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ÖNSÖZ
Kurban gerek birey, gerekse toplum acısından çeşitli yararlar 

taşıyan maddi bir ibadettir. Kurban insanlar arasında sevgi ve 

dayanışma ruhunu güçlendirir. Kurban toplumda kardeşlik, 

yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin 

gerçekleşmesine katkıda bulunur. Et satın alma imkanı olmayanlar 

için bu rolü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Çoğu insan 

için kurban beklenen bir müjdeci gibidir. Ülkemizde kişi başına et 

tüketimi sadece kurban bayramlarında olması gereken düzeye 

çıkabilmektedir. Ancak aynı anda çok sayıda hayvanın kesilmesi 

gerek halk sağlığı, gerekse çevre sağlığı acısından ciddi sorunları 

beraberinde getirmektedir. Özelikle Veteriner Hekim kontrolü 

yapılmadan kesilen hayvanlardan elde edilen etler sağlık acısından 

önemli bir risk oluşturmaktadır. Halkın kurbanlık hayvan secimi ve 

alımı, kurbanlık hayvanın kesim ve yüzüm işlemleri, kesilen etin 

parçalanması ve muhafaza edilmesi, yan ürünlerin korunması gibi 

konularda bilgilendirilmesi, yetkili tarafların da bu yönde ilgi 

göstermesi ve caba sarf etmesi halk sağlığı açısından son derece 

yararlı olacaktır. Bu amaçla kurbanlık hayvanların teknik ve hijyenik 

şekilde kesimi ve halk sağlığı acısından güvenliği sağlamak ile ilgili 

hizmetler konusunda bu rehber hazırlanmıştır.

Rehberin hazırlanmasında emeği ve katkılarından dolayı Sayın 

Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa TAYAR hocamıza teşekkür 

ederiz. 

Kurbanlarımızın makbul ve kabul olması dileklerimle nice güzel 

bayramlar dilerim.

S V H D  Y a y ı n l a r ı  -  0 1

I

Bilsay KANAT



YAYINLAYAN

Serbest Veteriner Hekimler
Derneği

Site Mah. Atay Cad. No:56/1A
Ümraniye/İSTANBUL

www.svhd.org.tr
info@svhd.org.tr

YAYINI HAZIRLAYAN

Prof. Dr. Mustafa Tayar
Bursa Uludağ Üniversitesi

Veteriner Fakültesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Anabilim Dalı

İSTANBUL-2021

Serbest Veteriner Hekimler Derneği'ne aittir.
Bilgi paylaşıldıkça güzeldir;
bu kitap kaynak gösterilerek

kullanılabilir..

SAĞLIKLI KURBAN
VE

ET REHBERİ

VETERİNER HEKİMİNİZİN GÖZÜNDEN



İCİNDEKİLER

Kurbanın anlamı 01

Kurban Edilebilen Hayvanlar 03

KURBANA HAZIRLIK 06

Kurban bayramından önce

alınması gereken tedbirler nelerdir? 07

Kurban satış yerlerinin

taşıması gereken özellikler nelerdir? 08

Kurbanlık satın alırken

nelere dikkat edilmelidir? 09

Kurbanlıkların yaşları 

ve yaş tayini  14

KURBAN KESİMİ  18

Kurban kesim yerlerinin

taşıması gereken özellikler nelerdir?  19

Kesimi yapacak kişilerin 

taşıması gereken nitelikler nelerdir?  27

Yüzme işlemi sırasında 

dikkat edilecek konular nelerdir?  30

Karnın açılması ve iç organların 

çıkartılmasında dikkat edilecek konular nelerdir? 31

KESİMEN SONRA  32

Kurban etlerinin olgunlaşması 

ve muhafazası nasıl yapılır?  33

Kurban derilerinin korunması 

ve depolanması nasıl yapılır?  36

ETLERLE BULAŞABİLEN ÖNEMLİ HASTALIKLAR  40

Hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar 

(zoonozlar) dan önemlileri nelerdir?   41

S V H D  Y a y ı n l a r ı  -  0 1



Kurbanın anlamı
Kurban gerek fert, gerekse toplum açısından çeşitli yararlar 

taşıyan mali bir ibadettir. Kurban insanlar arasında sevgi ve 

dayanışma ruhunu güçlendirir. Sözlükte yaklaşmak, Allah'a 

yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir 

terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için 

ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun 

olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban 

Bayramında kesilen kurbana udhiye denir. Mezheplerin çoğuna 

göre (Şafii / Maliki / Hanbeli) udhiye kurbanı kesmek sünnettir. 

Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip 

olduğudur. Kurban, -fıkhîh hükmüne olursa olsun Müslüman 

toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak 

asırlardan beri özellikle milletimizin dini hayatında önemli bir yer 

tutmaktadır. 
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Kurban, bir Müslümanın gerektiğinde bütün varlığını Allah 

yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Kurban 

kesmek, Allah rızası için yapılan maddi bir ibadettir. Dini kurallara 

göre yapılır.  

Akıllı, ergen, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve 

mukim olan her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Bu 

özelliklerin hepsine sahip olan kişi Allah’ın kendisine bahşetmiş 

olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın 

nişanesi olarak kurban kesmelidir. İster artıcı olsun isterse olmasın 

temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya 

bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen 

zengindir. 

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram 

namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, 

fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere 

göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder. Şâfiîlere göre 

ise 4. günü de kurban kesilebilir. Bu süre içinde gece ve gündüz 

kurban kesilebilir. Ancak kurbanın gündüz kesilmesi uygundur. 

Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir. Diğer kurban ve 

adaklar için özel bir vakit söz konusu değildir.



Kurban Edilebilen Hayvanlar 

S V H D  Y a y ı n l a r ı  -  0 1

03

Kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması şarttır. 

Buna göre kurban; 

• koyun, 

• keçi, 

• sığır, 

• manda 

• ve deveden olur. 

Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak 

kesilemezler. 

Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın; 

• deve için 5; 

• sığır ve manda için 2; 

• koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekir. 

Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir 

yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan 

sonra da kurban edilebilir. Kesilecek hayvanın kurban 

olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. 

Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, uzuvları 

tamam, besili olması hem ibadetin amaç ve içeriğine 

hem de sağlık kurallarına uygun düşer.
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Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı uzuvları eksik (Örn: 

bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili 

kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi 

kesik) hayvanlar kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, 

şaşı, topal, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban 

açısından bir sakınca yoktur. 

Genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması bir 

hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar 

ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı 

dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi uygun değildir. 

Sağlıklı hayvanların belirgin özellikleri vardır; Besili sığırlarda gövde 

her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş, 

vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı kıllar 

ince ve parlaktır. Ayrıca, göz, burun, ağız, meme ve arkasında 

anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde 

hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz. Hayvan 

varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak 

tercih edilmelidir. 

Çeşitli bölgelerden getirilen kurbanlık hayvanların küpeli olması, 

büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil 

belgesi ve/ veya Veteriner Sağlık Raporu aranmalıdır. Bu belgeler 

hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi 

niteliğindedir.
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KURBANA
HAZIRLIK

S V H D  Y a y ı n l a r ı  -  0 1

06



Şehirleşme ve apartman hayatının getirdiği sorunlar sebebiyle, 

kurbanın özellikle sağlık yönü kentlerde daha fazla önem 

kazanmıştır. Kasaplık hayvanların satılacağı pazaryerlerinin 

kurulması, satılacak hayvanların veteriner hekimler tarafından 

sağlık ve gebelik yönlerinden muayene edilmesi, şehir ve 

apartman hayatının bir sonucu olarak sağlıklı kesim yapılacak 

yerlerin belirlenmesi yerel yönetimlerce sağlanmalıdır. 

Kurbanlık hayvanların alım ve satımları, Tarım ve Orman Bakanlığı 

ile il ve ilçelerde yerel yönetimlerce belirlenen hayvan pazarları; 

sorumlu veteriner hekimi bulunan kasaplık-besi hayvan 

yetiştiricileri gibi yerlerden alınmalıdır. Bu yerlere çeşitli yörelerden 

getirilen kurbanlık hayvanlarda menşe şahadetnamesi 

aranmalıdır. Buralarda satışa sunulan hayvanlar mutlaka veteriner 

hekim kontrolünden geçirilmelidir. Kesime uygun olmayan halk 

sağlığını tehdit edebilecek hayvanların satışına izin verilmemelidir.

“VETERİNER HEKİM kontrolünden geçirilmeyen hayvanlar 
satın ALINMAMALIDIR."

Kurban bayramından önce
alınması gereken
tedbirler nelerdir? 
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Kurban satış yerlerinin insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan 

haklarına değer verilerek yürütülebilmesi için aşağıdaki şartların 

bulunması gerekir: 

1- Kurbanlık hayvanların araçlara bindirilmesi ve indirilmesi için, 

satış yerlerine  yakin uygun rampalar ve etrafı hayvanların 

kaçmasını önleyecek şekilde  korkuluklarla çevrili güvenlik 

tedbirlerinin alınmış olması, ayrıca kurbanlık hayvanların taşındıkları 

araçlardan indirilmesi veya taşınacakları mahalden araçlara 

bindirilmesinin bu yerlerde yapılmasının sağlanması, 

2- Büyükbaş hayvanların yularlarının bulunması ve boyunlarındaki 

iplerinin yeterince sağlam ve uzun olması, 

3- Kurbanlık büyükbaş hayvanların nakli sırasında ilgililerin konu 

hakkında tecrübesi bulunan yeterli eleman bulundurması, 

4- Kurban satış yerlerinde; yetiştirici, satıcı, alıcı ve diğer 

vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yerlerin (su, 

tuvalet, kapalı oturma yerleri..vb) olması, 

5- Kurbanlık hayvanların satış yerlerinin, etrafı branda ile çevrili, 

üstü kapalı ve hayvan sağlığına elverişli olması, 

6- Satış yerlerinde oluşan hayvan atık ve pisliklerinin belediyelerce 

günlük olarak alınması ve temizliğinin muntazam yapılması, 

7- Kurban satış yeri zemininin kuru ve temiz tutulması. 

Kurban satış yerlerinin
taşıması gereken
özellikler nelerdir? 
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Hayvanların kesilmeden önce muayenesi etlerin insan gıdası 

olarak tüketiminin uygunluğunu saptamak amacıyla yapılır. Bazı 

hastalıkları tanımlayabilmek ancak hayvanların canlı iken 

gösterdikleri topallık, felç, belirli vücut hareketleri ve durumları 

veya genel durumlarında görülen değişiklikler ile belirlenebilir. 

Kurbanlık hayvan satın alırken hayvanın genel durumu ve genel 

görünüşü iyice gözden geçirilmelidir. Çünkü çeşitli hayvan 

hastalıkları ette fazla değişiklik yapmadıkları halde, canlı hayvanda 

klinik belirtilerle daha kolay teşhis edilirler. Kesim öncesi muayene 

hayvan ayakta dururken, hareket halindeyken ve sakinken 

yapılmalıdır. Şu noktalara dikkat edilmelidir: 

• Eğer hayvanda yüksek ateş, iştahsızlık, öksürük, nefes güçlüğü, 

yutmada zorluk, ağız burun akıntısı, kısmı veya genel felç, vücutta 

şişlikler, cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntılar varsa 

hastalıktan şüphe edilmelidir. Bu ve benzeri durumlarda böyle 

hayvanlar satın alınmamalı veya kesin karar veteriner hekim 

kontrolünden sonra verilmelidir. 

• Hayvan nevileri ve davranışları, hasta ve hasta olduklarından 

şüphelenilen hayvanların yaşına dikkat edilmelidir. 

“Kurbanlık hayvan satın alırken hayvanın genel durumu ve genel 

görünüşü iyice gözden geçirilmelidir.”

Kurbanlık satın alırken
nelere dikkat edilmelidir? 
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Ayrıca aşağıdaki konulara da azami dikkat edilmelidir: 

• Ayakta durma ve hareket tarzına, 

• Beslenme durumuna 

• Çevreye uyumuna, 

• Hayvanların postunun, kılının ve yününün durumuna, 

• Sindirim sistemine (salgı çıkarmasına, geviş getirmesine, dışkının 
kıvamına ve rengine ) 

• Ürogenital sisteme, vulva ve meme bezlerine, 

• Solunum sistemine (burun salgısına, solunum durumuna ), 

• Yara, şişlik veya ödemlere, 

• Vücut hareketine, 

• Kanın bulaşmasına, 

• Belirli hastalıkların ve semptomların farklı tip hayvanların farklı 
uzuvlarında, organlarında gözükmesine dikkat edilmelidir. 

S V H D  Y a y ı n l a r ı  -  0 1

10



Kurbanlık Hayvanın; 

• Bir veya iki gözü kör, 

• Kulakları kopuk, 

• Bir veya iki boynuzu kökünden kırık, 

• Kuyruğunun yarısı kopmuş veya doğuştan kuyruksuz, 

• Dişlerinin çoğu dökük, 

• Meme başları kopuk, 

• Yürüyemeyecek kadar topallığı, olmamalıdır. 

Genel sağlık açısından kurban edilecek hayvan; 

• Durgun ve halsiz, 

• Aşırı öksürük ve aksırıklı olmamalı, 

• Gözleri, derisi ve kılları parlak ve canlı 
olmalı, 

• Göz, ağız ve burnunda akıntı, 
olmamalıdır. 

• Kurbanlık hayvan aşırı zayıf ve 
gebe olmamalıdır. 
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Sığır, manda gibi büyükbaş hayvan satın alacakların, alacakları 

hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığını, başka ilden 

sevk edilen hayvanların ise “Veteriner Sağlık Raporu” olup 

olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları 

satın almamaları gerekir. 

Koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacakların ise alacakları 

hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığını, başka 

ilden sevk edilen hayvanların ise “Veteriner Sağlık Raporu” olup 

olmadığını kontrol etmeleri bu belgeleri bulunmayan hayvanları 

satın almamaları gerekir. 

Hayvan Pasaportu: Büyükbaş hayvanların sevk işlemleri için, 

hayvana ait bilgileri içeren İl/İlçe Müdürlüğü veya Bakanlıkça 

yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen, imzalı 

belge olan ve hayvanın kimlik bilgilerini içeren, sahibini gösteren 

Hayvan Pasaportunun hayvanların beraberinde bulundurulması 

gereklidir. Sığır cinsi hayvanların il içi nakillerinde hayvan 

pasaportlarının nakil esnasında hayvanların beraberinde 

bulundurulması zorunludur. İller arası sevklerinde, işletmenin bağlı 

bulunduğu İl/ilçe müdürlüğü tarafından hayvan pasaportları kontrol 

edilerek veteriner sağlık raporu düzenlenir.

 

Kurbanlık hayvanınızı alırken Hayvan Pasaportunu mutlaka 

isteyiniz ve doğum tarihini kontrol ediniz.
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Kurban Bayramı nedeniyle kesilecek büyükbaş hayvan 

satışlarında, kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile 

satıcı, hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını bu hayvanların 

kurbanlık olarak satıldığını belirterek yedi gün içinde en yakın 

İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmelidir. 

Nakil Belgesi: Resmi veteriner hekim, hayvan sahibi, hayvan 

satış yeri yetkilisi veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kişi, 

kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen, imzalı belgeye denir. 

Koyun ve keçi türü hayvanların il içi nakillerinde nakil belgesinin 

nakil esnasında hayvanların beraberinde bulundurulması 

zorunludur. İller arası sevklerinde İl/İlçe müdürlüğü tarafından 

nakil belgesi kontrol edilerek veteriner sağlık raporu düzenlenir.
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Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar iki yaşını (24 ayını), deve 

beş yaşını, keçi ve koyun bir yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, 

koyunlarda altı aylıktan sonrakilerin bir yaşını dolduranlar kadar 

gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. 

Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin 

sorgulanabilmesi amacıyla https://hayvanbilgi. tarim.gov.tr/ web 

sayfası ile “Hay-Sag” isimli mobil uygulama hazırlanarak kullanıma 

açılmıştır. 

Söz konusu mobil uygulama cep telefonuna yüklendikten sonra 

küpe üzerindeki barkod okutularak ya da hayvanın küpe numarası 

girilerek hayvan bilgileri sorgulanabilmektedir. 

Hayvanların yaşlarının tayini için çiftlik kayıtları, diş gelişimi, 

boynuzlardaki değişiklikler ve erişkin özellikleri dikkate alınır. 

Düzgün tutulmuş kayıtlar kesin sonucu verir. Kayıtlar yok ise, en iyi 

yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. Sığırlarda üst çenede 

12 azı dişi vardır, kesici diş bulunmaz.

Kurbanlıkların yaşları 
ve yaş tayini
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Alt çenede ise 12 azı dişi ve 8 tane kesici diş, olmak üzere 20 tane 

diş bulunur. Ergin bir sığırın ağzında 32 diş bulunur. 

Sığırın kesici dişlerinin durumu incelenerek yaşı tayin edilebilir. 

Dişler, önce süt dişi (geçici) olarak çıkar, sonra bu süt dişleri 

düşerek yerine kalıcı dişler çıkar. Hayvanlarda dişlere göre yaş 

tayini, süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alma ve aşınma süreleri 

dikkate alınarak yapılır. Kesici dişler, alt çenenin önünde sağ ve 

solda dörder tane olmak üzere toplam sekiz adettir. 

Ağız açıldığında süt dişleri kalıcı dişlere oranla çok daha beyaz 

olmaları, çene kaidesine gevşek bir şekilde bağlanmaları, çeneye 

bağlanan kısımlarının diş gövdesine oranla daha ince görünmeleri 

ve şekil itibariyle mantarı andırmaları ile kolaylıkla ayırt edilebilirler. 

Kalıcı dişler sarımtırak renkli 

olmaları, çene kaidesine sıkı 

sıkıya bağlı olmaları ve şekil 

itibariyle daha sağlam 

görünümleriyle süt dişlerinden 

farklılık gösterirler. Şekilleri 

daha düzgün ve çeneye 

bağlanma noktaları daha kalındır. 

 İlk bakışta enleri boylarına yakın 

olduğu için süt dişlerinden farklı 

oldukları kolaylıkla anlaşılır.
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Sığırların iki yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve üç yaşına 

girdiğini anlamak için iki ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin 

alması gerekir. Sağ ve sol yanda dört süt dişinin ilk öndekiler 

yerinden çıkıp kalıcı dişlerin onların yerini alması ve diğer dişlerle 

aynı seviyeye gelmesi iki yaşında tamamlanmaktadır. Dolayısı ile 

sığır veya mandanın alt çenesinin önünde gelişimini tamamlamış iki 

kalıcı kesici dişin bulunması o hayvanın iki yaşını doldurduğunu 

(kapak atmış) göstermektedir. 

Koyunların dış görünüşüne bakılarak, altı aydan büyük ve anası 

veya erişkin bir koyun kadar olması kurban edilebilmesi için yeterli 

sayılmıştır. Keçilerin kurban edilebilmesi için bir yaşını doldurmuş 

olması gerekir. Sığırlarda olduğu gibi keçilerde de yaş tayini, ön 

kesici süt dişlerinin çıkıp yerlerini kalıcı dişlerinin alması esasına 

dayanmaktadır. Keçilerde ilk kesici ön süt dişlerinin değişimi 15 - 18 

aylıkken gerçekleşmektedir.

S V H D  Y a y ı n l a r ı  -  0 1

16



•Veteriner Sağlık Raporu veya Menşe Şahadetnamesi olmayan, 

• Küpesiz ve Büyükbaş Hayvan Kimlik Kartı bulunmayan, 

• Çok zayıf olan, 

• Gebe olan, 

• Yeni doğum yapmış olan, 

• Yüksek ateşi olan, 

• Çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan, 

• Kılları karışık ve mat halde olan, 

• Bakışları ve dış görünümü canlı olmayan, 

• Salya akıntısı bulunan, 

• Pis kokulu ishali olan, 

• Pis kokulu burun akıntısı olan 

• Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan… 

Hayvanları kurbanlık olarak satın almayınız!
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KURBAN
KESİMİ
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Hayvan kesim yerlerinde aşağıdaki işlemlere uyulduğunda kurban 

etlerinin sağlıklı ve tüketici sağlığı yönünden güvenli olması 

mümkün olabilmektedir: 

•Kesim yerinin tabanı beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz 

malzemeden olur. 

•Kesim yeri için, basınçlı suyla yıkama imkânına sahip, zeminde 

gerekli ızgara sistemi bulunan mekanlar seçilir, atık sular çevreye 

bırakılmaz, yeterli miktarda aydınlatma ve havalandırma sağlanır. 

•Kesimi mümkünse askıya alarak yapılmalıdır; böylece, kanın iyice 

akması ve yüzümün temiz olarak yapılması sağlanır. 

•Hayvana tutulup yatırılırken veya askıya alınırken işkence-eziyet 

edilmemelidir; bu durum kurbanın adabına da uygun değildir. 

Kurban kesim yerlerinin
taşıması gereken 
özellikler nelerdir? 
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• Yerde yapılan kanatma esnasında kan akışını arttırmak amacıyla 

hayvanın üzerine bastırılarak zorlanmamalıdır. Aksi takdirde 

oluşacak negatif basınç nedeniyle dışarıdan ve sindirim 

sisteminden birçok mikroorganizma kolayca ete bulaşacaktır. 

• Kesimi yapan kişinin sağlıklı ve temiz olması gerekir; ayrıca, bu 

kişi karkastan kendisine bulaşacak hastalıklara karşı gerekli 

tedbirleri (eldiven, çizme giyme, kesik-yaralı el veya parmaklarla etle 

temas etmemek gibi) almalıdır. 

• Hastalıklı doku ve organların kesimi sırasında kirlenen bıçaklar 

sağlam kısımların kesim ve parçalanmasında yeniden 

kullanılmamalıdır. 

• İç organlar yüzme işlemini takiben çıkarılmalıdır. 

• Yutak boşaltılmalı, mide-bağırsak, safra ve idrar kesesi ile rahim 

çıkarılmalı; hasta ve süt bulunan memeler karkastan 

uzaklaştırılmalıdır. Bağırsaklar çıkarılırken mideden ayrılmamalı; 

ayrılma durumunda bağırsak ve mide çıkışı bağlanarak içerikle 

karkasın kirletilmesi önlenmelidir. 

• Kesim sırasında, kan, bağırsak içeriği gibi maddelerle çevrenin 

kirlenmesi engellenmelidir. 

• Kesim ve yüzülme işlemini takiben karkas Veteriner Hekime 

muayene ettirilmelidir. 
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•Yüzülme işleminin tamamlanmasını takiben, karkas temiz su ile 

iyice yıkanmalıdır. 

•Kurban atıkları çöp varillerine atılmamalı, kanalizasyon 

kanallarına dökülmemeli, gelişigüzel çevreye atılmamalıdır. 

•Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan dışkı ve atıklar sızdırmaz, 

dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 

oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice 

kapatılıp bağlanır ve bayram süresince düzenli olarak hizmet 

verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilir. Bu 

hizmetlerin verilmediği yerlerde atıklar ve var ise hastalıklı 

bölümler kesim yapanlar tarafından en az iki metre derinliğinde 

çukura gömülür. İmha işleminin, yakma suretiyle yapılması 

durumunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 

•Kesim sonunda kesim yeri kanlı ve kirlenmiş bir durumda 

bırakılmaz, kan izi kalmayacak şekilde temizlenir, gerektiğinde 

kireçlenir. 

•Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre 

kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbir alınır. 
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Kesim sonrası kurban sahiplerinin dikkat etmesi gereken 

konular

•Kesilen hayvanın karkasının rengi anormal ve tuhaf koku mevcut 

mu? 

•Kesilen hayvanın kanı koyu renkli ve akışkanlığı az pıhtılaşmıyor 

veya rengi normalden açık mı? 

•Etlerin üzerinde veya kesitinde pirinç tanesi görünümünde 

hareketsiz cisimcikler var mı? 

•Göğüs kafesinde yapışmalar, su toplanması ve inci tanesi gibi 

oluşumlar var mı? 

•Deri altında aşırı kanlanma, morarma ve çürüme bulunuyor mu? 

•Karaciğer büyümüş mü ve yüzeyinde beyaz noktalar görünüyor 

mu? 

•Akciğerlerde aşırı şişlik veya peynirimsi bir görünüm var mı? 

•Dalak normalden 3-5 kat daha büyük mü? 

•Bağırsaklarda aşırı derecede gaz veya kan oturmaları mevcut mu? 

Yukarıdaki sorulardan herhangi birine evet denmesi 

durumunda kurbanın derisi dahil bütün kısımları serin bir 

yerde muhafazaya alınıp en yakın veteriner hekime 

başvurulmalıdır. Et veteriner hekimin muayene sonucu 

vereceği karara göre değerlendirilmelidir. 
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Kesim ve kan akıtma nasıl yapılmalıdır? 

İdeal bir kesimde amaç: Hayvana acı çektirmeden, iyi kan 

akıtmayı sağlamak ve işlemleri hijyenik olarak yapmaktır. 

Kurbanlık hayvanların kesimi, şehir ve kasabalarda çalışma izni 

almış mezbaha ve kombinalar ile belediyeler tarafından sadece 

kurban kesimi için hazırlanmış, alt ve üst yapıları bulunan kesim 

yerlerinde ve Kurban Hizmetleri Komisyonlarının önceden 

belirlediği yerlerde yapılmalıdır. 

Çünkü buralarda temizlik hizmetleri; sıcak ve soğuk su; tuvalet, 

askı, kanal ve çukur, atık ve artık imha yeri gibi imkânlar ile usta 

kesici, muayene ve kontrol veteriner hekim hizmetleri bulunur. 

Köylerde ve kesim yeri bulunmayan yerlerde ise bahçelerde 

usulüne uygun olarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde kesim 

yapılır. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kesim 

yapmak yasaktır.
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Kurban keserken aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir: 

• Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve 

nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. 

Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin 

kesilmesi mekruhtur. 

• Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına 

özen gösterilmelidir. 

• Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet 

edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli 

ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. 

• Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

• Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana 

bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir. 

• Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılacak bıçaklar yeterince keskin 

olmalıdır. Kurbanlık hayvanlar, eziyet edilmeden kesim yerlerine 

götürülmeli, kasaplar ve eğitim görmüş kişilerce ıstırap 

çekmeyecekleri şekilde, usulüne uygun olarak yatırılıp kesilmelidir. 
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Ayrıca, kesim öncesi hayvanlara yapılan kötü muamele hayvanları 

strese sokar. Bu durum kesim sırasında hayvanların kanlarının 

yeterince akıtılamamasına neden olur. Kanların yeterince 

akıtılamaması et kalitesini olumsuz yönde etkiler ve etlerin 

dayanma süresini kısaltır. 

Usulüne uygun kesim (Tezkiye Kavramı) 

Tezkiye ve zekât (ze’ler, peltek ze’dir:), sözlükte “kesmek, 

boğazlamak” anlamına gelirken, fıkıh dilinde “Dini kesim şekline 

verilen ad”dır. Etinin yenmesi ve kesilen her hayvanın helâl olması 

için, bu kesim şeklinin uygulanması şarttır. Hayvanı boğazın 

çeneye bitişen yeri ile göğse bitişen yeri arasında herhangi bir 

yerinden kesmek İhtiyari Tezkiye olarak adlandırılır. 

Bu kesim şekli hayvanın dört organını keserek gerçekleşir: 

a) Nefes borusu, 

b) Yemek borusu, 

c) Boynun iki yanında bulunan şah damarlar.
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İşte bunların tamamen kesilmesiyle, tezkiyesi tamamlanan 

hayvanın, kurban olması ve etinin yenmesi sahih olur. 

Gerekli dini merasim olarak vekâlet verme, tekbir ve besmeleden 

sonra kesim yapılmalıdır. Kesim, ani ve hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilmeli, hayvana ıstırap verilmemelidir. Çenenin hemen 

arkasından gırtlak gövde tarafında kalacak şekilde her iki şah 

damarı kesildikten sonra kanın yeterince akması beklenmeli, kan 

tam akmadan omurilik kesilmemeli, imkân varsa hayvan arka 

bacaklarından askıya alınmalı kanın iyice akması sağlanmalıdır. 

Yapılabilirse, etleri ve etrafı kirletmemesi için yemek borusu 

bağlanmalıdır. 

Yeterli miktarda kan akıtılmaz ise vücutta kalacak kan miktarına 

bağlı olarak ette ve iç organlarda mikroplardan kaynaklanan 

bozulmaya neden olacak değişiklikler ile birlikte kasların ete 

dönüşümü de yetersiz olacaktır. Bu ise etin görünüş ve lezzeti ile 

dayanma süresini ve dolayısıyla insan sağlığını olumsuz yönde 

etkileyecektir. 

Kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri ve hayvan pasaportları 

en yakın İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kesim tarihlerinden 

itibaren yedi gün içinde teslim edilmelidir.

“Kesim yapacak kişiler, insanlara veya hayvanlara bulaşabilecek 

her hangi bir hastalık taşımamalıdırlar.”
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Kesme Ehliyetinin Bulunması 

Müslüman, erkek olmak, akıllı ve bâliğ olmak şartlarını taşıyanların 

tezkiyesi caizdir. Kurbanlık hayvanların yenebilmesi için, kesenin 

Müslüman veya kitabi olması şarttır. Kurban kesen 

kimsenin, akıllı olması ve sarhoş olmaması gerekir. 

Bu işler tecrübe sahibi veya kursa tabi tutulmuş 

kişilerce yapılmalıdır. Bu kişiler; temiz giyimli olmalı, 

hayvanlara yaklaşmayı ve onları tutmayı bilmeli, 

hayvanlara eziyet etmeden ve keskin bir bıçakla en 

seri biçimde kesme işlemini gerçekleştirmelidirler. 

Ayrıca bu işlerde görev alacak kişiler, insanlara 

veya hayvanlara bulaşabilecek her hangi bir 

hastalık taşımamalıdırlar. Kurban keserken 

Allah'ın ismini anması, yani, besmele çekmesi 

gerekir. Buna tesmiye denir. 

Kurban ancak Allah adına kesilir. Bu yüzden 

keserken Allah'ın yüce adını anmadan kesilen 

hayvanın eti yenmez.

Kesimi yapacak kişilerin 
taşıması gereken nitelikler
nelerdir? 

S V H D  Y a y ı n l a r ı  -  0 1

27



Hayvan kesildikten sonraki işlemler aşağıdaki sıralamaya 

göre yapılmalıdır; 

• Başın ayrılması, 

• Ön ayakların yüzülmesi ve kesilmesi, 

• Arka ayakların yüzülmesi ve kesilmesi, 

• Gövdenin yüzülmesidir. 

Bıçakla yapılan deri yüzme işlemleriyle deride her zaman için bıçak 

yarası oluşması, kesim veriminin düşmesi ve etin yüzüm işlemleri 

esnasında mikroplarla bulaşma riski vardır. Bu nedenle hayvanların 

asılı halde yüzülmeleri, yüzme işleminin ehil kasaplar tarafından 

yapılması ve daha iyisi kesim ve yüzüm işlemlerinin geçici kesim 

yerlerinde yaptırılması uygun olacaktır. 

Büyükbaşlarda derinin yüzülme hatları çizilerek kesilmeli, bacakların 

iç tarafında ve daha sonra da karnın orta hattından bu kesik hatları 

birleştirilmelidir. Derinin düzgün ve hasarsız yüzülmesine dikkat 

edilmelidir.
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Yüzme işlemine önce bacaklardan başlanmalıdır. Yüzme bıçakları 

sivri uçlu olmamalı, küt ve kavisli olmalıdır. Yüzme sırasında 

derinin kıllı, kirli dış yüzeyi ve kesicinin deriyi tutan kirli eli ete 

değmemelidir. 

Deri üzerinde yağ ve et parçaları kalmamasına özen 

gösterilmelidir. Koyun ve keçilerin derileri tulum çıkarılmalıdır. 

Derinin kolaylıkla yüzülebilmesi için deri altına hava verilerek 

hayvan şişirilmelidir. 

Kuzu, oğlak veya genç küçükbaş hayvanların, arka bacakları ve 

kuyruğu normal yüzümde olduğu gibi yüzüldükten sonra deri, 

başka bir yüzüm çizgisi yapılmadan, nadiren bıçak kullanılarak, 

yumruk , başparmak ve el ayası ile yüzümü, gerek zaman 

kazanma bakımından ve gerekse gövdenin güzel görünümü ve 

derinin hasarsız olması ve daha az et firesi verdirmesi bakımından 

tercih edilmelidir. Tulum çıkarılırken derinin delinmemesine, 

yırtılmamasına, üzerinde et ve yağ bırakılmamasına dikkat 

edilmelidir.
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• Kesim yeri zemininde kesinlikle toz, serbest halde pislik ve dışkı 

gibi şeyler bulunmamalıdır. 

• Hiçbir aşamada derinin dış yüzü et ile temas etmemelidir, 

• Sindirim kanalının çıkarılması sırasında et ve temiz sakatat üzerine 

kesinlikle içerik dökülmemesine dikkat etmek gerekir. 

• Gıda olarak tüketilebilen ürünler; boynuz, deri kuyruk gibi 

tüketilmeyen ürünlerden ilk fırsatta tam olarak ayrılmalıdır, 

• Cinsiyet organları (penis, yumurtalıklar, uterus, meme vb.) ve 

işkembe - bağırsakların temiz sakatattan (karaciğer, akciğerler, kalp, 

böbrekler, dalak vb.) ayrı tutulması ve uygun bir şekilde 

uzaklaştırılması gereklidir, 

• İşkembe ve bağırsaklar açılmamalıdır. Kesim yeri zeminine 

işkembe ve bağırsak içeriği kesinlikle dökülmemelidir. 

• Yüzme işleminin ardından, gövdenin iç ve dış yüzü, var ise toz, 

kan, işkembe bağırsak içeriği ve diğer kirleri uzaklaştırmak için 

ihtiyaç miktarı kadar su kullanılarak yıkanmalıdır, 

Yüzme işlemi sırasında 
dikkat edilecek konular
nelerdir?
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Kasaplık bir hayvanın derisi yüzüldükten, başı gövdesinden 
ayrıldıktan sonra karın ve göğüs boşluğu açılarak sindirim, 
solunum, üreme ve idrarı şekillendiren ve uzaklaştıran organlar 
çıkarılır. Çıkarılan işkembe ve bağırsaklar kesim yerinde 
boşaltılmamalıdır. Baş gövdeden ayrıldıktan sonra iç organ 
bağlantıları kesilerek organların gövdeden ayrılması 
gerçekleştirilir. 

Önce karın içi organları, sonra göğüs içi organları, kuyruk, 
yenilebilen yağlar çıkarılır daha sonra gövde gerekirse yıkanır. 
Yıkama görünebilir kirleri temizlemekle birlikte mikropları bertaraf 
edememektedir. Mide ve bağırsak içeriği görünebilir bir şekilde 
karkasa bulaşmışsa, kan pıhtısı veya fazla miktarda kir var ise 
gövde yıkanmalıdır. Bir hayvanın iç organları, et kalitesini olumsuz 
etkilememesi, mikroorganizmaların bulaşmasını ve gelişmesini 
önlemek için kanatmadan sonra en geç 30 dakika içinde 
çıkarılması gereklidir. 

İç organların çıkarılması geciktirilirse işkembe ve bağırsak 
gazlarının kokusu ete geçebilir ve ayrıca İşkembe ve bağırsakta 
bulunan mikroorganizmaların etkisi etin dayanma süresini azaltır. 
Ayrıca İşkembe ve bağırsaklarda bulunan mikroorganizmalar ete 
geçerek onun bozulmasını kolaylaştırır. Gövdeye bulaşan pisliği 
uzaklaştırmada kesinlikle bıçak kullanılmamalıdır.

Karnın açılması ve iç organların 
çıkartılmasında dikkat edilecek 
konular nelerdir?
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KESİMDEN
SONRA
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Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve önce 

güneş görmeyen serin bir yerde (14 C° nin altında olmamasına 

dikkat edilmeli ) hava alması sağlanarak kesim sıcaklığının oda 

ısısına düşmesi beklenmeli (5-6 saati geçmemeli) daha sonra 

buzdolabına kaldırılmalıdır. Kurbanlık etler henüz kesim 

sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak 

bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa, buzdolabı 

ısısı etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Bu nedenle etin hava 

almayan kısımlarında çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve 

kokuşma hatta yeşillenme görülür. Böyle kısımlar kesinlikle 

tüketilmemeli atılmalıdır. 

Etlerin Dinlendirilmesi 

Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler, sıcak ve taze olduğu için 

14-20C° de 5-6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim 

amacına göre sınıflandırılmalıdır. Kızartma, kıymalık, ve haşlamalık 

etler ayrılmalıdır. Kullanım miktarlarına göre ambalajlanmalı ve 

-40C° de soğutulmalıdır.

Kurban etlerinin olgunlaşması 
ve muhafazası nasıl yapılır? 
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Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden soğutucuya konursa, 

etlerdeki kasılmadan dolayı iç ısı yeterince düşmez ve et sıcak kalır; 

birkaç gün sonra kaba etler içlerinden bozulmaya başlar. Bu şekilde 

yeşillenip kokuşan etler tüketilmemelidir. 

Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalıdır. 

Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez, sert ve lezzeti azdır. 

Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve 

lezzetlidir. 

Kurbanlık etin dayanma süresi normal buzdolabı 

koşularında 5 veya 6 gündür. Bu süre kıymada genellikle 3 

gündür. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa 

etler derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir. 

Kesim sonrası taze ette görülen ilk değişim ölüm sertliğidir. 

Kesimden sonra ortam sıcaklığına bağlı olarak genellikle ilk 15 

dakika içinde başlar ve bütün kaslar kasılarak eklemler bükülmez bir 

hal alır. Ölüm sertliği halinde et, taze olmasına rağmen kendine 

özgü lastik kıvamlı, kuru ve aromasızdır. Böyle etler gevrek değildir 

ve pişirildiklerinde lezzet vermezler. Etin bir dizi enzimatik 

reaksiyonlar geçirerek sertliğinin çözülmesi ve tüketicinin arzu ettiği 

gevreklik, aroma ve lezzeti kazanması, olgunlaşma olarak ifade 

edilmektedir. Etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına veya 

10 C° nin altında bir ortamda tutulursa soğuk kasılması denilen olay 

meydana gelir.
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Düzensiz kasılmalar nedeni ile et tam bir olgunlaşma devresi 

geçiremediğinden sert yapı ve lezzet kaybı görülür. 

Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza 

eder. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, 

şoklandıktan sonra -18°C de 6 ay saklanabilir. Etler tuzla salamura 

edilerek de saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. 

Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma 

yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin daha uzun 

süre saklanması bozulmaya, besleyici değerinin azalmasına, lezzet 

ve aroma kaybına neden olur. İşkembe ve bağırsaklar çok iyi 

temizlendikten sonra değerlendirilmelidir. Temizlik için sağlığa 

zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Sakatat çok çabuk 

bozulduğu için kısa sürede tüketilmelidir. 

Kurban Etini Dağıtmak 

En uygun olan, kesilen kurbanın üçte birini kendi evinde yemektir; 

üçte birini akraba ve dostlara dağıtmak, kalan üçte birini de fakir 

fukaraya dağıtmaktır. Kurban etlerinin dağıtımında, kurban 

kesmeyenlere öncelik vermek uygundur. Fakat, insanların 

birbirine kurban kesip kesmediğini sorması ve bunun sonunda 

kesmiş olduğunu öğrendiklerine et vermemesi doğru değildir.
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Özellikle kurban bayramında yapılan kesimler çok fazla olduğundan 

ve genellikle kesimin ehliyetsiz kişilerce gerçekleştirilmesi 

nedeniyle zararlar daha da artmaktadır. Derilerde oluşan ekonomik 

kayıplardan birisi de koruma hatalarıdır. Bu hatalar, çoğunlukla, 

kurban sahibi, deri toplayan kurumlar ve deri tüccarları arasında 

organizasyonun iyi sağlanamamasından ileri gelmektedir. 

Bayramda kurban kesiminin özellikle ilk günde yoğunlaşması ve 

kurban sahibinin deriye yeterli önem vermemesi kayıpların daha da 

artmasına yol açmaktadır. 

Derinin tamamından yararlanılabilmesi için kesiksiz olması gerekir. 

Çünkü kösele yapımında ve dericilik sanayisinde, derinin ipliklerden 

oluşan katman kullanılır. Bu nedenle yüzüm esnasında derinin et 

yüzündeki yağ tabakalarının ve et parçalarının kalmaması ve bu 

ipliksel tabakanın korunması çok önemlidir. Çünkü tabaklanma 

sırasında deride oluşan bıçak yaraları belirginleşerek, bu bölgeler 

işe yaramaz hale gelir. 

Deri yüzüldükten sonra dayanıklılığını kaybeder. Gerekli koruyucu 

tedbirler alınmazsa mikroorganizma faaliyetleri başlar. Derinin 

yapısı bozulmaya başlar, deri dayanıklılığını kaybeder. Böyle 

derilerden gereği gibi yararlanmak mümkün olmaz. Bu nedenle 

hayvan kesilip yüzüldükten sonra derileri iyi korumak gerekir.

Kurban derilerinin korunması 
ve depolanması nasıl yapılır? 
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En önemlisi kokuşmayı önlemek için bir takım tedbirleri almak 

gerekir. Bu konuda sırasıyla şu işlemler yapılmalıdır: 

• Koyun derilerinin iyi yüzülebilmesi için havayla çok iyi şişirilmesi 

gerekir. 

• Yüzülürken derinin hasar görmemesi için yüzme işlemi mutlaka 

küt ve yuvarlak uçlu bıçaklarla yapılmalıdır. Çok sivri bıçak 

kullanılmaması gerekir. 

• Yüzülen derilerin üzerinde fazla et ve yağ parçaları bırakmamak 

gerekir. Kuyruktaki yağlı, etli, kemikli kısımlar kesilip atılmalıdır. 

• Yüzüm işlemleri sırasında deriye kan bulaştırmamaya dikkat 

edilmelidir. Eğer kan ve gübre gibi pislikler varsa bunlar 

temizlenmelidir. 

• Koyun, keçi gibi yünlü yapağılı deriler yıkanmaz, kurutulmaları 

zordur. Yünler arasında ısı meydana gelir, kızışma olur, bu da 

deriyi bozar. 

• Derileri hemen tuzlamak doğru değildir. Deri tuzlanmadan önce 

soğuması ve sularının süzülmesi için mutlaka 1-2 saat 

bekletilmelidir. Ancak bu süre 6 saati geçirilmemelidir. 

•  Derinin iç yüzünün tamamını kaplayacak şekilde tuz 

serpilmelidir. 
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• Deri muhafazasında tuzun nem çekici özelliğinden yararlanılır. Bu 

amaçla kullanılacak tuz taneli olmalı, tane büyüklükleri bulgur 

iriliğini geçmemelidir. En ideal tuz, kuş gözü tabir edilen irilikteki 

taneleri olanlardır. Tuz temiz olmalı ve kaya tuzu tercih edilmelidir. 

• Bir koyun derisini tuzlamak için 2, sığır derisine de en az 5 kilo tuz 

kullanılmalıdır. Tuz dışındaki maddeler, derinin daha çabuk 

bozulmasına neden olur. 

Tuzlanmış deriler, ilgili kişi ve kuruluşlara verilinceye kadar 

rutubetsiz, havadar ve serin bir yerde muhafaza edilmelidir. 

Tuzlama için deri, et yüzü üste gelecek şekilde gölgelik, hafif meyilli 

bir yere serilir. Bir saat kadar beklenerek soğuması ve kanlı ve pis 

suların akması sağlanır. Daha sonra kuru tuz serpilir. Her deri için en 

az ağırlığının yarısı kadar tuz kullanılmalıdır. Diğer bir ifadeyle, 

derinin et yüzü görünmeyecek şekilde tuzla örtülmelidir. 

Depolama esnasında ise tuzlanan deriler, et yüzleri üste gelecek 

şekilde üst üste yığılabilirler. Bu istifleme şeklinde, oluşan yığın 

yüksekliği bir metreyi aşmamalıdır. Bu şekilde iki gün bırakılan 

derilerin tuzlarını alıp, salamura olmaları sağlanır. Sıcak ve nemli 

olmayan depolarda 1-2 ay bekletilebilirler. Bozulmalarından şüphe 

edilmesi durumunda, deriler açılır, tuzları giderilir ve yeniden 

tuzlanırlar. İstifleme sırasında derilerin katlanmamalarına ve 

kıvrılmamalarına özen gösterilmelidir.
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ETLERLE BULAŞABİLEN
ÖNEMLİ HASTALIKLAR
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Kasaplık hayvanlar birçok hastalığın kaynağı olabilir ve bu 

hastalıkları insanlara bulaştırabilirler. Hayvanlardan insanlara 

geçen bu hastalıkların kurban bayramlarında görülme sıklığı 

yaklaşık %30 oranında artmaktadır. Türkiye ve pek çok komşu 

ülkede bruselloz, kist hidatid, sistiserkoz, sarkoplazmoz, verem, 

toksoplazmoz, şarbon gibi hastalıklar günümüzde hala 

görülmekte ve önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaya devam 

etmektedirler. Bu hastalıklardan ileri gelebilecek tehlikenin 

azaltılması veya önlenmesi için öncelikle hastalıkların hayvanlarda 

kontrol altına alınması gerekir. Buna ilave olarak kasaplık 

hayvanların asgari teknik ve sağlık şartlarına sahip kesim 

yerlerinde kesilmesi ve tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaştırılması 

gerekir. 

Kasaplık hayvanlarda görülen ve insanlara bulaşabilen 

hastalıklardan bazıları aşağıda kısaca açıklanmıştır.

“Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların görülme 

sıklığı kurban bayramlarında yaklaşık %30 oranında 

artmaktadır.”

Hayvanlardan insanlara 
bulaşabilen hastalıklar 
(zoonozlar) dan 
önemlileri nelerdir? 
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Tüberküloz (Verem) 

Tüberküloz bütün evcil ve yabani hayvanlarda görülür. 

Mycobacterium bovis sığırlarda tüberküloz hastalığının etkenidir ve 

enfekte sığırlardan insanlara bulaşabilir. Hastalık tüberkülozlu 

hayvanların çiğ sütlerinin içilmesi ile veya tüberkülozlu etlerin ve 

organların yenmesi ile insanlara bulaşır. Ancak tüberkülozlu 

hayvanların muayenesinde etlerde, farklı organ ve lenf 

yumrularında meydana gelen ve tüberkül olarak adlandırılan tipik 

değişikliklerle tüberküloz teşhis edilebilir. Bu durumda tüketilmesi 

engellenmelidir. Özellikle yaygın tüberküloz lezyonları varsa çok 

dikkatli olunmalı, etraftaki insanların sağlığı tehlikeye atılmamalıdır. 

Bruselloz (Malta humması) 

Hastalığın etkenleri Brucella abortus bovis, B.suis ve B.melitensis’ tir. 

İnsan ve hayvanlarda bruselloza neden olurlar. İnsanlarda 

enfeksiyon hasta hayvanlar ve etleriyle temasta el ve konjuktiva ile, 

hastalıklı süt ve süt ürünlerinin tüketimi ile, fetal atıklardan solunum 

yoluyla meydana gelir. Hastalık düzensizlik gösteren ve nüksetme 

eğilimli bir ateş ile karakteristiktir. 

Bunun yanı sıra terleme, ağrı, eklemlerin şişmesi, bazen cinsel 

organlarda hastalık tabloları ile seyredebilir. Kasaplık hayvanların 

kesim ve parçalanması sırasında hastalıklı memeler karkas ve 

organları bulaştırırlar. Etken etlerde haftalar hatta aylarca canlı kalır. 

Tuzlanmış ve salamura edilmiş etlerde 150 gün canlılığını korur. 

İnsanlar için tehlike sadece temas yoluyla değil, aynı zamanda kan 

emen sinekler ve böcekler vasıtasıyla da oluşur. Özellikle hayvanda 

enfeksiyon akut devrede ise ve ateş varsa bakteriler kanda da 

bulunabilir ve insanlara bulaşabilir. Böyle hayvanlar kesilmemeli, bir 

veteriner hekim’e danışılmalıdır.
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Antraks (Şarbon) 

Hastalığın etkeni Bacillus antracis’tir. Antraks oldukça tehlikeli bir 

zoonozdur ve hastalık insanlara hasta hayvanlardan temas yolu ile 

bulaşır. Bu nedenle hasta hayvanların derilerini yüzen ve işleyen 

kasaplar veya işçiler hastalığı kendilerine ve etrafa bulaştırırlar. 

Hasta hayvanların etlerini tüketen insanlarda ise bağırsak antraksı 

oluşur ve çoğu zaman ölümle sonuçlanır. Antraktsa kanın 

pıhtılaşmadığı ve siyahımsı kırmızıya kadar koyu renkte olduğu 

dikkati çeker. Özellikle sığırlarda dalak normal büyüklüğünün 

birkaç misli büyümüştür. Dalağın pulpası siyaha yakın renkte ve 

kolayca ufalanabilen kıvamdadır. Trake ve bronşlar kanlı ve 

köpüklü bir sıvı ile doludur. Kalp, karaciğer ve böbrekler kırmızı, 

şişkin ve gevrektir. Koyunlardaki belirtiler sığırlara benzemekle 

birlikte dalak büyümesine her zaman rastlanmayabilir. Bu hastalık 

hızlı geliştiği için hayvan henüz kesilmeden, kurban öncesi 

bekletme döneminde dahi belirtiler görülebilir. Kesim öncesinde 

şüpheye düşüldüğünde veya kesim esnasında tipik belirtiler 

görüldüğünde kesimin hemen durdurularak veteriner hekime 

danışılması ve antraks olduğu kesinse imha edilmesi yoluna 

gidilmelidir.
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Taeniasis (Sistiserkozis) 

Farklı tenya cinsleri tarafından 

oluşturulabilir ve buna göre özel isimler 

de verilebilir. En yaygın ve sığır etleriyle 

ilişkili tipi Tenya saginata’dır. 

Abdestbozan seridi olarak da bilinir. Erişkin şekli 

insanların ince bağırsaklarında, larva şekli olan 

(Sistiserkus bovis) sığır iskelet kasları ile dil, yutak, 

çene, kalp ve diyafram kaslarında yaşar. Bulaşma, 

larvaları içeren kistli etlerin insanlar tarafından 

yenmesi ile gerçekleşir. Bağırsaklarda gelişen erişkin parazit, 25-30 

sene kadar burada kalabilir, boyu 6 metreye kadar çıkabilir. Etkenin 

alımından 8-10 hafta kadar sonra parazitin 100.000 kadar yumurta 

içeren halkaları dışkı ile atılır. Bu yumurtalar sığırlar tarafından 

alınırsa, bunların çizgili kaslarında sistiserk formu oluşur. Enfekte 

kişilerde iştah bozukluğu, karında şişme ve ağrı, bulantı, kusma, 

kabızlık ve ishal gibi bozukluklar şekillenebilir. 

Hidatidoz (Kist Hidatik) 

Halk arasında “köpek hastalığı”, “kıl hastalığı”,“köpek kisti” veya 

“su kesesi” gibi isimlerle bilinen hidatidoz kontrolsüz hayvan 

kesimlerinin fazla olduğu ülkemizde de oldukça yaygın olan ve 

üzerinde dikkatle durulması gereken önemli bir halk sağlığı 

sorunudur. Erişkin şekli köpek, kurt, çakal gibi etcil hayvanların ince 

bağırsaklarında yaşar ve adı Echinococcus granulosus’tur. Bu 

şeridin larva formu koyun, keçi, sığır başta olmak üzere birçok 

memeli hayvan ve insanlarda gelişir ve hidatid kist’leri yapar.
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Enfekte köpeklerin dışkısı ile atılan içi yumurta dolu halkaların dış 

etkenlerle parçalanması sonucu yumurtalar çevreye yayılarak su 

ve gıda maddelerine bulaşırlar. İnsanlar ve hayvanlar gözle 

görülemeyecek kadar küçük olan bu parazit yumurtalarını, bulaşık 

su ve maddeleriyle gıda (sebze, meyve gibi) veya yumurtalarla 

bulaşık ellerin yıkanmadan ağza götürülmesiyle alarak enfekte 

olurlar. Alınan bu yumurtalar, insan ve hayvanların ince 

bağırsaklarındaki enzimlerin etkisiyle parçalanır ve içerisindeki 

larvalar serbest kalır. Serbest kalan larvalar kan yoluyla karaciğer 

ve akciğer başta olmak üzere beyin, kalp, böbrek gibi birçok 

organa giderek yerleşir ve bu organlarda hidatid kist’leri 

oluştururlar. Bu kistlerin boyutları fındıktan çocuk başı 

büyüklüğüne kadar değişebilir. Eğer bu kistli organlar köpekler 

tarafından yenilirse çiğneme ve sindirim esnasında kistler 

parçalanır ve içlerindeki larvaların her biri köpeğin ince 

bağırsağında erişkin şerit haline dönüşür. 

Enfekte insanlarda kistin bulunduğu organa bağlı olarak karın 

ağrısı, bulantı, kusma, sarılık, solunum güçlüğü, öksürük, baş 

ağrısı, işitme, görme, algılama ve koordinasyon bozukluğu gibi 

belirtiler görülebilir. Ayrıca bazen vurma, çarpma, düşme gibi 

durumlarda kistlerin patlaması sonucu anaflaktik şok oluşabilir ve 

ölümlere neden olabilir. Çok büyük ekonomik kayıplara neden 

olan bu hastalığın hayvanlarda tedavisi mümkün değildir. 

İnsanlarda ise kistlerin ameliyatla çıkarılması veya ilaçla 

küçültülmesi mümkün olmakla beraber tedavi çok güç ve risklidir. 

Ayrıca hastalıktan dolayı ameliyat geçiren bireylerde tam iyileşme 

sağlanamamakta, bu kişiler sürekli nüks korkusuyla yaşamaktadır.
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“Kistli organlar kesinlikle çöpe atılmamalı, üzerine yanıcı bir 

madde dökülerek yakılmalı veya derin çukurlar kazılıp 

üzerine sönmemiş kireç döktükten sonra köpeklerin 

çıkaramayacağı şekilde gömülmelidir.”

Diğer birçok bulaşıcı hastalıkta olduğu gibi en uygun çözüm yolu 

insan ve hayvanların bu hastalıktan korunmasıdır. Bu hastalıkla 

mücadele için özellikle Kurban Bayramlarında kurban kesen herkes 

kestikleri hayvanların iç organlarını kontrol etmeli, eğer içi sıvı dolu 

beyaz keseler var ise bunları imha ederek köpekler tarafından 

yenmesi engellenmelidir. Bu amaçla kistli organlar derin bir kap 

içerisinde toplanmalı ve üzerine yanıcı bir madde (benzin, mazot) 

dökülerek yakılmalı ve veya 2-3 metre derinliğinde çukurlar kazılıp 

üzerine sönmemiş kireç döktükten sonra köpeklerin 

çıkaramayacağı şekilde gömülmelidir. Kesinlikle çöpe atılmamalıdır.
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