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Beyaz et insan beslenmesinde tartışılmaz bir öneme sahiptir.

Tavuk eti; uluslararası terminolojide “Kanatlı Eti” kavramı 

içinde geçmekte olup, bu kavramın içinde piliç, hindi, 

bıldırcın, ördek, kaz gibi hayvanların etleri de yer almaktadır. 

Beyaz et grubu içerisinde en fazla üretim ve tüketim payına 

sahip olan tavuk etidir.

Beyaz et üretiminde pek çok noktada ürün sıcaklığı 

ölçülmeli ve kontrol edilmelidir. Bu konu Hayvansal Gıdalar 

için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Altıncı Bölüm 

Kanatlı ve Tavşanımsıların Etleri için Özel Gereklilikler 

Parçalama ve kemiklerin ayrılması sırasında ve sonrasında 

hijyen Madde 22 (1)(a)(2) “Parçalama, kemiklerin ayrılması, 

trimleme, dilimleme, zarların ayrılması, ambalajlama ve 

paketleme süresince etlerin sıcaklığının 4 °C’yi aşmayacak 

şekilde kalması sağlanır.

Beyaz Et Üretimi Ve Ölçümlerin Kontrol
Altına Alınması

Bu durumu sağlamak üzere ortam sıcaklığı 12 °C’den fazla 

olmayacak veya eşdeğer bir etkiye sahip alternatif bir sistem 

kullanılacaktır” ibaresiyle de mevzuatlaştırılmıştır. Üretimde 

kalitenin arttırılması ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için 

hassas ölçümlerin yapılması gerekmektedir. Bu ölçümlerin 

çiftlikten başlaması gerekmektedir. Çiftlikten çatala kavramı 

bunu çok net açıklatamaktatır. Çiftlikte bulunan kanatlıların 

bulunduğu ortamın sıcaklık, CO2 ve lux yoğunluğunun 

ölçülmesi ‘Etçi Tavukların Korunması ile İlgili Asgari 

Standartlara Uygun Yönetmeliği’nde (Tarih: 20.01.2018 R.G.: 

30307) açık bir şekilde belirtilmiştir. Çiftlikte tavukların 

asgari standartlarda yaşaması için aşağıdaki lux, sıcaklık ve 

CO2 miktarı gereklidir. Siz öncelikle bunları ölçerek ve yine 

aynı mevzuatta belirtildiği şekilde 3 yıl boyunca kayıt alarak 

işe başlamalısınız. Bu mevzuattaki bilgiler aşağıda 

gösterilmiştir.
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Beyaz et üretimi ve ölçümlerin kontrol altına alınması

ETÇİ TAVUKLARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ ASGARİ STANDARTLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

( Tarih: 20.01.2018 R.G.: 30307)

İKİNCİ BÖLÜM

Yetiştirme ile İlgili Gereklilikler

İşletmelerde uygulanacak hükümler

MADDE 9 

(6) Tüm bina içerisinde aydınlatmanın tavukların göz seviyesinde en az 20 lux yoğunluğunda olması ve 

kullanılabilir alanların en az %80’inde aydınlatma bulunması gerekmektedir. Gerekli görüldüğünde veteriner 

hekim tavsiyesiyle ışıklandırma seviyesi geçici olarak düşürülebilir.

(12) Söz konusu kayıtlar en az üç yıl süresince saklanarak il/ilçe müdürlüğünün yaptığı denetimler sırasında 

veya herhangi bir başka nedenden dolayı talep edildiğinde ibraz edilir.

Sürü yoğunluklarının artırılması ile ilgili gereklilikler

MADDE 10 

(5) İşletme sahibi veya bakıcısı, işletmede yer alan her bir kümesin havalandırma sistemiyle teçhiz edilmesini 

ve gerekli olduğu takdirde ısıtma ve soğutma sistemlerinin aşağıdaki hususlara uygun şekilde tasarlanmasını, 

inşa edilmesini ve kullanılmasını sağlar:

a) Tavukların baş hizaları itibarıyla amonyak (NH₃) konsantrasyonu 20 ppm’i, karbondioksit (CO₂) 

konsantrasyonu ise 3000 ppm’i geçemez.

b) Dış mekan sıcaklığı gölgede 30 °C’yi aştığı zamanlarda iç mekan sıcaklığı dış mekan sıcaklığından 3 °C’den 

daha fazla olamaz. 

c) Dış mekan sıcaklığı 10 °C’nin altında olduğunda 48 saat içerisinde ölçülen kümes içi ortalama bağıl nem 

oranı %70’i aşamaz.

Ardından nakliye öncesi depolama ya da nakliye sonrası depolamada bilmeniz gereken mevzuat değerleri bulunmaktadır. 

Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Altıncı Bölüm Kanatlı ve Tavşanımsıların Etleri için Özel 

Gereklilikler Kesim Hijyeni Madde 21 (1) ğ) “Muayene ve iç organların çıkarılmasından sonra karkas temizlenir ve 

sıcak iken parçalanmayacaksa 4 °C’den fazla olmayan bir sıcaklığa mümkün olduğunca çabuk soğutulur”. Yine 

aynı yönetmelikte belirtilen Parçalama ve kemiklerin ayrılması sırasında ve sonrasında hijyen Madde 22 (1)(a)(2) “Parçalama, 

kemiklerin ayrılması, trimleme, dilimleme, zarların ayrılması, ambalajlama ve paketleme süresince etlerin sıcaklığının 4 °C’yi 

aşmayacak şekilde kalması sağlanır. Bu durumu sağlamak üzere ortam sıcaklığı 12 °C’den fazla olmayacak veya eşdeğer bir 

etkiye sahip alternatif bir sistem kullanılacaktır.

Aynı yönetmelik aynı başlıktan bir diğer bilgi; 

3) Farklı hayvan türlerine ait etlerin parçalanması için onaylanan tesislerde çapraz bulaşmayı önlemek için bu faaliyetlerin yeri 

veya zamanı ayrılır. 

ç) Et, nakliyeden önce 4 °C’den fazla olmayan sıcaklık derecesine ulaşmalı ve nakliye süresince bu sıcaklıkta kalmalıdır. 

Bununla birlikte, Bakanlığın izin vermesi halinde kaz ve ördek ciğeri üretimi ile elde edilen karaciğerler aşağıdaki şartları 

sağlaması halinde, 4 °C’den fazla olan sıcaklıkta nakledilebilir: 

1) Etin bir işletmeden diğer bir işletmeye nakliyesi, Bakanlığın belirttiği kurallara uygun olarak yapılır. 

2) Et, kesimhaneden veya parçalama tesisinden hemen ayrılır ve nakliye süresi 2 saatten fazla olamaz.

Beyaz et yapısı itibariyle sıcaklığa aşırı duyarlı olup üretim aşamasından tüketileceği ana kadar sıcaklık kontrollerinin 

izlenilmesi ve kayıt altına alınması doğabilecek sorunların önüne geçmek için önemlidir. Üretim, nakliye ve depolama 

sıcaklıklarının takibi ve kayıt altına alınması oldukça önem arz etmektedir. 



Beyaz et üretimi ve ölçümlerin kontrol altına alınması

‘Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’nde Altıncı Bölüm ‘Kanatlı ve Tavşanımsıların Etleri için Özel 

Gereklilikler’ bölümünde yukarıdaki örnekler dışında tüm ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Madde 22 (1)(a)(2) “Parçalama, 

kemiklerin ayrılması, trimleme, dilimleme, zarların ayrılması, ambalajlama ve paketleme süresince etlerin sıcaklığının 4 °C’yi 

aşmayacak şekilde kalması sağlanır.“ ibaresi tüm proseslerde dikkat edilmesi gereken sıcaklık bilgilerini zaten çok net 

açıklamaktadır. 

Etin nakliyeden önce ve nakliye süresince 4 °C’ den fazla olmayan sıcaklık derecesine ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilmek 

için sürekli sıcaklık izlemesi ve kayıt altında tutulması önemlidir. Bu ölçümleri Testo dataloggerlar ile gerçekleştirebilir, daha 

sonra basit yazılımlar ile bilgisayarınızdan manuel olarak alabilirsiniz. Testo datalogger ile çok kolay anlaşılır ücretsiz 

yazılımlar ile süre çevirimi, alarm limitleri vb. parametreler ile kurgulanıp, ortama bırakılmasının ardından nakliye sonunda, 

depolama sonunda ya da kaydı nerede kesmek isterseniz veri kayıt cihazını ortamdan alıp bilgisayarınıza bağlayarak yine 

aynı basit yazılımla nakliye boyunca ölçülen tüm verileri anında bilgisayarınızda raporlayabilirsiniz.

Yukarıda örneklendirdiğimiz Testo datalogger sıcaklık ölçümüne ek olarak bu verileri online olarak alabilen ortamdaki WiFi’ yi 

kullanarak verileri buluta atan ve bir web sitesi aracılığı ile tüm verileri alabileceğiniz cihazlarda bulunmaktadır. Sıcaklık 

üzerinden örnekleme yaptığımız için sıcaklık üzerinden devam ediyor olsak da bu online veri kaydediciler ile diğer manuel 

cihazlarda olduğu gibi sıcaklık, nem, basınç, CO₂, Lux ölçümlerini de yapabilirsiniz. testo Saveris 2 ile sıcaklık ve nem 

ölçümlerinizi, testo 160 ile sıcaklık, nem, basınç, CO₂, lux ölçümlerinizi online olarak hiç bir kablo gereksinimi duymadan 

izleyebilirsiniz. Böylece bir internet sitesi üzerinden konfigürasyonunu yapmış olduğunuz (alarm limitleri, ölçüm çevrimi, bulut 

haberleşme süresi gibi) online cihazınız ile aldığınız ölçümleri aynı web sitesi üzerinden takip edebilir, olası limit aşım 

bilgilerini veya sistem uyarılarını e-mail ya da SMS olarak alabilirsiniz. 

Mevzuatlarda da geçen ‘Çiftlikteki sıcaklık, lux ve CO₂ miktarlarının ölçülüp WiFi veri kayıt cihazları ile sürekli takibi’ olası 

limit aşımlarınızda sizi mail ve SMS olarak bilgilendirerek hem kanatlı hayvanlarınızın korunmasını hem de olası hammadde 

kayıplarınızı önlemek için oldukça önemli bir noktadır.

Gelişen dünyaya ayak uydurabilmek için gelişen teknolojiye de ayak uydurmanız gerekmektedir. Daha önceki yıllarda 

problem çıktıktan sonra müdahale etmek ön plandayken, artık önlem almak daha öncelikli hale gelmiştir ki bu da olması 

gerekendir. WiFi altyapılı cihazlarla bu önlemleri kolayca alabilir, anında duruma, ortama müdahale edebilir ve aksiyon 

alabilirsiniz. Çiftlikteki lux, sıcaklık ve CO₂ miktarı ölçümü ve kaydını kesimden sonra sıcaklık takibi ve kaydı izlemektedir. 

Yani nakliye öncesi depolamada şartları sağlamanız için sıcaklık verilerinin takibi de önemli olmaktadır. İlk nakliyeden 

depolama ve dağıtım ağına geçtiğinde bu zincirin kırılmamasını sağlamanız için çiftlikten bu depolamaya kadar sıcaklık 

izlenebilirliğini sağlamanız HACCP yönetim sistemi içinde zorunludur. Çiftlikte başlayan sıcaklık, lux ve CO₂ ölçümünü 

takiben nakliye ve depolamada yaptığınız sıcaklık takibi sizi son tüketicinin sofrasına ürününüz gidene kadar koruma altına 

almaktadır. Son tüketiciye giden ürününüz ne kadar kaliteli ise tüketici değeriniz o kadar artacaktır. 

Kanatlı sektöründe sadece üretim aşamasında değil çiftliklerde ve kuluçkahanelerde de 

ölçümler yapılmalıdır. testo Saveris 2 sistemi ya da testo 160 sistemimiz ile tek noktadan 

ölçümleri kontrol edebilirsiniz. Örneğin testo Saveris 2 online veri kaydedicimiz ile hem 

ortam sıcaklığı verileri alabilir hem de diğer kanalı ile ürün iç sıcaklıklarını kontrol 

edebilirsiniz. Aslında bu şekilde ürün sıcaklık simülasyonunu yaparken aynı zamanda 

ürünün bulunduğu ortamdaki sıcaklığı takip edebilirsiniz. Böylece o ortamdan 

ürününüzün ne kadar etkilendiğini tespit edebilirsiniz. Diğer cihazımız olan testo 160 ile 

özellikle çiftliklerdeki CO₂ oranını ölçebilir hatta ilave olarak aynı anda aydınlık düzeyi 

(lux sensoru ile) ölçümlerini gerçekleştirebilirsiniz.
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Beyaz et üretimi ve ölçümlerin kontrol altına alınması

Depolama ( -40 °C / -18 °C / 0 °C / +4 °C )

Özellikle et ve bazı et ürünlerine uygulanan en etkin muhafaza yöntemlerinden biridir. Hızlı yapılan dondurma işlemi 

sırasında gıda maddelerindeki her tür mikroorganizma gelişimi durmakta veya minimum düzeylerde seyretmektedir. Ek bir 

koruyucu madde kullanılmayan dondurma işlemi tamamen doğal ve sağlıklıdır. testo Saveris 2 sistemi ya da testo 160 

sistemimiz ile depolama alanlarınızı güvenle ölçüm takibi yapabilirsiniz.

Soğuk zincir kırılır ise ne olur ne gibi sorunlar yaşanır?
*Mikroorganizmalar üründe hızla üremeye başlar. Hatta insan sağlığını tehdit edecek seviyelere ulaşabilir.

*Tadında acılaşma ve renginde koyulaşma olur.

*Ürün çözülüp tekrar donduğu için şekli bozulur ve birbirine yapışma yaşanır.

Tam bu noktada, lojistik sevkiyatı sırasında taşıma amaçlı tek kullanımlık ya da çok kullanımlık testo 184 serisi 

dataloggerlar ile izleme yapabilirsiniz. Varılan yerde, ekrana ya da LED‘lere bir bakışta, yapılandırılmış sınır değerlerin 

nakliye sırasında ihlal edilip edilmediği görülebilir. Cihaz kullanımında saha çalışanları için eğitime gerek duymaz ve 

kullanımı kolaydır.

Kaynak;

1 ) Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği; Resmî Gazete Tarihi: 27.12.2011 Resmî Gazete Sayısı: 28155

Beyaz Et İhracatı Ve Soğuk Zincirde Sıcaklık Takibi
Türkiye 75 ülkeye ihracat yapan kanatlı eti sektörü dünya ticaretinde 5‘inci sırada yer 

almaktadır. Kanatlı eti sanayi, sürekli büyüyen, ihracatını hızlı bir şekilde artıran ve 

yoğun istihdam sağlayan sektör olarak, son 10 yılda ciddi bir ilerleme kaydetmiştir.

Gıda maddesinin, üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar yaptığı yolculuğun tüm 

aşamalarında, sağlıklı ve hijyenik koşullarda korunmasını sağlayan uygun ısı ve 

ortamlarda tutulması „soğuk zincir“ olarak adlandırılıyor. Üretimden teslimata kadar 

tüm soğuk zincirin kontrolü, ürün kalitesini garanti altına almak ve potansiyel imaj 

kaybı/maddi kayıpları önlemek adına soğuk zincir lojistiği önemli bir role sahiptir. 

Ürün -18 °C ’nin üstünde bir sıcaklıkta taşınır ya da saklanırsa veya çözündürülüp 

tekrar dondurulur ise soğuk zincir kırılır.


