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Değerli okurlarımız ve çok kıymetli mesai arkadaşlarım, 

2021 yılı Kurumumuz yayıncılık hayatı açısından bereketli bir yıl oldu. İlk olarak 
Akademik Et ve Süt Kurumu Dergimizi, ardından Aktüel Bültenimizi ESK arşivlerine 
kazandırmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. 

İlk sayısını Nisan ayında yayınladığımız Aktüel Bülten’in, ikinci sayısında da tarihe 
notlar düşecek olmanın derin mutluluğu içindeyiz.  

Bakanlığımız ve Kurumumuz faaliyetleri ile ilgili haberleri, sektörel içerikli konuları 
bir araya getirdiğimiz bültenimizin bu sayısında, Et ve Süt Kurumunun süt sektöründe 
sürdürdüğü çalışmalara da değineceğiz. 

Kurumumuz 2016 yılında başlattığı süt regülasyon çalışmaları ile üreticilerimizin 
gücüne güç katıyor.  Şüphesiz 2021 yılı ESK’nın süt sektöründe de aktif rol aldığı bir yıl 
olarak kurumsal hafızalarımızda yerini alacaktır.

Et ve süt fiyatlarında dengenin üretici ya da tüketici aleyhine bozulmasını 
önleyecek tedbirlerin uygulanması çerçevesinde düzenleme ve destekleme görevini 
yerine getiren Kurumumuz, hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya devam 
ediyor.

2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız 24 milyar liraya yakın desteklemelerle 
üreticilerimizin yanında yer alırken, ESK olarak bizler de üreticilerimize yeni pazarlar 
oluşturmak ve yeterli miktarda et ve süt üretimine katkı sağlamak gayreti içerisindeyiz.

 Tüm dünyayı kuşatan Covid-19 salgınının en yakın zamanda sona ermesi 
umuduyla tüm üreticilerimize ve paydaşlarımıza bereketli, bol kazançlı ve sağlıklı 
günler diliyorum.

Tüm okurlarımızın ve değerli mesai arkadaşlarımın mübarek Kurban Bayramını 
ve 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Osman UZUN
Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür

SUNUŞ
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BAKAN PAKDEMİRLİ: “TÜRKİYE GIDA 
TEDARİKİNDE ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLDUĞUNU 

TÜM DÜNYAYA KANITLADI”
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Kastamonu’da Tarım 

Sektörü Paydaş Toplantısına katıldı 

Toplantıda yaptığı konuşmada 
üretim ve istihdama katkı sunmak için 
şehir şehir gezdiklerini söyleyen Bakan 
Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Co-
vid-19) salgını döneminde Türkiye’nin 
önemli bir sınav verdiğine vurgu yapa-
rak “Pandemiyi uğurlamaya başladığı-
mız şu dönemde Türkiye, hem sağlıkta 
hem gıda tedarikinde çok güçlü bir ülke 
olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Pan-
demide herhangi bir gıda malzemesin-
de sıkıntı çekmedik, herhangi bir mar-
kette kuyruğa girmedik. Bu, üreticimiz 
sayesinde oldu.” ifadesini kullandı.

Salgın öncesinde 106 tedbir aldık-
larını, bu tedbirler sayesinde market-
lerde kuyruklar, yağmalar olmadığını 
vurgulayan Pakdemirli, “Yurt dışında 
birçok ülkeye gittim. Birçok ülkede mar-
ketlerde kuyruk oldu, camları kırıldı, raf-
larına saldırılar oldu. Gıda üreticileri ile 
konuşarak aldığımız tedbirlerle bunun 
önüne geçmeye çalıştık. Türk insanının 
pratikliği ve lojistik sektörünün iyi bir sı-
nav vermesi, en önemlisi de üreticimizin 
iyi bir sınav vermesi sonucu sorun yaşa-
madık.” diye konuştu. Üretimde aksama 

yaşanmaması için çiftçilere kolaylık sağ-
ladıklarının altını çizen Bakan Pakde-
mirli, “En önemlisi, çiftçimize diploma-
tik bir pasaport verdik. Herkes evinde 
otururken çiftçimiz, üreticimiz tarlada, 
bağında, serasında, çiftliğinde üretimi-
ne devam etti. Böylelikle de Türkiye’nin 
çok ötesinde bir büyüme ile geçen yılı 
kapatmış olduk. Tarım sektörü ve üre-
timde bir problem olmadığı gibi gıda  
zincirinde de bir problem yaşamadık. 
Bunun sonucu tüm Türkiye’deki tarım-
sal üretim miktarı 333 milyar liraya gel-
di. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
öncesinde bu, 189 milyardı. 3 sene içinde 
333 milyara geldik. Tarım sektörü, bütün 
sektörlere fark atarak büyüme yaşadı.” 
diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, 2021 yılında 24 mil-
yar liraya varan bir destekle üreticinin 
yanında olduklarını belirterek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimizde 14 
milyardı. 14 milyardan 24 milyara varan 
bir yükselme var. Hiç olmayan destekler, 
misli misli arttı. Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’nde hem destekleri artır-
dık hem de müdahale alımlarını çiftçiye 

GÜNDEM
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de üreticiye de kazanç sağlayacak şekil-
de yaptık. Hasat zamanından önce fiyat 
açıklayacağız. Piyasaların speküle edil-
memesini sağlayacağız. Birçok üründe 
müdahale alımlarına başladık. Bunları 
yaparken de kamuya zarar ettirmeme il-
kesiyle çalıştık ama önceliğimiz, üretici-
mizin para kazanması. Bugün Türkiye’de 
kimse, ‘Hububatın fiyatından memnun 
değiliz’ diyemez. Son 3 senede asla sizleri 
enflasyona ezdirmedik.”

GIDA GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BİR 
PROBLEM YAŞANMAYACAK

Bu sene ciddi şekilde kuraklık yaşandı-
ğını, bunun ciddi etkilerini gördüklerini 
anlatan Pakdemirli, “Ancak Türkiye güç-
lü bir ülke. Gerek stoklarımız, gerek takvi-
ye yöntemlerimiz olsun, bunları görerek 
üstesinden geldik. Türkiye dün olduğu 
gibi bugün de yarın da gıda güvenliği 
açısından bir sıkıntı yaşamayacaktır. Tür-
kiye büyük bir ülke, hububat konusunda 
kendi kendine yeten bir ülke. Bu anlam-
da gerekli tedbirleri aldık. Gıda güvenli-
ği açısından bir problem yaşanmayacak. 
Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kurak-
lıktan zarar gören çiftçilerimizin tarım 
kredi ve ziraat borçları ertelenecek.” ifa-
delerini kullandı.

KABA YEM VE SAMAN FİYATLARIN-
DA SPEKÜLATİF FİYAT ARTIŞINA İZİN 
VERMEYECEĞİZ

Bakan Pakdemirli, çiftçiyi her anlamda 
desteklediklerine dikkati çekerek, şöyle 
konuştu:
“İthal hayvan, ithal et... Bunlar Türkiye’nin 
gündeminden tamamen çıkmıştır. Üre-
ticimizin para kazanmasını istiyoruz. 
Bugünlerde kesim fiyatları maliyet fiya-
tına geldi, biliyoruz ama herhalde kur-
bandan sonra toparlayacağına inanıyo-
ruz. Yukarıya doğru bir toparlanmada 
kar elde etmeniz için belli bir noktaya 
kadar buna müdahale etmeyeceğimizi 
bilmenizi isterim. Kaba yem konusunda 
yonca, saman ve benzeri ithalatı durdu-
rarak önceliği üreticimize verdik. Kaba 
yem ve saman fiyatlarında da spekülatif 
fiyat artışına izin vermeyeceğimizi, siz-
lerin nezdinde herkese ifade etmek isti-
yorum. Üretici örgütleriyle iş birliğinde 

ihtiyaç duyulduğunda kaba yem ve sa-
man konusunda çalışma yapılabileceği-
ni söylemek istiyorum. Kaba yem ihtiya-
cını karşılamak için yem bitkileri desteği 
veriyoruz.”
Kastamonu’nun sarımsak üretiminde 
Türkiye’de ikinci, kestanede altıncı, fın-
dıkta ise dokuzuncu sırada olduğunu ak-
taran Pakdemirli, “Kırsal kalkınmada da 
son 20 yılda 207 milyon lira hibe verdik, 
3 bin 600 kişiye istihdam sağlandı. Kırsal 
kalkınma ile alakalı Kastamonu için An-
kara’da kapınız ardına kadar açık. Bana 
kırsal kalkınma ile ilgili proje gönderin, 
gönderdiğiniz projelerin hepsinin evrakı 
eksik olmadığı, proje mantıklı olduğu sü-
rece kabulünü sağlayacağım.” dedi.
Kastamonu’da 22 ürünün coğrafi işaretli 
olduğunu dile getiren Bakan Pakdemir-
li, “18’i son 3 yılda. Taşköprü sarımsağı 
da bu yıl Avrupa Birliği’nden tescil aldı. 
Henüz bunların belki değerini bilmiyo-
ruz ama coğrafi işaretin ne kadar değerli 
olduğunu, bu işin ne kadar bize ileride 
para ve imkan sağlayacağını da hep bir-
likte göreceğiz. Ürünleri satarken hikaye-
siyle birlikte satmamız lazım.” değerlen-
dirmesinde bulundu.
Pakdemirli, Taşköprü sarımsağının hasa-
dına katılmayı planladığını ancak hava 
şartları nedeniyle bu programı iptal et-
mek zorunda kaldıklarını bildirdi.

EKOTURİZM KONUSUNDA GİDİLECEK 
ÇOK MESAFEMİZ VAR

Ekoturizmin önemine de değinen Pak-
demirli, “Bugün ekoturizm deyip geç-
memek lazım. Biz 50 küsur milyar dolar 
turizm geliri hedefleyen dünyanın 6’ncı 
büyük destinasyonu olan bir ülkeyiz. 
Bundan gurur duyuyoruz ama ekoturizm 
konusunda gidilecek çok mesafemiz var. 
Ülkemizin coğrafyasını düşündüğümüz 
zaman, Kastamonu’yu da  düşündüğü-
müz zaman, Küre Dağları’nı düşündüğü-
müz zaman, bu coğrafyayı düşündüğü-
müz zaman burada da yapılacak çok şey 
olduğunu görüyorsunuz, göreceksiniz.” 
diye konuştu.
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet 
Hadi Tunç Başkanlığında Erzincan’da Sektör 
Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. 

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman 
Uzun’un da katıldığı “Tarım ve Orman Sektörü 
Değerlendirme Toplantısı”nda Erzincan ve bölge 
üreticilerinin sorunları ve talepleri görüşüldü.

Toplantıya, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 
Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan 
Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Akın Levent, Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, 
ilgili kurum müdürleri ile tarım ve hayvancılık alanında 
faaliyet gösteren sektör temsilcileri ve üreticiler 
katıldı. 

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Tarım 
ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, 
ülkemizde yaşanan kuraklıktan dolayı üreticilerin sıkıntı 
yaşadığını, bunun için Sayın Cumhurbaşkanımızın 
belirttiği gibi çiftçilerimize destek ödemesi yapılacağını 
söyledi. 

Birliklerin ve odaların yapacakları projeleri 
değerlendireceklerini söyleyen Bakan Yardımcısı 
Mehmet Hadi Tunç, üretime ve ekonomiye katkı 
sunacak tüm projelere her zaman açık olduklarını 
vurguladı.

ERZİNCAN’DA 
SEKTÖR  DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

DÜZENLENDİ

GÜNDEM
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı 
Mehmet Hadi Tunç’tan 
Erzincan Kombinamıza Ziyaret 

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet 
Hadi Tunç, beraberindeki heyetle, Erzincan Tavuk 
Kombinamızı ziyaret etti. 

 Erzincan Tavuk Kombinası tesislerinde incelemelerde 

bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet 

Hadi Tunç, Genel Müdürümüz Osman Uzun’dan çalışmaları 

hakkında bilgi aldı.

Et ve Süt Kurumu e-Devlet kapısı üzerinden 
“Büyükbaş Hayvanlar için Kesim Randevusu Alma” sistemini 
hizmete açtı. 

Et ve Süt Kurumu tarafından üreticilerin kesim 
randevusu alma işlemlerini e-Devlet üzerinden online 
olarak gerçekleştirebilecekleri “Büyükbaş Hayvanlar İçin 
Kesim Randevusu Alma” hizmeti 7 Haziran 2021 tarihinden 
itibaren başlatıldı.

Tarım  ve  Orman  Bakanlığı  Gıda  ve  Kontrol  Genel  
Müdürlüğü  ile  yapılan  ortak  çalışma  sonucu hazırlanan 
sistemle, üreticiler büyükbaş hayvanlarını Et ve Süt Kurumuna 
satmak için kesim randevularını dijital ortamda e-Devlet 
üzerinden alabiliyor.

E-randevu sistemi ile üreticiler, kesim planlamalarını 
dijital ortamda kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

ESK’DAN HABERLER

7



ESK, SüT ürETicilErinE
BugünE Kadar 1 MilYar 
liranın üZErindE ödEME YapTı

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Osman Uzun, 
arz fazlası çiğ sütü üreticiden alarak 
değerlendirdiklerini belirterek, “Devlet 
olarak üreticilerimizin alın terini korumak 
bizim temel vazifemizdir” dedi.

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Uzun, arz 
fazlası çiğ sütü üreticiden alarak değerlendirdiklerini belirterek, “Devlet olarak 
üreticilerimizin alın terini korumak bizim temel vazifemizdir. Bu hususta süt 
üreticilerimize bugüne kadar 1 milyar liranın üzerinde ödeme yapılmıştır.” dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının tarımsal faaliyetlere ve gıda 
üretimine olan etkilerinden üreticileri 
korumak amacıyla çalışmalarını 
kesintisiz sürdürdüklerine işaret 
eden Uzun, bu kapsamda Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin 
talimatıyla nisan ayında süt 
müdahale alımlarına başladıklarını 
kaydetti. Uzun, 2016’dan bu yana 
sürdürülen süt regülasyon alımlarına 
da devam ettiklerini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
belirlenen bölgelerde ve kotalarda 
birlikler, kooperatifler aracılığıyla 
arz fazlası sütü üreticiden aldıklarını 

aktaran Uzun, bu sütlerden yağsız süt 
tozu ile pastörize krema üretildiğini, 
üretim fazlası veya pazarlanamayan 
sütlerin değerlendirildiğini ifade etti.

Uzun,  devlet  olarak üreticinin  
alın terini korumanın temel 
vazifeleri olduğuna ifade ederek, 
şunları kaydetti: “Bu hususta süt 
üreticilerimize bugüne kadar 1 milyar 
liranın üzerinde ödeme yapılmıştır. 
Ülkemizde yeterli miktarda süt 
ürünleri tüketimine katkı sağlamak 
ve süt üreticilerimize yeni pazar 
oluşturmak amacı ile ESK olarak 
projeler geliştiriyoruz.”
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ESK Genel Müdür Yardımcısı Dr. Cemal Çalık Er-
zurum, Bingöl ve Yozgat Kombinalarını ziyaret etti. Be-
raberinde Teknik İşler Daire Başkanı Ramazan Palıt ile 
Erzurum ve Bingöl illerindeki kombinalarda incelemeler-
de bulunan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Çalık,  Erzurum 
Kombina Müdürü İsmail Atasever’den ve Bingöl Kom-
bina Müdürü Burhan Çoşkun’dan çalışmaları hakkında 
bilgi aldı. Yozgat Kombinası Süt İşleme Tesisini de ziyaret 
eden Dr. Çalık, Kombina Müdürü Alpaslan Kılıç’la birlikte 
tesis inşaatı ile ilgili incelemelerde bulundu.

ESK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR. CEMAL ÇALIK 
BİNGÖL, ERZURUM VE YOZGAT 

KOMBİNALARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
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Türk Kızılay Kurban Organizasyonu her yıl olduğu gibi bu Kurban 
Bayramında da Et ve Süt Kurumu iş birliğinde düzenleniyor.  ESK Genel 
Müdür Yrd. Dr. Cemal Çalık ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık 
kurban organizasyonunu, düzenlenen tanıtım toplantısında anlattı. Et ve 
Süt Kurumu tesislerinde 7 bin 500 büyükbaş kurbanlık kesilerek üretilen 
bir milyon konserve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 
Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı 
Dr. Cemal Çalık ile birlikte vekaletle kesilen 
kurbanların konserve haline getirileceği Et ve 
Süt Kurumunun Ankara Sincan Kombina Üretim 
Tesisi’nde basın toplantısı düzenledi. Kınık, 
gerek Kızılay gerekse Et ve Süt Kurumunun, 
halktan aldığı vekaletleri hassasiyetle İslami 
usullere uygun yerine getireceğini belirtti. Kınık, 
“Et ve Süt Kurumumuzun ülke geneline yaygın 
kombinalarında vekaletle kesilecek. Bu yıl yaklaşık 
50 bini aşkın hisse, Et ve Süt Kurumumuzun 
kombinalarında kesilecek. Yurt dışında da 

planladığımız 100 bin hisse kurban bu anlamda 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.” dedi.
Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. 
Cemal Çalık toplantıda yaptığı açıklamada, 2021 
yılında Türk Kızılay ile Et ve Süt Kurumu arasında 
kurban temini, kesimi ve konserve üretim 
sözleşmesi imzaladıklarını hatırlatarak, “Kızılay 
adına yaklaşık 7 bin 500 adet büyükbaş kurbanlık 
hayvan kesimi planlıyoruz. Kurban kesimlerimizi 
10 ayrı kombinamızda, resmi ve kurum veteriner 
hekimlerimiz kontrolünde, noter ve din görevlileri 
huzurunda gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 1 milyon 
adet konserve üretimi planlıyoruz.” diye konuştu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 
1 MİLYON KURBAN KONSERVESİ
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1 MİLYON KONSERVE ÜRETİM HEDEFİ
Konservelerin hazırlanma sürecini detaylarıyla anlatan 

Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Kurban paylarımız kesildikten 
sonra Et ve Süt Kurumumuzda etler kemiklerinden ayrılıyor 
ve bütün etler hatta et ve kemik suları vatandaşımıza 
sunulacak şekilde değerlendiriliyor. Et ve Süt Kurumumuz 
çok uzun yıllardır biriktirmiş olduğu tecrübeler ve 
devletimizin güvencesiyle bu işlemi gerçekleştiriyor. Etler 
kavurma fırınlarında pişiriliyor. Pişirdikten sonra 3’e ayrılıyor; 
eti, suyu ve yağı. 800 gramlık ya da 4 kiloluk konserveler 
olarak iki bölümde paketleniyor. Yüzde 70 oranında et, 
yüzde 20 oranında et suyu, yüzde 10 oranında da yağdan 
oluşan adaletli bir dağıtımla kurban payları konserveleniyor. 
Konserveler daha sonra fırınlarda yaklaşık 70 dakika 121 
derece ısıda ısıtılıyor. İçindeki mikroorganizmalar yok ediliyor. 
Daha sonra gözlem noktalarına alınıyor. Bu süreçte bir sıkıntı 
olmadıysa konservelerimiz nefasetini muhafaza edecek 
şekilde 1,5 yıllık raf ömrüyle Kızılay şubelerimiz aracılığıyla 
bütün ülkenin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.” diye konuştu.  

Dr. Kınık, bu yıl kurbanların yurt içinde ve dışında 
1050 TL olarak belirlendiğini dile getirip, “Somali’den 
Yemen’e, Sudan’dan Afganistan’a, Irak’tan Saraybosna’ya, 
Bulgaristan’a, Suriye’ye kadar gönül coğrafyalarımızda ve 
ihtiyaç sahibi olan insanların yanında kurban paylarımızı 
kesip dağıtmayı hedefliyoruz. Bütün bu süreçlerde vatandaş 
kurban vekaletlerini Kızılayımıza verebilir.” dedi.
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ESK GENEL MÜDÜRÜ OSMAN UZUN 
KAYSERİ VE KIRŞEHİR İLLERİNDE ZİYARETLERDE 
BULUNDU

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Osman Uzun, beraberindeki heyetle birlikte Kayseri ve 
Kırşehir illerinde çeşitli temaslarda bulundu.

25 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri ve Kırşehir’e ziyaretler 
düzenleyen ESK Genel Müdürü Osman Uzun, Kayseri İl Tarım 
ve Orman Müdür Vekili Ayhan Temiz ile görüştü. Kayseri İl 
Müdürlüğü kampüs alanında hizmete başlayan Et ve Süt Kurumu 
Kayseri İrtibat Bürosunda incelemelerde bulunan Genel Müdür 
Uzun, irtibat bürosunun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Genel Müdür Uzun, beraberinde Yozgat Kombina Müdürü 
Alpaslan Kılıç, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ayhan 
Temiz ile birlikte Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Bağlamış’a da nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, 
ESK’nın Kayseri ilindeki çalışmaları ve sektörel konular ile ilgili 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Ardından Kırşehir’de temaslarda bulunan ESK Genel 
Müdürü Osman Uzun, Kırşehir Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan 
Şahin ve Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence ile 
görüşmeler gerçekleştirdi.

GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN           İL ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
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Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin AYVALIK

BARTIN

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü  Yasin ÖNDER

8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, Belediye Başkanları, Tarım Orman İl 
Müdürleri ve sektör temsilcileri ile bir araya gelen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, 
sektörel faaliyetler hakkında bilgi aldı.

KARABÜK

GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN           İL ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
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ÇANKIRI

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan SOPACI

ZONGULDAK KASTAMONU

Zonguldak Tarım Orman İl Müdürü Cemalettin ÇATAKLI Kastamonu Tarım Orman İl Müdürü Fatih ÖNLEM

Çankırı Tarım Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin 
DÜZGÜN
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Süt piyasalarındaki çiğ süt fiyatlarının Ulusal 
Süt Konseyi tarafından belirlenen tavsiye fiyatın altına 
inmesini engellemeyi amaçlayan Et ve Süt Kurumu, 
tarihinde ilk defa piyasalardaki süt arzının fazlalığından 
dolayı fiyatları regüle etmek ve damızlık sığırların 
kesime sevkini engellemek için süt piyasasında 
regülasyon alımlarını başlatmıştır. 

24.03.2016 yılında başlayan süt regülasyonu, 
Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda 
belirlenen süreler ve kotalar kapsamında 2016, 2017 
ve 2018 yıllarında süt üreticisi birlik/kooperatiflerle 
yağsız süt tozu alım sözleşmeleri imzalayarak 
uygulanmıştır. 2019 ve 2021 yıllarında ise yağsız süt 
tozu alım sözleşmelerinin yanı sıra %65’lik pastörize 
krema alım sözleşmeleri de imzalanmaktadır. 2020 
yılında süt piyasalarında regülasyon ihtiyacı oluşmadığı 
için süt regülasyonu yapılmamıştır. 

Süt regülasyonu kapsamında 5 yıllık süreçte 
yaklaşık 1.158.036 ton çiğ sütten üretilen 95.253 ton 
yağsız süt tozu satın alınmış, bu yağsız süt tozlarının 
önemli bir kısmı yurt dışı ihraç koşuluyla satılmıştır. 
2016-2019 yılları arasında süt regülasyonu kapsamında 
Kurumumuz tarafından üretilen bu rakam, Türkiye’de 
üretilen toplam yağsız süt tozu miktarının yaklaşık 
%31’ine denk gelmektedir. 2019 yılında yaklaşık 
18.861 kg %65’lik pastörize krema satın alınmıştır. 
2021 yılı regülasyonu kapsamında ise üretilen yağsız 
süt tozu ve %65’lik pastörize kremaların muayene ve 
kabul işlemleri devam etmektedir.

Süt Regülasyonu Uygulama Esasları
Süt piyasalarındaki çiğ süt fiyatının, Ulusal Süt 

Konseyinin, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme 
ve Değerlendirme Komitesi’nin görüşünü alarak 
ilan ettiği tavsiye fiyatın altına indiği dönemlerde, süt 
üreticilerini korumak ve süt piyasalarındaki istikrarı 
sağlamak amacıyla süt regülasyonu uygulanır.

Yağsız süt tozu ve %65’lik pastörize krema 
alım fiyatları; süt üreticisi birlik ve kooperatiflere bağlı 
müstahsillerin eline, çiğ süt tavsiye fiyatı geçecek 
şekilde hesaplanır. Süt regülasyonunun uygulanacağı 
dönemler, il bazında çiğ süt alım kotaları, yağsız süt 
tozu ve %65’lik pastörize krema alım fiyatları Tarım 
ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü 
tarafından belirlenir ve resmi talimatla kurumumuza 

bildirilir. İl bazında çiğ süt alım kotaları Tarım ve 
Orman İl Müdürlüklerince o ile bağlı süt üreticisi 
birlik ve kooperatiflere, arz fazlası süt miktarları 
dikkate alınacak şekilde dağıtılır. Süt üreticisi birlik ve 
kooperatifler kendilerine tahsis edilen kota yazıları 
ile birlikte kurumumuza bağlı ilgili kombinalara 
başvurarak yağsız süt tozu ve %65’lik pastörize krema 
(gönüllülük esasına bağlı olarak) alım sözleşmesi 
imzalarlar. Süt üreticisi birlik ve kooperatiflerin 
bulunduğu bölgede yer alan ve ambalaj tasarımı 
onaylı yağsız süt tozu tesislerinde, süt üreticisi birlik 
ve kooperatifler tarafından alım sözleşmelerine 
istinaden verilen çiğ sütten yağsız süt tozu ve %65’lik 
pastörize krema üretimi gerçekleştirilir. Üretilen 
yağsız süt tozu ve %65’lik pastörize krema ilgili 
teknik şartnameler, ulusal ve uluslararası standartlara 
uygunluk bakımından ilgili kombinalarca oluşturulan 
muayene ve kabul komisyonları tarafından incelenir. 
Muayene ve kabul komisyonlarınca kabul edilen 
yağsız süt tozu ve %65’lik pastörize krema satış 
işlemleri gerçekleştirilene kadar uygun muhafaza 
koşullarında depolanır.

Satış işlemi, süt piyasalarındaki dengeyi 
bozmayacak şekilde önemli bir kısmı yurt dışı ihraç 
koşullu olarak gerçekleştirilir.

Et ve Süt Kurumu olarak süt arz talep 
dengesinin bozulmasından kaynaklanan sorunlardan 
üreticilerimizi korumak ve süt üretiminde 
sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 2016 yılından beri 
sürdürdüğümüz süt regülasyon alımlarına 2021 yılı 
Nisan ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
belirlenen kotalar üzerinden başlanmış ve devam 
edilmekte olup ihtiyaç olması halinde uygulama 
sürecektir.

Devlet olarak üreticilerimizin alın terini 
korumak bizim temel vazifemizdir. Bu hususta süt 
üreticilerimize bugüne kadar yaklaşık 1 milyar liranın 
üzerinde ödeme yapılmıştır. Süt regülasyonu ile 
üretim fazlası ve pazarlanamayan sütlerin oluştuğu 
dönemlerde üreticilere sözleşme kapsamında 
alım garantisi sağlayarak süt üreticisinin alın terinin 
korunması amaçlanmıştır.

ESK TARAFINDAN UYGULANAN 
SÜT REGÜLASYONU 
Seydahmet ÖZKAN
Et ve Süt Kurumu Süt İşleri Daire Başkanı

SÜT SEKTÖRÜ
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“Süt tozu yaparken çıkan diğer 
ürün kremanın da 2019 yılından itibaren 
Et ve Süt Kurumu tarafından regülasyon 
kapsamında alınması üretici ve 
kooperatiflerimiz için çok memnuniyet 
verici bir çalışma olmuştur.”

Ahmet ERTÜRK 
Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı

Kooperatifçilik benzer sorunlara ve ortak 
hedeflere sahip olan insanları bir araya getiren ve üretim 
gücünü arttıran bir yapıdır. Üyeler arasında ve toplumda 
güven duygusunun ve iş birliğinin geliştirilmesinde 
önemli bir araçtır. Kooperatif üyesi bireylerin tek olarak 
başaramayacakları ya da başarmalarının çok uzun 
zaman alacağı hususlarda faaliyet yapabilmelerinde 
ve buradan sürdürebilir kazanç elde edebilmelerinde 
kooperatifçiliğin önemi büyüktür. Kooperatifçiliğin 
en büyük üretim kalemlerinden biri süttür. Tarım 
ve hayvancılık faaliyetleri AB ülkelerinde yüzde 80, 
ABD’de yüzde 75 civarında kooperatifçilik üzerinden 
sürdürülmektedir. Türkiye’de bu oran yüzde 13’lerde. 
Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği olarak; 
kooperatifçiliğin ülkemizde gelişmesi için çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. 

2016 yılı öncesi süt sektöründe sütte arz fazlalığı 
oluştuğu dönemde çiğ sütte fiyatların düşmesi ve 
referans fiyatın altında süt alınması sebebiyle başlayan 
süreç süt hayvancılığını olumsuz etkiledi. 

Tam bu noktada süt 
piyasalarında süt arzının 
fazlalığından dolayı fiyatları 
regüle etmek amacıyla;  24 
Mart 2016 tarihinde Tarım 
ve Orman Bakanlığının 
talimatları doğrultusunda Et 
ve Süt Kurumu tarafından süt 
regülasyonu başlatılmıştır.

Süt regülasyonunun 
uygulanması ile birlikte; regülasyon öncesi düşen 
çiğ süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından 
belirlenen referans fiyata hızla gelmesi sağlanmıştır. 
Laktasyon dönemine paralel seyreden arz fazlasının 
değerlendirilerek çiğ sütün piyasa fiyatının oldukça 
altında satılması engellenmiş, böylelikle üreticilerin 
damızlık değeri bulunan dişi hayvanlarının kesime sevk 
edilmesi de önlenmiştir. 

2016 yılından bu yana devam eden bu sistem 
çiftçinin sütünü yerde 
bırakmamış, üreticiye 
sigorta olmuştur. 2021 
yılında tam zamanında 
devreye giren süt 
regülasyonu ile süt 
piyasasının dengeleri 
korunmuştur. Süt tozu 
yaparken çıkan diğer 
ürün kremanın da 2019 

yılından itibaren Et ve Süt Kurumu tarafından regülasyon 
kapsamında alınması üretici ve kooperatiflerimiz için çok 
memnuniyet verici bir çalışma olmuştur. Ayrıca üretilen 
yağsız süt tozlarının önemli kısmının ihraç kayıtlı satışı 
piyasa dengelerine önemli katkı sağlamıştır. Uygulama 
için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumuna 
teşekkür ederiz.

KOOPERATİFÇİLİĞİN 
EN BÜYÜK ÜRETİM 
KALEMLERİNDEN BİRİ SÜT
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TESİSLERİMİZ

Kuruluş Yılı: 1976
Kombina Müdürü: Yılmaz ASLAN

Ağrı ve Iğdır illerindeki besicilerden
alınan sığır ve koyunlar kombinada

kesilerek, karkas ve kemiksiz et 
olarak değerlendirilmekte ve 
tüketiciye ulaştırılmaktadır.

2020 Yılı İçinde;
650.000 kg gövde eti 

besicilerden satın alınmıştır.
Ağrı Et Kombinası tüketicilere yaklaşık

2.500.000 kg et ulaştırmıştır.

175 TON
DEPOLAMA
KAPASİTESİ

GÜNLÜK
80 ADET BÜYÜKBAŞ

375 ADET KÜÇÜKBAŞ
KESİM KAPASİTESİ
 BULUNMAKTADIR

Hinterland
Alanı

a Ğ r ı
K O M B i n a  M ü d ü      r l ü Ğ ü
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1976 yılında kurulan Et ve Balık Kurumu Ağrı 
Kombinası ülkemiz ve bölgedeki hayvancılık 
faaliyetlerine önemli hizmetler sunarken 
KİT’lerin özelleştirmesi programı 
çerçevesinde 1995 yılında 
özelleştirilmiştir.

Et ve Balık Kurumunun 
2005 yılında özelleştirme kapsam 
ve programından çıkartılmasından 
sonra Ağrı Et Kombinası da, Ağrı 
İl Özel İdaresinden devir alınarak 
2006 yılında yeniden hizmete açıldı. 
Kombinanın hizmete açılışını Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. 

O dönem Başbakan olarak görev yapan Sayın 
Cumhurbaşkanımız, Ağrı Et ve Balık Kurumunun açılış 

töreninde yaptığı konuşmada şu sözleri tarihe not 
olarak düşmüştür; 

“Et ve Balık Kurumu Tesisleri Türkiye 
ve Ağrı için çok önemli. Fakat bu Kurum bir 
süredir kapalı kaldı. Biz de bölgede istihdamı 
arttırabilmek için bu Kurumu yeniden 
hayata geçirdik. Hem de modern olarak 
yeniledikten sonra. İnşallah bundan sonra 

bu Kurum Ağrı’ya hizmetlerine kaldığı yerden 
devam eder. Hadi hayırlı uğurlu olsun.” 

Et ve Süt Kurumu 

medeniyetler beşiği 

Mezopotamya’nın önemli 

bir noktası olan Ağrı’da 

yaklaşık 45 yıllık köklü bir 

geçmişe sahip.

a Ğ r ı
K O M B i n a  M ü d ü      r l ü Ğ ü
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Medeniyetler beşiği Mezopotamya’nın 
önemli bir noktası olan Ağrı’da yaklaşık 45 yıllık 
köklü bir geçmişe sahip, hizmet tecrübesi ile bölge 
üreticilerine fiyat ve pazar garantisi sunan; tüketi-
cilerine kaliteli ve ekonomik et ürünleri ulaştıran 
Ağrı Kombinası aynı zamanda bölge için önemli bir 
istihdam alanı oluşturuyor.

Yaklaşık 80 personelle  faaliyetlerini sürdü-
ren  kombinamız günlük 375 küçükbaş, 80 büyük-
baş kesim ve 175 ton soğuk hava deposu kapasi-
tesine sahip. 

Hayvancılığın bir hayat tarzı olarak benim-
sendiği, coğrafi koşulların da etkisiyle bölge ekono-
misinin hayvancılığa dayalı geliştiği Ağrı ve bölgesin-
de, Et ve Süt Kurumunun yarım asırlık varlığı bölge 
besicileri için önemli bir pazar oluşmasına, hayvan-
cılık faaliyetlerinde fiyat istikrarına katkılar sağlıyor. 

Et ve Süt Kurumunun besiciler için önem-
li bir Kurum olduğunu vurgulayan Ağrı Kombina 
Müdürü Yılmaz Aslan, Ağrı Kombinasının bölge 
üreticileri ile iş birliği içinde, ekonomik ve kaliteli 
ürünleri tüketicilere ulaştırmaya devam edecekle-

  AĞRI KOMBİNA               MÜDÜRLÜĞÜ

a Ğ r ı  K O M B i n a       M ü d ü r l ü Ğ ü

ET VE SUT        KURUMU
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rini dile getiriyor. 
Kombina Müdürü Aslan, Ağrı’nın bitki örtüsü 

nedeniyle yaylalarda otlanan hayvanların etlerinin ay-
rıca lezzetli olduğuna dikkat çekerek, bölgede yeti-
şen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen 
kırmızı ete dayalı yöresel lezzetlerin ve Ağrı mutfak 
kültürünün tanıtımının önemine vurgu yapıyor.

ESK’nın Ağrı satış mağazası sağlıklı, kaliteli ürünleri ile 
tüketicilerden yoğun ilgi görüyor

  AĞRI KOMBİNA               MÜDÜRLÜĞÜ

a Ğ r ı  K O M B i n a       M ü d ü r l ü Ğ ü

ET VE SUT        KURUMU
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Et ve Süt Kurumu Ağrı Kombina 
Müdürlüğü kampüs alanı içerisinde yer 
alan ve Ağrı İl Müftülüğüne bağlı olarak 
hizmet veren Kombina Camii’ne, Kuzey 
Irak’ta şehit olan Piyade Teğmen Harun 
Aslan’ın ismi,  cami önünde düzenlenen 
törenle verildi.

Törene Vali Dr. Osman Varol, Et ve Süt 
Kurumu Ağrı Kombina Müdürü Yılmaz 
Aslan, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, 

Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Şehit 
babası Fuat Aslan katıldı.

Şehit Piyade Teğmen Harun Aslan’ın 
isminin yazıldığı tabelanın camiye 
asılmasının ardından Ağrı İl Müftülüğü 
din görevlilerince Şehit Piyade Teğmen 
Harun Aslan için Kur’an’ı Kerim okundu.

Kombina Müdürü 
Yılmaz ASLAN

ŞEHİT TEĞMENİN İSMİ 
KOMBİNAMIZ CAMİİNDE YAŞATILACAK

Yılmaz ASLAN Kimdir ?
Yılmaz Aslan 1968 yılında Ağrı ili  Eleşkirt ilçesinde 
dünyaya geldi. 

1997  yılında Kafkas Üniversitesi Veteriner  Fakültesin-
den mezun oldu.  

2001 yılında Ağrı Tarım İl Müdürlüğüne Veteriner He-
kim olarak geçiş yaptı ve 5 Haziran 2009 yılında Et 
ve Balık Kurumu Ağrı Et Kombinası Müdürü olarak 
atandı.

Yılmaz Aslan, aynı zamanda lisanslı dağcı olup Kö-
sedağ, Süphan Dağı ve Büyük Ağrı Dağı zirvelerine 
çıktı. Orta düzeyde Arapça, Fransızca ve Almanca bil-
mektedir. Evli, 11 çocuk babasıdır.
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Bize kısaca kendinizden ve 
mesleğinizden bahseder 
misiniz? Et ve Süt Kurumu 
hakkında görüşlerinizi 
almak isteriz. 

Adım Kenan Yıldırım. 
Ağrılıyım. 1964 doğumluyum. 
Mesleğim hayvancılık ve çiftçiliktir. 
Besiciliği babadan kalma bir meslek 
olarak sürdürüyoruz. Babam da 
hayvancılık yaparken hayvanlarını 
daha çok  Et ve Balık Kurumuna 
kestirmeyi tercih ederdi. Hatırlıyorum 
18 yaşlarında iken de eski adıyla Et ve 
Balık Kurumuna gelir, hayvanlarımızı 
kestirirdik. Yıllardan beri bu Kurum 
her zaman bizim yanımızda olmuştur. 

45 yıllık besicilik hayatımda Et 
ve Süt Kurumu ile nice alışverişimiz 
olmuştur. Bugün de bu alışkanlıklarımızı 
sürdürüyoruz. 

Ağrı”da bulunan aile 
işletmemizde yetiştirdiğimiz yaklaşık 
sekiz yüz hayvanımızın bir kısmını 
kurban bayramı için hazırladık piyasaya 
sunacağız. 

Üreticiler açısından satış 
fiyatları yükseliyor fakat maliyetler 
de yükseliyor. Bu piyasa koşullarında 
Ağrı Et ve Süt Kurumu ile iş birliği 
içinde olmak bizler için önemli bir 
güven kaynağı oluşturuyor. Şahsen 
45 yıldır Et ve Süt Kurumuna hayvan 
tedariği sağlıyorum. Devletimizin 
eliyle üreticilere  nakit para garantisi 
sunması bizim için çok önemli bir 
avantajdır. Biz üreticiler hayvanlarımızı 
ESK’ya toplu olarak satığımızda ve 
karşılığında paramızı tek seferde 
aldığımızda kendimizi gerçekten 
tüccar gibi hissediyoruz.

ESK’dan 
beklentileriniz nelerdir? 

Et ve Süt Kurumunun piyasada 
aktif rol olması, piyasayı sürekli takip 
etmesi ve fiyatları belirlemesi biz 
besiciler için çok büyük önem taşıyor. 
Et ve Balık Kurumunun fiyatları piyasa 
fiyatlarını da belirlemekte. Bu yüzden 
Kurumun her zaman yanımızda 
olduğunu görmek, üreticileri 
koruduğunu bilmek hayvancılıkla 
uğraşan tüm besicilere güç veriyor, 
devletimizin gücünü yanımızda 
hissediyoruz.

Kenan Yıldırım, 
Ağrı’nın önde gelen 
besicilerinden. Et ve 

Süt Kurumu ile alışveriş 
yapmaktan son derece 

memnuniyet duyduğunu 
ifade eden besicimiz 

mesleğini severek yapıyor. 
Şu an yaklaşık 800 adet 

hayvanı var ve büyük bir 
kısmı Kurban Bayramı için 

hazırlanmış durumda.
Kenan Bey,  ESK ile 

arasında öyle bir gönül 
bağı kurmuş ki yıllardır 

hayvanlarını Et ve Süt 
Kurumuna satmayı 

tercih ediyor. ESK’nın 
45 yıllık müşterisi Kenan 
Yıldırım’la söyleşimizde 

Et ve Süt Kurumunu 
ve besicilik mesleğini 

konuştuk.

Besici: Kenan YILDIRIM
SöYlEŞi
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AĞRI 
MUTFAĞININ LEZZETLERİ

Ağrı coğrafi özellikleri nedeniyle tahıl 
üretimine uygun topraklara sahiptir bu nedenle 
mutfağında tahıl önemli yer tutar. Kış mevsiminin 
uzun sürmesi, un ve una dayalı yemek çeşidini 
çoğaltmıştır. Süt ve süt ürünleri de beslenmenin 

temel ögelerindendir. Ağrı’da hemen hemen her 
köylü ailesi sonbaharda bulgurunu kaynatır, eriştesini 
keser, uzun kış boyunca, yaz ve sonbahardan 
hazırlanan bu erişte, bulgur, peynir, lor, yağ, kurut, 
kavurgalık ve kavurmadan faydalanılır.

Tahıla dayalı olarak yapılan yemeklerin 
başlıcaları şunlardır: Xengel, haşil, erişte (çorba, 
pilav ve yemeği), kuymak, kete, pişi, egirdek, yufka 
yağlama, un helvası, hasude, bulgur pilavı...

Yaprak döneri, abdigör köftesi ve sac 
kavurması Ağrı mutfağının vazgeçilmez lezzetleri 
arasındadır. 

Ağrı Yaprak Döneri

Doğu Anadolu yemek kültürünün en 
güzel örneklerini içinde barındıran 
Ağrı’nın dağlık bir bölgede olmasından 
dolayı bölge halkının ekonomik gelirinin 
büyük bir kısmı hayvancılıktan elde 
ediliyor ve bu durum şehrin yemek 
kültürüne de yansıyor.

Ağrı’nın kusursuz güzellikteki 
meralarında ve tamamen doğal bir 
ortamda otlayan hayvanların etinden 
yapılmış ve odun ateşi karşısında 
pişirilen Ağrı’nın meşhur yaprak döneri, 
içerisinde bulunan iç yağının, yöresel 
baharatların lezzetiyle şehre gelen 
misafirlerin ilgi odağı.

“Yaprak Döneri, 
Abdigör Köftesi ve 

Sac Kavurması 
Ağrı mutfağının 

vazgeçilmez 
lezzetleri 

arasındadır.”
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ABDİGÖR KÖFTE

Kaynak: https://www.serka.gov.tr/cografi-isaretli-urunlerimiz/agri-cografi-isaretli-urunler/abdigor-kofte

Ağrı Coğrafi İşaretli Ürünü olan “Abdigör Köfte”, 

Doğubeyazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının yap-

tığı çalışmalarla Yapılan Tescil İşlemi; No:310 Mahreç İşa-

ret, bu coğrafi işaret 6769 sayılı Mülkiyet Kanunu kapsa-

mında 10.08.2017 tarihinden itibaren korunmak üzere 

25.12.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Yemek Tarifi

Hazırlanışı:

Bonfileleri, yöreye ait taş üzerinde tahta tokmakla 20 dakika sinir ve yağları ayrılacak şekilde döve-

lim. Et ve Süt Kurumundan alınmış etimize 2 tatlı kaşığı tuz ekleyelim ve 20 dakika boyunca tekrar dövelim. 

Dövme işlemi bittikten sonra et macun kıvamına gelecektir ve ete ince kıyılmış soğan, karabiber, kırmızı toz 

biber, yumurta ve un ekleyip yoğuralım. Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su koyalım. 

2 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ıslak avucunuzla şekil 

verelim ve suya atalım. Tencerenin kapağını kapatıp 20-25 dakika boyunca harlı ateşte pişirelim. Köfteler piş-

tikten sonra suyunu süzelim. Tencereye 200 gram tereyağı koyalım. Yıkanmış  pirinçlerimize su ekleyelim. 2 

tatlı kaşığı tuz ilave edip, pişmeye bırakalım. Daha sonra köftelerimizi  tereyağında kavuralım. Servis tabağına 

pilavımızı havuz şeklinde açalım. Üzerine köfteleri bırakıp diğer taraftan daha önceden hazırlanmış, kabuğu 

soyulmuş ve ufak doğranmış domateslerimizi 50 gram tereyağında sote edelim ve köftelerimizin üzerine do-

mates sosunu ilave edip servis yapalım. Afiyet olsun.

Malzemeler :

• 1 kg dana bonfile

• 1 adet soğan

• 2 adet domates

• 2 adet yumurta

• 2 çay kaşığı kırmızı toz biber

• 1 çorba kaşığı karabiber

• 300 gram tereyağı

• 1 kg pirinç

• 2 çorba kaşığı tuz

• Alabildiği kadar un
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KOMBİNALARIMIZDAN KISA KISA 

BİNGÖL KOMBİNASINDA 

FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Et ve Süt Kurumu  Bingöl Kombina Müdürlüğü 

çalışanları, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan 

Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyasına 

destek sağlamak amacı ağaç dikme programı 

düzenledi.

Kombina Müdürü Burhan Çoşkun, 

Müdür Yardımcıları ve personelin katılımı 

ile pandemi koşullarına uygun olarak 

gerçekleştirilen ağaç dikme töreni ile yüzü 

aşkın ağaç fidanı toprakla buluşturuldu.

Kombina Müdürü Burhan Çoşkun, “ 

Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes Kampanyasına Bingöl 

Kombinası olarak destek vermeye devam edeceklerini 

söyledi ve ağaçlandırma çalışmasına katılan tüm ESK 

personeline teşekkür etti.

Milli Ağaçlandırma Bayramı kapsamında 2023 yılı 

sonuna kadar ülke genelinde  toplamda 7 milyar adet 

fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.
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Erzurum Kombina Müdürü 
İsmail Atasever Kars Tarım 
Orman İl Müdürü İbrahim 

Altıntaş’ı ziyaret etti

ErZuruM KOMBinaMıZ KarS’Ta

Ziyarette Kars ili ve bölgesinde 
besicilik ve piyasa regülasyon çalışmaları 
hakkında  istişarelerde bulunuldu.  Et ve 
Süt Kurumu olarak Kars ve bölgesinde  
gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetlerini 
yakından takip ettiklerini belirten Kombina 
Müdürü İsmail Atasever,  Kars ve bölgesi için büyük önem taşıyan hayvancılık faaliyetlerine ve üreticilere 
Et ve Süt Kurumu olarak destek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. 

 
Kars’ta ayrıca çeşitli ziyaretlerde bulunan Erzurum Kombina Müdürü İsmail  Atasever, köy 

ziyaretlerinde üreticilerle sohbet etti.
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Et ve Balık Kurumu yeni adı ile Et ve Süt Kurumuna yıllarını adayan emekçiler 
ile yapacağımız röportajlar vesilesi ile, yaşayan Et ve Balık Kurumunu kayda 
geçirmek, tarihe not düşmek ve Kurumumuzun geçmişine bir ayna tutmak 

arzusundayız. Zira Et ve Balık Kurumunun tarihini okumak aynı zamanda ülkemizin de 
tarihini okumak demektir.

1952’de kurulan, 1990’lı yıllarda özelleştirme kapsamına alınması ile neredeyse 
yok olan ve son yirmi yılında adeta küllerinden yeniden doğan bu büyük Kurumun 
bugün yaşayan hafızalarına yapacağımız söyleşilerle söz vererek Kurum tarihine ışık 
yansıtmak istiyoruz. Bu vesile ile yaklaşık 44 yıllık hizmetinin ardından geçtiğimiz aylarda 
emekli olan Başmüfettiş Sayın M. Nihat Belligün ile sohbet ettik. Sorularımıza içtenlikle 
vermiş olduğu cevaplar için teşekkür ediyoruz. Emeklilik sonrası hayatında sağlıklı günler 
diliyoruz.

ET VE BALIK KURUMUNA 
ADANAN YILLAR

Röportaj: Kübra ERDİN

SÖYLEŞİ

M. Nihat BELLİGÜN
Emekli  Başmüfettiş
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Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Mesleğiniz nedir? 
Kurumumuzda kaç yıl hizmet ettiniz ve hangi 
birimlerde görev yaptınız?

Ben Mehmet Nihat Belligün. 1957 Sivas 
Divriği doğumluyum, 1980 - 1981 Ankara 
Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu, 
şimdiki ismiyle Hacettepe Eğitim Fakültesi İşletme 
Muhasebe Bölümünden muzun oldum. Üniversite 
okurken 1977 yılında Et ve Balık Kurumu Sincan 
Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğü 
Muhasebe biriminde göreve başladım. Hem 
okudum hem çalıştım. 1982 yılı Kasım 
ayında askere gittim, 1984 
yılında askerden döndüm, 
Sincan Kombinasında 
6 ay çalıştıktan sonra 
Malatya Et Kombinası 
M ü d ü r l ü ğ ü n e 
muhasebe şefi 
olarak atandım. 
1985 yılı Ocak 
ayından itibaren 4 
yıl muhasebe şefi 
olarak görev yaptım. 

1988 yılı 
Ekim ayında Elazığ Et 
Kombinası Müdürlüğüne 
müdür yardımcısı olarak 
atandım, 7 yıl  müdür yardımcısı 
olarak orada görev yaptım. 1995 yılı Ocak 
ayında Kars Et Kombinası Müdürlüğüne Kombina 
Müdürü olarak atandım, orada görev yaptığım 
sıralarda Kars Kombinası özelleştirme kapsamında 
satıldı. Kombinanın satılma sürecine tanıklık etmek 
beni çok üzmüştü. 

Daha sonra Genel Müdürlüğe müşavir 
kadrosuna alındım. 6 yıl müşavir olarak görev 
yaptım..

O sıralar, 2000 yılı sonunda Kayseri Et 
Kombinası Müdürlüğü Kırmızı Et Yönetmeliği 
nedeniyle kapatılmış, o dönemin Genel Müdürü 
beni Kayseri Et Kombinasına kombinayı açmak 
üzere görevlendirdi. 

2001 yılı ocak ayında kombinaya gittim. 6 
ay gibi bir sürede eksiklikleri hummalı bir çalışma 
sonunda gidererek kombinanın açılmasını sağladım. 

Sonra benim orada devam etmemi istediler 
ve Kayseri Kombina Müdürü olarak atamamı 

yaptılar. 4 yıl da Kayseri Kombinasında görev 
yaptım. 2004 yılı ekim ayında Sincan Et Kombinası 
Müdürlüğü’ne tayinim çıktı. 

4 yıl da Sincan Et Kombinasında müdür olarak 
görev yaptım. 2008 yılı Haziran ayında Genel 
Müdürlük Müşavirliğine, Ekim ayında ise Teftiş 
Kurulu Başkanlığına başmüfettiş olarak atandım. 
13 yıl Başmüfettiş olarak görev yaptıktan sonra 
2021 yılı Ocak ayında emekli oldum. Kurumda bu 
saydığım birim ve sürelerde toplamda 43 yıl 9 ay 
hizmetim bulunmaktadır. 

Sizi  biraz  geçmişe götürelim. 
Kurumda ilk çalışmaya 

başladığınızda çalışma 
şartlarınız ve orta-

mınızdan bahseder 
misiniz?

Kurumda ilk çalışmaya 
b a ş l a d ı ğ ı m d a 
daha gençtim 
ve tedirgindim, 

memuriyet nedir 
bilmiyordum, tabi 

çalıştıkça alışmaya 
başladım. 1978 – 1979 

yılları arasında kurumlarda siyasi 
baskılar fazlalaşmaya başladı ve ortam 

çok iyi değildi, sağ-sol davaları oluyordu. 
Sincan Kombinasında sıkıntılı dönemler 

yaşadık ama yine de çalışanlar arasındaki iş disiplini 
bozulmadı, çalışma imkânları şimdiki gibi değildi, 
her şey manuel olarak yapılıyordu ve bazı geceler 
işi yetiştirmek için sabahladığımız oluyordu. 
Yoruluyorduk şimdikine göre daha çok çaba sarf 
ediyorduk ama şikâyetçi değildik, mutluyduk. 

Et ve Balık Kurumuna yeni adı ile Et ve 
Süt Kurumumuza yıllarca farklı görevlerle 
hizmet etmiş birisiniz. Kurumla ilgili 
anılarınızı merak ediyoruz. Özellikle Et ve 
Balık kurumunun özelleştirilmesi sürecine 
dair hatıralarınızı ve unutamadığınız, iz 
bırakan anılarınızı bizimle paylaşır mısınız?

1995 yılında Kars Et Kombinasına müdür 
olarak atandığım sıralarda kurum özelleştirme 
kapsamındaydı ve çok büyük et sıkıntısı vardı, 

“ Kurumumuzda 
hâlihazırda çalışan veya 

çalışmaya yeni başlayan mesai 
arkadaşlarıma tavsiyem şudur ki: 

Yapmakta oldukları ve yapacakları 
görevleri severek ve isteyerek hakkı 
layıkıyla yapmak, öğrenme çabası 

içerisinde olmak ve kendilerini 
sürekli yenilemek, konularıyla ilgili 
araştırmalar yapmak ve kurumu 

daha iyi yerlere getirmenin 
gayret ve çabası içerisinde 

olmalıdırlar.”
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hayvan bulunmuyordu, kurum askeri birliklere 
olan taahhütlerini yerine getirebilmek için etçi 
firmalarla kurum adına askeri birliklere et vermek 
için sözleşme yapmıştı. Ben de o sıralar et ihtiyacını 
karşılamak için bir tüccar gibi köylere gider ayakta 
yani kabala hayvan alırdım. Kars Kombinasının 
özelleştirilmesi sürecine bizzat tanıklık etmiş birisi 
olarak bu durumun beni ne kadar üzdüğünü hiç 
unutamıyorum.

Kayseri Kombinasına nasıl görevlendirildi-
ğimden yukarıda biraz bahsetmiştim ya kombina-
yı açtıktan sora çalışmaya devam ettim, o dönem 
hayvan çoktu. Özelliştirilme süercinde Ankara 
Kombinası kapanmıştı. Ankara’nın besicileri de 
hayvanlarını Kayseri Et Kombinasında kestirmek is-
tiyordu, çok yoğundu herkes hayvanını kestirmek 
istiyordu, hayvan sahiplerinin hayvanlarını verilen 
sıra dâhilinde kesiyorduk. Tabi araya adam sokmak, 
fazla sayıda hayvan kestirmek isteyenler oluyordu 
ama buna müsaade etmiyorduk. 

Bundan dolayı hiç unutmam besicinin biri 
beni savcılığa şikâyet etmiş, “Kombina Müdürü 
benim hayvanımı kesmiyor, bana sıra vermiyor” 
demiş. Bir baktım savcılıktan hakkınızda suç 

duyurusu var diye tebligat geldi, bunun üzerine 
ben Alım Şefinden sıra defterini istedim deftere bir 
baktık ki şikâyet eden vatandaşın bir parti hayvanı 
kesilmiş ikinci parti hayvanı için de sıra verilmiş, 
ben de savcıya durumu izah etmiştim.

 
Tecrübeleriniz, deneyimleriniz doğrultusun-
da Kurumumuzda halihazırda çalışan veya 
çalışmaya yeni başlayan mesai arkadaşları-
nıza neler söylemek istersiniz, varsa tavsiye-
lerinizi alabilir miyiz?

Kurumumuzda halihazırda çalışan veya 
çalışmaya yeni başlayan mesai arkadaşlarıma 
tavsiyem şudur ki: Yapmakta oldukları ve 
yapacakları görevleri severek ve isteyerek hakkı 
layıkıyla yapmak, öğrenme çabası içerisinde olmak 
ve kendilerini sürekli yenilemek, konularıyla ilgili 
araştırmalar yapmak ve kurumu daha iyi yerlere 
getirmenin gayret ve çabası içerisinde olmalıdırlar. 
Amirlerine ve büyüklerine karşı saygılı olmalılar, 
saygıda kusur etmemelidirler.

SÖYLEŞİ

Et ve Balık Kurumu Malatya Kombinası - 1986

AÇILDI!AÇILDI!
BEYLİKDÜZÜ

 MAĞAZAMIZBEYLİKDÜZÜ

 MAĞAZAMIZ

www.esk.gov.tr

Adnan Kahveci Mahallesi Atakent Caddesi 
No: 46/29 Beylikdüzü/İSTANBUL

Tel : 0 212 855 03 34

30



AÇILDI!AÇILDI!
BEYLİKDÜZÜ

 MAĞAZAMIZBEYLİKDÜZÜ

 MAĞAZAMIZ
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Adnan Kahveci Mahallesi Atakent Caddesi 
No: 46/29 Beylikdüzü/İSTANBUL

Tel : 0 212 855 03 34
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KURBAN

ET KÜLTÜRÜ

Paylaşma ve dayanışmanın sembolü kurban, insanlık tarihi kadar 
eski ve bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. Kur’an’da Hz. 
Âdem’in (a.s.) iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir. (el-
Mâide 5/27); bir başka ayette de ilahi dinlerin hepsinde kurban hükmünün 
konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Müminler her kurban kesiminde 
Hz. İbrahim ile oğlu İsmail’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat 
konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemekte ve kendilerinin 
de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermektedir. 
İnsanlık tarihi boyunca hemen hemen bütün dinlerde kurban uygulaması 
mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. 

Kurbanın temel felsefesi, “Allah’a yaklaştıran” bir ibadet olmasıdır. 
Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı 
tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın 
alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu 
ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. 
Kurban, Kur’an-ı Kerim ve sünnet ile sabit bir ibadet olup hicretin ikinci 
yılında meşru kılınmıştır.  Kur’an-ı Kerim’de yer alan Kevser Suresi 2. 
ayetinde ’’Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes.’’ buyrulmuştur. 

Kurban kesme usul ve esasları ile kurban türleri hakkındaki 
hükümlerse Hz. Peygamber’in söz ve uygulamasıyla belirlenmiştir. Bu söz ve 
uygulamalara bakıldığında deve, sığır gibi büyükbaş hayvanlarla koyun, keçi 
gibi küçükbaş hayvanların belirli şartları taşımaları durumunda erkek olsun dişi 

Abdulkadir BAYAR
Veteriner Hekim 

Hande ALTUN
Veteriner Hekim 
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Göğüs 
Çevresi 

(cm)

Canlı Ağırlık (kg) Göğüs 
Çevresi

(cm)

Canlı Ağırlık (kg)

Normal Besili Normal Besili

170 400 432 191 568 618

171 408 440 192 578 624

172 414 446 193 587 634

173 420 453 194 599 647

174 426 460 195 608 656

175 432 466 196 613 662

176 438 473 197 621 671

177 447 482 198 630 680

178 457 493 199 640 691

179 466 503 200 649 701

180 475 510 201 658 710

181 480 518 202 669 720

182 487 526 203 680 734

183 496 535 204 690 745

184 504 544 205 702 758

185 512 553 206 710 767

186 520 561 207 721 779

187 530 572 208 731 789

188 540 583 209 742 800

189 551 595 210 750 810

190 560 607 211 759 819

olsun kurban olarak kesildikleri bilinmektedir. Kurban 
kesmek, akıl sağlığı yerinde, buluğ çağına ermiş, 
temel ihtiyaçları ve borçlarından başka üzerinden 
bir yıl geçip geçmediğine bakılmaksızın belirlenen 
miktarda gram altın veya değerinde para ya da eşyaya 
sahip olan ve seferî olmayan her Müslümanın yerine 
getireceği mali bir ibadettir. Bu şartlara göre aile 
fertlerinden dinen zengin sayılan her birey, kurban 
kesmekle yükümlüdür. Koyun ve keçi sadece bir kişi 
için; deve, sığır ve manda ise yedi kişiyi aşmamak 
üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilmektedir.

KURBAN EDİLECEK HAYVANLARIN 
TAŞIMASI GEREKEN NİTELİKLER

Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, organları 
tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık 
bakımından önem arz eder. Bir hayvanın kurban 
edilebilmesi için o hayvanda insanlar arasında kusur 
sayılan niteliklerden birinin bulunmaması gerekir. Bu 
nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf, bir veya iki 
gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, 
dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, 
dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan 
kurban olmaz.

 Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, 
küçükken yapılan müdahale ile boynuzları kesilerek, 
elektrik veya kimyasal yolla boynuzu yakılarak ya da 
benzeri işlemlere tabi tutularak boynuzsuzlaştırılmış 
olması, yemini bulmasına engel olmayacak derecede 
şaşı veya topal olması, hafif hasta, bir kulağı delik veya 
yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının 
olmaması, doğuştan kuyruksuz olması veya besili 
olması için küçük yaşta kuyrukları boğulmak suretiyle 
düşürülmesi kurban edilmesine engel değildir. Bunun 
yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede 
topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna 
göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar 
kurbana engeldir. Çeşitli amaçlarla kısırlaştırılmış 
hayvanlar kurban olarak kesilebilir. Gebe hayvanların 
kurban olarak da kesilmesi uygun değildir.

Kameri yıl esasına uygun olarak devede 5, sığır 
ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma 
şartı aranır. Bunun yanında 6 ayını tamamlayan koyun, 
bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde 
kurban edilebilir. Buna göre deve, sığır ve keçinin, 
koyuna kıyaslanarak besili olması hâlinde söz konusu 
yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. 

BESİ PERFORMANSI

Kurban alırken büyükbaş hayvanların kiloları, 
işletmede kantar varsa yemleme saatlerinden önce 
yapılmaya gayret edilmelidir. Eğer yoksa o zaman 
göğüs çevresini ölçerek hayvanların ağırlıklarını 
tahmin yöntemini kullanabiliriz. Bu yöntem bize 
az çok hayvanların besi durumları hakkında fikir 
verecektir.

Böyle bir ölçüm için hayvanın dört ayak 
üstünde ayakta durması ve başının normal pozisyonda 
olması sağlanmalıdır.

Göğüs Çevresinden Canlı Ağırlık Tahmin Tablosu

KURBAN KESİMİ SIRASINDAKİ 
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE DİKKAT 

EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

•İl dışına gidecek veya il dışından 
gelecek hayvanlar için, İl/İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüklerinden Veteriner Sağlık Raporu alınması 
gerekmektedir. Aynı il içinde yapılacak büyükbaş 
hayvan nakillerinde Hayvan Pasaportunun, 
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küçükbaş hayvan nakillerinde ise Nakil Belgesinin 
bulundurulması gerekmektedir.

•Kesilecek olan kurbanlığın küpeli ve kayıtlı 
olmasına dikkat edilmelidir. TÜRKVET’te kayıtlı 
hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri 
https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfasından, 
akıllı telefona yüklenilebilen HaySag ve Türkvet 
mobil uygulamalarından veya  e-devlet üzerinden 
sorgulanabilmektedir. Ayrıca hayvan sahiplerinin, 
kesilen hayvanlarını küpe numaraları ile birlikte İl/
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 7 gün içinde 
bildirmeleri gerekmektedir.

•Kesimler ruhsatlı mezbaha ve kombinalarda 
veya Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından 
belirlenen geçici kesim yerlerinde veteriner hekim 
kontrolünde yapılmalıdır.

•Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında 
kurbanlık hayvan kesimi yasaklanmıştır.

•Kesim sırasında iç organlarda hastalık belirtisi 
olabilecek herhangi bir değişiklik görülürse mutlaka 
veteriner hekime danışılmalıdır.

•Kurban atıkları çöp varillerine ve gelişigüzel 
çevreye atılmamalı, kanalizasyon kanallarına 
dökülmemelidir. Çevre temizliği ve halk sağlığı 
açısından bu tür atıklar kalın poşetler ile çöpe atılmalı 
veya sokak hayvanlarının erişemeyeceği şekilde derin 
çukurlara gömülmelidir.   

•COVİD-19 tedbirleri kapsamında kurban 
satış ve kesim yerlerinde sosyal mesafeye dikkat 
edilmeli, ağız ve burun kapalı olacak şekilde maske 
takılmalı, şüpheli yerlere temas edilmesi durumunda 
eller sabunla yıkanıp dezenfektan uygulanmalıdır.

KURBAN KESİMİ

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan 
yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram 
namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti 
girdikten sonra başlar. Hanefi mezhebine göre 
bayramın 3. günü, gün batımına kadar devam eder. 
Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Şafi 
mezhebine göre ise bayramın 4. günü, gün batımına 
kadar kesilebilir. Kişi kurbanını bizzat kesebileceği gibi 
vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Kurbanda 
önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve 
kurbanın kendisi adına kesilmesidir. Kurban bir ibadet 
olduğu için kesen kimsenin öncelikle Müslüman 
olması aranır. 

KURBAN KESERKEN NELERE 
DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken hayvana sıkıntı verebilecek 
bütün eylemlerden kaçınmak gerekmektedir. 
Allah’ın rızasını kazanmak için kestiğimiz hayvana 
Müslüman’a yaraşır şekilde şefkatle davranmalıyız. 
Dinimiz insanlara olduğu gibi hayvanlara da hiçbir 
şekilde vurma dövme gibi eziyet verici işlemler 
yapılmasına müsaade etmemektedir.
Et kalitesi ve
dayanıklılığı için 
kesimin en az 6 saat 
öncesinden 
yemleme 
kesilmeli ve 
hayvanlar 
kesilinceye 
kadar 
ihtiyaçları 
dâhilinde su 
tüketmelerine izin 
verilmelidir. 
Yorgun hayvanlar hemen kesilirse yeterli 
miktarda kanın akması sağlanamaz. Böyle etler iyi bir 
olgunlaşma periyodu geçirmeyeceğinden dayanıksız 
ve kalitesiz olurlar.

 
Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için;
•Hayvanın yemek ve nefes borularıyla beraber 

iki atardamarından da en az birinin kesilmesi gerekir. 
Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın 
omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik 
kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

•Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden 
ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

•Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli 
ve eziyet edilmemelidir. Hayvanlar ehil kişiler 
tarafından keskin bir bıçakla kesilmeli ve boğazlama 
işlemi süratli bir şekilde yerine  getirilmelidir. 

• Hayvanların kesim sırasında bir diğerinin ke-
simini görecek şekilde yan yana bulundurulmalarına 
azami özen gösterilmelidir.

• Çevrenin kirletilmemesi için gerekli tedbirler 
alınmalıdır.

Kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi 
asıldır. 

Bununla beraber kurban edilecek hayvana 
fazla eziyet vermemek ve ölüm acısını azaltmak için 
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hayvanın kesilmeden önce canlı olduğunun kesin 
olarak bilinmesi kaydıyla elektrik şoku, narkoz veya 
benzeri bir yöntemle bayıltıldıktan sonra kesilmesi 
ise caizdir. Bu durumda hayvan henüz kesilmeden 
şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de 
yenmez.

Kesim sırasında iç organlar ve etlerle ilgili şüphe 
veya hastalık belirtisi olabilecek herhangi bir değişiklik 
görülürse mutlaka veteriner hekime danışılmalıdır.

Kurban kesen kasabın ücret alması caizdir. 
Ancak kesim işini yapan kişiye ücret olarak kurbanın 
derisi, sakatatı veya etinin bir kısmı verilemez. Buna 
göre kurban derilerinin para karşılığında satılması, 
kurbanın kesimi veya bakımı için ücret olarak verilmesi 
caiz değildir.

KURBAN ETİ VE DERİSİ

Etlerinin yenmesi helal olan hayvanların 
ister kurban olarak ister başka bir amaçla kesilmiş 
olsun kanları, ödleri, bezeleri, idrar torbaları, cinsel 
organları yemek tahrîmen mekruhtur. Kurbanın veya 
başka bir amaçla kesilen bir hayvanın yenilmeyen 
kısımlarını toprağa gömmek, sağlık ve çevreyi temiz 
tutma açısından öncelikli olmakla beraber çevreyi 
kirletmemek kaydıyla hayvanlara da verilebilir. 

Hz. Peygamber (S.A.V.), kurban etinin üçe 
taksim edilip bir bölümünün kurban kesemeyen 
yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, 
tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da 
evde yenmesini tavsiye etmiştir. Kurbanın derisi, bir 
fakire veya hayır kurumuna verilmelidir.

KESİM SONRASI KASTA MEYDANA 
GELEN DEĞİŞİKLİKLER

Kesimi takiben ilk olarak kan dolaşımı durur. 
Ölüm meydana gelebilmesi için kanın en az %50’si 
uzaklaşmalıdır. Kan dolaşımının durması ile birlikte 
hücrelere besin maddeleri ile oksijenin ulaşması 
da durur ve hücrede oluşan metabolizma atıkları 
uzaklaştırılamaz.

Oksijen tükendiğinden anaerobik metabolizma 
ile laktik asit üretilir ve pH düşer.

Kesimden sonra:
• Sıcak Et Fazı  (İlk 6 Saat)
Laktik asit üretimi ile pH ~7,3’den 6,4-6,8 

düzeyine düşer. Glikojen ve ATP seviyesi en yüksek 
düzeydedir.  Su tutma kapasitesi yüksektir.

• Ölüm sertliği (Rigor Mortis) Fazı (6. ve 20. 
Saatler Arası)

Sıcak et fazını normal koşullarda tamamlamış 
etlerde (kesimden 6 saat sonra) kendiliğinden 
başlar ve 6-20 saat sürer. Kasların yumuşaklığını 
kaybederek sertleşmesiyle karakterizedir. Ölüm 
sertliğinin oluşması ve şiddeti hayvanın kesim öncesi 
sağlık durumuna, yaşına, cinsine ve etin muhafaza 
sıcaklığına bağlıdır. Ölüm sertliği (Rigor mortis) ilk 
olarak, ölümden kısa bir süre önce çalışmış kaslarda 
kendini gösterir ve sonra sırasıyla kalp, diyafram, ense 
ve boyun kasları, çene ve dil kasları, baş, ön, arka ayak 
kasları ile gövde kaslarına yayılır.

• Post Mortem (Ölüm Sonrası) Fazı (20-24 
Saat Sonra)

 Olgunlaşma ve en düşük pH (asitlik) bu 
fazda görülür. Et ve bağ dokular yumuşarken su 
tutma kapasitesi artar. Bu fazdan sonra pH tekrar 
yükselmeye başlar. Etin kendine mahsus tat ve kokusu 
oluşur. 

Buna göre iyi sonuç elde etmek için:
√ Sadece sağlıklı hayvanlar kesilmeli,
√  Kesilen hayvanın besi durumu iyi olmalı,
√  Hayvan kesim öncesi dinlendirilmeli,
√ Kesim işlemi hijyenik koşullarda ve hızlı 

yapılmalı,
√ Kesimden sonra karkas hızlı soğutulmalıdır.

ETLERİN SINIFLANDIRILMASI VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Bir ibadet olan kurban mali bir değer de 
oluşturmaktadır. 

Oldukça değerli bir besin maddesi olan etin 
doğru bir şekilde sınıflandırılması, paketlenmesi ve 
muhafazası, üretilen bu kıymetli gıda maddesinin 
besleyici değerlerini korumasında önem arz 
etmektedir.

Normal şartlarda kesimi yapılan kasaplık 
hayvanlar, karkas halinde +4°C’nin altındaki soğuk 
hava depolarında gövde büyüklükleri ile orantılı 
olarak 1–2 gün merkez ısıları +4°C’nin altına inip 
ölüm sertliği de geçene kadar dinlendirilmektedir. 
Ancak kurban bayramında; iklimsel özellikler, kesimin 
yapıldığı ortamın fiziki şartları, yeterli yer ve depo 
bulunamaması, aşırı yoğun kesim ve gelenekselleşen 
alışkanlıklara bağlı olarak bu durum genellikle mümkün 
olamamaktadır.
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 İdeal şartların sağlanamadığı durumlarda, 
kesim ve parçalama süreçlerinde azami temizlik ve 
hijyene riayet edilmesi gerekmektedir. Kurban etleri 
mümkün olduğunca soğutulmalı, parçalama işlemleri 
de çok hızlı ve ölüm sertliği başlamadan bitirilmelidir. 
Kesim ve parçalama süresinde geçen zamanın 
uzaması, olası mikrobiyel bulaşmalar neticesinde 
mikroorganizmalar ve sinek gibi dış parazitlerin hızla 
üremelerine fırsat verip etin, dolayısıyla tüketicilerin 
güvenliğini tehlikeye atmaktadır.

Kurban etleri hazırlanırken kullanım kolaylığı 
açısından geleneksel olarak 4 sınıf altında parçalanması 
tavsiye edilmektedir.

1. Kemikli etler;
Hijyen kurallarına uygun olarak kesilen 

k u r b a n l ı k 

hayvanlardan elde edilen karkaslar yine azami 
temizlik kurallarına uyarak parçalanmalıdır. 
Parçalama yukarıdaki şekilde gösterilen bölgeler ve 
değerlendirme sınıfları göz önüne alınarak yapılmalıdır. 
Ayrıca 1. grup kemikli etler hazırlanırken yemeklerde 
kullanılacağı da düşünülerek et kemik üzerinden 

tam olarak sıyrılmamalı; yeteri miktarda etin kemik 
üzerinde bırakılmasına özen gösterilmelidir. Böylece 
hem iş-işlem kolaylaşır hem de kemikli etlerden 

yapılan yemeklerin besin değeri ve lezzeti de artırılmış 
olur. Üzerinde yeteri kadar et bırakılan kemikler, 
mümkün olan en az darbeyle kırılarak yemeklerde 
kullanılabilecek şekilde ve paketlenebilecek ebada 
kadar küçültülebilir.

2. Kuşbaşılık etler;
Kuşbaşılık etler ön koldan çıkanlar butlara göre 

biraz daha sert oldukları göz önüne alınıp başparmak 
ilk boğumu büyüklüğünde doğranmalıdır.

Butlardan çıkan kuşbaşılık etler ise koldan 
çıkanlara oranla daha yumuşak oldukları için daha 
büyük boyutlarda; örneğin şişlik veya haşlamalık 
olacak büyüklüklerde doğranabilir.

3. Izgara-mangallık etler;
Izgaralık-mangallık etlerin elde edildikleri 

bölgelerden parça bütünlüğü bozulmadan 
çıkartılmasına özen gösterilmesi ve yine kullanma 
miktarlarına göre blok hâlde muhafaza edilmesi uygun 
görülmektedir.

4. Kıymalık etler;
Şekilde gösterilen bölgeler ve kuşbaşılık 

etlerle ızgaralık-mangallık etlerin hazırlanması 
sırasında çıkan küçük kırpıntı etlerin yağ oranları da 
göz önünde bulundurularak eşit şekilde karıştırılıp 
kıyma makinasından çekilmesi ile hazırlanır. Kullanım 
amacına göre iki farklı yağ oranında hazırlanabilir.

KÜÇÜKBAŞ ETLERİNİN 
SINIFLANDIRILMASI

 
Her ne kadar büyükbaş hayvana benzer 

değerlendirme yapılsa da çıkan oranlar gövdenin daha 
küçük olmasına bağlı olarak farklılık göstermektedir.

 
İncikler, gerdan-boyun, bel-kaski, pirzolaların 

altında kafes ve döşleri yine büyükbaşlardaki gibi et 
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miktarı göz önünde bulundurularak etlice bırakılıp 
yemeklik porsiyonlara kadar küçültülüp paketlenerek 
muhafaza edilir.

 Kol tercihe göre, kemiksiz olarak kuşbaşılık 
ve kavurmalık hazırlanabileceği gibi haşlamalık veya 
güveçlik olacak şekilde kemikli olarak da hazırlanabilir.

 Butlar kuşbaşılık olacak şekilde doğranarak 
kullanıma hazır hâle getirilir.

 Kuzunun sırt bölgesi olan pirzola her bir 
kaburga bir parça olacak şekilde kemikli olarak 
kullanıma hazırlanır. 

ETLERİN MUHAFAZASI
 
Ayrımı yapılan etler (kıymalık etler kıyma 

yapıldıktan sonra) yemeklerde kullanılma miktarlarına 
göre dondurucularda saklamaya uygun poşet-
paketlere konularak üzerlerine hangi sınıf etler 
olduğu, dondurulma tarihleri ve miktarları belirtecek 
etiketler yapıştırılarak aralarında hava dolaşımını 
sağlayabilecekleri boşluklar bırakılıp, deep freezeli 
dondurucu dolapların çabuk dondurma-şoklama 
programlarında (-30°C ve daha düşük ısılar) en kısa 
sürede dondurulmalıdır. Dondurma işlemi dolap özellik 
ve güçlerine göre 2-3 gün sürmektedir. Bu sürenin 
sonunda dolap -18°C’ye ayarlanarak normal muhafaza 

süreci başlatılır. Söz konusu usulde (-30°C ve altında) 
dondurulan etler 1 yıla kadar derin dondurucularda 
saklanabilmektedir. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp 
buzlukta şoklanan etler ise -18°C’de 6 ay saklanabilir. 
Taze lop etler ise buzdolabında bir hafta bozulmadan 
tazeliğini muhafaza edebilirler. Kıyma taze olarak 
kullanılacaksa buzdolabı koşullarında 24 saatten uzun 
süre bekletilmemelidir.

Etler tuzla salamura edilerek de saklanabilir. Tuz 
etlerin uzun süre bozulmasını önler. Etlerin diğer bir 
saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan 
etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin daha 
uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin 
azalmasına, lezzet ve aroma kaybına neden olur.

Sakatat çok çabuk bozulduğu için kısa sürede 
tüketilmelidir. Karaciğer, yürek, dalak ve baş etleri 
mümkünse taze tüketilmelidir. Mümkün olmadığı 
durumlarda özellikle işkembe ve bağırsaklar çok 
iyi temizlendikten sonra değerlendirilip daha kısa 
sürelerde donmuş olarak bekletilip tüketilmelidir. 
Temizlik için sağlığa zararlı kimyasal maddeler 
kullanılmamalıdır. 
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Coğrafi İşaretli Et ve Süt Ürünleri 

AFYONKARAHİSAR

Afyon, Anadolu’ nun batı 
yarısında bir kavşak noktası 
olup, doğuyu batıya, 

kuzeyi güneye bağlayan doğal bir 
kapı konumundadır. Başmakçı, Bayat, 
Bolvadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, 
Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye, 
İscehisar, Kızılören, Sandıklı, Sincanlı, 
Sultandağı ve Şuhut ilçelerinden 
oluşmaktadır. 13.927 km² yüz 
ölçümüne ve 709.015 nüfusa sahiptir. 
Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak 
ve kurak bir step iklimi görülür. İlkbahar 
ve sonbaharda ise yağışlar yağmur 
biçiminde artar. Sulu tarım arazisi 
174.487 hektar, kuru tarım arazisi 
513.263 hektar alandır. Afyonkarahisar 
ilinde geçim kaynağı genel olarak tarım 
ve hayvancılığa dayanır.

Tarım, öncelikle dağlar arasında 
yer tutan ovalarda bahçe tarımı 
tipindedir. Mevsimlik sebze üretimi ile 
birlikte meyve üretimi de büyük oranda 
yapılmaktadır. Hayvancılık alanında 
geleneksel hayvancılığın azaldığı ve buna 
karşılık modern hayvancılığın artmaya 
başladığı Afyonkarahisar’da et ve et 
ürünleri üretimi gelişme göstermiştir. 
Besi hayvancılığı kapalı mekânlarda ve 
hemen her ilçede olmak üzere, merkez 
ve çevresinde yoğun bir biçimde 
yapılmaktadır. Hayvancılık alanında 
Afyonkarahisar, komşu illere göre daha 
yüksek bir potansiyele sahiptir. Süt 
sığırcılığı, küçük ve büyükbaş hayvancılık, 
arıcılık ve tavukçuluk yapılmaktadır. 
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Afyon Sucuğu, 28.05.2004 tarih ve 25475 
sayılı, AfyonPastırması, 13.06.2004 tarih ve 25491 
sayılı, AfyonKaymağı 07.12.2005 tarih ve 26016 
sayılı Resmi Gazete’deilan edilerek Coğrafi İşaretli 
Ürünler kapsamında tescil edilmiştir.

COĞRAFİ İŞARETLİ ET  ÜRÜNÜ 

AFYON SUCUĞU

Sucukluk etler tendo, fasia, kan damarı ve 
lenf bezleri ayıklandıktan sonra iri parçalar halinde 
en az bir gün dinlendirilir. Dinlendirilen etler iri 
olarak kıyma makinelerinde çekilerek hamur haline 
getirilir. Hamura içyağları, baharatlar, stabilizatör, 
antioksidan madde ve antimikrobiyal maddeler 
eklenir. Hamur homojen olarak karıştırılır. Karışım 
en az 12 saat bekletilir. Daha önce hazırlanmış olan 
doğal veya suni bağırsak içine doldurulur. Dolum 
yapılan sucuklar terlemeye bırakılır. Terletilen sucuk 
dizileri doğal veya teknolojik ortamlarda (Türk 
Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliğine göre ısıl 
işlem uygulanarak) kurumaya bırakılır.

AFYON PASTIRMASI 

Afyon Pastırması kesilen sığır gövdelerinin 
bazı özel bölümlerinden sökülen etlerin 
tuzlama, kurutma ve çemen denilen yenilebilir 
özel maddeyle kaplanarak tekrar kurutulup 
olgunlaştırılarak renk almasının sağlanmasıyla 
elde edilen bir et ürünüdür. Afyon Pastırması 
Üretim Tekniği: Afyon’da kesilen hayvanların etleri 
kesimhanelerde su değmeden elde edilir. Bu özellik 

Afyon pastırmasında kullanılan etlerin kalitesini, et 
ürünlerinde dayanıklılık ve olgunlaşmada, renk 
ve elde edilen rengin devamlılığını sağlamaktadır. 
Pastırmalık etler blok halinde kemiklerden ayrılarak 
sokum işlemi yapılır. Sökülen etlerin; fasia, tendo, 
lenf bezleri, yağ ve şekilsiz et  parçaları traşlama 
yapılarak pastırmalık ete şekil verilir. Uç kısımlarına 
askıya takılabilmesi için saklanır ve tahta veya krom 
nikel teknelerde karınca başı tabir edilen orta 
irilikte tuza yatırılır. Fazla tuzları silkelenerek, bıçak 
yaraları üste gelecek şekilde üst üste istiflenir. 24 
saat bu şekilde bekledikten sonra bıçak yaraları 
alta gelecek şekilde yeniden istiflenir ve 24 saat 
bu şekilde bekletilir. Tuzlamalar sonucunda etler 
kanlı sularını bırakırlar. Tuzlama süresini dolduran 
pastırmalık etler sürekli temiz su akan küvetlerde 
önce çalkalanarak sonra küvette sabit durarak  
fazla sularından arındırılır. Kurutma işlemi doğal 
ortam veya iklimlendirme odalarında 5-12 
gün süreyle kurutulur. Kurutulan etler düz bir 
zeminde düz çapraz olarak birbirlerinin üzerine 
istiflenerek yüksekliği bir metreyi geçmeyecek 
şekilde denklenir. Dengin zerine koyulan ağırlık 
ile et kütlesi baskıya alınır. Baskı şlemi et kütlesinin 
kalınlığına göre 6-12 saat arasıdır. Baskıdan çıkan 
etler 1-7 gün süreyle askıya alınırlar. 
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İkinci defa kurutulan etler yeniden 4-5 
saatlik baskıya alınırlar. Olgunlaştırılan pastırmalık 
et aroma, tat, görünüm ve özellikle dış koşullara 
karşı eti koruması için çemen hamuru (buy otu 
tohumu, ezilmiş sarımsak ve az acılı kırmızı toz biber 
karışımından temiz su ilavesiyle salça kıvamında 
hazırlanan kaplama maddesi) ile etleri iyice kaplanır 
ve krom nikel küvetlerde bu şekilde 15-30 saat kadar 
bekletilir. Bu süre sonunda yüzeyleri etin şekline 
göre el ile sıvazlanarak düzeltilir. Çemenlenen etler 
tahta çıtalar üzerinde uç kısımlarından asılarak 3-4 
gün hava cereyanı olan bir yerde bekletilir. Doğal 
ortamda 2-6 gün, iklimlendirme odasında (18-20 
derecede) 24 saat süreyle son askı işlemi uygulanır. 
Üretimin her aşaması Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri 
Tebliğine uygun olarak yapılmalıdır.

COĞRAFİ İŞARETLİ SÜT ÜRÜNÜ 

AFYON KAYMAĞI

Afyon kaymağı sadece Afyon’a özgü bir 
kaymak çeşididir. Manda sütünün tekniğine uygun 
kaynatılarak 92° C’de en az 2 dakika tutulması ve 
tekniğine uygun soğutulması ile elde edilen ürünü, 
ifade eder.

Manda sütü son on yılda çoğu ülkede popüler 
hale gelmiştir. Manda yetiştiriciliğinin belli iklim ve 
coğrafi koşullar gerektirmesi ve süt veriminin inek 
sütüne kıyasla daha düşük ve de mevsimsel olması 

nedeniyle az bulunur bir süt türüdür. İnek sütüne 
göre %40-60 daha fazla protein, yağ ve kalsiyum, 
A vitamini ve fosfor, %18 daha fazla kuru madde 
içermektedir. Tüketilen diğer süt türleri içinde en 
yüksek yağ oranına sahiptir. Manda sütü kendine 
özgü tat ve kokusuyla (tatlımsı tadı), beyaz renginden 
dolayı ve zengin bileşimi ile besinsel ve teknolojik 
açıdan özel bir önem taşımakta olup, özellikle peynir, 
tereyağı ve kaymak yapımında tercih edilmektedir. 

Manda sütü sadece lezzet yönünden değil, 
%58 daha fazla kalsiyum, %40 daha fazla protein 
ve daha az kolesterol çermesi gibi besleyici 
yönlerden inek sütüne göre daha üstündür. Ayrıca 
manda sütünde doğal antioksidan lan tokoferol 
miktarı ve peroksidaz aktivitesinin inek sütüne 
göre 2-4 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Manda 
sütü proteinlerinden özellikle serum proteinlerinin 
ısıya karşı direnci inek sütü proteinlerinden daha 
yüksektir. Bu durum manda sütünün ve ürünlerinin 
ısıl işleme karşı direncinin yüksek olmasına neden 
olmaktadır.
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Afyon Kaymağının Ayırt Edici Özelliği:

Afyon Kaymağı özellikle manda sütünden 
elde edilir. Afyon’un coğrafi konumu ve coğrafi 
özellikleri, rakımı, sert iklim şartları, doğal kaynak 
suları, sahip olduğu mera ve otlaklar, mandaların 
daha çok doğal otlak ve yaylalarda çeşitli otlar 
yiyerek beslenmeleri, besiye çekildiklerinde 
özellikle Afyon’a özgü haşhaş (yerel tanımlamayla 
haşkeş) küspesi ile beslenmeleri manda sütüne ayrı 
bir lezzet vermektedir. Bu sütten yapılan kaymak 
ayrı bir lezzet ve dayanıklılığa sahiptir. Kimyasal 
analiz raporuna göre Afyon Kaymağı analiz 
raporu; Su (rutubet) %33 Kuru Madde %67 (Yağ 
%62, Azotlu madde (Protein), %3,50 Süt Şekeri 
(Laktoz), %1.10 Kül değeri %0,40) şeklindedir. 

Afyon Kaymağının Üretim Tekniği: 

Sağılan manda sütleri 2-2,5 litrelik kaymak 
tavalarının yarısına gelecek şekilde aktarılır. Tava, 
ağır yanan ocağın (Kuzinenin) veya  mangal 
kömürü ateşinin üzerine alınır. Süt kabarıncaya 
kadar yüzeyde oluşan tabaka kırılmadan pişirilir.
Ocaktan  alınan sütlerin üzerine bir bez örtülür. 
Ardından daha kalın bir örtü örtülerek akşama 
kadar bekletilir. Sütler akşama kadar soğuk odada 
bekletilir.  

Sağılıp süzülen akşam sütleri kaymak  
tabakasının kenarından tavaya aktarılır ve tava iyice 
doldurulur. Tavalar ocağa alınır ve süt taşırılmadan 
kabarıncaya kadar tekrar pişirilir. 

Pişen sütler ocaktan alınır ve üzeri örtülerek 
5-6 saat daha soğuk odada bekletilir. Ertesi sabah 
tavalarda oluşan kaymaklar iğne yardımı ile önce 
(+) şeklinde kesilir.Sonra tava ile de bağlantısı 
kesilir.Elle tavadan alınarak kaymak tabaklarına 
yerleştirilir.*

* Kaynak: Et ve Süt Kurumu Coğrafi İşaretli Et ve Süt Ürünleri Kitabı
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ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İşletmelerin Varoluş Amaçları
1. Kârlılık
2. Süreklilik, sürdürülebilirlik
3. Sosyal sorumluluk

İşletmelerin sürdürülebilir olması gerekir, sosyal ve yasal sorumlulukları vardır.
Gıda işletmelerinde bu durum biraz farklıdır. Beslenme sağlıklı yaşamın parçasıdır ve sağlıklı beslenme 
yaşamımızın bir gereğidir. Gıda üreten işletmelerin insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak kısa, orta 
ve uzun vadede olumlu veya olumsuz etkileri olur. 
Gıda Güvenliği
Gıda güvenliği tüketicinin sağlığına olumsuz etkisi olmadığına dair verilen bir güvencedir.
Gıda güvenliği kapsamına sadece gıdayı üretenler değil; üretim için gerekli tüm süreçlerde (ambalaj, 
lojistik vb.) girer. 
Gıda işletmelerinde bir sorun çıktığında bu durum amaçlarını ve varoluşu etkiler. Gıda güvenliği gıda 
üreten bir kuruluşun kârlılığı ve verimliliği için çok önemlidir.
Tarihçe 

1950’li yıllarda Williams Edwars Deming’in kalite yönetimi ile ilgili görüşleri, Japon ürünlerinin 
kaliteye yönelmesinde önemli bir etken olmuştur.

Uluslararası standartlar, uluslararası ticareti kolaylaştırmak için ortaya çıkmıştır. ISO (International 
Organization for Standardization ) merkezi Cenevre’dir.

ISO’nun temelinde askeri standartlar, konserveciliğin temelinde ise uzay çalışmaları vardır. 1960’lı 
yıllarda uzaya giden insanın nasıl besleneceği gündeme geldiğinde NASA gıda güvenliği çalışmalarını 
başlatmıştır.

HACCP kavramı 1960’lı yıllarda Pillsbury Şirketi, ABD ordusu ve NASA tarafından uzay programı 
için güvenli gıdaların üretiminin ortak şekilde geliştirilmesi için ortaya çıkmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin gıda güvenliği ilkelerini uygulamaya başladıktan sonra İngiltere ve 
zamanında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adıyla kurulan topluluk üyesi ülkeler de gıda güvenliği 
ilkelerini uygulamaya başlarlar. Avrupa Topluluğu adını alan AET 1987 yılında bir direktif yayınlayarak 
topluluk ülkelerine ürün gönderen ülkelerin Gıda Güvenliği Standardını uygulamalarını zorunlu tutmuştur.
Türkiye’de gıda güvenliği konusunda 1997 yılında Tarım Bakanlığınca Türk Gıda Kodeksi yayınlanmış ve 
gıdaların bu kodeks şartlarına göre üretilmesi zorunlu olmuştur.
Gıda Güvenliğinin Önemi

ISO 22000, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemidir. GGYS’nin benimsenmesi bir kuruluşun gıda 
güvenliği konusundaki genel performansını iyileştirmeye yardımcı olur. Gıda Güvenliği, gıda güvenliği 
tehlikelerinin tüketim anında ortaya çıkmasıyla önem kazanır. Gıda güvenliği tehlikeleri gıda zincirinin 
herhangi bir aşamasında çıkabilir. Bu nedenle gıda zinciri boyunca yeterli kontrol zorunludur.
GGYS Gereklilikleri

İnteraktif iletişim
Sistem yönetimi
Ön gereksinim programları
Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP)

Sistem PUKO (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) döngüsüne göre çalışır.
Bu sistemi bir masa gibi düşünürsek bu masanın en önemli dört ayağı:

1. GMP-İyi üretim uygulamaları 
2. GHP-İyi Hijyen uygulamaları
3. GLP-İyi laboratuvar uygulamaları

PERSONELDEN

Fatma GÖKMEN
İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemleri

Şube Müdürü
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4. GSP-İyi tedarikçi uygulamaları
Kuruluşun özelliğine göre bu uygulamalar artırılabilir. 
Önleme ve Ölçme Faaliyetleri

Yönetim sistemlerinde başarısızlık maliyeti ile karşılaşırız. İşletmeler önleme ve ölçme fonksiyonlarına ne 
kadar yatırım yaparlarsa maliyetleri minimize edebilirler. Önleme ve ölçme gıda güvenliğinin metodolojisidir. 

Bir gıda güvenliği ekibi ve bunun bir lideri olmalıdır. Gıda güvenliği ekibi bunların doğru olduğunu 
onaylar, tehlike analizlerini gerçekleştirmek için tüm bilgileri sağlar ve oluşturur. Riskleri değerlendirir ve 
tedbirleri alır. Kalibrasyon ve laboratuvar analizlerini, tehlike kontrol planını, kritik limitlerini belirler ve 
ölçülebilir olmasını sağlar.

Sistemin Aşamaları
1. Kapsamın belirlenmesi
2. Gıda güvenliği ekibinin oluşması
3. Hammadde ve ürünlerin tanımlanması
4. Akış şemalarının oluşması
5. Akış şemalarının doğrulanması
6. Hassas tüketici gruplarının belirlenmesi
7. Her bir proses aşamaları için tehlikelerin belirlenmesi
8. Risk analizi
9. Kritik limitlerin belirlenmesi
10. İzleme sistemi
11. Düzeltme ve düzeltici faaliyetlerin planlanması
12. Doğrulama sistemi
13. Dokümantasyon sistemi

HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları), güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması 
amacıyla düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır.
Gerekli hijyen şartlarının sağlanması, sağlık riski oluşturabilecek nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin 
kaldırılması temeline dayanır.
Gıdanın tüketim anında güvenli olmasının temin edilmesi, tehlikelerin önlenmesi veya kabul edilebilir 
düzeylere indirilmesi için gerekli tedbirler olarak düşünülebilir.
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), bu sistemin kalbidir. 
Bu sistem diyor ki:

1. Zemin kolay temizlenebilir olmalıdır.
2. Zemin en az %2 eğime sahip olmalıdır. Özellikle bu durum süt işletmeleri için önemlidir.
3. Duvarlar kolay temizlenebilir bir malzemede olmalıdır. Eğer duvarlar fayans ise derz dolgular 

antibakteriyel olmalıdır.
4.Gıda işletmelerinde buharlaşmaya sık rastlandığı için havalandırma tedbirleri önemlidir. Üretim 

alanında yoğuşmayı engelleyecek havalandırma tedbirleri olmalıdır. 

43



5. Haşere, sinek, kemirgen vb. hayvanların girmeleri engellenmelidir.
Bu gibi şartlar kuruluşun özelliğine göre değişebilir ve arttırılabilir. 
Ön Gereksinim Programları

Kurumumuzda gıda güvenliği yönetimin sisteminin uygulanması gıda güvenliğinde performansını artırmaya 
yardımcı olabilecek stratejik bir karardır. GGYS’nin gıda güvenliği politikası ve hedefleri kuruluşun stratejik 
yönü ile uyumlu olmalıdır.
GGYS’nin planlanması, uygulanması, işletilmesi, sürdürülmesi ve güncellenmesi gerekir. Aynı zamanda yasal 
ve düzenleyici gıda güvenliği gerekliliklerine de uyulmalıdır.
Sağlığa olumsuz etki yapan gıda içerisindeki biyolojik, kimyasal veya fiziksel madde gıda güvenliği tehlikesidir.
Ön Gereksinim Programları (ÖGP), gıda güvenliliğinin sürekliliğini sağlamak için gerekli olan temel 
koşullar ve etkinliklerdir.
Operasyonel Ön Gereksinim Programları (OÖGP), önemli bir gıda güvenliği tehlikesini 
önlemek veya kabul edilebilir bir düzeye düşürmek amacıyla yapılan ölçüm ve gözlemlerle ürünün etkili 
şekilde kontrolünün sağlandığı kontrol tedbirleridir.
KKN kontrol tedbirlerinin uygulandığı tanımlanmış kritik sınırlar olup ölçümle düzeltmelerin yapıldığı süreç 
adımlarıdır. Güvenli ürün ile güvensiz ürünü ayıran noktalardır.
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Planlaması

GGYS’ye ait politikayla uyumlu, ölçülebilir, izlenebilir ve sürdürülebilir hedefler belirlenir. Gıda 
güvenliğini etkileyebilecek potansiyel acil durumlar ve kazaları yönetmeye yönelik yöntemler oluşturulur 
ve uygulanır. Tehlike analizini gerçekleştirmek için tüm hammaddeler, ürünle temas eden malzemelere 
ilişkin dokümante edilmiş bilgilerin sürekliliğini sağlanır. Belirgin gıda güvenliği tehlikelerine karşı özellikle 
hassas olduğu bilinen tüketici grupları tanımlanır. Akış diyagramları tehlike analizini gerçekleştirmek için doğru 
ve ayrıntılı hazırlanır. Ürün türüne göre fiili üretim alanlarına ilişkin olarak tüm gıda güvenliği tehlikelerin 
tanımlanır. Bir tehlike kontrol planı oluşturulur, uygulamalı ve planın sürekliliği ve güncelliği sağlanır. KKN’lerde 
kritik sınırlar ve OÖGP’lerde faaliyet kriterleri belirlenir ve her bir kontrol tedbirleri izlenir. Kritik sınırların ve 
faaliyet kriterlerinin karşılanmadığı zamanlarda gereken düzeltmeleri ve düzeltici faaliyetler yapılır. Kullanılan 
izleme ve ölçme donanımları kullanımdan önce belirli aralıklarla kalibre edilir ve doğrulanır.

Kaynak: TS EN ISO 22000:2018  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi TG/BTG Eğitimi
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Erkeklerin askere gittiği ve savaş 

döneminde bozkırın ortasında bir Kırgız 

köyünde geride kalanların çektiği 

sıkıntılar üzerine etkileyici üslupla işlenen bir 

roman “Toprak Ana”

Cengiz Aytmatov, Türk kültürünü muazzam 
tasvirleriyle dünyada tanıtabilmiş önemli bir yazardır. 
Eserlerinde Kırgız halkının kültürünü, tarihini, geleneklerini ve 
tüm insanlığı ilgilendiren savaş, asimilasyon, dil gibi meseleleri 
eserlerinde kuvvetle işlemiştir. Cengiz Aytmatov’un 1963 
yılında yazıya döktüğü ilk romanı olan Toprak Ana, Lenin 
Ödülü’ne layık görülmüştür. Aytmatov’un romanlarında öne 
çıkan tabiat öğelerinden biri de topraktır. Romanda savaşın 
sebep olduğu yıkımın eleştirisi, insanların mücadelelerini 
toprağı konuşturarak onun diliyle ve şahitliğiyle aktarmıştır. 
Çeşitli kültürlerde bereket ve doğurganlık sembolü 
olan toprak, Anâsır-ı erbaadan biri ve annelik vasıflarıyla 
insanoğlunun vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Kısaca 
Aytmatov, yeryüzündeki canlıların yaşamını sürdürmesi 
yönünde toprak unsuruna değer yaratmak istemiştir.

ROMAN ÖZETİ

Roman II. Dünya Savaşı döneminde Sovyetler 
Birliği’ne bağlı Kırgızistan’ın bir köyünde geçer. 
Romanda köyün bu dönemde yarattığı değişim üzerine 
olaylar Tolgonay adlı bir anne etrafında ele alınmıştır. 
Bununla birlikte Tolgonay her zaman Toprak Ana ile 
konuşarak onunla dertlerini paylaşmaktadır. Tolgonay, 
kolhoz işiyle meşguldür ve işini severek yapmaktadır. 
Sonra Suvankul adında bir adamla evlenir. Bu evlilikten 
Kasım, Masalbek ve Caynak adlarında üç çocuğu 
olur. İlerleyen zamanda savaş söz konusu olunca aile 
sayısında değişimler olur. Tolgonay önce eşini sonra da 
oğullarını askere göndermek zorunda kalır ve bunun 

üzerine ölüm haberlerini alır. Bu durum karşısında 
Tolgonay, oğlu Kasım’ın eşi Aliman ile evde yalnız 
kalırlar. Tolgonay, Aliman’ı öz kızı gibi sahiplenir. Bu iki 
kadın bundan sonra cephe gerisinde daha etkin olur 
ve erkekler savaşta ölünce köydeki çoğu iş kadınların 
üstüne kalır. Bu konuda kadınlara yardım konusunda 
Tolgonay ve Aliman, ciddi fedakârlık göstermişlerdir. 
İlerleyen süreçte Aliman bir çoban tarafından hamile 
kalır. Aliman, bir günah tohumu olarak gördüğü 
bebeğini taşımaktan utanır fakat Tolgonay Aliman’a 
anneliğe verilen kutsallıktan bahsedip teselli etmeye 
çalışır. Aliman bebeğini doğururken ölür. Tolgonay 
bu bebeği kendi torunu gibi sahiplenir ve zor şartlar 
altında yetiştirir.

K İ T A P L I K
KÜLTÜR-SANAT

Kübra ERDİN
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1947 doğumluyum. Bir oğlan ve bir kız annesiyim. 
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1970 yılında 
mezun oldum. 1970 yılında Veteriner Hekim olarak Anka-
ra/Yenimahallede Hükümet Veteriner Hekimi olarak göreve 
başladım. 1973-1976 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Besin Kontrolü Kürsüsünde, Gıda Kont-
rolü ve Teknolojisi Anabilim Dalında Uzmanlık yaptım.

Et ve Balık Kurumu İmalat Dairesi Başkanlığı Sağlık 
Kontrol Şube Müdürlüğü Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuva-
rında 1979 yılında göreve başladım. Çalışma hayatım boyun-
ca hem çok severek çalıştım hem de nice anı biriktirdim… 
2000 yılında ise severek çalıştığım Kurumumdan emekli ol-
dum. 

Kurumun İzmir/Çeşmede çok güzel bir kampı vardı. 
Çocuklar kendi aralarında anlaşır, aileler aynı döneme denk 
getirirdik tatil dönemlerini… Gerçekten çok keyif alırdık. Bir 

dönem, kamp dönüşü Pazartesi günü daireye gittim. 20 yılını 
dolduranları emekli ettik, biri de sensin dediler. Dosyalarımızı 
Emekli Sandığı’na göndermişler. O zaman çok üzülmüştüm. 
Ama yaklaşık bir ay kadar sonra Danıştay Kararıyla tekrar işe 
başlattılar bizi. O dönem yaşadığım üzüntü ve sevinci anlata-
mam size…

Bana yer verdiğiniz için çok teşekkürler. Geçmişteki 
tüm yöneticilerime, mesai arkadaşlarıma sevgi, saygı ve min-
netle…

AYŞE BEDEL

ET VE BALIK KURUMU

EMEKLİ 

UZMAN VETERİNER HEKİM

anılardan
Bir YapraK

NOSTALJİ
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CİLT : 5  -  SAYI : 31
EKİM  - 1982

1952 yılında kurulan ve 1990’lı yıllarda özelleştirme kapsamına alınan Et ve 
Balık Kurumu, 2005’te özelleştirme kapsamından çıkarılarak yeniden yapılandırılmış 
ve Et ve Süt Kurumu olarak ülkemiz tarım ve hayvancılık sektöründe hizmete devam 
etmektedir. 

Et ve Balık Kurumunun 1982 yılında, kuruluşunun 30. yılına özel yayımlanmış 
Et ve Balık Endüstrisi Dergisinde “ET VE BALIK KURUMUNUN DÜNÜ BUGÜNÜ 
YARINI”, “ET VE BALIK KURUMU’NA TOPLU BAKIŞ” başlıklı yazıları ve Kurumumuzun 
köklü tarihini ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz…
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Erzurum Et Kombinası - 1953 Ankara Et Kombinası - 1955

Konya Et Kombinası - 1955 İstanbul (Zeytinburnu) Et Kombinası - 1956

Urfa Et Kombinası - 1968 Bursa Et Kombinası - 1970
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Tatvan Et Kombinası - 1976 Ağrı Et Kombinası - 1976

Kayseri Et Kombinası - 1971 Kars Et Kombinası - 1972

Diyarbakır Et Kombinası - 1975 Adana Et Kombinası - 1975
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Amasya Et Kombinası - 1977 Burdur Et Kombinası - 1977

Gaziantep Et Kombinası - 1978 Van Et Kombinası - 1978

1968-1981 yılları arasında %98 yerli malzeme ve tamamen yerli iş gücü ile 15 Et kombinası daha 
hizmete alınarak bugün Et kombinalarımızın sayısı 19’a ulaşmıştır.

Manisa Et Kombinası - 1980

Elazığ Et Kombinası - 1969 

Adapazarı Et Kombinası - 1978 
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Muş’ta, uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından yaylalar, 
göçerlerle şenlendi. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonla-
rıyla huzur ortamının sağlandığı yaylalar, yaz mevsimi boyunca 
hayvancılık yapan göçerlere ev sahipliği yapacak. 

Muş’un serin yaylalarında hayvancılık yapmak isteyen göçerler, 
çadırlarını kurmaya başladı. Güvenlik güçlerinin başarılı ope-
rasyonları sonucu huzur ve güven ortamının hakim olduğu 
Şenyayla Bölgesi, hayvan sesleri ve göçerler ile renklendi. Yaz 
aylarını yaylalarda geçirecek olan göçerler, kışlık yağ ve peynir 
ihtiyaçlarını da burada üretecek. Küçükbaş ve büyükbaş hay-
vanların otlaklara serilmesiyle oluşan manzara eşliğinde günle-
rini geçiren besiciler ile göçerler, elektrik ve şebeke hattı olma-
dan doğal şartlarda yaşam sürüyor.

Muş’ta yayla sezonunun başladığını belirten yaylacı Sinan Oğ-
lago, “Bahar mevsiminin gelişiyle bizler de hayvanlarımızı 
Şenyayla Bölgesi’ne getirdik. Havanın serin olmasından dolayı 
hayvanlarımızı buraya getirdik. Şenyayla Bölgesi’nde güvenli, 

huzurlu ortam var, herhangi bir sıkıntı yok” dedi. 

Kış mevsimini sıcak kentlerden Mardin’de geçirdiklerini ve ba-
har mevsimiyle Muş’a geldiklerini anlatan yaylacı Selam Tuğa 
ise 30 günlük zorlu yolculuk sonrası hayvanlarla Şenyayla’ya 
ulaştıklarını söyledi. Çadırlarını kurduklarını belirten Tuğa, “30 
günlük yolculuğumuz zorlu geçti. Bazı yerlerde ot yoktu, bazı-
larında ise köylüler bırakmadı. Sonunda Muş’un serin yaylala-
rına vardık. Çok şükür; yaylalar huzurlu, serin, sorun yok. Yaz 
hazırlıkları başladı. 5 ay boyunca burada kalacağız. Sonbahar 
mevsiminde tekrar Mardin’e döneceğiz” diye konuştu. 

MuŞ’Ta YaYlalar ŞEnlEndi
Yaz Mevsimi Boyunca Hayvancılık 
Yapan Göçerlere 
Ev Sahipliği Yapacak

SEKTÖRDEN
HABERLER
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Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde, çev-
resindekilerin ‘kadınsın yapamazsın’ sözleri-
ne karşın, 10 yıl önce yaşamını yitiren eşinin 
yarım bıraktığı çiftliğin inşaatını tamamlayarak 
3 inek alıp besiciliğe başlayan Gülçin Saka-

roğlu, aradan geçen süre içerisinde devlet 
desteğiyle hayvan sayısını 600’e çıkardı. 3 yıl 
önce de araç kullanmayı öğrenip ehliyet alan 
Sakaroğlu, “Kadınlar, asla hayallerinden vaz-
geçmemeli ve çalışarak başarıya ulaşmalıdır” 
dedi. 

Gülçin Sakaroğlu, 2011 yılında ge-
çirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eşi 
İmam Sakaroğlu’nun yarım bıraktığı çiftliğin 
inşaatını tamamlamak için kolları sıvadı. Çev-
resindekiler, çocukları evlendiği için yalnız 
olan Sakaroğlu’nu, yapamayacağını söyle-
yerek vazgeçirmeye çalıştı. Ancak, eşinin 
hayalini gerçekleştirmek istediğini söyleyen 
Sakaroğlu, elindeki birikimle 3 inek alarak 
besiciliğe başladı. Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’na başvurup 183 koyun alarak çiftliği bü-
yüten Sakaroğlu, hayvanlardan elde ettiği 
süt ürünlerini satarak, aradan geçen süre 
içerisinde 600 koyun ve 20 inek sahibi oldu. 
Çiftliğinde 12 kişiyi istihdam ederek çevre-
sindekilere örnek olan Sakaroğlu, 3 yıl önce 
araç kullanmayı da öğendi. Kendisine kim-

se inanmamasına rağmen başardığını belir-
ten Gülçin Sakaroğlu, “Eşim ölmeden önce 
çiftlik için inşaata başladı. Ancak, eşim kalp 
krizinden vefat etti. Çocuklarım ‘burası ba-
bamın hatırasıdır, yaşatalım’ dediler. Ben da 
çocuklarımın desteğini aldıktan sonra yarım 
kalan inşaatı bitirerek bu işe başladım. Bana 
çevremdekiler ‘eşin ölmüş, kadın başına ya-
pamazsın’ dedi. Ama ben yılmadım, kimse 
inanmıyordu ama ben başardım. 3 inekle 
başladım ama şimdi 600 hayvanım var” dedi.

Besiciliği keyifle yaptığını ve 12 kişiye 
istihdam sağladığını dile getiren Sakaroğlu, 
“Günüm tamamen burada geçiyor. Doğal 
olduğu için insanlar gelip süt ve süt ürünle-
rini çiftlikten alıyor. Çocuklarım, ‘artık yoru-
luyorsun bu işi bırak’ diyorlar ama ben bu işi 
severek yapıyorum. Bir iş yapıyorsanız mut-
laka sevmeniz lazım. Şimdiki gençler rahat 
iş arıyor. Ama ben tüm gençlere hayvancılık 
yapmalarını tavsiye ediyorum. Devlet des-
teklerini değerlendirsinler ve en önemlisi de 
işi yapmak için kararlı olsunlar. Ben bu ya-
şımda başardım ve inan herkes bunu başara-
bilir. Kadınlara da tavsiyem asla hayallerinden 
vazgeçmeyerek, çevresinin sözlerine kulak 
tıkayarak çok çalışarak başarılı olsunlar” ifa-
delerini kullandı.

Kadın üretici Kendi Çiftliğini Kurdu

‘KiMSE 
inanMıYOrdu aMa 

BaŞardıM’
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