
HAYVANSAL ÜRÜNLER VE TEKNOLOJİSİ 

Hayvansal ürünler: Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ürünleri, yumurta, bal başta olmak 

üzere hayvanlardan elde edilen ürünlerdir. 

Et ve Et Ürünleri: 

1. Taze etler: hayvanların karkaslarından elde edilen ve işlenmeden tüketilen etlerdir. 

2. İşlem görmüş etler: salam, sosis, sucuk, pastırma, füme dil, jöle işkembe, kurutulmuş ve 

tuzlanmış et gibi et ürünleridir. 

Süt ve süt ürünleri: 

1. İçme sütü: sağıldıktan sonra sadece temizliği, pastörizasyonu veya sterilizasyonu yapılarak 

tüketilen sütlerdir. 

2. Süt ürünleri: ham madde olarak süt kullanılarak üretilen ürünlerdir. Bu ürünlerin başlıca 

yoğurt, ayran, kefir, kımız, kurut ve peynirlerdir. 

 

ET BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ: 

Etin beslenmedeki önemi: 

Sindirimi kolaydır, biyolojik değeri yüksektir  (Yumurta akı 100, tüm yumurta 95, süt ve süt 

ürünleri 85, et 75, tahıllar:50-65 biyolojik değere sahiptirler), tam protein içerirler Yani, 

ekzojen aminoasitleri yeterli ve dengeli miktarlarda içerirler. Ekzojen aminoasitler (izolöysin, 

löysin, lizin, fenilalanin, metiyonin, treonin triptofan ve valin), hem büyümeyi hem de 

onarımı vücutta tam olarak sağlayabilirler, lezzet unsurudur. İçerdiği gerçek besinsel demir 

nedeni ile benzersizdir. 

KASAPLIK HAYVANLARDAN ET ELDE EDİLMESİ 

3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Etlerin Teftiş Talimatı 

okunarak daha detaylı bilgi alınmakla birlikte özet bilgiler aşağıda verilmiştir. 

Kesimhaneye nakil: Kasaplık yaşta olan hayvanlar kesimhanelere nakledilirken 

veteriner sağlık raporu düzenlenir. Sağlıklı hayvanlar kesimhaneye gelince kışın 4-6 saat, 

yazın 8-12 saat dinlendirilir. Kesimhane veterineri tarafından ayakta (antemortem= kesim 

öncesi) muayene yapılır. 

Antemortem (kesim öncesi) muayene prensipleri: 

Hayvanın nevi ve cinsi, durumu, davranışları, çevresine karşı ilgisi ve hareketi 

araştırılır. Vücut muayenesinde deri, sindirim, solunum ve tenasül organları muayene edilir. 

Sığırda sığır vebası, şarbon, yanıkara, tüberküloz, şap hastalığı, kuduz ve ateşli hastalıklar, 

danalarda ayrıca dizanteri araştırılır. Koyun ve keçilerde uyuz, şarbon, kuduz aranır. 



Kanatlılarda, newcastle, kolera, tifo, difteri, tüberküloz, kuş gribi hastalıklarını mevcudiyeti 

aranır. 

Kesimi yasak durumlar: Çok zayıf hayvanlar ile etlerin olgunlaşmamış durumdaki 

genç hayvanlar, gebelik müddetinin üçte ikisini doldurmuş gebeler, bir hafta önce doğum 

yapmış inekler ve ateşi yüksek hayvanların kesilmesine müsaade edilmez. 

Kesimi yasak hastalıklar: bütün hayvanlarda Anthrax, Kuduz;  sığırda yanıkara, 

pastörella, sığır vebası; Koyunda çiçek; keçide keçi ciğer ağrısı; atta ruam’dır. 

Kesimi mecburi olan hayvanlar: kaza, yaralanma, ani gelişen boğulma tehlikesi, 

kesimi yasak olmayan bir hastalığı yoksa tedavi maliyeti yüksek olacak hastalığı olan 

hayvanlar kesime sevk edilebilir. 

Sağlıklı hayvanlar ve mecburi kesimlik hayvanlar kesime alınır. Kesimden önce 

hayvanlar asla yorulmamalı ve heyecanlanmamalıdır. Bu durum et kalitesine olumsuz etki 

eder. Hayvanların kesimden önce yem yedirilmemesi ve yaşına ve cinsine bağlı olarak 3-12 

saat kadar aç bırakılmaları gerekir. 

Kesim işlemi:  Türkiye’de hayvanın askıya alınması, 1. Boyun omuru olan “atlas” ile 

2. Boyun omuru olan “aksis” arasındaki boşluktan omurilik de dahil olmak üzere boğazı 

kesilerek gerçekleştirilir. Bazı ülkelerde önce bayıltma uygulanır. Bu işlem için genellikle 

elektroşok kullanılır. Derinin yüzülmesi, iç organların çıkarılması esnasında veteriner hekim 

karkas ve iç organ (postmortem= kesim sonrası) muayenesi yaparak olası hastalıkları tespit 

etmeye çalışır. 

Postmortem muayene prensipleri: 

Kesilmiş hayvanın gövdesi ve bütün organları veteriner hekim tarafından, sistematik 

muayeneye tabi tutulmadıkça hiçbir işlem yapılmaz ve kesim yerinin dışına çıkarılmaz. 

Mezbaha, et kombinası veya kapalı kesim yeri idaresi, etlerin ve sakatatın muayenesinde 

kullanılmak üzere gerekli aletleri temin etmek zorundadır. Kesilen hayvanların, iç 

organlarının ve başının hangi hayvana ait olduğuna dair gerekli önlemler alınır. Kesilen 

hayvanların iç organları ve etleri ayrı ayrı kontrol edilir. Sığırlarda Cysticercus bovis 

bakımından dil, kalp, göğüs ve çene kasları muayene edilir. Özellikle, tüberküloz yönünden 

karkas lenf yumruları, genç dana şap hastalığı yönünden kalp kası (Kalp kasında yanık 

lekeleri şeklinde), ekinokok kistleri yönünden akciğer ve karaciğer muayenesi yapılır. 

Karkasın ve iç organların yıkanmasından sonra yenebilen iç organlar (yenebilen iç 

organlara sakatat denir ve kelle, dil, kalp, karaciğer, dalak, böbrek ve nadiren akciğerlerden 



oluşur) derhal tüketime sunulur. Karkas ise dinlendirmeye alınır. Bu aşamada kasların ete 

dönüşmesi sağlanır. 

Etlerin damgalanması: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı belge karşılığında 

damgaları kesimhane yetkilisine zimmetler. Damgadan Veteriner Hekim sorumludur. 3,5 cm 

çapında olan damga üzerinde hayvanın türü, kesimhanenin adı, kod numarası ve Bakanlık 

tarafından verilen sıra numarası yazılıdır. Koyun ve sığır mor damga ile deve ve at kırmızı 

damga ile damgalanır. Damgaların şekillerine göre anlamı şöyledir: 

’ 

Kasın ete dönüşmesi:   

Genç hayvanların etlerinde su oranı yüksektir. Bununla birlikte kas şekeri olarak 

bilinen glikojen oranı da yüksektir. Bağ doku azdır. Bu nedenle ergin hayvan etlerinden daha 

hızlı ete dönüşürler. Kasta aktin ve myozin adında lifler bulunur. Aktin liflerinin myozin 

lifleri (myofilamentleri) üzerinden kayarak birbirine yaklaşması neticesinde akto-myozin 

kompleksi meydana gelir ve kasta kasılma meydana gelir. Kesimden sonra meydana gelen bu 

kasılmaya rigor mortis (ölüm katılığı) denir. Kaslar kesimden sonra 1-2 saat içerisinde kas 

içerisinde mevcut olan glikojeni kullanarak oluşan laktik asit nedeni ile rigor mortise girer. 

Rigor sığırda 6-12 saat, küçükbaş haybanlarda 4-6 saat ve kanatlılarda 0,5-3 saat devam eder. 

Bu durum canlılarda kas krampı şeklinde görülür. Krampın çözülmesi için 5 mikromol/g 

ATP’ye ihtiyaç var. Oysa kesilen hayvanda sadece 1 mikromol/g düzeyinde ATP bulunabilir. 

Bu da rigorun çözülmesine yetmez. Rigorun çözülmesi ve kasın ete dönüşmesinde kas 

enzimleri görev alır. Ph düşünce lizozomlarda bulunan katepsinler ile sarkoplazmada bulunan 

kalpainler aktive olur. Bu enzimler aktin ve myozin flamentlerinin yapışıklığını çözer, etin su 

tutma kapasitesi artar, hücre zarları parçalanarak lezzet veren aminoasitler ve diğer besin 

unsurları et liflerinin arasına boşalır. Sonuçta bu olaylar etlerin yumuşamasına ve 

olgunlaşmasına olanak verir. Bu olaylar için kesimden sonra karkaslar 14 
o
C’de 8-12 saat 



kadar tutulurlar. Etlerin pH’ı 7.2’den 5.3-5,4 düzeyine düşmüşse etler olgunlaşmış olarak 

kabul edilirler. BU nokta etin izoelektrik noktasıdır ve etin bu noktada su tutma kapasitesi 

düşüktür. Olgunlaşma esnasında pH 6’ya doğru yükselerek su tutma kapasitesi de artmış olur. 

Rigor mortisin aşır veya eksik olması et kalitesini bozar. Kesimden önce hayvanların 

dinlendirilmesi bu nedenle gereklidir. 

Kesimden önce kasta glikojen azsa az laktik asit oluşur ve pH değeri 6,0 olan koyu, 

sert, kuru (DFD: Dark, Firm, Dry) et (Alkali rigor) meydana gelir.  (25). DFD etler, özellikle 

sığır etleri için problem oluşturmaktadır. Rigor-mortis 1 saat gibi kısa sürede meydana gelir 

ve etler dayanıksız olur. Heyecan, yorulma gibi nedenlerle glikolizis hızlı olursa bu durumda 

da aşırı laktik asit oluşur ve etler pale-soft exudative (PSE) (solgun-yumuşak-sulu) olur ve 

asit rigor gerçekleşir. Aşırı asitden dolayı et haşlanmış gibi soluk olur. Bu gibi etlere ağlamış 

et de denir. 

Normal şartlarda ette parlak kırmızı bir renk vardır. Ancak hava ile temasa gelince 

koyulaşma meydana gelir. Bu durum myoglobin denen et renk pigmentinin havadaki oksijeni 

tutarak met-myoglobine dönüşmesi sonucunda olur. Yüksek rakımlı meralardan getirilen 

hayvanların etleri myoglobin bakımından zengin olduğu için daha koyu renkli olur. 

Etlerin olgunlaşması tamamlandıktan sonra 2-4 
o
C’de soğuk muhafazaya veya -18 

o
C’de donmuş muhafazaya alınır. 

 



 

 

 



 

 

 

ET ÜRÜNLERİ: 

SUCUK 

Türk sucuğunun kalite özellikleri TS-1070 Türk sucuğu standardına göre; – Yağ oranına göre 

I., II. ve III. sınıf olarak ayrılır. Nem kütlece en çok %40, tuz en çok %5, pH 4.7-5.5 – 

Kokuşma testi, toksikolojik test negatif olmalı, İç organ ve bağ doku, tek tırnaklı hayvan eti, 



patojen mikroorganizmalar ve E.coli bulunmamalı, – Protein miktarı I. sınıf sucukta en az 

%22, II. ve III. Sınıf sucuklarda en az %20 olmalıdır. 

 



 

TAZE SUCUK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ:  

Taze sucuklar kürleme ve ısıtma işlemine tabi tutulmayan ve çiğ olarak satışa sunulan 

ve pişirildikten sonra tüketilen sucuklardır. Kısaca tanımlanacak olursa et, yağ ve baharat 

karışımının bağırsaklara doldurulması ile elde edilen sucuklardır. Taze sucuk üretiminde 

genellikle sığır etleri kullanılmakla beraber, daha yüksek kaliteli ürün üretilmesi durumunda 

dana etleri de kullanılabilir. Yağ ve et kıyma makinesinde kabaca çekildikten sonra baharat ve 

katkı maddeleri ilave edilir. Bu amaçla tuz, şeker, karabiber, acı kırmızıbiber, hindistan cevizi 

kabuğu tozu, adaçayı, sarımsak, zencefil, limon kabuğu, tarçın, kimyon, monosodyum 

glutamat, kereviz sapı tozu vb. ilave edilir. 

Dolum sırasında karışım doğal ve yapay kılıflardan oluşan dolgu maddelerine konur. Sığır 

ince bağırsağı doğal kılıftır. 

SALAM 

Büyükbaş hayvanların gövde etlerinin yardımcı maddelerin katılması ve hazırlanan et 

hamurunun kılıflara doldurulması ve tiplerine uygun şekilde dumanlanıp suda pişirilmesiyle 

elde edilir. 

Çeşitleri; Halk, Macar, İspanyol, dil, mordatella, parisien ve çeşnili salamlar.  

Salam Yapım Aşamaları 



1. Malzeme hazırlama: 

a. Etlerin hazırlanması: Özellikle sığır, manda gövde etleri ile en çok %10 oranında 

sığır ve manda baş etleri kullanılır. Bu etlerin taze olması tercih edilmelidir. Zorunlu 

hallerde soğutulmuş hatta dondurulmuş etler de kullanılabilir. Etler parçalandıktan 

sonra kemiklerinden ayrılıp lenf bezleri, sinir ve kirişleri büyük damarları ayıklanıp 

kuşbaşı şeklinde doğranır. Hemen soğuk depoya alınır. Ya da 3mm’lik aynası olan 

kıyma makinasında çekildikten sonra soğuk depoya alınır. Salam üretiminde 

kullanılacak kıymanın soğuk olması tercih edilmelidir. 

B. Yağların hazırlanması: Taze ve temiz kuyruk yağı gömlek yağı, gövde yağı böbrek 

yağı kemik iliği yağı kullanılabilir. Zorunlu hallerde donmuş yağlarda kullanılabilir. 

Yağlar ince parçalar halinde doğranmalı veya çekilmeli, salam hamuruna sonradan 

ilave edilecek kuyruk yağı ile doğranarak soğuk depoya alınmalıdır. 

C. Katkı maddelerinin hazırlanması: Katkı maddelerinin kullanım miktarları aşağıda 

verilmiştir: 100kg. Salamlık kıymaya katılacak katkılar; Kuyruk yağı 20kg.Tuz 

2kg.Toz karabiber 200gr. Kırmızı biber 60 gr. Şeker 200gr. Patates unu (soya unu da 

olabilir) veya nişasta 5kg. Zencefil 200gr. Sodyum nitrit veya potasyum nitrit en çok 

15 gr. Sodyum nitrat veya Potasyum nitrat en çok 30 gr. Askorbikasit en çok 50 gr. 

Sodyum polifosfat en çok 300gr. Ayrıca bu katkı maddeleri dışında isteğe bağlı olarak 

Hindistan cevizi, sarımsak peynir altı suyu tozu, kaşar peyniri, soya unu gibi maddeler 

katılabilmektedir. 

 

2.Kuterleme, Karıştırma: Kuter teknesi buz ile soğutulduktan sonra salmlık et ve yağ 

kutere alınır. Kuter çalıştırılır ve kuterin 1-2 dönüş süresi içerisinde önceden 

karıştırılmış olan katkı maddeleri hamur üzerine homojen bir şekilde ilave edilir. -

Soğuk suda çözündürülmüş askorbikasit kuter teknesinin bir devri için geçen zamanda 

hamura ilave edilir. Kutere iki devir daha yaptırılır. Isınmayı önlemek için gerekirse 

buz katılmalıdır. Salam hamurunun içerisine parçalanmadan kalması istenen maddeler 

ilave edilecekse salam hamuru, kuterin bıçağı yükseltilerek ve dönme hızı azaltılarak 

karıştırma sağlanır. Salam hamuru, eğer başka maddeler katılmayacaksa hemen 

doldurma makinasına aktarılır. 

3. Hamurun Kılıflara Doldurulması: Salam hamuru uygun çap ve uzunluktaki suni ve 

doğal kılıflara doldurulur ve bağlanır. Doğal kılıflar olarak sığır ve mandaların kör 

bağırsağı ve kalın bağırsakları kullanılır. Eğer dolum sırasında hava kabarcıkları 

oluşmuşsa temiz sterilize iğnelerle delinmelidir.  



4. Askılama Kurutma: Fırınlara duman verilmeden önce 50-60 
o
c’de tutularak fazla 

nemi giderilir.  

5. Dumanlama: Fazla nemin giderilmesinin ardından gürgen talaşı veya benzeri vasıfta 

duman verebilen reçinesiz talaş yakılarak salamlar kendine has rengi alıncaya kadar 

dumanlanır (yaklaşık 45 ila 50 dakika). 

6. Salamların Pişirilmesi (haşlama): Fırındaki duman boşaltılır ve fırına 77 c’deki 

buhar sevk edilerek salamların kalınlığına bağlı olarak 1 ila 3 saat süreyle pişirme 

işlemi uygulanır. Bu işlem içerisinde 80 C sıcaklığında su bulunan pişirme 

kazanlarında daha kısa sürede yaklaşık 45 dakikada yapılabilmektedir. 

7.Askılanıp soğutulması: 

Pişirilen salamlar iç sıcaklıkları 32 –33 
o
C’ye düşünceye kadar kendi halinde 

soğumaya bırakılır, soğuk depoda soğutma işlemi 15-20 sıcaklığındaki bir odada 

yaklaşık 30 dakikada tamamlanmaktadır. Günümüzde yüksek kapasiteli modern salam 

fabrikalarında bu işlemler otomatik kontrollü dumanlama pişirme ve soğutma 

ünitelerinde sıralı olarak yapılmaktadır. 

8. Ambalajlama, etiketleme: Vakumlu veya vakumsuz olmak üzere 2 farklı tipte salam 

ambalajları bulunmaktadır. 

9.Depolama: Salamlar soğuk depolarda muhafaza edilmelidir Salam satışı +4 
o
c’den 

fazla olmamalıdır. 

 

SOSİS 

Sosis, hazırlanmış sosis hamurunun doğal ya da yapay kılıflara doldurulduktan sonra 

belli aralıklarla (10-20 cm) boğumlanarak dizi şekline sokulması, kuralına uygun olarak 

tütsülenmesi ve pişirilmesiyle elde edilen bir et ürünüdür. 

SOSİS ÜRETİMİ 

Etlerin seçimi salamda olduğu gibidir. Kıyma çekilir, tuz, baharatlar,katkı maddeleri ile 

kullanılacak buzun yarısı karışıma ilave edilir. Karışımın sıcaklığı 3-5 C ye çıkıncaya kadar 

kuterlenir. Kalan buz ya da soğuk suyun yarısı hamura ilave edilerek tekrar kuterlenir. Yağ 

ilave edilir. Ayrıca bağlayıcı amaçla soya proteini karışıma eklenir. Bağlayıcı amaçla 

kullanılan nişasta hamura ilave edilir ve hamur tekrar kuterlenir. Soğuk suda eritilmiş olan 

askorbik asit hamura ilave edilerek kutere birkaç devir yaptırılarak homojen dağılımı sağlanır. 

Hamur dolum makinesine alınır, kılıflara doldurulur ve sosislerin uçları bağlanır. Ön kurutma 



58-70 C ‘de 20 dakika yapılır. Tütsüleme 65-78 C’de 45 dakikada yapılır. Fırınlar Pişirmede; 

merkezi sıcaklık 74 C’ye gelinceye kadar sosisler fırınlamaya tabi tutulur. Soğutmada; soğuk 

su 5-10 dakika püskürtülerek sosislerin sıcaklığı 5 C’nin altına düşürülür. Suların süzülmesi 

için 1 saat süreyle sosisler askılarda bekletilirler. Daha sonra gerekli ambalajlama ve 

etiketleme yapılarak(üzerlerine gerekli bilgiler yazılır) sevkiyata bırakılır. Sosisler 

vakumlama yapılarak ambalajlanırlar ve sıcaklığı 0 ile 4 C arasında muhafaza edilirler. 

Vakumla ambalajlananlar 2-3 ay, vakumsuzlar ise 5 gün muhafaza edilirler. Kısa sürede 

tüketilecekler 0 ile 4 C’de, uzun süre bekletilecek olanlar ise -20 C’de muhafaza edilmelidir. 

 

FÜME DİL: 

Dana dilleri, yağ ve kemiklerinden temizlenerek tuz ile 10 gün boyunca salamurada 

bekletilir. Sonra diller haşlama kazanlarında pişirilir. Son kez dış kabukları temizlenir ve 

füme fırınlarında fümeleme işlemine tâbi tutulur. Bu ürün dilimlenerek modifiye atmosferde 

paketleme (M.A.P.) tekniği ile ambalajlanır. 

100 gram füme dilde besin değeri: Enerji (Kcal/kJ)- 206 / 861,1 kJ, Yağ (g) – 14, 

Karbonhidrat (g)- 0, Protein (g) – 20, Gramaj : 150g. Buzdolabında (0-4⁰C) saklanır, açılan 

ambalaj en fazla 3 günde tüketilir. 

KONSERVE ET 

Etlerin değişik büyüklükte doğranması, sade veya çeşnilerle birlikte suyu ilave 

edilerek konserve kutularına konması ve sıcak hava tünellerinde pişirilmesinden sonra 

soğutulması ile elde edilirler. Kutuların ağzı fırınlanmadan önce kapatılır, sporlu 

bakterileri dahi öldürecek ısı dereceleri uygulanır (135 ve üzeri). Bu nedenle gıda 

zehirlenmesi riski az, raf ömrü uzun bir ürün elde edilmiş olur. Buna rağmen bazı Bacillus 

türleri canlı kalarak toksin üretebilir veya ısıya dayanıklı Bacillus veya Clostridium 

toksinleri ile konserve edilmeden önce kontamine olan etlerin kullanılması neticesinde 

gıda zehirlenmelerine neden olabilirler.  

 PASTIRMA 

Özellikle orta yaşlı ve merada otlayan ineklerin etleri tercih edilir. Bu hayvanların 

kaslarında su oranı düşük ve pastırmaya koyu renk veren myoglobin oranı yüksektir. 



Karkastan etlerin sökülmesi, şaklanması  (tuz yarıkları açılması), tuzlama, 1. Denkleme, 

yıkama, 2. Denkleme, yıkama, gerekli ise 3. Denkleme ve yıkama sonrasında havada 

kurutma, çemenleme, tekrar kurutma sonrasında tüketime sunulur.  

 

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 

ÇİĞ SÜT 

a) Çiğ süt: Bir veya daha fazla inek, keçi, koyun veya mandanın sağılmasıyla elde edilen, 

40
o
C’ nin üzerine ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi işlem görmemiş kolostrum 

dışındaki meme bezi salgısıdır. 

b) Isıl işlem: Kaynatma hariç ısıtmayı içine alan her türlü uygulamadan hemen sonra alkali 

fosfataz testinde negatif reaksiyona neden olan işlemdir. 

c) Termizasyon: Çiğ sütün işlenmeden önce daha uzun süre saklanabilmesini sağlamak ve 

sütteki organizma sayısını azaltmak amacıyla 57 
o
C ile 68 

o
C arasında en az 15 saniye süre ile 

ısıtılan ve sütün alkali fosfataz testinde pozitif reaksiyon gösterdiği işlemdir. 

d) Pastörizasyon: Sütteki patojen mikroorganizmaların vejetatif formlarının tamamının, diğer 

mikroorganizmaların büyük bir kısmının sayısını indirmek amacı ile yapılan, sütün raf 

ömrünü uzatan, en az seviyede fiziksel, kimyasal ve duyusal değişikliklerle sonuçlanan ve en 

az 72 
o
C `de 15 saniye veya 63 

o
C'de 30 dakika veya diğer eşdeğer şartlarda gerçekleştirilen 

ısıl işlemdir. 

e) Ultra High Temperature - UHT: Oda sıcaklığında saklanabilen ticari olarak steril bir ürün 

üretmek amacı ile normal depolama şartlarında bozulmaya neden olacak tüm 

mikroorganizmaları ve sporlarını yok eden, en az 135 
o 
C'de 1 saniyede, uygun zaman sıcaklık 

kombinasyonunda yüksek sıcaklıkta kısa süreli sürekli akış altında uygulanan ısıl işlemdir. 

f) Sterilizasyon: Oda sıcaklığında saklanabilen ticari olarak steril bir ürün üretmek amacı ile 

normal depolama şartlarında bozulmaya neden olacak tüm mikroorganizmaları ve sporlarını 

yok eden hermetik ambalajlı ürüne, en az 115 
o
C'de 13 dakika veya 121 

o
C’de 3 dakika gibi 

uygun zaman sıcaklık kombinasyonunda, yüksek sıcaklıkta uzun süreli uygulanan ısıl 

işlemdir. 

g) Isıl işlem görmüş içme sütü: Pastörizasyon, UHT veya sterilizasyon işlemlerinden biriyle 

ısıl işlem görerek tüketiciye sunulan içme sütüdür. 

h) Pastörize içme sütü: Çiğ sütün doğal ve biyolojik özelliklerine zarar vermeden 

pastörizasyon işlemi uygulanarak patojen mikroorganizmaların vejetatif formlarının tamamen, 



diğer mikroorganizmaların büyük bir kısmının yok edilmesi ile elde edilen ve 

pastörizasyondan hemen sonra, kısa sürede 6 
o
C’yi geçmeyecek sıcaklığa soğutulan içme 

sütüdür. 

ı) UHT içme sütü: Çiğ sütün kimyasal, fiziksel ve duyusal özelliklerinde en az değişikliğe yol 

açarak bozulma yapabilen tüm mikroorganizmaların ve bunların sporlarının UHT işlemi ile 

yok edilerek opak ambalaj veya paketleme ile opak hale getirilen ambalajlara aseptik 

koşullarda dolum yapılması ile elde edilen içme sütüdür. 

i) Sterilize içme sütü: Hermetik olarak kapatılmış opak ambalajlarda sterilizasyon işlemi 

uygulanarak bozulma yapan tüm mikroorganizmaların ve bunların sporlarının yok edilmesiyle 

elde edilen içme sütüdür. 

j) Hermetik olarak kapatılmış ambalaj: Kapatıldığında içeriğini ısıl işlem sırasında ve 

sonrasında mikroorganizma girişine karşı koruyan ve geçirgen olmayan ambalaj. 

s) Süt ürünleri ve süt bazlı ürünlerin üretiminde kullanılan süt: Isıl işlem veya termizasyon 

gibi izin verilmiş fiziksel işlemler uygulanarak veya uygulanmadan, sadece doğal süt 

bileşenleri ilave edilerek ve/veya çıkarılarak bileşimi standardize edilerek veya edilmeden, 

işleme için kullanılacak sıvı veya dondurulmuş çiğ süttür. 

Süt ve süt ürünleri teknolojisinde Temel kurallar: 

a) Mutlak sağlıklı sütler içme sütü üretiminde kullanılabilir. 

b) Tüberküloz ve Brusella hastalığı tespit edilmiş hayvanlarla birlikte aynı sürüde bulunan 

sağlıklı hayvanlardan elde edilen süt, ancak ısıl işlemden sonra süt ürünleri ve süt bazlı 

ürünlerin üretiminde veya ısıl işlem görmüş süt üretiminde kullanılabilir. 

c) İçme sütü üretiminde kullanılacak olan çiğ sütler üretim tesisinde sütün kabulünden sonra 4 

saat içinde işlenmeyecekse, 6
 o
C'i geçmeyen bir sıcaklığa soğutulmalı ve ısıl işlem geçirinceye 

kadar bu sıcaklıkta tutulmalıdır. Kabulden sonra 36 saat içerisinde ısıl işlem görmeyen çiğ 

sütlerde direkt veya indirekt testlerle belirlenen toplam bakteri sayısı 300 000 adet /ml ‘yi 

aşmamalıdır. 

d) Çiğ sütlerin bileşimi Ek D'de verilmiştir. 

e) Çiğ süt doğal niteliğini ve bileşimini bozacak yabancı maddeler içermemelidir. 

f) Pastörize sütler alkali fosfataz testine negatif reaksiyon ve peroksidaz testine pozitif 

reaksiyon göstermelidir. Ancak süt peroksidaz testine negatif reaksiyon veriyorsa etiketinde 

yüksek sıcaklıkta pastörize edilmiştir ibaresi yer almalıdır. 



g) UHT Sütler kapalı ambalajda 30
o 

C'de 15 gün bekletildikten sonra tesadüfi örnekleme 

yöntemi ile kontrol edildiğinde veya gerektiğinde, 55
o 

C'de 7 günlük bir periyotta aynı kontrol 

yapıldığında hiçbir bozulma göstermemelidir. 

h) Sterilize sütler kapalı ambalajda 30 
o
C'de 15 gün bekletildikten sonra tesadüfi örnekleme 

yöntemi ile kontrol edildiğinde veya gerektiğinde, 55 
o
C'de 7 günlük bir periyotta aynı kontrol 

yapıldığında hiçbir bozulma göstermemelidir. 

ı) Termizasyon işlemi veya ön ısıl işlem görmüş çiğ sütler, içme sütüne işlenmeden önce 

alkali fosfataz testine karşı pozitif reaksiyon göstermelidir. 

i) Süt ürünleri ve süt bazlı ürünler sadece Ek A da belirtilen şartlara uyan çiğ sütten ve Ek B 

de belirtilen şartları sağlayan bir süt toplama veya süt standardizasyon merkezinden geçen çiğ 

sütten veya ısıl işlem tesislerinden gelen çiğ sütten üretilebilirler. 

j) Süt ürünleri ve süt bazlı ürünler iyonize edici radyasyonla muamele edilmemelidir. 

k) İçme sütleri yağ miktarlarına göre tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız olarak 

adlandırılırlar. 100 ml' de tam yağlı içme sütünün yağ miktarı en az 3,5g yağlı içme sütünün 

en az 3g, yarım yağlı içme sütünün en az l,5g ve yağsız içme sütünün en çok 0,15g olmalıdır. 

İnek sütlerinin temini: 

I) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası kanunu ve Yönetmeliğine göre ticari sütçülük yapan 

işletmelerde bulunan Tüberküloz ve Brusella hastalığı olmadığı resmen belirlenmiş 

hayvanlardan, 

II) Süt vasıtasıyla insanlara geçebilecek bulaşıcı hastalık semptomu göstermeyen, 

III) Sütün duysal özelliklerinde anormallikler oluşturmayan, 

IV) Genel sağlık durumu, gözle görülebilen herhangi bir hastalık, genital salgıdan 

kaynaklanan bir enfeksiyon, ishal ve ateşle birlikte bağırsak hastalığı veya belirgin meme 

iltihabı göstermeyen, 

V) Sütü etkileme ihtimali olan herhangi bir meme yarası göstermeyen 

VI) Laktasyon döneminin sonuna gelmemiş ve günde en az iki litre süt verimi olan ineklerden 

oluşan, 

VII) İnsan sağlığı için tehlikeli veya tehlikeli olma ihtimali olan, süte geçebilecek maddelerle 

tedavi edilmemiş inek ve sığırlardan oluşan sürülerden yararlanılabilir. 

Süt üretim işletmesi hijyeni: 

1- Çiğ süt kontrollü ve sağlıklı koşullardaki ahır ve ağıllardan temin edilmelidir. Sığır, koyun 

ve keçiler açıkta barındırılmadıklarında aşağıdaki şartları taşıyan süt üretim işletmelerinde 

tutulmalıdırlar. İşletmeler: 



a) Süt hayvanlarının barınması, hijyen ve temizliği için iyi şartlarda olmalıdır. 

b) Sağım, soğutma ve depolama için yeterli hijyenik şartlara sahip olmalıdır. 

2- Sağımın gerçekleştirildiği, sütün soğutulduğu veya depolandığı yerler, kontaminasyon 

riskini önleyecek şekilde inşa edilmelidir ve en az : 

a)Kolay temizlenebilecek ve dezenfekte edilebilecek nitelikte zemin ve duvarları, 

b) Sıvı atıkların kolay drene edilebileceği zemini, 

c) Uygun havalandırma ve aydınlatma koşullarını, 

d) Sağım ve ekipman temizliğinde kullanılmak üzere yeterli ve içilebilir nitelikteki su 

kaynağını 

e) Tuvalet ve gübrelikler gibi tüm kontaminasyon kaynaklarının ayırımı için uygun koşulları, 

f) Kolayca yıkanabilen, temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen bağlantı ve cihazları, 

içermelidir. 

Bunlara ek olarak, sütün depolandığı bölümler, uygun süt soğutma ekipmanlarına sahip 

olmalı, olumsuz etkenlere karşı korunmalı ve ayrı bir bölümde olmalıdır. 

3- Taşınabilir sağım düzeneği kullanıldığında 2(d) ve (f) şartları karşılanmalı ve ek olarak, 

düzenek: 

a) Dışkı ve benzeri herhangi bir atığın bulunmadığı temiz bir zemine yerleştirilmelidir. 

b) Tüm kullanım sürecinde sütün istenmeyen dış etkenlerden korunmasını sağlamalıdır. 

c) İç yüzeyin temiz tutulmasına izin verecek şekilde ve yapıda olmalıdır. 

4- Süt veren hayvanlar açıkta serbest yaşıyorsa, bu bölümden ayrı bir yerde sağım bölümü 

olması sağlanmalıdır. 

5- Tüberküloz ve Brusella hastalıklarından herhangi biri bulaşmış veya bulaşmış şüphesi olan 

hayvanların ayrılması sağlanmalıdır. 

6- Bütün hayvan türleri soğutma, işleme ve depolama yerlerinden uzak tutulmuş olmalıdır. 

 

Süt ve süt ürünleri teknolojisinde hijyen kuralları: 

1. Sağım Hijyeni 

a)Sağım hijyenik koşullarda gerçekleştirilmelidir. 

b)Sağımdan hemen sonra süt, sütün kalitesine olumsuz etkisi olmayacak temiz bir yerde 

biriktirilmelidir. Eğer süt sağımdan sonra iki saat içinde toplanmayacaksa 8 
o
C'ye, eğer 

günlük toplanacaksa£ 8 
o
C'ye, günlük toplanmayacaksa 6 

o
C’ye soğutulmalıdır. Süt, sağımdan 

sonra iki saat içinde işleme ve üretim tesisine ulaştırılamazsa işleme veya üretim tesisine 



taşınırken sıcaklığın 10 
o 

C' yi geçmemesi sağlanmalıdır. Eğer sağımdan itibaren 2 saat içinde 

ulaştırılabilecekse soğutma yapılmayabilir. 

2. Alet ve ekipmanların hijyeni 

a)Sütle temas edecek sağım, toplama ve nakil için gerekli kaplar, taşıyıcılar, tanker gibi alet 

ve ekipmanlar düzgün, kolay temizlenebilen, dezenfekte edilebilen, korozyona dirençli ve 

insan sağlığı açısından tehlike yaratmayacak veya sütün duyusal özelliklerini olumsuz yönde 

etkilemeyecek ve süte geçmeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır. 

b)Sağımda kullanılan, sütle temas eden kap ve cihazlar kullanımdan hemen sonra 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Çiğ sütün süt toplama/standardizasyon merkezlerine, 

süt işleme veya üretim tesislerine naklinde kullanılan konteynır ve tanklar her sevkıyattan 

sonra veya art arda yüklemeler arasında çok kısa boşluklar olduğunda, her bir sevkıyat 

serisinden sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ancak her koşulda günde en az bir 

kere temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

3- Çalışanların hijyeni 

a)Çalışanlarda mutlak temizlik şarttır. Özellikle: 

- Çiğ süt sağımını ve ilgili işlemleri gerçekleştiren kişiler; uygun, temiz sağım kıyafetler 

giymelidirler. 

- Sağımcı, sağımdan önce ellerini yıkamalı ve sağım boyunca temiz tutmalıdır. Bu amaçla, 

sağım yerinin yakınında sağımı gerçekleştiren kişinin elini ve kolunu yıkayabileceği uygun 

düzenek bulunmalıdır. 

- Sağım sırasında sütü kontamine etme ihtimali olan kişiler sağımdan uzaklaştırılmalıdır 

-Sağımda çalışan tüm kişiler böyle bir işte çalışmalarını önleyici hastalıkları olmadığını 

belgelemelidirler ve 3 ayda bir portör muayenesini ve 6 ayda bir akciğer kontrollerini 

yaptırmalıdırlar. 

4- Üretim Hijyeni 

Çiğ süte su ilavesini önleyici bir izleme sistemi, toplam canlı bakteri sayısı, somatik hücre 

sayısı, antibiyotik kalıntısı miktarını izleme sistemi tesis edilmelidir. 

Toplama merkezlerinin taşıması gereken şartlar 

1) Sütü soğutmak için soğutma ekipmanları veya uygun araçlar olmalı, eğer süt toplama 

merkezinde depolanıyorsa, soğuk depolama teçhizatlarına sahip olmalıdır. 

2) Eğer süt, toplama merkezinde arındırılıyorsa, seperatör veya sütü fiziksel arındırmaya 

uygun başka aletler olmalıdır. 

ÇİĞ SÜTÜN BİLEŞİMİ: 



 

%Protein 

(g/ml) en az 

Asitlik 

%süt asiti (g/ml) 

%Yağ 

(g/ml) en az 

%Yağsız kuru madde 

(g/ml) en az 
Yoğunluk 

İnek 2,8 0,135-0,2 3,5 8,5 1,028 

Koyun 3,1 0,16-0,35 5,5 10 1,030 

Keçi 2,8 0,15-0,28 4,15 8,5 1,026 

Manda 5,5 0,14-0,22 7 8,5 1,028 

 

 

 

UHT SÜT ÜRETİM ŞEMASI 

 

 



TEREYAĞI: 

Sütlerden krema separatörü ile alınan krema pastörize edilir, yayıklanır, yağ ve sıvı 

kısım ayrılınca sıvı kısım atılır, tereyağı yıkanır, olgunlaştırma kültürü (tereyağı kültürü) ilave 

edilerek olgunlaştırılır. Lezzeti ve aroması artan tereyağı ambalajlanarak tüketime sunulur. 

Kullanılan ekipman sırası ile krema separatörü, krema pastörizasyon ünitesi, tereyağı tamburu 

(yayık), olgunlaştırma 

 

Fermente süt ürünleri: 

a) Fermente süt ürünü:  Sütün uygun mikroorganizmalar 

tarafından fermentasyonu ile pH değerininkoagülasyona yol açacak veya 

açmayacak şekilde düşürülmesi sonucu oluşan ve içermesi gereken 

mikroorganizmaları yeterli sayıda, canlı ve aktif olarak bulunduran süt ürününü, 

b) Yoğurt: Fermentasyonda spesifik olarak Streptococcus thermophilus ve Lactobacil

lus delbrueckii subsp. bulgaricus’ 

un simbiyotik kültürlerinin  kullanıldığı fermente süt ürününü, 

c) Asidofiluslu süt: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus acidophilus kültürü 

nün kullanıldığı fermente süt ürününü, 

ç)Kefir: Fermentasyonda spesifik 

olarak Lactobacillus kefiri, Leuconostoc, Lactococcus  ve Acetobacter cinslerinin 

değişik suşları ile laktozu fermente eden (Kluyveromyces marxianus) ve etmeyen mayaları 



(Saccharomycesunisporus, Saccharomyces cerevisiae ve Saccharomyces exiguus) 

içeren starter kültürler ya da kefir tanelerinin kullanıldığı fermente süt ürününü 

Kımız: Fermentasyonda spesifik olarak Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve Kluyve

romycesmarxianus kültürlerinin kullanıldığı fermente süt ürününü, 

Ayran: Yoğurda su katılarak veya kuru maddesi ayarlanan 

süte Streptococcus thermophilus ve Lactobacillusdelbrueckii subsp. bulgaricus’ un kültürleri 

katılarak hazırlanan fermente süt ürününü, 

Konsantre fermente süt ürünleri: Protein oranı fermentasyondan önce veya sonra en az %5,6 

oranına yükseltilmiş süzme yoğurt veya torba yoğurdu, kış yoğurdu, labne, tuzlu yoğurt, kurut 

gibi fermente süt ürünlerini, 

Toz/kurutulmuş fermente süt ürünleri: Nem oranı %5’in altında olan yoğurt tozu gibi 

fermente süt ürünlerini, 

Çeşnili fermente süt ürünleri: Ağırlıkça en fazla %50’si kadar şeker ve/veya tatlandırıcı, 

meyve ve sebzeler ve bunların suları, püreleri, pulpları ve bunlardan üretilen preparatlar ve 

konserveler, tahıllar, bal, çikolata, sert kabuklu yemişler, kahve, baharat ve diğer taklit ve 

tağşişe neden olmayan lezzet verici gıdalar gibi süt bazlı olmayan bileşenler 

içeren kompozit süt ürününü, 

Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü: Fermentasyonu ısıl işlemle 

durdurulmuş süt ürününü, ifade eder. 

Peynir imalathanesi 

Peynir, süt proteini kazeinin peynir mayası ile pıhtılaştırılması, ve pıhtıdan peynir suyunun 

ayrılmasıyla elde edilen fermente bir süt ürünüdür. Peynir altı suyu ayrıldıktan sonra peynirler 

tuzlama aşamasına gelinmektedir. Tuzlama, peynirin yüzeyine kuru tuzlama şeklinde veya 

peynir salamuraya daldırılarak yapılabilir. 

Takip eden basamak olgunlaştırmadır; peynir taze olarak tüketilebileceği gibi belirli bir 

olgunlaştırma periyodunu takiben de tüketilebilmektedir. 

Yukarıdaki üretim basamaklarına ait teknik parametrelere bağlı olarak çok geniş bir 

çeşitlilikte peynirler elde edilmektedir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCt
https://tr.wikipedia.org/wiki/Maya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Peynir_alt%C4%B1_suyu


Diğer fermente süt ürünleri gibi peynir de canlıdır. Raf ömrü boyunca peynirin duyusal, 

yapısal ve kimyasal özelliklerinde çeşitli değişiklikler görülebilmektedir. Bu değişikliklerin 

minimumda tutulması için peynirlerin genel olarak 6-8 °C’lik sıcaklıklarda tutulması 

gereklidir. 

Soğuk iklimlerde yaşayanlar için, sıcaklığı 6-8 °C civarında bulunan, nem oranı sabit ve 

havadar kilerler peynir saklamak için idealdir. Ancak şehirde bu imkân yoktur. Bu nedenle 

peynirler evde buzdolabının alt raflarında ve kapalı şekilde muhafaza edilmelidir. 

Peynir çeşitleri: 

Türkiye'de tüketimi en yaygın olan peynirler; beyaz peynir, tulum peyniri ve kaşar peyniri olmakla birlikte, 

yöresel peynirler yönünden de hayli çeşitlilik gösterir. Bunlardan bazıları: 

 Antep Peyniri 

 Divle Obruk Peyniri 

 Krem peynir 

 Posof çeçil peyniri 

 Küflü Ardahan deri peyniri 

 Kars kaşarı 

 Trakya Kaşarı 

 Tunceli tulum peyniri ve 

çökeleği 

 Mihaliç (kelle) peyniri 

 Sürk peyniri 

 Keçi peyniri 

 Ezine peyniri 

 Edirne peyniri 

 İzmir tulum peyniri 

 Erzincan tulum (şavak) peyniri 

 Dil peyniri 

 Maraş peyniri 

 Çerkez peyniri 

 Hellim 

 Abaza peynirleri 

 Civil (tel) peynir 

 Çökelek 

 Yozgat çanak peyniri 

 Külek peyniri 

 Hatay cara (testi) peyniri 

 Örgü peyniri 

 Kolot peyniri 

 Çeçil peyniri 

 İstanbul çayır peyniri 

 Manisa çayır peyniri 

 Ordu torba peyniri 

 Giresun imansız peyniri 

 Kars gravyer peyniri 

 Küp peyniri 

 Rokfor peyniri 

 Denizli Yörük peyniri 

 Karaman tuluk peyniri 

 Konya Göçmen peyniri 

 Van Otlu peyniri 

 Lor 

 Urfa beyaz peyniri 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Beyaz_peynir
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Deri_peyniri&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%9Far_peyniri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Antep_Peyniri
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Divle_Obruk_Peyniri&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Krem_peynir
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Posof_%C3%A7e%C3%A7il_peyniri&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%BCfl%C3%BC_Ardahan_deri_peyniri&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kars_ka%C5%9Far%C4%B1&action=edit&redlink=1
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Peynir ve sağlık 

Sağlıklı hayvan sütlerinden sağlıklı şartlarda üretilen peynirin insan beslenmesine protein, 

kalsiyum, mineraller ve diğer besin elemanlarının temin edilmesinde ve sağlıklı yaşamın 

sürdürülmesinde önemli katkıları bulunur.
[6]

 Bununla birlikte çiğ sütten yapılan 

peynirlerden Brucella ve Listeria gibi zoonotik enfeksiyonların tüketenlere bulaşması, ayrıca 

uygun saklama koşullarına uyulmaması dolayısıyla bakteri üremesine bağlı akut barsak 

enfeksiyonlarının gelişmesi mümkündür. Tuzlu peynir tüketimi hipertansiyon hastalarında 

risk oluşturabilir. 

Beyaz peynir: Hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde edilen 

telemenin, tekniğine uygun olarak işlenmesiyle üretilen, üretim aşamalarındaki farklılıklara 

göre taze veya olgunlaştırılmış olarak tanımlanabilen, çeşidine özgü karakteristik özellikler 

gösteren salamuralı peyniri, 

Eritme peyniri: Telemenin, bir veya bir kaç çeşit peynirin, doğrudan doğruya veya bu 

ürünlere gerektiğinde süt tozu, peyniraltı suyu tozu, tereyağı, krema gibi süt ürünleri katılarak 

elde edilen karışıma emülsifiye edici tuzlar ilave edilerek, karışımın pastörizasyon normunda 

veya daha yüksek sıcaklıklarda ve sürelerde ısıl işlem uygulanması ile elde edilen, 

dilimlenebilir veya sürülebilir nitelikler gibi çeşidine özgü karakteristik özellikler gösteren 

peyniri, 

Kaşar peyniri: Hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde 

edilen telemenin tekniğine uygun olarak işlenmesi ile üretilen, üretim aşamalarındaki 

farklılıklara göre taze veya olgunlaştırılmış olarak tanımlanabilen ve çeşidine özgü 

karakteristik özellikler gösteren telemesi haşlanan peyniri, 

Küf kültürleri ile olgunlaştırılan peynir: Kullanımına izin verilen küf kültürleri ile 

olgunlaştırılan, çeşidine özgü karakteristik özellikler gösteren peynir, 

Olgunlaşma: Her peynir çeşidinin kendine özgü yapı, tat ve aroma gibi özellikleri 

kazanabilmesi için belirli koşullarda ve belirli bir sürede geçirdiği fiziksel, 

mikrobiyolojik, enzimatik değişimler ve etkileşimler sonucu oluşan biyokimyasal olayların 

tümüdür. Olgunlaştırmada ticari starter kültürler de peynire işlenecek süte katılarak 

kullanılmaktadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Peynir#cite_note-6
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Brucella&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Listeria&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zoonoz


Pastörizasyon: En az 72 °C’de 15 saniye uygulanan kısa süreli yüksek sıcaklık veya en 

az 63 °C’de 30 dakika uygulanan uzun süreli düşük sıcaklık veya eşdeğer etkiyi sağlayan 

diğer zaman-sıcaklık koşullarınınkombinasyonunu içeren ve bu uygulamalardan hemen sonra 

alkali fosfataz testi yapıldığında ürünlerin negatif reaksiyon gösterdiği ısıl işlemi, 

Peynir kabuğu: Peynirlerin olgunlaştırılması sırasında, peynir kalıbının dışında oluşan, 

düşük nem içeriğine sahip, duyusal özellikleri peynirin iç kısmından farklı olan daha sıkı ve 

sert katmanı, 

Peynir kaplaması: Olgunlaştırılarak piyasaya arz edilen peynirlerin, olgunlaşmanın 

herhangi bir aşamasında nemini düzenlemek, mikroorganizmalar ve diğer bulaşanlardan, 

taşıma ve depolama sırasında oluşabilecek fiziksel hasarlardan korumak ve/veya özel bir 

görünüm vermek amacıyla kullanılan, peynir olmayan, kolaylıkla peynirden ayrılabilen, gıda 

olarak tüketilmeyen koruyucuyu materyali, 

Peynir mayası: İçeriğinde esas olarak ruminantlardan elde edilen hayvansal, bitkisel 

kaynaklardan elde edilen bitkisel veya mikrobiyal kaynaklardan elde edilen ve kullanımına 

izin verilen proteolitik enzimleri içeren pıhtılaştırıcıları, 

Peyniraltı suyu: Pıhtı kesimi sonrasında pıhtıdan ayrılan ve teleme dışında kalan sıvı 

yan ürünü, 

Peyniraltı suyu tozu: Peyniraltı suyundan suyun uzaklaştırılmasıyla elde edilen ve son 

üründeki nem içeriğinin ağırlıkça en fazla %5 oranında olduğu toz ürünü, 

Peyniraltı suyu peynirleri: Peyniraltı suyunda bulunan serum proteinlerinin belirli 

asitliklerde ısıl işlem etkisiyle denaturasyonu ve pıhtılaştırılması sonrasında serumdan 

ayrılmasıyla elde edilen çeşidine özgü karakteristik özellikler gösteren ve taze olarak tüketilen 

lor peyniri gibi peynirleri, 

Pıhtı: Sütün peynir mayası ya da organik asitler ve/veya starter kültür yardımıyla 

asitliği artırılarak sıvı halden jel haline dönüştürülmesi ile elde edilen ürünü, 

Salamura: İçilebilir su ve tuzun karışımı ile tekniğine uygun olarak hazırlanan 

çözeltileri, 



Salamuralı peynir: Tüketime kadar veya tüketiciye sunulmadan önce yeniden 

ambalajlanıncaya kadar salamura içinde olgunlaştırılan ve/veya korunan peyniri, 

Starter kültür: Peynir üretiminde esas olarak asitliği artırmak ve peynire kendine özgü 

tat, aroma gibi özellikleri kazandırmak amacıyla kullanılan, içeriğinde laktik asit bakterileri 

gibi belirli bakteriler, maya ve küfler bulunduran mikroorganizma kültürlerini, 

Termizasyon: Çiğ sütün işlenmeden önce daha uzun süre saklanabilmesini sağlamak 

amacıyla 57 
o
C ile 68 

o
Carasında en az 15 saniye süre ile ısıtılması ve sütün ısıl işlemden 

hemen sonra alkali fosfataz testinde pozitif reaksiyon gösterdiği işlemi, 

Teleme: Pıhtıdan peyniraltı suyunun ayrılması ile elde edilen ürünü, 

Telemesi haşlanan peynirler: Hammaddenin peynir mayası kullanılarak 

pıhtılaştırılması ile elde edilen telemenin fermantasyon işleminden sonra tuzlu veya tuzsuz 

sıcak su içerisinde ya da sıcak peyniraltı suyu içerisinde haşlanmasıyla üretilen örgü peyniri, 

dil peyniri, abaza peyniri ve kaşar peyniri gibi peynirleri, 

Tulum peyniri: Hammaddenin peynir mayası kullanılarak pıhtılaştırılması ile elde 

edilen telemeninfermantasyonunu takiben ufalanıp tuzlanması, daha sonra gıdaya temasa 

uygun bir ambalaj malzemesine veya deri tulumlara sıkıca basılarak üretilen ve 

olgunlaştırıldıktan sonra piyasaya arz edilen çeşidine özgü karakteristik özellikler gösteren 

peyniri, 

Ultrafiltrasyon: Sütün konsantre edilmesi amacıyla kullanılan, molekül boyutlarıyla 

ayrım yapan ve basınç altında uygulanan filtrasyon yöntemini ifade eder. 

Ürün özellikleri 

Peynir ile ilgili Türk Gıda Kodeksi kapsamında yapılan ilk düzenleme olan ve 08.02.2015 

tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Peynir Tebliği 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Peynirlerin etiketinde veya ambalajında tüketicinin yanıltılmasına neden olan "köy peyniri, 

geleneksel peynir, doğal peynir, çiftlik peyniri" gibi ibarelere yer verilemeyecek. 



 Peyniraltı suyu peynirlerinin üretiminde yağı standardize etmek amacıyla krema ve 

randımanı artırmak amacıyla da süt kullanılabilir. Ancak toplam protein içeresindeki 

serum protein oranı %75'in (m/m) altında olmaz. 

 Peynire işlenecek süt, çiğ olarak peynire işlenebileceği gibi termizasyon, 

pastörizasyon veya daha yüksek sıcaklıklarda uygulanan bir ısıl işlemden sonra da 

peynire işlenebilir. 

 Çiğ sütten veya termizasyon işlemi uygulanan sütlerden üretilen ve telemesi 

haşlanmamış peynirler taze olarak piyasaya arz edilemez. Bu peynirler üretimden 

sonra en az 4 ay uygun koşullarda olgunlaştırıldıktan sonra piyasaya arz edilir. 

 Taze olarak tüketilen peynirlere işlenen çiğ sütler, en az pastörizasyon normlarında bir 

ısıl işleme tabi tutulur. 

 Peynirlerin üretiminde nişasta ve nişasta bazlı ürünler, soya ve soya ürünleri, süt yağı 

dışındaki hayvansal yağlar, jelatin, bitkisel yağlar ile süt proteini dışındaki proteinler 

kullanılmaz. Sadece aromalı ve/veya çeşnili taze peynirlerde stabilizör amaçlı olarak 

nişasta, teknolojinin izin verdiği miktarda kullanılabilir. 

 Küf kültürleri ile olgunlaştırılan peynirlerin küflendirme işlemleri, kontrollü 

iklimlendirme sağlanabilen ve hijyen koşulları uygun yerlerde yapılır. 

 Eritme peynir üretiminde kullanılan peynirler bu Tebliğe uygun olur. 

 Peynirlerin nem ve tuz içerikleri Ek-4'e uygun olur. 

Yeni düzenlemeyle peynirlerin içerebileceği maksimum tuz oranı mevcut uygulamaya göre 

%35 ila % 61 arasında değişen oranlarda azaltılıyor. Peynir üretiminde türüne göre değişmek 

üzere, kuru madde oranının % 3 ile 7,5'i arasında tuz kullanılabilecek. Peynirlerin sertlik 

karakterleri, yağlılık sınıflandırması ve olgunlaşma sürelerini belirleyen tebliğ ülkemizde 

yaygın olarak üretilen peynirlerin türüne göre değişmek üzere nem miktarını en az yüzde 40 

en fazla 80 şeklinde sınırlandırıyor. 

Ek-4 : Peynirlerin Nem ve Tuz İçerikleri (2)Nem, % (m/m), 

En çok 

Tuz (NaCI), Kuru maddede % 

(m/m) En Çok 
(1,4)Salamurada olgunlaştırılan peynirler 60 7,5 

(1)Küf kültürleri ile olgunlaştırılan peynirler 45 5,0 

(1)Küf kültürleri ile ve salamura olgunlaşma yöntemi 

dışında olgunlaştırılan peynirler 

45 4,0 

(1,2,4)Telemesi haşlanmış peynirler 45 4,0 

Peyniraltı suyu peynirleri 75 6,0 

Taze Peynirler 80 4,5 

Çeşnili Taze Peynirler 80 4,5 

Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 60 6,5 



Taze Beyaz Peynir 65 6,5 

Kaşar Peyniri (Olgunlaştırılmış) 40 4,0 

Taze Kaşar Peyniri 45 3,0 

Eritme Peyniri 60 4,5 

Tulum Peyniri 45 5,0 

(1)Belirtilen değerler Taze/Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir, Taze Olgunlaştırılmış Kaşar Peyniri, Tulum Peyniri, 

Eritme Peyniri, Taze Peynir, Çeşnili Taze Peynirler, Lor ve Peyniraltı Suyu Peynirleri dışında kalan peynirler 

için geçerlidir. 

(2)Yarım yağlı, az yağlı ve yağsız peynirlerde Ek-4'deki neme ilişkin yüzde değerlere 5 birim 

ilave edilir. Örneğin, az yağlı ve yağsız tulum peynirinin nem içeriği en çok %50 olmalıdır. 

(3)Telemesi haşlanmış taze peynirlerdeki Tuz (NaCI), kuru madde % (m/m), en çok %3 

olarak uygulanır. 

(4)Telemesi haşlanan peynirler salamurada olgunlaştırılması durumunda nem içeriğine göre 

telemesi haşlanan peynirler sınıfında tuz içeriği yönünden ise salamurada olgunlaştırılan 

peynirler sınıfında değerlendirilir. 

 Onaylı işletmelerde veya son tüketiciye sunulurken satış esnasında, dilimleme, 

rendeleme ve ufalama gibi fiziksel işlemler uygulanabilir. 

 Onaylı işletmelerde rendeleme ve ufalama gibi fiziksel işlemler uygulanan peynirler, 

birbirleri ile karıştırılarak piyasaya arz edilemez. 

 Tebliğ kapsamında tanımlanan peynirler, olgunlaşma durumuna göre Ek-2'ye uygun 

olarak sınıflandırılır. 

Ek-2: Olgunlaşma Durumu ve Yöntemine Göre Peynirlerin Sınıflandırılması 

Olgunlaşma  En Az Olgunlaşma Süresi (Gün) 

Olgunlaşma Yöntemi Olgunlaşma Durumu Ağırlık>1,5 Kg Ağırlık≤1,5 Kg 

Olgunlaştırılmamış Taze ---  

Olgunlaştırılmış Olgunlaştırılmış 90 45 

Küf kültürleri ile olgunlaştırılmış Olgunlaştırılmış 90 45 

Salamurada olgunlaştırılmış Olgunlaştırılmış 90 90 

 Peynirler, yağ içeriğine göre Ek-3'e uygun olarak sınıflandırılır. 

Ülke genelinde yaygın olarak üretilen beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum peyniri gibi 

peynirleri tanımlayan tebliğ ile peynirler tam yağlı, yarım yağlı, az yağlı ve yağsız olmak 

üzere 4 grupta satışa sunulacak. Daha önce kuru maddede en fazla % 30 yağ içeren peynirler 



için kullanılan ve halk arasında light olarak da bilinen yağı azaltılmış ifadesi, yeni düzenleme 

ile kuru maddede % 25'in altında yağ içeren peynirler için kullanılabilecek. Bu ürünlerin yağ 

içeriği etiket bilgilerinde en az 3 mm yüksekliğinde punto karakterler kullanılarak yazılacak. 

Ek-3: Peynirlerin Süt Yağı Miktarına Göre Sınıflandırılması  

Sınıfı Kuru maddede Süt Yağı (%) 

Tam yağlı 45≤Süt Yağı 

Yarım Yağlı 25≤Süt Yağı<45 

Az Yağlı 10≤Süt Yağı<25 

Yağsız 10>Süt Yağı 

1.Tebliğ kapsamında tanımlanan peynirler, sertliklerine göre Ek-1'e uygun olarak 

sınıflandırılır. 

Ek-1: Sertlik derecesine Göre Peynirlerin Sınıflandırılması 

 

 

Sertlik derecesi Yağsız Peynir Kitlesindeki Nem Oranı 

% (PYKN) 

Tolerans (%) 

Ekstra Sert PYKN<49 ±2 

Sert 49≤PYKN<57  

Yarı Sert 57≤PYKN<64  

Yarı Yumuşak 64 ≤PYKN<70  

Yumuşak PYKN≥70  

 

 Üretiminde çeşni maddesi kullanılan peynirlerde, bileşiminde doğal olarak bulunması 

gereken süt yağına ilave olarak kullanılan çeşni maddesinden kaynaklı ve kullanılan 

çeşni maddesi ile orantılı olacak miktarda bitkisel yağ ve nişasta bulunabilir. 

Küflü peynir üretimi de kontrol altına alınıyor. 

 Peynir Tebliğine göre küflü peynir üretecek üretici, kullanacağı küf kültürüyle ilgili 

özel izin almak için bakanlığa başvuracak, Bakanlık gerekli risk analizi ve diğer 

değerlendirme sonuçlarına göre karar verecek. Küf kültürleri ile olgunlaştırılarak 



üretilen peynirlerin etiketinde "……….küf kültürleri kullanılarak 

olgunlaştırılmıştır." ibaresi yer alır. 

 Kaşar peyniri üretiminde emülsifiye edici tuz kullanılmaz. 

 Peynir üretiminde kullanılan sütün standardizasyonunda, süt kreması, peynir altı suyu 

kreması, yayık altı kreması, koyulaştırılmış süt ve süt tozu, kuark seperatörü 

konsantratı, süt proteinleri, tereyağı ve sadeyağ kullanılabilir. 

 Teleme ve/veya peynir, ileri düzeyde işlenmiş peynir üretiminde hammadde olarak 

kullanılabilir. 

 Peynir üretiminde, peynirlere kendine özgü tat, yapı, aroma gibi özellikler 

kazandırmak amacıyla starter kültürler kullanılabilir. 

 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 85 inci maddesinin 

ikinci fıkrası kapsamındaki bölgelerde asgari teknik ve hijyenik şartları gözeterek 

üretilen telemeler, bu Tebliğ kapsamında onaylı bir işleme tesisinde olgunlaşma ve 

haşlama gibi işlemlerin uygulandığı peynirlerin üretiminde kullanılabilir. 

 Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş peynirler, yatay gıda kodeksi hükümlerine aykırı 

olmamak koşulu ile coğrafi işaret tescilinde belirtilen özelliklere göre piyasaya arz 

edilir. 

Peynirlerde Aroma Kullanılamayacak. 

 Bakanlık, özellikle karışım peynirlerde yaygın olarak kullanılan ve tüketicinin 

yanıltılmasına neden olan süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımını 

yasaklıyor. Buna göre koyun sütü aroması, keçi sütü aroması ve tereyağı aroması 

gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri peynir üretiminde kullanılamayacak. 

ETİKETLEME 

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketi; Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde 

yer alan hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümlere de uygun olur. 

 Peynirler süt yağı miktarlarına göre sınıflandırılır ve yağlılık sınıfı, etiket bilgilerinde 

ürün adıyla aynı yüzde ve aynı puntoda kolay görülebilecek şekilde belirtilir. 

 Olgunlaşma durumuna göre sınıflandırmalar etikette ürün adı ile birlikte belirtilir. 

 Peynirlerin etiketinde, "köy peyniri", "geleneksel peynir", "doğal peynir", "çiftlik 

peyniri" gibi ibarelere/nitelemelere yer verilmez. 

 Peynirlere uygulanan fiziksel işlem etiket bilgilerinde belirtilir. 



 Üretiminde çeşni maddesi kullanılan peynirlerin etiketinde çeşni maddesinin adı ürün 

adıyla birlikte belirtilir. 

 Peynir üretiminde kullanılan sütün tek bir türe ait olması durumunda türün adı peynir 

adı ile birlikte belirtilebilir. Bu ürünlerde hayvan türünün görselleri etikette 

kullanılabilir. 

 Peynir üretiminde farklı hayvan türlerine ait sütlerin karıştırılarak kullanılması 

durumunda kullanılan sütün elde edildiği türlerin adları, ürün adının yanında 

"koyun, keçi ve inek sütlerinden üretilmiştir" gibi ifadelerle belirtilir. Ancak bu 

ürünlerin etiketinde inek, koyun, keçi gibi türlere ait görsellere yer verilmez. 

 Olgunlaştırılarak piyasaya arz edilen peynirlerin etiketlerinde son tüketim tarihine 

ilave olarak gün/ay/yıl olarak üretim tarihi de belirtilir. 

 Prosesinde pastörizasyona eşdeğer bir ısıl işlem bulunmayan çiğ sütten veya 

termizasyon işlemi uygulanan sütlerden üretilen ve telemesi haşlanmamış 

peynirlerin etiketlerinde "çiğ sütten üretilmiştir" ibaresi ürün adı ile aynı yüzde ve 

tebliğle tanımlanan x-yüksekliğinin en az 3 mm olduğu punto büyüklüğündeki 

karakterler kullanılarak yazılır. 

 Piyasaya arz edilen peynirlerden kuru maddede süt yağı içeriği % 25'ten daha az 

olanlarda yağı azaltılmış veya benzeri ifadeler kullanılabilir. Bu peynirlerin süt yağı 

miktarı etiketin ön yüzünde ürün adı ile birlikte tebliğle tanımlanan x-yüksekliğinin 

en az 3 mm olduğu punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak "kuru madde de 

en çok % ….süt yağı içerir" şeklinde belirtilir. Bu peynirlerde Ek-3'te belirtilen yağ 

sınıflandırması kullanılmaz. 

 Ürünlerin etiketinde peynirin piyasaya sunulduğu biçimine, üretim tekniğine, şekline 

ve kullanım amacına göre "tost peyniri", "süzme/ultrafiltrasyon", "üçgen" gibi 

ibareler kullanılabilir. 

 En az 120 gün süre ile olgunlaştırılarak üretilen kaşar peynirlerinde "eski" ifadesi 

kullanılabilir. 

 Yöresel/ülkesel adları ile bilinen peynirler, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı 

olmamak kaydıyla bu isimlerle piyasaya arz edilebilir. 

 Olgunlaştırılarak piyasaya arz edilen peynirlerin etiketinde olgunlaştırma süresi 

"üretim tarihinden itibaren en az … gün olgunlaştırılarak piyasaya arz edilmiştir" 

şeklinde belirtilir. 

 

TAŞIMA VE DEPOLAMA 



 Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında, Türk Gıda 

Kodeksi Yönetmeliğinin Gıdaların Taşınması ve Depolanması Bölümündeki 

kurallara uyulur. 

 Peynirlerin, muhafaza, taşınması ve piyasaya arz edilme sürecinde 

10
o
C'nin               altında tutulması zorunlu olacak. Özellikle pazar, fuar vb. yerlerde 

peynirler, Türk Gıda Kodeksine uygun ambalajlarda 10
o
C'nin altında muhafaza 

edilerek satışa arz edilebilecek. 

 Doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan peynirler; sadece bu Tebliğin 

hijyen ile ilgili kriterlerini karşılayan yerlerde piyasaya arz edilir. 

AMBALAJLAMA 

 Ürünlerin ambalajları, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler 

Yönetmeliğine ve Gıda Hijyeni Yönetmeliği hükümlerine uygun olur. 

 Tulum Peyniri üretiminde kullanılan deri tulumlar koyun, keçi ve buzağıdan elde 

edilir. Deri tulumlar her türlü zoonoz enfeksiyondan ari, peynire ağır metal ve 

yabancı madde bulaşması yapmayacak şekilde temiz ve kuru olur. 

 Olgunlaştırılmış peynirlerin üretim veya nihai tüketiciye sunulmaları sürecinde 

kaplanmaları durumunda bu kaplamalar Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden 

Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine uygun olur. 

 Doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan peynirler, Türk Gıda Kodeksi 

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere 

uygun bir malzemeye konularak tüketiciye arz edilir. 

 Yoğurt ve Ayran İçin Yağ Oranları 
 Yağ Oranı 

Tam yağlı yoğurt süt yağı ≥ % 3,8 

Yarım yağlı yoğurt % 2  > süt yağı  ≥ % 1,5 

Yağsız yoğurt süt yağı  ≤ % 0,5 

%..... yağlı yoğurt Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız yoğurt sınıfları dışında kalan süt 

yağı 

Tam yağlı ayran süt yağı ≥ % 1,8 

Yarım yağlı ayran % 1,2  > süt yağı ≥  % 0,8 

Yağsız ayran süt yağı  ≤ % 0,5 

%..... yağlı ayran Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız ayran sınıfları dışında kalan süt 

yağı 

 

 

 

 

 



Ürün Özellikleri 

 Fermente 

Süt Ürünü 

Yoğurt Asidofiluslu Süt Ayran Kefir Kımız 

Süt Proteini* 

(Ağırlıkça %) 

En az 2,7 En az 3,0 En az 2,7 En az 2,0 En az 2,7 - 

Süt yağı 

(Ağırlıkça %) 
En fazla 10 En fazla 15 En fazla 15 - 

En fazla 

10 

En fazla 

10 

Titrasyon asitliği 

(Laktik asit olarak 

ağırlıkça %) 

En az 0,3 
En az 0,6 

En fazla 1,5 

En az 0,6 

 

En az 0,5 

En fazla 

1,0 

En az 0,6 En az 0,7 

Etanol 

(% hacim/ağırlık) 
- - - - - En az 0,5 

Toplam Spesifik 

Mikroorganizma 

(kob/g) 

En az 10
7
 En az 10

7
 En az 10

7
 En az 10

6
 En az 10

7
 

En az 

10
7
 

Etikette Belirtilen 

Toplam İlave 

Mikroorganizma 

(kob/g) ** 

En az 10
6
 En az 10

6
 En az 10

6
 En az 10

6
 En az 10

6
 

En az 

10
6
 

Mayalar (kob/g) 
- - - - En az 10

4
 

En az 

10
4
 

 * Süt Proteini; Kjeldahl metodu ile belirlenen toplam azot miktarı x 6.38 

 ** Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde bu tebliğin tanımlar başlıklı 4 üncü 

maddesinde belirtilen starter kültürlere ilave olarak eklenen diğer starter ve/veya yan kültürler 

 Çeşnili fermente süt ürünlerinde yukarıda verilen kriterler üründe kullanılan fermente süt ürünü miktarı 

ile orantılı olarak hesaplanmalıdır. Ancak süt proteini en az % 2,7 olmalıdır. 

 

 Fermente Süt Ürünlerine Ait Mikrobiyolojik Değerler 

Ürün Mikroorganizmalar Numune 

alma planı 

Limitler (
1
) 

n c m M 

Kefir Koliform bakteriler (
2
) 5 2 9 95 

Küf 5 2 10
2
 10

3
 

E. coli (
2
) 5 0 <3 

Yoğurt, meyveli vb. yoğurtlar, ayran ve 

diğer fermente süt ürünleri 

Koliform bakteriler (
2
) 5 2 9 95 

Maya (probiyotik kullanılanlar 

hariç) 

5 2 10
2
 10

3
 

Küf 5 2 10
2
 10

3
 

E. coli (
2
) 5 0 <3 

 (
1
) : Aksi belirtilmedikçe limit kob/g-mL olarak değerlendirilir. 

 (
2
) : EMS (En Muhtemel Sayı) yöntemi 

 n    : Partiden, bağımsız ve rasgele seçilen numune sayısını, 

 c     : m ve M arasında olmasına izin verilen maksimum numune sayısını (M değeri taşıyabilecek 

en fazla numune sayısını) 

 m   : (n-c) sayıdaki numunede bulunabilecek en fazla mikrobiyolojik değeri, 

 M   : c sayıdaki numunenin bu değeri aşması halinde uygunsuz olup kabul edilemez olduğunu 

gösteren mikroorganizma sayısını 
 

 

 


