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1. GİRİŞ 

İnsanların, bedensel ve zihinsel gelişimi için gerekli olan proteinin karşılanması için bitkisel 

kaynaklı besin maddelerinden daha çok hayvansal kaynaklı proteine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Hayvansal besinlerde protein oranının yüksek olmasının yanında mevcut proteinlerin biyolojik 

değerliliği de yüksektir. Bu yönden insan biyolojisi ve sağlığı için hayvansal ürünler son derece 

önemlidir. Sağlıklı bireylerden oluşan bir nesil yetiştirmenin dünya ülkeleri tarafından kabul 

edilen bir ilke olduğu düşünülürse, toplumların gelişiminde hayvansal ürünlerin önemi oldukça 

büyüktür.  

Ülkemizde son yıllarda degisen tüketim alıskanlıklarıyla birlikte et sektörü de hızlı bir gelisme 

göstermektedir. Et ürünleri, uygulanan çesitli işleme teknikleri ile raf ömrü uzun ve tüketime hazır 

hale getirildiği için yılın her döneminde tüketimi sağlanabilmektedir. 

Et ürünlerinin doğru sekilde ambalajlanması; ürünlerin muhafaza ömrünü uzatmak ve hijyenik 

ortamda ürünlerin lojistiğini verimli bir sekilde sağlamak açısından önem taşımaktadır. Bu 

bağlamda, işlenmiş et ürünlerinde hammadde dışındaki en önemli girdiler; ambalaj ve 

paketleme malzemeleri ile yardımcı malzemeler ve katkı maddeleridir. İlgili malzemeler 

grubunda standartların net biçimde ifade edilmemiş olması nedeniyle kalite konusunda sık sık 

sorunlar yasanmaktadır. 

Ortaya çıkan bu sorunlar doğrultusunda Türkiye’deki et ve et ürünleri üretimi ambalaj 

standartları, nakliye ve depolama koşullarının tartışılması ve var olan problemlerin çözülmesi 

gerekmektedir.  

Bu rapor et ürünleri üretiminde verimin artırılması, zaiyatın önlenmesi, doğru koşullarda 

paketleme, depolama ve taşıma standartlarının sağlanması amacıyla; “Et ve Et Ürünleri, Kap ve 

Ambalaj Standartları Analiz, Araştırma ve Rehber Oluşturma Hizmeti Alımı İşi” kapsamında 

yapılan araştırmaları içermektedir. 
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2. DÜNYADA ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ 

Et ve et ürünlerinde 2016 yılındaki küresel üretim bir önceki yıla göre artış göstermektedir. 2016 

yılı verilerine göre toplam et üretimi 320.688.000 tondur. Et ve Süt Kurumu’nun 2016 yılında 

yayınladığı Sektör Değerlendirme Raporu’na göre; 2016 yılında yapılan toplam et üretiminde 

en büyük payı %37 ile domuz eti (116,5 milyon ton) alırken, kanatlı eti %36 (116,2 milyon ton), 

büyükbaş eti %21 (67,8 milyon ton), küçükbaş eti %4 (14,1 milyon ton) paya sahiptir.  

Toplam et ticaretinin %41’ini (12,7 milyon ton) kanatlı eti oluştururken, domuz eti %25,7 (8,0 

milyon ton), büyükbaş eti %29,5 (9,1 milyon ton) ve küçükbaş eti %3 (0,9 milyon ton) paya sahip 

olmuştur. 

Tablo 1. Dünyada Et Üretimi (2016) 

 
Büyükbaş Hayvan Eti Küçükbaş Hayvan Eti Domuz Eti Kanatlı Hayvan Eti 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

ASYA 17.990 18.118 8.191 8.303 66.425 65.181 40.017 39.498 

Çin 6.766 6.801 4.178 4.268 55.392 54.017 18.961 18.021 

Hindistan 2.678 2.700 732 730 357 357 2.666 2.872 

AFRİKA 6.230 6.225 3.103 3.094 1.365 1.364 5.170 5.163 

Güney Afrika 870 862 182 179 240 236 1.571 1.555 

AMERİKA 30.004 30.693 6.919 6.958 20.674 21.062 48.412 49.755 

Brezilya 9.425 9.620 116 117 6.616 7.139 13.794 14.236 

A.B.D. 10.815 11.328 75 76 6.763 6.977 21.244 21.796 

AVRUPA 10.375 10.406 1.238 1.246 28.266 28.276 19.943 20.369 

Avrupa Birliği 7.719 7.876 915 920 23.354 23.279 13.757 13.993 

Rusya 1.604 1.551 191 193 3.069 3.139 4.084 4.256 

Kaynak: FAO 

ABD, Brezilya ve Hindistan’da üretim artışı görülürken Çin ve Güney Afrika’da azalma 

görülmektedir. Asya bölgesindeki artan talep diğer bölgelerdeki zayıf talebi dengelediğinden 

büyük ihracatçı ülkelerin sevkiyatları 2016 yılında önceki yıla göre %1 artış göstermektedir. 

Brezilya sevkiyatları bir önceki yıla göre düşüş gösterse de hala lider ihracatçı konumunu 

korumaktadır. 
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Şekil 1. 2016 Dünya Et Üretimi Dağılımı 

Kaynak: Et ve Süt Kurumu 

 

Şekil 2. 2016 Dünya Et Ticareti Dağılımı 

 

Kaynak: Et ve Süt Kurumu 

Büyükbaş Eti 

2016 yılında dünya büyükbaş eti (sığır ve manda) üretimi 67,8 milyon tondur. Dünya üretiminin 

%57’si ABD, Brezilya, Avrupa Birliği ve Çin tarafından gerçekleşmektedir. 

2016 yılında Brezilya, Paraguay, Kanada, ABD, Meksika ve AB’de ihracat önemli derecede artış 

olduğu görülmektedir. Büyükbaş ithalatçı ülkelerinin sayısı 2016 yılında artmıştır. 

Küçükbaş Eti 

2016 yılında dünya küçükbaş eti üretimi yaklaşık 14,1 milyon tondur. Dünya üretiminin %51’ini 

Çin, Hindistan, Okyanusya ve Avrupa Birliği karşılamaktadır. 

2016 yılında ihracatın yaklaşık %87’sini Avustralya ve Yeni Zelanda karşılamış, bir önceki yıl 

%28,3 ile ithalat hacmi en yüksek olan Çin, 2016 yılında %23,1 ile ithalatta birinci sırada yer 

almaktadır. 

Kanatlı Eti
%40,99

Diğer %0,79

Büyükbaş Eti
%29,42

Domuz Eti
%25,79

Küçükbaş Eti
%3,01

2016 DÜNYA ET TİCARETİ DAĞILIMI

Kanatlı Eti %36
116,2 milyon ton

Diğer %2

Büyükbaş Eti %21
67,8 milyon ton

Domuz Eti %37
116,5 milyon ton

Küçükbaş Eti
%414,1 milyon ton 

2016 DÜNYA ET ÜRETİMİ DAĞILIMI
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Şekil 3. 2016 Dünya Sığır Eti İhracatında Önde Gelen Ülkelerin Payları 

 

Kaynak: FAO 

Kanatlı Eti 

2016 yılında dünya kanatlı eti üretimi 116,2 milyon tondur. Dünya üretiminin %65’ini ABD, Çin, 

Avrupa Birliği ve Brezilya karşılamaktadır. 2016 yılı dünya üretiminde %1 oranında bir artış 

gerçekleşmiştir. 

Uluslararası talebin yüksek olması 2016 yılında kanatlı fiyatlarının yükselmesine sebep 

olmuştur. Bu nedenle kanatlı eti ticareti 2016’da %0,7 düşüş göstermektedir. İhracatın yaklaşık 

%64’ünü Brezilya ve ABD karşılamıştır. 

Domuz Eti 

FAO verilerine göre, 2016 yılında dünya domuz eti üretimi 116,5 milyon tondur. Dünya 

üretiminin %85’i Çin, Avrupa Birliği, ABD ve Brezilya tarafından gerçekleşmektedir. 

Avrupa Birliği %36,9’luk pay ile domuz eti ihracatında birinci sırada yer almaktadır. Domuz eti 

ithalatında ise %24,9 ile Çin birinci sırada yer almaktadır. 

Tablo 2. Dünyada Et Ticareti (2016) 

 İthalat 
(bin ton) 

İhracat 
(bin ton) 

 2015 2016 2015 2016 

ASYA 15.972 16.510 4.205 4.216 

Çin 4.626 4.728 609 571 

Japonya 3.158  3.236 14 13 

AFRİKA 2.796 2.852 294 260 

Mısır 384 375 12 12 
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 İthalat 
(bin ton) 

İhracat 
(bin ton) 

 2015 2016 2015 2016 

Güney Afrika 556 626 207 172 

AMERİKA 6.919 6.958 17.941 18.107 

Brezilya 67 64 6.616 7.139 

A.B.D. 2.259 2.131 6.763 6.977 

AVRUPA 3.044 3.073 4.917 5.052 

Avrupa Birliği 1.314 1.340  4.191 4.273 

Rusya 1.234  1.246 155 185 

Kaynak: FAO 

Dünyadaki toplam et ticaretinde en fazla ithalat Asya kıtasında görülmektedir. En fazla ihracat 

ise özellikle Kuzey Amerika olmak üzere Amerika kıtasında gerçekleşmektedir. Asya ülkelerinin 

ihracat oranları düşükken ithalat oranlarının yüksek olması, aynı şekilde Amerika’da ihracat 

yüksekken ithalatın düşük olması et ticaretinin yörüngesini ifade etmektedir. Dünyadaki ithalat 

ile ihracat oranları arasındaki dengenin sağlanması bu şekilde gerçekleşmektedir.  

1.1. AVRUPA BİRLİĞİ 

Üyelerinin çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan Avrupa Birliği, tarımda ve 

hayvancılıkta ileri teknolojiden yararlanarak modern tekniklerle ölçek ekonomisi boyutunda 

hayvansal üretim yapmaktadır. Bu durum birim alandan elde edilen verimi az gelişmiş ülkelere 

kıyasla ciddi oranda artırmaktadır. Dünya hayvan sayıları açısından AB’deki hayvan sayısı düşük 

olmasına rağmen üretilen et miktarı oransal olarak diğer kıtalara göre çok daha yüksektir. 

Avrupa’da hayvancılık alanında yaşanan gelişmeler, et ve süt üretiminde verimliliği artırmıştır. 

Avrupa Birliği üye ülkeleri dünyadaki büyükbaş ve küçükbaş et üretiminin yaklaşık %15’ini, 

Avrupa kıtasındaki ülkeler ise bu miktarın %30’una yakınını karşılamaktadır. Aynı şekilde 

hayvancılık işletmelerinde işletme başına düşen hayvan sayısı AB ülkelerinde ortalama 44 baş 

hayvandır. Bu durum, üretim maliyetlerinin düşürülmesi yönünde uygulanan stratejilerin başarılı 

olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3. Avrupa Birliği Et İhracatı (2011-2016) 

İHRACAT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Büyükbaş Eti 474 368 269 321 393 333 

Küçükbaş Eti 36 51 70 68 56 56 

Kanatlı Eti 1.289 1.313 1.299 1.349 1.396 1.406 

Domuz Eti 2.213 2.189 2.227 1.954 2.085 2.181 

Kaynak: OECD 
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Avrupa Birliği, FAO istatistiklerine göre 2015 yılında 46.787.000 ton et üretimi sağlayarak 

61.016.000 milyon ton et üretimi yapan Avrupa kıtası içinde önemli bir konumda 

bulunmaktadır. 2016 yılında ise 47.110.000 ton et üretimi gerçekleştirilmiştir.  

Yine FAO istatistiklerine göre; Avrupa Birliği 2016 yılında gerçekleştirdiği 4.273.000 tonluk et 

ihracatı ile dünyadaki et ticareti içerisinde önemli bir paya sahiptir. 2015 yılında gerçekleştirilen 

4.191.000 tonluk et ihracatına bakıldığında ihracat oranında artış olduğu da görülebilmektedir.  

1.2. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

Tarım, ABD'nin ulusal ekonomisinde en büyük alanı kapsamakta ve GSMH'nin %3'ten fazlasını 

sağlamaktadır. ABD iş gücünün yaklaşık %17'si tarımda yer almaktadır. Diğer bir deyişle her 6 

çalışma alanından biri çiftlikle ilgilidir. Tüm tarım ürünlerinin %22'si (toplam 37 milyar ABD 

doları) ihraç edilmektedir: Bu toplamın 26 milyar ABD dolarlık kısmı ihraç edilen sığır eti, 

domuz, koyun eti ve yan ürünlerinden oluşmaktadır. 

ABD gıda sektörü her yıl 427 milyar ABD doları tutarında ürün üretmektedir. 12 milyon işçi bu 

sektörde yer almaktadır. Ortalama bir çiftçinin ürettiği gıda ürünleri 128 kişiyi beslemeye yeterli 

olmaktadır. Ayrıca, Amerikan et üretim sektörü 318 milyon Amerikalıyı beslemektedir. Bu 

sebepledir ki et ve tavukçuluk endüstrisi ABD tarımının en büyük kesimini oluşturmaktadır. ABD, 

dünya sığır üretiminin %15,61’lik bir kısmını sağlamaktadır.  

Amerika’da 2016 yılında et ve tavukçuluk endüstrisi için şu veriler işlemiştir. 

 210.090.000 ton kanatlı eti 

 107.860.000 ton sığır 

 749.000 ton koyun 

Amerika Birleşik Devletleri’nde federal olarak denetlenmiş 2.678 çiftlik ve kümes hayvanı için 

kesim ve işleme tesisi bulunmaktadır. 

ABD, 2016 yılında 10.987.000 ton sığır ihracatı gerçekleştirmiştir. 2013 yılında gerçekleştirdiği 

11.756.000 ton sığır ihracatı ile son yıllardaki en üst ihracat seviyesine ulaşmıştır. 

Şekil 4. 2016 Dünya Sığır Eti İhracatında Önde Gelen Ülkelerin Payları

 

Kaynak: FAO 
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2013 ve 2014 yıllarında 174.000 ton koyun ihraç edilirken 2015 ve 2016 yıllarında 189.000 

ton koyun ihraç edilmiştir. ABD kanaatlı eti ihracatında ise 32.627.000 ton ile Brezilya’dan 

sonra dünya ihracatında en üst sırada yer almaktadır.  

Denetim kontrolünden farklı olarak et kalitesinin değerlendirilmesi isteğe bağlı işlemdir. Tarım 

Bakanlığı tarafından bu hizmet sağlanır ve değerlendirme isteyen fabrikalar tarafından 

masraflar karşılanmaktadır. Kalite değerlendirmesinin amacı sığır, domuz ve koyun gövdelerini 

et kalitesini ve her gövdeden sağlanan yağsız et kalitesini temel alan standartlaştırılmış 

kategorilere dayandırmadır. Bu değerlendirme tüm alanın bünyesindeki satın alma ve satış 

işlemini büyük ölçüde birleştirmektedir. Değerlendirme; niteleyici değerlendirme ve kullanışlı 

ürün üretiminin değerlendirilmesi olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Bu değerlendirmenin 

masrafları fabrikanın kendisi tarafından karşılandığından tüm gövde değerlendirmeye 

girmemektedir. Genellikle fabrika, kalite değerlendirmesi ve ürün üretimi açısından yüksek 

derece alma olasılığı yüksek olan genç boğaları ve danaları sunmaktadır. Sığır ve koyun 

gövdeleri, kalite ve nicelik değerlendirmesi içeren aynı ölçütlere göre değerlendirilmektedir. 

1.3. AVUSTRALYA 

Avustralya, iç talebin büyük bir bölümünü karşılayan ve ülke ihracatına önemli oranda katkı 

sağlayan büyük bir tarım sektörüne sahiptir. Avustralya ihracatının iki temel dayanağından biri 

tarım ve hayvancılıktır. Buğday, şeker, pirinç, et, yün, pamuk önemli ihraç kalemlerini 

oluşturmaktadır. Ayrıca, tarım ve hayvancılık sektöründe süt ürünleri, meyve ve çiçek 

Avustralya’nın diğer önemli ihraç kalemlerini oluşturmaktadır. 

Hayvancılık sektörü, Avustralya ekonomisine yıllık ortalama 14 milyar Avustralya doları ihracat 

katkısı ile önemli sektörlerin başında gelmektedir. Sanayinin gelişmesinde özellikle son yıllardaki 

verimlik artışı ile sığır eti girişimcilerine sağlanan alan desteklerindeki artış ve ihraç 

pazarlarındaki olası risklerin azaltılmasının etkili olduğu kaydedilmektedir. Ayrıca, Avustralya 

sığır ve sığır etine olan yoğun talebin sektörün kalite ve miktar olarak gelişmesinde itici güç 

olduğu belirtilmektedir. 

Avustralya, 2016 yılında 18.167.000 ton sığır ihracatı gerçekleştirmiştir. 2014 yılında 

gerçekleştirdiği 22.604.000 ton sığır ihracatı ile son yıllardaki en üst ihracat seviyesine 

ulaşmıştır. 

Avustralya 2015 yılında gerçekleştirdiği 5.123.000 ton koyun ihracatı ile dünya ticaretinde en 

üst sıradayken 2016 yılında gerçekleştirdiği 4.488.000 ton koyun ihacatı ile Yeni Zelanda’nın 

arkasında kalmıştır.  

Tablo 4. 2016 Dünya Küçükbaş Eti İhracatı 

Küçükbaş Eti İhracatı - 2016 

  Hacim Payı % 

1 Avustralya 434 46,3% 

2 Yeni Zelanda 380 40,6% 

3 Hindistan 21 2,2% 

4 Avrupa Birliği 17 1,8% 

Diğer 85 9,1% 

Dünya Toplam 937 1,8% 

Kaynak: FAO 
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Avustralya’nın canlı hayvan ihracatı Endonezya, Vietnem ve Çin başta olmak üzere Asya Pasifik 

ülkelerinin yanı sıra Kuzey Afrika, Ortadoğu ülkelerine de yapılmaktadır. Küçükbaş hayvanda 

ise en fazla canlı koyun ihracatının Kuveyt’e yapılmaktadır. Avustralya’dan en fazla canlı koyun 

ithal eden diğer ülkeler arasında Kuveyt’i sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, 

Ürdün, Çin ve Malezya izlemektedir.  
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2. TÜRKİYE’DE ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE TİCARETİ 

İnsanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesi, hayvancılığa bağlı sanayinin gelişmesi, kırsal 

alanda istihdam yaratılması, aile ekonomisinin desteklenmesi, kalkınmada öncelikli yörelerin 

gelişmesi gibi sebeplerden ötürü hayvancılık ile et ve et ürünleri sektörü Türkiye için hayati bir 

öneme sahiptir. 

Geçtiğimiz 20 yılda, Türkiye genelinde kırmızı et üretiminde verimliliği artırmaya yönelik 

uygulanan politikalar ve teşvikler en olumlu neticesini tarım ve hayvancılığa dayalı sanayinin 

ciddi oranda geliştiği Ege Bölgesi’nde göstermiştir. Yıllar içerisinde et verimliliği yüksek kültür ve 

melez ırkların toplam hayvan varlığı içindeki payının ciddi oranda arttığı Ege Bölgesi’nde kırmızı 

et işleme tesislerinin yoğunlaştığı ve et üretim kapasitesinin diğer bölgelere nazaran yüksek 

olduğu görülmektedir. 

Harita 1. Türkiye’de Kırmızı Et Üretim Kapasitesinin Dağılımı 

 
Kaynak: Serhat Kalkınma Ajansı (Kırmızı Et Sektörü Stratejik Analizi-2015) 

TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’de toplam hayvan sayısı 2016 yılının Haziran ayında 58,7 

milyon baş olmuştur. Aynı dönemde, büyükbaş hayvan sayısı 14 milyon 324 bin baş, toplam 

küçükbaş hayvan sayısı ise 44 milyon 34 bin baş olmuştur. TÜİK tarafından yılsonu ve yıl 

ortasında yayınlanan hayvansal üretim istatistiklerine göre; toplam hayvan sayısı 2014 ile 2015 

yılları arasında %0,4 artarken, bu artış 2015 yılsonu ile Haziran 2016 dönemi arasında %4,1 

oranında gerçekleşmiştir. 

Tablo 5. Türkiye’de Et Üretimi (2016) 

ET ÜRETİMİ (Ton) 

YIL BÜYÜKBAŞ ETİ KÜÇÜKBAŞ ETİ KANATLI ETİ TOPLAM 

2012 801.080 114.764 1.841.200 2.757.045 

2013 869.658 126.497 1.920.800 2.916.955 

2014 882.415 125.748 2.092.800 3.101.072 

2015 1.015.252 134.011 2.110.900 3.260.162 

2016 1.060.446 113.496 2.102.000 3.275.042 

Kaynak: TUİK  
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Şekil 5. 2016 Dünya Et Ticareti Dağılımı 

 
Kaynak: TUİK 2016 

2.1. CANLI HAYVAN VARLIĞI 

Türkiye’de 2011 yılından itibaren canlı hayvan üretim değeri %50 artmıştır. En önemli artış %52 

ile büyükbaş hayvanlarda gerçekleşmiş olup, küçükbaş hayvanlarda artış %41 olmuştur. 

Türkiye’de canlı hayvan üretim değerlerinde en yüksek değer kalemi %69,2 pay ile büyükbaş 

hayvanlara aittir.  

2002 yılı baz alınarak yapılan endeks hesaplamasına göre ülkemiz hayvan varlığında en büyük 

artış %52 ile keçide gerçekleşmiştir. Onu %43 ile sığır, %32 ile kanatlı hayvanlar ve %23 ile 

koyun varlığı izlemiştir. Manda varlığında 2002 yılından itibaren sürekli düşüş yaşanırken 2010 

yılında yükselmeye başlamış ve 2016 yılında ise %17 artış gerçekleşmiştir. 

2011-2016 döneminde büyükbaş hayvan varlığı %14 artışla 14,2 milyon başa, küçükbaş 

hayvan varlığı %28 artışla 41,3 milyon başa yükselmiştir. Söz konusu dönemde en büyük artış 

%45 ile manda, %42 ile keçi varlığında görülürken, sığır varlığı %14 ve koyun varlığı %24 

artmıştır. 

Türkiye’de tarımda kayıtlı büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısının toplamı 55 milyon 510 bine 

ulaşmıştır. Bu sayının 14 milyon 222 binini büyükbaş hayvanlar, 41 milyon 329 binini de 

küçükbaş hayvanlar oluşturmaktadır. 

Tablo 6. Türkiye’de Cinslerine Göre Canlı Hayvan Varlığı (2016) 

H
A

Y
V
A

N
 S

A
Y
IL

A
R
I 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Büyükbaş 

Sığır 13.914.912 14.415.257 14.223.109 13.994.071 14.080.155 

Manda 107.435 117.591 121.826 133.766 142.073 

Büyükbaş 
Toplam 

14.022.347 14.532.848 14.344.935 14.127.837 14.222.228 

Küçükbaş 

Koyun 27.425.233 29.284.247 31.140.244 31.507.934 30.983.933 

Keçi 8.357.286 9.225.548 10.344.936 10.416.166 10.345.299 

Küçükbaş 
Toplam 

35.782.519 38.509.795 41.485.180 41.924.100 41.329.232 

Kanatlı 

Et tavuğu 169.034.283 177.432.745 199.976.150 213.658.294 220.322.081 

Hindi 2.760.859 2.925.473 2.990.304 2.827.731 3.182.751 

Kanatlı 
Toplam 

256.472.432 269.078.927 296.717.924 315.083.365 332.194.068 

Kaynak: TUİK 

Koyun Eti

Kanatlı Eti

Manda Eti %0,01

Keçi Eti %1

Sığır Eti

ET ÜRETİMİNİN TÜRLERE GÖRE DAĞILIMI (2016)
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TÜİK’in Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden derlediği Hayvansal Üretim 

İstatistikleri'ne göre; 2016 yılında, bir önceki yıla göre büyükbaş hayvan varlığı %0,6 artarken, 

küçükbaş hayvan varlığı %1,4’e düşmüştür. 2015 yılında 14.1 milyon olan büyükbaş hayvan 

sayısı 2016 yılında 14 milyon 222 bin başa yükselmiştir. Büyükbaş hayvanlar arasında sığır 

sayısı %0.6 artarak 14 milyon 80 bin baş olurken, manda sayısı %6.2 artış ile 142 bin 73 baş 

olarak gerçekleşmiştir. 

Küçükbaş hayvan sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre %1.4 azalarak 41 milyon 329 bin 

başa düşmüştür. 2015’te 31 milyon 508 bin olan koyun sayısı %1.7 azalarak 30 milyon 983 

bin başa gerilemiş, 2015’te 10 milyon  416 bin baş olan keçi sayısı da %0.7 azalışla 10 milyon 

345 bin başa düşmüştür. 

2016 yılı sonu itibariyle et tavuğu sayısı %3.1 artışla 220 milyon 322 bin adet olurken, yumurta 

tavuğu sayısı %10.2 artışla 108 milyon 689 bin adet olmuştur. Hindi sayısı ise %12.6 artışla 3 

milyon 183 bin adet oldu. 2016 yılında ördek sayısı %3.9, kaz sayısı ise %9.7 artmıştır. 

2.2. KIRMIZI ET ÜRETİMİ 

Et; içerisinde kan, epitel, kemik, sinir, yağ ve bağ dokuları bulunan, gıda olarak kesilen 

hayvanların yenilebilen kas kısımlarını ifade etmektedir. Genelde etler kırmızı ve beyaz et olarak 

ikiye ayrılmaktadırlar. Sığır, koyun, keçi etleri kırmızı et olarak kabul edilirlerken, tavuk, hindi 

gibi kanatlı kümes hayvanları ile balıkların etleri beyaz et kategorisine sokulmaktadır. 

Aslında biyolojik yapı olarak kümes hayvanlarının etleri balık etinden çok farklı olarak, kırmızı 

ete daha yakındırlar. Etlerin kırmızı ve beyaz rengini saptayan eleman 'miyoglobin' denilen 

proteinlerdir. Bunlar kanda, alyuvarlarda bulunurlar ve kaslara gerekli olan oksijeni sağlarlar. 

Beyaz ette ise miyoglobin miktarı çok az bulunmaktadır. 

Türkiye’nin 2016 yılındaki toplam et üretiminde kırmızı etin payı %37,8’dir. Kırmızı et üretimi 

2015 yılında 1 milyon 149 bin ton iken 2016 yılında 1 milyon 173 bin ton ile bir önceki yıla 

göre %2 artmıştır. Kırmızı et içerisinde yer alan büyükbaş eti üretimi %4 artarak 1 milyon 59 bin 

ton, küçükbaş eti üretimi %15 azalarak 113 bin ton olmuştur. Kırmızı et üretiminde küçükbaş 

etinin payı %9,6’dur. 

Tablo 7. Dönemlere Göre Türkiye’de Kırmızı Et Üretimi 

 
Kaynak: TUİK 2017 
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TÜİK tarafından üçer aylık dönemler halinde açıklanan verilere göre, Kurban Bayramı’nı içeren 

çeyrek kırmızı et üretiminin en çok olduğu dönem olarak görülebilmektedir. 

2017 yılının Ocak-Mart aylarını kapsayan ilk çeyreğinde 232.404 ton kırmızı et üretilmiştir. 

Toplam kırmızı et üretimi bir önceki döneme göre %14,1, bir önceki yılın aynı dönemine göre 

%2,3 oranında azalma göstermiştir. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde 

üretilen kırmızı et miktarı ise 113.276 ton olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılının Nisan-Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğinde 260.683 ton kırmızı et 

üretilmiştir. Toplam kırmızı et üretimi bir önceki döneme göre %12,2 artarken, bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %3,4 oranında azalma göstermiştir. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece 

kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 140.093 ton olarak gerçekleşmiştir. 

Tablo 8. Türkiye’de Kırmızı Et Üretim Miktarı 2016 – 2017 

  
Kaynak: TUİK 

2.3. KANATLI ETİ ÜRETİMİ 

Kanatlı eti; sığır, koyun, keçi gibi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların aksine tavuk, hindi, ördek 

gibi kanatlı-kümes hayvanlarından oluşan bir sınıftır.  

Türkiye’de 2 milyon ton üretimi sağlanan kanatlı eti; genel et üretimi içerisinde %62,14 gibi 

yüksek bir paya sahiptir. 2016 yılında et tavuğu sayısı %3,1 artışla 220 milyon 322 bin adet 

olurken, yumurta tavuğu sayısı %10,2 artışla 108 milyon 689 bin adet, hindi sayısı ise %12,6 

artışla 3 milyon 183 bin adet olmuştur. Türkiye kanatlı eti üretiminin %93’ünü piliç eti 

oluşturmaktadır. 

Yapılan tahminlere göre 2030 yılında kanatlı eti üretiminin 4,26 milyon tona ulaşması 

beklenmektedir. 
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Şekil . Türkiye’de Kanatlı Eti Üretim Dağılımı 2016 

 
Kaynak: BESD-BİR 

Tablo 9. Türkiye’de Kanatlı Eti Üretimi 

YILLAR Piliç Eti Hindi Eti Diğer Kanatlı Eti Toplam 

2012 1.716.000 45.200 80.000 1.841.200 

2013 1.790.000 43.800 87.000 1.920.800 

2014 1.946.000 52.800 94.000 2.092.800 

2015 1.974.000 55.500 81.400 2.110.900 

2016 1.958.000 50.500 93.500 2.102.000 

Kaynak: BESD-BİR 

2.4. TÜRKİYE’NİN ET VE ET ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ 

2016 yılında dünya et ticaret hacmi, bir önceki yıla göre %2,1 artarak 31,1 milyon ton seviyesine 

yükselmiştir. Toplam et ticaretinin %41’ini (12,7 milyon ton) kanatlı eti oluştururken, domuz eti 

%25,7 (8,0 milyon ton), büyükbaş eti %29,5 (9,1 milyon ton) ve küçükbaş eti %3 (0,9 milyon 

ton) paya sahip olmuştur. 

Son yıllara bakıldığında Türkiye’nin canlı hayvan ithalatında en yüksek alım 2011 yılında 

yapılmıştır. 176.365.070 kilogram büyükbaş hayvan ve 48.974.694 kilogram küçükbaş hayvan 

ile 225.339.764 kilogramlık ithalat gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında ise bir önceki yıla göre; 

kilogram bazında toplam canlı ve büyükbaş ithalatı %125, küçükbaş ithalatı %59 artmıştır. 

2016 yılında gerçekleşen büyükbaş ithalatının çoğunluğu besilik olmak üzere; %37’si Uruguay, 

%16’sı Brezilya, %11’i Fransa’dan yapılmıştır. Damızlık sığır ithalatının %45’i Almanya, %19’u 

Avusturya, %12’si Çek Cumhuriyeti’nden sağlanmıştır. Kasaplık sığır ithalatının %93’ü 

Brezilya’dan yapılmıştır. 

2016 yılında canlı olarak ithal edilen küçükbaş hayvanların tamamına yakını damızlık olup 

bunların %74’ü Ukrayna’dan getirilmiştir. 

Canlı büyükbaş hayvan ihracatı ise 2016 yılında yapılmamıştır. Küçükbaş hayvan ihracatı ise 

%97 azalarak 5.050 kilogram ihraç edilmiştir.  

Tavuk Eti %93,1

Hindi Eti %2,4

Diğer %4,4

TÜRKİYE’DE KANATLI ETİ ÜRETİM DAĞILIMI (2016)
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İşlenmemiş kırmızı et ithalatı en fazla 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. 2010-2016 yılları 

arasında küçükbaş eti ithalatı bulunmamaktadır. 2016 yılında yapılan kırmızı et ithalatlarının 

tamamı Polonya ve Bosna Hersek’ten yapılmıştır. 

Tablo 10. Türkiye’nin Et İthalatı 

Et İthalatı (ton) Büyükbaş Eti Küçükbaş Eti Kanatlı Eti Toplam 

2011 11.916.000 2.409.000 200.000 14.525.000 

2012 13.607.000 745.000 120.000 14.472.000 

2013 5.016.000 253.000 60.000 5.329.000 

2014 1.358.000 125.000 60.000 1.543.000 

2015 4.558.000 108.000 200.000 4.866.000 

2016 328.000 108.000 200.000 636.000 

Kaynak: OECD-FAO Tarımsal Görünüm 

2016 yılında işlenmemiş kırmızı et ihracatı 129 ton olarak gerçekleşmiştir. Büyükbaş eti 

ihracatının kg bazında %44’ü kemiksiz ettir. Toplam ihracatta %122’lik bir artış yaşanmıştır. 

Tablo 11. Türkiye’nin Et İhracatı 

Et İhracatı (ton) Büyükbaş Eti Küçükbaş Eti Kanatlı Eti Toplam 

2011 1.300.000 1.200 24.300.000 25.601.200 

2012 1.900.000 2.000 31.180.000 33.082.000 

2013 2.100.000 2.000 37.580.000 39.682.000 

2014 2.100.000 13.000 42.060.000 44.173.000 

2015 1.400.000 12.000 35.560.000 36.972.000 

2016 1.200.000 12.000 31.060.000 32.272.000 

Kaynak: OECD-FAO Tarımsal Görünüm 

Kanatlı eti ithalatı ise yıldan yıla azalmaktadır ve 2016 yılında 124 ton kanatlı eti ithalatı 

yapılmıştır. İthalatın %39’u Irak’tan, %30’u Macaristan’dan, %29’u Suudi Arabistan’dan 

gerçekleşmiştir. 

2016 yılında toplam kanatlı eti ihracatı miktar olarak %10 azalmıştır. Kanatlı eti ihracatında en 

büyük pazar Ortadoğu ülkeleri olup 2015 yılı ihracatının %62’si Irak’a yapılmıştır. Diğer önemli 

pazarlar Tacikistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya’dır. 

TÜİK tarafından yayınlanan Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre dana eti fiyatı, 2017 yılının ilk 2 

ayı ile 2016 yılının ilk 2 ayı kıyaslandığında %4,23 oranında, koyun eti fiyatı ise %9,24 oranında 

yükselmiştir. Kırmızı et maliyetlerinin ve buna bağlı oluşan piyasa fiyatlarının dünya fiyatlarına 

göre yüksek ve rekabetten uzak olması nedeniyle kırmızı et ve ürünleri ihracatı düşük seviyede 

bulunmaktadır. 

Et ürünleri içerisinde yer alan sosis başta olmak üzere bazı et ürünlerinin 2015 yılında ihracat 

miktarı yaklaşık 12 bin ton ile 20 milyon dolar olmuş, 2016 yılında ise 7,8 bin ton ile 12,6 

milyon dolar ihracat yapılmıştır. Bu ihracatın büyük kısmı Ortadoğu ülkeleri ve Türki 

Cumhuriyetlere gerçekleştirilmiştir. 
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Mayıs 2016’da Et ve Süt Kurumu’nun sıfır gümrük vergisi ile belirli sınırlar dahilinde canlı 

büyükbaş ve küçükbaş ithalatı yapmasına ilişkin karar yürürlüğe girmiştir. Aynı karar ile özel 

sektörün canlı hayvan ithalatındaki gümrük vergisi oranı %60’a çıkarılmıştır. Daha sonra Resmî 

Gazete’nin 31 Aralık 2016 tarihli nüshasında yayınlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile 

besilik sığır ithalatı için %60 olan vergi oranı %10’a düşürülmüştür. 

Tablo 12. Türkiye’de Et ve Et Ürünleri Ortalama Fiyatları 

TL/Kg 2013 2014 2015 2016 

Perakende Dana Eti 26,45 30,18 37,98 39,21 

Perakende Koyun Eti 25,68 26,94 30,82 34,36 

Sucuk 40,35 47,66 51,37 54,02 

Sosis 30,62 35,96 32,69 34,35 

Salam 31,58 36,25 40,68 37,99 

Sakatat 19,55 17,90 24,58 27,93 

Tavuk Eti 6,48 6,73 6,91 7,46 

Kaynak: TUİK 

Perakende dana eti fiyatları, Şubat 2017’de, bir önceki aya göre %0,15 oranında azalışla 39,54 

TL/Kg. olurken, son 12 aylık ortalama artış oranı ise %6,75 olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında 

35,78 TL/Kg olan perakende koyut eti fiyatları, bir önceki aya göre %0,64, son 12 aylık 

ortalamada ise %8,93 oranında artış yaşandığını göstermiştir. 

Perakende sucuk fiyatları, Şubat 2017’de bir önceki aya göre %0,69 oranında artarak 56,17 

TL./Kg olurken, fiyatlar, son 12 ay içerisinde %5,32 oranında artmıştır. Şubat’ta bir önceki aya 

göre %0,73 oranında artışla 36,93 TL/Kg olan perakende sosis fiyatlarında, son 12 aylık 

dönemde %9,14 oranında artış kaydedildi. 

Perakende salam fiyatları ise Şubat’ta hem bir ay önceye göre, hem de 12 aylık ortalamalarda 

düşüş gösterdi. Bir önceki aya göre %0,81 oranında düşen salam fiyatlarında, son 12 aylık 

dönemdeki düşüş oranı %6,54 olmuştur. 

Tavuk eti fiyatları Şubat 2017’de 8,35 TL/Kg olurken, son 12 ay içerisinde fiyatlarda %9,15 

oranında artış gözlenmiştir. 

2.5. ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

İnsan beslenmesinde; hayvansal ve bitkisel kaynaklardan elde edilen sağlıklı gıdaların vücuda 

yeterli ve dengeli bir şekilde alınması, sağlıklı bir nesil oluşturmanın ilk şartıdır. Bu sebeple temel 

besin maddelerimizden biri olan hayvansal gıdalarımızın en önemli grubunu teşkil eden et 

ürünlerinin hem üretim miktarının ve hem de kaliteli et üretiminin artırılması büyük önem arz 

etmektedir.  

Bütün kasaplık hayvanlardan elde edilen etin kalitesi ve besin değeri aynı değildir. Bu durum 

kasaplık hayvanların farklı türde, farklı cinste, farklı cinsiyette, farklı yaşta ve farklı bakım ve 

besleme koşullarında oluşunun bir sonucudur.  
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Et kalitesi, karkas kalitesiyle çok yakından ilişkilidir. Kaliteli karkaslardan; kaliteli etler ve ürünler 

elde edilir. Hiçbir zaman düşük kaliteli bir karkastan yüksek kaliteli et ve ürünleri elde etmek 

mümkün olmamaktadır. Et kalitesi; tüketiciler için büyük önem arz etmektedir. 

Et ve et ürünlerinin kalitesini etkileyen faktörleri şöyle belirtebiliriz; 

 Karkasın elde edildiği hayvanın yaşı 

 Hayvanın cinsiyeti 

 Hayvanın türü 

 Hayvanın ağırlığı ve etlenme durumu 

 Hayvanın yağlılık durumu 

 Mozaikleşme (kaburgaları birbirine bağlayan kas dokularının özelliği) 

Ülkemizde kasaplık hayvan kesiminin büyük bir kısmı halen küçük ve iptidai mezbahalarda 

gerçekleştirilmekte, et ve et ürünleri uygun olmayan hijyenik ve teknolojik açıdan uygun olmayan 

şartlarda üretilmeye çalışılmaktadır. Kesimden önce yapılan canlı hayvan muayenesi ve 

kesimden sonra yapılan et muayenesi açısından da önemli problemler söz konusudur. 

Kırmızı et üretim tesislerinde uygulanan üretim teknolojisi, giderek tam otomatik sistemle 

yapılmakta olup, her geçen gün yatırım konusu sermaye yoğun yatırımlara yönelmektedir. Diğer 

taraftan, kırmızı et üretim tesisinin ekonomik değer taşıyan katı atıklarının kazanılması için bir 

rendering ünitesi kurulması, yatırımın verimliliği açısından zorunluluk oluşturmaktadır. Bunun 

yanı sıra, uzun ve yeterli soğutma ve muhafaza tesislerinin bulunması gereklidir. 

Kasaplık hayvanların kesiminde uygulanan kesim yöntemleri ve kesim ortamının hijyen ve 

sanitasyon kurallarına uygun olması ve çalışan personelin de hijyen ve sanitasyon kurallarına 

uyması et kalitesinin korunmasında önemli katkı sağlamaktadır. Hayvanlar kesimhaneye 

taşınma sırasında yorulur ve kesimden önce yeterince dinlendirilmemesi sonucu et kalitesi düşer. 

Dinlendirme süresi hayvanın yorgunluk derecesine ve hava sıcaklığına göre değişmektedir. Bu 

sebeple kesim öncesi kasaplık hayvanların ortalama kışın 10 saat, yazın 12-14 saat 

dinlendirilmesi, etin kalitesinin korunmasında önemli rol oynamaktadır.  

Kesimden önce hayvana yem verilmesi de et kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 

kesimden en az 6 saat öncesine kadar hayvan hiçbir şey yememelidir. Ayrıca hayvanların kesim 

sırasında strese sokulması da kesim sonrası et kalitesinin düşmesine yol açmaktadır. Kesimden 

sonra kan akıtma işlemi yapılır. Karkasta kalan kan miktarı arttıkça et kalitesi düşmekte ve bu 

etlerin muhafaza süresi de kısalmaktadır. Daha sonra seri olarak yüzüm gerçekleştirilerek etlerin 

dinlendirme odalarına (0-4 °C’de) alınması et kalitesinin korunması açısından önemlidir. 

Tüketici ise ette renk, aroma, lezzet, çiğnenebilirlik, yumuşaklık, sululuk gibi duyusal kalite 

özelliklerine dikkat ederek et tercihi yapmaktadır. Gıda endüstrisi için en iyi et kuralı yoktur. Etin 

kullanım amacına göre bazı durumlarda ikinci ya da üçüncü kalite etler, birinci veya ekstra 

kalite etlere göre daha uygundur. Örneğin biftek, rosto, kuşbaşı ve kıyma olarak satışa arz 

edilen taze etler için birinci sınıf et kısımları arzu edilmesine karşın sucuk, sosis ve salam 

üretiminde ikinci üçüncü kalite etler tercih edilir. Bunun gibi taze et tüketiminde genç ve erkek 

kasaplık hayvan eti tercih edilmekte, salam, sucuk, sosis üretiminde ise sığır etlerinden, süt 

verimi azalmış yaşlanmış inek etlerinden yararlanılmaktadır 
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3. AMBALAJ SEKTÖRÜ 

3.1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 

Gıda sanayiinde ambalaj kullanımı; ürünün korunması, tanıtılması, taşınması, ürünün raf ömrü 

hakkında bilgi vermesi ve en önemlisi tüketiciye güvenilir bir şekilde ulaştırılması açısından önem 

taşımaktadır. Ambalaj tüketiciye, daha ürünü görmeden ürün hakkında olumlu ya da olumsuz 

karar vermesini sağlayacak bir unsurdur. Ambalaj, sadece yapısı gereği ürünü korumakla 

kalmaz, çeşitli uyarıcı sembolleri de içererek tüketicilerin bilgilendirilmesi sağlar. Günümüzde 

gıda ambalajları geleneksel koruma özellikleri dışında muhafaza edilen ürünler için de birçok 

fonksiyonel özelliklere sahip olmaktadırlar. 

Et, et ürünleri, süt, süt ürünleri, meyve ve sebze gibi çok çabuk bozulabilen gıdaların raf ömrünü 

atmosferik oksijenin kimyasal etkisi ve aerobik bozulma bakterileri kısaltabilmektedir. Bu 

faktörlerle birlikte ürünün renk, koku ve aromaları üzerinde kalite kayıplarına neden 

olabilmektedir. Soğuk muhafaza, istenmeyen değişiklikleri yavaşlatsa da perakende dağıtım 

sektörü için önemli olan uzun muhafaza süresi için yeterli olmamaktadır. 

Bu şekilde; besinlerin saklanmasını, korunmasını, taşınmasını kolaylaştırmak ve iyi görünmesini 

sağlamak için onların dış ortamla ilgisini kesme işlemine ambalajlama veya paketleme 

denmektedir. Paketlenmiş ürün deyimi, birçok koruyucu özelliği olan maddelerle bir teknolojik 

işlem sonunda besinlerin çevresi ile ilişkisini kesmek olarak da bilinmektedir. Bir ambalaj, 

içerisinde paketlenen ürüne kalite yönünden herhangi bir katkıda bulunmaz, ancak ürünün 

orjinal kalitesini mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmeye yardım eder. Gıda ürünlerinin 

paketlenmesinde 3 esas fonksiyon bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 

 Ürünü tüketiciye en beğenilir şekilde sunmak ve tüketiciyi satın almaya özendirmek 

 Gıdayı fiziksel, kimyasal, biyolojik etkenlere ve mikroorganizma bulaşmasına karşı 

azami ölçüde koruyarak, dayanıklılığını arttırmak 

 Yükleme, boşaltma, stoklama ve kullanma kolaylığı sağlamak 

Soğutulmuş gıdaların ambalajlanmasında kullanılan malzemeler genelde kâğıt, cam, metal 

veya plastiktir.  

 Kâğıt malzemeler; kolay dekore edilebilir, diğer ambalaj materyalleri ile kullanılabilirler. 

Kaplama veya laminasyon ile nem ve gaz geçirgenliği kontrol altına alınabilmektedir. 

 Cam malzemeler: ürünü göstermesi ve kimyasal olarak âtıl olması başlıca avantajları, 

kırılganlıkları ve ağır olmaları en büyük dezavantajları arasında yer almaktadır. PVC ve 

PS ile kaplamak suretiyle kırılganlık, iyon değişimi ile de ağırlıkları azaltılabilmektedir. 

 Metal malzemeler; arasında en fazla sıkıştırılmış alüminyum folyolar kullanılmakta ve 

bunlar ısıl işlemlere karşı dayanıklı olarak bilinmektedir. 

 Plastik malzemeler; PE, PP, PS, PVC, PET gibi malzemelerden elde edilmektedir. 

3.1.1. AMBALAJ ÇEŞİTLERİ 

Ahşap Ambalajlar 

Dünyanın en eski ambalaj malzemelerinden olan ahşap ambalaj, sertlik ve dayanıklılık özelliği 

nedeniyle ağır kırılgan yüklerin, havalandırma özelliğinden dolayı ise taze meyve ve sebzenin 

ambalajlanmasında yaygın kullanılır. Günümüzde ahşap eskiden olduğu gibi basit bir şekilde 

küçük üretim birimlerimde üretilecek bir ambalaj olmaktan çıkmıştır.  
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Cam Ambalajlar 

Cam ambalajlar parlak, pürüzsüz ve kolay temizlenebilir bir yapıya sahiptir. Bu nedenle 

mikropları barındırmaz. Defalarca kullanılabildiğinden ekonomik bir ambalaj malzemesidir. 

Cam ambalajın kimyevi maddeler ile reaksiyona girmemesi, yüksek bariyer özelliği ve 

sterilizasyon kolaylığı, yiyecek, ilaç ve parfümeri üreticileri tarafından tercih edilmesine neden 

olur. Ağırlık ve kırılganlık sorunları, cam ambalajın dezavantajlarıdır. 

Kâğıt ve Karton Ambalajlar 

Kâğıt ve karton ambalajın üretim kolaylığı ve ekonomikliği bakımından oldukça tercih edilen bir 

ambalaj türüdür. Bunun yanı sıra kâğıt ve karton ambalajın tek başına sertlik, patlama, koruma, 

nem ve su bariyer değerlerinin yeterli olmadığı durumlar için içine koyulacak ürünlerin 

özelliklerine göre bu ambalajlar çeşitli işlemlere tabii tutulur. 

Kompozit Ambalajlar 

Kompozit ambalaj malzemeleri en az iki farklı malzemenin tam yüzeylerinin birleştirilmesi ile 

elde edilir. Farklı malzemelerin birlikte kullanımındaki amaç dayanıklılığı arttırmak, esnekliği 

arttırmak ve malzemelerin kendilerine özgü özelliklerini birleştirmektir. Örneğin: plastik 

alüminyum kompozit ambalajlar, karton-polietilen kompozit ambalajlar, kâğıt-polietilen 

kompozit ambalajlar, plastik-kağıt alüminyum kompozit ambalajlar, kağıt-alüminyum kompozit 

ambalajlar gibi çeşitleri vardır. Bu ambalajlar genelde evlerimizde kullandığımız hazır 

çorbalarda, meyve sularında sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu kutuların en büyük avantajı 

metalden daha ucuz ve hafif olmalarıdır. Ayrıca çok çeşitli kapak kullanımına uygun olmalarıdır. 

Metal Ambalajlar 

Gıda dışında boya, kimyevi maddeler gibi ürünlerin ambalajlanmasında da metal ambalajlar 

kullanılır. İçine konulan ürünlerin bozulmaması için çeşitli organik kaplamalar geliştirilmiştir. 

Alüminyumdan ve çelikten üretilen metal kutular hem gazlı hem de gazsız içeceklerin 

ambalajında kullanılır. Metal ambalaj ışık, hava ve suya karşı güçlü bir bariyer oluşturur. 

Böceklere ve kemirgenlere karşı yeterli derecede sağlam ve dayanıklıdır. Sterilizasyon için 

ısıtabilme ve hemen soğutma yapılabilmesi, uygun laklar kullanılarak gerekli şekilde işleme tabii 

tutulmuş ise içindeki ürün ile zararlı reaksiyona girmemesi, doğada en kolay yok olan malzeme 

olması bakımından kullanımı yaygındır. 

Plastik Ambalajlar 

Plastik ambalaj hammaddeleri genelde petrol rafinelerinden çıkan çeşitli ürünlerin petrokimya 

tesislerinde işlenmesi ile elde edilir. Plastikler hem daha az malzeme ile daha çok ambalaj 

üretilebileceği için, hem de şekil verme kolaylığından dolayı sektörde daha da tercih edilebilir 

bir hale gelmiştir. 

3.2. TÜRKİYE’DE AMBALAJ ÜRETİMİ 

Türkiye ambalaj sanayi hızlı gelişen bir sektördür. Hızlı kentleşme, nüfus artışı, yaşam 

standartlarının yükselmesi, kadınların iş hayatına katılımındaki artış, tüketim alışkanlıklarındaki 

değişmeler, alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması ile perakende alışveriş eğiliminin artması, 

tüketim ürünlerine olan talep artışı ve ihracatın artması sektörün hızlı gelişmesindeki başlıca 

etkenlerdir.  

Türkiye'de ambalaj malzemesi üreten yaklaşık 3000 firma mevcuttur. Bu firmaların büyük 

çoğunluğu orta ve küçük ölçekli firmalardır. Ambalaj sektöründeki firmalar yoğun olarak 
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İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Adana, Kayseri ve Manisa’da faaliyet 

göstermektedir.  

Sektörde faaliyet gösteren firmalar; plastik, kâğıt-karton, metal, cam ve ahşap ambalaj olmak 

üzere beş ana grupta üretim yapmaktadırlar.  

Türkiye’de plastik ambalaj üretimi yaklaşık 1,5 milyon tonun üzerindedir. Türk PE ve PP dokuma 

torbalar ve çuvallar sektörü önemli üretim ve ihraç kapasitesine sahiptir. Kâğıt, karton ve oluklu 

mukavva ürünleri, ambalaj sanayinin önemli sektörlerden biri haline gelmiştir ve ambalaj 

sanayindeki üretimin büyük bölümü bu sektöre aittir.  

Türkiye gelişmiş bir cam sanayine sahiptir. Cam sanayinde, Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. iç 

pazara hâkim durumdadır ve Anadolu Cam, cam ambalaj ihracı yanı sıra ambalaj üretim 

teknolojileri de ihraç etmektedir. Cam ambalaj, geri dönüşümün büyük önem kazandığı 

günümüzde, özellikle gıda sektöründe kullanılmaktadır.  

Ahşap ambalaj; en çok tarımsal ürünlerin (yaş meyve, sebze vb.) ambalajlanmasında kullanılan 

ahşap kutu, kasa ve paletlerden oluşmaktadır. Sektörde ISO ve yeni ISPM 15 standartlarında 

üretim yaygındır.  

Ayrıca Türk ambalaj sektörü kalitede dünya standartlarına ulaşmıştır. ISO 9000, ISO 14001 ve 

ISO 22000 alan firma sayısında önemli bir artış vardır. Sektörde araştırma ve geliştirme ve bu 

bağlamda yapılan ambalaj tasarımları dünya çapında rekabet edebilmek için büyük önem 

kazanmış durumdadır.  

Türk ambalaj üreticileri ulusal ve uluslararası çevre düzenlemeleri ile ilgili gelişmeleri yakından 

takip etmekte ve bu düzenlemelere uyum göstermektedirler. Yürürlükte olan “Ambalaj 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ile;  

 Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimi,  

 Ambalaj atıklarının oluşumunun önlenmesi, önlenemeyen ambalaj atıklarının tekrar 

kullanım, geri dönüşüm ve geri kazanım yolu ile bertaraf edilecek miktarının azaltılması, 

 Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı olarak alıcı 

ortama verilmesinin önlenmesi,  

 Ambalaj atıklarının belirli bir yönetim sistemi içinde, kaynağında ayrı toplanması, 

taşınması, ayrılmasına ilişkin teknik ve idari standartların oluşturulması amaçlanmıştır. 

3.3. TÜRKİYE’NİN AMBALAJ ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİ 

Türk ambalaj sanayi ürünleri ihracatı 2015 yılında 3,74 milyar dolar olmuştur. Ayrıca büyük 

miktarda ambalaj, ihraç ürünü ambalajı olarak dolaylı yoldan ihraç edilmektedir. Ambalaj 

sanayi ihracatı son beş yılda yıllık ortalama %10 oranında artmıştır. Küresel krizden dolayı 

pazarlarda meydana gelen daralma nedeniyle ambalaj ürünleri ihracatı 2009 yılında yaklaşık 

%15 oranında azalmıştır. 2010 – 2015 yılları arasında ise yaklaşık %50 oranında bir artış 

göstererek 2,47 milyar dolardan 3,74 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.  

2015 yılında ambalaj sanayi ihracatında %68’lik payı ile plastik ambalaj ürünleri ilk sırayı 

almaktadır. Plastik ambalaj ihracatı bir önceki yıla göre %6,5 azalarak 2015 yılında 2.556 

milyon dolar olmuştur. İhraç edilen başlıca plastik ambalaj ürünleri; PP levhalar ve filmler, PE 

torbalar ve çantalar, PE veya PP şeritlerden örme torbalar ve çuvallardır. İhraç edilen diğer 

plastik ambalaj ürünleri; kapaklar, kaplar, damacanalar, şişeler ve benzeri eşyalardır. 
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İhraç edilen diğer önemli ambalaj grubu ise %21’lik ihracat payı ile kâğıt ve karton ambalaj 

ürünleridir. 2015 yılında kâğıt ve karton ambalajların ihracatı 790 milyon dolar olmuştur. İhraç 

edilen başlıca ürünler, kâğıt ve kartonlar, oluklu mukavva, kutular, sandıklar ve diğer 

ambalajlama kaplarıdır.  

Diğer önemli ambalaj grubu, toplam ambalaj sektöründeki %9’luk ihracat payı ile metal 

ambalajdır. İhraç edilen başlıca ürünler; alüminyum fıçılar, diğer metal fıçılar, konserve 

kutularıdır (sert veya katlanabilir kutular dahil). 2015 yılında metal ambalaj ürünlerinin toplam 

ihracatı 331 milyon dolar olmuştur.  

Cam ve ahşap ambalaj ürünleri diğer önemli ihracat ürünlerdir. Bu ürünler; damacanalar, 

şişeler, mataralar, kavanozlar, ampuller, ahşap kutu ve paletlerdir. 2015 yılında cam ambalaj 

ihracatı yaklaşık 32 milyon dolar, ahşap ambalaj ihracatı ise 31 milyon dolar olmuştur.  

Türk ambalaj sanayi ürünleri 200 üzerinde ülkeye, AB ülkeleri başta olmak üzere Bağımsız 

Devletler Topluluğu, Doğu Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilmektedir. Ülkeler bazında 

baktığımızda ise 2015 yılında Almanya, İngiltere, Irak, Fransa, İran, İtalya, İsrail, Hollanda, 

Mısır ve Azerbaycan başlıca ihracat yaptığımız ülkelerdir. 2011 yılında ambalaj sanayi 

ihracatında Almanya’nın payı %8, İngiltere’nin payı %7, Irak’ın payı %7, Fransa’nın payı %4,5 

ve İran’ın payı %4 olmuştur. 

Tablo 13. Türkiye’nin Ambalaj Sanayi İhracatı, (Değer: Milyon ABD $) 

Ambalajlar 2011 2012 2013 2014 2015 

Plastik 2.142 2.208 2.530 2.734 2.556 

Ahşap 37 35 37 38 31 

Kâğıt ve Karton 567 622 694 790 790 

Cam 31 36 30 31 32 

Metal 311 313 338 356 331 

Toplam 3.088 3.214 3.629 3.949 3.740 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı 

Türkiye 2015 yılında 3.740.640.000 ABD $ değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Ürün olarak; 

plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar en çok ihraç edilen ürün grupları olmuştur. 

Tablo 14. Ülkelere Göre Türkiye’nin Ambalaj Sanayi İhracatı, (Değer: 1000 ABD $) 

Ülkeler  2013 2014 2015 

Almanya 293.875 303.607 287.383 

İngiltere  240.603 270.444 269.589 

Irak 264.650 251.713 244.308 

Fransa 181.067 189.397 167.605 

İran  162.937 189.483 137.591 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı 
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Türkiye’nin ambalaj malzemeleri ithalatı 2015 yılında 2014 yılına göre %12 oranında azalarak 

yaklaşık 3,2 milyar dolar olmuştur. En önemli ithal kalemleri olan plastik ambalajlar ambalaj 

ithalatının %55’ini, kâğıt, karton ve oluklu mukavva ambalajlar ambalaj ithalatının %35’ini 

oluşturmaktadır. Ambalaj malzemeleri ithalatımızda başlıca ülkeler Almanya, Çin, İtalya, ABD, 

Güney Kore, Fransa, İngiltere, Polonya, Finlandiya, İspanya ve Belçika’dır. Ambalaj malzemeleri 

ithalatımızda Almanya’nın payı %19, Çin %13, İtalya ve ABD %9, ve Güney Kore’nin payı %5 

olmuştur. 

Tablo 15. Ülkelere Göre Türkiye’nin Ambalaj Sanayi İthalatı, (Değer: 1000 ABD $) 

Ambalajlar 2011 2012 2013 2014 2015 

Plastik 1.513 1.525 1.733 1.876 1.730 

Ahşap 8 10 11 12 9 

Kâğıt ve Karton 1.287 1.173 1.293 1.337 1.113 

Cam 63 60 126 133 76 

Metal 198 185 215 226 218 

Toplam 3.069 2.953 3.378 3.584 3.146 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı 

Türkiye 2015 yılında 3.145.865.000 ABD $ değerinde ithalat gerçekleştirmiştir. Ürün olarak; 

plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar en çok ihraç edilen ürün grupları olmuştur.  

Tablo 16. Ülkelere Göre Türkiye’nin Ambalaj Sanayi İthalatı, (Değer: 1000 ABD $) 

Ülkeler 2013 2014 2015 

Almanya 690.684 703.928 603.441 

Çin 376.663 431.866 419.820 

İtalya 289.464 310.117 276.950 

A.B.D 298.692 340.405 271.599 

Güney Kore 156.749 176.813 164.025 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı 

3.4. DÜNYADA AMBALAJ TİCARETİ 

Ambalaj sanayisi sektöründe büyümeyi sağlayan etkenler kentleşme, inşaat ve konut yatırımları, 

gelişmeye başlayan sağlık hizmetleri sektörü ve Brezilya, Çin, Hindistan ve bazı Doğu Avrupa 

ülkeleri gibi gelişmekte olan ekonomilerdeki hızlı büyüme olarak sıralanabilir. Gelişmekte olan 

bölgelerde harcanabilir kişisel gelirde yaşanan artışlar tüketimi artırmakta ve artan tüketim 

sonucunda ambalaj talebi de yükselmektedir. Örneğin, tüketiciler üzerindeki zaman baskısı 

nedeniyle çamaşır ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşyalarda yaşanan talep artışı, sadece bu 

eşyaların paketlenmesi için gerekli olan ambalaj talebini değil, bu makinelerin çalıştırılması için 

gerekli olan ev bakım ürünleri talebini ve dolayısıyla bu ürünler için gerekli ambalaj talebini de 

artırmaktadır.  
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2015 yılı dünya ambalaj sanayi ihracatı yaklaşık 261 milyar dolar olmuştur. Bir önceki yıla göre 

%9 oranında azalmıştır. Dünya ambalaj ihracatının %57’sini plastik ambalaj, %30’unu kâğıt-

karton ambalaj oluşturmaktadır. Sırasıyla ihraç edilen diğer ambalaj ürün grupları; metal, cam 

ve ahşap ambalajlardır. Dünyanın en büyük ambalaj ihracatçı ve ithalatçı ülkeleri Çin, Almanya, 

ABD, İtalya, Japonya ve Fransa’dır. 

Dünya ambalaj sanayi ithalatı 2015 yılında 259 milyar dolar olmuştur. Dünya toplam ambalaj 

ithalatının %57’sını plastik ambalajlar, %30’unu kâğıt-karton ambalajlar, %8’ını metal 

ambalajlar, %3,5’ini cam ambalajlar ve % 1,5’ini ahşap ambalajlar oluşturmaktadır. Dünyanın 

en büyük ambalaj ithalatçı ülkeleri sırasıyla ABD, Almanya, Çin, Fransa, Meksika, İngiltere, 

Kanada, İtalya, Belçika ve Polonya’dır. 
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4. ET VE ET ÜRÜNLERİNİN AMBALAJLANMASI 

4.1. PAKETLEME ÖNCESİ İŞLEMLER 

Çeşitli etmenlerden dolayı hızlıca bozulabilen et ve et ürünlerinin muhafaza yöntemleri ile 

dayanma ve depolama sürelerinin uzatılması zorunlu hale gelmiştir. Muhafaza yöntemleri ile 

birlikte ette bozulmaya yol açan mikroorganizmaların engellenmesi, enzimlerin inaktif hale 

getirilmesi, et ve et ürünlerinin kokuşma ve bozulmasının önlenmesi, dış etmenlerden 

korunması, raf ömrünün artırılması sağlanmaktadır. 

Et ve et ürünlerinin dayanıklılığının arttırılmasında kullanılan yöntemler fiziksel ve kimyasal 

yöntemler olarak sınıflandırılabilir.  

FİZİKSEL YÖNTEMLER; 

Soğutma 

Etlerin, donma noktası olan -1,5 C üzerindeki sıcaklık derecelerinde muhafaza edilmesine 

soğutma denir. Soğukta muhafaza ile; enzim aktivitesi yavaşlar, mikroorganizmaların gelişimi 

baskılanır. Ancak; bozulmaya neden olan ve patojen psikrofil-psikrotrof mikroorganizmalar 

buzdolabı sıcaklık derecelerinde yavaş da olsa üremeye devam ederler 

Soğutmada amaç, karkas veya parça etlerin iç sıcaklığını + 4 C’ye düşürmektir. Soğuk 

muhafazada etleri doğal niteliklerini kaybetmeksizin mümkün olduğunca uzun süre muhafaza 

edebilmek için öncelikle etin kalite niteliklerini etkileyen faktörlerin çok iyi bilinmesi 

gerekmektedir. Bu faktörler şunlardır:  

 Etlerin başlangıç kontaminasyon dereceleri  

 Soğuk deponun sıcaklık, rutubet, hava akımı ve ışık durumu  

 Karkas veya etlerin herhangi bir madde ile sarılı olup olmamaları  

 Karkas veya etlerin kalite dereceleri, büyüklükleri ve çeşitleri  

 Soğutma işlemi sırasında hijyenik koşulların sağlanması  

Dondurma 

Dondurma özellikle et ve bazı et ürünlerine uygulanan en etkin muhafaza yöntemidir. Çünkü 

dondurma diğer yöntemlere oranla etlere uzun bir muhafaza süresi kazandırmaktadır. 

Dondurma, tekniğine uygun şekilde uygulanırsa etler hem kalitatif hem de duyusal ve besleyici 

niteliklerinden çok fazla değer kaybetmezler.  

Etin donma noktasının çok altındaki sıcaklık derecelerinin uygulandığı (-35C / -45C) bir 

işlemdir. Dondurma işlemi ile; ürünün sıcaklığı düşer, su buz haline dönüştüğünden su aktivitesi 

değeri azalır, mikrobiyal gelişim durur, enzimatik reaksiyonlar yavaşlar. 

Donmada hızlı yöntem uygulanması buz çözümünde oluşacak fireyi azaltır. Bu yöntemde et 

daha yumuşak olur. Başlangıçtaki pH değeri yüksek olursa, donmuş etin su bağlama kapasitesi 

yüksektir ve dolayısıyla buz çözümünde sızıntı firesi azalır. Henüz kesilmiş hayvanda karkas ısısı 

yüksektir. Eğer et rigor mortisin tamamlanması için oda sıcaklığında tutulursa, özellikle bu 

uygulama sığır, koyun parça etlerinde yapılırsa etlerde soğuk kasılması ve sertleşme meydana 

gelir. 

Yavaş dondurma yöntemi uygulandığında; daha yoğun olan hücre içi su hücre dışına çıkarak, 

büyük buz kristalleri oluşur. Bu büyük buz kristalleri kas hücre ve fibrillerine basınç uygulayarak 

deformasyona neden olur. Etlerin besleyici değeri azalır, açık ve soluk bir renk alırlar 
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Etlerin dondurulmasında başlıca kurallar şöyledir: 

 Donmada hızlı yöntem uygulanması buz çözümünde oluşacak fireyi azaltır. Bu 

yöntemde et daha yumuşak olur.  

 Başlangıçtaki pH değeri yüksek olursa, donmuş etin su bağlama kapasitesi yüksektir ve 

dolayısıyla buz çözümünde sızıntı firesi azalır.  

 Yeni kesilmiş hayvanda karkas ısısı yüksektir. Eğer et rigor mortisin tamamlanması için 

oda sıcaklığında tutulursa, özellikle bu uygulama sığır, koyun parça etlerinde yapılırsa 

etlerde soğuk kasılması ve sertleşme meydana gelir.  

 Çok soğuk dondurma yöntemi uygulanacaksa etleri rigor mortis başlamadan önce 

soğuk depoya almak, böylece soğuk kasılmasını önlemek gerekmektedir. Bu durumda 

buz çözümü esnasında rigor mortis başlar, bu nedenle buz çözümünü çok yavaş 

yapmak gerekir.  

Kurutma 

Kurutma, dayanıklılığı artırmak için suyun serbest ortamdan kısmen veya tamamen 

uzaklaştırılmasıdır. Kurutulan ette su aktivitesi düşer ve dayanıklılık artar. Kısmen su 

uzaklaştırılması ile bozulmaya yol açan ve patojen mikroorganizma faaliyetleri önlenir. 

Et ürünlerinde kurutma; buharlaşma ile olur. Kuruma koşullarını standardize etmek için; üründe 

ağırlık kontrolü yapılmalıdır, ağırlık kaybına göre kurutma süresi, hava sirkülasyonu, sıcaklık ve 

bağıl nem gibi parametreler saptanmalıdır. 

Isıtma 

Isıl işlemlerden özellikle konserve teknolojisinde yararlanılır. Isıl işlemin derecesi; 

mikroorganizma yükü, indikatör mikroorganizma, kutu büyüklüğü ve ürün yapısına bağlı olarak 

belirlenmektedir. 

Etin yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalarla ısıtılması da mümkün olabilmektedir. Etin 

dayanıklılığı mikrodalga ile sağlanacaksa et kalınlığı 7-8 cm’den fazla olmamalıdır. Et 

endüstrisinde mikrodalga kullanımı; donmuş etin çözülmesi, etin kurutulması, hazır yemeklerin 

ısıtılması gibi amaçlarda kullanılmaktadır.  

KİMYASAL YÖNTEMLER; 

Ete uygulanan kimyasal yöntemlerin amacı; ortamdaki mikroorganizmaların yoğunluğunu 

azaltmak veya mikroorganizmaları inhibe etmek, enzimleri inaktif hale getirmek, ışık, hava, su 

ve etin içeriğinde bulunan mineral maddelerin et üzerindeki fiziksel ve kimyasal etkilerini 

ortadan kaldırarak etin ve et ürünlerinin dayanıklılığını arttırmaktır. 

Tuzlama  

Tuzlama ile etin korunması ve dayanıklılığın arttırılması bilinen en eski yöntemdir. Dayanıklılığın 

artması et içindeki serbest suyun bağlanması yoluyla su aktivitesinin düşmesi prensibine 

dayanmaktadır. Tuz katımı ile etteki proteolitik etkili enzimler inaktif hale dönüşür. Ozmotik 

yoldan hücreye giren tuz, plazmadaki suyu tutarak su aktivitesini düşürür, mikroorganizma 

hücresindeki suyu dışarı çekerek, hücrenin büzülmesine dolayısıyla mikroorganizma 

faaliyetlerinin sınırlanmasına ve tamamen durmasına yol açar. 

Tuzlama işlemi kuru ve sulu tuzlama olarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır. Kuru tuzlamada 

kullanılan tuz iriliği önem kazanır. Hızlı tuzlama için rafine ince tuz, kullanımı tavsiye 

edilmektedir. Ayrıca tuzun ete nasıl etki yaptığı da önemlidir. Kuru tuzlamada tuzun et üstüne 
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sürülmesi emilmeyi kolaylaştırır. Yaş tuzlamada ise salamura kullanılır. Hazırlanan salamuraya 

et bastırılarak tuzun ete işlemesi sağlanabilir. Bu teknik uygulanırken salamura sıcaklığı ve oda 

sıcaklığı önemlidir. İdeal sıcaklık 4-8°C olmalıdır. Etin salamurada bekleme süresi ürüne göre 

değişmekle birlikte 48-72 saattir. Tuzlama işlemi et ürünlerinde genellikle kürleme işlemiyle 

birlikte uygulanır. 

Kürleme  

Kürleme işlemi; renk stabilizatörü maddeler diye bilinen nitrat ve nitritlerin potasyum ve sodyum 

tuzları kullanılarak et renginin kalıcı et rengine dönüştürülmesi işlemidir. Renk oluşumu etin 

rengini veren myoglobinin katılan kürleme maddeleriyle nitrozomyoglobine dönüştürülmesidir. 

Renk kalıcılığı ise renk oluşumunun etteki tüm renk pigmentlerini kapsaması ve rengin ürünü raf 

ömrü süresince bozulmadan devam etmesidir. Üretim süresi 4 haftanın altında olan veya 

22°C’nin üstündeki sıcaklıklarda hızlı olgunlaştırılan çiğ ürünler ile ısıl işlem uygulanarak üretilen 

tüm haşlanmış ve pişmiş ürünlerde nitrit kullanılmaktadır. Nitritin doğrudan ete karıştırılması 

çoğu ülkelerde ve ülkemizde yasaklanmıştır. Kürleme işlemi nitritli kürleme tuzu (NKT) ile 

yapılmaktadır. NKT %O.5 oranında sodyum nitrit katılmış sofra tuzudur. Et ürünlerinin tuz 

miktarı %2-3 arasında değiştiğinden NKT ile ürüne katılan sodyum nitrit miktarı da kendiliğinden 

ayarlanmış olacaktır. 

Dumanlama  

Et ürünlerinin dumanlama yöntemi yardımıyla dayanıklılığının arttırılması eskiden beri 

bilinmektedir. İlk zamanlarda duman ve ısı ile birlikte uygulanmış, duman elde etme 

teknolojisinin gelişmesi ile birlikte ısı ve duman ayrıldıktan sonra değişik sıcaklık derecelerinde 

dumanlama uygulaması mümkün olmuştur. Et ve et ürünlerini dumanlamanın amacı; yeni bir 

tat ve koku geliştirmek, ürünün dayanıklılığını arttırmak, rengi geliştirmek, oksidasyonu 

engellemek ve yeni ürünler yaratmaktır. 

Dumanın et ve et ürünleri üzerine etkisi duman yoğunluğuna, dumanlama odasındaki hava 

akım hızına, ortam bağıl nemine, ürün yüzeyinin yapısına bağlıdır. Dumanlama, et 

teknolojisinde kullanıldığı ürüne göre farklı sıcaklık ve sürede yapılmaktadır. Soğuk ve sıcak 

dumanlama olarak sınıflandırılan bu yöntemlerde ortam bağıl nemi ve hava akımı önemlidir. 

Soğuk dumanlama 10-22°C arası sıcaklıklarda yapılır. Süre birkaç gün veya birkaç hafta 

olabilir. Çiğ ürünlerin üretiminde bu yöntemden yararlanılır. Sıcak dumanlama ise tüm ısıl işlem 

gören et ürünlerine uygundur. Ürün cinsine göre 50-90°C arası sıcaklık tercih edilmekte, bazı 

özel ürünlerde ise ortam sıcaklığı 120°C’a kadar çıkmaktadır. Bu sıcaklıkta duman yoğunluğu 

çok düşük olmasına karşın dumanda etkin maddelerin konsantrasyonu hayli yüksektir. Ürün 

çeşidine göre 30 dakika ile 5 saat arasında uygulanmaktadır  

Fermantasyon 

Çiğ ürünlerde özel tat ve koku gelişimi mikrobiyal fermantasyonla sağlanmaktadır. Laktik asit 

üreten bakteriler doğal yoldan fermantasyonu başlatmakta, ortamda mevcut homofermentatif 

veya heterofermentatif bakterilerin yoğunluğuna göre diğer asitler laktatlar veya diğer organik 

asitler ortama hâkim olmaktadır. Glikoliz sırasında canlı organizmada metabolizmaya bağlı 

olarak gelişen proses çiğ ürünlerde lactobacillus ve pediococcus cinsi starter kültürlerin hamura 

ilavesiyle kontrollü koşullarda yapılmaktadır. 

4.2. ET VE ET ÜRÜNLERİ İÇİN AMBALAJ TÜRLERİ 

Gıda paketlemesinin amacı; kaliteyi muhafaza etmek ve üretim ile tüketim arasında geçen 

zamanda gıda güvenliğini korumaktır. Et ve et ürünleri gibi çabuk bozulabilen gıdaların 
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soğukta depolanması sırasında mikroorganizmaların gelişimini kontrol altında tutarak raf 

ömrünü uzatmak amacıyla, bu gıdaların ambalajlanmasında, vakum paketleme, modifiye 

atmosferde paketleme (MAP), sous-vide, aktif paketleme ve akıllı gibi ambalajlama teknikleri 

uygulanmaktadır. 

4.2.1. VAKUM PAKETLEME 

Vakum paketleme; et endüstrisinde kalitenin korunması ve raf ömrünün uzatılması amacıyla en 

sık kullanılan yöntemlerden birisidir. 

Gıdanın oksijen geçirgenliği düşük bir ambalaj içerisine konarak, içerisindeki havanın 

uzaklaştırılması ile aerobik bozulmalara neden olan mikroorganizma ve oksijen kaynaklı 

bozulmalar önlenmekte, ürünün raf ömrü artırılmaktadır. Bu işlemde paket içerisindeki hava 

vakumla boşaltılır ve kapatılır. Vakum paketlemede vakum içerisinde çok az da olsa bir miktar 

O2 kalır. Ancak pakette kalan düşük orandaki O2 kısa sürede aerobik ve mikroaerofilik 

mikroorganizmalarca kullanılır ve CO2 üretilir. Vakum paketlemede ambalaj içindeki oksijenin 

uzaklaştırılması ile aerobik mikroorganizma gelişimi ve oksidasyon problemi en aza 

indirilmektedir. 

İyi vakum paketleme koşulları altında O2 %1’den daha aşağı azaltılırken, doku ve mikrobiyal 

solunumdan üretilen CO2 değeri paket içerisinde %10-20’ye yükselir. Vakum paketlenmiş et ve 

et ürünlerinde pH ve su aktivitesi gibi diğer faktörlere de bağlı olarak Lactobacillus türleri, 

anaerobik ve fakültatif türler gelişebilir. 

Ayrıca, parlak kırmızı renk yok olmaktadır (sonraki işleme aşamalarında et hava ile birkaç saat 

temas etmek suretiyle oksimiyoglobin tekrar oluşarak renk sorunu ortadan kaldırılmış olur). 

Vakum paketlenmiş etin raf ömrü en fazla sıcaklığa ve etin paketlendiği esnadaki mikrobiyolojik 

durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 

4.2.2. MODİFİYE ATMOSFER PAKETLEME 

Yöntemin prensibi, henüz kapatılmamış ambalaja istenen bileşimde verilen gazın, mevcut 

atmosferi süpürerek onun yerini almasını sağlamak veya ambalajın havasını vakum oluşturarak 

uzaklaştırmak ve ardından içerisine gazı enjekte etmektir. Modifiye atmosfer paketlemede 

yaygın olarak oksijen, karbondioksit ve azot kullanılmaktadır. Kullanılacak gazın seçimi tam 

anlamıyla paketlenecek gıdaya bağlı olarak değişmektedir.  Gaz, tek basına kullanılacağı gibi 

birden fazla gaz kombinasyon halinde de kullanılabilir. 

Amaç, raf ömrünün güvenli biçimde uzatılması ve depolama süresince gıdanın duyusal 

özelliklerinin korunmasıdır. Et ve et ürünlerini gaz geçirmeyen materyalde kaplamada, gazlı 

ortamda yavaş solunum nedeniyle mikrobiyal gelişimin azalması ve enzimatik bozulmanın 

yavaşlatılması ile raf ömrü arttırılması amaçlanır. Bu gibi değişiklikler genellikle paket 

içerisindeki havanın O2 içeriğinin azalması, CO2 ve N2 değerlerinin artması ile sonuçlanır.  

Aktif yöntemde paket içerisine gaz karışımı iki şekilde doldurulabilir. Birinci yöntemde paket 

vakumlandıktan sonra arzu edilen gaz karışımı ile doldurulur. İkinci yöntemde ise paket 

içerisindeki hava arzu edilen gaz karışımı ile yıkanmak suretiyle doldurulur. Modifiye atmosferde 

muhafazada uygulanan diğer bir yöntem de pasif yöntemdir.  

Pasif yöntemde gıda uygun bir paket materyali ile paketlendikten sonra paket içerisinde 

atmosferdeki gazlar gıdanın solunumu sonucu kendiliğinden bir dengeye ulaşır. 
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Modifiye Atmosfer Paketleme Sistemi 

MAP’ın avantajlarını şu şekilde belirtebilir: 

 Raf ömrünün artması  

 Daha düşük üretim ve depolama fiyatları 

 Dağıtım masrafları düşer, market sayısı artar 

 Dilimlenmiş ürünler daha kolay ayrılabilir 

 Merkezileştirilmiş paketleme ve porsiyon kontrolü sağlanması 

 Taze görünüş 

 Kimyasal koruyuculara çok az veya hiç ihtiyaç duyulmaması, 

 Ürünün tekrar kontaminasyonun ve su kaybının engellenmesi 

 Kokusuz ve kullanışlı paketleme sağlanması 

MAP’ın dezavantajları şu şekilde belirtebilir: 

 Maliyetin artması 

 Et pigmentlerinin renk değişimi  

 Sızıntı  

 Fermantasyon ve şişme  

 Sıcaklık kontrolü gerektirmesi 

 Halk sağlığı önemi açısından organizmanın potansiyel gelişimi 

4.2.3. SOUS VIDE PAKETLEME 

Sous vide ambalajlama teknik anlamda ilk olarak Fransa, Belçika, Amerika, Kanada ve 

Singapur’da kullanılmıştır. Sous vide teknolojisi, vakum paketlenmiş gıda ürünlerine 

pastörizasyon uygulanması işlemedir. Sous vide ambalajlanmış gıdalar, tek başına çiğ materyal 

veya çiğ materyale lezzet verici malzemeler (zeytinyağı, tuz, baharat, sos vs.) ilave edilerek 

oluşturulmuş besinin ambalaj içerisinde vakumlandıktan sonra belirli sıcaklık/zaman 

uygulaması yapılarak kontrol altında pişirilmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Sous vide işleme teknolojisinin aşamaları şunlardır; 

 Taze yüksek kalitede malzemeler seçimi 

 Hazırlama (kalite kontrol ve hijyen koşul-ları altında malzemelerin eklenip, karıştırılması)  

 Paketleme (malzemeler tartılır ve plastik tabaklar içerisine yerleştirilerek kontaminant ve 

hava geçirmez plastik ile kaplanır) 

 Havanın uzaklaştırılması 
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 Hermetik kapama (Vakum paketleme makinasıyla hava uzaklaştırılır ve hermetik olarak 

kapatılır) 

 Pastörizasyon 

 Hızlı soğutma 

 Soğuk depolama (0-3 °C’de) 

 Tekrar ısıtma (10-15 dakika kaynar su banyosunda veya 4-5 dakika mikrodalga fırında) 

 Servis 

Sous vide tekniğinin avantajları şu şekilde belirtebilir: 

 Et, tavuk ve balık gibi soğukta depolanan ve bozulmaya karşı hassas olan gıdalara 

uygulanabilmesi 

 Raf ömrünü uzatabilmesi 

 Paketleme sırasında üründe oluşabilecek nemlenmeyi önleyebilmesi 

 Kısa sürede ve az iş gücüyle uygulanabilen bir teknik olması 

 Kısa sürede ve kolayca servise hazır hale gelmesi 

 Baharat, yağ gibi ilaveler yapılarak gıdada çeşitlilik olanağı sağlaması 

 Uygulanan işlem basamaklarının pratik olması 

 Vakum paketleme sayesinde, oksijenden dolayı oluşabilecek bakteri faaliyetlerini 

önlenebilmesi 

 Tekniğin uygulandığı gıdaların içerdiği besin bileşimi ve hızlı servis edilebilir ürün olması 

nedeniyle hastane, okul, fabrika ve restoranlarda tercih edilmesi 

 Marketlerde yerden ve iş gücünden tasarruf sağlaması 

 Kalite ve raf ömrüne bağlı olarak catering sektöründeki yeniliklere hizmet etmesi 

 Gıda sanayinde üretici firmaların pazar rekabetini güçlendirmesi şeklinde özetlenebilir. 

 
Sous Vide Tekniği 

Sous vide tekniğinin dezavantajları şu şekilde belirtebilir: 

 Ek maliyet getiriyor olması 

 Sıkı bir soğuk zincir takibi yapılmasının gerekliliği 

 Uygulanan sıcaklığın düşük, sürenin yetersiz olması durumunda pastörizasyon 

koşullarının gerektiği gibi sağlanamaması 

 Eğitimli elemanların gerekmesidir 
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4.2.4. AKTİF PAKETLEME 

Aktif paketleme gıdanın raf ömrünü uzatmak, gıda güvenliğini geliştirmek ve duyusal kaliteyi 

sürdürmek amacıyla paketleme koşullarının değiştirilmesine dayanan bir paketleme sistemidir. 

Vakum/gaz paketleme yiyeceklerin kalitesini koruma ve raf ömrünü artırmasına rağmen, bu 

gibi paketlenmiş ürünlerde paket içerisindeki az miktarda kalmış O2‘e bağlı olarak hala aerobik 

bozulma meydana gelebilir.  

Aktif paketleme teknolojisi, aşağıdaki sistemlerden oluşmaktadır: 

 Oksijen tutucular 

 Karbondioksit düzenleyiciler 

 Nem düzenleyiciler 

 Antioksidan kullanımı 

 Antimikrobiyal paketleme. 

Paket materyalinin içine bazı nano katkı maddelerinin eklenmesi ile ambalaj içindeki atmosferin 

aktif olarak değişimi sağlanır. Böylece bozulma reaksiyonları azaltılarak gıdanın raf ömrü 

uzatılır.  

Oksijen tutucular; paketleme sonrasında paket içinde kalan oksijeni bünyesinde tutarak, 

oksijene duyarlı gıdalardaki kalite değişimlerini minimuma indirir, oksijene duyarlı besin 

öğelerini koruyarak da gıdanın besin değerini kaybetmemesini sağlar. 

Karbondioksit düzenleyiciler; bazı gıdalarda solunum ve bozulma sonucu üretilen CO2, 

karbondioksit emici pedlerle uzaklaştırılır.  

Nem düzenleyiciler; ortam nemini istenilen düzeyde tutmak için, su buharı geçirgenliği 

ayarlanabilen filmler, nemçekerler veya nemi kontrol altında tutan pedler kullanılmaktadır. Taze 

et ve bazı et ürünlerinin ambalajlarında ambalaj içine üründen sızan su, bozulma için risk 

olacağı gibi tüketici açısından da hoş karşılanmaz. Bu suyu ortan kaldırmak için uygulanan 

yöntemlerden biri, perakende tepsilerde tüketime sunulan taze etlerin ambalajlarına sızıntı 

suyunu absorbe eden emici pedlerin yerleştirilmesi, diğeri ise içindeki bağıl nemin azaltılması 

için nem tutucu bileşiklerin kullanılmasıdır. 

Antioksidan kullanımı; antioksidanlar, paketlemede kullanılan plastik filmlerin yapısına 

katılmaktadır. Oksidasyon ve difüzyon sonrasında filmde bulunan antioksidan konsantrasyonu 

azalmaktadır.  

Antimikrobiyal paketleme; Et ve et ürünlerinin raf ömrünün uzatılmasında ve gıda güvenliğinin 

sağlanmasında etkili bir yöntemdir. Antimikrobiyal ambalajlamanın en yeni ve gelişmekte olan 

şekli gıda yüzeyinde görülen mikrobiyal gelişmenin kontrol altına alınmasında ambalaj 

materyali ile antimikrobiyal ajanların birlikte kullanılmasıdır. 
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Ambalajlamada Nem Düzenleyici Pedlerin Kullanımı 

4.2.5. AKILLI PAKETLEME 

Son yıllarda kullanımı gittikçe artan akıllı paketleme teknikleri; ambalajlanmış gıdaların 

taşınması ve depolanması sırasında maruz kaldığı koşulları gösteren sistemlerdir. Akıllı 

paketleme sistemleri özellikle dağıtım ve depolama sırasında gıdanın kalite özelliklerinin 

korunmasında ve gıda güvenliğinin sağlanmasında ambalaj içi ve dışı indikatörü olarak 

kullanılmaktadır. Sistem depolama sırasında sıcaklık değişimlerini, O2 ve CO2 içeriğini ve 

ürünün tazeliğini göstermektedir. Akıllı paketleme tekniklerinin birçoğunda sensörler ve 

indikatörler kullanılmaktadır. Akıllı paketlemede kullanılan sensör ve indikatörler şunlardır; 

Sensörler; 

 Gaz sensörleri 

 Floresan esaslı oksijen sensörleri 

 Biyosensörler 

İndikatörler; 

 Tazelik indikatörleri 

 Zaman-sıcaklık indikatörleri 

Gıda ambalajlanmasında kullanılan sensörler ürünlerin tazeliğini, ürünlerde mikrobiyal 

bozulma olup olmadığını, oksidatif acılaşmayı ve sıcaklığa bağlı değişmeleri göstermektedir. 

Akıllı paketleme sistemlerinde indikatörler dış ortam koşulları ve gıda ambalaj malzemesinin 

tepe boşluğu gazları sayesinde ürünün kalite durumu hakkında bilgi vermektedirler. 
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5. SOĞUK ZİNCİR VE ET, ET ÜRÜNLERİNİN KALİTESİ 

Et ve et ürünlerinin raf ömrü ve kalite özelliklerinin üreticiden tüketiciye kadar bozulmadan 

ulaşmasını sağlamak tedarik zincirinde soğuk zincir kanallarının kullanılması ile mümkün 

olmaktadır. Günümüzde, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşma isteğinin artış göstermesi büyük 

ölçekli marketlerden küçük ölçekli marketlere kadar olan dağıtım kanalında soğuk zincirin 

öneminin daha fazla dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.  

Soğuk zincir, üretilen tüketim maddelerinin besleyici niteliklerini yitirmeden, bozulmadan 

tüketiciye ulaşabilmeleri için belirli sıcaklık değerlerinde muhafaza edilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Soğuk zincirde uygulanacak sıcaklık değerleri gıdanın çeşidine göre değişim 

göstermektedir. Üretilen gıdalara uygun sıcaklık değerlerini belirlemek önemlidir. Bu nedenle, 

gıdalar içerdiği nem ve üretildiği koşullardaki sıcaklık değerlerine göre  kuru, donuk, soğuk, 

serin ürün olarak 4 ana gruba ayrılmaktadırlar. 

Aşağıda belirtilen tabloda görüldüğü üzere soğuk zincir lojistiğinde ürün gruplarının belirtildiği 

nem ve sıcaklık koşullarında muhafaza edilmesi ve tüketiciye ulaşması esas alınmaktadır. 

Böylece sıcaklık ve nem kaynaklı gıdada meydana gelebilecek bozulmalar için önlem 

alınmaktadır.  Aynı zamanda güvenilir gıdaya ulaşmak için gerekli olan basamaklardan birisi 

de sağlanmaktadır. 

Soğuk zincirle tüketicilere ulaşan gıdalar tüketilene kadar tabloda belirtilen koşullarda 

saklanmalıdır. Bu değerler bilinçli tüketiciler tarafından da dikkate alınması gereken konulardan 

biridir. 

  
Ürünler Nem (%) Sıcaklık (C0) 

Kuru Ürün 
Konserveler,içecekler, 
kurutulmuş sebzeler ve 
meyveler 

≤ 60 
Oda sıcaklığı / 21 C0 

(±2) 

Donuk Ürün 
Deniz ürünleri, dondurulmuş 
hamur, dondurulmuş et 
ürünleri, pizzalar 

Rutubetsiz ortam -22 C0 (±2) 

Soğuk Ürün 
Süt ve süt ürünleri, beyaz et, 
şarküteri ürünleri, sebzeler 

60 4 C0 (±2) 

Serin Ürün Çikolata kaplamalı ürünler ≤ 60 18 C0 (±2) 

Gıda maddelerinin sıcaklık değerleri çeşitli sıcaklık ölçen cihazlarla kontrol edilmekte ve sıcaklık 

kontrol süreci üretilen ürünün sıcaklığının ölçümü ile başlayarak, depolama ve taşıma 

sürecindeki kontroller ile devam etmektedir. Bu aşamaların her biri soğuk zincirin halkalarıdır. 

Halkalardaki sıcaklık değişiminin belirtilen sıcaklık değerleri aralığında olmaması soğuk zincirin 

kırılması olarak ifade edilir. Bu durumda ürün tüketime uygun olmadığı için üreticiye iade edilir. 

Gıda sektöründe alınan veya alınması gereken önlemler kapsamlı araştırma ve uygulama 

isteyen konulardır. Gıda sanayisinin gıda güvenliği için uyguladığı yöntemler o işletmenin 

üretimini sürdürebilmesi açısından önemlidir. 
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6. SONUÇ 

İçerdiği proteğinden dolayı yüksek besin değerine sahip gıdalar arasında yer alan et ve et 

ürünleri bozulmaya karşı hassas olduklarından dolayı hızlıca tüketilmeli veya doğru tekniklerle 

korunmalarını sağlayacak önlemler alınmalıdır. Bu amaçla kullanılan yöntemlerin başında 

soğutma ve dondurma teknolojisi gelmektedir. Soğutma ile et ve et ürünleri -1,5 /+4 C’de 

soğukta muhafaza edilebilmektedir. Aancak soğuk depolama sırasında mikroorganizmaların 

gelişimi ve biyokimyasal olaylar yavaşlatıldığından et ve et ürünlerinin muhafaza ömrü sınırlı 

olmaktadır. Dondurma ile mikroorganizmaların gelişimi tamamen önlenmekte, biyokimyasal 

olaylar ve enzim aktivitesi yavaş bir hızla devam etmektedir. Buna bağlı olarak tazeliğini uzun 

süre koruyabilen ve daha kaliteli olan et ve et ürünlerinin elde edilmesi mümkün olmaktadır.  

Et ve et ürünlerinin taşınması, pazarlanması, stoklanması, tanıtılması ve muhafazası iyi bir 

paketleme ile daha kolay olmaktadır. Paketleme sayesinde ürün fiziksel, kimyasal, biyolojik 

etkenlere ve mikroorganizma bulaşmasına karsı korunarak, dayanıklılığı artar. Ayrıca 

paketleme ile ürünün tüketiciye güvenilir bir şekilde ulaşması da sağlanmış olur. 

Sonuç olarak projenin 1. safhasında sektör ile ilgili mevcut durum analizi yapılarak et ve et 

ürünlerinin ürün, kap ve ambalaj ile ilgili mevcut standartları ve regülasyonları incelenmiştir. 

Yaş Sebze ve Meyve ile ilgili olarak üretim ve tüketim hacimleri analiz edilmiştir. Ulusal ve 

uluslararası akademik veri tabanı analiz edilerek ambalaj sektörü içerisindeki kavramlar 

tanımlanmıştır. Buna bağlı olarak üretim, dış ticaret gibi konular açıklanmıştır. Raporun son 

kısmında et ve et ürünlerinin ambalajlama çeşitleri ve ambalajlama hazırlık süreçleri 

aktarılmıştır. 
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EKLER 

EK – 1  

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/74)  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinin 

tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerini kapsar. 

(2) Bu Tebliğ, et özütleri, eritilmiş hayvansal yağ, donyağı tortusu, jelatin, tuzlanmış veya 

kurutulmuş kan, tuzlanmış veya kurutulmuş kan plazmasını kapsamaz. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de 

yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinde, 17/12/2011 tarihli ve 

28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, 

27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel 

Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlara ek olarak aşağıdaki 

tanımlar da geçerlidir. 

a. Büyükbaş hayvan: Sığır, manda ve deveyi, 

b. Çemenleme: Pastırma üretiminde; buy otu tohumu unu, toz kırmızıbiber ve sarımsak 

karışımının tuz ve su ile karıştırılıp koyu hamur haline getirildikten sonra ürünün dış 

yüzeyinin kaplanması işlemini, 

c. Çiğ kanatlı eti: Vakum ambalajlı veya kontrollü ortamda ambalajlanmış kanatlı eti dahil 

soğutma, dondurma veya hızlı dondurmadan başka herhangi bir muhafaza yöntemine 

tabi tutulmamış olan kanatlı etini, 

d. Çiğ kırmızı et: Vakum ambalajlı veya kontrollü ortamda ambalajlanmış kırmızı et dahil 

soğutma, dondurma veya hızlı dondurmadan başka herhangi bir muhafaza yöntemine 

tabi tutulmamış olan kırmızı eti, 
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e. Döner: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların biri veya birkaçının kırmızı etlerinin 

karışımına, istenildiğinde aynı tür hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda 

bileşenlerinden biri veya birkaçı ilave edilerek hazırlanan ve döner şişine dizilerek silindir 

formu verilmiş pişirilmeye hazır kırmızı et karışımını veya yatay veya dikey olarak 

döndürülerek pişirilmiş et ürününü, 

f. Emülsifiye etme: Et proteinleri ve emülgatörler vasıtasıyla su ve hayvansal yağın homojen 

bir şekilde bir arada tutulduğu işlemi, 

g. Emülsifiye et ürünü: Evcil tırnaklı hayvan etlerinden veya kanatlı hayvan etlerinden 

emülsiyon teknolojisi uygulanarak elde edilen hamurun doğal ya da yapay kılıflara 

doldurulup ısıl işlem uygulanmış et ürününü, 

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

elde edilen ve kesit yüzeyi çiğ etin karakteristik özelliklerini göstermeyen ürünleri, 

i. Fermentasyon: Mikroorganizmaların, çiğ ette bulunan veya dışarıdan ilave edilen 

karbonhidratları başta laktik asit olmak üzere diğer organik bileşiklere dönüştürerek pH 

değerini düşürmesi ile birlikte ürünün olgunlaşmasına katkıda bulunduğu işlemi, 

j. Fermente sucuk: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin ve yağlarının kıyılarak lezzet 

vericiler ile karıştırıldıktan sonra doğal veya yapay kılıflara doldurularak belirli 

koşullarda fermentasyon ve kurutma işlemleri uygulanarak nem oranı %40 ve altına 

düşürülmüş, kesit yüzeyi mozaik görünümünde olan ısıl işlem uygulanmamış fermente 

et ürününü, 

k. Hazırlanmış kanatlı eti karışımları: Parçalara bölünmüş kanatlı eti dahil olmak üzere ete, 

diğer gıda maddeleri ve lezzet vericilerin ilavesiyle elde edilen, etteki kas liflerinin yapısını 

ve çiğ kanatlı etinin özelliklerini ortadan kaldırmayacak seviyede işleme tabi tutulan çiğ 

kanatlı etini, 

l. Hazırlanmış kırmızı et karışımları: Parçalara bölünmüş kırmızı et dahil olmak üzere ete 

diğer gıda maddeleri ve lezzet vericilerin ilavesiyle elde edilen, etteki kas liflerinin yapısını 

ve çiğ kırmızı etin özelliklerini ortadan kaldırmayacak seviyede işleme tabi tutulan çiğ 

kırmızı eti, 

m. Hindi kıyma: Kemiklerinden ayrılmış çiğ hindi etinin kıyma makinesinden geçirilmesiyle 

elde edilen kanatlı etini, 

n. Isıl işlem: Pişirme, pastörizasyon, sterilizasyon gibi işlemleri, 

o. Isıl işlem görmüş sucuk: Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan etlerinin ve yağlarının veya 

kanatlı hayvan etleri ve yağlarının kıyılarak lezzet vericiler ile karıştırıldıktan sonra doğal 

veya yapay kılıflara doldurularak belirli koşullarda fermentasyon ve kurutma işlemleri 
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uygulanarak nem oranı %50’nin altına düşürülmüş, kesit yüzeyi mozaik görünümünde 

olan ısıl işlem uygulanmış et ürününü, 

p. Isıl işlem uygulanmamış fermente et ürünleri: Fermentasyon işlemine tabi tutularak 

olgunlaştırılan ısıl işlem uygulanmamış et ürünlerini, 

q. Isıl işlem uygulanmamış tuzlanmış/kürlenmiş ve kurutulmuş et ürünleri: Tuzlama veya 

kürleme ve kurutma işlemleri uygulanarak üretilen, soğuk tütsülenmiş veya 

tütsülenmemiş ve ısıl işlem uygulanmamış et ürünlerini, 

r. Isıl işlem uygulanmış et ürünleri: Kürleme, fermentasyon, marinasyon gibi işlemler 

uygulanarak veya uygulanmaksızın üretilen ve ısıl işlem uygulanan et ürünlerini, 

s. İşleme: Et ürünleri üretiminde kullanılan ısıl işlem, fermentasyon, tütsüleme, tuzlama, 

kürleme, emülsifiye etme, kurutma gibi işlemleri, 

t. Jambon: Evcil tırnaklı hayvan veya kanatlı hayvan karkas etlerinden elde edilen parça 

etlerin veya küçük parça etlerin tekniğine uygun olarak tuzlama, kürleme gibi 

işlemlerden geçirilip ısıl işlem uygulanarak üretilen et ürününü, 

u. Kanatlı eti döneri: Çiğ kanatlı hayvan etlerinin biri veya bunların karışımına 

istenildiğinde kuyruk yağı, gömlek yağı, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden biri 

veya birkaçı ilave edilerek hazırlanan ve döner şişine dizilerek silindir formu verilmiş 

pişirilmeye hazır kanatlı et karışımını veya yatay veya dikey olarak döndürülerek 

pişirilmiş et ürününü, 

v. Kanatlı köfte: Kıyılmış çiğ kanatlı hayvan etlerinin biri veya bunların karışımına 

istenildiğinde aynı tür hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda bileşenlerinden 

biri veya birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye hazır kanatlı et 

karışımını veya pişirilmiş et ürününü, 

w. Kavurma: Büyükbaş veya küçükbaş veya kanatlı hayvan karkas etlerinin kemiksiz olarak, 

boyutları 7 cm’yi geçmeyen parçalar halinde doğrandıktan sonra belirli oranlarda tuz 

ve etin elde edildiği hayvan türüne ait iç yağları ile birlikte pişirilerek hazırlanan ısıl işlem 

uygulanmış et ürününü, 

x. Köfte: Kıyılmış büyükbaş ve küçükbaş hayvanların biri veya birkaçının etlerinin 

karışımına, istenildiğinde aynı tür hayvanların yağları, lezzet vericiler ile diğer gıda 

bileşenlerinden biri veya birkaçı ilave edilerek çeşitli şekillerde hazırlanan pişirilmeye 

hazır kırmızı et karışımını veya pişirilmiş et ürününü, 

y. Kurutma: Üretim sırasında ürünün teknolojisi gereği suyunun bir kısmının 

uzaklaştırılması işlemini, 

z. Kurutulmuş jambon: Evcil tırnaklı hayvan parça etlerinden elde edilen ısıl işlem 

uygulanmamış, kürlenmiş ve kurutulmuş et ürününü, 
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aa. Küçükbaş hayvan: Koyun ve keçiyi, 

bb. Kürleme: Etlerin, nitritli kürleme tuzu veya nitrat ve nitritli kürleme tuzu veya tuz ve nitrat 

ile muamele edilmesi işlemini, 

cc. Lezzet vericiler: İnsan tüketimine uygun baharatlar, aromatik bitkiler veya bunların 

özütlerini, 

dd. Marinasyon: Çiğ etin tuz, bitkisel yağ gibi çeşitli gıda maddeleri ve lezzet vericiler ile 

teknolojisine uygun olarak muamele edilmesi işlemini, 

ee. Nitritli kürleme tuzu: Nitrit ilave edilmiş tuzu, 

ff. Pastırma: Büyükbaş hayvan karkaslarından usulüne göre ayrılan parça etlerin 

teknolojisine uygun olarak kürleme ve yıkama işlemlerinden sonra baskılama ve 

kurutma işlemlerine tabi tutulup, çemenlendikten sonra yeniden kurutulması ile elde 

edilen ısıl işlem uygulanmamış kürlenmiş ve kurutulmuş et ürününü, 

gg. Pişirme: Ürün merkez sıcaklığının en az 72°C’ye ulaştığı ısıl işlemi, 

hh. Tuzlama: Çiğ etin tuzla muamele edilmesi işlemini, 

ii. Tütsüleme: Tütsü kaynağından elde edilen tütsünün tekniğine uygun olarak farklı sıcaklık 

ve sürelerde ürün yüzeyine uygulanması işlemini, 

jj. (Ek:RG-13/2/2015-29266)1 Kıyma kavurma: Kemiklerinden ayrılmış büyükbaş, 

küçükbaş veya kanatlı hayvan etlerinin kıyma makinesinden geçirildikten sonra; belirli 

oranlarda tuz ve etin elde edildiği hayvan türüne ait iç yağları ile birlikte pişirilerek 

hazırlanan ısıl işlem uygulanmış et ürününü, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ürün Özellikleri 

Genel hükümler 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde farklı hayvan türlerine ait etlerin 

karıştırılarak elde edilmesinde aşağıdaki kurallar geçerlidir: 

a. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri birbirleriyle karıştırılabilir. 

b. Kanatlı hayvan türlerinden elde edilen etler birbirleriyle karıştırılabilir. 

c. (Değişik:RG-13/2/2015-29266)1 (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlar dışında farklı 

hayvan türlerine ait etler birbirleriyle karıştırılamaz. Ancak sadece üretim teknolojisi 

gereği kanatlı eti ürünlerine kırmızı et ve/veya yağı karıştırılabilir. 

d. (Değişik:RG-13/2/2015-29266)1 Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde 

mekanik olarak ayrılmış etler kullanılamaz. Lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten 

işletmeler gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren işletmelere veya doğrudan son 

tüketiciye mekanik olarak ayrılmış et satışı yapılamaz ve bu işletmelerde mekanik olarak 

ayrılmış et kullanılamaz. 
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Döner piyasaya sunuluş şekline göre; 

a. Yaprak döner: Üretiminde kırmızı et olarak sadece yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı 

etin kullanıldığı döneri, 

b. Kıyma döner: Üretiminde kırmızı et olarak en çok %90 oranında kıymanın ve en az %10 

oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı etin kullanıldığı döneri, 

c. Karışık döner: Üretiminde kırmızı et olarak en az %60 oranında yaprak haline getirilmiş 

çiğ kırmızı et ve en çok %40 oranında kıymanın kullanıldığı döneri ifade eder. 

Kanatlı eti döneri piyasaya sunuluş şekline göre; 

a. Yaprak kanatlı eti döneri: Üretiminde kanatlı eti olarak sadece yaprak haline getirilmiş 

çiğ kanatlı etinin kullanıldığı döneri, 

b. Karışık kanatlı eti döneri: Üretiminde kanatlı eti olarak en az %60 oranında yaprak 

haline getirilmiş çiğ kanatlı etinin ve en çok %40 oranında kanatlı kıymanın kullanıldığı 

döneri ifade eder. 

c. (Ek:RG-13/2/2015-29266)1 Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere dışarıdan et proteini 

katılamaz. 

d.  (Ek:RG-13/2/2015-29266)1  Kanatlı eti ürünlerine deri olarak sadece kanatlı karkası 

üzerindeki kanatlı derisi katılabilir. 

e. (Ek:RG-13/2/2015-29266)1 Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş et ürünleri yatay gıda 

kodeksi hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile coğrafi işaret tescilinde belirtilen 

özelliklere göre piyasaya arz edilir. Ancak ürünlerde kullanılan çiğ et ve kıyma için bu 

Tebliğ ile belirlenen ürün özellikleri aranır. 

f. (Ek:RG-13/2/2015-29266)1 Bu Tebliğ kapsamına girmeyen mantı, içli köfte, çiğ köfte, 

kadınbudu köfte, lahmacun, pide, kebap, pizza gibi yemek, hazır yemek, tabildot yemek 

ve mezelerin üretiminde kullanılan çiğ et, kıyma, kanatlı kıyma ve et ürünleri bu Tebliğe 

uygun olur. 

g. (Ek:RG-13/2/2015-29266)1 Çiğ etler ve sakatat birbiriyle temas etmeyecek şekilde 

muhafaza edilerek sevk edilir ve satışa sunulur. 

h. (Ek:RG-13/2/2015-29266)1 İhracat amaçlı üretilmiş olan mekanik olarak ayrılmış 

etlerin ve ürünlerinin, yurt içinde onaylı işletmeler arası sevkiyatına ihracat yapılması 

kaydıyla izin verilir. 

Çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış 

kanatlı eti karışımları ürün özellikleri 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyması, 

hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları, Gıda Hijyeni Yönetmeliği 

ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun olarak 

elde edilir. 

a. Çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyması, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve 

hazırlanmış kanatlı eti karışımları, kendine has tat, koku, görünüş ve yapıda olacaktır. 

b. Çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyması, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve 

hazırlanmış kanatlı eti karışımları bozulmuş olamaz, bozulmayı baskılayacak herhangi 

bir işlem veya madde uygulanmış olamaz. 
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(Değişik:RG-18/7/2016-29774) Perakende işletmelerde; 

a. Kıyma, köfte hariç hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı et 

karışımlarının üretimi yapılamaz. Ancak tüketici talebi üzerine anında kıyma ve köfte 

hariç hazırlanmış et karışımları hazırlanabilir. Çiğ kanatlı etleri hazır ambalajlı olarak 

piyasaya arz edilir ve perakendeci tarafından ambalaj bütünlüğü bozulmadan son 

tüketiciye sunulur. Ancak tüketici talebi doğrultusunda satın alınan ürün parçalanabilir. 

Çiğ kırmızı etler ise; asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, 29/12/2011 

tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi 

Etiketleme Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine uygun olarak 

satışa sunulabilir. 

b. Hazırlanmış et karışımı olarak sadece büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan karkas 

etlerinden günlük olarak 10 kilogramı geçmeyecek miktarda pişmemiş köfte üretilebilir. 

Bu Tebliğ kapsamında doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan köfte; 

sadece bu Tebliğin hijyen ile ilgili kriterlerini karşılayan yerlerde piyasaya arz edilir. 

c. Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyması, 

hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarını üreten ve/veya 

satan işyerlerinde farklı hayvan türlerine ait etler birbirinden ve diğer gıdalardan ayrı 

olarak üretilir ve ayrı olarak satışa sunulur. 

Çiğ kırmızı et, kıyma ve hazırlanmış kırmızı et karışımlarına ait özel ürün özellikleri: 

a. Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kırmızı et, kıyma ve hazırlanmış kırmızı et 

karışımlarının üretiminde kemik, kıkırdak ve sakatat katılamaz. Sakatat sadece sakatat 

olarak piyasaya arz edilir. 

b. Kıymanın bileşiminin Ek-1’de belirtilen özelliklere uygun olması gerekir. 

c. Kıymadan elde edilen hazırlanmış kırmızı et karışımlarının içerdiği yağ oranı kütlece en 

çok %25 ve tuz oranı kütlece en çok %2 olur. 

Dönerin aşağıda yer alan şartlara uygun olması gerekir: 

a. Dönerin içerdiği yağ oranı kütlece en çok %25, tuz oranı kütlece en çok %2 olur. 

b. Döner üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren 

maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamaz. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve 

bitkisel protein miktarının toplamda %1’i aşmaması gerekir. 

c. Dönerin raf ömrü pişirilme süresi dahil en fazla 24 saattir. Dondurulmuş dönerin raf 

ömrü en fazla 6 aydır. 

Köftede hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya ürünleri kullanılamaz. 

Ancak baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda 

%5’i aşmaması gerekir. 

Çiğ kanatlı eti, hindi kıyma ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarına ait özel ürün özellikleri: 

a. Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ kanatlı eti, hindi kıyma ve hazırlanmış kanatlı eti 

karışımlarının üretiminde kemik, kıkırdak ve sakatat katılamaz. Sakatat sadece sakatat 

olarak piyasaya arz edilir. 

b. Bu Tebliğ kapsamında yer alan hazırlanmış kanatlı eti karışımlarının üretiminde farklı 

türlere ait kanatlı etleri birbirine karıştırılabilir. 
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c. Hazırlanmış kanatlı eti karışımlarında yağ miktarı kütlece en çok %15 ve bağ doku 

miktarı kütlece en çok %10 olur. 

d. Kanatlı eti dönerinin aşağıda yer alan şartlara uygun olması gerekir: 

1. Kanatlı eti dönerinin içerdiği yağ oranı kütlece en çok %15, tuz oranı kütlece en çok %2 olur. 

2. Kanatlı eti dönerinin üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta 

içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamaz. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve 

bitkisel protein miktarının toplamda %1’i aşmaması gerekir. 

3. Kanatlı eti dönerinin raf ömrü pişirilme süresi dahil en fazla 24 saattir. Dondurulmuş kanatlı 

eti dönerinin raf ömrü en fazla 6 aydır. 

a. Kanatlı kıyma sadece kemiklerinden ayrılmış çiğ hindi etinden üretilir. 

b. Hindi kıymanın bileşiminin Ek-1’de belirtilen özelliklere uygun olması gerekir. 

c. Hindi kıyma üretiminde diğer kanatlı hayvanlara ait etler kullanılamaz. Hindi kıyma 

sadece dondurulmuş olarak piyasaya arz edilir. 

d. Hindi kıymada kalsiyum oranı en çok 100 g’da 14 mg düzeyinde olur. 

e. Çiğ olarak üretilecek hazırlanmış kanatlı eti karışımlarında kanatlı kıyma olarak sadece 

çiğ hindi kıyma kullanılır ve dondurulmuş olarak piyasaya arz edilir. 

f. Kanatlı köftede hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya ürünleri 

kullanılamaz. Ancak baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı nişasta ve bitkisel protein 

miktarının toplamda %5’i aşmaması gerekir. 

g. (Ek: RG-13/2/2015-29266)1 Lokanta, restoran, otel ve hazır yemek üreten işletmeler 

gibi son tüketiciye yemek hizmeti veren işletmeler son tüketiciye dökme olarak çiğ et ve 

çiğ durumda bulunan hazırlanmış et karışımları satışı yapamaz. 

Et ürünleri ürün özellikleri; 

MADDE 7 –  

1. Bu Tebliğ kapsamında yer alan et ürünleri, Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal 

Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun olarak elde 

edilen etlerden üretilir. 

2. (Değişik:RG-24/1/2016-29603) Et ürünleri karkas etinden veya sakatattan hazırlanır. 

Ancak dilli salam hariç olmak üzere fermente sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk, pastırma, 

kavurma, jambon, köfte, kanatlı köfte, döner, kanatlı döner ve emülsifiye et ürünleri gibi 

karkas etinden üretilen et ürünlerine sakatat katılamaz. Sakatattan hazırlanan et 

ürünlerine ise karkas eti katılabilir. 

3. Bu Tebliğ kapsamında yer alan et ürünlerinin üretiminde kemik ve kıkırdak kullanılamaz. 

4. Et ürünleri; görünüş, yapı, renk ve koku açısından kendine özgü ürün özelliklerine sahip 

olur ve bozulma belirtileri gösteremez. 

5. Pastırmada; 

a.  (Değişik: RG-24/7/2015-29424) Çemen hariç olmak üzere, nem miktarı kütlece en 

çok %50, 

b. pH değeri en yüksek 6,0, 

c. Tuz miktarı kuru maddede kütlece en çok %7, 

d.  Çemen miktarı kütlece en çok %10 olur. 
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6. Kurutulmuş jambonda; 

a. Nem miktarı kütlece en çok %40, 

b. PH değeri en yüksek 6,0, 

c. Tuz miktarı kuru maddede kütlece en çok %7 olur. 

7. Fermente sucukta; 

a. Toplam et proteini değeri kütlece en az %16, 

b. Kollajen miktarı toplam et proteinlerinin kütlesinde en fazla %20, 

c. Nem miktarının toplam et proteini miktarına oranı 2,5’in altında, 

d. Yağ miktarının toplam et proteini miktarına oranı 2,5’in altında, 

e. PH değeri en yüksek 5,4 olur. 

8. Emülsifiye et ürünlerinde; 

a. Toplam et proteini kütlece en az %10, 

b. Kollajen miktarı toplam et proteinlerinin kütlesinde en fazla %25, 

c. Nem miktarının toplam et proteini miktarına oranı kütlece 6,5’in altında, 

d. Yağ miktarının toplam et proteini miktarına oranı 3,2’nin altında, 

e. Et proteini hariç olmak üzere protein miktarı ve nişasta miktarı toplamı kütlece en 

fazla %5 olur. 

9. Isıl işlem görmüş sucukta; 

a. Toplam et proteini değeri kütlece en az %14, 

b. Kollajen miktarı toplam et proteinlerinin kütlesinde en fazla %25, 

c. Nem miktarının toplam et proteini miktarına oranı 3,6’nın altında, 

d. Nem miktarı kütlece en çok %50, 

e. Yağ miktarının toplam et proteini miktarına oranı 2,5’in altında, 

f. PH değeri en yüksek 5,6 olur. 

10. (Değişik:RG-13/2/2015-29266)1 Kavurma ve kıyma kavurmada; 

a. Nem miktarı kütlece en çok %45, 

b. Tuz oranı kütlece en çok %3, 

c. Yağ oranı kütlece en çok %30 olur. 

11.  Jambonda; 

a. Toplam et proteini kütlece en az %13, 

b. Yağ oranı kütlece en çok %8, 

c. Tuz oranı kütlece en çok %3 olur. 

12. Isıl işlem görmüş sucukta uygulanan ısıl işlemin; üretimde çiğ kırmızı etin kullanılması 

durumunda merkez sıcaklık en az 68°C, çiğ kanatlı etin kullanılması durumunda en az 

72°C olacak şekilde uygulanması gerekir. 

13. Kıymadan elde edilen köfte gibi ısıl işlem uygulanmış et ürünlerinde toplam et proteini 

oranı kütlece en az %12 olur. 

14. Tane karabiber hariç olmak üzere; ürüne adını veren bonfile, dil, fıstık gibi girdilerin 

kullanıldığı ısıl işlem uygulanmış et ürünlerinde bu girdinin miktarı kütlece en az %3 olur. 

15. Fermente sucuğa, ısıl işlem görmüş sucuğa ve pastırmaya et kaynaklı olmayan 

proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri katılamaz. Ancak 

baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamı kütlece %1’i aşamaz. 

16. Döner ve kanatlı eti döneri üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta 

ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamaz. Ancak baharat 

kaynaklı nişasta ve bitkisel protein miktarının toplamda %1’i aşmaması gerekir. 
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17. Köftede ve kanatlı köftede hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta, soya ve soya 

ürünleri kullanılamaz. Ancak baharat, ekmek ve galeta unu kaynaklı nişasta ve bitkisel 

protein miktarının toplamda %5’i aşmaması gerekir. 

18. Isıl işlem görmemiş fermente et ürünleri ve ısıl işlem görmüş sucuk starter kültür ilavesiyle 

üretilebilir. 

19. Fermente sucuk ve pastırma hariç olmak üzere ısıl işlem görmemiş et ürünlerine 

25°C’nin altında olması koşulu ile sadece soğuk tütsüleme yapılabilir. 

20. Et ürünlerinin kılıflarında yırtık, delik gibi fiziksel kusurların olmaması gerekir. 

21. (Değişik:RG-13/2/2015-29266)1 Perakende işletmelerde ısıl işlem görmüş sucuk, 

fermente sucuk, pastırma, sosis, salam gibi et ürünleri üretilemez. 

22. (Ek:RG-24/7/2015-29424) Tebliğ kapsamında yer alan emülsifiye et ürünlerinin 

üretiminde bileşen olarak bitkisel sıvıyağ kullanılabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Katkı Maddeleri, Bulaşanlar, Pestisit Kalıntıları, Veteriner İlaç Kalıntıları, 

Hijyen, Ambalajlama ve Etiketleme 

Katkı maddeleri 

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri, 

29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda 

Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. 

Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan, aroma vericiler ve aroma 

verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer 

Resmî Gazete’de yayımlanan, Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği 

Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. Bu genel kurallara ek 

olarak bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere et aroması veren aroma vericiler katılamaz. 

Bulaşanlar 

MADDE 10 – Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, 29/12/2011 

tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi 

Bulaşanlar Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. 

Pestisit kalıntıları 

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları, 

29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda 

Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. 

Veteriner ilaç kalıntıları 

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaç kalıntıları, 

4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal 

Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı 

Limitleri Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. 
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Koksidiyostat ve histomonostat kalıntıları 

MADDE 12/A – (Ek:RG-13/2/2015-29266)1 

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki koksidiyostatların ve histomonostatların 

miktarları 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi 

Hedef Dışı Yemlere Taşınması Önlenemeyen Koksidiyostatların ve Histomonostatların 

Hayvansal Gıdalardaki Maksimum Miktarları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olur. 

Hijyen 

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, Gıda Hijyeni Yönetmeliği, Hayvansal 

Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü 

mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler 

Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. 

(2) (Ek:RG-13/2/2015-29266)1 Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere istisna 

olarak; geleneksel et ürünlerinin (fermente sucuk ve pastırma) üretimi sırasında işleme 

basamaklarından biri olan kurutma işlemi dış mekândan kaynaklanabilecek herhangi bir bulaşı 

olmaması ve gerekli koruyucu tedbirlerin alınması şartıyla doğal şartlarda gerçekleştirilebilir. 

Ambalajlama 

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları, 29/12/2011 tarihli ve 

28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas 

Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun olur. 

Etiketleme 

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; Türk Gıda Kodeksi Etiketleme 

Yönetmeliğine uygun olur. Bu Yönetmelikteki kurallara ek olarak; 

a. Bu Tebliğ kapsamında yer alan et ürünlerinde, ürün bir veya birden fazla büyükbaş ve 

küçükbaş tür hayvana ait kırmızı etten üretiliyorsa ürün isminde tür ismi belirtilmez. 

b. Bu Tebliğ kapsamında yer alan et ürünlerinde, ürün tek tür kanatlı etinden üretiliyorsa 

ürün ismi bu tür ismi ile birlikte, birden fazla kanatlı türünden üretiliyorsa ürün ismi 

‘kanatlı’ ifadesi başta olacak şekilde ifade edilir. 

c. Bu Tebliğ kapsamında yer alan jambon, kurutulmuş jambon ve emülsifiye et ürünlerinde 

büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri dışında diğer evcil tırnaklı hayvan etlerinin 

kullanılması durumunda ise ürün ismi tür ismiyle birlikte ifade edilir. 

d. Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ et, kıyma ve hazırlanmış et karışımlarında ürün ismi 

tür ismiyle birlikte ifade edilir. 

e. Bu Tebliğ kapsamında yer alan ve bu maddenin (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen 

ürünlerin dışında kalan ürünlerin isimlendirilmesinde ürün ismi tür ismiyle ifade edilir. 

f.  Hindi kıyma ve kıyma etiketlerinde ‘Yağ en çok %..’ ve ‘kollajen/et proteini oranı en çok 

..’ ibaresi ürün ismi ile aynı yüzde ve ürün isminin en az 2/3’ü büyüklüğünde bulunur. 

g. Çiğ kanatlı eti, hindi kıyma ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarının etiketinde ‘Pişirme 

sırasında merkezi sıcaklık en az 72°C’ye ulaşmalıdır’ ifadesi yer alır. 

h. Lezzet vericilerin ilave edildiği ürünlerde lezzet vericinin ismi ürün ismi ile birlikte 

kullanılabilir. 
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i. Bu Tebliğ kapsamında yer alan et ürünlerinin üretiminde kullanılan hayvansal yağın 

hangi türe ait olduğu etikette içindekiler kısmında belirtilir. 

j. Fermente sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuklarda ‘yağ oranı en çok %..’ olarak etikette 

belirtilir. 

k. Çemeni sıyrılarak piyasaya arz edilen pastırmaların etiketinde ‘Çemeni sıyrılmıştır’ 

ifadesi yer alır. 

l. Teknolojisi gereği bileşimine kırmızı et ve yağı karıştırılan kanatlı eti ürünlerinin etiketinde 

bu bileşenler ürün adında belirtilmez. Sadece içindekiler listesinde belirtilir. 

m. Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde ürün ismi bütün olarak aynı renk ve 

aynı yazı karakterinde olmak şartıyla Ek-2’de tanımlanan ‘x’ yüksekliğinin en az 3 mm 

olduğu punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak yazılır. 

n. (Ek: RG-13/2/2015-29266) Ürün etiketlerinde marka dahil olmak üzere ‘%100’, ‘%100 

Dana eti’ ya da ‘%100 göğüs eti’ gibi ifadeler/logolar kullanılamaz. 

o. (Ek: RG-13/2/2015-29266) Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde ürün adları 

aynı renk, aynı yazı karakteri ve aynı puntoda olmak üzere bir bütün olarak ifade edilir. 

p. (Ek: RG-13/2/2015-29266) Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde ısıl işlem 

uygulanmış et ürünü, emülsifiye et ürünü gibi genel ürün grupları ürün adı olarak 

kullanılamaz. 

q. (Ek: RG-13/2/2015-29266) Ürün etiketlerine ilişkin belirlenen kurallar; satış reyonları, 

reklam panoları, market katalogları, gazete reklamları ve sanal reklamlar gibi yollarla 

yapılan ürün tanıtımları için de geçerlidir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Taşıma ve depolama 

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin taşınması ve depolanması, Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde belirtilen kurallara 

uygun olur. 

Numune alma ve analiz metotları 

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde 

belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır, uluslararası kabul görmüş analiz metotları 

uygulanır. 

İdari yaptırım 

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine 

göre idari yaptırım uygulanır. 

Yürüklükten kaldırılan tebliğler 

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır: 

a. 10/2/2000 tarihli ve 23960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Et 

Ürünleri Tebliği (Tebliğ No: 2000/4), 

b. 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Çiğ 

Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği (Tebliğ No: 2006/31), 
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c. 7/7/2006 tarihli ve 26221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Çiğ 

Kanatlı Eti, Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği (Tebliğ No: 2006/29), 

d. 3/8/2007 tarihli ve 26602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi 

Mekanik Olarak Ayrılmış Kırmızı Et Tebliği (Tebliğ No: 2007/35), 

e. 3/8/2007 tarihli ve 26602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi 

Mekanik Olarak Ayrılmış Kanatlı Eti Tebliği (Tebliğ No: 2007/34). 

Uyum zorunluluğu 

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek:RG-13/2/2015-29266) Bu Tebliğ yayımından önce faaliyet gösteren 

perakende işletmeler; 1/7/2015 tarihine kadar Tebliğin 7 nci maddesinin yirmi birinci fıkrası 

hükümlerine uymak zorundadır. 

Bu Tebliğ yayımından önce faaliyet gösteren gıda işletmeleri; 1/1/2016 tarihine kadar Tebliğin 

7 nci maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi hükümlerine uymak zorundadır. 

Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
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