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DAĞITIM YERLERİNE
 

1952 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobioloji Enstitüsü tarafından
yayın hayatına başlayan Balık ve Balıkçılık Dergisi, 1952-1953 yılları arasında Et ve Balık
Kurumu'nun desteğiyle; Ocak 1954 tarihinden itibaren tamamıyla Et ve Balık Kurumu Umum
Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır. 1966 yılından bu yana Et Endüstrisi, Et ve Balık
Endüstrisi, Et ve Balık Kurumu ve son olarak 1993 yılında özelleştirme kapsamına girmesiyle
Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Dergisi adında yayın hayatını  1994( )https://www.esk.gov.tr/tr/ebkyayinlari

yılına kadar akademik düzeyde sürdürmüş, sonrasında yayın sürecine ara vermiş ve 2021 yılı
 üniversitelerle iş birliği çerçevesinde Kurumumuzun imkanlarını üniversitelereitibariyle

açmayı da amaçlayan  Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi (

 adıyla, yeniden yayımlanmaya başlanması için)https://www.esk.gov.tr/tr/akademiketvesutkurumudergisi

gerekli resmi başvuruları tamamlanmıştır.
Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi'nde, dünyada ve Türkiye'de tarım, hayvancılık,

balıkçılık ve su ürünleri ile et ve süt sektörü temelinde gıda hijyeni ve teknolojisi, gıda
güvenliği, hayvancılık ekonomisi, halk sağlığı, sağlıklı ve dengeli beslenme, beslenmenin
önemi, biyokimya, mikrobiyoloji, AR-GE çalışmaları ve kalite yönetim sistemleri, helal gıda
ve bu kapsamlardaki eğitimin rolü alanında, ulusal ya da uluslararası ilgi, uygulama içeren ve
güncel bilgilere sahip bilimsel makalelere yer verilecektir.

Et ve Süt Kurumu, 68 yıllık köklü bir kuruluş olarak yaklaşık 30 yıllık akademik dergi
arşiviyle  adıyla yayın hayatına yeniden başlarken;Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi
kapsam dâhilindeki  ( )https://www.esk.gov.tr/tr/amacvekapsam ilk sayısına; katkı sağlayacağını
düşündüğünüz makalelerinizle katılımınız  bizi memnun( )https://www.esk.gov.tr/tr/makalecagrisi

edecektir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

 

Ek : Dağıtım Listesi
 

T.C.
 ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AR-GE Şube Müdürlüğü

Sayı :45326209-806.01.02-E.75621
Konu :Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi

Bilgi için:Süleyman DÜNDAR
Veteriner Hekim

Telefon No:(312) 284 36 70-2787

Not: 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Doğrulama Kodu : PMYWUIJC Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/et-ve-sut-ebys

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması http://193.140.253.232/envision.Sorgula/BelgeDogrulama.aspx?V=BE5NBTLJF adresinden yapılabilir.
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