerine erişimini sağlar. 

Gıda, farklı üretim ve dondurma tarihli ham maddeleri içeren bir partiden üretildiğinde en eski ham 

maddenin üretim tarihi ve/veya dondurma tarihi esas alınır.  Dondurulmuş gıdayı sunan gıda işletmecisi, 

istenen bilgileri açık ve kesin bir şekilde sağlıyorsa ve bilgileri gerektiğinde yeniden verebiliyorsa bu 

bilgileri kendisinin belirleyeceği bir şekilde sunabilir. 

Hayvansal Gıdaların Resmî Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik 

Bu Yönetmelik, 11.6.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 

31. maddesine dayanılarak, 854/2004/EC sayılı Hayvansal Gıdaların Resmî Kontrollerine İlişkin Avrupa 

Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü hükümlerine paralel olarak hazırlanmıştır.  Bu Yönetmelik’in amacı; gıda 

hijyeni, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı kuralları gözetilerek Gıda ve Yemin Resmî 

Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümlerine ilave olarak hayvansal gıdaların resmî kontrol esaslarını 

belirlemektir. Yönetmelik sadece, Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nin uygulandığı 

faaliyetlere ve ilgililere uygulanacak resmî kontrollere ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. 

Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki  yeri  

ISCO 08: 7511 (Kasaplar, balık satıcıları ve benzer gıda hazırlama işlerinde çalışanlar)  

Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler  

2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı. 4857 sayılı İş Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı. 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.  

*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması 

ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.  

Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat  

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.  

4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı. 5199 Sayılı Hayvanları 

Koruma Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.  

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve yürürlükteki alt mevzuatı.  

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır. 
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Mevzuat Adı 
Resmi Gazete Tarih ve 

Sayısı 
Tarım ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname 
10 Temmuz 2018 / 30474  

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 
Kanunu 

13 Haziran 2010-27610 

Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik 17 Aralık 2012-28145 

Gıda Hijyeni Yönetmeliği 17 Aralık 2012-28145 

Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Kuralları 
Belirleyen Yönetmelik 

17 Aralık 2012-28145 

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri 
Hakkında Yönetmelik 

17 Aralık 2012-28145 

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği 27 Aralık 2012-28155 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği 29 Aralık 2011-28157  

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05 Temmuz 2013-28698 

Küçük kapasiteli kesimhanelerin genel ve özel hijyen 
kurallarına dair yönetmelik 

3 Mart 2018 / 30349 
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EKLER 

Hayvan Kesimi Ön  İşlem ve Ambalajlama Yapılan Bir İşletmede HACCP Planının Uygulanmasına İlişkin Örnek Şema 

 

CCP Kritik Limitler Kontrol işlemi/ sıklığı Düzeltici Eylem Planı Doğrulayıcı Eylem Planı Kayıtlar 

CCP1 
Deri Yüzümü 

*Karkasta yüzüm 
hataları< %20 olacak 

*Her karkas için yüzme 
işleminin başarısı 
kontrol edilecek 

*Gerektiğinde 
eleman takviyesi 
 
*Varsa akış zincir hızı 
azaltılacak 
 
*Karkas traşlanması 
(trimming) kontrol 
edilecek 

*Yüzümden sonraki başarırının 
kontrolü için tesadüfi örnekleme 
yapılacak 
*Gözetmen kayıtları kontrol 
edilecek 
*Başalngıç mikroflora yükü 
Toplam aerobik mezofil 
Enterobakter sayımı yapılacak 
akip eden işlem basamaklarında 
başarı kontrolü için kullanılacak 
*Örnekleme sıklığının yeterliliği 
kontrol kartlarında da 
değerlendirilecek 

*Yüzme sonrası 
kontrol sonuçları 
kayıt altına alınacak 

CCP 2 
Yıkama 

*Yıkama 32-380Cde 
50-300 psi basınçla 
bakterisidial 
püskürtme veya diğer 
uygulamalar (USDA-
FSIS  rehberine göre) 

*Uygulamadaki 
sıcaklık,basınç ve 
konsantrasyon sürekli 
kontrol edilecek 

*Yıkamadaki sıcaklık 
ve basınç 
ayarlanacak 
Bakterisidal 
püskürtme 
konsantrasyonu, 
sıcaklık ve basınç 
ayarlanacak 
 
*Ekipman kontrolü, 
gerekirse onarımı  
test edilecek 

*Gözetmen sonuçları 
denetlenecek 
*TAMB ve Enterobacter sayım 
sonuçları işlemin uygunluğu 
açısından CCP1’deki sonuçlarla 
karşılaştırılacak 
*Periyodik analizlerle ekipman 
güvencesi, işlemenin 
spesifikasyonlara uygunluğu 
doğrulanacak 

*Yüzme sonrası 
püskürteme ve 
bakterisidal 
konsantrasyonu 
kayıt edilecek 
 
*Uygulanan 
önlemlerin tümü 
kaydedilecek 
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CCP 3 
İç Organ 
Çıkartma 

*Dışkı idrar, bağırsak 
muhtevası varsa apse 
durumunda “sıfır” 
hata olması 
sağlanacak 

*Personel kaynaklı 
bulaşı engellenecek; 
trimming, apse 
çıkarma uygunluğu 
kontrol edilecek 

*Karkasta trimming 
usta personelce 
yapılacak 
 
*Gerekirse eleman 
takviyesi yapılacak 
*Zincir hızı 
azaltılacak 
 
*Kirli bıçak vb. 
aletler, dezenfektan 
ve 83 0C’deki su ile 
dezenfekte edilecek 
 
*Kirli bezler 49 0 
C’deki su ile uygun 
dezenfektan ile 
dezenfekte edilecek 

*İşletme durumu ve kontrol 
sonuçları gözetmen tarafından 
denetlenecek. 
 
*Organların çıkarılma sonrası 
uygun örnekleme iel etkin işlem 
kontrollerinin ve karkasın 
güvencesi sağlanacak 
 
*İşleme ve kontrol sonuçları, 
gözetmen tarafından 
değerlendirilecek 

*Organ çıkarma 
sonrası, örnekleme 
planı ve sonuçları 
kayıt edilecek 

CCP4 Son 
Yıkama 

*Yıkama 32-380Cde 
50-300 psi basınçla 
bakterisidial 
püskürtme veya diğer 
uygulamalar (USDA-
FSIS  rehberine göre) 

*Uygulamadaki 
sıcaklık,basınç ve 
konsantrasyon sürekli 
kontrol edilecek 

*Yıkamadaki sıcaklık 
ve basınç 
ayarlanacak 
Bakterisidal 
püskürtme 
konsantrasyonu, 
sıcaklık ve basınç 
ayarlanacak 
 
*Ekipman kontrolü, 
gerekirse onarımı  
test edilecek 

*Gözetmen sonuçları 
denetleyecek 
 
*İşlemin tasarlanan 
spesifiksyonlara göre; TAMB ve 
Enterobakter sayısı prosesin 
sonuçları ve uygunluğu 
açısından CCP1’deki ve CCP3 
‘deki sonuçlarla mikrobiyal 
redüksiyonu belirlemek için 
karşılaştırılacakCCP1 ile CCP4 
arasında >%90 oranında düşüş 
olması sağlanacak 
*Periyodik analizlerle ekipman 
güvencesi ve işlemenin 
spesifikasyonlara uygunluğu 
doğrulanacak 

*Yüzme sonrası 
püskürteme ve 
bakterisidal 
konsantrasyonu 
kayıt edilecek 
*Koruyucu 
önlemlerin tümü 
kayıt edilecek 
*Ortam sıcaklığında 
son püskürtmeli 
yıkama ve 
bakterisidal 
konsantrasyonu 
kaydedilecek 
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CCP 5 
Soğutma 

*Kas dokusunda 15 
cm derinliğe kadar 
sıcaklığın ,24 saatte 
<10 0c ve 36 saatte 
<70C’ye ulaşması 
sağlanmalıdır 
*Karkaslar en az 1-2 
gövde aralığında 
tutulmalıdırlar 

*Depo sıcaklığı, 
havalandırma hızı, nem 
vb. soğutma hızını 
etkileyen çevresel 
faktörler, kontrol 
edilmelidir 
*Karkasların 
soğutulmuş atmosfer 
değerine ulaşması 
sağlanmalıdır 
*Karkasların uygun 
sürede beklenen 
sıcaklığa ulaşma 
durumu tesadüfi 
örnekleme ile kontrol 
edilmelidir 

*Karkas aralıları 
ayarlanmalıdır. 
*Soğutma sıcaklığı, 
hava akım hızı 
vb.parametreler 
ayarlanmalıdır 
 
 
 
 
 
*Soğutma ünitesi 
uygun foksiyonda 
değilse, derhal 
mudahale 
edilmelidir 
* Karkaslar iç sıcaklık 
dereceleri<0C’ye 
gelinceye kadar 
soğutulmalıdır 

*kontrol sonuçları 
denetlenmelidir. 
*termometre değerleri ve 
kalibrasyonkontrol kartları 
denetlenmelidir 
*soğutma hızı için derin kas 
dokusunun sıcaklık belirlemeleri 
ve sapmalar denetlenmelidir 

*Soğutma değerleri 
kaydedilmelidir 

CCP 6 
Dağıtım 

Ürün sıcaklığı< 70C 
olmalı 

*Ürün sıcaklığı sürekli 
kontrol edilmeli 
*Depolama işlem 
sıcaklığı sürekli kontrol 
edilmelidir 

*Depolama 
işlemlerinde sıcaklık 
ayarlanmalıdır 
*Üründen şahit 
örnekler alnarak 
araştırılamlı ve 
önlemler 
yönlendirilmelidir 

*Kontrol elemanı,sonuçları 
denetlemelidir. 

Sıcaklık değerleri 
kaydedilmelidir 

CCP 7 
Ambalajlama 

*Açıklayıcı etiket ve 
logo kullanılmalıdır 
*üretim tarihi 
yazılmalıdır 

*Her partide gözle 
kontrol yapılmalıdır 
*Ürün 
denetimi,açıklayıcı 
etikette ve logoda yer 
almalıdır. 

Etket uygun değilse 
düzeltilmelidir. 

*Kontrol elemanı sonuçları 
denetlenmelidir. 

*Etket bilgileri 
kaydedilmelidir 
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Kesimhanelerde Tehlikeler, Riskler, Nedenleri ve Çözüm Önerileri 

 

Faaliyet Tehlike Risk Nedenleri Çözüm Önerileri 

1. KESİM ÖNCESİ  

C
an

lı 
H

ay
va

n
 

B
e

kl
e

m
e 

A
la

n
ı (

P
ad

o
k)

 

Hayvan tarafından darbe Vücutta yaralanma Özellikle boynuz darbesiyle 
deride delinme, yırtılma, kesilme riski. Kırık riski 

Çalışanın dalgınlığı, 
dikkatsizliği, 
yorgunluğu, stresli olması. 

Hayvanları idare eden işçi, darbe 
riskini en aza indirecek mesafede 
çalışmalıdır. Çalışanlara konuya 
ilişkin eğitim verilmeli. 

Hayvanlarla temas Dışkı, deri, salya vb. kaynaklı hastalık veya 
enfeksiyon bulaşması 

KKD kullanılmaması 
Eğitim eksikliği 

Padoklar düzenli aralıklarla 
temizlenmeli ve dezenfekte 
edilmelidir. Çalışanlara biyolojik 
risklere karşı eğitim verilmelidir 

Açık alanda soğuk 
ortamda çalışma 

Hastalık riski KKD kullanılmaması Soğuk ortama karşı koruyucu 
donanım kullanılmalı Yeterli mola 
süresi sağlanmalı 

Ö
lü

m
 Y

o
lu

 

Çalışanlara direkt olarak 
ya da ölüm yolu 
korkuluklarından hayvan 
dışkısı bulaşması 
Zeminin  kaygan olması 
sonucu hayvan düşmekte 
ve deril dışkıyla 
kontamine olmaktadır. 

Hastalık riski Enfeksiyon bulaşma riski 
Biyolojik risk 

Yeterli aralıklarla temizlik 
yapılmaması 
Eğitim eksikliği 

Ölüm yolu zemini kolay temizlenen 
materyalle kaplanmalı, düzenli 
aralıklarla temizlenmeli ve 
dezenfekte edilmelidir.  
İşçilere konuya ilişkin eğitim 
verilmeli  . 

Açık alanda soğuk 
ortamda çalışma 

Hastalık riski Soğukta çalışma için uygun iş 
kıyafeti ve KKD 
kullanılmaması 

Soğuk ortama karşı koruyucu 
donanım kullanılmalı Yeterli mola 
süresi sağlanmalı 

Hayvan tarafından darbe Vücutta yaralanma Özellikle boynuz darbesiyle 
deride delinme, yırtılma, kesilme riski. Kırık riski 

Padok korkuluklarının hayvan 
darbesini önleyecek şekilde 
dizayn edilmemesi 
Çalışanın dalgınlığı, 
dikkatsizliği, yorgunluğu, 
stresli olması. 

Korkuluklar plakalarla 
kapatılmalıdır. Hayvanları idare 
eden işçi, darbe riskini en aza 
indirecek mesafede çalışmalıdır. 
İşçilere konuya ilişkin eğitim 
verilmeli. 

 
2. KESİM 
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Faaliyet Tehlike Risk Nedenleri Çözüm Önerileri 

K
es

im
 H

ü
cr

es
in

e 
A

lm
a 

Kabine alınan hayvana 
şok uygulanmaması 
sonucu gürültü 
seviyesinin artması 

İşitme kaybı riski Hayvanın aşırı strese girmesi 
İşitme koruyucu 
kullanılmaması 
 

Kesim öncesi uygun dozda şoklama 
uygulanmalı. Şok uygulanamıyor ise 
hayvanlar strese girmeyecek şekilde 
idare edilmelidir. Uygun işitme 
koruyucu kullanımı sağlanmalıdır. 

Kabine alınan hayvana 
şok uygulanmaması 

Hayvandan darbe, hayvanın vurması, boynuz 
darbesi 

Hayvanın aşırı strese girmesi Kesim öncesi uygun dozda şoklama 
uygulanmalı. Şok uygulanamıyor ise 
hayvanlar strese girmeyecek şekilde 
idare edilmelidir. 

Kabinde devirme ve sağ 
ayaktan askılama işlemi 

Darbe riski mevcut Hayvana gereğinden fazla 
yaklaşılması 

Gerekli talimat ve prosedürler 
oluşturulmalıdır. Çalışanlara eğitim 
verilmelidir. 

Hayvanın zincirden 
kurtulması 

Hayvanın tesis içine kaçması ve sonucunda 
çalışanlara zarar vermesi 

Dikkatsiz çalışma Hayvanlar strese girmeyecek şekilde 
idare edilmelidir. Gürültü ölçümü 
yaptırılmalıdır. Uygun işitme 
koruyucu kullanımı sağlanmalıdır. 

B
o

ğa
zl

am
a 

Kesime alınan hayvanın 
stres nedeniyle çırpınması 

Hayvanın darbesi sonucu bıçakla yaralanma, 
uzuv kaybı riski. 

KKD kullanılmaması Hayvanlar strese girmeyecek şekilde 
idare edilmelidir. Kesim işi, 
rotasyonlu kabinlerde yapılmalıdır. 
Çelik örgü zırh kullanılmalıdır. 

Eğilerek tekrarlı çalışma Kısa vadede bel, sırt ağrısı, boyun ya da omuz 
incinmesi ve ayaklarda, bacaklarda ağrı 
Uzun vadede kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları 

Rotasyon yapılmaması 
Yetersiz mola süresi 

Kesim işi, rotasyonlu kabinlerde 
yapılmalıdır. Eğitim verilmelidir. 
Yeterli mola süresi sağlanmalıdır. 

Kan akıtmada kanın ele, 
kola bulaşması 

Kan ile temas sonucu çeşitli enfeksiyonlara 
yakalanma riski 

KKD ve hijyen gereçlerinin 
(kolluk vb.) kullanılmaması 

Biyolojik risklere karşı koruma 
sağlayan iş eldiveni ve hijyen 
kolluklarının kullanılmalıdır 

Hayvana temas Deriye temas sonucu çeşitli hayvansal kaynaklı 
enfeksiyonlara yakalanma riski 

KKD kullanılmaması Biyolojik risklere karşı koruma 
sağlayan iş eldiveni ve hijyen 
kolluklarının kullanılmalıdır. 

Kesim bölümü zemini 
temizliği yetersiz 

Zeminde yoğun kan nedeniyle kayma, düşme 
riski mevcut. 

Organizasyonel eksiklik Belirli aralıklarla, kesimin 
yoğunluğuna göre değişen 
sıklıklarda, zeminin temizliği 
yapılmalı. Drenajlar daha sağlıklı 
hale getirilmelidir. 

Zeminde yoğun kan, biyolojik ajanlar sebebiyle 
hastalıklara neden olabilir. 

Yeterli aralıklarla temizlik 
yapılmaması 

Kesimin yoğunluğuna göre değişen 
sıklıklarda zeminin temizliği 
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Faaliyet Tehlike Risk Nedenleri Çözüm Önerileri 

yapılmalı. Buna yönelik önlemler ve 
organizasyon adımları iş planına 
entegre edilmeli. Mesai sonlarında 
dezenfeksiyon işlemleri yeterli 
biçimde yapılmalı. 

Yetersiz iş güvenliği 
ayakkabısı/çizmesi 
kullanılması. 

İşe uygun olmayan iş güvenliği 
ayakkabısının/çizmesinin kaymaya, ağır 
nesnelerin ayağa düşmesine karşı yeterli 
koruma sağlamaması 

Organizasyonel eksiklik, 
güvenlik kültürü bilinci 
eksikliği, eğitim eksikliği. 

İşe uygun kayma direnci yüksek çelik 
tabanlı, çelik burun korumalı iş 
güvenliği ayakkabısı/çizmesi işçilere 
verilmelidir. 

Çelik örgü eldiven 
kullanılmaması 

Elde kesilme, parmak kopması. 
 

Organizasyonel eksiklik, 
güvenlik kültürü bilinci 
eksikliği, eğitim eksikliği. 

KKD kullanımı denetlenmelidir. 
Gerekli eğitim verilmelidir. 

Çelik örgü zırh 
kullanılmaması 

Hayvan darbesi, kayma, yorgunluk, acelecilik, 
stres, dikkat eksikliği gibi nedenlerden dolayı 
kesim yapılırken kullanılan bıçağın vücudun 
çeşitli bölgelerine isabet etmesi sonucu vücutta 
kesilme, ampütasyon, iç organlarda hasar 
meydana gelme riski 

Organizasyonel eksiklik, 
güvenlik kültürü bilinci 
eksikliği, eğitim eksikliği. 

KKD kullanımı denetlenmelidir. 
Gerekli eğitim verilmelidir. 

Psikososyal stres ve yük Yapılan kesim işi, psikososyal olarak çeşitli 
şekilde çalışanı etkilemektedir. Bu da bireyde 
psikolojik ve sosyolojik açıdan olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır. Şiddet eğilimi riski. 

Gerekli tetkiklerin 
yapılmaması, uzman 
desteğinin sağlanmaması 

Rehabilitasyon hizmeti ve psikolojik 
destek sağlanmalıdır.  

Bazı vardiyalarda mola 
verilmeksizin çok fazla 
sayıda kesim yapılması 

Psikososyal risk Yeterli mola süresi 
verilmemesi 

Vardiyalarda rotasyon yapılmalıdır. 
Belli aralıklarla çalışanlar rehabilite 
edilmelidir. 

Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları Organizasyonel eksiklik Günlük iş planları düzgün 
yapılmalıdır. Yeterli iş rotasyonu 
sağlanmalı, yönetimsel önlemler 
alınmalıdır 

 
 
 
 

3. Deri yüzme 

1
. 

ve
 

2
.

A
y

ak
 

A
ç m a Sıkışık çalışma düzeni sonucu bıçakla yaralanma Organizasyonel eksiklik 
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Ayak açma platformunun 
yetersiz olması nedeniyle 
sıkışık alanda çalışma 
yapılması 

Sıkışık çalışma düzeni sonucu çalışanların 
birbirine takılıp düşmesi 

Eğitim eksikliği 
Denetim eksikliği 

İş planında revizyona gidilmelidir. 
Sıkışık çalışmayı önlemek için 
platform karşısına iki işçilik yeni bir 
platform kurulmalıdır. 

Sıkışık çalışma düzeni sonucu çalışanlarda 
psikolojik baskı oluşması 

2. ayak açma platformu 
korkuluklarının yetersiz 
olması 

Düşme Tasarım planlarına İSG 
şartlarının dahil edilmemesi 
 

Platformlara korkuluk yapılmalıdır. 
Yatay yaşam hatları kurularak 
düşme riski ortadan kaldırılmalıdır. 

İş eldiveni uzun süre ıslak Ciltte çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Eğitim eksikliği 
 

performans sağlayan iş eldiveni 
yerine çelik örgü eldivenin içine 
gıdayla temasa uygun eldiven 
kullanılmalıdır. Eğitim verilmelidir. 

Gürültü Kesim bölümüne çok yakın olması sebebiyle 
uzun vadede işitme kaybı. 

Kesim bölümününü izole 
edilmemesi 
 

Kesim işlemi en az gürültü oluşacak 
şekilde yapılmalıdır (Rotasyonlu 
kabin kullanımı, vb.)Kesim bölümü 
için gürültü perdeleri yapılabilir. 

1. ayak açma platform ön 
korkuluk seviyesinin 10 
cm olması 

Platformdan düşme riski Tasarım planlarına İSG 
şartlarının dahil edilmemesi 
 

Platformlara korkuluk yapılmalıdır. 

Başı ayrılan hayvanların 
elle platforma çekilmesi, 
işlem sonrası yan tarafa 
itilmesi. 

Üst ekstremite rahatsızlıkları İş planı kaynaklı yoğunluk 
 

Monorayların bakımı zamanında ve 
tam yapılmalıdır. Eğitim verilmelidir. 

Çekme, itme esnasında kayma, düşme riski. Çalışanın dalgınlığı, 
dikkatsizliği, yorgunluğu 
 

Platformlara korkuluk yapılmalıdır. 

Ayak kesme makinesi baş 
seviyesinde ve sık 
kullanılmakta 

Kafayı çarpma riski var. Makine yerleşim planında 
eksiklik 
 

Makine yerleşim planının riski 
bertaraf edecek şekilde revize 
edilmesi gerekmektedir. 

Makine kaynaklı uzuv kopması, ezilmesi riski. Eğitim eksikliği ve çalışanın 
bilinçsiz davranışları 

Eğitim verilmelidir. 

Platform zemininde 
kesilmiş ayaklar 
bulunması 

Takılma, düşme. Eğitim eksikliği ve çalışanın 
bilinçsiz davranışları 

Eğitim verilmelidir. 

Monoraya asma 
işleminde caraskal ile 
çalışma 

Kancaya ve bağlı olduğu metal tellere el, kol 
kaptırma riski 

Dikkatsiz çalışma Eğitim verilmelidir. 
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M
ek

an
ik

 Y
ü

zm
e

 
Deriye temas Deriye temas sonucu çeşitli hayvan kaynaklı 

enfeksiyonlara yakalanma riski 
Eğitim eksikliği Biyolojik risklere karşı koruma 

sağlayan iş eldiveni kullanımı. Eğitim 
verilmelidir. 

Deri yüzme makinesi 
zincirlerine yakın temas 

El kaptırma riski Aceleci davranışlar 
 

Güvenli çalışmaya yönelik eğitim 
verilmelidir. Acele çalışmanın önüne 
geçecek şekilde iş planı revize 
edilmelidir. 

Deri yüzme esnasında 
uzanarak bıçakla çalışma 

Üst ekstremite rahatsızlıkları Pnömatik platformun 
kullanılmaması 
 

Yukarı aşağı hareket eden pistonlu 
platform sistemi kurulmalıdır. Eğitim 
verilmelidir. 

Makine zincirlerinin 
takıldığı demir aparatın 
keskin kısımlar içermesi 

El, parmak sıkışma riski. 
Zemine sabit olması ve etrafının açık olması 
nedeniyle takılma riski. 

Dikkatsiz çalışma 
Çalışanın  dalgınlığı, 
dikkatsizliği, yorgunluğu 
 

Güvenli çalışmaya yönelik eğitim 
verilmelidir. Uyarı levha ve işaretleri 
asılmalıdır. 

4. iç organ çıkarma 

G
ö

ğü
s 

aç
m

a 

Döş açma testeresi Vücutta kesilme, yaralanma, uzuv kopması Çalışanın dalgınlığı, 
dikkatsizliği, yorgunluğu 

Testerenin bulunduğu kısım, güvenli 
bölge içine alınmalıdır. Çalışanlara, 
kullanımı ve çevresinde bulunanlara 
yarattığı tehlike konusunda eğitim 
verilmelidir. 

Yetersiz klipsleme sonucu 
besin artıkları zemine 
dökülüyor 

Biyolojik risk Eğitim eksikliği 
Çalışanın acemi olması 

Eğitim verilmelidir. İşi bilmeyen 
çalışanların bu görevi yapması 
engellenmelidir 

Testere ile işkembenin 
patlaması 

Biyolojik risk Çalışanın acemi olması Eğitim verilmelidir. İşi bilmeyen 
çalışanların bu görevi yapması 
engellenmelidir 

İş
ke

m
b

e 
Ç

ık
ar

m
a 

Eğilerek çalışma Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları Eğitim eksikliği Platform yükseltilmelidir. Eğitim 
verilmelidir. Yeterli mola süresi 
sağlanmalıdır. 

Uzun süreli tekrarlı 
çalışma 

Vücudun belirli bölgelerinde ağrı, sızı Organizasyonel eksiklik Çalışanlar arasında İş rotasyonu 
yapılmalıdır. Yeterli mola süresi 
sağlanmalıdır. 

Uzun vadede kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları Pllatform yüksekliğinin 
yetersiz olması 

Platform korkuluksuz Düşme, yaralanma Tasarım planlarına İSG 
şartlarının dahil edilmemesi 

Platformlara korkuluk yapılmalıdır. 
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KKD kullanılmaması Bıçakla yaralanma, ampütasyon. Organizasyonel eksiklik, 
güvenlik kültürü bilinci 
eksikliği, eğitim eksikliği. 

KKD kullanımı denetlenmelidir. 
Gerekli eğitim verilmelidir 

 
4. KARKAS HAZIRLAMA 

K
ar

ka
s 

B
ö

lm
e

 Platformun ayak pedalı 
yardımıyla ani indirilmesi 

Karkas bölme testeresi kontrolü kaybı sonucu 
yaralanma 

Dikkatsiz ve acele çalışma 
Dalgınlık, yorgunluk, iş stresi 

Testerenin kullanımı ve güvenlik 
kültürüne yönelik gerekli eğitim 
verilmelidir Ani hareket sonucu düşme 

KKD kullanılmaması Yaralanma, parmak ampütasyon. Organizasyonel eksiklik, 
güvenlik kültürü bilinci 
eksikliği, eğitim eksikliği 

KKD kullanımı denetlenmelidir. 
Gerekli eğitim verilmelidir. 

6.SAKATAT İŞLEME 

Sa
ka

ta
t 

Y
ağ

 A
yı

rm
a

 

Zemin ıslak ve yağlı, yerde 
çok fazla yağ parçaları var. 

Kayma, düşme Yetersiz temizlik 
Yönetimin ilgisizliği, 
organizasyonel eksiklik 

Belirli aralıklarla kesimin 
yoğunluğuna göre değişen 
sıklıklarda zeminin temizliği 
yapılmalı. Buna yönelik önlemler ve 
organizasyon adımları iş planına 
entegre edilmeli. 

Çelik örgü eldiven 
kullanılmaması 

Elde kesilme, yaralanmalar. Organizasyonel eksiklik, 
güvenlik kültürü bilinci 
eksikliği, eğitim eksikliği. 

KKD kullanımı denetlenmelidir. 
Gerekli eğitim verilmelidir. 

İş güvenliği ayakkabısı/ 
çizmesi kullanılmaması 

Kayma, düşme, ağır nesne düşmesi sonucu 
ayağın, ayak parmaklarının zarar görmesi 

Organizasyonel eksiklik, 
güvenlik kültürü bilinci 
eksikliği,  

İşe uygun kayma direnci yüksek çelik 
tabanlı, çelik burun korumalı iş 
güvenliği ayakkabısı/çizmesi işçilere 
verilmelidir. 

Sa
ka

ta
t 

H
az

ır
la

m
a 

Hijyen kurallarına 
uyulmadan çalışılması 

Biyolojik risk Hastalıklara, çeşitli enfeksiyonlara 
yakalanma riski 

Organizasyonel eksiklik, 
güvenlik kültürü bilinci 
eksikliği, eğitim eksikliği. 

Eldiven, hijyen kolluklarının 
kullanımı sağlanmalıdır. Eğitim 
verilmeli ve denetimler sık 
yapılmalıdır. 

Düzensiz çalışma ortamı Kayma, düşme Plansız çalışmaEğitim eksikliği Organizasyonel önlemler 
alınmalıdır. Yerleşim planı revize 
edilmelidir. 

Dar, yetersiz aydınlatılan 
ve yeterli ölçüde 

Psikososyal rahatsızlıklar Organizasyonel eksiklik Belli aralıklarla çalışanlar rehabilite 
edilmelidir. Ortam koşulları gözden 
geçirilmelidir. 



| 11  
 

 

Faaliyet Tehlike Risk Nedenleri Çözüm Önerileri 

havalandırılmayan 
ortamda çalışma 

Solunum sistemi rahatsızlıkları Havalandırma sisteminin 
işlevsiz olması  

Termal konfor şartları 
iyileştirilmelidir. Yeterli 
havalandırma sistemi kurulmalıdır. 

Yetersiz aydınlatma nedeniyle dikkat dağınıklığı 
sonucu yaralanma 

Yönetimin 
ilgisizliği,organizasyonel 
eksiklik 

Aydınlatma ölçümleri 
yaptırılmalıdır. Yeterli aydınlatma 
sağlanmalıdır. 
 

D
er

i T
u

zl
am

a 
ve

 İs
ti

fl
e

m
e

 

 

Eğilerek çalışma Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları İş yetiştirme stresiEğitim 
eksikliği 

Tuzlama işlemi uygun yükseklikteki 
çalışma tezgahlarında yapılmalıdır. 
Eğitim verilmelidir. Yeterli mola 
süresi sağlanmalıdır. 

Eldiven kullanılmaması Deri ile bulaşma  sonucu hastalık ve 
enfeksiyona yakalanma riski 

Organizasyonel eksiklik, 
güvenlik kültürü bilinci 
eksikliği, eğitim eksikliği. 

Eldiven, hijyen kolluklarının 
kullanımı sağlanmalıdır. Eğitim 
verilmeli ve denetimler sık 
yapılmalıdır. 

Yetersiz aydınlatma Konsantrasyon bozukluğu sonucu kaza riskinin 
artması 

Yönetimin 
ilgisizliği,organizasyonel 
eksiklik 

Aydınlatma ölçümleri 
yaptırılmalıdır. Yeterli aydınlatma 
sağlanmalıdır. 

So
ğu

k 
D

ep
o

la
m

a
 

Termal konfora yönelik 
KKD yok. 

Hastalık riski. Uzun süre çalışıldığında çeşitli 
organlarda hasar riski. 

Organizasyonel eksiklik, 
güvenlik kültürü bilinci 
eksikliği, eğitim eksikliği. 

Uygun KKD verilmelidir. Eğitim 
verilmelidir. 
 

Soğukta çalışmaya 
yönelik iş emri eksikliği 
mevcut. 

Meslek hastalığı riski Prosedür ve talimat 
eksikliğiUyarı işaret ve 
levhalarının eksikliği 

Soğukta çalışma için uygun çalışma-
mola süresi çizelgesi çalışma alanına 
asılmalıdır. 

Asılı karkasların düşmesi Ayak, ayak parmaklarının ezilmesi, Vücudun 
çeşitli bölgelerinde ezilmesi, kırık 

Dikkatsiz çalışma Uyarı levhası asılmalıdır. 

İş eldiveni kullanılmaması Ellerin, parmakların soğuktan etkilenmesi 
sonucu meslek hastalığı oluşması 

Organizasyonel eksiklik, 
güvenlik kültürü bilinci 
eksikliği, eğitim eksikliği. 

Uygun KKD verilmelidir. Eğitim 
verilmelidir. 

Se
vk

iy
at

 

Kaygan zemin Kayma, düşme Uyarı işaret ve levhalarının 
eksikliği 

Uyarı levhası asılmalıdır. 

Kancaların düzgün 
istiflenmemesi 

Takılma, düşme Prosedür ve talimat eksikliği Eğitim verilmelidir. Gerekli talimat 
ve prosedürler oluşturulmalıdır. 

Yerlerde kancaların 
bulunması 

Takılma, düşme Prosedür ve talimat eksikliği Gerekli talimat ve prosedürler 
oluşturulmalıdır. 
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Faaliyet Tehlike Risk Nedenleri Çözüm Önerileri 

Soğuk ortam Hastalık riski Soğukta çalışma için uygun iş 
kıyafeti ve KKD 
kullanılmaması 

Uygun KKD verilmelidir. Eğitim 
verilmelidir. 

Yerlerin kirli olması, yağ 
ve et parçalarının fazlaca 
bulunması 

Kayma, düşme Yetersiz temizlik 
İş talimatlarına uyulmaması 
Denetim eksikliği 

Eğitim verilmelidir. Gerekli talimat 
ve prosedürler oluşturulmalıdır. 
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Kesimhaneler için risk kontrol listesi 

Konu Başlığı Kontrol Listesi 
Evet 

 
Hayır 

 

 
Alınması 
Gereken 
Önlem 

 

Sorumlu 
Kişi 

Tamamlanacağı 
Tarih 

GENEL 
 

Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı 
ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? 

  
 

  

Zeminde çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş mi?      

Temizlikten sorumlu kişi/kişiler belirlenmiş mi?      

Çalışanlar temizlik malzemelerini nasıl kullanacakları konusunda 
bilgilendirilmiş mi? 

  
 

  

Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli tedbirler alınmış 
mı? 

  
 

  

Tüm alanlar düzenli olarak havalandırılıyor mu? 
  

 
  

İklimlendirme cihazlarının kontrolleri düzenli aralıklarla yapılıyor mu?      

Kesimhane içerisindeki sıcaklık, nem ve koku, rahatsızlık vermeyecek 
düzeyde tutuluyor mu? 

  
 

  

Tüm alanlarda yeterli aydınlatma bulunuyor ve aydınlatmaların çalışır 
halde olması sağlanıyor mu? 

  
 

  

İlgili kişilere uygun iş kıyafeti ve kişisel koruyucu donanım temin 
ediliyor ve kullanılması sağlanıyor mu? 

  
 

  

Çalışanlar, soğuk hava deposunda buzlanmaya dikkat etmeleri ve 
buzlanma görüldüğünde giderilmesi konusunda bilgilendirilmiş mi? 

  
 

  

Bütün bölümlerdeki yerler, günde bir kaç defa temizleniyor mu? 
  

 
  

Kesimhane içerisindeki çalışma alanlarında sigara içilmesi yasaklanmış 
ve çalışanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi? 
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Konu Başlığı Kontrol Listesi 
Evet 

 
Hayır 

 

 
Alınması 
Gereken 
Önlem 

 

Sorumlu 
Kişi 

Tamamlanacağı 
Tarih 

TERTİP - DÜZEN 

Çalışanlar, işlerini bitirdikten sonra bütün malzemeleri yerlerine 
yerleştiriyorlar mı? 

  

 

  

İşyerinde kullanılan kablolu aletler takılma veya düşmeyi önleyecek 
şekilde bulunduruluyor mu? 

  
 

  

Çalışma ortamı, çalışanların faaliyetlerini kısıtlamayacak şekilde 
tasarlanmış ve uygulanmış mı?. 

  

.   

  

Bütün makinaların etrafında çalışma için yeterli alan bulunuyor mu? 
    

ELEKTRİK 

Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına bağlanmış mı? 
  

 
  

Tüm sigortaların korunaklı yerlerde olması sağlanmış mı?      

Sabit kurulumlar ve tesisatın, düzenli şekilde yetkili kişiler tarafından 
bakımı yapılıyor mu? 

  
 

  

Açıkta kablo bulunmamakta, prizlerin sağlamlığı düzenli olarak kontrol 
edilmekte mi? 

  
 

  

Elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmekte, bozuk veya 
arızalı ekipmanların kullanımı engellenmekte mi? 

  

 

  

Elektrik/sigorta kutuları kilitlenmiş, yetkisiz kişilerin erişimleri 
önlenmiş mi? 

  
 

  

MAKİNALAR 
(Kesiciler, 

doğrayıcılar, 
kıyma 

Kesici veya delici nitelikteki alet veya ekipmanlar açıkta 

bulundurulmamakta, koruyucu içerisinde muhafaza edilmekte mi? 

  
 

  

Bütün makinalarda uyarı işaretleri bulunuyor mu?      
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Konu Başlığı Kontrol Listesi 
Evet 

 
Hayır 

 

 
Alınması 
Gereken 
Önlem 

 

Sorumlu 
Kişi 

Tamamlanacağı 
Tarih 

makinaları, 
şerit testereler) 

Kesici veya delici alet veya ekipmanlar uygun aralıklarla, kullanım 
öncesi ve sonrasında kontrol ediliyor mu? 

  
 

  

Bu tür alet veya ekipmanlar kullanıldıktan sonra yerlerine 
kaldırılmakta ve yetkisiz kişilerin kullanımı engellenmekte mi? 

  
 

  

Bu tür alet veya ekipmanlar tasarım amaçlarına uygun yönde 
kullanılıyor mu? 

  
 

  

Çalışanların kesici ve/veya delici nitelikteki alet ve ekipmanlardan 
zarar görmemeleri için uygun nitelikte eldiven ve önlükler temin 
edilmekte mi? 

  
 

  

İçerisinde dönen aksamları bulunan elektrikli aletler ile yapılan 
çalışmalar sırasında gerekli önlemler alınıyor mu? 

  
 

  

HİJYEN 

Çöpler sızdırmayacak şekilde sağlam torbalara toplanmakta ve ağızları 
bağlı olarak bulundurulmakta mı? 

  
 

  

Atıklar düzenli olarak ve uygun şekilde toplanıyor mu?      

Çöp kutuları, her boşaltmadan sonra dezenfekte ediliyor mu?      

Artıkların  yayılması engelleniyor mu?      

Düzenli olarak haşere kontrolü yapılıyor mu? 
  

 
  

Sterilizasyon amaçlı kullanılan araç ve malzemelerin kullanım 
talimatları hazırlanmış mı? 

  
 

  

Çalışma esnasında kullanılan aletler, kullanım sonunda uygun şekilde 
temizleniyor mu? 

  
 

  

Tüm alet ve gereçlerin kullanımında gerekli hijyen şartları sağlanıyor 
mu? 

  
 

  

ACİL 
DURUMLAR 

Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaraları (yangın, 
ambulans, polis vb.) görünür yerlere asılmış mı? 
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Konu Başlığı Kontrol Listesi 
Evet 

 
Hayır 

 

 
Alınması 
Gereken 
Önlem 

 

Sorumlu 
Kişi 

Tamamlanacağı 
Tarih 

Yeterli sayıda yangın söndürücü mevcut ve son kullanma tarihleri ve 
basınçları kontrol ediliyor mu? 

  
 

  

İçerisinde yeterli malzeme bulunan ilkyardım dolabı bulunuyor mu? 
  

 
  

Kapı ve kaçış yollarını gösteren acil durum levhaları uygun yerlere 
yerleştirilmiş mi? 

  
 

  

ELLE TAŞIMA 

Elle taşınamayacak kadar ağır yüklerin çalışanlarca kaldırılması 
engelleniyor mu? 

  
 

  

Yüklerin elle taşınmasından doğabilecek kas iskelet sistemi 
rahatsızlıkları ile yükleri doğru ve güvenli kaldırma konusunda 
çalışanlar bilgilendirilmiş mi? 

  
 

  

Sırt ve bel incinmesi riski oluşturabilecek yüklerin itilmesini ya da 
çekilmesini sağlayacak uygun taşıma araçları sağlanıyor mu? 

  
 

  

ERGONOMİ VE 
MONOTON 

ÇALIŞMA 

Çalışanların uzun süre aynı pozisyonda veya fiziksel anlamda zorlayıcı 
çalışmaları (ağır yük kaldırma dahil) engelleniyor mu? 

  
 

  

Çalışanlar uygun ve kaymaz ayakkabılar giyiyor mu?      

Fazlaca yukarıya uzanmayı veya aşağıya eğilmeyi gerektiren işlerde 
çalışanların uzun süre hareketsiz aynı pozisyonda kalması engelleniyor 
mu? 

  
 

  

Çalışma sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ilgili 
ergonomi prensipleri dikkate alınıyor mu? 

  
 

  

KAZALAR VE 
HASTALIKLAR 

Çalışanların işe giriş ve periyodik muayeneleri yaptırılıyor mu? 
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Konu Başlığı Kontrol Listesi 
Evet 

 
Hayır 

 

 
Alınması 
Gereken 
Önlem 

 

Sorumlu 
Kişi 

Tamamlanacağı 
Tarih 

İş kazaları ve meslek hastalıkları vakaları Sosyal Güvenlik Kurumuna 
rapor ediliyor mu? 

  
 

  

Çalışanların karşı karşıya kaldıkları önceden olmuş kazalar veya işe 
bağlı hastalıklar incelenerek yeniden meydana gelmeleri önleniyor 
mu? 

  
 

  

EĞİTİM VE 
BİLGİLENDİRME 

Çalışanlara (çıraklar ve genç çalışanlar da dahil olmak üzere) genel iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiş mi? 

  
 

  

Çalışanlar, yaptıkları iş konusunda eğitilmiş ve yönlendirilmiş mi?      

Çalışanlar kullanılan araç ve gereçlerin güvenli kullanımı ve bakımı 
konusunda eğitilmiş mi? 

  

 

  

Çalışanlar, özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma 
konusunda bilgilendirilmiş mi? 

   
 

  

Çalışanlar kesilmelerden, delinmelerden dolayı oluşan yaralara hangi 
durumda ve kim tarafından müdahale edileceği konusunda 
bilgilendirilmiş mi? 

  

 

  

Çıraklar makinaların nasıl kullanılacağı ve temizleneceği konusunda 
bilgilendirilmiş mi? 

  
 

  

Eğitim ve bilgilendirme ile ilgili belgeler kayıt altına alınmakta ve 
kayıtlar uygun şekilde muhafaza edilmekte mi? 
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