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CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 50. YILDÖNÜMÜ
ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜN KURDUĞU VE TÜRK MİLLETİNE EMANET ETTİĞİ 

CUMHURİYETİMİZİN 50. NCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ BÜTÜN YURTTA, YAVRUVATAN 
KIBRIS'TA VE DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZDE 26 EKİM 1973 TARİHİNDEN İTİBAREN DÜZEN
LENEN PARLAK VE MUHTEŞEM TÖRENLERLE KUTLANDI

ULU ÖNDER ATATÜRK’ÜN 10. YIL NUTKU

Türk Milleti !
Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onun

cu yılını doldurduğu en büyük bayramdır.
Kutlu olsun !
Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin se

vinci ve heyecanı içindeyim.
Yurttaşlarım,
Az zamanda çok ve büyük işler yaptık; bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı 

ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.
Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak 

aziınkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha 
çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en 
mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkacağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta 
ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çı
karacağız.

Bunun için bize zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımı
zın surat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nisbetle daha çok 
çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız.

Bunda da muvaffak olacanımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin krakteri yüksek
tir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir  ̂ Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraber
likle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet 
yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müsbet ilimdir-

Şunu da ehemmiyele tebarüz ettirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk mille
tinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda da yükselmektir. Bunun içindir ki, 
milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını gü
zel sanatlara sevgisini, millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirler
le besliyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk milletine çok yaraşan bu ülkü, onun 
bütün beşeriyete hakikî huzurunu temin yolunda kendine düşen medenî bir vazifeyi yapmak
ta muvaffak kılacaktır.

Büyük Türk milleti, on beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok 
sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki, bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkımdaki itimadını 
sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım.

Bugün aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki, millî ülküye tam bir bütünlükle yürümekte 
olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medenî âlem, az zamanda, bir kere daha 
tanıyacaktır.

As!cl şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medenî kabiliye
ti, bundan sonraki inkişafiyle, âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi do
ğacaktır.

Türk milleti :
Ebediyete ekip giden her on senede bu büyük millet bayramını daha yüksek şeref

lerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

Ne mutlu Türküm diyene !.
29 Ekim 1933
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Türkiye’de et, bir endüstri konusu olarak ilk defa 1936 da toplanan «Sanayi Kong

re s in d e  ele alınmış ve bunu takip eden yıllarda da m em leketin çektiği et sıkıntısı 
vesilesiyle Ünüversite ve çeşitli Kurum lar tarafından hazırlanan raporlar sonucunda 
H üküm et tavsiye ve raporların ışığı altında m em leket hayvancılığının kalkındırılma
sı, kasaplık hayvan üretim i ile et üretim  ve tüketim inin düzenli olarak yürütülm esini 
tem in için bahkcılığıda kapsayacak şekilde bütün hizmetlerin önce Ticaret Ofisi bi
lâhare de Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ifasına karar vermiştir.

25.6.1949 tarih ve K/784 sayılı Kararname ile T.M. Ofisi bu görevleri yapabilmek  
için uzmanlara durum u ve konuyu te tk ik  ettirm iş ve sonuç olarak yurdumuzda bir 
et endüstrisinin kurulması uygun görülmüştür.

Daha sonra görevlerin genişliği ve çeşitliliği sebebiyle T.M. Ofisinden ayrı olarak 
yeni teşekküle ihtiyaç zorunluğu hissedildiğinden 3780 sayılı M illiKorunma Kanunu
na istinaden 28.8.1952 tarih ve K/871 sayılı kararname ile E t ve Balık Kurum u ku
rulmuştur.

Kurum, 1 E kim  1952 tarihinde fiilen hizmete başlamıştır.

440 Sayılı Kanunun çizdiği esaslar diaresinde plânhedeflerine paralel olarak kâr
lılık ve verim lilik ilkesine uygun şekilde çalışan Kurum, m em leketim izde hayvancı 
lığın gelişmesine, m üstahsilin bu alanda teşvik görmesine ve elde edilen ürünlerin  
en iyi şekilde değerlendirilmesine modern balık avcılığının m em leketim izde yayılma
sına, üretim in arttırılmasına, kuracağı modern tesislerde balığı işleyerek değerlen
dirmeye, dış ülkelerde pazar bulmaya ve müstahsilin su ürünlerinin değer bulmasına 
hizm et eden bir devlet teşekkülüdür.

E t ve Balık Kuruntunun kuruluş yıllarındaki 4 adet et kombinası ve 21 adet so
ğuk deposu 50. yılda 10 adet et kombinasına ve 26 soğuk depoya yükselm iştir. Halen 
6 adet Komibna inşaat halindedir.

M emleketim izde hayvancılığın ve balıkçılığın kalkındırılmasını üretim in arttı
rılmasını, hayvansal ürünlerden sağlanan gelirin çoğaltılmasınt, halkım ızın bes
lenmesi için tarımsal ve teknik tedbirlere paralel olarak bir et ve balık endüstrisinin  
kurulmasında devamlı gelişme gösteren E t ve Balık K urum um un 21. yaşında başa
rılarının ve ekonomiye katkısının devamını dileriz.

ET E N D Ü ST R İSİ D ER G İSİ J

Et ve Bal ık Kurumu
Ş a r k ü t e r i  M a m ü l l e r i  

K a l i t e l i d i r .
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ET ve BALIK KURUMU’nun
Kuru luşundan Bu güne kadar görev almış 

y ö n e t i c i l e r i n i  t a n ı t ı y o r u z .

Genel Müdürlerimiz

EKREM BARLAS
19.12.1952- 12.9.1958

SUAT BOLAYIR (Vekâleten) 
19.6.1958-21.11.1958



NAFİZ ERGENELİ
3.12.1958 - 23.11.1959

YAVUZ ÜSTÜM (Vekâleten) 
23.11.1S53- 15.6.19G0

REŞİT ERTÜZÜN
15.6.1960-26 9 1960

Em. Korg. SÜREYYA BİRGÖL
26.9.1960 - 10.12.1964
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I. PERTEV DURU (Vekâleten)
11.12.1964-26.1.1965

İHSAN ÇANDAR
26.1.1965- 18.2.1966

ENVER BATUMLU
18.2.1966- 1.11.1968

İBRAHİM ÜNAL (Vekâleten) 
1.11.1968- 11.4.1969

7
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MUZAFFER DEMİRAY
11.4.1969-5.6.1971

İHSAN ÇANDAR
5.6.1971 -28.6.1971

SALAHADDİN ZORLU
28.6.1971 -9.7.1973
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GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

İSLÂM REFİOĞLU
10.1.1953-28.11.1957

RAFET ARTUNER
20.3.1953-29.2.1956
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FARUK ERTEKİN
24.1.1958-31.1.1961

İHSAN ÇANDAR
2.3.1961 -21.1.1963

HÜSEYİN KARAGÜLLE
24.1.1963-30.5.1966

HAŞAN KOÇAK
30.3.1959- 1.10.1963
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ORHAN SALTUKŞAHAP ARAT
27.8.1963-28.10.1964 1.12.1963-31.12.1964

ZEKİ SÖZEN
C.12.1964 - 30.6.1966

FAHRİ ATALAY
30.5.1966- 14.8.1969



KAMURAN ARKUN
1.6.1966 - Görevine devam etmektedir.

İBRAHİM BİR
14.8.1969- 19.7.1971

KEMAL YALMAN
19.7.1971 -3.10.1973

12

AYHAN ÖNER
23.10.1972- 17.9.1973

\



SADRETTİN ARISOY
3.10.1973 - Görevine devam etmektedir.

Veteriner Hekim Kontrolunda
Kesilmiş - Temizlenmiş - Paketlenmiş

ET ve BALIK KURUMU
Piliç ve Tavuk ellerini ısrarla arayınız

13
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

OSMAN YELTEKİN
(Maliye Bakanlığı Temsilcisi)

22.5.1964-22.10.1965

ESAT OKAN
(Ticaret Bakanlığı Temsilcisi)

29.5.1964- 1.9.1966

GÜNER SARISÖZEN
(Maliye Bakanlığı Temsilcisi)

12.2.1966 - görevine devam etmektedir.

M. YILMAZ İNCEOĞLU
(Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

1.9.1966- 13.3.1970

14



Em. Gnl. YUSUF DEMİRDAĞ
(Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

13.3.1970-6.12.1972

MUAMMER EKONOM
(Ticaret Bakanlığı Temsilcisi)

Î9.4.1972 - görevine devam etmektedir.

ET ve BALIK KURUMU

Şarküteri Mamulleri 

Ü S T Ü N  K A L İ T E L İ D İ R
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“ Pfizer İlmi Araştırmalarının Yeni Eseri”

SO LÜ SY O N

100 de 100 MÜESSİR KIL KURDU İLÂCI
YENİ - MODERN - SOLÜSYON

KO YU N  KEÇ İ ve SIĞ IRLARIN

KIL KURDU HASTALIĞINI önler ve 
Kıl Kurtlarını öldürür.

• KAT I TESİRİ HAİZDİR

• TO KSİK  DEĞİLDİR

• BİR DİYET - PERHİZ G EREKT İRM EZ
• KIL KURTLARININ TAMAMINI 

ÖLDÜRÜR

• DİSTODİN VE PİPERANLA 
VERİLEBİLİR

• G E B E LE R E  DE VERİLİR
• EKONOM İKT İR

• PRAT İKT İR -ÇÜ NKÜ  HAZIR 
SO LÜ SYO N D U R

• Ö LÇEĞ İ M EVCUTTUR

• ET VERİM İNDE VE  YAPAĞ IDA  
ARTIŞ TEMİN EDER

• 35 K İLOLUK KO YU N A  15 cc, 
İÇİRİLİR

EN MÜHİM İLÂÇLAMA MEVSİMİ SO N BAH AR

B A N M İ N T H  s o l ü s y o n  d ü n y a  p i y a s a s i n a
ARZOLUNMUŞTUR.

(P f iz e r )  Sağ/ ık Hizmetinde İlim
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CUMHURİYETİN 50. YILINDA 
ET VE BALIK KURUMU

Kuruluş :

E t ve Balık Kurumu, Koordinasyon Hey'eti- 
nin K/871 sayılı kararı uyarınca 1.10.1952 yılın
da fiilen hizmete girm iştir.

K urum un 40 milyon lira olan sermayesi, her 
gün artan  faaliyetleri ve yatırım ları dikkate 
alınarak Bakanlar K urulunun 31.1.1973 gün ve 
7/5778 sayılı kararı ile 500 milyon liraya çıka
rılm ıştır.

Kurumun Temel Amaç ve Görevleri:

Modern et endüstrisini kurm ak, canlı hayvan 
piyasasını düzenlemek, üreticiyi teşkilâtlandır
mak, besiciliğin gelişmesine yardımcı olmak.

Halkın protein ihtiyacını karşılam ak üzere, 
sağlık kural ve şartlarına uygun et ve et m a
mulleri üretm ek.

Kesim artıklarını ve yenmeyen kısımları, im
hası gereken gövde ve akşamı, et unu, kemik 
unu, et - kemik unu üretm ek suretiyle değerlen
dirmek.

Sıhhî şartlarla  tavuk eti üretm ek, bunu eko
nominin icaplarına uygun olarak pazarlam ak ve 
böylece tavukçuluğu teşvik etmek ve gelişme
sini sağlamak.

Yurdun çeşitli yerlerinde kurulm uş olan 
soğuk depolarla, et kom binaları soğuk ve don
muş muhafaza depolarında et ve balıktan gayrı 
diğer gıda maddelerini de donmuş veya taze ola
rak saklamak, ileri mevsimlerde, bu maddelerin 
tüketiciye sunulmasını sağlamak üzere, üretim  
yerleri ile depolama ve tüketim  yerleri arasında 
soğuk zinciri kurm ak, böylece toplum sağlığını 
korumak.

Modern av araç ve gereçlerini tesbit etmek 
üzere deneme avları yapmak, olumlu sonuç alı
nanlarını balıkçılarımıza duyurmak.

Balık Kombinaları kurm ak suretiyle su ürün
lerini değerlendirmek.

Yenmeyen ve insan gıdası olarak kullanıl
mayan balıklar ile tüketim  fazlası balıklardan 
balık yağı ve balık unu üretip  bunları değerlen
dirmek.

Dış pazarlara donmuş balık ve balık yağı ih
raç etmek.

Balık mübayaa etmek, büyük tüketim  m er 
kezlerinde örnek balık satış mağazaları açmak 
suretiyle halkımızın ucuz ve taze balık yeme
sini sağlamak.

Görevlerle İlgili Kısa Açıklamalar :

Et ve Balık Kurum u I . - I I .  ve III. Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı ve Yıllık uygulama program la
rında tesbit edilen hedeflere uygun olarak millî 
ekonomiye daha geniş ölçüde hizmet yolundadır.

Bu hizm etler sırasıyle ve özetle belirtilm iştir.

a) Canlı Hayvan A lın ılan:

Et ve Balık Kurumu, mevsim şartlarıyle yı
lın özelliklerini gözönünde bulundurarak canlı 
hayvan piyasasına girmekte, b ir yandan en bü
yük alıcı sıfatıyle ve b ir yandan da izlediği fiyat 
politikasıyle ve özellikleri üretici bölgelerde üre
tici aleyhine fiyat düşüşlerini önlemekte ve pi
yasada fiyat istikrarının sağlanmasına yardım 
etmektedir.

Ya doğrudan doğruya Kombinaların bulun
duğu şehirlerin pazar ve borsalarında veya ma
hallen mübayaada bulunm ak üzere teşkil edilen 
alım heyetleri vasıtasıyle randım an esasına gö
re tesbit edilen prim li barem  fiyatları b ir yan
dan satış emniyeti sağlam akta bir yandan da 
besiciliğin gelişmesine yardımcı olm aktadır.

Padoklarda Veteriner Muayenesi
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Padoklarda Koyunlar

b) Bağlantılı A lım lar:

K urum un bu nev’iden alım lan, üretici ve be
sicilerin kış aylarında da besi yapabilmelerini 
teşvik ve elde daima canlı hayvan stoku bulun
durm ak gayesini tahakkuk ettirm ektir.

Bağlantılı alım larda hayvanların tesellüm edi
leceği ay fiyatları önceden ilân edilmekte, satı
cılara im kân oranında faizsiz avans verilmek ve 
garanti fiyat esasına m üsteniden bağlantı yapıl
mak suretiyle üretici ve besicilerin zarar etm e
meleri garanti altm a alınm aktadır. % 50 randı
m an esasına göre tesbit edilen bu tü r ahm- 
larda, randım an prim lerinden ayrı olarak, ko
yunda kilo başına 10, sığırda 8 Krş. kalite ve 
besi teşvik prim i ile genç sığırlarda kilo başına 
5 Krş. gençlik prim i ödenmekte ve bağlantılarda 
kooperatiflere ayrı ve özel şartla r tanınmak su
retiyle hayvancılık kooperatiflerinin gelişmesine 
de çalışılm aktadır.

Ancak son yıllarda memleket hayvancılığın
da kaydedilen gelişmeler gözönünde tutularak, 
bağlantılı alım esasları gerek hayvancılığın geliş
tirilmesini ve gerekse et veriminin arttırılm asını 
sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiş bulun
m aktadır.

Yapılan bu değişikliklerle gereğinden fazla 
beslenip hayvanların yağa dönüşüm ünü önlemek 
ve daha çok et verimini arttırarak  et kalitesine 
göre daha uygun prim  ödeme sistemi getiril
miştir.

Memleket hayvancılığının islâhı ve geliştiril
mesi projesi gereğince Kurumumuz ile Şeker 
Şirketi tarafından 1969 yılından bu yana yürü
tülen ve başlangıçta 8 Şeker Fabrikasında uy

gulanan bu proje bu yıl gerek fabrika adedi (17 
Şeker Fabrikası) gerek besiye alm an ve Kuru 
mumuzca tesellüm edilen hayvan m iktarı yö
nünden % 100 oranında b ir gelişme sağlamış bu
lunm aktadır.

Gelecek yıllar için de hayvancılık alanında 
Kurumumuz yönünden gerekli olan her türlü 
tedbirin alınması hususundaki çalışm alara her 
yıl olduğu gibi bu yıl da devam edilmektedir.

c) Üretim :

K urum un endüstriyel tesislerinde elde edilen 
üretim , ta2e veya dondurulm uş et, şarküteri ma- 
mûlleri ve yan ürünlerdir.

Kurum  kom binalarında E t Endüstrisi Tekno
lojisine uygun olarak elde edilen taze ve dondu
rulm uş etler gövde veya parça olarak hazırla
nır ve b ir yandan halkımızın günlük taze et is
tihlâkine arzedilirken b ir  yandan da donmuş 
olarak muhafaaz altm a alınm aktadır. Gövde et 
satışlarının yanısıra, yabancı mem leketlerde ol
duğu gibi, (grading'e) yani derecelendirmeye 
tâbi tutulan diğer b ir ifadesiyle m uhtelif kısım
lara cins ve kalitesine göre ayrılan ve ambalâj- 
lanarak istihlâke arzedilen etler, gün geçtikçe 
daha fazla rağbet görmektedir.

Koyun Kesimi

Zira paket halinde satılan etler önce modern 
ve sağlık kurallarına uygun parçalam a dairele
rinde; kemik, sinir ve sağlığa zararlı olabilecek 
bezelerden ayıklanmakta, dolayısıyle pişirilmeğe 
hazır vaziyete getirildikten sonra tartılm akta 
olduğundan satın alanın tenceresine bu şekilde 
satılmayan etlere nazaran çok daha fazla mik
tarda et girmektedir.



Ayrıca etler, b ir standarda uygun olarak bir 
araya getirilm ekte ve gövdenin muayyen yerle
rinden çıkan parçaların  m uhtelif faktörleri göz- 
önüne alınarak kıym etlerine göre derecelendi
rilm ektedir.

Yine Kurum un m odern tesislerinde hasırlan
m akta olan sucuk, sosis, salam  gibi şarküteri c 
şitleri büyük rağbet görmekte olduğundan bir 
yandan bunların üretim inin arttırılm ası cihetine 
gidilmekte b ir yandan da Ankara Kombinasında 
faaliyete geçirilen et konserve tesislerinde üre
tilen et konserveleri nefaset ve hazırlanm aların
daki kolaylık bakım ından ev hanım larının bü
yük ilgisini çekmektedir.

Derilerin Yüzülmesl

Et Kombinalarının b ir  özelliği de, hayvan ar
tıklarının im hası gereken etlerin  ve çeşitli m ad
delerin yan ü rün  tesislerinde et ve kemik unu, 
kan unu, tırnak, boynuz unu, sanayi yağları ola
rak  değerlendirilmesidir. Kurum  sadece kendi 
kesimlerinden artan  maddeleri değil, kombina-

Kesim salonundan bir görünüş

Derilerin Çıkartılması

[arın bulunduğu bölgelerde değerlendirilmeyen 
ve atılan artık ları da alıp işlemek ve e t-kem ik  
unu, kan unu, balık unu v.s. gibi Yem Sanayii
nin ana m addelerini tem in etm ek suretiyle mem
leket ekonomisine yararlı olm aktadır. Yine Ku
rum  tesislerinde işlenen pikle deriler ve asorti 
bağırsaklar dış pazarlarda aranan ve her yıl sü
rüm  ve satışı a rtm ak ta  bulunan yan ürünler 
arasında yer alm aktadır.

Gövdelerin Veteriner tarafından muayenesi
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Gövdelerin otomatik yıkanması

d) Satışlar:

Kurum  satışlarının iş ve dış satışlar olarak 
iki ayrı bölümde m ütalâası gerekmektedir.

Satın alm a gücünü zorlam adan tüketicinin 
başlıca gıdasını teşkil eden etin temini yolunda 
Kurum kendi m ağazalarında müstehlike ileri 
mem leketlerde team ül haline gelmiş, parçalan 
mış ve paketlenm iş et satm akta ve mal arzı su
retiyle fiyat istikrarına yardımcı olduğu gibi, 
halkın bu alışlar dolayısıyle zaman kaybına uğ
ram asının da önüne geçmektedir.

Halen İstanbul'da 6, Ankara’da 2, K onya- 
Urfa - Kayseri - Erzurum  - Elâzığ ve Karsta l ’er 
adet satış mağazası ile yine Ankara ve İstan
bul'da 86 bayi ile paketlenm iş et ve şarküteri 
mamûlleri satışı halkın ayağına götürülm üş bir 
hizmet mahiyetini iktisap etm iştir.

İhraç faaliyetlerimiz, yurt dışına kaçak yapı
lan hayvan ihracatını önlemek, canlı hayvan ih
racı yerine et ihracını ikame etm ek ve bütün 
hayvansal ürünlerin ihracını a rttırm ak gibi üç 
ana hedefte toplanm aktadır.

K urum un başlıca ihraç maddelerini canlı 
hayvan, taze ve dondurulm uş etler, çeşitli et ma
mûlleri ,asorti bağırsakları, pikle deriler, kon
santre safra gibi m addeler teşkil etm ektedir.

Kurum  tesisleri içinde ET KOMBİNALARI 
önde gelmektedir.

E t Kombinaları hayvancılığın yoğun olduğu 
bölgelerde yani, üretici ve besleyicinin yamba- 
şında kurulduğu için kasaplık hayvanların bura
lardan büyük tüketim  merkezlerine şevkini, do-

layısıyle yol firelerini, yapılacak m asrafları ön
lerler. Üretici bölgelerde yaptıkları geniş çaptaki 
alım larla fiyatların, üretici aleyhine düşmesine 
mani olur ve canlı hayvan piyasasında kârlılığı 
sağlarlar.

Gövdelerin elle yıkanması
K urum un halen faaliyette bulunan E t Kom

binalarının yerleri, kuruluş yılları ve kapasite
leri aşağıda g öste rilm iştir:

GÜNLÜK KAPASİTE 
Tesisin Yeri İşletmeye Açılışı Büyükbaş Küçükbaş

ERZURUM 1953 345 1.800
ANKARA 1955 320 2.400
KONYA 1956 158 2.760
ZEYTİNBURNU 1956 345 1.800
ELÂZIĞ 1968 136 1.000
ET BALIK DERGİSİ
URFA 1968 136 1.000
BURSA 1970 136 1.700
KAYSERİ 1971 158 1.800
KARS 1972 136 1.000
DİYARBAKIR 1973 160 1.000

Soğuk depoda Koyun gövdeleri
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Şarküteri Mamüllerimizden Sosis

Kalkınma Plânjnın Kurum a verdiği görevleri 
yerine getirmek amacıyla Adana, Ağrı, Diyar
bakır, Tatvan, Van, Burdur, Suluova (Amasya) 
Et Kombinalarının yapım ına başlanm ıştır. 3 ncü 
5 Yıllık Plân döneminde ayrıca, Ege, İstanbul 
Anadolu Yakası E t Kombinalarının da inşasına 
başlanacak ve işletmeye açılacaktır.

Bu Kombinaların proje tu tarları, 1972 yılı 
sonuna kadar harcanan m iktar ve açılacakları 
yıllar aşağıda s ıra lan m ış tır:

Kombinanın adı
Proje
tutarı

1972 yılı 
sonuna kadar 

harcanan

İşletmeye
açılacağı

yd

Tatvan 26.607.000 19.807.000 1973
Adana 43.100.000 22.891.000 1975
Ağrı 27.027.000 13.908.000 1975
B urdur 35.800.000 1.960.000 1975
Suluova 35.800.000 1.960.000 1975
Van 37.000.000 1.000.000 1976
Ege 40.000.000 1.000.000 1976
Anadoluyakası
Bölge Et Kombinası
Sakarya 40.800.000 1.921.000 1976

Soğuk depoda Sığır gövdeleri
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Derilerin İşlenişi

3 ncü 5 Yıllık Plân Dönemi sonunda yapımı
na başlanacak ve 4 ncü Plân Dönemine sarkacak 
daha üç Kombinanın inşaatı üzerine etüdler ya
pılm aktadır.

Frigorifik Treyler

Soğuk D epolar:

Yurdun çeşitli il ve ilçelerinde, çoğunlukla 
deniz kıyılarında kurulm uş olan Soğuk Depo
larda, avlanan balıklar kısa süre için muhafaza 
edilir ve tüketim  m erkezlerine şevkleri sırasın
da soğuk depoların ürettiği buzdan faydalanılır. 
Soğuk Depolarda her tü rlü  gıda m addeleri ta
ze ve donmuş olarak muhafaza edilir. Bir kısım 
Soğuk Depolar, E t K om binalarından sevked; 
len etleri yerel ordu birliklerine ve tüzel alıcı
larına dağıtm a görevini de üzerine almıştır.

Soğuk depolarda gıda maddeleri ve meyve
ler, bol olduğu mevsimlerde depolanıp, mevsim 
geçtikten sonra tüketiciye tüm tazeliği ile su
nulm akta, bu suretle üretici malının değeri ko
runm akta, aynı zam anda tüketicinin geçmiş



Bir Soğuk depo makina dairesi

mevsimin ürünlerini ve süt mam ûllerini tazel:- 
ğine muhafaaz eder biçimde elde etm esi olanağı 
sağlanm aktadır.

Soğuk depoda peynir muhafazası

Kurumun, halen faaliyette bulunan Soğuk 
Depolarının bulunduğu yerler, açılış tarihleri, 
kapasiteleri aşağıda aç ık lanm ıştır:

Soğuk Depolar İşletmeye açılışı ö z e l l i ğ i

Beşiktaş (M üdürlük) 1954 Donmuş ve taze muhafaza 
100 ton/gün buz üretim i

Haydarpaşa » 1956 Donmuş ve taze muhafaza 
40 ton/gün buz üretim i

Gaziantep » 1968 Donmuş ve taze muhafaza
İskenderun » 1958 Donmuş ve taze muhafaza 

15 ton/gün buz üretim i
Mersin » 1962 Donmuş ve taze muhafaza 

25 ton/gün buz üretim i
T rabzon » 1955 Donmuş ve taze muhafaza 

25 ton/gün buz üretim i
Amasya (Şeflik) 1968 Donmuş ve taze muhafaza 

3 ton/gün buz üretim i
Ayvalık » 1958 Taze muhafaza ve 

2 ton/gün buz üretim i
Bodrum » 1958 Taze muhafaza ve 

2 ton/gün buz üretim i
Bolu » 1969 Taze muhafaza ve 

4 ton/gün buz üretim i
Burdur » 1958 Donmuz ve taze muhafaza 

2 ton/gün buz üretim i
Çanakkale » 1952 Taze muhafaza ve 

12,5 ton/gün buz üretim i
Çeşme » 1952 Taze muhafaza ve

12,5 ton/gün buz üretim i
Kzd. Ereğli » 1957 Taze muhafaza ve 

8,5 ton/gün buz üretim i
Erzincan » 1970 Taze ve donmuş muhafaza

23



Gelibolu » 1958
4 ton/gün buz üretim i 
Taze muhafaza ve

Giresun » 1958
2 ton/gün buz üretim i 
Taze muhafaza ve

Kastamonu » 1970
2 ton/gün buz üretim i 
Taze muhafaza ve

Kayseri » 1958
8 ton/gün buz üretim i 
Taze muhafaza ve

M armara » 1953
9 ton/gün buz üretim i 
Taze ve don muhafaza

Ordu » 1958
25 ton/gün buz üretim i 
Taze ve don muhafaza

Samsun » 1954
3 ton/gün buz üretim i 
Taze ve don' muhafaza

Sinop » 1954
25 ton/gün buz üretim i 
Taze muhafaza ve

Rize » 1958
25 ton/gün buz üretim i 
Taze ve don muhafaza

Yozgat » 1957
2 ton/gün buz üretim i 
Taze muhafaza ve

Zonguldak » 1954
3 ton/gün buz üretim i 
Taze muhafaza ve
6,5 ton/gün buz üretim i

Tavuk Mezbahaları:

1972 yılında Ankara’da günde 3000 baş tavuk 
kesimi yapabilen b ir  tavuk mezbahası kurul
m uştur. Burada, kesilmiş olarak gelen tavukla
rın  da muayeneleri yapılm akta ve damgalan
m aktadır.

Ankara Tavuk M ezbahasının kesim kapasite
sinin günde 8000 boşa çıkarılması, İstanbul’da 
8000 baş/gün, B ursa’da 4000 baş/gün kesim ka
pasiteli tavuk m ezbahalarının kurulm ası öngö
rülm üş ve m ezbahaların yapımına 1973 yılında 
başlanarak 1974 yılında işletmeye açılmaları

program a alınm ıştır.
Tavuk Mezbahalarında :

— Kesimler sağlık şartlarına uygun olarak ya
pılır ve kesimden sonra tavuklar teker teker 
veteriner muayenesinden geçirilir.

— Kesim artık ları renderingde değerlendirilir.
— Tüyler öezl makinelerle ve temiz olarak yo- 

lunduğundan kolayca alıcı bulur. Dolayısiyle 
Tavuk Mezbahaları sağlık ve ekonomi yönün
den çok yararlı tesisler arasındadır.

Trabzon Balık yağı - Unu Fabrikasının genel görünüşü. Fabrikanın içinden bir görünüş
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Beşiktaş Balıkçılık M üessesesi Müdürlüğü

Kurum, m üstahsilin avladığı balıkları değer
lendirm ek için ,iç piyasada toplu iaşede bulu
nan kuruluşların  balık taleplerini karşıladığı gi
bi halkımızın protein ihtiyacım karşılam ak üze
re açtığı iki balık satış mağazasını 5’e çıkar
maya k arar verm iştir. Ayrıca yurt dışı balık 
satışlarını da yıldan yıla geliştirmiş ve geçmiş 
yıllarla mukayese edilemiyecek m iktarda talep
ler alm ıştır. S

Su ürünleri konusunda daiMfozenk ve daha 
verimli b ir çalışma yapabtfmesi için balıkçılık 
işlerinin yürütülm esi 19^8 yılında 15.000.000 TL. 
sermaye ile kurulan Beşiktaş Soğuk Deposu ile 
Trabzon Balık Yağı ve Unu Fabrikasının ve 
Trabzon Soğuk Deposunu kapsayan ve ileride 
Fatsa ile Rumelifeneri Balık Kombinalarını da 
böylesine alacak olan İstanbul Balıkçılık Mües
sesesi M üdürlüğü uhdesine verilm iştir.
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BALIKÇILIK VE T E SİSL E R İ

K urum un kuruluş yıllarından beri sahip ol
duğu Trabzondaki Balık Yağı ve Unu Fabrika
sının memleketimiz ihtiyacına gerektiğinde ce
vap vermediği gözönüne alınarak o zamanki mo
dern teknolojiye uygun olarak Trabzon’da 100 
ton/gün küçük balık veya 50 ton/gün büyük ba
lık işleyebilecek kapasitede yeni b ir fabrika ku
rulm uştu.

Gelişen teknoloji ve memleketimizin ihtiya
cı gözönünde tu tu larak mevcut fabrikanın tevsi 
.dilerek kapasitesinin 300 ton /gün’e çıkarılma

sı ve ayrıca Fatsa’da b ir balık kombinası kurul
ması öngörülerek ihalesi yapılm ıştır. Ayrıca İs
tanbul'da Rumeli fenerinde de b ir  balık kombi' 
nası kurulm ası için gerekli etüdlere başlan
m ıştır.



Ortaklıklar:

Et ve Balık Kurum unun yerel Belediyelerle ortak  olduğu Anonim Şirketler ve sermayeler-
ortak olarak kurduğu şirketlerle sermayesine deki payı aşağıda s ıra lan m ıştır:

W' ’

Ortaklığın Adı îş  Konusu Sermayesi Kurumun Payı (TL.)

Bursa Soğuk Depo Ltd. Şti. Soğuk depoculuk 4.250.000,— 2.210.000,— °/o 52
Balıkesir Soğuk Depo Ltd. Şti. Soğuk depoculuk 100.000,— 49.000,— % 49
Antalya Mez. ve Soğ. Dep. Ltd. Şti. Soğuk depoculuk 

ve Yerel kesim 20.000,— 8.800,— % 40

Gıda ve İhtiyaç Mad. T.A.Ş. (Gima) H er türlü ticarî faa. 48.000.000,— 3.000.000,— % 6,25
Migros T.A.Ş. Gezici ve duran 

Biç. Gıd. Mad. Sat. 9.000.000,— 1.050.000,— % 11,7
T. Tif. ve Yap. A£. Tiftik ve Yapağı 

alım satım ı 16.000.000,— 2.000.000,— % 12,5
Yem  Sanayii T.A.Ş. Hayvan yemi 

yapım ve satımı 120.000.000,— 7.450.000 — % 6,21

Yur taş T.A.Ş. Konservecilik 6.000.000 — 993.500,— % 16,5
Başak Sigorta T.A.Ş. Sigortacılık 3.000.000,— 200.000,— % 7
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50. YILDA DİYARBAKIR E l KOMBİNASI 
İŞLETMEYE ACİLDİ

Diyarbakır Valiliğince hazırlanan 50. Yıl Kut
lama Programında yer alan faaliyeter meyanııı- 
da, Kurumlunuz Diyarbakır Et Kombinasının 
işetmeye açılış töreni de bulunmaktadır.

Açılış 27.10.1973 günü, Diyarbakır Valisi Sayın 
Mehmet Karasarlıoğlu, Belediye Başkanı Sayııı 
Nejat Cemiloğlu, Diyarbakır 2. Taktik Hava 
Kuvveti Kumandanı Sayın Korgeneral Hulûsi 
Kaymaklı, E.BJC. Genel Müdür Yardımcısı Sayın 
Sadrettin Ansoy, görevliler ile sivil ve askeri 
diğer zevat huzurunda yapılmıştır.

Diyarbakır Valisi Sayın Mehmet Karasarlı- 
oğlu’nun açış konuşmasından sonra, Belediye

Başkam Sayın Nejat Cemiloğlu daha sonra da 
Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Sadrettin Ansoy konuşarak Kombina 
hakkında genel bilgi vermiş, Vali beyin daveti 
üzerine kısa bir konuşma yapan 2. Taktik Hava 
Kuvveti Kumandam Sayın Korgeneral Hulûsi 
Kaymak verilen bu vazifeden şeref duydukların
dan bahisle kurdeleyi kesmişlerdir.

Cumhuriyetin 50. yıldönümünde açılmak bah
tiyarlığına eren Kombinamızın açılış töreninde 
yapılan konuşmalar sayın okurlarımıza sunu
yoruz.

Açılıştan bir görünüş. Açılışta davetliler.

| ET VE BALIK KURUMU S
I 1Daima Halkın Hizmetindedir.
i .........  ...................   ...............................1
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MEHMET KARASARLIOĞLU
Diyarbakır Valisi

Sayın misafirler, sevgili D iyarbakırlılar

Gene m utlu b ir olay dolayısıyle bir aradayız. 
Diyarbakır ve çevre için çok önemli b ir tesisi 
hizmete açmak için toplanmış bulunuyoruz. 
Hizmete açacağımız tesis malûmunuz olduğu 
üzere Diyarbakır Et Kombinasıdır. Ve ilimiz 
için önemi büyük olan bu tesisin Cumhuriyeti
mizin 50. yıldönümünde hizmete girmesi öyle 
sanıyorum ki hepimiz için bahtiyarlık konusu
dur. Bildiğiniz veçhile Diyarbakır ekonomisi ge
nellikle tarım a ve hayvancılığa bağlı b ir ildir. 
Halkımızın, köylümüzün büyük bir kısmı geçi
mini bu kaynaklardan sağlam aktadır ve mev
cudu 1.500.000 civarında olan küçük ve büyük 
baş hayvan varlığı ilimizin en önemli kaynak
larından birini meydana getirm ektedir. Bu du 
rum a rağmen ilimizin hayvan varlığı bugüne 
kadar gereği gibi değerlendirilem emiştir. İli
mizde gerek kamu kuruluşları gerekse özel sek
tör tarafından hayvancılığa dayalı b ir sanayi 
kurulm am ıştır. Ayrıca m eraların  günden güne 
azalması hayvan yemi sanayiinin kurulam am ası 
eğitim noksanı besi hayvancılığının gelişmemiş 
olması hayvancılığın gerilemesi gibi b ir durum  
husule getirm iştir. Biraz sonra açılışını yapa
cağımız et kombinası işte bu ortam  içersinde 
atılmış çok önemli b ir adımdır. Meydana gelen 
tesis sayesinde Diyarbakır hayvancılığı çok şey 
kazanacaktır. Ve tesisin değeri zaman içersinde 
daha iyi anlaşılarak bu güzel müessese saye
sinde çiftçimiz, köylümüz hatta  tüm Diyarba- 
kırlılar daha m esut olacaklardır.

Değerli misafirler,

Adı geçen Et Kombinası 1968 yılı icabı prog
ram ında yer almış olup, inşaata fiilen 1969 yı
lında başlanm ıştır. Kombinanın kapasitesi gün
de 20 ton koyun 16 ton sığır eti üretecek sevi
yededir. Tesiste 24 saat içersinde 20 ton et don- 
durulabilecektir. Ve 500 ton et te donmuş ola
rak muhafaza olacaktır. Ayrıca tesisin buzha
nesinde de 10 ton kadar da buz imal edilecek
tir. Kombinanın bünyesinde Kan, kemik ve sa
katatı değerlendirecek kısım lar da bulunmak
tadır. Mevcut kombinaya şu ana kadar inşaat 
m akina ve teçhizat için sarfedilen para 30 mil
yon kadardır. Tesiste çalışacak m em ur adedi 60, 
işçi m iktarı ise 200 civarındadır. Meydana geti
rilen bu değerli kuruluş sayesinde Diyarbakır 
ve çevresinden senede 150 bin baş koyun, 20 
bin baş sığır mübayaa edilecektir ve üreticiye 
yaklaşık olarak 125 milyon lira para ödenecek

tir. Tesisin bu faydalarına ilâveten il inizdeki 
bundan sonraki hayvan kesiminin norm al sağlık 
şartlarına göre cereyanı da sağlanacaktır. Bu 
sayede vatandaşlarım ız sağlık şartlarına daha 
uygun kalitede et temini imkânı bulacaklardır. 
Dori ve diğer hayvan m ahsûllerinin de daha iyi 
şartla r altında değerlendirilmesi imkân dahi
line girecektir. Öyle sanıyorum ki takdim et
tiğim bu bilgiler vücuda getirilen tesisin değe
rini ortaya koymak için kâfidir. Fakat takdir 
buyuracağınız veçhile tarihi ve güzide Diyarba
kır ili için yalnız bu tesis kâfi değildir. Diyar, 
bakır en kısa yoldan ve bünyesine uygun sınaî 
kuruluşlarla teçhizi lâzımdır. Ve bu istikam ette 
zamanı idaremizde çok önemli adım lar atılm ış
tır. Ve m erhaleller katedilm iştir. Bu atılım ları 
kısaca şöylece bilgilerinize sunmak m üm kün
dür. Bildiğiniz veçhile peynir ve tereyağı, yem 
sanayii müesseselerinin temelleri atılm ıştır, in
şaatlar hızla ilerlemektedir. Hayvan park ve 
pazar yeri inşaatı tam am lanm ak üzeredir. Özel 
sektör tarafından kurulacak deri sanayiinin bü
tün kuruluş form aliteleri tam am lanm ış bulun
m aktadır. Çok yakında inşaatına başlanabilecek
tir. Tarım Bakanlığı tarafından kurulacak ta 
vukçuluk araştırm a bölge merkezi ilimiz için 
faydalı olacaktır. Bunlara ilâveten Sümerbank 
iplik fabrikası, Tekel içki fabrikası inşaatları 
devam etm ektedir. Ergani'de özel sektör ta ra
fından kurulacak tekstil sanayiinin kuruluş ça
lışmaları tam am lanm ıştır. Lice’de b ir salça fab
rikası m utlaka gerçekleşecektir. Ayrıca ilimizde 
hayvan besiciliği istikam etinde de olumlu ça
lışm alar yürütülm ektedir. Hiç şüphesiz başlıyan 
ve devam eden bu sınaî çalışm alar durmıya 
çaktır. İlimizde b ir bira sanayii kurulm ası için 
yoğun faaliyetlerimiz sürdürülm ektedir, bu ko
nuda da başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.

—‘«yşMr ”

■ ■-'.><* s
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Ayrıca özel sektör çalışm aları da pek tabii ola
rak  devam edecektir. 700.000 nüfuslu Diyarbakır 
ili yerine ve tarihine yakışır b ir  İktisadî seviyeye 
m utlaka çıkarılacaktır. Bütün bu İktisadî geliş
m eler ve sanayileşme faaliyetleri hayli geç kal
mış fakat m utlu olaylardır. Bu faaliyetler ve 
atılım lar dolayısıyle Diyarbakırlılar m utlaka da
ha m esut olacaklardır. Sîzleri m esut görmek, 
Diyarbakırlıları m esut görmek ise bu tesisleri 
meydana getiren kuruluşları ve emeği geçen yö
neticileri m utlu kılacaktır. Esasen yarının eko
nomik bakım dan da güçlü Türkiyesi yaratm a
nın başka yolu yoktur. Meselelere eğilerek, kay
nakları değerlendirerek iş gücü ve kapitali ka- 
nalize ederek İktisadî kalkınmamızı da m utlaka

gerçekleştireceğiz ve bu suretle de Cumhuriyete 
ve atam ıza daha lâyık b ir  seviyeye yükseleceğiz. 
Sözlerime burada nihayet verirken Diyarbakır 
E t Kombinamızı Diyarbakır’a kazandıranlara, 
Ticaret Bakanlığının ilgililerine, E t ve Balık Ku
lum u Genel Müdürlüğüne, Kurum a yer teminin
de ve sair konularda müzaheret gösteren ilimizn 
değerli Belediyesine, Belediye Başkanına, inşaatı 
liyakatla yürüten müteahhide ve diğer emeği ge
çenlere teşekkür eder, şükranlarım ı sunarım. 
Cumhuriyetimizin 50. yıldönümünde hizmete 
açılmak şerefini kazanan bu güzel tesisin mem
leketimize ve D iyarbakır’a hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. Hepinize sonsuz saygılar ve sev
giler sunarım.

NEJAT CEMİLOĞLU
Diyarbakır Belediye Başkam

M uhterem Valim, Değerli Generallerim, 
Komutanlarımız, Etbalık Kurum unun 
Çok Muhteşem Genel M üdür Yardımcısı, 
H er zaman Diyarbakır şehrine büyük 
hizm etler veren m uhterem  
Daire M üdürlerimiz ve 
Sevgili Hemşehrilerim;

Diyarbakır Belediye .nezbahasının her türlü 
sıhhî şartlardan m ahrum  ve devamlı şikâyet 
konusu olması, hayvancılıkta iştigal eden şahıs
ların hayvanlan için iyi b ir pazarlam a sahası 
bulam am aları, beni Belediye Başkanlık sürem 
de, D iyarbakır’da b ir et kombinaları tesislerinin 
yapımı için hemşehrilerime söz vermeye mec
bur kılmıştır. Bu sözümü yerine getirebilmek 
için 1965 yılına dayanan ve her fırsatta  takip et
tiğim et kom binalarının Diyarbakıra kazandı
rılm asında zam anların Başbakanları, ilgili Ba
kanlan  ve Milletvekillerimizin bazılarının alâka
ları büyük olm uştur. Et Balık Kurumu Genel 
M üdürlüğünün de m üsbet tutum ları, bu eserin 
Diyarbakıra hediye edilmesini sağlamıştır. Za
manın Valisi, Sayın Alirıza Yaradanakul, Özel 
İdare M üdürü halen özel İdare M düürümüz 
ağabeyimiz Sayın Sait Mutlu, arsanın temini 
konusunda büyük b ir anlayış ve alâka göster
diler ve sembolik b ir bedelle şimdi gördüğünüz 
bu büyük sahayı vermekle, gayenin tahakku
kunda en önemli yeri işgal ettiler. Bu arada 
emeği geçen Veteriner Müdürümüz Saym Tevit 
Özmen’e de yer vermeyi vazife telâkki ederim. 
Kombinanın Cumhuriyetimizin 50. yılının m ut
lu günlerine ulaştırılm ası Değerli Valimiz Meh
m et Karasarlıoğlu’nun şimdi iş başında bulu
nan E t Balık Kurumu Genel M üdürü ve Genel 
M üdür Yardımcılarının ve teşkilât m ensupları

nın mcmleketsever gayretleriyle olm uştur. Yu
karda isimlerinden gurur duyarak b ir b ir bah
settiğim m uhterem  zevatın hepsine, Diyarbakır- 
lılar adına minnet ve şükranlarım ı arzederim. 
Biz Diyarbakır Belediyesi olarak şehrin sağlık 
kurallarına uygun temiz et mevzuunu hallet
mek, hayvancılığı teşvik etmek, ve bu vesile ile 
de işsizi çok bölgemizde b ir çok vatandaşa iş 
sahası açmak gibi m üsbet neticeler temin ede
cek bu eserin, temel atm a gününden bitiş günü
ne kadar kendimizi adetâ bu müessesenin men
subu gibi vazifeli addettik. Bunu E t Balık Ku 
rum unun yüksek kademelerindeki m uhterem  
zevat buraya Ankara’dan gelen vazifeliler ve 
Diyarbakır’da vazife alanlar yakinen bilirler. 
İşte şimdi büyük b ir vicdan huzuru içinde Et 
Kombinasının Diyarbakır şehrine hayırlı, uğur
lu olmasını diler hepinize en derin saygılar su
narım.
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SADRETTİN ARISOY
Et ve Balık K urum u Genel Müdür Yardımcısı

Sayın Misafirlerimiz, Kıymetli Diyarbakırlılat;

Yeteri kadar hayvani besinlerle beslenme ola
nağı bulan Milletlerin, sadece tahılla beslenen 
Milletlerden sağlık, aktivite ve zekâ bakım ından 
daha üstün olduğu bilindiğinden, Dünyada ve 
Yurdumuzda insanların beslenmede yeteri ka
dar hayvani protein alm a sorunu, giderek önem 
kazanm aktadır.

Bunun neticesi olarak ekonomisi kuvvetli ve 
gelişmiş ülkelerde Dev E t Endüstri Müesseseleri 
kurulm aktadır. Yurdumuzda ise bu dalda ça
lışan tek Resmî kuruluş E t Balık K urum u Genel 
M üdürlüğüdür.

Bölgenin doğal a şrtlan  (Arazi - İklim) sosyal 
ve ekonomik bünyesi hayvancılığa oldukça mü 
sait olması sebebiyle Diyarbakır, Güneydoğu 
Anadolunun hayvan kaynakları bakım ından en 
zengin bölgelerinden birisidir. Bu nedenle böl
genin ekonomik ve ticarî hayatında hayvancılık, 
önemli b ir yer tu tm akta  ve ekonomik kalkın
mada etkin olacak b ir potansiyel gösterm ek
tedir.

1970 yılı istatistiklerine göre yalnız Diyarba
kır ili hayvan varlığı 1,5 milyon (420.670 Büyük
baş, 1.047.936 Küçükbaş) civarındadır. Kasaplık 
gücü küçükbaşlarda % 38, büyükbaşlarda % 14 
olarak alacak olursak ilin kasaplık gücü toplam 
olarak 457.110 (398.216 küçükbaş, 58.894 büyük
baş) başa ulaşm aktadır.

Yukarıda çok kısa olarak değinilen sebep
ler ile hayvancı ve besicilere istikrarlı b ir pazar, 
daha sağlıklı et istihsali, fazla etin büyük tü
ketim  merkezlerine kaydırılması, kesim yan 
ürünlerinin değerlendirilmesi amacı ile Et ve 
Balık Kurumu Genel M üdürlüğü Diyarbakır’da 
b ir E t Kombinası kurulm asına öncelik tanı
m ıştır.

Yurdumuz E t Endüstrisinin b ir halkasını teş
kil eden Diyarbakır E t Kombinası, üzerinde 
17.660 m -’lik bina bulunan, 134.872 m-'lik b ir saha 
üzerine kurulm uştur. 1968 yılında plânlanıp, 
12.11.1969 tarihinde inşaatına başlanan, inşaat 
ve tesisat proje tu tarı 25.565.000 lira olan kuru
luşa bugüne kadar yapılan harcam a 30 milyon 
liraya yaklaşmıştır.

Sadece 875.000 liralık malzemesi Yurt dışın
dan sağlanan Kombinanın, Makina ve tesisatının 
% 92’si Et Balık Kurum u atölyelerinde imal edil
miş, proje, inşaat ve m ontaj işlerinin tüm ü ise 
kendi öz işçi ve teknisyenlerimiz tarafından 
yapılmıştır.

Ayrıca 2.000.762 lira ödenerek Kombinanın 
D.D.Y. şebekesine b ir iltisak hattı ile bağlanma
sı kararlaştırılm ış, D.D.Y. İşletmesince bu in
şaata başlanm ıştır.

Kombina günde ortalam a asgarî 1000 küçük
baş (20 ton) - 160 büyükbaş (16 ton) kasaplık 
hayvan kesim ve bunların yan ürünlerini değer
lendirecek kapasitededir. Kesim gücüne göre 
günlük et üretim i 36, yıllık et üretim i ise 10.800 
ton dolayında olacaktır.

Soğutma, dondurm a ve depolama hizmetleri 
için 96 tonluk (630 m 2) soğuk, 500 tonluk (650 
m-) donmuş muhafaaz depoları, 18 ton/günlük 
(180 m-) dondurm a tüneli ile günde 10 ton buz 
üretecek bir Buz Fabrikası ve 10 ton (100 m 2) 
luk et teşhir salonuna sahiptir.

Cumhuriyetimizin 50. yıldönümünde tarihi 
Diyarbakır’da bu güzel eseri açm aktan Et Balık 
Kurumu mensubu olarak büyük m utluluk duy
maktayım. Kombinanın Milletimize ve Diyarba- 
kırlılara hayırlı olmasını diler, hepinizi saygı ile 
selâmlarım.



Korgeneral HULÛSİ KAYMAKLI
İkinci Taktik Hava K uvvet Kumandanı

Vali bey efendinin şahsıma tevcih ettiği va
zife cidden benim için Diyarbakır'da ilk resmî 
görev askerlikten gayrı olm uştur ve şayanı şük
randır. Teşekkürlerimizi arzederim. Hep görüp 
düşündüğümüz buna rağmen ifadede acz içinde 
bulunduğumuz b ir hususu benim ağzımdan duy
manız faydalı olacak kanaatindeyim. O da Sayın 
vatandaşlarım ız D iyarbakırlılar nerede sualinin 
cevabı olacaktır. Biz güzel memleketimizin cum 
huriyete ulaşm asının 50. yıldönümünü yalnız as
kerler ve vazifeliler değil Diyarbakırlılarla kut
lamayı çok arzu ederdik. Evet şahsıma tevci edi
len vazifeyi Diyarbakırlıların gözü önünde ol
m am akla beraber vazifelilerin önünde açm aktan 
da şeref duyarım. Teşekkür ederim.

DİYARBAKIR ET KOMBİNASI HAKKINDA 
GENEL BİLGİLER

III. Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer alan 
önemli gelişme kollarından biri olan ülkemiz 
hayvancılığının geliştirilmesi ve halkımıza en 
sıhhî şa rtla r altında hazırlanmış et ile et ma- 
mûllerimizin arzı am acına uygun olarak faaliyet 
halinde bulunan 9 adet E t Kombinamıza ilâve
ten 27.10.1973 tarihinde işletmeye açılan Diyar
bakır Et Kombinamız, Diyarbakır Hava Şehit
liği yanında, 134.872 M-”lik alan üzerinde kurul
m uştur. E t Kombinamızın, endüstriyel, sosyal 
ve yardımcı tesislerin yapım alanı 20.000 M-’dir.

Maliyet Değeri:

Tesisin maliyet tu tarı 15.897.658,85 TL.’sı in
şaat ve 9.601.256,70 TL.'sı tesisat olmak üzere 
(15.10.1973 tarihi itibariyle) 25.498.915,55 TL.'sını 
bulmuş, m akina ve teçhizat (dışharcam a bölü
mü hariç) Kurumumuzun merkez atelyelerin- 
de imâl edilmiş olup, tesisin m ontaj işleri Ku
rum  elemanlarınca gerçekleştirilm iştir.

Kapasite :

Kombinada b ir günde normal mesai içinde 
1000 küçükbaş ve 160 büyükbaş hayvan kesile
cek, yıllık et üretim i 7.720 ton olacaktır.

Kombinada kesilen etlerin soğutulması, don
durulm ası, donmuş muhafazası, teşhiri ve buz 
üretim i kapasiteleri şöy led ir:

Soğuk muhafaza 
Donmuş muhafaza 
Dondurma tüneli 
E t teşhir salonu 
Buz üretim i

630 M2 
650 M2 
180 M2 
100 M2 
15 Ton/Gün

Ü retim i:

Kombinada üretilecek ürünler şunlard ı* : 

Yenen Ürünler:

Et ve mamulleri, sakatat, yağlar.

Yenmeyen Ürünler :

Kan, deri, bağırsak, gudde, boynuz, tırnak, 
kesim artık lan .

Yan Ürünler:

Rendering yağlan, deri kazıntı yağı, kan 
unu, et - kemik unu, kemik unu, tırnak unu, 
boynuz unu, konsantre safra, hormonal gud
deler.

Et üretim i yanında hayvanların tırnağına ka
dar bütün organlarının işlenmek suretiyle de
ğerlendirileceği Et Kombinamız, gerek bölge 
hayvancılığının kalkınm asında gerekse önemli 
bir unsur olan yem sanayiinin gelişmesinde bü
yük çapta katkıda bulunacaktır.

Kombinamızın yurt hizmetinde hayırlı olma
sını dileriz.
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1 -G e le n  hayvan ve yaya g ir işi

2 Ağır vasıta giriş çıkış kapısı, bekçi ku lübesi

3 Memur vs binek vasıta girişi 

i  İdare memur Ye yemekhane, lokal, m isafirhane

5 İşçi yemekhanesi, lo k a l,  mutfak

6 Revir

7 A n b a r ve çam aşırhane

8 Çoban yatakhanesi

9 Oto depcsıı •

10 Gübre çukuru
11 Kapalı padoklar

12 Açık padoklar

13 Tecrit padokları 

U  Veteriner+ kontrol+taTtı+alım

esnaf satış lokali

15 Makina dairesi

16 Trafo merkezi iller bankası tipi

17 Kondansatörler

18 Renderfng kesim salonu soğuk depol

19 ,Garaj

20 Bakım va servis istasyonu

21 Akaryakıt tankları

22 Su  deposu
23 Su  kölesi
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GİMAOAN ALIŞVERİŞ 
ZAMANDAN VE PARADAN TASARRUFTUR. 
BÜTÜN ALIŞVERİŞLERİNİZDE GİİVEN İÇİN

DAİMA GİMA’ YI SEÇİN



Giinden güne büyüyen, gelişen banka

- - - - - - - - - - - - Ş E K E R B A N K
Bu güne kadar yaptırdığı köy okullarıyla 
köye, kültürün ışığını getiren banka

Ş E K E R B A N K
ikramiye Çekilişlerinle tasarruf sahiplerine 
yizbinler dağıtaa baaka

Ş E K E R B A N K
Birikmiş bütün tasarrufunuz için daima,

Ş E K E R B A N K



C U M H U R İ Y E T  D Ö N E M İ N D E  H A Y V A N C I L I K  
ve ET E NDÜS T Rİ Sİ NE  KI SA BİR BAKI Ş

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında hayvan
cılığımız geri idi. Yurt topraklarının yarısı çayır 
ve m era olduğu halde hayvanlarımızın sayısı az, 
verimleri düşüktü. Zira hayvan ırkları islâh 
edilmemişti. Salgın hayvan hastalıkları yurdu
muzu kasıp kavuruyordu, iyi hayvancılık yapı
labilmesi için gerekli teknik bilgiler yetersiz, 
teknik bilgi sahibi olanların sayısı azdı. Hay
vancılık ilkel şekilde halk eli ile yapılıyordu. 
Hayvan yetiştirm e bilgisi veren okullar yoktu, 
ya da azdı. Halk fakirdi. Hayvancılığa fazla pa
ra ayıramıyordu. Hayvancılığa para  verecek 
bankalar, kooperatifler de kurulam am ıştı. Me
selâ 1927 yılında kümes hayvanlarımız hariç bü
yük ve küçükbaş olarak toplam hayvan varlı
ğımız 25.712.591 baş kadardı. Fakat nüfusumuz 
da az olduğundan hayvansal ürünlerim iz yurt 
ihtiyacımıza yetiyordu. Cumhuriyetin kuruluşu 
ile birlikte birçok dallarda olduğu gibi hayvan
cılığımızda da değişme ve gelişmeler başladı. 
Fakat bu gelişmeler kendiliğinden olmadı. Ge
lişmelerde Cumhuriyet Hükümetlerimizin de
vamlı gayret ve çalışm aları etkili oldu. Öncelik
le salgın hayvan hastalıkları ile savaş başladı. 
Bu suretle b ir kısım hayvan hastalıklarının kö
kü kazındı. B ir kısmı kontrol altm a alındı. E t
kisiz hale getirilirdi. Daha sonra haralar, inek- 
haneler, aygır depoları ve sair hayvan islâh ev
leri kurularak hayvan ırkları islâh edilmeğe 
başlandı. Böylece yurdumuzun iklim şartlarına 
uyan yüksek verimli ırk lar elde edildi. Bunlar 
halka dağıtılarak yurt yüzeyine yayıldı. Hayvan
cılık bilgisi veren Fakülteler, okullar, enstitüler 
açıldı. Burada yetişen uzm anlar teknik bilgileri 
hayvan yetiştiricisi halkımıza ulaştırdılar. Hay
vancılık b ir taraftan  halkımızın uğraşı konusu 
olmağa devam ederken diğer taraftan özel hay
vancılık bilgisi ile donatılmış kişiler hayvancı
lığı ayrı b ir meslek kolu, haline getirmeğe baş
ladılar. Uzmanların b ir kısmı yabancı ülkelerde 
yetiştirildi. Hayvancılığa kredi veren kuruluşlar 
gelişti. Ziraat Bankası ve hayvancılık koopera
tifleri gibi.

Özellikle son yıllarda hayvanların otlam a ve 
besin alma yeri olan çayır ve m eralar sürüle
rek tarla haline getirildi. Bu yerler bitkisel üre-

Rafet YAVUZ 
İşletm eler Müdürü

time ayrıldı. Bu durum  hayvancılığımıza olum
suz etki eder gibi oldu. Fakat kısa zamanda 
durum da bir başkalaşm a başladı. Zira çayır ve 
m eranın verdiği besin maddelerinin yerini insan 
eli ile yetiştirilen besinler, özellikle endüstri bit
kileri artıkları, hububat artık ları yem fabrika
larında üretilen yapay yemler aldı. Bugün şeker 
fabrikalarım ızda önemli m iktarda pancar po
sası, metası; yağ fabrikalarım ızda yağlı tohum 
küspeleri, yem fabrikalarım ızda karm a yemler, 
değirmenlerimizde hububat artıkları hayvan ye
mi olarak üretilm ektedir. Ayrıca yapay çayır ve 
m eralar kurulm aktadır. Nitekim bu gibi fabri
kalarımızın civarlarında hayvancılıkta önemli 
gelişmeler vardır.

1970 yılı istatistiklerine göre yurdumuzda 
36.471.000 koyun 15.040.000 kılkeçi, 4.443.000 tif
tik keçi, 12.756.000 sığır, 1.117.000 manda, 31.000 
deve 3 milyondan fazla tek tırnaklı (katır, eşek, 
at) hayvan olmak üzere toplam 73.031.000 hay
vanımız bulunm aktadır. Nüfusumuz 37 milyo
nu aşm ıştır. Halkımız Cumhuriyetin ilk yılları
na göre oldukça zenginleştiğinden hayvansal 
ürünlere karşı ilgisi artm ıştır. Buna rağmen 
hayvansal ürünlerim izin birçoğu yurt ve halk 
ihtiyacına yetmekte, hatta  b ir kısmı ihraç edi
lerek yurdumuza döviz kazandırabilm ektedir. 
Örneğin : Canlı hayvan, et, deri ve tiftik ihraç 
edilmekte, süt yurt ihtiyacını karşılam akta, me
rinos cinsi koyun yönünün bir kısmı ithal edil
mekte diğer yün ve yapağılar yine ihtiyacımıza 
yetmektedir.

Bütün bu gelişmelere rağmen, hayvancılığı
mızı tam gelişmiş saymak olanağı yoktur. Daha 
da geliştirmek için daha çok çaba hacamamız 
gerekmektedir.

Et Endüstrisinin durum una gelince :
Et üretim inin büyük b ir kısmı, endüstriyel 

tesisle ilgisi olmayan kırsal alanlarda, pek az 
bir kısmı da şehir ve kasabaların ilkel mezba
halarında yapılıyordu. Mezbahalar belli bir di
siplin altında değildi. Sağlık kontrol ve et mua
yenesi hizmetleri gereğince yerine getirilemi- 
yordu.



Etten yapılan m am ûl besin maddeleri de çok 
ilkel şartlarda ve ilkel usullerle yapılıyordu. 
Cumhuriyet döneminde, hayvancılık ta olduğu 
gibi et endüstrisinde de yetersiz de olsa b ir 
takım gelişmeler kaydedildi.

E t endüstrisi, insan sağlığını ve insan bes
lenmesini çok yakından ilgilendiren b ir endüstri 
dalı idi. Bunun için öncelikle kasaplık hayvan 
kesimlerini ve et muayene ve teftiş gereklerini 
belli b ir disiplin altına almak gerekiyordu. Bir 
takım mezbahalar vardı. Fakat kesim ve mua
yene hizmetleri düzenli değildi. 3 Mayıs 1928’de 
1234 sayı ile «Hayvanların Sağlık Zabıtası hak
kında kanun» kabul edildi. Bu kanunun 42. 
maddesi ile «Kanuna m ahsusuna tevfikan yapı
lacak olan m ezbahalara gelecek bilûmum hay
vanların «mutlaka menşe şahadetnam esini haiz 
olacağı, buralarda kesilecek hayvanların kesil
mezden önce ve sonra ilgili tüzüğe uygun ola
rak muayene edileceği, muayenenin Veteriner 
Hekim tarafından (o zamanki deyimi ile Baytar) 
yapılacağı, ancak Veteriner Hekimin bulunm a
ması halinde, muayenenin Belediye ya da Hü
kümet tabibi tarafından yapılabileceği hususu 
hükme bağlandı.

1234 sayılı bu kanunun 67. maddelerine da
yanılarak da 17 Eylül 1931 tarihli ve 11656 sayılı 
«Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesi» yayın
landı.

Hayvan Sağlık Zabıtası Nizamnamesinin 459 
ve 460. maddeleri, «Hayvanların Sağlık Zabıtası 
hakkında Kanun»da yer alan 42. maddeye para
lel b ir hüküm getirdi. Şu farkla ki, sözü edilen 
nizamnamenin 459. maddesi, ek olarak «Mezba
hadan gayri yerlerde zephiyat memnudur» (bu
günkü dille, mezbahadan başka yerlerde kesim 
yasaktır) hükm ünü taşım aktadır.

Kesim ve muayene hizmetleri böylece geçer
li b ir mevzuata bağlandı. îş  bununla bitm iyor
du. 1234 sayılı kanun, 42. m addesi ile «Kanunu 
mahsusuna tevfikan yapılacak olan mezbaha» 
dan bahsediyordu. Demek ki m ezbahalarda bel
li b ir disiplin altında değildi. Bu da. 24.4.1930 
da kabul ve 6.5.1930 tarihinde yayınlanan 1593 
sayılı «Umumî Hıfzıssıhha Kanunu» ve bu ka
nunun 197. maddesine dayanılarak çıkarılan mez
baha tüzükleri ile halledildi. İlk tüzük 9.4.1934 
tarihini ve «Mezbaha Yapı Nizamnamesi» adını 
taşım aktadır. Zamanla yetersizliği anlaşılan bu 
nizamname değiştirilm iş, onun yerine 14.7.1947 
tarih ve 3/5661 sayılı «Mezbaha yapı tüzüğü» 
yayınlanmıştır. Yeni tüzükte «şehir ve kasaba
larda yeniden yaptırılacak veya varken düzelti
lecek mezbahalar için şehir ve kasabaların nü- 

** fusuna göre» üç tip  mezbaha kabul edilmiştir. 
Nüfusu 50 binden yukarı olan şehirlerde bu üç 
tipin dışında özel tipte mezbaha yapılabileceği

hükme bağlanm ıştır (M ezbahaların yapılması 
için yapılmadan önce Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından izin alm ak gerekm ektedir).

En büyük tip olan (özel tipler hariç) III. tip 
m ezbahalarda soğuk depo, havai hat (monoray) 
ve laboratuvar yapımı öngörülmüş, fakat hiç 
bir tipte yan ürünler ve kesim artıklarının de
ğerlendirilmesi hususu düşünülm em iştir. Bu hal 
ile mezbahaları gerçek et endüstrisinin bir te
sisi saymak oldukça zordur. Fakat mezbahalar 
yine de bu endüstrinin b ir  başlangıç tesisle
ridir.

Bugün Türkiye'de irili ufaklı 600’ü aşkın be
lediye mezbahası vardır. Ne yazık ki tüm ka
saplık hayvan kesimlerinin ancak 0/040 kadarı 
mezbahalarda kesilmektedir. Geri kalanı da 
mezbaha dışında.

Türkiye’de gerçek et endüstrisinin kuruluşu
nu, Et ve Balık Kuruntunun kuruluşu ile baş
latm ak yanlış olmıyacaktır. Gerçekten de Et 
ve Balık K urum u Et Kombinaları, modern ke
sim salonları, kısa ve uzun süreli, soğutma ve 
muhafaza depoları, şarküteri yapımı yerleri yan 
ürün işleme tesisleri, mezbaha artıklarını de
ğerlendiren rendering tesisleri ve laboratuvar- 
ları ile tam  bir hayvancılık ve et endüstrisi te
sisleridirler.

Et ve Balık K urum u 1951 tarihinde K/871 
sayılı kararla kurulm uş, ilk Kombinasını 1953 
yılında Erzurumı’da işletmeye açmış, bunu An
kara, Konya ve Zeytinburnu - İstanbul Kombi
naları izlemiştir. 1960 yılına kadar 4 tane olan 
Kombina sayısı 1970 yılında 8'e, 1973 yılında 9’a 
çıkmıştır. Bir kısmı pek yakında işletmeye açı
lacak olan 7 Kombina da inşa halindedir. Proje 
safhasında olanlar bu sayıya dahil değildir.

Bugünkü durum da E t ve Balık Kurum u Et 
Kombinaları, mezbaha içi kesimlerin takriben 
% 80'ini tek vardiya halinde kesebilecek duru
ma gelmiştir.

Ancak, Et Kombinalarını, gelişmiş E t En
düstrisi tesisi yerine, hayvancılık ya da b ir kı
sım hayvansal ürünler endüstrisi tesisi saymak 
daha doğru olur. Zira Et Endüstrisi deyince, 
etin üretim i ile birlikte bunun işlenmesini ve 
etten hazırlanabilecek mamûl m addelerin ya
pımını da anlam ak gerekmektedir.

Gerçi E t Kom binalarında bu fonksiyon var
dır. Fakat yeterli ağırlığı henüz kazanamamıştır.

ileri E t Endüstrisi anlamı içinde şarküteri 
mamûlleri yapımı, derecelendirilmiş ve paket
lenmiş et hazırlanması, et konserveleri ve hazır 
etli konserve yemekler yer alm aktadır. Mama
fih yine E t ve Balık Kurum unca yürütülen bir 
proje bunun en kısa zamanda gerçekleştirilme
si plânlanm ıştır.
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En Endüstrisi deyince yalnız Büyükbaş ka
saplık hayvan etlerinin üretim i ve işlenmesini 
anlam ak eksik olur. Diğer kasaplık hayvanları 
da düşünm ek gerekmektedir. Özellikle tavuk eti 
üretim i ve işlenmesi ile son yıllarda gelişme 
um udu gösteren tavşan eti üretim i ve işlenme
sini gözönünde bulundurm ak lâzımdır.

Cumhuriyetin ellinci yılında, daha doğrusu, 
50 yıllık Cumhuriyet döneminde hayvancılık ve 
Et Endüstrisinin gelişimine çok kısa göz atm ağa 
çalıştık.

Görüldüğü gibi bu dönemde gerek hayvan
cılıkta ve gerekse et endüstrisinde b ir takım ge
lişmeler kaydedilm iştir. Fakat bu gelişmeleri 
yeterli bulm ağa asla olanak yoktur. Zira geliş
meler sınırlı kalmış, yaygınlaşamamış ve iste
nilen düzeye ulaşam am ıştır. Bugün hala yay
gın ve istenilen ölçüde ve sayıda islâh edilmiş 
hayvan papulasyonu elde edilememiş, bazı sal
gın hayvan hastalıklarının kökü kazınamamış, 
yem ve besleme sorunu halledilememiş, hayvan 
yetiştirm ede gerekli olan teknik bilgiler geniş 
yetiştirici kitlelerine ulaştırılam am ıştır.

E t Endüstrisine gelince: En ilkel et endüst
risi tesisleri olan m ezbahalar kesimlerin tüm ü

nü kapsam ına alam am ıştır. Mevcut kesimlerin 
halâ % 60 kadarının mezbaha dışında yapıldı
ğına dair beş yıllık kalkınm a plânlarında ka
yıtlar vardır. Keza daha ileri ve gerçek anlam
da endüstrisi sayılan e t Kombinaları, tü rlü  ne
denlerle kapasitelerini tam  olarak kullanma ola
naklarına kavuşturulam am ış, hele ileri endüst
rinin göstergesi olan paketleme - derecelendirme 
tesisleri, et konserve ve şarküteri fabrikaları, 
proje safhasından ileriye götürülememiştir.

Hayvancılıkta eğitim konusu oldukça geliş
tirildiği ve iyileştirildiği halde, et endüstrisi ala
nında elle tutulabilecek b ir girişime dahi ras- 
lamak olanağı yoktur. Bugün halâ b ir kasap 
okulu, en endüstrisinde gerekli çeşitli teknik 
elem anlar yetiştirecek teknik okullar kurulm uş 
değildir. Bir yan ürün olarak deri ve dericilik 
konusunda henüz faaliyete geçmiş b ir dericilik 
enstitüsü var olduğu halde, et ve et m am ûlleri 
teknolojisini inceleyecek, işleyecek ve araştı
racak b ir en enstitüsü kurulm am ıştır. Üniver
sitelerimizde de bu konulara ciddiyetle eğilecek 
b ir kuruluş ve girişim yoktur. Sonuç olarak, 
daha yapılacak çok şey vardır.

ULAŞTIRMA TOPLULUĞU ŞİRKETİ

RAY SİGORTA
YANGIN
NAKLİYAT
MAKİN A VE MONTAJ
KAZA
KASKO

TRAFİK
CAM
SİRKAT
UÇAK
MALİ MES’ULİYET

KAYDI HAYAT, VEFAT
MUHTELİF
MÜMTEZİÇ
CİHAZ-TAHSİL-TERBİYE 
MUVAKKAT İRATi 

i
j SİGORTALARINIZ İÇİN EMRİNİZDEDİR.
İ Cebinizdeki RAY SİGORTA poliçesi her zaman ve her yerde
 ̂ en emin dostunuzdur.

j R A Y  S İ G O R T A  A. Ş.
UMUM MÜDÜRLÜK: Ankara, Atatürk Bulvarı No. 125 □  Telefon: 17 54 77, 17 58 73, 1İ2 20 15 
İSTANBUL ŞUBESİ: Meşrutiyet Cad. 176, Şişhane □  T e l: 49 64 73, 49 15 81, 49 1936, 44 1739 

İZMİR ŞUBESİ : Gazi Bulvarı, 1370 inci Sokak No. 9 Kat : 2 □  Telefon : 37 246, 33 506I
ve yurdun her tarafındaki acenteleri ile en iyi hizmeti arzetmege hazırdır.



Soğuk Hava Depoları Tecritlerinde

0,015 kca!/mh°C

★  ÇÜ RÜ M EZ
★  KIRILM AZ
★  H A FİFTİR
★  FARESİZDİR

YANMAZ

★  ZAM ANLA BOZULM AZ
★  H AŞARAT BARINDIRM AZ
★  H AŞARAT TARAFIN DAN  YEN M EZ
★  K O LA Y KESİLİR

i z o c A y n
— I00°C den + 550°C ye kadar 

İZOCAM  T İC A R E T  VE SAN AYİ A.Ş. TEKN İK  M ÜŞAVİRLİK BÜROLARI
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İZM İR Gazi Bulvarı, Galeri B izler T E L :  34 072
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İ Ç  H A B E R L E R
A T A N A N L A R

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜR 
YARDIMCILIĞINA VETERİNER HEKİM VE 
ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
SADRETTİN ARISOY ATANDI

Sadrettin Arısoy 1929 yılında Seyitgazi’de 
doğdu. Liseyi Eskişehir'de bitirdikten sonra 
1954 de Ankarada Veteriner, 1969 da da Ziraat 
Fakültesinden mezun oldu. Almanca bilir, iki ço
cuk babasıdır.

Et ve Balık Kurumunun taşra ve Merkez 
teşkilâtında çeşitli görevlerde bulundu. 1969 yı
lından beri de Ankara Et Kombinası Müdürü o- 
larak vazife görmekte idi.

Et ve Balık Kurumu Gn. Md. Yrd. atanan 
Sayın, SADRETTİN ARlSOY’a yeni görevinde 
başarılar dileriz.

A Y R I L A N L A R

E-t ve Balık Kurumu Genel M üdür Yardımcı
sı Kemal YALMAN görevinden ayrıldı.

Uzun seneler Kurumumuzun çeşitli kademe
lerinde görev alan 16.7.1971 tarihinde Genel Mü
dür Yardımcılığına atanan Sayın Vet. Hekim Ke
mal YALMAN 3.10.1973 tarihinde Bakanlar Ku
rulu kararı ile bu görevden ayrılmıştır.

Bakanlar Kurulu kararı ile 23.10.1972 tarihin
de Et ve Balık Kurumu Genel M üdür Yardım
cılığına atanan Ayhan ÖNER 17.9.1973 tarihinde 
istifa ederek Kurumlunuzdan ayrılm ıştır. Özel 
sektörü geçen Sayın Ayhan Öner’e yeni iş haya
tında başarılar dileriz.

İ H R A C A T

Suriye’ye koyun eti ihracına 18 Eylül 1973 
günü Urfa E t Kombinamızca başlanm ıştır. An
cak, 6 Ekim 1973 günü Ortadoğu’da başlayan 
harp nedeniyle bir ara  kesilen et ihracatına yine 
başlanmış olup, 1.000 tonluk taahhüdün yıl so
nuna kadar tam am lanm asına çalışılacaktır.

50. YIL BÜYÜK BİR HEYECANLA 
KUTLANDI

Cumhuriyetimizin 50. yıl dönümü 26 Ekim ta
rihinden itibaren bütün Yurtta, Yavru Vatan 
Kıbrıs’ta, yabancı memleketlt>ndeki elçilikleri
mizde büyük bir sevinç ve heyecanla kutlanm ış
tır.

Mutlu bir tesadüfle 2 bayramın birleştiği bu 
sevinçli yıldönümü münasebetiyle yurdumuzda 
yapılan çeşitli hazırlıklar ve faaliyetlerin yanı- 
sıra Kurumumuzca da 50. yıldönümüne yaraşır 
şekilde bütün işyerlerimiz çiçekler, ışıklar ve 
bayraklarla süslenmiş, çiçek korteji için hazırla
dığımız kortej arabasiyle resmi geçit ve fener 
alayına katılınm ıştır.

Ayrıca Kurumumuzca iştirak ettiğimiz 20 
Ekimi - 4 Kasım tarihleri arasında İzm ir Enter
nasyonal Fuarının kurulduğu kültür park saha
sında açılan EGE TARIM SERGİSİ ve Ankara’
da Sanayi ve Teknoleji Başkanlığı yanında 26 
Ekim tarihinde açılan ve 1 ay sürecek olan 50. 
YIL ANKARA SANAYİ SERGİSİ’nde teşhir edi
len Kurumumuz şarküteri mamülleri, yan ürün
ler, rendering mamulleri ve konserve ile kavur
ma çeşitlerimiz, sergileri gezen ziyaretçiler tara
fından büyük bir ilgi ile izlenmiştir.

Ankara 50. yıl Sanayi Sergisinde E.B.K. Pavyonu
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1973 YILINDA İŞTİRAK ETTİĞİMİZ FUARLAR

Et ve Balık K urum u bu yıl sırasiyle Tatvan 
Doğu Anadolu Fuarı (30 H aziran-24 Temmuz) 
23 Temmuz Erzurum  Fuarı 23 Temmuz - 23 Ağus
tos) ile İzm ir Enternasyonal Fuarına (20 Ağus
to s -20 Eylül) iştirak etm iştir.

Çeşitli et mamüllerimiz ile yan ürünlerimıi- 
zin teşhir edildiği Kurumumuz pavyonları, Fu
arları gezen ziyaretçier tarafından büyük bir 
ilgi ile izlenmiştir.

SPOR - SPOR - SPOR
SPOR HABERLERİ

F u t b o l :

Eylül 1973 ayı sonunda başlayan 1. Amatör 
Lig maçlarında Ekim 1973 ayı sonuna kadar 
alınan sonuçlar şöy led ir:

Etbalık - Keçiören : 0-2

Etbalık - E tlik : 4-0

Etbalık-D .S .l. Spor : 1-0

Etbalık - Çelikspor : 0 -0

Hazırlık mahiyetindeki Naımk Katoğlu Ku
pası m açlarında 3. tu ra  kadar yükselen futbol 
takımımız, şanssız b ir gol sonucu finale kala- 
m am ıştır.

B o k s :

Eski Boks Antrenörümüz ve Kurumumuz 
mensubu Ali Balkan Metel, vatanî görevini ik
mal ederek, boks takım ının başına geçmiş, genç 
ve istidatlı sporcuların bünyemize iltihaklarını 
sağlamıştır. Önümüzdeki günlerde yapılacak An
kara Bölgesi Kulüplerarası Boks M üsabakaları
na hazırlanm akta olan takımımıza şimdiden ba
şarılar dileriz.

V o l e y b o l :

Kasım ayında başlayacak olan 2. Amatör Lig 
voleybol m açlarına takımımız açık hava saha
mızda hazırlanm aktadır. Yeni transferlerle bu 
yılki voleybol takımımızın geçen yıllara göre 
daha iyi netice alması beklenmektedir.

I ET ve BALIK KURÛMÜ |
Yurdumuzda Et Endüstrisinin Önderidir.
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* ÜstCin ~kalite
* B o I ç e j  i t
* En uygun flat

b îlk o n
x V e  ^
kepez

Bu uç vasfı ancak BİLKO N -KEP£2  
Konservelerinde bulabilirsiniz. 
Konservenizi, bakkalınızdan veya 
Glma marazalarından' »rayını*. 
Balkon * Kepez konserve fabtfkatarı 
Türkiye'nin en modern en m'İikfm* 
mel v« en büyük konstrvt fabri
kalarıdır





TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ

ÇİFTÇ İN İN  MAHSULÜNÜ DEĞERLENDİRMEK VE 

MUHAFAZA ETMEK, HUBUBAT ÜRETİCİSİNİ VE 
TÜKETİCİSİN İ KORUMAK SURETİYLE 

M EMLEK ET HlZM ET İNDEDİR.
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Bu d e rg i

AJANS TÜRK MATBAACILIK SANAYİİNİN

G ra iik  ve Folo - M ekanik  S tü d y o la r ın d a  h a tır la n m ış  

Tipo v« O fset S e rv is le rin d e  basılm ıştır .


