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Et ve Süt Kurumunun tüm teşkilatlarında görevinin başında canla başla
çalışan çok kıymetli arkadaşlarım,
1 Ekim 1952 tarihinde Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü olarak hizmete başlayan ve
bugüne kadar ülke hayvancılığına verdiği destek ile sektörün gelişmesine büyük katkı sağlayan
Et ve Süt Kurumumuzun faaliyetlerini sizlerle ve kamuoyuyla paylaştığımız yayın mecralarımıza
bir yenisini daha ekliyoruz.
Kurumsal çalışmalarımızın ve sektörle ilgili gelişmelerin ESK penceresinden yansımalarını
ulaştırmayı hedeflediğimiz “AKTÜEL BÜLTEN” ile kurum hafızasına kayda değer notlar alırken aynı
zamanda kendi içimizdeki etkileşimi de artırmış olacağız.
Ülkemize yaklaşık 70 yıl hizmet etmiş olan Kurumumuzun dergicilik faaliyetleri konusundaki
tecrübesi her ne kadar özelleştirilme süreci ile birlikte 1993 yılında sekteye uğramış olsa da çok
kıymetli bir hazineye sahip kütüphanemize, 2021 yılı itibarıyla iki değerli yayını kazandırmış
olmak bizleri ayrıca gururlandırıyor. Bu güzide Kurumun bir neferi olarak sizlerin merkez ve taşra
teşkilatlarımızdaki çalışmalarınızdan edindiğiniz birikimleri sahada yakaladığınız izlenimleri mesai
arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir mecrayı hizmetinize sunuyor olmaktan ayrıca mutluyuz.

Değerli Okurlar,
Et ve Balık Kurumu, yeni adı ile Et ve Süt Kurumu Türkiye’nin et endüstrisi hayatının ulvi
tablosudur. 1952’den günümüze kadar hizmet etmeye devam eden Kurumumuzun yeni misyon
ve hedefleri ile ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bültende emeği
geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim.
Yolu, bahtı açık olsun…
Osman UZUN
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
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Başlarken
Küresel salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte hayatımızda çok şeyler değişti. Çalışma,
alışveriş, giyim tarzımız, öğrenme yöntemimiz hatta aile hayatımız gibi tüm yaşam kültürümüzdeki
farklılıklara alışmaya çalışıyoruz. Bir süredir sanki kâbus görüyor gibiyiz. İnşallah en kısa zamanda
normal hayatımıza döneriz. Bu şartlarda da olsa toplumun ihtiyaçları sürüyor ve bu ihtiyaçların
karşılanması için çalışmalar da devam etmelidir. Faaliyetlerini hiç ara vermeden sürdüren
Kurumumuz, pandemi döneminde artan ihtiyaçlara cevap vermek için daha da çok çaba sarf
ediyor.
Bu süreçte çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutmak, kurumsal aidiyet
duygusunu güçlendirmek sağlıklı bir iletişimden geçmektedir. Bu nedenle hayatımıza aktüel
çerçeveden bakmayı amaçlayan bir bültenle yolumuza devam ediyoruz.
Et ve Süt Kurumu Aktüel Bülten adıyla yaşatacağımız yayımımızda, Et ve Süt Kurumunu
güncel haberlerimizle kayda geçirmek, Et ve Süt Kurumuna yıllarını veren meslektaşlarımızla
röportajlar gerçekleştirmek, kültür-sanat alanında köşe yazıları ortaya çıkarmak ve daha niceleri
ile Kurumumuzda gelişen faaliyetleri yakından tanıtma amacındayız. Bundan dolayı sizlerle yılda
dört kez bir araya geleceğiz.
Tüm çalışanlarımızın katkılarını bekliyorum.
Bültenimiz hayırlı ve uzun ömürlü olsun.
Selamlarımla…
Dr. Cemal ÇALIK
Genel Yayın Yönetmeni
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BAKAN PAKDEMİRLİ:
“SON 19 YILDA HAYVANCILIĞA TOPLAM
73 MİLYAR LİRA DESTEK ÖDEDİK”

“

Büyükbaş Hayvan
Varlığında Cumhuriyet
Tarihinin En Yüksek
Rakamına Ulaştık
Tarım Sektörü 2020 Yılında
Yüzde 4,8 Büyüdü
Suni Tohumlama Projesiyle
Ülke Ekonomisine
8,4 Milyar Lira Katkı
Sağlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli,
Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi Lansmanı’na katıldı.
Projeyle ülke ekonomisine 30 ayda 8,4 milyar katkı
sağlanacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, projenin
ülke hayvancılığı için hayırlı olmasını diledi.
Hayvancılığı geliştirmek ve güçlendirmek için
önemli yeni projeleri hayata geçirdiklerini ve sektöre
önemli destekler sağladıklarını anlatan Pakdemirli,
“Son 19 yılda hayvancılığa toplam 73 Milyar Lira destek
ödedik. Bunun yüzde 21’i yani 16 Milyar Lirası son 3
yılda ödendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle
birlikte hayvancılıkta, yerli, yeterli ve kaliteli üretim
anlayışıyla çalışmalarımıza hız kattık. Son 3 yılda;
hayvancılığa verdiğimiz desteği 2 kattan fazla artırarak
7,8 Milyar Liraya çıkardık” dedi.
Bakan Pakdemirli, son 19 yılda yem bitkilerine
toplam 6,7 Milyar Lira, son 3 yılda ise toplam 2,2 Milyar
Lira destek ödediklerini söyledi.
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“

Kaliteli süt temini için çiğ süt üretimine
önem verdiklerini dile getiren Pakdemirli, çiğ
süt prim desteğini son 3 yılda 2,3 kat artışla
695 Milyon Liradan, 1,6 Milyar Liraya çıkardıklarını ifade etti.
Pakdemirli, damızlık büyükbaş hayvanlardan daha fazla buzağı elde etmek amacıyla
uyguladıkları çalışmalarla ise geçen yıl mevcut
damızlıklardan 250 bin ilave buzağı aldıklarını
belirtti.
Besilik materyal üretim merkezi niteliği
taşıyan GAP, DAP, KOP ve DOKAP bölgelerinde 738 ahır ve ağıl yapımına 110 milyon Lira
hibe desteği ödediklerini vurgulayan Pakdemirli, tüm bu çalışmalar sonucunda hem hayvan varlığında hem de hayvansal üretimde
ciddi artışlar yaşandığını söyledi.
“BÜYÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞINDA
CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK
RAKAMINA ULAŞTIK”
Yaptıkları çalışmalar sonucunda Türkiye’nin küçükbaş hayvan sayısında Avrupa’da
birinci, büyükbaş sayısında ise ikinci sırada bulunduğunu dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

Tarımsal hasılanın bir önceki yıla göre
yüzde 20 artışla 333,3 milyar liraya yükseldiğini belirten Pakdemirli, “Ülkemiz; tarımsal
hasılada Avrupa’da lider, Dünya’da ilk 10 içindedir. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız; 2020
yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 20,7
Milyar Dolara, tarımda dış ticaret fazlamız ise
yüzde 9 artışla 5,5 Milyar Dolara yükseldi. Sulama alanında yaptığımız büyük yatırımlar sayesinde meteorolojik kuraklığa rağmen, toplam
bitkisel üretimiz 9 Milyon ton ilave artışla 126
Milyon tona ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı” dedi.
Suni tohumlamanın, sığırlarda genetik
ilerlemeyi sağlayan ve yaygın biçimde kullanılan etkin biyoteknoloji uygulamalarından bir
tanesi olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle
konuştu:
“Bugün Lansmanını yaptığımız Etçi ve
Kombine Irklarının Yaygınlaştırılması Projesini, suni tohumlama uygulamalarının az olduğu illerin ilçe ve köylerinde yaygınlaştıracağız.
Böylece; yüksek verimli etçi ve kombine ırk
boğaların kullanılmasıyla suni tohumlamanın
ve yüksek verimli kültür ırklarının yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.”

“Son üç yılda; Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 5,4 artışla, 18,2 milyon başa yükselterek Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştık. Küçükbaş hayvan varlığımızı
ise yüzde 17,3 artışla, 54,1 milyon başa çıkardık.
Son 3 yılda 10 Milyon küçükbaşı sürülere kattık. Böylece süt üretimimiz yüzde 4 artışla 23
milyon tona, kırmızı et üretimimiz ise yüzde
7,4 artışla, 1,2 milyon tona ulaştı. Çin’e süt ve
süt ürünleri ile kanatlı eti ve ürünleri ihracatına başladık. Tüm bu yapılan çalışmaların sonucunda, canlı hayvan ve hayvansal ürün dış
ticaretinde 2019 yılında 585 Milyon Dolar, 2020
yılında ise yüzde 24 artış ile 727 Milyon Dolar
dış ticaret fazlası verdik.”

“PROJEYLE ÜLKE EKONOMİSİNE 8,4
MİLYAR LİRA KATKI SAĞLANACAK”

“TARIM SEKTÖRÜ 2020 YILINDA
YÜZDE 4,8 BÜYÜDÜ”

Bakan Pakdemirli, projenin 2020-2023
yıllarını kapsadığını toplam bütçesinin 193,3
Milyon Lira olduğunu belirterek, “Proje ile 30
ay sonunda ülke ekonomisine 8,4 Milyar Lira
katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje; Ülkemize
ve Erzurum ilimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Geçen yıl pandemiye ilaveten ciddi bir
meteorolojik kuraklık yaşandığını ifade eden
Pakdemirli, tüm bu olumsuzluklara rağmen
tarım sektörünün 2020 yılında yüzde 4,8 büyüdüğünü ve son 3 yılın en yüksek büyüme
rakamına ulaştığını dile getirdi.
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Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesini 65 milyon lira bütçeyle başlattıklarını,
projenin 2022 ve 2023 yıllarında da devam
edeceğini dile getiren Pakdemirli, ilerleyen
dönemde proje kapsamına alınan il sayısını
proje bütçesine göre artıracaklarını söyledi.
Projeyle, ortalama yüzde 7,3 olan suni tohumlama oranının daha da artırılacağını ifade
eden Pakdemirli, böylece 3 yıl içerisinde yüksek genetik kapasitede 1,2 milyon baş buzağı
elde etmeyi hedeflediklerini açıkladı.

ESK’DAN HABERLER

ET VE SÜT KURUMU,
PANDEMİDEN ETKİLENMEDİ
“ESK Türkiye’nin
et ihtiyacını
karşılamaya devam
ediyor”
Et ve Süt Kurumu, koronavirüs salgını sürecinde alınan üst düzey önlemler
sayesinde Türkiye’nin et ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Kuruma ait 13 et
kombinasında salgın döneminde aralıksız mesai sürdürülüyor. Pandemi dönemi boyunca tüketicilerin et ihtiyacının
karşılanmasında aksaklık yaşanmadığını hatırlatan ESK Genel Müdürü Osman
Uzun, 2020 yılında yaklaşık altmış bin
ton et ve et ürününü tüketiciye uygun
fiyata ulaştırdıklarını anlattı. Türkiye’nin
dört bir yanında üreticilere kesim hizmeti sunarken diğer taraftan üretime
devam ettiklerini vurgulayan Genel Müdür Uzun, “Et ve Süt Kurumu olarak tüketicilerimizin sağlıklı, güvenli, kaliteli
ürünlere çok uygun fiyata ulaşabilmesi
için kombinalarımızda kırmızı et, beyaz
et ve şarküteri ile raf ömrü uzun ürünler
üretiyoruz. Ürün çeşitlerimizi artırmaya
yönelik tüketici odaklı AR-GE çalışmalarımız sürüyor. Pandemi tedbirleri kapsamında mağazalarımızda ambalajlı ürün
uygulamasına geçildi. Bu uygulama
tüketicilerimizin alışveriş sürecine hız
kazandırdı. Daha fazla tüketicimize ulaşmak amacı ile satış noktalarımıza Tarım
Kredi Birlik ve AOÇ mağazalarını da dahil ettik. Bu kapsamda 2020 yılında yaklaşık 60 bin ton eti tüketicilerimize sunduk. Hem üreticimizi hem tüketicimizi
koruyan politikalarımızı 2021 yılında da
sürdürüyoruz.” dedi.
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Kombinalarda
Önlemler Üst Düzey
Kurumun tüm kombinalarında
pandemi sürecinde salgına karşı gerekli tedbirler alınarak üretim yapıldı. Bu
kapsamda ilk olarak çalışanlar için dönüşümlü çalışma sistemine geçildi. Kronik rahatsızlığı olan çalışanlara idari izin
verildi ve sosyal mesafe konusunda çalışanlar bilgilendirildi. Kurumda kontrol
dışı sosyal mesafe ve kurallara uyulmamasının önüne geçildi. Ayrıca iş yerinde
girişlere termal kamera yerleştirildi.
Türkiye’nin dört bir yanındaki
tesislerinde, et ve et ürünleri üretimi ve
satışı ile ilgili alanlarda hijyen kuralları, iş
sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm koruyucu tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Satış Mağazalarında
Pandemi Tedbirleri
Alınan
tedbirler
kapsamında
müşterilerin rahatlıkla kullanabilmesi
için mağaza girişlerine el dezenfektanları yerleştirildi. Vatandaşların termal
kamera veya dijital ölçerlerle ateşlerinin
ölçüldüğü ESK satış mağazalarına kısıtlı
sayıda müşteri alınıyor ve vatandaşların
maske ile sosyal mesafe kuralına uygun
şekilde hareket etmelerine özen gösteriliyor.
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ
DİYARBAKIR’DA

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü
Osman Uzun, Diyarbakır Valisi
Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Osman Uzun, Diyarbakır Valisi
Münir Karaoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette, Et ve Süt Kurumunun Diyarbakır’daki faaliyetleri ile ilgili
bir değerlendirme toplantısı da gerçekleştirildi. Tarıma Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesinde
inşası planlanan et ve süt tesisleri ile ilgili de istişarelerde bulunuldu.
Toplantıya Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve ESK Genel Müdürü Osman Uzun’un yanı sıra
Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, ESK Diyarbakır Kombina Müdürü Hamdullah Güven, Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ayhan Kardan ve Kaynak Geliştirme Daire ve İştirakler Daire Başkanı Hayrettin Bahçivancı katıldı.
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Diyarbakır’da ESK Koordinasyon
Toplantısı Gerçekleştirildi
Et ve Süt Kurumu Koordinasyon
toplantısı 25-27 Mart tarihleri arasında
Diyarbakır Kombina Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya
ESK Genel Müdürü Osman Uzun, Genel
Müdür Yardımcısı Dr. Cemal Çalık, daire
başkanları, kombina müdürleri ve ilgili
birimler katıldı.
Toplantıda genel değerlendirmenin yanı sıra Ramazan ayına yönelik hazırlıklar ile ilgili birimlerin faaliyetleri de
ele alındı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, koordinasyon toplantısı vesilesi ile ESK olarak kadim şehir Diyarbakır’da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile
getirdi.
Diyarbakır Kombinasının köklü bir geçmişi ve bölge
ekonomisi için önemli yatırım değeri taşıdığını belirten Genel Müdür Uzun, Diyarbakır Kombinasının yeniden inşası
ile ilgili süreci takip ettiklerini kaydetti. ESK Genel Müdürü
Uzun, konuşmasında hayvancılık ve et sektöründe 1952 yılından bugüne hizmet eden Et ve Süt Kurumunun, ülkemizin çeşitli illerinde hizmet veren kombinaları ve yeni yatırımları ile sektörde öncülük etme görevini sürdüreceğini, bu
kapsamda Yozgat Süt Tesisi ve Trabzon Kombinasını yakın
zamanda hizmete açarak ülke ekonomisine kazandıracaklarını vurguladı.
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Toplantıda ayrıca, hizmette 38 yılın ardından emekliliğini hak eden, İnsan Kaynakları Daire
Başkanı Halil Yıldız’a Genel Müdür Osman Uzun tarafından plaket ve teşekkür belgeleri takdim
edildi. Başkan Yıldız’a, Et ve Süt Kurumuna verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Genel Müdür
Osman Uzun, emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu.

DİYARBAKIR KOMBİNASINA ZİYARET

ESK Genel Müdürü Osman Uzun, toplantının ardından Diyarbakır Kombinasını ziyaret etti.
Kombina Müdürü Hamdullah Güven, kombina müdür yardımcıları ve kurum çalışanları tarafından karşılanan Genel Müdür Uzun, çalışanlarla sohbet etti.
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
Ayşe Ayşin Işıkgece
Erzurum Kombinamızı Ziyaret Etti
Çeşitli temaslar ve ziyaretler için Erzurum’da
bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe
Ayşin Işıkgece, beraberindeki heyetle birlikte 6 Nisan 2021 tarihinde Erzurum Kombina Müdürlüğünü ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Işıkgece, 2017 yılında yeni
kampüs alanına taşınarak faaliyetlerini sürdüren
Erzurum Kombinamızın modern tesislerini ve yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek Kombina
Müdürü İsmail Atasever’den faaliyetleri hakkında
bilgi aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülke genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sağlamak ve devlet kurumları ile üreticilerin yanında
olmak amacıyla ile canla başla çalıştıklarını dile
getiren Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, hayvancılık ve besiciliğin merkezi olan Erzurum’da Et
ve Süt Kurumunun Erzurum Kombinasını ziyaret
etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
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GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN
ZİYARETLERİ
KIRIKKALE

Genel Müdürümüz Kırıkkale, Yozgat, Sivas programları kapsamında, ilk olarak Kırıkkale Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz’ı
ziyaret ederek ESK’nın Kırıkkale ve ilçelerindeki çalışmaları ve bölgenin hayvancılık faaliyetleri ile ilgili konularda istişarelerde bulundu.

ESK SÜT İŞLEME TESİSİ

YOZGAT

ESK Genel Müdürü Uzun, Yozgat Valisi Ziya
Polat’ı makamında ziyaret etti.

“

SÜT İŞLEME
TESİSİ, BÖLGEDEKİ SÜT

Yaklaşık 25 milyon TL yatırım bütçesine
sahip tesisin faaliyete geçtiğinde bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade eden
ESK Genel Müdürü Uzun, tesisin bölgedeki süt
üreticileri ve istihdam açısından büyük bir katma değer oluşturduğunu kaydetti.
Yozgat Süt İşleme tesisinin montaj çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Genel
Müdür Uzun, kurulacak süt tesisinde çiğ sütün
işlenerek peynir çeşitleri ve tereyağı gibi ürün
çeşitleri üretileceğini, Türkiye’nin dört bir yanındaki tüketicilere ulaştırılacağını anlattı.

ÜRETİCİLERİ VE İSTİHDAM
AÇISINDAN BÜYÜK BİR
KATMA DEĞER
OLUŞTURUYOR

“

Yozgat Kombina Müdürlüğünü ziyaret
eden Genel Müdürümüz, Kombina Müdürü Alpaslan Kılıç’tan 2021 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan Süt İşleme Tesisi hakkında bilgi
aldı.
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GENEL MÜDÜRÜMÜZ
SİVAS’TA

ESK Genel Müdürü
Osman Uzun, Sivas Valisi
Salih Ayhan’ı makamında
ziyaret etti.

Genel Müdürümüz ayrıca Sivas Et ve Süt
Kurumu satış mağazasını denetledi

Genel Müdürümüze Kombina faaliyetleri hakkında brifing verildi
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Tavuk Üreticileri ile Sektör
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Türkiye’nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren tavuk üreticileri ile sektör değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Genel Müdür Yardımcısı Dr.
Cemal Çalık ve Alım ve Üretim Dairesi Başkanı İbrahim Sarıtosun’un katılımı ile 1 Nisan 2021 tarihinde düzenlenen toplantıda, Türkiye’de beyaz et sektöründeki gelişmeler ele alındı, tavukçuluk
sektörünün sorunları görüşüldü ve sektör temsilcilerinin talepleri değerlendirildi.
Et ve Süt Kurumunun tavuk üreticilerinin her zaman yanında olduğunu vurgulayan ESK
Genel Müdürü Osman Uzun, Erzincan’da hizmet veren ESK Tavuk Kombinası’nın üreticilerin, üretim kapasitesini artırmaları amacı ile ürün çeşidi ve pazar ağını genişletmeye yönelik çalışmalar
yaptığını vurguladı.
Toplantıda ayrıca yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte tavukçuluk sektörüne yönelik faaliyetler
planlandı.
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AKADEMİK ET VE SÜT KURUMU
DERGİSİ’NİN İLK SAYISI
YAYIMLANDI

“

“ Akademik
Et ve Süt
Kurumu
Dergisi”
ilk sayısı ile
yayın hayatında...

Hayırlı olsun
AKADEMİK ET VE SÜT KURUMU, ET VE BALIK KURUMUNUN
1952 -1994 YILLARINDA YAYIMLANAN DERGİLERİN
MİRASINI TAŞIYOR
Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi’nin ilk sayısı Nisan 2021 tarihinde yayımlandı. Güçlü bir
ekiple yılda iki kez ve ulusal nitelikte bilimsel çalışmaları yayımlaması planlanan Akademik Et ve
Süt Kurumu Dergisi, dünyada ve Türkiye’de tarım, hayvancılık, balıkçılık ve su ürünleri ile et ve süt
sektörü temelinde gıda hijyeni ve teknolojisi, gıda güvenliği, hayvancılık ekonomisi, halk sağlığı,
sağlıklı ve dengeli beslenme, beslenmenin önemi, biyokimya, mikrobiyoloji, AR-GE çalışmaları ve
kalite yönetim sistemleri, helal gıda ve bu kapsamlardaki eğitmin rolü konularını kapsayacak.
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TRABZON KOMBİNASI
İNŞASI SÜRÜYOR

Genel Müdür Yardımcımız Dr. Cemal Çalık Trabzon Kombinası inşaatını denetledi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında devredilen
Trabzon Kombinası inşaatı hızla ilerliyor. Et ve Süt Kurumu Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Cemal Çalık proje alanında incelemelerde bulundu.
Beraberinde Teknik İşler Dairesi Başkanı Ramazan Palıt ile birlikte 2022 yılında hizmete açılması planlanan tesisin inşaat alanını ziyaret
eden Dr. Cemal Çalık bölgenin coğrafi özelliklerinden dolayı DSİ’den alınan görüşler doğrultusunda kombina projelendirmelerinin yapıldığını,
22 bin metrekare alana kurulan tesisin 410 ton depolama, yaklaşık 300
baş günlük kesim kapasitesine sahip olacağını ve bölge ekonomisine
önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
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ET VE SÜT KURUMUNUN
İSTANBUL’DAKİ İLK SATIŞ
MAĞAZASI AÇILDI

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul’daki ilk satış mağazasını hizmete açtı.
Kırmızı et fiyatlarının piyasaya göre yüzde 30
daha uyguna satıldığı mağazada, köfteden sucuğa, kırmızı etten tavuğa, kavurmadan, kıymaya kadar birçok ürün bulunuyor. Mağazada
kıyma 37, kuşbaşı 40, biftek 49 ve bonfilenin
kilosu ise 84 liradan satılıyor. Ayrıca, ürünlerin
arasında servise hazır dana kıyma ve kuşbaşı
konservesi de bulunuyor.
İstanbul Et İşletme Müdürlüğü bünyesinde İstanbul’da hizmet veren Et ve Süt Kurumu ilk satış mağazasını Beylikdüzü’nde açtı.
Köfteden sucuğa, kırmızı etten tavuğa, kavurmadan, kıymaya kadar birçok ürün daha uygun fiyata tüketiciyle buluşuyor.
TESİSE 24 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI

ları, kuruluşlar ve diğer satış noktalarına Et ve
Süt Kurumu ürünlerini ulaştırıyor.” dedi.
Tüketicilere kırmızı et, tavuk ve şarküteri
ürünlerini Et ve Balık Kurumu markası ile ulaştırdıklarını belirten Serdar, her et işletmemizin
olduğu ilde mağazamız vardı, bu geleneğimizi
İstanbul’da sürdürmek istedik, ayrıca mağaza
açılmasına yönelik bölgede yoğun talep görüyorduk. Ürün yelpazemiz çok geniş, fiyatlarımız da gayet uygun, kıyma 37, kuşbaşı 40, biftek 49 ve bonfilenin kilosu 84 liradan satılıyor.
Ayrıca donmuş köfte, hamburger grubu, taze
şarküteri ürünleri sucuk, sosis, salam, tavuk
ürünleri çeşitleri de mağazamızda bulunuyor.
Piyasadaki et fiyatlarına göre daha uyguna
satışımız var, o yüzden vatandaşlar için daha
avantajlıyız.” diye konuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul
Et İşletme Müdürü Nevzat Serdar, et işletme
tesisinin geçtiğimiz yıl yeni yerine taşındığını
söyleyerek “Toplam depolama kapasitesi bin
300 ton olan İstanbul Et İşletmesinde soğuk
hava depoları, parçalama ve paketleme üniteleri ile çeşitli et işleme makineleri bulunuyor. 6
bin 300 metrekare alanda kurulan ve yaklaşık
24 milyon lira tutarında olan tesis, İstanbul ve
tüm Trakya bölgesinde bulunan kamu kurum-
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BASINDA ESK

BAKAN PAKDEMİRLİ’NİN TALİMATLARI İLE
ET VE SÜT KURUMU’NUN SÜT ALIM
SÜRECİ DEVAM EDİYOR

25 MART 2021
20

KOMBİNALARIMIZDAN KISA KISA

“ İyi ki Varsın
Kan Dostum”

Türk Kızılay’ın “İyi ki Varsın Kan Dostum”

ERZURUM

lunarak önemli bir görevi yerine getirdiğini

Et ve Süt Kurumu Erzurum

belirten Erzurum Kombina Müdürü İsmail

Kombina Müdürlüğü personeli kan ve kök

Atasever, “Koronavirüs salgını dolayısıyla zor

Kampanyasına

hücre bağışında bulunarak destek verdi.
Sağlık durumu elverişli olan çok sayıda
personelin kan ve kök hücre bağışında bu-

günlerden geçtiğimiz bu dönemde, Türk Kızılay’ın kampanyasına yoğun ilgi gösteren tüm
çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.’’
dedi.

SAKARYA

Et ve Süt Kurumu Sakarya Kombina Müdürlüğü çalışanları Türk Kızılay’ın Kan Bağışı
Kampanyasına katıldı.
Kombina Müdürlüğünde düzenlenen
organizasyona kombina personeli yoğun ilgi
gösterdi.

Türk Kızılay’ın “İyi ki Varsın Kan Dostum”
Kampanyasına destek vermekten mutluluk
duyduklarını dile getiren Kombina Müdürü
Ayşe Bitiş, pandemi koşullarına uygun olarak
düzenlenen organizasyona katılarak kan bağışında bulunan ESK personeline teşekkür etti.
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Denizli Kombinasında
Kalite Yönetim
Tetkikleri Tamamlandı

DENİZLİ
ISO 22000 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Denizli Kombina Müdürlüğü
belgelendirme tetkikleri tamamlandı. Denizli Kombina Müdürü Önder Alptekin, tesislerin tamamında kalite yönetim sistemine uygun şekilde gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.
Et ve Süt Kurumunun “Çiftlikten Sofraya Güvenle” sloganı ile üreticiden tüketiciye bir köprü
olarak hizmet ettiğini belirten Alptekin, 2014 yılında faaliyete geçen kombinanın hizmet kalitesinde sürdürülebilirliği önemsediklerini ve bu konuda gerekli titizliği gösterdiklerini dile getirdi.
Denizli Kombinasında gerçekleştirilen denetimlerin ardından, İç Kontrol ve Kalite Yönetim
Sistemleri Şube Müdürü Zafer Güven’e plaket takdim edildi.
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Et ve Süt Kurumunda
Afet Farkındalık Eğitim
Programları Sürüyor

BİNGÖL

AĞRI

2021 AFET EĞİTİM YILI

DİYARBAKIR

2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak
ilan edilmesi nedeniyle 2021 Yılı Hizmet İçi Eğitim
Planı kapsamında Et ve Süt Kurumu personeline
yönelik Afet Farkındalık Eğitim Programları düzenlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
tarafından Mart-Nisan ayları içerisinde gerçekleştirilen Afet Farkındalık Eğitimlerinde, Acil Durum
Ekipleri Eğitimi, Risk Yönetimi programları kapsamında afet ve acil durumlara yönelik uygulamalar ele alındı.
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“MEZOPOTAMYA TARIM VE HAYVANCILIK FUARI”
DİYARBAKIR’DA DÜZENLENDİ

Diyarbakır’da bu yıl 12’ncisi düzenlenen Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı, Diyarbakır Fuar
ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.
7320 metrekarelik alanda yapılan fuarda, Türkiye ve
komşu ülkelerden 101 üretici firma yerini aldı.
Et ve Süt Kurumu Diyarbakır Kombina Müdürlüğünün stant açtığı fuarda Karadeniz, Akdeniz
ve Ege bölgesinden yerel ürünler sergilendi, yeni
tarımsal teknolojiler tanıtıldı.
Et ve Süt Kurumu standına üreticiler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Diyarbakır Kavurmasının davetlilere tanıtıldığı fuarda, ESK’nın üreticilere ve tüketicilere yönelik çalışmaları anlatıldı.
Fuar, pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilirken ziyaretçiler fuar girişlerinde HES kodu
sorgulamasından geçirildi.

30 Mart -3 Nisan tarihleri arasında düzenlenen fuarı yaklaşık yüz bin kişi ziyaret etti.
Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, tarih ve kültür şehri, tarım ve ticaret baş şehirlerinden Diyarbakır’da açılışını
gerçekleştirdikleri fuarın kente, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Pakdemirli, Diyarbakır’ın
tüm Türkiye ve dünyaya ürün gönderen bir şehir olduğuna işaret ederek “Mesela bugün Diyarbakır’da üretilen çikolatayı 2015’ten bu yana Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa
kıtalarına gönderebiliyorsak ve bu ihracattan toplam 13 milyon dolar gelir elde edebiliyorsak bu
verdiğimiz desteklere rağbet eden Diyarbakırlıların girişimciliği, çalışkanlığı sayesindedir. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, sizleri alkışlıyorum.” diye konuştu.
Diyarbakır’daki fuarın bugüne kadar salgın nedeniyle iptal edilen fuar sürecinden sonra
açılan ilk tarım fuarı olduğuna dikkati çeken Bakan Pakdemirli, bu organizasyonun bundan sonraki diğer fuar süreçleri için de oldukça önemli olduğunu aktardı.
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PERSONELDEN

KALİTE
NEDİR
?

Bir mal veya
hizmetin müşteri
beklenti ve
gereksinimlerini
karşılayabilme
yeteneğidir

İhtiyaçlara
karşılık vermektir

Hizmet alan
vatandaş
memnuniyetidir
Fatma GÖKMEN
İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemleri
Şube Müdürü

KURUMUMUZDA KALİTE KÜLTÜRÜNÜN YERLEŞMESİ
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ile kurumsal iş ve işlemlerin tanımlanması, geliştirilen
teknikler ve standartlar çerçevesinde analiz
edilmesi, değerlendirilmesi ve yeniden yorumlanarak ilgili alanlarda programların geliştirilmesi öngörülmektedir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulanması Kurumumuzda ilk olarak 1999 yılında
Erzurum Et Kombinasında başlanmış, 2000
yılında Sincan Et Sanayi İşletmesi ve Tavuk
Kombinası ile Manisa Et Kombinasında devam ettirilmiştir. Zaman içerisinde diğer kombinalarımızda da aynı uygulamaya geçilmiştir.
Kalite Yönetim Sisteminin yanı sıra TS EN ISO
22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri de alınmıştır
Adana Et Kombinası, Bingöl Et Kombinası, Diyarbakır Et Kombinası, Sakarya Et Kombinası, Yozgat Et Kombinası, Erzincan Tavuk
Kombinası, Sincan Et Kombinası Müdürlükleri
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS
EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
belgelerinin ikisine;
Ağrı ve Denizli Et Kombinası Müdürlükleri ise sadece TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi Belgesine sahiptir. Erzurum Et Kombinası Müdürlüğü için de TS EN ISO 22000 Gıda
Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarımız devam etmektedir.

Kurumumuz faaliyetlerinde kalite standart anlayışının gelişimi, geniş izleme ve
kontrol, verimliliğin artırılması ve üst yönetim
değerlendirilmeleri gibi birçok düzenlemeyi içine alan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
04.03.2019 tarihinden bugüne Genel Müdürlüğümüzde de uygulanmaktadır.
ISO 9001 NEDİR?
ISO (International Organization for
Standardization) 9001 iş ve iş süreçlerinin yönetimine yardımcı bir araç, geriye dönük uygulamalara ışık tutan, karar verme sürecini
destekleyen bir kaynaktır.

Kalite, kimse bakmadığında dahi doğru olanı yapmaktır.

				

Henry Ford

ISO 9001 BELGESİ KURUMUMUZA NE
KAZANDIRIR?
ISO 9001 belgesi ilgili kuruluşun hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim
sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen
bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya
konduğunu ve dolayısı ile kuruluşun hizmet
kalitesinde sürekliliğin sağlanabileceğinin bir
güvencesini belirler.
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Kısaca KYS İşlerin standartlaştırılmasını,
kişiye bağımlılığın en aza indirgenmesini, yeni
çalışanların uyum süresinin azaltılmasını, önleyici faaliyetlerin kurum kültürüne kazandırılmasını, sağlıklı ve güvenilir bilgi akışını sağlar.

ISO 9001 NEYİ AMAÇLAR?
Mal veya hizmet üretimindeki tüm aşamaları sistematik olarak takip ederek, her defasında aynı kalitede sonucun alınacağı iş süreçlerini belirleyen kullanma kılavuzu gibi bir
görev ifa eder.

KURUMLAR NEDEN ISO 9001:2015
BELGESİ ALMALIDIR?
Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini
ve etkin yönetimi ile müşteri ve çalışan memnuniyetini artırır. Maliyetleri ve vatandaş şikayetlerini azaltır. Kuruluş içi iletişimde iyileşme
ve tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü
sağlar.

ISO 9001 BELGESİ ALINMASININ
FAYDALARI

√ Kurumun Kullanım Kılavuzu oluşturulacaktır.
√ İşler standartlaşacak, kişiye bağlı olmaktan
çıkacaktır.
√ Yeni başlayan personelin oryantasyonu
hızlanacaktır.
√ Yöneticilerin sevk ve idaresi kolaylaşacaktır.
√ Gerçekleşebilecek riskler ve fırsatlar
belirlenecektir.
√ Riskler gerçekleşmeden önlenebilecek,
gerçekleşirse izlenebilecek yollar belirlenecektir.

Yapabileceğinin en iyisini yapmak yeterli
değildir. İlk olarak ne yapman gerektiğini
bilmelisin, ondan sonra yapabileceğinin
en iyisini yap.
			
W. Edwards Deming

KURUMUMUZDA KALİTE KÜLTÜRÜNÜN
YERLEŞMESİ
Kalite, belli bir birimin işi değil herkesin
işidir. Bütün personel teker teker bu sisteme
değer katar. Çünkü kalite soyut ve subjektif bir
kavramdır. Onun için herkes kalitenin ne olduğunu hisseder fakat sorulduğunda tanımını
yapamaz.Toplumsal yaşamın bir bütün olarak
değerlendirilmesi durumunda özel kesimin
kalite yönetimi tekniklerini başarı ile uygularken kamu örgütlerinin bu yaklaşımlara tüm-

26

den kayıtsız kalması düşünülemez.
Kalite ile ilgili eğitim verilirken mümkün
mertebe tüm departmanları kapsayacak şekilde eğitim verilmesi önerilmektedir. Bunun
yanında kalite ile ilgili çalışmaların kurum çapında yaygınlaştırılması önerilmektedir.
Öncelikle kalite bir bütündür. Kalite uygulamalarını yaparken Genel Müdürlüğümüzün her bir biriminin uygulaması gereken
prosedür, talimat ve iş akışlarının o birimlerin
iş ve işleyişlerini düzene koyması bir yana, topyekûn kalite hedeflerine tüm birimler olarak
nasıl ulaşacağımızın ortaya konmasında yarar
vardır.
Et ve Süt Kurumu ayrı ayrı birimlerin birleşmeleri ile oluşmuş bir bütün değil, bir bütün içindeki ayrı birimlerin birbirleri ile koordinesinden oluşmuş bir bütündür.
Bu bütünü oluşturan unsurlar personel gibi canlı varlıklar olabileceği gibi ürün
gibi şeklinde elle tutulur gözle görülür somut
emtialar da olabilmektedir. Somut unsurlar
yanında hizmet gibi soyut unsurun da yer almasıyla Et ve Süt Kurumu bir bütün halinde
algılanmalıdır. Durum böyle olunca Kalite Yönetim Sistemi, insan faktörü ile mal ve hizmet
faktörlerini bir bütün olarak ele almayı amaçlamaktadır.
Kurumda KYS kültürü ancak hiçbir ayrım
yapmaksızın tüm personelin buna inanmasıyla yerleşir. Kültür sözünü özellikle kullandım.
Çünkü yapmaya çalıştığımız iş gelip geçici bir
iş olmayıp kurumun hedeflerine ulaşabilmek
için sürdürülebilir bir sistem ortaya koymaktır.
Bundan yıllarca önceki kültürümüzde
yolcu otobüslerinde sigara içmek normal görülüyordu. Kanunen yasaklanmış olsa bile bugünkü kültürümüzde yolcu otobüsünde sigara içmenin düşünülmesi bile bize çok yabancı
gelmektedir. Çünkü artık o ortamdaki sigara
içme kültürü, sigara içmeme kültürüne dönmüştür.
ESK’nın kalite hedeflerine daha çabuk ve
kolay ulaşmadaki kültürünü yani Kalite Yönetim Sistemini kalıcı hale getirmek amacımız
olmalıdır.

Kalite için zamanın yoksa verileri
yeniden işleme için neden zamanın var?

“

Kerim Koray AKOĞUL
Sektörel İş Birliği ve Koordinasyon
Şube Müdürü

Bilindiği üzere, Covid-19 salgını beklenmedik ve olağanüstü bir durum olarak ortaya çıkmış
ve gerek gıda temini gerekse beslenme açısından sosyal bir tehdit yaratmıştır. Bu çerçeveden
bakıldığında, toplumların sağlıklarının korunmasının ilk ve öncelikli bir hedef olarak öne çıktığı
görülmektedir.
Toplumsal sağlığın korunması da dengeli ve düzenli bir beslenmeyle mümkün olabileceği
için gıda güvenliğinin ve gıda temininin sağlanması bu noktada büyük bir önem arz etmektedir.
Bu anlamda hükümetler, politika yapıcılar ve uluslararası toplum söz konusu durumun
ehemmiyetinin farkında olmalı ve muhtemel etkileri minimum düzeyde tutabilmek için gerekli
çalışmaları yapmalıdır.
Covid-19 özelinden yola çıkılarak önceki salgınlara bakıldığında, hayvancılık sektörünün
de diğer tüm sektörler gibi bu salgından önemli bir şekilde etkileneceği açık bir şekilde
görülmektedir. Hayvancılık sektöründe ihtiyaç duyulan girdi ve hizmetlerin temininde ortaya
çıkabilecek engeller bunlardan ilk akla gelenler olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, hâlihazırda
mevcut ve ulaşılabilir olan ulusal ve uluslararası pazarlara erişimde yaşanabilecek sorunlar da
sektörde yaşanabilecek önemli bir problem olarak görülmektedir.
Bununla birlikte, üretimi tamamlanan hayvansal ürünlerin piyasaya sürülmesi esnasında
ortaya çıkabilecek nakil sorunları da gıda tedarikinde önemli kesintilere yol açabilecek bir
potansiyele sahiptir. Bu nedenle, ülkelerin kendi ürettikleri ürünlerin iç pazara erişiminde gerekli
tedbirleri almaları ve muhtemel kesintileri de göz önünde bulundurarak bölgesel anlamda
tedarik imkânları yaratma konusunda çözümler üretmeleri faydalı olacaktır.
Sonuç olarak, hammadde girdilerinin tedarikinde herhangi bir sorunla karşılaşılmaması
amacıyla güvenilir ve sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturulmalıdır. Üretim sürecinin
tamamlanmasını müteakiben pazarlaması yapılacak ürünlerin ilgili pazarlara ulaşması
sağlanmalıdır. İhracat ve ithalat amacıyla kullanılan ulusal ve uluslararası taşımacılığın aksaması,
gecikmesi ya da durmasına mahal vermeyecek şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla gerekli
olan tüm tedbirler alınmalıdır.

“
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SÖYLEŞİ

ET VE BALIK KURUMUNA
ADANAN YILLAR
Röportaj : Kübra ERDİN

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, 1995’li yıllarda özelleştirme kapsamına alınması ile sekteye

uğrayan ve son yirmi yılında adeta küllerinden yeniden doğan bu büyük Kurumun
bugün yaşayan hafızalarına söz hakkı vererek Kurum tarihine ışık yansıtmak istiyoruz.
Bu vesile ile bültenimizin ilk sayısında
emekliliği öncesinde bizlerle röportaj yapmayı kabul eden İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Daire Başkanı Sayın Halil
Yıldız’a sorularımıza tüm içtenliği ile verdiği cevaplardan dolayı teşekkür eder, emeklilik hayatında sağlık ve afiyetler dileriz.

Halil YILDIZ
İnsan Kaynakları ve
Yönetim Geliştirme Daire Başkanı
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Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Kurumumuzda kaç yıl hizmet ettiniz
ve hangi birimlerde görev yaptınız?
1957 yılında doğmuşum, Et ve Balık Kurumunun temelleri atıldıktan 5 yıl sonra demek ki... Çocukluğum köyde geçti. Doğduğum
yerde ortaokul bile olmadığından ilkokuldan
sonra eğitim hayatımın tamamında ailemden
uzakta oldum. Kayseri Lisesini parasız yatılı
okudum. Her cumartesi -o yıllarda cumartesi
okul vardı- ve pazartesi günü, bu lisede edebiyat öğretmenliği yapan Faruk Nafiz Çamlıbel’in sözlerini yazdığı “Kayseri Lisesi Marşını”
söylerdik. Marşın sözlerinden bir bölüm: Kayseri Lisesini nura koşan gençleriz/ Güçlüyüz,
kuvvetliyiz, imanlıyız hepimiz/ Yaşasın genç
Türkiye, yaşasın mektebimiz. Aslında ülkemizde lise eğitimi gören çoğu kişi, mezun olduğu
lisenin ülkenin en iyilerinden olduğunu düşünür, benimki de öyle biraz. Liseden sonra 1 yıl
Yüksek Öğretmen Okulu Kimya bölümünde
yüksek öğrenim gördükten sonra Çukurova
Üniversitesinde Endüstri Mühendisliğini kazandım ve 1980 yılında mezun oldum.
Mezuniyet sonrası 2 yıla yakın Ankara
Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisansa devam ettim, bu süre içerisinde İngilizce
öğrenmeye ağırlık verdim. Çalışma hayatımın
sonuna doğru ayrıca Adalet Meslek Yüksek
Okulunu bitirdim. Buradan Avukatlık mesleğine geçiş yapma niyetim vardı, nasip olmadı
diyelim.
1983 yılında başladığım toplam kamu
görevim 38 yıl, bunun son 22 yılı Et ve Süt Kurumunda Et ve Balık Kurumu geçti. Et ve Süt
Kurumundan önceki görev yaptığım kamu
Kurumu 1999 yılında özelleşen Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi ÇİTOSAN. Kamu kurumunda işe başlamadan önce yaklaşık 2 yıl özel
sektör çalışmam var.
Kamudaki 38 yılın tamamı İnsan Kaynakları biriminde geçti. Cevap basit görünmekle
birlikte, insan kaynakları faaliyetleri içerisinde,
ne kadar alan var ise tamamında emeğimi hiç
esirgemedim. İnsan Kaynakları birimin görev
alanı içinde çok yaygın olmayan; iş ve zaman
etüdü, iş ölçümleri, teşvikli ücret sistemi, iş değerlendirmesi, kamu özelleştirme uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği, üretim planlaması
gibi.

Mühendis olarak göreve başlayıp şef,
teknik uzman, müdür yardımcısı ve şube müdürlüğü Özlük İşleri ve İşçi İşveren İlişkileri görevlerinde bulundum. Şube Müdürlüğü görevini yaklaşık 24 yıl sürdürdüm. Daha sonra
İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi
Başkanlığına atandım ve buradan emekliyim.
Kurumda ilk çalışmaya başladığınızda
karşılaştığınız zorluklar nelerdi?
Zorluklar denildiğinde ilk aklıma gelen,
eski çalışanların sizi sanki bir rakip gibi görmeleri ve kabullenmede isteksiz olmaları. Ben
bunca yıl sonra, henüz göreve yeni başlayanlardan bir şeyler öğreniyorum. İşe yeni başlayanların ilk izlenimlerini dinleyin, kendi eksikleriniz hakkında çok ipucu bulursunuz. İki ayrı
Devlet Kurumunda çalışmam nedeniyle, kurum değiştirenlerin hangi zorlukları yaşadıklarını da tecrübeyle öğrendim.
Yaptığım işlerin özelliği, çok yoğun veri
kullanmayı gerektiren işlerdi, halen de öyle,
ancak o yıllarda bilgisayar desteği henüz çok
sınırlı olduğundan bunların elle yapılması çok
zaman alıyor ve yoruyordu. Elektronik işlemciler emekleme dönemini yaşamaktaydı, bilgisayarlar ise henüz yaygınlaşmamıştı. Konu
buraya gelince, günümüzde hiç bilinmeyen iki
hesaplayıcıdan bahsetmenin yeridir; bunlardan ilki tarihi çok eski yıllara dayanan sürgülü
hesap cetveli, ikincisi facit hesap makineleri.
İkisine de internetten bakmanızı özellikle öneririm, ilginçtir çünkü.

“Şu anda çalışan işçilerin
% 95’inin işe alınması sürecinin tam
içinde bulundum. İşçilerin Toplu İş
Sözleşmelerinde Kurum adına
görev aldım. ”
ESK gibi köklü bir kurumda çalışan
olarak “Kurumun Bir Hafızası” olmak nasıl
bir duygu ve ESK size neler kattı?
Kurumun bir hafızası olarak nitelemenizin sebebini, son yıllarda çok sayıda işe alınan personelin alım sürecinin bizzat uygulayıcısı olarak işin içerisinde olmama, hizmet içi
eğitimlerde görev almama ve çalışanların
ücret ve sosyal haklarının sorumluluk alanım
içinde olmasına bağlıyorum.
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Eğitimlerde görev almama ve çalışanların ücret ve sosyal haklarının sorumluluk alanım içinde olmasına bağlıyorum.

Sizi biraz eskiye götürelim. Kurumla
ilgili unutamadığınız bir anınızı anlatır
mısınız?

Düşünsenize, şu anda çalışan işçilerin
% 95’inin işe alınması sürecinin tam içinde
bulundum. İşçilerin Toplu İş Sözleşmelerinde Kurum adına görev aldım. Tüm işçiler sorunlarını sendikalarına ilettiği kadar da bana
iletmişlerdir. Sözleşmeli personelin maaşlarını
belirleyen “temel ücretleri” özelleştirme kapsamından çıktığımızda diğer KİT’lerin altına
idi, şimdi en yüksek temel ücret ESK’da.

Anı denildiğinde biraz gülümseten hikâyeler geliyor insanın aklına. Bu şekilde çok
hikâyem de yok aslında. Ayrıca anılar ister istemez başkalarını da kapsıyor, onların onayını
almadan anlatmak doğru olmaz. Bu nedenle,
daha az ilginç olması pahasına ve de sordunuz
madem, yaptığım işin bir parçası olarak yaşadığım bir toplu sözleşme anısı geldi aklıma.
Sendikal ilişkiler anlamında bu günlere de ışık
tutar belki.

Kurum hafızası tanımına benden daha
uygun olduğunu düşündüğüm eski ve halen
çalışan çok sayıda gizli kahraman var, bunu da
belirtmem gerek.
ESK’da işe başlamamdan sonra Kurumda önemli değişiklikler oldu. 1999 yılında
bu Kuruma geçtiğimde 7 yıldır özelleştirme
kapsamındaydı ve ben özelleşen başka bir
kurumdan geliyordum. 6 yıl sonra, 2005 yılında özelleştirme kapsamından çıktı. 2014 yılında faaliyet alanına süt ürünü ilave edilerek
EBK’dan ESK’ya dönüştü. Bir kurumun bu kadar değişime uğraması çok alışkın olduğumuz
bir durum olmadığı gibi doğaları gereği kamu
kurumlarının değişikliklere adapte olması çok
kolay değildir, zaman alır. Çalıştığınız iş yeri bu
kadar değişim geçiriyorsa siz de doğal olarak
bu değişim içerisinde tecrübe kazanıyorsunuz.
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1984 yılında genç bir uzman olarak çalışmakta iken işçi sendikası ile yürütülen toplu iş
sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlandı ve grev aşamasına gelindi. Devlet eski
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin’in makamında, Sendika Genel Başkanı, Genel Müdür,
Daire Başkanı ile birlikte yapılan toplantıya
ben de katılmıştım. Genel Müdürümüz yevmiyelerine ilave 50 TL zam verilmesini isteyen
sendika teklifini kabul etmediğini gerekçeleriyle birlikte Bakana anlattı. Bakan orada bulunanlara, “artık bunu kabul edin de anlaşma
sağlansın” diye bir bakıma sözlü talimat verdi.
Daha sonra sendika ile sürdürülen toplantılarda Genel Müdür bu ek zam teklifini kabul
etmedi ve greve çıkılmasına ramak kaldı. O
zaman istenen 50 TL’nin bugünkü karşılığının
sadece 1 TL/Gün olduğunu ve bunun grev nedeni olabildiğini söyleyerek değerlendirmeyi
size bırakıyorum.

ESK kurulduğu yıldan bugüne kadar geçen süre içerisinde gelişen teknolojiye uyum
sağlayabilmiş midir?
1992 yılında Kurumun özelleştirme kapsamına alınması ile birlikte en gerekli yatırımların bile durduğu düşünülürse, kapsamdan
çıkartıldığı 2005 yılına kadar teknolojinin gerisinde kalması kaçınılmaz olmuştur. Bu tarihten itibaren tüm işyerlerinde önemli modernizasyon yatırımlarının yanı sıra bugüne kadar 6
yeni işyeri açılmış, 2 işyeri ise yeniden inşa edilmiştir. İşletmecilikte hedefin her zaman “en
yüksek teknoloji” olarak belirlenmesi kanaatimce doğru değil. Bunun yerine, “en uygun
teknolojiyi” kullanmak daha doğru olacaktır.
Teknolojik alt yapıyı kullanabilmek için de yetenekli insan kaynaklarına ihtiyaç var.

Aynı konu ile ilgili olarak; internet dünyası iş hayatımızda müthiş bir sıçrama sağladı, bu kuşkusuz doğru. Ancak bir taraftan da,
okuma alışkanlığını yok etti ve dikkatli olunmadığı takdirde bilgi kirliliğine bağlı yanlışlıkların yapılmasına çok müsait bir ortam yarattı.
Ancak, bizim de içinde bulunduğumuz
sektörün, bilişim ve diğer alanlardaki değişime
paralel, üretim araç ve metotlarında çok hızlı
bir teknolojik değişim olmadığı, gelecekte de
tedarik, kesim, parçalama ve pazarlama gibi
alanlarda geleneksel üretim tarzının tamamen terk edilmeyeceğini tahmin ediyorum.
Tabi insanların beslenme ve tüketim alışkanlıklarında radikal değişiklik olmadığı takdirde.

“Herkes çalışma hayatı boyunca görev yaptığı alanda yenilik
ve iyileştirme yapmayı hedef almalı”

Kurumumuzda çalışmaya yeni başlayan arkadaşlarımıza ne önerirsiniz ve çalışan mesai arkadaşlarınıza neler söylemek istersiniz?
Herkes çalışma hayatı boyunca görev yaptığı alanda yenilik ve iyileştirme yapmayı hedef
almalıdır. Ne yapabilirim ve nasıl iyileştirme sağlayabilirim diye kafa yorarsanız mutlaka bulursunuz. Yaptığınız yenilik veya iyileştirmelerin çok kapsamlı olması gerekmez. Her çalışan kendisine
yaptığı işle ilgili en az bir konuda iyileştirme yapma hedefi koyması ve bunu gerçekleştirmesi
mümkündür.
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Sizin kitap okumayı çok sevdiğinizi
biliyoruz. Bu konuda bizlere hangi mesajları
vermek istersiniz? Ayrıca emekliliğiniz
sonrası için nasıl bir yaşam planladığınızı
öğrenmek isteriz?

madım. Fazla iddialı olacak biliyorum; Türkçe

Evet, gerçekten çok okurum. Etrafımdakileri bazen kendimi bile rahatsız edecek kadar çok diyebilirim. Son zamanlarda, eskiden
okuduğum bazı kitapları yeniden okuyorum.
Okumanın faydasını gördüm mü onu bilmiyorum, en azından “kitap” diye bir dostum var.
İbrahim Müteferrika’ya teşekkürler. Bu alışkanlığı geliştirmeyenlere haksızlık etmemek
için iddialı konuşmak istemiyorum ama okumadan bir hayat sürdürmenin nasıl olacağını
tahmin edemiyorum. Yolculukta, serviste, trafikte, uçak beklerken, gece saat 3’te uykunuz
kaçtığında, tatilde, boş zamanlarda ne iş yapılır, gerçekten bilmiyorum.

ulaşamama korkusu beni yazmaktan uzak

Okuyacak daha çok kitap var ve tümünü
okumayı yetiştirmem mümkün değil. Sahip
olmadığım için üzüldüğüm bir şey var, şiir yazma kabiliyetimin olmaması.

yerleşip balık tutmayı düşünmem örneğin. Ti-

Bir söz duymuştum, “Her Türk, hayatında en az bir defa şiir yazmıştır.” Ben yaz-

32

yayınlanmış şiirlerin muhtemelen tamamını,
yabancı şairlerin çoğu şiirlerini, iyi şiirlerin hemen hepsini okumuşumdur ama şiir yazmaya
gelince yok. Belki de güzel şiirlerin kalitesine
tuttu. Ressam ve şair Bedri Rahmi’nin söylediği gibi; Şairim… / Zifirî karanlıkta gelse şiirin
hası/ Ayak seslerinden tanırım. / Ne zaman bir
köy türküsü duysam/ Şairliğimden utanırım…
Unutmadan, dinleyicisi sadece kendim
olmak şartıyla gitar çalmaya çalışırım. Yalnızlık
hissine ve hüzne iyi gelir.
Emeklilik sonrası ne yapmayı düşünüyorum?
Yapmayı düşünmediklerimi söylemek
biraz daha kolay geliyor. Bir sahil kasabasına
caret yapmayı da düşünmüyorum, resim yapmayı da, dünya turuna çıkmayı da. Hayatın bin
bir hali var tabi.
Ne yapacağımı söylesem daha kolay olacak galiba .

Emekli olunca öncelikle 2020 ve 2021 yılından kalan 60 gün yıllık iznimin 30 gününü
kullanırım! Daha sonra, bunca yılın tecrübesinden biriktirdiğim bir alan bulursam biraz
daha çalışmayı, üretime, doğal olarak da bütçeme katkı sağlamayı denerim. 38 yıl çalışıp
“sıfır” birikimle ayrılmak, bir yazarımızın ifadesi
ile, “ancak özel bir tahsille mümkündür.” sözü
biraz değiştirmiş olsam da buraya uydu.
Emeklilik sonrası çalışma girişimlerim
başarısızlıkla sonuçlanır ve yaşamaya da devam ediyor olursam ne yapacağım
belli. Okumaya, biriktirmeye devam eder, kim
bilir yazmaya da başlarım. Öğrenecek çok şey
var daha. Yabancı dil öğrenme üzerinde biraz
daha dururum. Ama belki de bunların hepsi
hayal olarak kalır ve hayalleri erteleye erteleye, ara sıra da ESK’yı ziyaret edip arkadaşları
meşgul ederek sürüp gider hayat. Başka tür-

lü bir şey benim istediğim/ Ne ağaca benzer,
ne buluta benzer/ Burası gibi değil gideceğim
memleket/ Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava.
Kısaca tekrar özetleyeyim; ilk hedef bir
süre daha çalışmak, bu arada okumaya, öğrenmeye devam etmek, yazma denemeleri
yapmak, bu zaman zarfında Ankara’da kalmak, ihmal ettiğim Ankara Müzelerini ziyaret
etmek, gitarımı dinlemeye tahammül edebileceklerin sayısını birkaç kişiye çıkarmak gibi
gerçekçi hedefler.
38 yılda çok dostluklar biriktirdim kendi adıma. Mutlaka kırdıklarım da, kırıldıklarım
da, beni sevenler de sevmeyenler de olmuştur.
Yaptığım iş buna çok müsait çünkü. Bir yazarın sözüyle bitireyim; Unutmayın, hiçbir arkadaşı kaybetmezsiniz, sadece kimlerin gerçek
arkadaş olduğunu keşfedersiniz.

“Emeklilik sonrası çalışma girişimlerim başarısızlıkla
sonuçlanır ve yaşamaya da devam ediyor olursam ne
yapacağım belli. Okumaya, biriktirmeye devam...”
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A

dana, Türkiye’nin güneyinde Akdeniz Bölgesi’nde yer alan ildir.
Adana Türkiye’nin 5. büyük ili
olup; Seyhan, Yüreğir, Aladağ, Ceyhan, Feke,
İmamoğlu,Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık ilçelerinden oluşmaktadır. 17.253 km² yüz ölçüme,
2.183.167 nüfusa sahiptir. Adana Seyhan Nehrinin her iki yakasında kurulmuştur, Akdeniz’de
yaklaşık olarak 160 km kıyısı bulunur. Adana,
kuzeyden Kayseri, kuzeybatıdan Niğde, batıdan İçel, doğudan Kahramanmaraş ve Osmaniye, güneybatıdan Hatay il sınırları ile çevrilidir. Adana’da bulunan Çukurova Türkiye’nin
önemli ovalarındandır. Seyhan ve Ceyhan
Nehirleri bu ovayı sulamaktadır. Adana Türkiye’de en yüksek sıcaklık ortalamasına sahip illerden birisidir. Adana’da coğrafi yapıya uygun
olarak dağlık ve ovalık kesimde iklim değişiklik göstermektedir. Ovalık alanın iklim yapısı
Akdeniz iklimidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları
ılık ve yağışlıdır. Adana’nın yüz ölçümü Türkiye yüz ölçümünün % 1,8’ine denk gelmektedir. Yüz ölçümünün % 35’i tarım alanıdır ve
çok bereketlidir. Adana’nın coğrafi konumu ve
ikliminin uygunluğu tarımsal yönden avantaj
sağlamıştır. Seyhan Barajı’nın inşası ve tarım
tekniklerindeki gelişmelerle beraber 1950’li
yıllarda tarımsal verimde büyük gelişmeler
yaşanmıştır. Çukurova’da; buğday, arpa, ayçiçeği, zeytin, mısır, narenciye (portakal, turunç,
mandalina ve limon), muz, kivi, baklagiller, şekerkamışı, pirinç, soya, pamuk, üzüm, fıstık,
badem, karpuz, yenidünya gibi birçok ürün
üretilmektedir. Tarım ile birlikte hayvancılık
da coğrafi koşulların imkân vermesiyle Adana ekonomisine ülke ekonomisinin ortalamasının üzerinde katkı sağlamaktadır. 2017 hayvancılık verilerine göre 235.141 adet büyükbaş,
776.049 adet küçükbaş hayvan varlığı mevcut
olup sağılan büyükbaş hayvan sayısı 87.484
adet, küçükbaş hayvan sayısı 383.003 adettir.
Toplam süt üretimi de 309.587 tondur. Adana
Kebabı, 13.06.2004 tarih ve 25491 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak Coğrafi İşaretli Ürünler
kapsamıda tescil edilmiştir.

COĞRAFİ İŞARETLİ ET ÜRÜNÜ
ADANA KEBABI
Adana Kebabını diğer kebap türlerinden

ayıran en önemli özellik, söz konusu kebabın

üretiminde kullanılan etin, doğal ortamda ve

kendine has bir floraya (bir ülkede ya da bir
bölgede yetişen bitkilerin tür olarak tümü) sahip bölge yaylalarında yetiştirilmiş koyunlardan elde edilmiş olmasıdır. Ayrıca üretim tekniği ve ustalık da ürüne önemli ölçüde farklılık
katmaktadır. Pişirme esnasında kesinlikle vantilatör kullanılmaz. Kebabının servisi, tamamlayıcı unsurları olan yeşillik ve salata ile eksiksiz
olarak yapılır.

Adana Kebabının Üretim Metodu:
Et ve hazırlanışı: Yaylalarda doğal ortamda yetiştirilmiş, en az bir yaşındaki koyunlardan elde
edilen et yağ, sinir, damar ve zarlarından ayıklanır. Ayıklanan et, parçalar halinde bir gün
dinlendirilir. Koyundan elde edilen kuyruk da
aynı şekilde ayıklanıp, dinlendirilir. Dinlendirilmiş et “zırh” diye tabir edilen, iki elle kullanılan, keskin bıçakla kıyılır. Kıyılmış et miktarının yüzde 15’i kadar dinlenmiş kuyruk. Zırh
ile ayrıca kıyılır. Kıyılmış et ile kuyruk, binde
üç ile binde sekiz arasında (ideali binde beş)
acı kırmızıbiber ve tuz ilave edilerek yoğrulur.
Bu karışım Adana Kebabının ana unsurunu
teşkil eder. Farklı olarak, bu karışıma, kırmızı
taze biber, soyulmuş kök sarımsak ve acı yeşilbiber doğranarak katılır. Hazırlanan karışım
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tekrar yoğrularak homojenlik sağlanır. Yoğrulmuş karışım zırh ile tekrar kıyılır. Kıyma tekrar
yoğrulur. Homojen hale gelmiş karışım, 0,5 cm
kalınlığında, 3 cm eninde, 90-120 cm uzunluğunda demir şişlere sıvanır gibi yapıştırılır. Bu
işleme eti şişe saplama adı verilir. Saplanan et,
şiş yüzeyine dengeli bir şekilde yayılır. Dengeli sıvama pişmenin önemli şartıdır. Saplama
esnasında el suya batırılıp, şiş üzerindeki et
sıvazlanır. Bu işlem, etin şişten dökülmemesi
için önemlidir. Ancak elde kalacak su miktarı gayet az olmalıdır. Su çok olursa et haşlanır,
kebabın tadı bozulur. Şişe saplanan et miktarı 180 gr’dır. Bir buçuk tabir edilen Adana Kebap’ının eti 270 – 280 gr’dan az olamaz.

Pişirme: Hazırlanan şişler, alevsiz, durgun, korlu, meşe kömürü ateşinde, yeterli miktarda
pişirilir. Pişirme derecesi, etin renginin kırmızıdan koyu kahverengiye dönme seviyesidir.
Pişirme esnasında şişler sık sık çevrilir. Bu sırada etin yüzünde oluşan yağlar pide ekmeklerle sıkılarak alınır ve yağların ateşe damlaması
önlenir. Yağlar ateşe akarsa ateş alevlenir ve et
dağlanır, kalite bozulur, yağlanan pide ekmekler, pişmekte olan kebabın üzerinde tutularak,
ekmeklerin ısısı korunur.

görünen bölümlerine, kebapla aynı anda pişen domates parçaları, sivri biber (acı veya
tatlı) ile süs biberi ilave edilir. En üste ısıtılmış
yağlanmamış ekmek parçaları konur. Ayrıca
ayrı ayrı küçük tabaklarda; soğan salata (kuru
soğan, maydanoz kıyılarak sumak ve tuz ilave
edilerek yanında turunç/limon parçaları ile sunulur), ezme domates salata (kabuğu soyulmuş domates, kuru soğan, ezilmiş görüntüsü
verecek şekilde zırh ile kıyılarak, tuz, acı kırmızı
toz biber, zeytinyağı, turunç/limon suyu ilave
edilir), çoban salata (domates, salatalık, maydanoz, yeşil sivri biber doğranarak, tuz, zeytinyağı, turunç/limon suyu ilave edilir), maydanoz, tere, yeşil sivri biber, süs biberi, turp, süs
biberi turşusu, kesilmiş turunç/limon parçaları
hazırlanarak kebapla birlikte sunulur.*

Sunum: Pişmiş olan kebap eli yakmayacak kadar ısıtılmış, kuru, geniş ve yayvan porselen
veya metal tabakta servis edilir. Yağlanmış ve
soğutulmamış pide ekmek usulüne uygun,
keskin bıçakla parçalanır. Büyük parça, kebabın alt kısmına gelecek şekilde tabağın içine
serilir. Pişen kebap ekmek parçası yardımıyla şişten parçalanmadan tabaktaki ekmeğin
üzerine sıyrılır. Kebabın üzeri yağlı sıcak ekmek parçaları ile örtülür. Geniş tabağın boş

* Kaynak: Et ve Süt Kurumu Coğrafi İşaretli Et ve Süt Ürünleri Kitabı
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TÜRK LEHÇELERİNİ TANIMAYA
BAŞLAMAK ÜZERİNE
Kübra ERDİN
Türkiye’de ve dünyada Türk dili araş-

Avustralya’da yaşayan Türkler vasıtasıyla dili-

tırmalarının epey zorluğu olmuştur. Çünkü

mizin ve kültürümüzün kullanım alanı dün-

malzemenin çok olmasından dolayı tek tek

yanın her tarafında yayılmış durumdadır.

her dönemin tarihî ve coğrafi zemini ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Ben de yazımı yazmadan önce gerek 4 yıl boyunca aldığım
eğitimdeki birikimlerden gerek okuduğum
makaleler ve kitaplardan edindiğim bilgileri
toparlayıp bir köşe elde etmek istedim. Kısaca geniş bir yelpazede barınan ‘Türk Dünyası’nı büyük bir istek ve sabırsızlıkla sizlerle
tanıştırmak için düğmeye bastım.

dan bihaber olan insanların orada yaşayan
milletlerin dilinin farklı olduğunu sanma tutumu vardır. Aynı dini ve değerleri benimsemiş olmamızın yanı sıra belki de zamanla
birbirimizden kopmuşuz ve bu konuda maalesef muvaffak olamamışız. Hâlbuki birbirimizle kolayca anlaşabilme imkânına sahibiz.
Türk Dünyası, yazı dili olarak Kiril alfabesini

Moğolistan ve Çin içlerinden Avrupa’ya,

kullanıyor olsa da konuşma dilinde Türkiye

Sibirya’dan Kuzey Afrika’ya kısaca tarif ede-

Türkçesine benzer şekilde konuşmaktadırlar.

cek olursam beş kıtada ayak izleri olan, bu

Sadece anlaşabilmenin zorlu yanı ağız farklı-

kadar geniş bir alanda varlık gösteren bir

lıkları veya Rusçadan alınan bazı yabancı keli-

milletin kültüründen bahsetmek benim için

meler olabilmektedir.

kolay olmayacak. Dergimizin ilk sayısında ve
bundan sonraki sayılarında da hazırlamış olduğum köşede amacım sadece Türkiye Türklerinin değil sırayla bütün Türklerin dillerini,
edebiyatlarını, kültürlerini karşılaştırarak sizlere anlatmak…
Tarih boyu binlerce eser, anıt ve belge
bırakan Türkler, bugün hem dillerini hem
de kültürlerini yaşatıyorlar. Bir dönem Türk
Cumhuriyetleri, bağımsızlıkları için zorlu süreçlerden geçmiş olmalarına rağmen Avrasya
bozkırlarında kalıp asırlar boyu hem dillerinden hem de ananelerinden kopmayıp kendi
varlıklarını yaşatmaya çalışmışlar ve öz benliklerine sahip çıkmışlardır.
21. yüzyılda sürekli gelişen ulaşım ve
teknoloji imkânlarıyla Avrupa, Amerika ve
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Türkiye’de yaşayan ve Türk Dünyası’n-

Avrasya’da yaşayan insanların hem bölge devletleriyle iletişim halinde olmaları hem
de coğrafi açıdan yakın olmaları sebebiyle
kelime alışverişleri olmuştur. Ağırlıklı olarak
bazı yabancı kelimeler Rusçadan alınmıştır.
Bu karmaşıklığı çözmek için son yıllarda Türk
Cumhuriyetlerinde Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçişlerde artış yaşanmıştır.
Günümüzde yazı dili olarak Kiril alfabesini kullanan birçok lehçe vardır. Kiril alfabesini kullanmalarının nedeni, dönemin devlet
adamlarının bölgedeki insanları asimile etme
amacıdır. Dönemin olumsuz şartlarına rağmen dil mücadelesini günümüze kadar yaşatmak büyük bir zaferdir.
Gelin hep beraber ilk lehçemizi tanımayla işe koyulalım.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ

“AZERBAYCAN”
ADI NEREDEN GELMİŞ?

Azerbaycan Türkçesi, Batı Türkçesinin doğu sahası içinde yer alan yazı dilinin
adıdır. Günümüzde Azerbaycan Cumhuriyeti ve Güney Azerbaycan olarak bilinen
İran sınırları içindeki topraklar da dahil olmak üzere 40 milyondan fazla insan tarafından konuşulmaktadır.

“Ahmet Caferoğlu’na göre, Azerbaycan, Atar ve
Patar kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.
Atar Farsça ’da ‘ateş’, pata ise ‘ülke’ demektir. Birçok kişi
de, Azerbaycan adının Farsça ‘ateş’ anlamına gelen ‘âzer’
sözünden çıktığına inanır. Bu düşünceye göre Azerbaycan
‘ateş
ülkesi’ demektir. Eski tarihçiler bu ülkeye ‘Ateşler Ülkesi’
Azerbaycan Türkçesi, sözlü olarak 13.
yüzyılda doğmaya başlamıştır. Önce ko- adını vermişlerdir. Adını, yerel petrol kaynaklarının ateşlerini
nuşma dili olan Oğuz ağzı sonraki dönem- beslediği sayısız Zerdüşt tapınağından almıştır. Arap tarihçisi Taberî, çeşitli halk rivayetlerine dayanarak, ibadet
lerde zengin sözlü edebiyata sahip olmaedilen ateşin en büyüğünün burada bulunmasından
larından dolayı yazıya ihtiyaç duyulmuş ve
dolayı bu ülkeye ‘Azerbaycan’ adının verildiğini
yazı dili haline gelmiştir. Azerbaycan yazı
söylemektedir.”
dilinin ilk dönemi 16. yüzyılda başlayıp 19.
(Prof. Dr. Ahmet BURAN ve Doç. Dr. Ercan ALKAYA

yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. Bu
“Çağdaş Türk Yazı Dilleri- I, Eskişehir, Eylül 2011,
s.47).
döneme de Klâsik Azerbaycan Türkçesi
denilmiştir. 13. yüzyılda İzzeddin Hasanoğlu, Azerbaycan Türkçesinin ilk temsilcisi olarak kabul edilir.

12. yüzyılda Ahmet Yesevî’de, 14. yüzyılda Yunus Emre’de, 15. yüzyılda Dede Korkut hikâyelerinde, yine 15.yüzyılda Ali Şir Nevaî’de ve Çağatay Türkçesinde Oğuzca özelliklere rast gelinmiş ve
Azerbaycan Türkçesinin izleri görülmüştür.
Talât Tekin’in ses tasnifine göre Azerbaycan Türkçesinin Türk lehçeleri içerisindeki yeri şu
şekilde gösterilebilir:
		

1. Yönlere göre: Güneybatı Türk lehçeleri

		

2 .Kavim adlarına göre: Oğuz grubunun Doğu kolu

		

3. Seslik özelliklere göre: Dağlı grubu

Bugün Güney Azerbaycan’da yazı dili Arap alfabesi harekesiz şekilde kullanılır. Kuzey Azerbaycan’ da ise yazı dili olarak Latin alfabesi hâkimdir. Azerbaycan’da 1929 yılına kadar Arap alfabesi
kullanılmıştır. Latin alfabesi 1922 yılında onaylanmış olmasına rağmen Arap alfabesi kullanımdan
kalkmamıştır. 1922 - 1929 yılları içerisinde iki alfabe yan yana kullanılmıştır. 1929 – 1939 yılları arasında Latin alfabesi, 1939 – 1992 yılları arasında ise Kiril alfabesini kullanmışlardır. Azerbaycan’ın bağımsızlığından sonra 1992 yılında Latin alfabesi kullanılmaya başlanmıştır ve 2001 yılında resmen
onaylanmıştır.
Azerbaycan Türkçesinin Türkiye Türkçesinden Farklılaşma Nedenleri
Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi her ne kadar birçok yönden benzer özellikler taşısalar da birbirlerinden ayrılan özellikleri de vardır. Öncelikle bunların sebeplerinden birinin kabile
farklılıkları olduğunu söyleyebilirim. Azerbaycan ve Osmanlı sahasına yerleşen Oğuz boylarının
dilindeki farklılıklar bu lehçelerin birbirinden ayrılmasına neden olmuş; çünkü Anadolu’da daha
çok Oğuzların Kayı boyuna mensup milletler varlığını sürdürürken Azerbaycan’da ise Afşarlar, Bayatlar vs. gibi boylar yaşamıştır. Bir diğeri ise Azerbaycan sahasında bulunan İlhanlılardan dolayı
Azerbaycan Türkçesinde, Türkiye Türkçesinden daha fazla Moğolca unsur bulunmaktadır. Kısaca
her iki sahada da görülen çevre tesirlerinden dolayı bu durum diller arasında farklılık yaratmıştır.
Osmanlının var olduğu dönemde Tanzimat Fermanına kadar geçen sürede Osmanlı Türkçesinin, Arapça ve Farsçanın yoğun etkisi altında kaldığı kaçınılmazdır. Tanzimat Fermanından
sonra ise Fransızca başta olmak üzere Batı dillerinin etkisi bu lehçenin üzerinde görülmektedir.
Cumhuriyet döneminde ise Türkçe, yabancı unsurlardan kurtarılmaya çalışılmıştır.
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Kitaplık
Tarımda makineleşmenin yeni başladığı bir
dönemde, köyde yetişmiş bir delikanlının traktör
tutkusu üzerine ele alınmış bir roman

“Sarı Traktör”
Talip Apaydın, Türk edebiyatında köy romanları ile varlığını kanıtlamış
yazarlardandır. Talip Apaydın’ın kaleme aldığı ilk romanı olan ve 1958 yılında yayımlanan
“Sarı Traktör” adlı sosyal gerçekçi bir romandır. Romanda köye gelen traktör tarımda
makineleşmeye geçiş sürecini yani yeniliği temsil eder. Romanda bahsi geçen sarı
traktör, o yıllarda Türkiye’ye gelen Amerikan menşeli olan 1955 yıllında Atatürk Orman
Çiftliği’nde montajı yapılan “Minneapolis Moline” marka sarı bir traktördür. Talip
Apaydın bu traktörü romanında anlatarak realizm akımının etkisini birebir yansıtmıştır.

ROMAN ÖZETİ

Ankara’ya bağlı Özeler Köyü’nde köylülerin geçimi tarım ve hayvan üzerine
kuruludur. Bu köyün en varlıklı adamlarından birisi olan İzzet Ağa’nın büyük oğlu
Arif, babasının işlerini yapmaktadır. Arif de diğerleri gibi tarlalarda çalışmakta, her işi
kazma kürek ile yapmaktadır. Ellerinde sadece bir çift öküz ile atların çektiği tahta
arabadan başka bir şey yoktur. Arif artık, traktör almak ve modern usuller ile tarım
yapmak istemektedir ama traktör almak onun için hiç de kolay olmamıştır. İzzet
Ağa ise eski adetlere bağlı, yeniliklere de karşı olan bir adamdır. En başta babası
ve diğer ileri gelenler bu fikre karşıdır. O nedenle, babası bir türlü traktör almaya
yanaşmamaktadır. Arif için ise traktör sevgisi her şeyden mühimdir. Bunun üzerine
Arif, çevresi tarafından sözü dinlenilen Hasan Bey’e giderek babasını ikna etmesini
ister. İzzet Ağa oğluna traktör almamaya kararlıdır ama sonunda Arif, babası ve köyün
diğer ileri gelenlerini karşısına alıp verdiği mücadelede tüm engelleri aşar ve traktörü
alıp köye getirir.
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NOSTALJİ
AYŞE KILIÇ
Et ve Balık Kurumu
Emekli, Araştırma, Planlama ve
Koordinasyon Dairesi Başkanı

Kıymetli Et ve Süt Kurumu Yöneticileri
ve Çalışanları,
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesinin Yönetim Planlama ve Ekonomi
Bölümünü bitirdikten sonra burslu olarak
okuduğum kurumumda göreve başladım.
İşime başladığım günden itibaren kendimi
sıcak bir aile yuvasında buldum. Et ve Balık
Kurumu (O günkü ismi ile) benim gelişmemde idari ve sosyal ilişkilerimde yaşamıma çok
olumlu şeyler kattı. Kısa zamanda yöneticilerime kendimi kabul ettirerek ve onların da
takdiri ile APK (Araştırma Geliştirme ve Koordinasyon) Başkanlığına atandım. Bu arada
Ankara Üniversitesi’nde, yönetim, planlama,
ekonomi konusunda Yüksek Lisans (Master)
programını bitirdim. Kurumumuz öyle bir
işletme ki insan ilişkileri, sosyal ilişkiler yönünden bizlere huzur ve çalışma şevki verdi.
Birlikte olmak, her şeyi birlikte paylaşmak
ve bütün olmak duygusunu yaşattı. Tüm
personel bir aile gibi herhangi bir ölüm, doğum, düğün, nişan vb. durumlarda, birlik ve
beraberlik içerisinde her şeyimizi paylaşırdık.
Bürokratik işlemlerde ise karşılıklı saygı, sevgi, hoşgörü ve çalışma azmini hiç kaybetmedik.
Kurumumuz benim için bir okuldu. Kendimi bu okulda amirlerimin ve çalışanlarımızın katkısı ile çok iyi yetiştirdim. Kurumumuz
özelleştirme kapsamına girince Türk Eğitim
Derneği’nden Genel Müdürlük görevi teklifi
geldi. Emekli olduktan hemen sonra orada
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genel müdür olarak göreve başladım. Daha
sonraki dönemde hizmetime Ankara Üniversitesinde devam ettim. Uzun süre mezun
olduğum üniversiteme hizmet verdim. Hala
müzikle uğraştığım için rektörlük korosunda
faaliyet göstermekteyim. Çalışma hayatında
başarılı olabilmek için mümkün olduğunca
üst ve alt kademe ile iyi ilişkiler kurmak, görevi layıkı ile yerine getirmek, idari ve sosyal ilişkileri dengeli bir şekilde götürmek gerekir görüşündeyim. Birlikte çalıştığım; yöneticilerim,
çalışma arkadaşlarım ve bugünkü yöneticilerimiz aydın, çalışkan, dürüst, çağdaş yönetim
ilkelerine bağlı Türkiye’de önemli bir kuruluş
olan kurumumuza hizmet vermişler ve aynı
duyarlılıkla görevlerine devam etmektedirler.
Ebediyete intikal etmiş olan çalışma arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Kurumumuz yayınlarının pek çoğuna
katkılar sağlamış bir kişi olarak, Kurucu Genel Müdürümüz ile 1980 yılında yapmış olduğumuz söyleşinin Bülten çalışmasında yeniden yayınlanması vesilesi ile teşekkür ediyor,
Et ve Süt Kurumu Aktüel Bülten’in yayın hayatında başarılar diliyorum.
Saygıdeğer kurum personelimiz kurumumuz çok özgün bir kuruluştur. Onun kıymetini bilerek işimize sıkı sıkıya sarılmanızı ve
başarılı olmanız için gerekli gayreti göstermenizi temenni ederim saygılarımla.
18.04.2021

KURUCU GENEL MÜDÜRLE RÖPORTAJ
ET VE BALIK ENDÜSTRİSİ DERGİSİ
CİLT: 5

SAYI : 27

EKİM 1980
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LEZZET
Veteriner Hekim Hande ALTUN / Veteriner Hekim Abdulkadir BAYAR

ETİN KAYNAĞI KARKAS
Bilindiği üzere lezzetli ve oldukça besleyici değere sahip bir gıda maddesi olan et;
kasaplık hayvanlar, kümes hayvanları, av hayvanları ve su ürünlerinden elde edilir. Bu zengin ve değerli besin maddesini elde etmek
üzere hayvanlar kesilip kanı akıtıldıktan, baş
ve ayakları ayrıldıktan, derisi yüzüldükten, iç
organlar ile yağları çıkarıldıktan sonra elde
edilen gövde gıda sektöründe karkas olarak
adlandırılır. Karkaslar isteğe göre kemikli olarak veya kemiksiz hale getirilip işlenerek tüketime sunulabilir. Ancak burada asıl önemli
olan et üretiminin usulüne uygun yapılmasıdır. En başta hayvan refahı, kesim hijyeni ve
et muayenesi prensipleri gözetilmeli; hayvanlar strese maruz bırakılmadan kesimden
belirli bir süre önce yem verilmeksizin dinlendirilmelidir ve kesim salonlarında hijyenik koşullar tam olarak sağlanmalıdır. Parçalama işleminin ise standarda uygun yapılması hem
işi kolaylaştırır hem de verimi büyük ölçüde
artırır. Bu faaliyetler için bilgi birikimine ve
tecrübeye; mezbahalarda ve et üretim tesislerinde veteriner hekimlerin istihdamına gereksinim vardır. Ayrıca et ve et ürünlerinin pişirilecek yemeğe göre hazırlanmaları da çok
önemlidir. Söz konusu hazırlık süreci titizlikle
sürdürülmezse son üründe istenilen sonuca
ulaşılamaması muhtemeldir.
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Elde edildikleri kasaplık hayvanın tür,
yaş ve verim durumuna göre yapılan sınıflandırmada sığır türü hayvan karkasları buzağı,
dana, düve, tosun, boğa, inek, öküz gibi sınıflandırılırken manda türü karkaslar; manda
malağı, danası, düvesi, tosunu ve boğası şeklinde sınıflandırlırken, koyunlar; kuzu, toklu,
koyun, koç, keçiler ise oğlak, çebiç, keçi, teke,
tavuk ise piliç, tavuk ve horoz şeklinde sınıflandırılır. Benzer şekilde karkaslar etlilik durumuna göre üstün, mükemmel, çok iyi, iyi,
zayıf ve çok zayıf olarak sınıflandırılabilir. Bu
sınıflandırma türü karkasa S (Superior), E (Excellent), U ( Very Good), R (Good), O (Fair), P
(Poor) değerlerinden birinin verilmesiyle belirlenir. Yağlılık durumuna göre tam yağsız (1)
yağsız (2), orta yağlı (3), yağlı (4), çok yağlı (5)
olarak karkas sınıflandırması yapılabilir.

çekleştirildiği mezbahanenin ve soğuk depolarının standartlara uygunluğu, dinlendirme,
parçalama, olgunlaştırma ve işlenme şekli, satış sonrası nakliye ve mağazadaki tezgah koşulları, bu aşamalarda kullanılan malzemeler,
çalışan personel, hijyen ve sanitasyon faktörleri ile pişirildiği ortama kadar çeşitli unsurlar
et kalitesini etkiler. Etin içerdiği bağ doku, yağ
ve su miktarı pişirme yöntemini etkilediği gibi
lezzet, aroma ve çiğnenebilirliğini de belirler.
Eti Dinlendirme ve Olgunlaştırma

Etin Tanımı ve Sınıflandırılması
Etin en yalın halde tanımı; “karkasların
kemiksiz hale getirilmesi ile elde edilen,
hayvanların yenilebilen kas dokularıdır”
şeklinde yapılabilir. Et ayrıca, vücutta
üretilemeyen ancak dışarıdan alınması
zorunlu olan (ekzojen, esansiyel) amino
asitlerce zengin, hoşa giden lezzette, iştah
açıcı ve açlık duyumunu çabuk gideren bir
gıda maddesidir. Yapısında hayati öneme
sahip besin maddelerini dengeli miktarda
içerir, bu nedenle beslenme bozukluklarını
ve hastalıklarını önler. Bir başka deyişle et;
tükettiğimiz gıdalar içerisinde en besleyici,
doyurucu, hemen hemen her türlü yemeğe
katılabilen, katıldığı yemeğin tat ve besleyici
değerini artıran temel bir besin kaynağıdır.
Kırmızı et genel olarak %75 su, %20 protein,
%3 yağ, %1 karbonhidrat, %1 mineral madde ve
vitaminlerden oluşmaktadır.
Kasaplık hayvanların türü, ırkı, cinsi, genetik özellikleri, yaşı, doğum sayısı ve beslenme şekli gibi birçok faktör etin kalitesini doğrudan etkiler. Kesilmek üzere mezbahaneye
taşınırken hayvanların maruz kaldığı nakliye
koşulları, nakil araçlarının uygunluğunun ve
hayvan refahı kurallarının gözetilme durumu,
hayvanın kesimden önce dinlendirilmiş olması gibi kesim öncesi faktörler de et kalitesinde
belirleyicidir. Hayvan refahı prensiplerine göre
gerçekleştirilen nakil işlemi ve canlı hayvanı
kesim öncesi yeterince dinlendirmek; stres
hormonlarının olumsuz etkilerini engeller, glikojen depolarının yeniden dolmasını ve kesim
sonrası kanamanın tam olarak gerçekleşmesini sağlar. Bunlar yeterli ölüm sertliği (rigor
mortis) oluşumu için gereklidir. Kesimin ger-

Kasların ete dönüşebilmesi için dinlendirilmesi yani karkasta oluşan ölüm sertliğinin
(rigor mortis) gevşemesi gerekir. Bu süreç,
mikroorganizmaların aktivitesini en aza indiren, karkas iç ısısının 0-4°C arasına getirildiği
soğuk depolarda, gövde büyüklüğüne göre
1-2 günde gerçekleşir. Böylelikle etler kas çeşidine göre yumuşak, işlenebilir ve lezzetli hale
gelmektedirler.
Olgunlaştırma etin yumuşaklığı ve lezzeti gibi tüketici memnuniyetini etkileyen çeşitli özelliklerini iyileştirmek için kontrollü olarak soğuk bir ortamda belirli süre muhafaza
edilmesiyle gerçekleştirilir. Böylelikle et, kendine has, en güzel aromasına kavuşur. Olgunlaştırma süresi karkasın türüne göre değişir.
Örneğin sığır için 10-17 gün, kuzu için 3-5 gün,
tavuk için de 6 saat yeterlidir. Son zamanlarda
karkaslar veya parçaların 21-30 gün dinlendirildikten sonra tüketime sunulması yönünde bir
akım vardır. Sakatat ve deniz ürünlerinde olgunlaştırma uygulanmaz. En uygun tüketim
yolu en kısa sürede pişirmek, imkânı yoksa da
en kısa sürede işleyip dondurmaktır.
Etin Sınıflandırması
Kaynağına göre etler kasaplık hayvanlardan sağlanan sığır, manda, koyun, keçi, deve,
at eti, kanatlı hayvanlardan tavuk, hindi, kaz
eti, av hayvanlarından ise geyik, karaca, ördek,
keklik, tavşan eti gibi elde edildikleri türe göre
sınıflandırılır. Bunların yanı sıra tatlı ve tuzlu su
balıkları ile kabuklu ve kabuksuz su ürünleri
de birer et kaynağıdır.
Yaş, tür ve verim durumuna göre ise
bahsedildiği gibi koyun türü hayvanlara dair
karkaslar kuzu, toklu, koç eti, keçi türü; oğlak,
çebiç, teke eti, manda türü; malak, manda
düvesi, tosunu, boğası ve ineği eti, sığır türü;
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buzağı, dana, düve, tosun, inek, boğa ve öküz
eti, tavuk ise tavuk, piliç, horoz eti şeklinde sınıflandırılır. Ayrıca etler beyaz et ve kırmızı et
olmak üzere rengine göre de sınıflandırılan
etlerden beyaz et grubunu tavuk, balık ve diğer su ürünlerinin etleri oluştururken kırmızı
et grubunu kaz, ördek, sığır, koyun, keçi gibi
hayvanlara ait etler oluşturur. Söz konusu iki
grup arasındaki renk farkı ete kırmızı renk
veren ana pigment olan ve sadece kaslarda
bulunan bir protein olan miyoglobinden kaynaklanır. Miyoglobine bu kırmızılığı yapısında
bulunan demir tuzları verir. Miyoglobin kırmızı etin yapısında bulunurken beyaz etin yapısında neredeyse bulunmaz.

Etler gövdede bulundukları yere göre
de sınıflandırılır. Kasların yapı ve kaliteleri büyük ölçüde içerdikleri kas liflerinin gelişmişliği,
bağ doku miktarı ve yapılarına özgü hareket
yeteneklerine bağlıdır. Örneğin; bel bölgesinde yer alan kasların hareketleri sınırlı, lif yapısı az gelişmiş ve içerdikleri bağ doku miktarı
da az olduğundan dokuları gayet yumuşaktır.
Buna karşılık daha hareketli olan kas grupları, lif yapısı gelişmiş ve bağdoku bakımından
da zengin olduğu için dokuları nispeten kaba
ve serttir. Genel bir değerlendirme yapılacak
olursa etlerin kalite değerleri; vücutta aşağıdan yukarıya ve önden arkaya doğru artar.
Birinci kalite etler; ızgaralık etlerdir. Yumuşaktır ve bağ dokusu azdır. Sırt ve bel bölgesinde bulunurlar. Sığırlarda bu gruba giren
etler; bonfile, kontrfile ve antrikottur. Kuzu ve
oğlak karkasından elde edilen etlerin tamamı
bu gruba girer.
İkinci kalite etler; haşlamalık etlerdir. Sığırların but, kol ve gerdan bölgesinden elde
edilir. Koyun ve keçi karkaslarının tamamı
bu gruba girer. Birinci kaliteye nazaran daha
serttir. Uygun terbiye yöntemleriyle ızgara yapılabilir.
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Üçüncü kalite etler; karın, döş, incik ve
gerdan kısımları ile birinci ve ikinci kalite etlerin hazırlanması sırasında oluşan küçük kırpıntıları kapsar. İçerdikleri kas liflerinin boy ve
sayıları, bağ doku miktar ve çeşidi fazla olduğu için daha sert parçalardır ve genellikle kıymalık olarak değerlendirilirler. İncik ve döşün
uzu süreli haşlama ve fırın yemekleri başarılı
sonuçlar verir.
Etin pişirilmesi için seçilen yöntem, etin
bağ dokusu miktarına ve liflerinin gelişmişliğine bağlıdır. Lif yapısı gelişmiş ve bağ dokusu fazla olan etler genellikle uzun süre kaynatılarak ya da kıyma yapılarak değerlendirilir.
Lifleri yumuşak, bağ dokusu az olan etler genelde ızgarada, tavada veya fırında kendi suyunda pişirilir. Yemeğin başarılı olmasındaki
en temel ögelerden biri; uygun et seçimidir.
Etin kolay bozulan bir gıda maddesi olması nedeniyle bazı yöntemler geliştirilerek
uzun süre saklanmaya çalışılmıştır. Bir besin
maddesi ne kadar iyi korunursa korunsun
bir süre sonunda birçok faktörün etkisi sonucu mutlaka bozulacaktır. Etin bozulmasına sebep olan faktörler; mikroorganizmalar,
besinlerin içerdikleri enzimler, oksijen, ışık ve
parazitlerdir. Bu faktörler de besin maddesinin içerdiği su miktarı, depolama şartları ve
işleniş şekline bağlıdır. Bilinen tüm muhafaza yöntemleri yukarıda belirtilen faktörlerden
bir veya birkaçının engellenmesine yönelik
olarak geliştirilmiştir. Soğutma, dondurma,
kurutma, pişirme, ambalajlama, ışınlama
gibi fiziksel ve tuzlama, kürleme, dumanlama, kimyasal koruyucular ilave etme gibi bir
takım kimyasal yöntemler yardımıyla et ve et

Etler kolay bozulduğu için soğukta saklanmaları gerekir. Burada ilk amaç besinlerin
üzerindeki mikroorganizmaların üremelerini
azaltacak kadar ısının düşürülmesi esasına
dayanır. Etlerin soğuk hava depolarında saklama ısıları 4 °C’nin altında olmalıdır. Gövde
etleri (but, kol, kürek, yarım gövde) çengellere
asılarak, küçük parça etler (kuşbaşı, kıyma vb.)
ise et tepsileri içinde bekletilmeli, tepsilerin
üzeri açık olmalıdır. Karkas veya parça etler
hava akımı olan depolarda birbirlerine değmeden bekletilmeli, gövde etlerin ise aralarında hava sirkülâsyonu olacak şekilde asılmalıdır. Kıyma 1 gün, kuşbaşı etler 2 gün, iri parça
blok etler (bonfile, nuar, kontrfile vb.) 3-7 gün,
gövde etleri 15-21 gün soğuk hava depolarında bekletilebilir. Küçük parça etler ambalajsız veya modifiye atmosferli ambalaj (MAP)
içinde bekletilmelidir. Parça etler nem oranı
ve mikrobiyel yükü düşük, hava sirkülâsyonu
güçlü özel soğutma dolaplarında, 0°C’deki sıcaklıkta, 21-30 gün dinlendirilerek olgunlaştırılabilir (dry aged beef).
Uzun süre muhafaza edilecek etler, donmuş muhafaza depolarında veya derin dondurucularda saklanmalıdır. Ambalajlanmış
veya vakumlanmış etler -32°C’de dondurulup
(şoklama), -18 °C’de saklanmalıdır (donmuş
muhafaza). Hızlı dondurma ile küçük boyutlu
buz kristalleri elde edilir, yavaş çözdürme ile
de bu buz kristallerinin hücre zarlarına zarar
vermesi önlenerek özsu kaybının önüne geçilir. Aksi takdirde büyük buz kristalleri hücre
duvarlarını parçalar, özsu kaybedilir, besin değeri düşer ve hijyen açısından riskli durumlar
ortaya çıkabilir. Etler kullanım amacına ve yapılacak yemeğe göre kıymalık, köftelik, kuşbaşı gibi gruplandırılıp porsiyonlara ayrılır ve
çözdürüldüğünde kullanıma hazır olacak şekilde gerekli baharatlama ve terbiye işleri yapılarak üzerine parçanın adı, miktarı, dondurulduğu tarih yazılan tek kullanımlık paketler
içinde dondurulursa gıda muhafazası ve hijyeni şartlarına uygun hareket edilmiş olunur.

den +4°C’ye çıkarılıp yavaş yavaş çözdürülür.
Gerektiğinde akan soğuk suyun altında veya
mikrodalga fırınlarda hemen çözdürülebilir.
Donmuş et asla oda sıcaklığında veya sıcak
bir ortamda çözdürülmemelidir. Aksi halde et
özsuyunu kaybeder ve sertleşir, pişen yemek
lezzetsiz olur. Ayrıca oda sıcaklığında çözdürülen etlerin dış kısmı çözülürken içi don kalabilir ve pişme hatalarına sebep olabilir. Tamamı çözülene kadar dış kısımda bozulma
(mikroorganizma üremesi) başlayabilir.
Pişirmenin esas amacı eti daha lezzetli
tüketmektir. Ancak geri planda eti daha güvenli hale getirme gibi de bir faydası vardır.
Pişirmek bakterileri öldürür. Ancak süre ve sıcaklığın yeterli olması gerekir. Etin merkezi 2
dakika süresince 70 °C’ye eşdeğer bir sıcaklık
ve süre kombinasyonuna ulaşmalıdır.

“

Et kıymetli bir besin maddesi olduğu için
üretim ve pazarlama aşamalarında kötü
niyetli uygulamalarla karşı karşıya
kalınabilmektedir. Bu nedenle et satın
alınırken güvenilir satış noktaları
tercih edilmelidir. Bu kapsamda tarım
orman bakanlığı yetkili veteriner
hekimleri ve gıda mühendislerince
yapılan denetimlerde halk sağlığı
ilkeleri gözetilerek gıda denetimleri ve
kontroller gerçekleştirilmekte,

“

ürünleri belirli süre muhafaza edilebilir. Pastırma, sucuk, kavurma gibi gıdalar tuzlama,
kürleme, kurutma gibi muhafaza yöntemleri
uygulamasının birer sonucu olarak ortaya çıkan et ürünleridir.

numuneler alınmakta ve analizler
yapılmaktadır.

Donmuş etler kullanılacakken parça
büyüklüğüne göre, ortalama 24 saat önce-
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Yemek Tarifi

Et Haşlama
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Et Haşlama
Malzemeler :
• 1 kilo haşlamalık et
• 4 adet patates
• 1 adet soğan
• 5 – 6 diş sarımsak
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 tatlı kaşığı kekik
Hazırlanışı:
Et ve Süt Kurumundan aldığımız haşlamalık
etleri düdüklü tencerede 10 dakika boyunca kaynatalım. Kaynadıktan sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatmadan etin suyunu süzelim. Tekrardan
üzerini geçecek kadar su ilave edelim. Bu sırada 1
adet kuru soğan ve sarımsakları doğrayıp düdüklünün içine atalım. 1 çay bardağı sıvı yağı da ilave edip
tencerenin ağzını kapatalım. Kullandığınız düdüklüye göre 15 – 20 dakika kadar kaynatalım. Düdüklü tencerenin ağzını açalım ve 4 adet patatesimizi
iri büyüklükte dilimleyerek üzerine bir tatlı kaşığı
kekiği ve tuzumuzu da ilave edip tencerenin ağzını
kapatalım. 10 dakika kadar kaynattıktan sonra yemeğimiz servise hazır olacaktır. Afiyet olsun.
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SEKTÖRDEN
HABERLER

İnci Kefali Göçü
İçin Sevindiren
Su Seviyesi
Yükselişi
Van Gölü çevresindeki
kuraklığın özellikle göle dökülen
akarsuları etkileyeceğini, bunun
da en çok üreme döneminde
tatlı sulara göç eden inci kefaline
yansımasının olumsuz olacağını
değerlendiren bilim insanları,
son günlerdeki yağışları umut
verici olarak nitelendirdi. Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Mustafa Akkuş, Erciş ilçesinde
bulunan ve üreme göçünün en
yoğun olduğu Deliçay’daki su
seviyesinin mevsim normallerine
ulaştığını ve bunun sevindirici
olduğunu söyledi.
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Van Gölü’nün tuzlu ve
sodalı
suyunda
yaşayabilen
ve nesli koruma altında olan
inci kefalinin üreme dönemi
nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz
tarihleri arası uygulanan av yasağı
başlıyor. Van Gölü Havzası’nda
yaklaşık 15 bin kişinin ekmek
kapısı olan inci kefalleri, bu süre
içinde üremek ve zorlu göç
yolculuğunu gerçekleştirmek için
gölün tuzlu ve sodalı sularından
çıkıp tatlı sulara akın edecek. İnci
kefallerinin en çok göç ettiği tatlı
sulardan biri de Erciş ilçesindeki
Deliçay balık bendidir. Van Gölü
çevresinde yaşanan kuraklığın
özellikle göle dökülen akarsuları
etkileyeceğini,
bu
durumdan
da en çok üreme döneminde
tatlı sulara göç eden inci kefali
balığının etkileneceğini düşünen
bilim insanları, son günlerdeki
yağışları ise umut verici olarak
değerlendirdi.

Süt Kuzularının
Annelerine Kavuşma
Heyecanı

‘BAHARIN MÜJDECİSİ’
Koyun ve kuzuların buluşmasının baharı
temsil ettiğini belirten besici Günay Acim,
“Koyunlar dışarda otluyor. Bir süre sonra
ahırların kapısını açarak kuzuları anneleriyle
buluşturuyoruz. Geçmişte olan kuru soğukları
geçirdik. Kış çok soğuktu bu sene o günler
geri de kaldı. Şu anda havalar ısınmaya
başladı. Baharın müjdecisi koyunun kuzuyla
buluşmasıdır. Ağacın çiçek açması insanlar
için bahar demekse bizim içinde bahar bu
anlardır. Kuzular, annelerini kokusundan ve
sesinden tanıyor. Koyunun gözü görmese de
kuzunun kokusundan kesinlikle tanır” dedi.

Tunceli’de çetin geçen kışın ardından,
havalar ısınmaya başladı. Küçükbaş hayvan
yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı Pertek
ilçesinde meralarda otlayan koyunların yeni
doğan ve süt emme alışkanlığı kazanmaları
için annelerinden ayrı yerde tutulan kuzularla
buluşma anı renkli görüntülere sahne oluyor.
Kış aylarının çetin geçtiği Tunceli’de
küçükbaş hayvancılığın en yaygın yapıldığı
Pertek ilçesine bağlı Çakırbahçe Köyü’nde besiciler, şubat ayının ilk haftalarında doğumu
gerçekleşen kuzular ile koyunları, süt verimini
artırmak için ayrı mekanda tutuyor. Gün boyu
süt emmek için ağılda sabırsızlıkla bekleyen
kuzular ile meralarda otlayan anneleri, birbirinin sesini duymasıyla tatlı bir heyecan başlıyor. Ahır kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş
ve heyecanla koşmaya başlayan süt kuzuları,
yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıyor. Sürü içerisindeki
500 koyun arasından annelerini kısa süre içerisinde bulan kuzular, hem süt emiyor hem de
özlem gideriyor.

57

58

