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MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYESI

SAGLIK VE SOSYAL HIZMETLER DAIRESI BASKANLIGI
Kesim Esas ve Usulleri Hakkinda Yonerge

BIRINCi BOLUM

Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amac

MADDE 1- (1) Bu Yonergenin amaci; Mugla Buyuksehir Belediyesi, Saglik ve Sosyal
Hizmetler Dairesi Baskanhgi, Mezbaha Hizmetleri Sube Mudurlugune bagh olarak <?ahsan
mezbahalarda kasaphk ku9tikbas ve buyukbas hayvanlarin teknik ve hijyenik sartlarda
kesilmesi, kasaphk hayvanlardan elde edilecek etlerin ve sakatatlann; muayenesi, gerekli
teknik ve hijyenik sartlarda iiretilmesi, sogutulmasi, muhafazasi, par9alanmasi, nakledilmesi ile
guvenli etin uretilmesini saglamaktir

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yonerge, Mugla Buyuksehir Belediyesi, Saglik ve Sosyal Hizmetler
Dairesi Baskanhgma ait Fethiye Mezbahasi, Marmaris Mezbahasi, Mentese Mezbahasi ve
Milas Mezbahasinda yapilan buyukbas ve kucukbas hayvan kesim esaslanni kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yonerge; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanan Hayvansal gidalann resmi kontroUerine iliskin 6zel kurallari belirleyen
yonetmelik, 27.12.2011 tarih ve 28155 sayili resmi gazetede yayimlanan, hayvansal gidalar icin
ozel hijyen kurallari yonetmeligi, 17.12.2011 tarih ve 28145 sayili resmi gazetede yayimlanan,
gida hijyen yonetmeligi ve 17.12.2011 tarih ve 28145 sayili resmi gazetede yayimlanan, Yurt
icinde canh hayvan ve hayvansal uriinlerin nakilleri hakkinda yonetmelik hiikumlerine
dayamlarak,

Tanimlar

MADDE 4

(1) Bu Yonergede gecen ;
a) Baskanhk :Saghk ve Sosyal Hizmetler Dairesi BaskanhgYni
b) Belediye :Mugla Buyuksehir Belediyesi'ni
c) Daire Baskam: Saglik ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baskamm,
9) Miidurluk: Mezbaha Hizmetleri Sube Mudurltigunu,
d) Mudur: Mezbaha Hizmetleri Sube Mudurunu,
e) Mezbaha: Mezbaha: Kasaphk hayvanlarin kesiminin ve kesimi takiben etlerin ve

sakatatlann soguk depoda muhafazasimn yapildigi, i9erisinde sakatat temizleme ve/veya isleme
tesisimn bulundugu, teknik kospllan ve kapasitesine gore 1inci, 2nci ve 3tincu simf olarak
derecelendirilen tesisleri,



f) Bogazlama: Kasaphk hayvanlann bogazlannm, Trachea ile Larynx in birlestigi yerden
Larynx basta kalacak §ekilde; deri, deri alti dokulan, arteria carotis comminis, vena jugularis,
soluk borusu (trachea), yemek borusu (ozafagus), bolgedeki kas dokulan ile diger damar ve
sinirlerin vertebralara kadar kesilmesini,

g) Bobrek yagi: Buyukbas ve ku9ttkbas hayvanlarda, kann boslugunun sirt kismimn her
iki tarafinda, bonfilenin altmda, bobrek yatagi boyunca ve bobrekler ile beraber bulunan
yaglan,

g) Buyukbas. Hayvan: Sigin, mandayi,
h) Canak yagi: Buyukbas ve ku9iikbas hayvanlarda pelvis boslugu i9inde bulunan

yaglari,

1) Cengelli sakatat arabasi: Buyukbas ya da kii9ukbas hayvanlann sakatatimn tasindigi,
uzerinde 90k sayida 9engel bulunan arabalan,

i) Evcil tirnakh hayvan karkasi:
1) Sigir i9in; hayvanin kesimi yapihp kani akitildiktan, ba§ ve ayaklan aynldiktan, derisi

yuzuldukten, bobrekleri ve bobrek yaglan, ureme organlan ve pelvis boslugu yaglari, salkim
yaglan, idrar kesesi ve bunlann baglan, soluk borusu (trachea), yemek borusu (oesaphagus) ve
diger i9 organlan 9ikartildiktan ve kuyruk, sakrum omuru ile birinci kuyruk omuru arasindan
kesildikten sonra elde edilen butun haldeki govdesini,

2) Diger evcil tirnakh hayvanlar i9in; hayvanin kesimi yapihp kani akitildiktan, bas ve
ayaklan aynldiktan, derisi yuzuldukten, tek tirnakh hayvanlarda bobrek dahil diger
hayvanlarda bobrek hari9 i9 organlan 9ikartildiktan sonra elde edilen butun haldeki govdesini,

j) Fitik yagi: Buyukbas ve ku^ukbas hayvanlarda, 90k yagh govdelerde, kaburgalar ve
omurlar arasindan kann boslugu ve gogus bosluguna dogru fitiklasmis yaglan,

k) Gogus a9ma testeresi: Buyukbas hayvanlann sternum kemigini kesmek i9in kullanilan
U9 kismi kiit testereleri,

1) Gomlek yagi: Buyukbas ve ku9ttkbas hayvanlarda, iskembe ile bagirsaklann uzerini
gomlek seklinde saran, omentum da denilen yaglan,

m) Govde ayirma testeresi: Buyukbas hayvanlarda karkasi ikiye ayirmak i9in kullanilan
testereleri,

n) Inguinal bolge yaglan: Buyiikba§ ve ku9tikbas hayvanlarda, ikikavram arasinda testis
ve scrotum 9evresindeki yaglar ile pelvis boslugundan disan tasmis olan yaglan,

o) Isleme monorayi: Buyukbas ya da ku9iikbas hayvan kesimlerinde, kanama
monorayinin sonundan baslayip, kesim isleminin sonuna kadar olan islemlerin yapildigi
monorayi,

6) Kabuk yagi: Buyukbas ve ku9iikbas hayvanlarda, karkasin dis yuziinde, daha 90k sirt
kismindan kaburgalara dogru uzanan karkasa yapi§ik olan yaglan,

p) Kaldirma vinci: Bogazlama islemi tamamlanan buyukbas hayvanlan, kanama kancasi
ile birlikte kanama konveyorune aktarmaya yarayan vin9leri,

r) Kan tanki: Bogazlama sonrasi akan kanin, kan kanah aracihgi ile isletmeden
uzakla§tmlmak tizeretoplandigi tanki,

s) Kanama kancasi: Bogazlama sonrasinda, buytikba§ ya da ku9ukba§ hayvanlan,
kanama konveyorune asmak i9in kullanilan, bir ucu 9engelli, diger ucu makarah ve makarasi
ile 9engeli arasinda zincirbuhman kancalan,



s) Kanama monorayi: Bogazlama sonrasi buyukbas ya da ku9iikbas hayvanlann kanimn
akitildigi, bogazlamadan govdenin isleme monorayina aktanldigi kisma kadar govdelerin
tasindigi monorayi,

t) Kancah koyun aski arabasi: Bir ucunda makara, diger ucunda 9esitli sayilarda kancalan
bulunan, ku^ukbas hayvanlardan elde edilen karkaslan tasimak i9in kullanilan monoray
arabalanni,

u) Kasaphk Hayvan: Buyukbas hayvanlar, kti9iikbas hayvanlan,,
u) Kavram yagi: Buyukbas ve ktt9ukbas hayvanlarda, karkasm kavram bolgesinde

bulunan yaglan,

v) Kesim bi9agi: Bogazlama yapmak i9in kullanilan; paslanmaz malzemelerden tiretilmis,
ucu sivri, uzun ve keskin bi9aklan,

y) Kesim hucresi: Buyukbas hayvan kesimlerinde, bogazlama isleminin en iyi sekilde
yapilmasi i9in hayvanin tespit edildigi kafes seklindeki sistemleri,

z) Kesim: Buyukbas ve ktt9ukbas hayvanlann bogazlannm kesilmesinden 6n sogutma
odalanna gonderilmesine kadar olan isjemlerin tamamim,

aa) Kirmizi et: Kasaphk hayvanlardan elde edilen insan tuketimi i9in uygun tiim par9alan,
bb) Ku9ukba§ Hayvan: Koyunu, ke9iyi,
cc) Muayene etiketi (besli etiket): Buyukbas ve k^ttkbas. hayvanlarda, aym govdeye ait;

kelle, deri, karaciger ve yanm karkaslann her birine birer par9asi yapishnlan, bes par9adan
olusan etiketi,

99) P69: Buyukbas hayvanlarda kuyrugun, 1inci kuyruk omuru ile2 nci omuru arasindan
kesildikten sonra geriye kalan 2nci, 3tincii 4uncii kuyruk omurlanm kapsayan etli kismini,

dd) Resmi veteriner hekim: Bu Kanun kapsaminda verilen gorevleri atanmasi Gida,
Tanm ve Hayvancihk Bakanhgi II Mudurlugu tarafmdan yapilmis olan veteriner hekimi,

ee) Saglik isareti: Hayvansal Gidalann Resmi KontroUerine iliskin Ozel Kurallan
Belirleyen Yonetmelik hiikumlerinin 10. maddesinde a9iklanan esaslara uygun olarak yapilmis
isareti,

ff) Sakatat tasima arabasi: Buyukbas ya da ku^iikbas. hayvanlardan kesim sonrasi uretilen
sakatatin tasinmasi i9in kullanilan, govdesi havuz seklinde tekerlekli el arabalanni,

gg) Sakatat: Kani akitihp, derisi yiizulen govdeden elde edilen; bagirsak, iskembe,
karaciger, dalak, bobrek, akciger, yiirek, diyaframa, kelle, pa9a, P69, testis gibi insan gidasi
olarak tuketilebilen kisimlan,

gg) Salkim yagi: Buyukbas hayvanlarda, govdenin ikiye aynlmasi ile goriilen, gogus
boslugunda sternumun on kismimn saginda ve solunda, kismen gerdana dogru uzanan, salkim
seklinde bulunan yaglari,

hh) Sicak tarti: Karkas muayenesi sonunda randiman ve odemeye esas olacak agirhgin
belirlenmesi i9in yapilan tartim i§lemini,

11) Soguk Depo Tesisi: Kombina ve mezbaha bunyesinde bulunan veya tek ba§ina da
faaliyet gosterebilen ve bu Yonetmelikte belirtilen sartlara sahip; et, sakatat ve uriinlerinin
sogutuldugu ve/veya donduruldugu ve sogutulmus ve/veya donmus olarak muhafazasimn
yapildigi tesisi,

ii) Sak yapma: Govde iizerinde deri veya diger dokulara yapilan ensizyon islemini,
jj) Triming: Kesim esnasmda, karkas uzerinden istenilmeyen kisimlann temizlenerek

atilmasini,

kk) Yetkilendirilmis Veteriner Hekimi: Kombina ve mezbahalarda kesilecek kasaphk
hayvanlarin kesim oncesi ve&ojrasi muayenelerini yapmakla gorevli, atanmasi Gida Tanm ve
Hayvancihk Bakanhgi II MAdjfrliigu tarafmdan yapilmis olan veteriner hekimi



ll)Yuzum bi9agi: Paslanmaz malzemelerden iiretilmis, ucu kiit ve keskin bi9aklan,
ifade eder.

IKiNCI BOLUM

Buyukbas ve Kiicukbas Hayvanlarin Kesime Hazirlanmasi ve Kesimi

Buyukbas hayvanlarin kesime hazirlanmasi

MADDE 5 - (1) Kasaphk Hayvanlar, sahipleri veya celepler tarafmdan hayvan
refahimn saglandigi nakil kamyonlan ve kamyonetler ile hafta i9i kesim gtinlerinin hangi saati
olursa olsun mezbahaya getirilir. Yetkili kisiler tarafmdan evrak kontrolleri tamamlanan
hayvanlar sirayla padoklarda beklemeye ahmrlar. Padoklara ahnan hayvanlann nakil stresinin
ge9mesi ve kaliteli et uretimi i9in ertesi giin sabah kesime ahmrlar. Acil kesime tabi tutulacak
hayvanlar hari9. Bekleme sirasinda bu hayvanlarin ayaklannin, 9amur, giibre vb. ile bulasmis
yerlerinin, gerek gorulurse ve imkan dahilinde yikanarak temizligi yapihr.

(2)Kesim islemine baslamak i9in hayvana ait evraklann, kulak kiipelerinin ve kesim
oncesi saglik kontrollerinin yapilmis olmasi sarttir. Kontrolu tamamlanan hayvanlar
kanstinlmayacak sekilde siralanir ve hayvan refahina uyularak gorevli personel e§liginde oliim
yolunu takiben, mezbahanm kesim yeri girisindeki kapan diye adlandinlan yere ahmr. Buradan
yatirma rampasina aktanlan hayvam kanama konveyoriine asacak olan i§9i, bunun i9in, kanama
kancasimn 9engelli tarafim hayvanin sag art ayak metatarsusundan baglayarak tespit eder.
Sonra da kanama kancasimn makarah kisminda bulunan tirnagi, kaldirma vincine takar (ku9iik
govdelerde buraya ek bir zincir ilave edilir). Bu islem tamamlamnca i§9i vincin kaldinci
dugmesine basip, hayvanin sirt kismim havaya kaldmp, boyun kismini yere degecek duruma
getirir Bogazlayici kasap, hayvanin basinin kaymamasi i9in, boynu enseye dogru gerdirerek
girtlak bolgesinin meydana 9ikmasmi saglar. isletmesinde kesim hucresi bulunan
kombinalarda, hayvanlar kesim hucresinde tespit edilip, bogazlan Bogazm Kesilmesi
bolumunde belirtildigi bolgeden kesildikten sonra kanama konveyorune aktanhr.

Bogazm kesilmesi

MADDE 6- (1) Yukanda tanimlamasi yapildigi sekilde kesime hazir duruma gelen bu
bolge yani girtlak(Larynx) yoklanarak, girtlagin( Larynx), soluk borusu (Trache) ile birlestigi
yerden ve girtlak (Larynx) basta kalacak sekilde, keskin, dttz ve buytik9e bir bi9akla, besmele
9ekilip, kuvvetlice bastinlarak boyun omurlanna (vertebralar) kadar kesilir. Cirpinmayi
onleme ama?h, omurilik sogam (medulla oblangata) ve omuriligi (medulla spinalis) tahrip
etmek ya da kalbe zarar vermek kamn iyi akmasim onleyici hareketler oldugundan bu
hareketlere izin verilmemelidir. Bogazlama esnasinda, yemek borusu da (ozafagus)
kesildiginden, akabilecek iskembe muhtevasi ile karkas ve sakatatin kontamine edilmemesi
i9in gerekirse yemek borusunun kesik ucu baglanir veya ozel kelep9eler kullamlarak sikihr.

(2)Bogazi kesilmis hawan, kaldirma vinci vasitasiyla kanama konveyorune aktanhr.
Hayvan kanama konveyorijhdi ileri 9ekilerek, oliim olayi (9irpinma reflekslerinin bitmesi)



ge^eklesene kadar bekletilir. Ardindan yeni bogazlama islemine ge9ilir ve bu isleme sirasi ile
devam edilir.

Basin yuziimu, boynuzlann kesilmesi ve dilin cikanlmasi

MADDE 7- (1) Boynuz dibinden baslayarak, iki boynuz arasinda deriye bir sak yapilir.
Boynuzlann dibinde deri par9asi kalmayacak sekilde, deri boynuzdan aynhr ve bu sak sag ya
da sol boynuz dibinden gozttn di§ kenanndan dudaklann birlestigi yere indirilir. Dudaklar
deride kalmak iizere, yuzum islemi tamamlanarak bas derisi kelleden ve govdeden aynhr.

(2) Yuztimii tamamlanan bas tizerine; dusmeyecek ve rahathkla gortilebilecek sekilde
besli etiketten birincisi yapistinhr. Derisi yiizulen basin boynuzlan, boynuz kesme makasi ya
da boynuz testeresi vasitasiyla kesilir. Ardindan kelleler yikamp temizlenmek iizere; kancali
kelle arabalanna dizilip muayene edildikten sonra 0ile +3 derecelerdeki on sogutma odalanna
ahmr.

On ayaklann yiiziimu ve on pacalann ahnmasi

..

MADDE 8- (1) On ayaklann yuziimu i9in oncelikle, tirnaklar deride kalmamak iizere,
tirnak etrafinda, deriye dairevi bir sak yapilir. Tirnagin arka kismindan, her iki bakanak
arasindan ve dairevi saktan baslamak iizere, bi9ak ucu ile bilek eklemi (Articulus Carpi) ardina
kadar deri kesilir. Eklemi ge9er ge9mez, hafifdairevi bir sakla tam ortadan (Regio Antebrachii
Medialise) devam eden deri saki, hafifon tarafa egimli olarak ytirutuliir. Regio Sternalis' in on
tarafmdan Linea Alba' ya a9ilan sakla birlestirilir. Aym §ekilde obiir ayaktaki deri saki da a9ihr
ve bu saklar esas olmak uzere yiizmeye ge9ilir. Kasap bir eli kiris. kitlesi ile kemik arasina a9tigi
yerden kirisi tutarak derinin on kismimn yiiziimunii tamamlar. Eklemi baglantilanndan keserek
pa9ayi deriden aymr.

Art ayaklann yuzulmesi

MADDE 9 - (1) Topuktan (Tuber Calcani) baslamak iizere, ayagin arka yiiztinden,
tirnagin deri ile birlestigi bolgeye kadar deriye bir sak yapilir. Bu saktan baslayarak bacak derisi
yiiztilur. Bakanaklar ve art tirnak pa9ada birakihr.

(2) Tarsal ekleme gelince; eklem meydana 9ikanhr. Tarsal kemikler govdede kalmak
uzere eklemin aynlmasi saglamr. Daha sonra art ayak yuziimu tamamlanarak pa9a deriden
aynhr.

Govdenin isleme konveyorune aktanlmasi

MADDE 10 - (1) Arka sag bacagindan kanama monorayina asih olarak gelen govdenin
oncelikle bosta olan sol pa9asi ahmr. Govde sol bacak a§il tendonundan tasima kancasina
takilarak vin9 yardimi ile kaldinhr. Serbest kalan sag bacaktaki kanama kancasi, sag bacaktan
kurtanlarak tekrar bogazlama boliimtine gonderilir. Govde sol bacagindan asih durumda iken,
sag pa9ada ahnip, sag bacaWsil tendonundan ikinci tasima kancasi takihr. Vin9 yardimi ile
govde 6nce bosta olan sagf a/agindan, sonra vin9te asih sol ayagindan isleme monorayina



aktanhr. Govde; aktarma sonunda, kanama monorayindaki yoniiniin tam tersi konuma
9evrilmi§ olur.

Govde yuziim baslangi? saklarimn acilmasi

MADDE 11 - (1) Her iki kolun i9 yiizlerinden kann hattina (Linea Alba) a9ilan
kesilerden (ensizyonlar) yuzulerek deri on kollardan kurtanhr.

(2) On ve arka pa9a ahndiktan sonra; anusun hemen oniinden baslayarak erkekte
testislerin ortasindan, disilerde memelerin ortasindan; kann, dos (sternum) ve boyun ortasi
hattindan kann hattina (Linea Alba) ge9ecek ve bogazlama yerinde bitirilecek sekilde deri
kesilir. Bu sakin yapilmasi esnasinda, bilhassa kann boslugu kisminda; kann duvannin kesilip
i9 organlara zarar verilmemesi i9in, bi9ak ucunun son derece dikkatli kullamlmasi gerekir.

Rektumun ayrilmasi ve kuyrugun acilmasi

MADDE 12 - (1) Oncelikle rektum baglanndan aynlarak anus serbest birakihr. Bu
esnada rektum ya da idrar kesesine bi9ak ka9inhp bolgenin idrar ya da diski ile kontamine
edilmemesine dikkat edilmelidir. Aynca rektumdan kaynaklanabilecek kontaminasyonlann
(bulasmalann) onune ge9mek i9in rektum ozel kelep9elerle baglanabilir. Bu islemin ardindan
anusun kuyruk derisinden aynldigi bolgeden ve kuyrugun alt kismindan; 4 uncu kuyruk
omuruna kadar bir kesi (ensizyon) yapilir. Kuyruk; ilk U9 kuyruk omuru govdede kalacak
sekilde, 3uncu ve 4uncu kuyruk omuru ekleminden kesilir. Diger kuyruk omurlanm kapsayan
kisim deride kahr.

Boyun derisinin yuzulmesi

MADDE 13 - (1) Daha once orta hattindan saklanmi§ olan boyun derisi; deri yiizme
makinesinin kolayca 9ekebilecegi kadar, deriye bi9ak ka9inlmadan, sagh ve sollu olarak a9ihr.
Bu boliimde, gerdamn kirlenmesini onlemek amaci ile boyun derisi sag ve sol tarafmdan iki
ucu mandalh bir aparatla govdenin ense kismmda birlestirilir. Deri yiiziimu tamamlandiginda,
tekrar kullamlmak uzere aparat deriden aynhr.

Kollarin yuzulmesi

MADDE 14 - (1) Her iki kolun i9 yiizlerinden kann hattina (Linea Alba) a9ilan
saklardan yuzulerek deri on kollardan kurtanhr.

Govde ve gogiisiin yuzulmesi

MADDE 15- (1) Gogus kismindan baslamak iizere; daha once kann hatti (Linea alba)
hattindan a9ilan sak uzerinden deri kuwetlice kavramp gerdirilerek, ucu sivri olmayan ve
burnu dairevi bi9ak yardimiyla, bi9ak yiizii deri tarafinda ve deriye dik a9iya yakm bir
konumda, yukandan asagiya dogru yuziim hareketleriyle, govde ile deriye bi9ak ka9inlmadan,
deri yuzme makinesinin raHathkla 9ekebilecegi konuma kadar, sirta dogru derinin govde ve
gogiisten ayrilmasi saglam/. I$i islem sagh ve sollu olarak tamamlanir.



Butlann acilmasi

MADDE 16 - (1) Linea Alba uzerinde yapilmis olan sakm iist baslangi9 noktasi ile
erkeklerde testis (scrotumun) arkasi, disilerde de sakin iist baslangi? noktasi ile memelerin arka
noktasi arasmdaki kismm ortasindan bacaklann arka i9 yiiziinden topuga (Tuber Calcani) kadar
bir sak yapilir. Bu saklardan kuvvetlice tutulup gerdirilerek govde ve gogusiin a9ilmasinda
oldugu gibi deri sagh ve sollu olarak butlardan aynlir.

Deriyiizme makinesi ile derinin govdeden ayrilmasi

MADDE 17 - (1) Govde on ayaklanndan, zincirle tespit edilir. Deri yiizme makinesinin,
deriyi yukandan asagiya arka ayak derilerinden deri yiizme makinesinin zincirlerine
baglanarak deri yuzme makinesi 9ahstinhr. Govdenin her iki tarafmdaki platformda bulunan
kasaplann hafifbi9ak hareketleriyle derinin govdeden istenilen sekilde (deri uzerinde govdeye
ait kisimlann kalmamasi) aynlmasi saglanir. Deri iizerine besli etiketin ikinci par9asi
yapistinhr. Bu islemin ardindan derinin bagh oldugu zincir 96zuliir ve deri sut ya da arabalar
ile derihaneye gonderilir.

Gogiis kafesinin acilmasi

MADDE 18 - (1) Bolgenin goriiniimiinu bozmayacak sekilde, gogus a9ma testeresi ile
diiz bir hat boyunca, yukandan asagiya dogru dos (sternum) kesilerek ikiye aynlir. Bu islemin
ardindan soluk borusu ve yemek borusu, bi9ak yardimi ile etrafindaki baglantilanndan
kurtanhr.

Karinin acilmasi ve organlarin cikanlmasi

MADDE 19 - (1) Platformda bulunan kasap, oncelikle disilerde memeleri, erkeklerde
penis ve testisler ile inguinal bolge ve kavram yaglanm ahr. Penisin 9ikanlmasi esnasinda
yapilacak triming, daha sonra ikinci bir triminge gerek kalmayacak sekilde yapilmahdir. Kann
boslugu (cavum abdominis); Legen Kemiginin (pelvis) on kenanndan baslanip, Linea alba
(orta hat) takip edilerek daha once kesilmis olan dos (sternum) ile birlesecek sekilde kesilir. Bu
kesim islemi esnasinda i9 organlarin kesilerek zarar gQrmemesi i9in gereken onlem ahmr.
A9ilan pelvis boslugundan, idrar kesesi (vesica iirinalis), uterus ve urogenital kahntilar ahmr.

Sindirim sistemi organlannin cikanlmasi

MADDE 20 - (1) Linea alba hattindan a9ilmis olan kisimdan sindirim sistemi organlan
(ozafagus, rumen, reticulum, omasum, abomasum, ince, kahn ve kor bagirsaklar, rectum)
baglanndan kurtanhp, kann boslugundan disan 9ikanhrken gomlek yaglan, pankreas ve dalak
(lien) ahndiktan sonra sakatat tasima arabasi ya da sut ile iskembe ve bagirsak isleme odasina
gonderilir.



Karacigerin cikanlmasi

MADDE 21 - (1) Karaciger baglanndan kurtanlarak disari ahmr. Uzerindeki safra
kesesi (vesica fella) patlatilmadan uzaklastinldiktan sonra iizerine besli etiketten U9uncusu
yapistmlarak muayene arabasina birakihr.

Gogus boslugu (cavum pectoris ) organlann cikanlmasi

MADDE 22 - (1) Karaciger 9ikanldiktan sonra diaphrama tam ortadan, yukandan asagi
dogru kesilir. Kalp, trachea ile birlikte akciger, diaphrama baglanti kaslan ve diaphrama
9evresinde govdeye bagh olarak 9ogalmis olan yaglar, govdede kalmayacak sekilde kesilerek
disari ahmr. Bu islemin ardindan kalp ile akciger aynlarak muayene edilmek iizere muayene
arabasina birakihr.

Karkasin ikiye ayrilmasi

MADDE 23 - (1) Art ayaklanndan monorayda asih olan karkas, gerdirme 9ubugu ya da
hareketli monoray sistemi (kontinu sistem) ile gerdirilir. Govde ayirma testeresi ile pelvisin
symphsis pelvinasindan(Legen Kemiginin orta yeri) baslanarak sakrumun (Sagn Kemigi),
canalis vertebralisin (omuriligin yerlestigi kanal) ve processus spinalislerin (Omur
Kemiklerinin uzantilan) tam ortasindan olmak iizere yukandan asagiya dogru columna
vertebralis (bel omurlan) kesilerek karkas ikiye aynhr. Bu esnada; kemiklerde siirtunmeden
ileri gelecek olan yanma meydana gelmemesini, testerenin zarar gormemesini, kesim esnasinda
olusan talaslann uzaklastinlmasim ve rahat bir kesim yapilmasim saglamak amaci ile govde
ayirma testeresinin su sistemi devamh 9ahsir durumda olmasi gerekir.

(2) Karkasi ikiye ayirmak i5in, oncelikle govde ayirma testeresi kullamlmahdir. Zorunlu
durumlarda balta kullamlarak da bu islem yapilabilir. Balta kullanilan kesimlerde; ayirma
islemine, sakrum ve symphsis pelvinanm ortasindan baslamr, processus spinalisler sagda ya da
solda kalacak sekilde kesilerek karkas ayirma islemi tamamlamr. Bu isleme baslamadan once,
ayirma isleminin duzgun bir hat iizerinde ge^eklestirilmesi ve bolgedeki kas gruplannin zarar
gormemesi i9in karkasin sirt kismindan yukandan asagiya dogru keskin bir bi9ak yardimi ile
kesim yolu belirlenir.

(3) Karkas ayirma islemi tamamlaninca besli etiketten kalan iki par9adan, biri sag digeri
sol yanm karkas uzerine yapistmhr.

I

Karkasin trimingi

MADDE 24 - (1) Karkas ayirma islemi tamamlandiktan sonra karkas iizerinde bulunan-
iri damarlar, ligamentum nucha(Ense Bagi veya kirisi), gOriinen lenf yumrulan, omurilik
(medulla spinalis), olmasi halinde ekimotik kisimlar, nokra (hypoderma bovis), 6dem, apse,
nekrotik doku, deri kahntilan vb olusumlar, karkastan uzaklastmlarak triming arabasina' atihr'
Bu islem yapihrken karkasin saglam dokulanna zarar vermemeye ve karkasin genel
goriintusiinu bozmamaya azami ozen gosterilir.



Govdenin muayenesi

MADDE 25 - (1) Karkas, sakatat ve derinin muayenesi asagida belirtilmistir.

a) Karkasin muayenesi: Karkasin muayenesinde karkasin genel kondisyonu, besi
durumu ozellikle yag dokusu, renk degisiklikleri (patolojik veya fizyolojik sanhk) ve
konzistens yoniinden muayene edilir. Buna ilaveten, bag dokusu, diyafram, kemik, eklemler,
kann ve gogus boslugu, pleura ve periton ile generalize enfeksiyonlar yonunden et lenf
yumrulan muayene edilir. Aynca karkasin genel yapisi, rengi, kamn akitilma durumu, kokusu,
apse ve tumor gibi patolojik durumlar yoniinden muayene edilir. Gogus ve kann boslugu sivi
toplanmasi, anormal koku, yangi, apse ve tiiberkuloz yoniinden muayene edilmelidir.

b) Derinin muayenesi: Deri; hipoderma, antraks, yamkara, septisemi, 9i9ek, yaralar,
apseler, deri altindaki infiltrasyonlar, i? yiiziiniin fazla kanli olup olmadigi yoniinden muayene
edilir. Derinin i9 yiizunun fazla kanh olmasi hayvanin agoni halinde veya oliimden sonra
kesildigini gosterir.

c) Sakatatlann Muayenesi: Mide ve bagirsaklann muayenesinde seroz zarlann,
damarlann doluluk durumu, tuberkuloz, yangisal bozukluklar ve paraziter invazyonlann varhgi
aranir. Uterus, vajina ve vulva ozellikle kesimden 6nce dogum halinde, vajina salgilan veya
uterus yuzeyinde patolojik bozukluklar gosteren hayvanlarda dikkatlice gozden ge9irilir.
Bobrek muayene edilmeden once kapsiilasmdan 9ikanlmahdir. Akut milier tiiberkuloz
suphesinde bobrek govdeden aynlarak dikkatlice muayene edilmelidir. Zira milier tiiberkuloz
90gu zaman gu9liikle teshis edilebilmektedir. Dalagm her iki yiizu once inspeksiyonla, sonra
palpasyonla muayene edilir. Pulpamn muayene edilmesi amaciyla gerekirse dalaga
uzunlamasma kesit yapilir. Dalak kenarlanmn kahnlasmis, buyiimus olmasi, renk ve
vizkozitesi basta antraks ve septisemik hastahklann teshisinde buyiik onem tasir. Karaciger,
ozellikle buytikliigii, lob kenarlanmn inceligi ve kalinhgi, yag dejenerasyonu ve parazit
odaklannin varhgi ile rengi yoniinden muayene edilir. Muayenede gerekli goriildiigiinde buyiik
safra kanallanndan ge9ecek sekilde karacigere derince bir kesit yapilir ve kesilen safra
kanallanna disandan basin9 yapilarak F. hepatica, Dicrocoelium dentricum gibi paraziter
invazyonlar ya da bunlann reaksiyon iiriinleri saptamr. Safra kesesi ise disandaki yangisal
degisiklikler ve kahnlasmalar ile i9eriginde yabanci madde varhgi yoniinden muayene edilir.
Aynca safra kesesi bakteriyolojik et muayenesi a9ismdan buyiik onem tasidigindan
muayenenin sonuna kadar uzaklastinlmamahdir. Kalbin muayenesinde ozellikle kalp
i9erisindeki kahnti kamn yapisi, endokard da petesiyal kanamalann varhgi, myokard da ve bag
dokuda sistiserklerin ve ekinokoklann varhgi, kalbin renk ve vizkozitesi kontrol edilir.

Yaglann ve bobreklerin ahnmasi

MADDE 26 - (1) Sicak tarti uygulamasindan once, 9anak yaglan, inguinal bolge
yaglan, kavram yaglari, bobrekler ve bobrek yaglan, fitik yaglan ile salkim yaglan tamamen
ahmp yikandiktan sonra^ogutulmak iizere, yag arabalan ile 0ile +3 derecelerdeki soguk
muhafaza odalanna gonaejfilir. Bu islem esnasinda, karkasin genel goriintusiinu bozmamak



bilhassa bobrek yaglari ahmrken hassas 9ahsilarak, bonfileye zarar vermemek i?in azami ozen
gosterilmelidir. Aynca kavram yaglan ahmrken, kavram kasimn buttinliigunii bozmadan
bolgenin saginda, solunda, i9inde ve disinda bulunan yaglar ahnmahdir.

Karkasin yikanmasi

MADDE 27 - (1) Muayenesi tamamlamp yaglan ahnan yanm karkaslar bir araya
getirilerek karkas yikama boliimiine getirilir. Burada lhk ve basin9h su kullanihp, karkaslann
her yeri iyice yikanarak kemik kinntilannin dahi hi9birinin karkas uzerinde kalmamasina ozen
gosterilerek bu islemde tamamlamr.

Karkasin Tartilmasi

MADDE 28- (1) Yikama islemi tamamlanan yanm karkaslar bir araya getirilerek,
odemeye ve randiman hesabina esas olacak kilonun belirlenmesi i9in tarti monorayina
9ekilmeden en az yanm saat beklemeye ahmr. Tartimi yapilan karkas etten %1 su firesi ve
kanca firesi de diisttldukten sonra tartim islemi kayit altma ahmr karkaslann iizerine de tarti
etiketi yapistinhr. Turn bu islemlerden sonra karkaslar 0 ile +4 derecedeki on sogutma
depolanna sevk edilir.

Sakatatin temizlenmesi

MADDE 29 - (1) Muayenesi tamamlanan ve tuketime uygun olduguna karar verilen i9
organlar (karaciger, akciger, yiirek, iskembe, dalak, bagirsak ve i9 yaglar), temizligi yapilmak
uzere temizlik odalanna ahmr. Karaciger temizlenirken iizerindeki safra kesesi patlatilmadan
kesilip atilir ya da konsantre safra iiretimi oldugunda i9erigi bir kap i9inde toplamr. Temizligi
tamamlandiktan sonra 9engelli sakatat arabalanna asihr. Yiirek kesilip kani bosaltildiktan
sonra, akciger ve dalak ise oldugu gibi iyice yikanarak sakatat arabalanna asihr ve soguk
depolara gonderilir. Bagirsaklar, ince bagirsak sirden ile birlestigi yerden kesilip bagirsak
isleme boliimiine gonderilir. iskembelerin bagirsaktan aynhp i9erigi bosaltildiktan sonra
borkenek, iskembe, kirkbayir ve sirden birbirinden aynhr. Arkasindan iskembe ve borkenek,
bol su ile kaba temizligi yapilarak iskembe temizleme ve isleme boliimiine gonderilir!
Kirkbayir ve sirden ise uretimde kullamlmadigindan temizligi yapilmadan atilir. Uretimde
kullamlacaksa iskembe ve borkenekte oldugu gibi temizlenerek, iskembe ve borkenek ile
birlikte iskembe isleme boliimiine gonderilir.

Kesim artiklan

MADDE 30 -(1) Kesim sirasinda olusan artik maddeler, mezbaha tesisinin etrafinda
birikmelerini engellemek i9in miimkiin oldugunca hizh bir sekilde uzaklastinhr.

(2) Kesim sirasmdaolusan artik maddelerin sevkinde kullamlan ara9lar ve kaplann bu
sistemin 9ahsabilirligine uyiun sekilde yapilmis olmasi, saglam durumda muhafaza edilmesi,
kolayca temizlenmeye ve/g/rekli durumlarda dezenfeksiyona uygun olmasi gerekir.
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(3) Kesim sirasinda olusan artik maddeler(kan, triming vb.), gida ve diger atiklann
depolanmasi ve isletmeden uzaklastinlmasi i9in gerekli imkanlar saglamr. Atik depolan; temiz
tutulmasma imkan saglayan, gerekli durumlarda hayvanlardan ve haserelerden korunacak
sekilde tasarlanir ve buna uygun olarak kullanihr.

(4) Biittin atiklar, mevzuatina gore hijyenik ve 9evreye zarar vermeyecek sekilde
ortamdan uzaklastmhr, dogrudan veya dolayh bulasma kaynagi olmasi engellenir.

Kiiciikbas hayvanlarin kesimi ve yiizume hazirlanmasi

MADDE 31 - (1) Kasaphk Hayvanlar, sahipleri veya celepler tarafmdan nakil
kamyonlan ve kamyonetler ile hafta i9i kesim gunlerinin herhangi bir saatinde de olsa
mezbahamiza getirilir. Yetkili kisiler tarafmdan evrak kontrolleri tamamlanan hayvanlar
sirayla padoklarda beklemeye ahmrlar. Hayvan kesimden once en az 8 saat a9 birakihr.
Boylece hayvan iizerinde olusan streste ortadan kalkmis olur. Gun i9erisinde saat 14.00'dan
sonra gelen hayvanlar dinlenmelerinin saglanmasi amaciyla kesimleri ertesi giine aktanhr.
Bekleme sirasinda bu hayvanlarin ayaklannin ve 9amur, giibre v.b ile bulasmis yerlerinin,
gerek gorulurse ve imkan dahilinde yikanarak temizligi yapilir.

(2) Hayvanlar teker teker tutularak sag art ayak tirnagi ekleminden makarali koyun
kanama kancalanna takilir. Makarali koyun kanama kancasimn makara kismi, elevatore
takilarak koyunun kanama monorayina tasinmasi saglamr. Burada koyunun basi 9eneden
tutulup enseye dogru itilerek boyun gerdirilir. Bu sekilde kesime hazir duruma gelen bolge
(Larynx) yoklanarak; Larynx'in Trache ile birlestigi yerden ve Larynx basta kalmak Uzere;
keskin bir bi9akla; besmele 9ekilip kuvvetlice bastinlarak vertebralara kadar kesilir. Buyukbas
hayvanlarda oldugu gibi, kii9ukbas hayvanlarda da medulla oblangata ve medulla spinalise
zarar verilmemeli, kan akimim onleyici hareketlerden ka9inilmahdir. Bogazlama islemine
sirasi ile devam edilerek hayvanlar kanama hattinda siralanir.

Sisirme

MADDE 32 - (1) Sisirme islemi daha sonra yapilacak yuziim islemini kolaylastirmak,
deri ve govde buttinlugune zarar vermemek i9in yapilir.

(2) Bogazlamadan sonra kani akitihp, 9irpinma hareketleri sonlanmis olan govdeler
sisirme boliimiine getirilir. Burada; sisirme sisteminin ucundaki kaniil hayvanin kasik
bolgesinden (Regio inguinalis) deri altina yatay olarak sokulup, derinin patlatilmamasma
dikkat edilerek sisirme islemi tamamlamr. Sisirme islemi i9in oncelikle kasik bolgesi tercih
edilmekle birlikte; kuyruk alti, on ve arka incik bolgeleri de tercih edilebilir. Deriye zarar
verilmemesi i9in bu bolgeler disinda kalan yerler tercih edilmez.

Kuyruk altinin acnia

MADDE 33 - (1) Kuyruk altinin yiinsiiz derisi ile kuyruk ustuntin yiinlii kismimn
birlestigi hattin 2cm kadafj kilsiz bolgesi tarafimn i9inden, her iki taraftan yanmsar daire
seklinde ve kuyruk yagmafzitrar vermeden deriye sak yapilir.
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Art sol pacanin ahnmasi

MADDE 34 - (1) Kuyrukta a9ilan saklann soldakinin ucundan baslayip, bacagm i9
yiizunden Tarsal eklemin oldugu yere kadar bir sak yapilir. Talus kemigi (asik kemigi),
govdede kalacak sekilde, pa9a derili olarak kesilerek govdeden aynhr.

Kuyruk kapagimn ve butlann yuzulmesi

MADDE 35 - (1) Kuyruk derisi daha 6nce a9ilan saklardan baslanarak deride yag
birakilmadan, kuyruk ile govdenin birlestigi bolgeye kadar yuziiliir. Devaminda sag ve sol
budunda yiiziimu tamamlamr.

Kuyruk ucunun ve kuyrugun dorsal (iist) kismimn yuzulmesi

MADDE 36 - (1) Kuyruk ucu sagh ve sollu a9ilarak deride yag birakilmadan kuyrugun
govde ile birlestigi yere kadar yuzuliir. Bu islemin kolay yapilabilmesi i9in kuyruk bir kanca
ile kaldinlarak bacagatespit edilir.

Konveyore aktarma

MADDE 37 - (1) Kuyrugu, sol budu ile sag budu yuziilmus ve sol pa9asi alliums govde
kanama kancasindan kurtanhr, sol ayak asil tendonunudan konveyor kancasina takilir, bosta
kalan sag ayaktan, sol ayakta belirtildigi gibi sag pa9a aynldiktan sonra sag ayak asil
tendonundan konveyor kancasina takilarak aktarma islemi tamamlamr.

Kann ve gogus derisinin yanlmasi

MADDE 38 - (1) Anusun hemen oniinden baslayarak erkekte testislerin ortasindan,
disilerde memelerin ortasindan; kann, sternum ve boyun ortasi (Linea Alba) hattindan ge9ecek
ve bogazlama yerinde bitirilecek sekilde deri kesilir. Bu sakin yapilmasi esnasinda bilhassa
kann boslugu kismmda; kann duvanmn kesilip i9 organlara zarar verilmemesi i9in bi9ak
ucunun son derece dikkatli kullamlmasi gerekir.

(2) Bu saktan sonra iki tarafli olarak ewela 9ati bolgesi (Regio pubis) , sonra kasik
bolgesi (Regio inguinalis) yuzuliir.

On pacalann ahnmasi, boyun ve kollann yuzulmesi

MADDE 39 - (1) Her iki kolun carpal ekleminin i9 yiizlerinden Linea Alba ya a9ilan
saklardan yuzulerek deri on kollardan kurtanhp art pa9alarda oldugu gibi on pa9alarda
ahndiktan sonra boyun derisi sagh sollu olarak enseye kadar yuzuliir.

Yanlann yuzulmesi grittlagm acilmasi

MADDE 40 - (1)/Mha onceden kol, but ve boyun yiiziim islemleri tamamlanan
govdenin kann bolgesi; cje^nin kolayhkla 9ekilip siynlabilecegi bir hatta kadar sagh sollu,
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deride govdeye ait yag ve kas dokulan birakilmadan ve deriye zarar verilmeden bi9ak ve
kismen el marifetiyle sirtadogru yiiziilur.

Boynun acilmasi

MADDE 41 - (1) Ozafagus (yemek borusu) ve trachea (soluk borusu), sternum ve
bogazlama hatti boyunca bi9ak ile etrafindaki baglantilanndan kesilerek serbest hale getirilir.

Rektumun Ahnmasi

MADDE 42 - (1) Oncelikle rektum baglanndan aynlarak anus serbest birakihr. Bu
esnada rektum ya da idrar kesesine bi9ak ka9mlmadan bolgenin idrar ya da diski ile kontamine
edilmemesine dikkat edilmelidir.

Derinin sirttan ayrilmasi

MADDE 43 - (1) Govdeye sadece sirt ve ense bolgesinden bagi kalan deri, deri alma
bolumunde, hayvanin sirtindan, yukandan asagiya dogru, bir elle 9ekilirken diger elle de deride
yag ve bag doku kalmamasi i9in el ayasi veya yumruk ile bastinlarak govdeden aynlir ve
derihaneye gonderilir.

Tulum 9ikarma

MADDE 44 - (1) ihtiya9 goriildiigii durumlarda, ozellikle kuzu kesimlerinde, deriye
verilebilecek zaran en aza indirmek i9in, derinin buttinlugunii bozmadan, el maniplasyonlan
ile deri tulum seklinde de 9ikanlabilir.

Testis ve memelerin ayrilmasi

MADDE 45 - (1) Deri sirttan aynldiktan sonra disilerde memeler, erkeklerde testisler
ile penis kesilerek govdeden aynhr. Testisler satilamadigi durumlarda, triming artiklan ile
birlikte kesimhaneden uzaklastmhr.

Kann boslugunun acilmasi ve i$ organlarin cikanlmasi

MADDE 46 - (1) Derisi yuziilen hayvanlar, pelvisin(legen kemigi) kenanndan baslayip
Linea alba(orta hat) boyunca bi9ak olmayan el ile i9 organlara bastinp kann duvanndan
uzaklastinldiktan sonra, bi9agin keskin yiizu disa gelecek sekilde sternuma(dose) kadar bir sak
yapilarak kann bolgesi a9ihr.

(2) A9ilan kann boslugundan (cavum abdominis ), ilk once pelvis boslugunda bulunan
idrar kesesi (vesica iirinalis), disilerde uterus ve urogenital kahntilar disan alimr. Ardindan
gomlek yagi (omentum), almarak yag arabalanna birakihr. Bu islemin ardindan sindirim
sistemi organlan (ozafagusl rumen, reticulum, omasum, abomasum, ince, kahn ve kor
bagirsaklar, rectum), rectfuAdan baslayip asagi dogru 9ekilerek disan ahmr. Pankreas ve
iskembe uzerinde buluna/i/alak aynhr. Bagirsaklar ile iskembe; duedonum ve abomasumun
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birlestigi yerden kesilip aynldiktan sonra bagirsaklar, bagirsak isleme boliimiine iskembe ise
i9i bosaltihp kaba temizligi yapilmak uzere ilgili bolume gonderilir.

(3) Diyaframa, govdede kas baglantisi (pars muscularis) kalmayacak sekilde kesilip,
kann ve gogus boslugunda kalan yiirek, akciger ve karaciger, trachea ile birlikte takim halinde
disari almarak muayene boliimiine gonderilir.

Karkasin trimingi

MADDE 47 - (1) Sakatat ve i9 organlar 9ikanldiktan sonra; goriinen lenf yumrulan,
olmasi halinde ekimotik kisimlar, odem, apse, nekrotik doku, deri kalmtilan vb olusumlar
govdeden uzaklastinlarak triming arabasina atilir. Bu islem yapihrken, karkasin saglam
dokulanna zarar vermemeye ve karkasin genel goriintiisiinu bozmamaya azami ozen gosterilir.

Karkasin muayenesi,

MADDE 48 - (1) Karkas, sakatat ve derinin muayenesi; Hayvansal Gidalann Resmi
KontroUerine Hiskin Ozel Kurallari Belirleyen Yonetmelik ve konu ile ilgili mevzuata uygun
olarak yapilacaktir.

Basin ayrilmasi

MADDE 49 - (1) Bas bir bi9ak yardimi ile govdeden aynhp, varsa boynuzlan kesilip,
yikandiktan sonra, sakatat arabalanna konularak 0ile +3 derecelerdeki on sogutma depolanna
gonderilir.

Yaglann ve bobreklerin ahnmasi

MADDE 50 - (1) Yikamaya ge9ilmeden once 9anak yaglan, kavram yaglan ile
bobrekler aynldiktan sonra bobrek yaglan; yag arabalanna ahnip temizlenerek 0 ile +3
derecelerdeki on sogutma depolanna gonderilir.

Karkaslann koyun aski arabalanna aktanlmasi

MADDE 51 - (1) Karkaslar monoray kancalanndan 9ikanhp, art ayak asil tendolanndan
birlestirilerek 90k kancah koyun aski arabasimn her bir kancasina bir karkas asilmak suretiyle
aktarma islemi yapilir.

Karkasin yikanmasi

MADDE 52- (1) Muayenesi tamamlamp yaglan ahnan yanm karkaslar bir araya
getirilerek karkas yikama boliimiine getirilir. Burada ilik ve basing su kullanihp, karkaslann
her yeri iyice yikanarak kenflk kmntilanmn dahi hi9birinin karkas iizerinde kalmamasina ozen
gosterilerek bu islemde tajhajnlamr.
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Govdenin tartilmasi

MADDE 53 - (1) Yikama islemi tamamlanan butun karkaslar bir araya getirilerek,
tartimi yapilan karkastan %1 su firesi ve kanca firesi de diisiildukten sonra tartim islemi kayit
altina ahmr karkaslann uzerine de tarti etiketi yapistmhr. Tiim buislemlerden sonra karkaslar
0 ile +4 derecedeki on sogutmadepolanna sevk edilir.

Kuyruk yaginin ahnmasi

MADDE 54 - (1) On sogutma deposunda bir gece dinlendirilip sogutulmus karkaslann
iizerindeki kuyruklar, karkasta kuyruk yagi kalmayacak sekilde kesilerek ahmr. Ihtiya9
dogrultusunda kuyruklar; satisa, iiretime, soklama tiineline ya da soguk muhafaza odalanna
gonderilir.

Sakatatlann Temizlenmesi

MADDE 55 - (1) Muayenesi tamamlanan ve tuketime uygun olduguna karar verilen i9
organlar (karaciger, akciger, yiirek, iskembe, dalak, bagirsak ve i9 yaglar), temizligi yapilmak
uzere temizlik odalanna ahmr. Karaciger temizlenirken iizerindeki safra kesesi patlatilmadan
kesilip atihr ya da konsantre safra iiretimi oldugunda i9erigi bir kap i9inde toplamr. Temizligi
tamamlandiktan sonra 9engelli sakatat arabalanna asihr. Yiirek kesilip kani bosaltildiktan
sonra, akciger ve dalak ise oldugu gibi iyice yikanarak sakatat arabalanna asihr ve soguk
depolara gonderilir. Bagirsaklar, ince bagirsak sirden ile birlestigi yerden kesilip bagirsak
isleme boliimiine gonderilir. iskembelerin bagirsaktan aynhp i9erigi bosaltildiktan sonra
borkenek, iskembe, kirkbayir ve sirden birbirinden aynlir. Ardindan iskembe ve borkenek, bol
su ile kaba temizligi yapilarak iskembe temizleme ve isleme boliimiine gonderilir. Kirkbayir
ve sirden ise uretimde kullamlmadigindan temizligi yapilmadan atihr. Uretimde kullanilacaksa
iskembe ve borkenekte oldugu gibi temizlenerek, iskembe ve borkenek ile birlikte iskembe
i§leme boliimiine gonderilir.

UCUNCUBOLUM

ETLERIN DAMGALANMASI

Resmi veya yetkilendirilmis veteriner hekimin saglik isaretiyle ilgili sahsmalan

MADDE 56 - (1) Resmi veya yetkilendirilmis veteriner hekim saglik isareti islemleri ile
saglik isaretlerini kontrol eder veozellikle asagidaki hususlan temin eder.

a) Saglik isareti uygulamasi Mugla Buyuksehir Belediyesi, Saglik ve Sosyal
Hizmetler Dairesi Baskanhofflin kontrolii altindaki mezbahalarda kesimi yapilan hayvanlann
kesim oncesi ve somasind/ir&ayeneden ge9en ve eti, insan tiiketimine uygun olan ku9iikbas
ve buyukbas hayvanlan kaps
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b) Saghk isareti, karkasin yanm karkas veya 9eyrek karkasa aynlmasi ya da yanm
karkaslann U9 papaya ayrilmasi durumunda her bir karkas par9asmm dis yiizeyine goriilecek
sekilde miirekkep kullamlarak uygulamr.

(2) Saglik isareti 6,5 cm genisliginde ve 4,5 cm yiiksekliginde oval bir isaret seklinde
olur. Karakterler okunakh olur ve asagidaki bilgileri i9erir:

a) isarette, isletmenin yer aldigi iilke adi buyiik harflerle yazihr veya ilgili ISO
standartlanna uygun olarak 2 harfkodu ilegosterebilir sekilde belirtilir.

b) isarette, kesimhanenin onay numarasi belirtilir.
(3) Harfler en az 0.8 cm yiiksekliginde sayilar ise 1 cm yiiksekliginde olur. isaretin

boyutlan ve karakterleri kuzulann, oglaklann saghk isaretleri i9in ku^ulttilebilir.
(4) Saglik isareti i9in kullanilan renklendiriciler, gida kodeksine uygun olur.
(5) Saglik isareti aym zamanda etin saghk muayenesini yapan resmi veya

yetkilendirilmis veteriner hekime ait isareti de i9erebilir.
(6) Kesimhane dismda acil kesime tabi natulan hayvanlardan elde edilen etler; hem bu

bolumde belirtilen saghk isareti hem de Hayvansal Gidalar i9in Ozel Hijyen Kurallan
Yonetmeliginde belirtilen tammlama isareti ile kanstinlmayacak sekilde 6zel bir saghk isareti
tasir. Bu isaret; 5 cmgenisliginde ve 5 cmyiiksekliginde kare seklinde bir isaret seklinde olur.
Karakterler okunakh olurve asagidaki bilgileri i9erir:

a) isarette, TR kisaltmasi belirtilir.
b) isarette, kesimhanenin onay numarasi belirtilir.
c) isaret i9in kullanilan renklendiriciler, gida kodeksine uygun sekilde olur.
9) isaret aym zamanda etin saghk muayenesini yapan resmi veya yetkilendirilmis

veteriner hekime ait isareti de i9erebilir.

d) Harfler en az 0.8 cm yiiksekliginde sayilar ise 1 cm yiiksekliginde olur. isaretin
boyutlan ve karakterleri kuzulann, oglaklann saglik isaretleri i9in kOgultQlebilir.

(7) Bu madde, saghk isaretlemesine iliskin hayvan saghgi kurallanna aykinhk
olusturmayacak sekilde uygulamr.

DORDUNCU BOLUM

NAKIL ARACLARI VE ETLERIN NAKLI

MADDE 57- (1) Nakil aravlannin temizlik ve dezenfeksiyonu asagida belirtilmistir.
Temizlik ve dezenfeksiyon

a) Et nakil ara9lanrnn yukleme yapilmadan once temizlik ve dezenfeksiyonu yapilir.
b) Dezenfekte edilen her tiirlu nakil aracina dezenfekte edildigine dair dezenfeksiyon

belgesi verilir.

c) Dezenfeksiyon belgesinde bulunmasi gereken bilgiler ve dezenfeksiyon belgesinin
tasanmi Gida, Tanm ve Hayvancihk Bakanhginca belirlenir ve Bakanhk internet sayfasinda
yayimlamr.

9) Dezenfeksiyon belgesi bulunmayan nakil ara9lanyla hayvan ve hayvansal iiriinlerin
nakline izin verilmez.

d) Hayvan veya hayvansal iiriinleri nakleden nakil ara9lanmn nakil sonunda sahipleri
tarafmdan temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir.

e) Hayvan nakil/aWlannin dezenfeksiyon islemleri il/il9e mudiirliikleri, ruhsath
kesimhaneler tarafmdan Aia^van veya hayvansal uriinii tasiyan ara9lara uygulanmak iizere
sorumlu veteriner hekimif b/lunan hayvancihk isletmeleri tarafmdan yapilir.
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Etlerin nakli

MADDE 58-(l) Yurt isinde Cesitli Hayvansal Uriinlerin Nakilleri asagida
belirtilmistir.

a) Tartisi yapilarak sogutma ya hazir hale getirilen karkas on sogutma odasina
sogumasi i?in dinlendirmeye ahmr. Enaz 12 saatten az olmamak sartiyla soguk hava deposunda
bekleyen karkas etin mezbahada kaldigi ilk giin iicretsiz olup daha sonraki gunlerde ise Mugla
Buyuksehir Belediyesi Meclisinin belirlemis olduguiicrettarifesi iizerinden ucretlendirilir.

b) il9e i9i et nakillerinde, etin elde edildigi hayvanin kesildigi mezbahanm resmi
veteriner hekimi veya yetkilendirilmi§ veteriner hekimi tarafindan duzenlenmis ve ornegi
Bakanhk9a belirlenen kesim raporu bulundurulur. Mezbahadan baska illere yapilacak et
nakillerinde kesim raporu dtizenlenmez, bu sevklerde mezbahanm resmi veteriner hekimi veya
yetkilendirilmis veteriner hekimi tarafindan diizenlenen veteriner saghk raporunun
bulundurulmasi zorunludur.

c) Kesimhanelerden nakledilecek evcil tirnakh hayvanlann karkaslan button halde
veya button haldeki karkaslan yanm ya da 9eyrek par9a halinde veya yanm karkaslan ise en
fazla U9 par9a halinde nakledilir. Hayvansal Gidalar 19m Ozel Hijyen Kurallan Yonetmeliginin
7 nci maddesi ile Hayvansal Gidalann Resmi KontroUerine iliskin Ozel Kurallan Belirleyen
Yonetmeligin 10 uncu maddesinde yer alan kurallara uygun saglik i§areti bulunmayan evcil
tirnakh hayvan karkaslannin nakline izin verilmez.

9) Nakil sirasinda kullamlacak olan ara9lar karkas et tasima sartlanni tasiyan frigorifik
ara9lardan olusur. Karkas et tasima sartlanni tasiyan ara9lan olan karkas et sahipleri karkas
etlerini bu sogutuculu ara9larla veya isteyen her karkas et sahibinin etleri mezbahaya ait
sogutuculu ara9 tarafindan adreslerine teslim edilir.

d) Nakli yapilacak karkas etler sogutma odasindan hizh bir sekilde onceden sogumasi
saglanan nakil aracina ivedi bir sekilde yiiklemesi yapilir ve aracm kapisi derhal kapatihr.
Mezbahaya ait ara9la karkas etin adreslere teslimi hizh bir sekilde yapilir yine aracin kapisi
derhal kapatihr. Soguk zincirin kinlmamasina buyiik ozen gosterilir.

e) Mezbaha et nakil araciyla yapilan karkas et teslimi sonunda karkas etin teslim
edildigi kisi ile teslim tutanagi diizenlenir.

BESINCI BOLUM

SAKATATLARIN DEPOLANMASI, HAZIRLANMASI VE
TASINMASI

Hazirlama

MADDE 59 (1) Sakatatlann hazirlanmasi asagida belirtilmistir.
Sakatat, hazirlanmasi esnasinda 90k kolay bulasmaya maruz kalabilirler. Bu isle ugrasan

personel;

a) Kisisel hijyen kurallanna dikkat etmelidir.
b) Ozellikle mezbaha sartlannda iskembe veborkenek, hazirlama kazaninda en az 10

dakika temizlenmeli da^faf sonra durulama suyundan ge9irildikten sonra sogutulmahdir.
Sogutmasi tamamlanan/isfiembe ve borkenek soguk depoya almarak sevki oluncaya kadar
diger sakatatlardan ayn/s^j|uk depoda muhafaza edilir.
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c) Kullamm oncesi ve sonrasi aletler ve tezgah iyice temizlenmelidir. Gerektiginde
dezenfeksiyon islemine tabi tutulmahdir.

Depolama

(2) Sakatatlann depolamasi asagida belirtilmistir.
Sogutmah depo veya dolaplarda gidalann guvenilir olarak muhafaza edilebilmesi i9in;

a) Sicakhk kontrolu duzenli olarak yapilmah ve kayit edilmelidir.
b) Cig ve islenmis sakatat ayn depolanmah ve muhafaza edilmelidir.
c) Soguk hava sirktilasyonu ile sakatatin yeterince sogumasmin engellenmemesi i9in

asm miktarda depolama yapilmamahdir.
9) Sogutuculann periyodik bakimi ve kalibrasyonu duzenli olarak yapilmah ve kayit

altina ahnmahdir.

d) Sakatat ve diger gidalann depolanmasinda "ilk giren ilk 9ikar" prensibine
uyulmahdir.

e) Gida guvenilirligi sartlan tasimayan ve mevzuata uygun olmayan gida maddeleri
imha ve iade edilene kadar bulasmayi onleyecek sekilde gerekli tedbirler almarak ve uzerine
"imha veya iade etiketi" konularak muhafaza edilmelidir.

(3) Tasima

a) Sakatatlann sevki, uygun muhafaza sicakhgi ve sartlan saglayan uygun ara9lar ile
yapilmahdir. Aynca temizlenmis ve temizlenmemis sakatatin fiziki olarak birbirierinden
aynmi saglanmah ve Gida, Tanm ve Hayvancihk Bakanhgi'ndan iiretim izinli polietilen
torbalar i9inde veya sizdirmaz ve paslanmaz 9elik kaplar i9inde sevki yapilmahdir.

b) Tasima ara9lan ve kaplan temiz ve bakimh olmali, gerektiginde dezenfeksiyon
uygulanabilir bi9imde tasarlanmahdir. Tasima ara9lan her tasima sonunda desarjh ozel bir
bolumde yikanmah ve dezenfekte edilmelidir.

c) Sakatat, il9e i^i nakillerinde bu iiriinlerin elde edildigi hayvanin kesildigi
kesimhanenin resmi veteriner hekimi veya yetkilendirilmis veteriner hekimi tarafindan
diizenlenmis ve ornegi Bakanhk9a belirlenen kesim raporu bulundurulur. Kesimhanelerden il
veya i^eler arasinda yapilacak deri, bagirsak, sakatat, kan, tirnak ve kemik nakillerinde kesim
raporu duzenlenmez, bu sevklerde kesimhanenin resmi veteriner hekimi veya yetkilendirilmis
veteriner hekimi tarafindan diizenlenen veteriner saglik raporunun bulundurulmasi zorunludur.

9) Sakatat tasima aracimn et tasima i9in kullanilmasi durumunda, ara9 temizlenip
dezenfekte edilmeden tekrar sakatat tasima amaci ile kullanilmamahdir.

d) Sakatat, mezbaha ve kesimhanelerden +3°C'ye kadar sogutulmadan satis yerine
sevk edilmemelidir.

ALTINCI BOLUM

Mecburi Kesimler

MADDE 60 - (1) Meefeuri sigir kesimleri i9in uygulanacak islem sirasi normal sigirlann
kesiminde oldugu gibidiY ^icak bu hayvanlar mezbahaya serbest veteriner hekim raporuyla
intikal ettirilir. Mecburi Kesfoi i9erisinde, yashhk sebebiyle verimden dusmus inekler, mastitis

18



hastahgi sonucunda meme koriiigu yasayan inekler, gidai hastaliklar (timpani, fazla miktarda
yem yeme, akut barsak tikamkhklari, tedavi edilemeyen omazum ve abomazum deplasmanlan
vb.), her iki ku9ukbas ve buyukbas hayvanda olusan kmklar, doguma bagh olarak sekillenen
uterus yirtiklannm birincil ve ikincil sonu9lanni yasayan hayvanlar, dogum kanah yirtiklan,
atesli silah yaralanmalan sonucu olusan tedavisi miimkiin olmayan durumlar, hayati organlarda
olusan ve hayati risk tasiyan durumlar, Kalp karaciger ve diger organlan etkileyen yabanci
cisme bagh hastaliklar, tedavisi miimkiin olmayan metabolik ve hypokalsemik hastaliklar ile
memelerde ortaya 9ikan tedavi edilemeyen sigiller ile birincil ve ikincil nedenlere bagh
hayvanlarin gozlerinde olusan korliok yer almaktadir. Mecburi kesimler mezbahanm bu tiir
kesimler i9in yapilmis ozel kesim yerinde yapilir.

(2) Yukanda turn kesimi yapilan hayvanlara ait karkaslar hakkindaki karar; Hayvansal
Gidalann Resmi KontroUerine iliskin Ozel Kurallari Belirleyen Yonetmelige gore karar verilir.
Karkas etin sorunlu olmasi durumunda bu yonetmeligin 15. maddesinin 1. Fikrasmda ifade
edilen "Et i9in asagidaki durumlarda insan tiiketimine uygun olmadigi bildirimi yapilir"
hukmune gore karar verilir. Kesimhane disinda kesimi yapilan karkaslara Hayvansal Gidalann
Resmi KontroUerine iliskin Ozel Kurallan Belirleyen Yonetmeligin 15. Maddesinin 2.
Fikrasmda belirtilen (" Resmi veya yetkilendirilmis veteriner hekim, kesimhane dismda acil
olarak kesilmis hayvanlardan elde edilen etlerin kullammi ile ilgili gereklilikleri
belirleyebilir.") hiikmii uygulamr.

YEDINCt BOLUM

Temizlik ve Dezenfeksiyon

MADDE 61 - (1) Turn iiretim alanlannda; alet-ekipman, zemin, duvarlar, tavan,
havalandirma vb, ttim bolgelerin temizlik ve dezenfeksiyonu, yiiriirlukteki Gida Hijyeni
Yonetmeligi ve konu ile ilgili Mugla Buyuksehir Belediyesi, Saglik ve Sosyal Hizmetler
Dairesi Baskanhgi, Mezbaha Hizmetleri Sube Mudurluguniin olusturdugu yonerge ve
tahmatlar dogrultusunda yapilir. Temizlik ve dezenfeksiyonun etkinligi periyodik olarak
6l9ulerekturn islemler kayit altina ahmr.

SEKiZINCt BOLUM

Hiikiim bulunmayan haller/Viirii rliik ve Yuriitme

Hiikiim bulunmayan haller

MADDE 62- Bu yoa^gede hiikiim bulunmayan hallerde Genel Mevzuat htikumleri
uygulamr.
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Yiiriirluk

MADDE 63- (1) Bu yonerge Buyuksehir Belediye Baskam tarafindan onaylandigi
tarihte yururluge girecektir.

Yurutme

MADDE 64 - (1) Bu yonergenin hiikiimleri Mugla Buyuksehir Belediye Baskam
tarafindan yiirutur^r./C572015

Dr. Oj^anJ^URUN
Buyuksehir BelediyeVBaskani
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