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Değerli katılımcılar , 
Salmonella ile mücadele üretim zincirinin her aşamasında yapılmalıdır. Kesimhane bu 
zincirin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Konumuz kesimhanede Salmonella riskinin 
azaltılmasına yönelik uygulamalar ancak izin verirseniz bir kaç cümle ile Kanatlı 
kesimhanesinin gıda zincirindeki konumundan bahsetmek istiyorum. 

Kesimhane merkezileştirici bir etkiye sahiptir. Çok sayıda kümesten, farklı ekolojik 
ortamlardan gelen canlı hayvanlar burada buluşur, kesimleri yapıldıktan sonra ürün olarak 
yine çok farklı yerlere dağılır. Bu merkezileştirici etkinin anlamı şudur: Gıda güveliği 
problemleri burada kontrol altına da alınabilir, kontrolden de çıkabilir. Bu, kesimhane 
operasyonlarının kalitesine ve güncelliğine bağlıdır.  
 Kesimhane ile ilgili bir diğer konu, bu kesim işlemlerinin doğasında çapraz 
kontaminasyon olmasıdır. Bu nedenle, mikrobiyolojik risk bazen kesimhaneden artarak çıkar. 
Araştırmalar gelen canlı hayvanların %3-4 Salmonella pozitif iken, kesimden sonra bu oranın 
%20-35 olduğunu ortaya koymuştur. Çapraz kontaminasyon tamamen önlenemez ancak 
asgari düzeyde tutulabilir. 
 

Kısaca bu konulara değindikten sonra, kesim aşamalarını sıasıyla anlatarak her 
aşamada ne gibi uygulamalar/önlemeler alınabilir, bunlardan bahsedelim.   
 
Yemden Kesme: Kesimhaneye göndericek hayvanların, kesimden 7-8 saat önce yemden 
kesimesi çok önemlidir. Bundan daha kısa olan açlık sürelerinde kursak ve bağırsaklar dolu 
olacağından, bu organların uzaklaştırılması esnasında yırtılma olasılıkları yüksektir. Ayrıca, 
elektrikle bayıltma işlemi sonunda, kasılmalar sonucu kloakadan fekal sızmalar olur. 8 saatten 
daha uzun yemden kesme de ise, aç kalan hayvanlarda eşelenme refleksi uyarılır ve hayvanlar 
beslenmek için zemindeki kaynaklara yönelirler. Bu durumda, bol miktarda Salmonellaya 
maruz kalabilirler. Resimde yemden kesme süreleri 0, 3 ve 8 saat olan karkasların kursaklarını 
görüyorsunuz. 0 ve 3 saat olanları parçalamadan uzaklaştırmak mümkün mü? Kontamine 
altlıktan (litter) alınan Salmonellaların yoğun şekilde bulunduğu organ ise kursaktır. Bakın 
size açlık süresi ile kursaktaki Salmonella seviyesi arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir veri 
göstereceğim. Bu grafikte açlık süresi uzadıkça Salmonella miktarının arttığı açıkça 
görülüyor. Açlık süresinin fazla uzatılması, barsakların zayıf olmasına ve yine kolay 
parçalanmasına neden olabilir.  
 Kursak önemli bir Salmonella kaynağı. Daha ilerde de bahsedeceğiz ancak bu noktada 
hayvanları kesime hazırlarken uygulanabilecek bir başka seçenek daha var. Son 24 saatte 
hayvanların içme suyunun asitlendirilmesi. Asidifiye sodyum klorit (ASC) yada organik 
asitlerle kursaktaki ve sindirim kanalının daha altlarındaki kolonizasyon bölgelerinde 
Salmonellayı azaltığı belirtilmektedir. Gördüğünüz bu veriler, son 24 saatte 600 ppm ASC 
ilave edilerek pH sı 3.00’a düşürülmüş içme suyunun  Kursakta kontrol grubuna göre 
Salmonella sayısında 2.00 log birime yakın bir azalma sağladığı görülüyor. Azalmalar, daha 
az olmakla birlikte, ince bağırsak  ve sekumda da gerçekleşmektedir. 
 
Ulaşım: Canlı hayvanların kafeslenerek kesimhaneye getirilmesi aşaması bir diğer önemli 
konu. Ulaşımda kullanılan araç ve kafeslerin temizlik ve dezenfeksiyonu mutlaka yapılmalı. 



Bilindiği gibi bu işlem daldırma yada spreyleme yöntemleriyle yapılmaktadır. Ancak, kirli bir 
kafesi, dezenfektan solüsyonlarına daldırma yada spreylemenin yararlılığı tartışılmalıdır. 
Genellikle organik kirler temizlenmeden yapılan bu işlem patojenleri öldürmez. Ayrıca, 
ıslatma sonucu kafeslerdeki kurumuş dışkı ve eksudatlar tekrar yumuşar ve önemli bir 
kontaminasyon kaynağı olabilir. Salmonella negatif bir sürüden alınan hayvanlar bu 
kafeslerde patojenle kontamine olabilir. Temizlik aşaması yapılmadan dezenfeksiyon yapmak 
anlamsızdır. Ayrıca, kafeslerin tekrar kullanılmadan önce kurutulması önemlidir. 24 saatlik 
bir kurutmanın E. coli ve Campylobacter’leri inaktive ettiği bildirilmiştir. 
 
Kesim Tekniği: Elektrikle bayıltılan hayvanların kanının akıtılması amacıyla genellikle 
sadece juguler venayı içine alan yüzeysel bir kesik uygulanır. Medulla spinalis, özafagus, 
trake ve arterler sağlam kalır. Bu durumda, ölüm süresi gecikeceğinden, kasılmalar sonucu 
hayvanın kanının daha iyi akacağı ve tüy ıslatma kazanında internal kontaminasyonun 
azaltılacağına inanılır. Ancak, bu uygulama başın uzaklaştırılması esnasında kursağın 
parçalanmasıyla sonuçlanır. Bu durumda, kursak içeriği, özellikle boyun derisini kontamine 
eder.  Bundan kaçınmanın bir yolu da, yüzeysel bir kesik değil de, özafagus ve trakeyi de 
içine alan bir derin bir kesik uygulamaktır. Bu durumda başın çekilmesi esnasında kursağın 
parçalanmasının önüne geçilebilir. Ancak bu durumda da internal bulaşmanın artacağı göz 
önünde bulundurulmalıdır.  
 
Haşlama (Tüy Islatma): Haşlama aşamasında kanatlı gövdesinin kısmi temizliği sağlanırken 
kıl folikülleri ve epidermis de gevşetilerek tüy yolmanın kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.  
Ancak, bu işlem gerçekleştirilirken yaygın bir çapraz kontaminasyon olacağı, ve trake 
kesilmemiş olsa bile internal bulaşma olacağı malumdur. Ayrıca kullanılan teknolojiye bağlı 
olarak, haşlama tankında biriken organik kir, bulaşmayı arttırmaktadır. Buradaki riski 
azaltmak için neler yapılabilir? Herşeyden önce tek ve durgun sulu haşlama tanklarından 
vazgeçilmelidir. Genel bir prensip olarak, durgun sulu tanklarda haşlama ve ya soğutma, 
mikrobiyolojik riski arttırır. Kir birikimi bu sistemde hat safhadadır. Bunun yerine Counter-
current tanklar kullanılmalıdır. Bu sistemde ıslatma suyunun akış yönü, kesim hattının zıttı 
yöndedir. Kontaminasyonun azaltılması bakımından etkilidir.  Haşlama işlemi için daha 
uygun olanı ise “Çok aşamalı haşlama tankları (Multi-stage scalding tank)” kullanılmasıdır. 
Bu sistemde 3 farklı tankta ıslatma işlemleri uygulanır. Her birinin sıcaklık derecesi farklıdır. 
Gördüğünüz resimde böyle bir sistmde ki kirlilik değişimi açıkça ortadadır. İlk tanktan alınan 
suyun rengi ile son tanktan alınan suyun rengi arasındaki fark kirliliğin azaltıldığını 
göstermektedir.  
 Tüy ıslatma aşamasında, hayvanların kiri tamamen uzaklaştırılamaz, özellikle de 
kümeslerden gelen hayvanlar çok kirli ise. Bu durumda, kirler ıslanarak yumuşayacağından 
önemli bir kontaminasyon kaynağı haline dönüşebilir. Bu riski minimize etmek için haşlama 
tankı öncesi fırçalı temizlik kabini kullanmak yararlı olacaktır.   
 Tüy ıslatma aşamasında Salmonella riskini azaltmak amacıyla haşlama suyuna 
antimikrobiyel maddeler ilave edilebilir.  
 Haşlama suyunun pH’ sı 9.0 ve üzerinde yada 4.5 ve altında olmalıdır. Sıcaklık ise 48-
58°C arasında olmalıdır.  Haşlama suyuna  NaOH (%1) yada Hipokoloroz asit (HOCl) (%0,1) 
ilave edilebilir. Her ne kadar yüksek sıcaklıkta ile asit veya alkali ortamın mikroorganizmalar 
üzerine daha yıkımlayıcı olduğu bilinmekte ise de, Salmonella üzerine etkinin çok sınırlı 
olduğu ortaya konmuştur. Biriken organik kirin koruyucu etkisi bunda en önemli faktördür. 
NaOH’in haşlama suyunda, HOCl’nin ise haşlama öncesi fırçalı temizlik kabininde kullanımı 
önerilmekte olan bir uygulamadır. 
 



Tüy Yolma: Tüy yolma aşamasında, çapraz kontaminasyon karkas yüzeyinin tamamına, 
dönen kauçuk parmaklar vasıtaysıyla dağılır. Bakteriler tüy ve telek foliküllerine hapsolabilir, 
ve hatta bu foliküller yağ globülleri gibi organik kirlerle kapanabilir. Tüy yolma aşamasının 
mikrobiyolojik faturası oldukça ağırdır. Şekilde gördüğünüz veri setinde, tüy yolma 
sonrasında Salmonella ve Campylobacter prevalansındaki dramatik artış açıkça 
görülmektedir.  Yine, gördüğünüz resimde, haşlama işlemi sonrası yığınlar halide bulunan 
Salmonella hücrelerinin tüy yolma sonrası gövdenin tamamına yayıldığı görülmektedir.  
 Tüy yolma süresini uzatmak mikrobiyolojik riski azaltmada etkili olabilir mi? Kısaca, 
hayır. Bu verilerde, 30 ve 60 sn’lik  tüy yolma sürelerinin E. coli ve Campylobacter sayılarına 
etkileri karşılaştırılmıştır. Gördüğünüz gibi, süreyi uzatmak, bakteri seviyesini arttırmaktan 
başka bir işe yaramamaktadır. 
 Tüy yolma aşamasında riski azaltmak için alınabilecek tedbirler sınırlıdır. Plastik 
parmaklar düzenli olarak kontrol edilmeli, çatlak-yırtık olanlar yenilenmelidir. Günlük 
temizlik ve deznfeksiyonları yapılmalıdır. Tüy yolma esnasında antimikrobiyel spreyi 
uygulanabilir, ancak yaygın bir uygulama değildir.  
 Tüysüz/teleksiz piliç yetiştiriciliği, ticari yetiştiricilikte kendine yer bulmuş bir 
uygulama haline gelmiştir. Acaba bu piliçlerin kullanımı kesimhanedeki sorunları azaltır mı? 
Yapılan çalışmalar Salmonella prevalansı bakımından tüylü ve tüysüz hayvanlar arasında 
önemli farklılıklar olmadığını göstermiştir. Tüy ıslatma ve tüy yolma esnasında fekal 
bulaşmayı ve internal bulaşmayı önlemeye/azaltmaya yönelik olarak kan akıtmadan sonra 
boynun  plastik klipslerle bağlanması, kloakanın  bir tıpa yada bir dikiş yoluyla kapatılması 
metodları da bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Bu metodların etkili olduğu ancak bu gün 
için pratik olmadığı sonucuna varılmıştır. 
 
Ayakların kesilmesi ve yeniden asma:  Bu nokta, kesimhanenin kirli ve temiz bölümlerinin 
ayrıldığı noktadır. Personel trafiğinin bölümler arası geçişe izin vermeyecek şekilde 
düzenlenmesi gerekir. Ayaklar kesildikten sonra hat değişiminin otomatik olarak yapılması 
çapraz bulaşmayı azaltma bakımından daha uygundur. Manuel değiştirmelerde, karkasların 
masada beklemesi, kursak ve kloakadan sızmalar sonucu bulaşmanın artması gibi riskler söz 
konusudur. 
 
Sprey Kabinleri:  Kesim hattının değişik noktalarında karkasları yıkamak yada 
antimikrobiyel solusyonlar uygulamak amacıyla sprey kabinleri kullanılabilir. En yaygın 
kullanıldıkları noktalar, kloaka açma öncesi ve iç-dış yıkama ünitesin olmayan işletmelerde 
hava soğutma öncesidir. Bunlara ilave olarak, haşlama öncesi fırçalı sprey kabinler 
kullanılabilir. Kloaka açma işleminden önce kullanılan başlıca antimikrobiyeller: ASC (500-
1200ppm), TSP (%10), HOCl (20-30 ppm) ve Cetylpyridinium Chloridde’dir. Spreylerin 
antimikrobiyel etkinliklerine etkili olan faktörler, kullanılan antimikrobiyel madde ve 
konsantrasyonu, sprey basıncı, harcanan solüsyon miktarı, zaman, ve püskürtme uçlarının 
yönleridir. Bu faktörler optimize edilmeli ve sık sık değiştirilmemelidir. Optimize edilen 
değerler birer kritik limittir. 
 
Kloakanın çıkarılması: Bu işlemin amacı bilindiği gibi kloakayı çevre dokulardan ayırarak 
kolonun sonunu serbest hale getirmektir. Tam otomatik- yarı otomatik ekipmanlarla 
yapılabilir. Tam otomatik ekipmanların ayarları iyi değilse, sonuç tam bir felaket olabilir. 
Resimde gödüğünüz tablo böyle bir hatanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Kloaka çevresi 
tam olarak kesilmemiş olabilir. Bu durumda iç organların çıkarılması aşamasında problemler 
ortaya çakacaktır. Ayrıca, bağırsaklar yırtılabilir, parçalanabilir. Böbrekler ve omurga hasar 
görebilir. Hatta femur kırıkları oluşabilir. Ekipman ayarları gövde ağırlığına göre 



yapılmalıdır. Kesimhaneye gelen hayvanların ağırlıklarında varyasyon yüksek ise, gerekli 
tedbirler alınmalıdır.  
 
Karın boşluğunun açılması ve İç organların çıkarılması:  Bu aşamada GI kanalın bütün 
halde  çıkarılması esastır. Daha önce bahsettiğim açlık süresinin etkileri bu aşamada daha da 
önem kazanmaktadır. Kloaka açılduktan sonra karın boşluğu açılır ve iç organ paketi dışarı 
çekilir. Bu işlem tam otomatik ekipmanlarla yada manuel olarak yapılmaktadır.  Ekipman 
ayarları yine burada önem kazanmaktadır. Resimde parçalanmış bir bağırsak görüyorsunuz. 
Bu tablonun sonucunda kontamine olan ekipmanlar, diğer karkasları da kontamine edecektir. 
Tam otomatik sistemlerde teknoloji farklılıkları bulunmaktadır. İç organ paketini hasarsız 
şekilde çıkarma yüzdesi yüksek sistemler kullanılmalıdır. Resimlerde bu sistemlerden ikisini 
görüyorsunuz. 
 
İç-Dış Yıkama Sistemleri (IOBW):  İç organlar çıkarıldıktan sonra dış yüzey ve karın-göğüs 
boşluğu su yada antimikrobiyel maddelerle yıkanmasını sağlayan sistemdir.  Karın ve göğüs 
başluğunda biriken eksudatın uzaklaştırılması etkili bir şekilde yerine getirilebilir.  
 
Karkas dekontaminasyonu amacıyla antimikrobiyel kimyasalların kullanılması:  Bu 
amaçla, izin verilen antimikrobiyel etkili maddelerin kullanılması patojen riskini azaltır ancak 
tamamen yok etmez. Şu ana kadar anlatılan uygulamalarla birlikte kullanıldığında çok daha 
yararlıdır. Bu uygulamanın kesim hattının tek bir noktasında uygulanmasından ziyade farklı 
noktalarda uygulandığı taktirde, etkileri daha iyi ortaya çıkar. Ayakların kesilmesi - yeniden 
asmadan sonra, iç organların çıkarılmasından sonra, ve/veya soğutma işlemi sonrası 
uygulanabilir. Antimikrobiyeller  online sprey, online daldırma, IOBW, veya sadece daldırma 
yöntemleri uygulanabilir.  Bu slaytta, kanatlı kesimhanelerinde kullanılan bazı 
antimikrobiyelleri görüyorsunuz.  ABD kanatlı sektöründe hangi kimyasalın daha çok 
kullanıldığını belirlemeye yönelik bir araştırmada,  ilk sırayı ASC’nin aldığı ve bunu TSP’nin 
ve klordioksitin takip ettiği ortaya çıkmıştır. Grafikte de bu araştırmanın sonuçlarını 
görüyorsunuz.  

Antimikrobiyelleri kullanırken,  bunların etkilerini sınırlandıran fiziksel ve kimyasal 
faktörler olduğunu unutulmamalıdır. Organik madde yoğunluğu, kanatlı karkas yüzeyinin 
yapısı, yüzeyde ilk oluşan su filmi bu faktörlerin en önemlileridir. Gördüğünüz resimde, 
deriden yapılan kazıntıda ortaya çıkan kir görülmektedir. Bu kir, antimikrobiyel etkiyi 
sınırlandırmaktadır. Sonuç olarak, antimikrobiyel uygulama gerekli ancak yeterli değildir.   
 
Soğutma: Bilindiği gibi, soğutmadan amaçlanan postmortem pH düşüşünü yavaşlatmak ve 
mikrobiyel faaliyetleri kontrol altına almaktır. Göğüs eti sıcaklığı, soğutma sonunda ≤4C° ye 
düşürülmelidir. Bu amaçla kullanılan teknikler daldırma, evaporatif hava soğutma ve kuru 
hava soğutmadır. Peki hangi soğutma tekniği daha uygundur? Literatüre baktığımızda 
Daldırma tekniğinin mikrobiyolojik kaliteye etkisi ile ilgili çok sayıda bilimsel araştırma 
mevcut iken hava soğutma ile ilgili araştırma sayısının sınırlı, soğutma tekniklerini 
karşılaştıran araştırma sayısının ise çok sınırlı olduğunu görüyoruz.  
 Daldırma tipi soğutmada çapraz kontaminasyon devam etmektedir. Bu soğutma 
tipinde antimikrobiyel uygulama kaçınılmazdır. Ancak bu uygulamalar esnasında, seçilen 
kimyasal bağlı olarak optimum etkinlik şartlarının (kimyasalların kinetiklerine uygun, pH, 
organik madde birikiminin önlenmesi, yeterli su miktarı ve hareketi) sağlanması 
gerekmektedir. Durgun suda soğutma terkedilmelidir çünkü genellikle mikrobiyel riski 
azaltmak yerine arttırmakla sonuçlanmaktadır. Bunu yerine counter-current su akışının 
sağlandığı soğutma tercih edilmelidir. Görmekte olduğunuz veriler, antimikrobiyellerin uygun 
kullanımı ile yapılan daldırma tipi soğutmanın bazı önemli patojenler üzerine etkisine bir 



örnektir. Bu metotla, 1.0 ile 2.5 log arasında azalma elde edilebilir. Bu slaytta da, soğutma 
suyunda kullanılan antimikrobiyel maddelerden bazılarını görüyorsunuz. Yine bu grafikte de, 
soğutma suyunda en sık kullanılan maddelerin HOCl, perasetik asit ve klordioksit olduğu 
görülmekte.  
 

Hava soğutma yöntemi çapraz bulaşmanın çok daha az seviyelerde olduğu bir 
metottur. Evaporatif soğutmada spreyleme yolula antimikrobiyel madde uygulamasıda 
yapılabilir. Hava soğutma,  patojen sayılarındaki değişim bakımından daldırma tipine benzer 
olmakla birlikte, patojen prevelansını azaltma bakımından üstün bir yöntemdir. Bunu nedeni 
muhtemelen çapraz bulaşmanın çok daha az olmasıdır.  
 
Diğer uygulamalar: Kesim aşamalarında alınabilecek önlemlere ilave olarak, Salmonella ve 
diğer patojenlerin kontrolü amacaıyla, saoğutma sonrası  ve/veya parçalama sonrası 
antimikrobiyel uygulamalar (spreyleme) yapılabilir. İç yüzeyleri, bakteriosinler gibi 
antmikrobiyellerle kaplı ambalajlama teknolojilerinden yararlanılabilir. 
 

 
Bu sunumda GMP’lere değinilmemiştir. Gıda Hijyeninin sağlanmasında önemi 

büyüktür. Kanatlı kesimhanesinin sanitasyonu kolay bir iş değildir, masraftan 
kaçınılmamalıdır. İşletmenin sadece fiziksel temizliğinin değil,  mikrobiyolojik temizliğinin 
sağlanması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. 
 
Sonuç:  Salmonella ile mücadelede sihirli değnek yoktur. Bu nedenle komplekstir.  Çoklu 
bariyer kavramına uygun hareket edilmelidir. Sonuç alabilmek içim kuluçkahaneden satış 
noktalarına kadar olan üretim zincirinin tamamında tüm önlemler alınmalıdır. Antimikrobiyel 
madde uygulamaları, kötü hijyen uygulamalarını maskelemek için kullanılmamalıdır, ki 
burumda zaten sonuç ta alınamaz.. Bu sunumda anlatılanlar HACCP programı çerçevesinde 
ele alınmalıdır.  
 


