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E. B. K.
Et ve Balık Endüstrisi 

Dergisi
Kuruluş Yıldönümü Özel Sayısı 

geçici
Dergi Yayın Kurulu Bşk. 

ve
Sorumlu Yayın Müdürü.

D E R G İ M İ Z İ N ;

Bu Yıldönümü Özel Sayısında geçici ola
rak Dergi Yayın Kurulu Başkanlığını ve Sorumlu 
Yayın Müdürlüğünü bana vermek zerâfet ka
dirbilirlik ve alicenaplığını izhar buyuran Ge
nel Müdürlüğümüz Yüksek Yönetimine Dergi
miz tüm sorumlu ve yetkili ve değerli şahsi
yetlerine, Dergimizin Kurucularından, ilk im
tiyaz sahibi, ilk Dergi Yayın Kurulu Başkanı 
ve ilk Sorumlu Yayır. Müdürü olarak minnet 
ve şükranlarımı arz ediyorum.

Bu şerefii görevi bu sayıda, tüm sorum
lulukları ile üstleniyor, Türkiye Endüstrisinde 
veTarım'ında mümtaz durumunu Büyük Mille
timiz ve Devletimizin, daima yükseliş gösteren 
ve gösterecek, en güzel günlerinde daima 
muhafaza edecek Müesseseme, Et ve Balık 
Kurumu’na ve onun tüm mensuplarına esen
lik, üstün başarı sağlık ve mutluluk, içerisin
de uzun ömürler diliyor, terki hayat etmiş ve 
Kurum’dan ayrılmış olanlarımızı, büyük saygı, 
aynı minnet ve şükranla hatırlıyorum ve aynı 
dileklerimi tekrar sunuyorum.

Kalbi Sdvgi ve Saygılarımla 
Ersural SUNER
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«Yazılar, yazarların kendi görüş ve 
ifadelerini yansıtmaktadır. Dergi sorum
luları tarafından herhangibir düzeltmeye 
tabi tutulmamıştır. Yazıların sorumluluğu 
yazarlarına aittir.»

DERGİMİZ

Yıldönümü Özel Sayısında

Dergi Yayın Kurulu Başkanı rERSURAL SUNER 

Sorumlu Yayın Müdürü rERSURAL SUNER



Ö N  Y A Z I

E.B.K. 28 yaşını doldurdu. 29 dan da 
günler aldı. Bu süre zarfında E.B.K. ne 
yaptı. Kuruluş Kararnamesinin gösterdiği 
görevlerden hangilerini yerine getirdi; ka
saplık hayvan ve balık nesillerini mi islâh 
etti, bu konularda iç ve dış ticarette nazım 
rol mü oynadı, yoksa Et konusunda mo
dern sınaî tesisler mi kurdu? Bu sorular
dan sonuncusu hariç diğerlerine pek de 
tatminkâr cevap vermek mümkün görül
memektedir. Ancak bu noksanı, Et ve Ba
lık Kurumunun ve onun gelmiş geçmiş yö
netim kadrolarının bir kusuru olarak gör
mek de mümkün bulunamamaktadır.

Bu noksanlık, K İT lerdeki genel arıza 
ye hastalığın E.B.K. daki tezahüründen 
ibarettir.

K lT  1er gerçekte birer ekonomik üni
te olarak varedilmişlerdir. Sonra zaman 
olmuş bunların İktisadilik vasfı adeta unu
tulmuş, münhasıran sosyal vasıflı kuru
luşlar olduğu düşüncesi hâkim olmuştur. 
Hatta gün gelmiş K lT  1er birer içtimai 
yardım müessesesi veya işsizlik sigortası

kuruluşu gibi kabul edilmişlerdir. Gerçek
te bu vasıfların KİT lere izafesi de samimi 
bir inanışın ve politikanın neticesi olma
mıştır. Bütün bunlar görünürdeki satıh- 
daki izahlardır. Konuya çok daha derinli
ğine bakmak gerekmektedir.

İstiklâl mücadelesini zaferle sonuçlan
dıran milletimiz Büyük Atatürk’ün direk- 
tiflerile kendisine en uygun rejimi ve en 
uygun ekonomi politikasını, günün imkan
ları içinde, en uygun şekilde değerlendir
mesini bilmiştir. İşte K İT 1er böyle bir 
tutumun ve değerlendirmenin sonucu doğ
muşlardır. Bilâhare değişen siyasi şartlar
da en iyiyi en güzeli en mükemmeli mil
letimiz için hedef almış, genel siyasette 
ekonominin yeri gün geçtikçe önemini art
tırmıştır. Yeni K IT ’lerin kurulması mev
cutların geliştirilmesi hep bu dönemde ol
muştur.

Ancak, hür seçime dayanan politik 
sistemlere arız olan hastalıklar yine bu 
dönemde ortaya çıkmış ve kullanılan va
sıtaların yetersizliği sebebiyle de bu has
talıkların gelişmesi önlenememiştir.
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Merkezi politika ve lokal politika çok 
kısa vadeli hatta günlük meseleleri tat
min ve yatıştırma zaafından kendisini kur- 
taramamıştır.

Bu zayıflık ve noksanlık K ÎT 1er için 
yukarıda belirtilen telakki tarzlarını or
taya çıkarmış, bu arada E.B.K. da kendi 
nasibini almıştır.

işletmelerin kuruluş yerlerinden, ha- 
çimlerine, adetlerine ve işletilmelerine ka
dar politik ve bürokratik vasıtaların getir
diği zaafları bugün bir bir müşahade et
mek mümkün bulunmaktadır.

Bütün bu sebeplerle bugün E.B.K. 
hedeflerine yaklaşamamış gibi görünebilir.

Büyük bir zamanın kaybolduğuda bir 
vakıadır. Ancak eldede çok şeyler vardır. 
Varlıkların başında tecrübe gelmektedir. 
Gelmiş geçmiş yönetim kadroları bu Ku
ruma çok şeyler bırakmışlardır. Memle
keti baştan başa sarmış E.B.K. tesisleri 
milletimize hizmet için beklemektedir. Ye
ni açılacak tesisler bu hizmet yarışına 
kısa zamanda girebilirler. Geçmişten güç 
almak ve geleceğe güvenle bakmak nokta
sında bulunmaktayız. E.B.K.nın geleceği
nin Türkiyemizin geleceğinde büyük yeri 
olduğuna inanmak istiyoruz. Bu inançla

1) Türkiye’de «Et Konusu» bir kuru
luşta yani E.B.K.da toplanmalı
dır.

2) Asli görevi tamamen başka olan 
Kuruluşlar, hayvancılık sahasın
da, sözümona, bir şeyler yapar 
görünme yerine, ellerindeki bü
tün imkanı E.B.K.ya devretmeli
dirler.

3) Behemahal hayvancılığa yardım
cı olmak isteyen kuruluşlar im
kânlarını E.B.K. Koordinatörlü
ğünde kullanmalıdırlar.

4) Bazı resmi ve yarı resmi Kuru
luşlar E.B.K.nm gerçekten öne
mine inanmalı ve tutumlarını bu- 
göre tanzim etmelidirler.

5) E.B.K. Teşkilat Kanunu E.B.K.- 
mn özellik ve önemini gerçekten 
belirtir şekilde en kısa zamanda 
çıkartılmalıdır.

diyoruz ve 28. Kuruluş yıldönümü dola- 
yısiyle çıkarılan bu mecmua vasıtasıyle 
sesini duyurmaya çalışan E.B.K.,nm ve 
onun kadirbilir ve mütevazı personelinin 
nice 28 yıllara ulaşmalarını diliyor, Allah
tan, Memleketimize yeni ve hayırlı hizmet
leri bizlere nasip etmesi için niyazda bulu
nuyorum.
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BU GÜNKÜ YÖNETİCİLERİMİZ

GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU  

BAŞKANI 
İRFAN  REİSOĞLU

E t ve Balık Kurumu Genel Müdürü İrfan Reis- 
oğlu 12 Mart 1927’de Samsun'da dünyaya gelmiş
tir.

1938’de Samsun İstiklâl İlkokulunu 19 W  de 
Samsun Ticaret Lisesi’ni bitirmiş, 19^7 de İstan
bul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulundan mezun ol
muştur.

Meslek hayatına 191f9 yılında Samsun'da Sos
yal Sigortalar Kurumu*nda başlayan Reisoğlu, mü
fettiş muavini ve müfettiş olarak çalışmış, 1957 - 60 
yılları arasında Emlâk Dairesi Başkanlığı yapmış
tır. B ir süre İngiltere'de mesleki incelemelerde bu
lunmuş, yurda dönünce yine Emlâk Dairesinde ça
lışmalarına devam etmiştir. İrfan Reisoğlu, 1961 de 
Baş Müfettiş olmuş, daha sonra Teftiş Heyeti Baş
kan Vekili ve Genel Sekreter olarak görev yapmış
tır. Bu arada Amerika’ya gitmiş, incelemelerde bu
lunmuştur.

S.S.K. da son görevi olan Umum Müdür Mua
vinliğini 1970-1972 yıllarında yürüten Reisoğlu 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu uzmanı ol
muş, 1979 yılında terfien Uzman Müşavirliğe atan
mıştır. E t ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü gö
revini 31 Aralık 1979 dan bu yana yürütmektedir. 
Bekâr olan Reisoğlu İngilizce bilmektedir.
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G e n e l  M ü d ü r  Y a r d ı m c ı l a r ı

G ENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE YÖNETİM  

KURULU ÜYESİ 
A. TEK İN  BÜYÜKUTKU

193Jf Yılında Boğazlvyan'da doğmuştur. A. U. 
Veteriner Fakültesinden 1957 yılında mezun olmuş
tur.

1957 yılından 1971 yılı Kasım ayına kadar Ta
rım Bakanlığında ve D.P. Teşkilâtında çalışmıştır. 
Bu arada ABD.nin Güney Dakota ve Wısconsin 
Üniversitelerinde 2 yıl Tarımsal Ekonomi alanında 
ihtisas yapmıştır. Ayrıca İngiltere'de Bradford Üni
versitesinde « Proje Değerlendirme» kurslarına ka
tılmıştır.

1972 yılından itibaren E t ve Balık Kurumu Ge
nel Müdür Müşavirliği ve Genel Sekreterlik görev
lerinde bulunmuştur. Bu arada 197Jf - 1976 yılları 
arasında Gima Yönetim Kurulu Üyeliği ve kısa bir 
süre Gima Genel Müdür Vekilliği de yapmıştır.

Ayrıca IV. 5 yıllık Kalkınma Plânının «E t ve 
Et Mamulleri özel İhtisas Komisyonu» Başkanlığı 
ve O.D.T.Ü. Gıda Bilimleri Fakültesinin Kurucu 
Üyeliği ve Danışmanlığında bulunmuştur.

Halen 5.2.1980 tarihinden itibaren Kurumun Ge
nel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.





GENEL MÜDÜR YARDIMCISI VE YÖNETİM  

KURULU ÜYESİ 

İBRAHİM  BAHADIR

1930 Yılında Eskişehir’de doğmuştur.

E t ve Balık Kurumu adına burslu olarak A .Ü . 
Veteriner Fakültesinde öğrenim görmüş ve 1957 
yılında mezun olmuştur.

4 3.1957 tarihinde Ankara E t Kombinası Mü
dürlüğüne Stajiyer Veteriner olarak atanmıştır. Da
ha sonra Erzurum, Konya, Zeytinbumu E t Kombi
naları ile İskenderun Soğuk Deposu Müdürlüğünde, 
çeşitli görevlerde çalışmış, Kayseri ve Ankara E t 
Kombinası Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Son görevi olan Ankara E t Kombinası Müdür
lüğünden 5.3.1980 tarihinde Genel Müdür Yardımcı
lığı görevine atanmıştır.





GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

MUAMMER MACAROĞLU

1929 Yılında Nusaybinde doğmuştur, ilk  ve Or
taokulu Mardin’de Liseyi İstanbul’da bitirmiş daha 
sonra Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunun Kon
solosluk bölümünden mezun olmuştur.

Askerlik görevini Deniz Kuvvetleri emrinde İs
tanbul'da yapmıştır.

1957 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak E t ve 
Balık Kurumunda ilk görevine başlamış, 1958 yılı 
sonunda istifaen ayrılmıştır. Bu arada Nusaybin'de 
Çiftçilik vs. işler yapmış 1965 yılının Şubat ayında 
Müfettiş Yardımcısı olarak Kurumda yeniden göre
ve başlamıştır.

Teftiş Kurulu Başkanlığının tüm kademelerin
de çalışmıştır. Şubat 1980 tarihinden itibaren Ku
rumun Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüt
mektedir.
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Y ö n e t i m  K u r u l u  Ü y e l e r i

1912 yılında Yozgafda doğmuştur. İlk ve Orta 
Okulu Yozgat'ta Liseyi Ankara'da okumuştur. 1941 
yılında A.Ü. Hukuk Fakültesini bitirmiştir.

Ankara Hukuk Fakültesi öğrencisi ilçen 1930 
yılında Maliye Bakanlığında ilk memuriyetine baş
lamış ve Maliye Bakanlığında çeşitli görevlerde bu
lunmuştur.

1944 yihnda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğında Muhasebe Müdürü, 1947 de Hukuk Müşaviri 
olmuştur. 1951 yılında Toprak İskân Genel Müdür
lüğü I. Hukuk Müşaviri olmuş, 1953 de ise Genel 
Müdürlüğü tedviren görevlendirilmiştir. 1954 yılın
da Yozgattan Milletvekili seçilerek parlementoya 
girmiş 1957 de tekrar seçilmiş Büyük Millet Mecli
sinde Sayıştay Komisyonu Sözcülüğü ve Bütçe Ko
misyonu Üyeliği yapmıştır.

1968 -1970 yılları arasında Merkez Bankası 
Murakabe Heyetinde bulunmuş 1972 -1979 yılların
da T. Şeker Fabrikalarında Yönetim Kurulu Üyeli
ği yapmıştır.

26.3 1980 tarihinden itibaren de Et ve Salık 
Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

1914 Yılında Trabzon’un Vakfıkebir Kazasın
da doğmuştur.

İlk  ve Orta Okulu Trabzon’da Liseyi Ankara'
da bitirmiştir.

1946 yûmda İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinden mezun olmuştur.

1936 yılında Sümerbank Genel Müdürlüğünde 
ilk görevine memur olarak başlamış, 1952 -1960 yıl
ları arasında Genel Müdürlük ve Müessese Müdür
lüklerinin her kademesinde çalışmış son olarak Sü- 
merbank Genel Muhasebe Müdürlüğü görevini yü
rütmüştür.

1960 -1965 yûları arasında Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Uzmanı, 1966 - 1969 yılların
da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Mü
dürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev 
yapmıştır.

1970 - 1973 yılları arasında yine Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanlığı görevinde 
bulunmuş tur.

1973 -1977 yıllarında Trabzon'dan Milletvekili 
seçilerek parlementoya girmiştir.

1977-1979 yılları arasında Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu Başkanı ve Üyesi olmuş, 
2 Nisan 1980 tarihinden bu yana E t ve Balık Kuru
mu Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

« Muhasebecinin İşletmedeki Rolü» aynca «Bir
leşik Amerika'da Verimlilik (Müşterek Eser) » isim
li kitapları yayınlanmıştır.

YÖNETİM  KURULU  ÜYESİ 

(Ticaret Bakanlığı Temsilcisi) 

MEHMET ÖZGÜR

YÖNETİM  KURULU ÜYESİ 

(Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 

TA LA T A LPA Y
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K U R U C U
G E N E L
M Ü D Ü R

i l e
K o n u ş m a

Konuşmacı : Ayşe KILIÇ

A-P.K. DAİRESİ BAŞKAN YARDIMCISI 

Hk Genel Müdür : Ekrem BARLAS

AYŞE KILIÇ

1946 yılında İğdır'da dünyaya gelmiş, İlk ve 
Orta öğrenimini Diyarbakır'da, Lise öğrenimini 
Bursa’da yapmıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim  
Fakültesinde Kurum adına burslu okumuş ve 1969 
yılında mezun olmuştur. Kasım 1969 yılında Ku
rumda Eğitim Servisinde ilk memuriyetine başla
mıştır. Bu arada Eğitim  Fakültesinin « Yönetim, 
Plânlama Ekonomi ve Teftiş» Lisans (mas t er) 
programını tamamlamıştır. Daha sonra Kurumdan 
ayrılarak Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdür
lüğünde O-M Uzmanı ve Personel ve Sosyal İşler 
Müdür Yardımcısı ve Müdür Vekilliği görevlerinde 
bulunmuştur. B ir süre sonra Et ve Balık Kurumu- 
na dönerek çeşitli yönetim kademelerinde görev 
yapmıştır. Son olarak Araştırma, Plânlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkan Yardımcılığı görevi
ni sürdürmektedir.

★  Sadece geçmişten ders Lİm >k ve pahalı kazandan tecrül>elerden yararlanmak 
için geriye bakın. GEORGE WASHlNTON



«Memnuniyetle görüyorumki memleket ça
pında Kurumun geniş çalışmaları Vata
nımıza ve Milletimize yararlı olmaktadır.»

Ülkemizin önemli kuruluşlarından bi
risi olan Et ve Balık Kurumunun ilk ku
rucusu ve yöneticisi olan Sayın Ekrem 
BARLAS ile karşılıklı söyleşiyi Merkez 
Bankası îdare Meclisi Üyeliğini sürdürdü
ğü makam odasında yaptım. 28. kuruluş 
yıldönümü nedeniyle çıkartılacak özel sa

yıda kendisine de yer verilmesi ve hatır
lanması Sayın BARLAS’ı çok duygulan
dırdı ve son derece mutlu etti.

Kendisiyle yapmış olduğum söyleşi 
sonunda Kurum hakkındaki görüşlerini 
şöyle belirlemiştir.

Kurumun ilk kuruluşunda düşündü
ğünüz hedeflerle Kurumun bugünkü 
yeri arasında bir bağlantı kurabilir 
misiniz? Neyi amaçlamıştınız. Bu 
amaçlara Kurum bugün erişmiş mi
dir?
Kurum bugün memleket ekonomisin
de ve tarımında büyük bir varlık ola
rak çalışmaların ısürdürmektedir. Et 
ve Balık Kurumu memleketimizin ta
biatına ait temelli ve büyük randı
man verecek ve kayda değer fayda
lar sağlayacak konular üzerinde ça
lışması sebebiyle ömür boyu geniş 
ölçüde gelişmeye müsaittir. Memnu
niyetle görüyorum ki memleket ça
pında Kurumun geniş çalışmaları Va
tanımıza ve Milletimize yararlı ol

maktadır. Türkiye’nin tabiat itibariy
le arızalı olması hayvancılığa uygun
luğunu ve üç tarafının sularla çevrili 
olması akarsuları ve gölleri itibariyle 
de balıkçılığa ve diğer su mahsulle
rine elverişlidir. Memleketimizde hay
vancılık ve balıkçılığa uzun vadeli 
çalışmalara girmeden kısa vadeli ted
birler alındığı takdirde hayvancılık 
ve balıkçılığın üç-dört sene içinde 
memleket ekonomisinde belirgin şe
kilde büyük bir kıymet ifade edeceği 
milli gelir, istihsal ve ihracatımızda 
kayda değer artışlar olacağı vakıadır. 
Kurumun ilk kuruluşunda karşılaştı
ğınız zorluklar ve engeller nelerdi? 
Et ve Balık Kurumu çok tasarruflu 
bir şekilde kurulmuştur. Çalışmanın 
çabuk başlaması için ilk kuruluşta

Toprak Mahsulleri Ofisinde konu üe 
ilgili olarak çalışan personel ve kad
royu aynen aldık. Konu ile ilgili ne 
kadar rapor varsa onları topladık, 
işte bu arada özel teşebbüs tarafm- 
dantehditlerle karşılaştık. Üniversite
lerden, öğretim görevlilerinden, çoban
lara varıncaya kadar mütalâa ve gö
rüşleri aldık. Türkiye’de ne kadar 
balık ve et konusunda istatistik var
sa onları tetkik ettik. Yabancı kay
naklardan ve elemanlardan yararlan
dık. Sonuç olarak, ilme ve tekniğe ve 
tecrübeye dayalı esaslar dahilinde Et 
ve Balık Kurumunun nasıl kurulması 
lâzım geldiğini tesbit ederek işe baş
ladık. Kısa zamanda Et ve Balık Kuru
munun hüviyetine göre teşkilat ve ça
lışma yönetmeliklerini hazırladık.

— Kurumu çok sevdiğinizi biliyoruz. Ku
rumdaki tüm gelişmeleri yakından iz- 
liyormusunuz?

—  Evet, yakından izliyorum. Bundan 
työyle de izliyebilmem için Kurumun 
iş proğramı ve faaliyet raporlarından 
bana da verilmesini istiyorum.

— Kurumdaki göreviniz süresinde deği
şik bir yönetici olduğunuz söyleniyor. 
Yöneticiliğinizde ne gibi ilkeleri göz 
önünde bulunduruyordunuz?

— Mesuliyetini aldığım idarelerde ve 
özellikle Et ve Balık Kurumunda me
mur, müstahdem ve işçiler dahil bü
tün arkadaşlarımın her türlü özellik
leri ile meşguldum. Bir personelin ih
tiyacı ve sıkıntısı masama geldiği za
man en yüksek makamdan gelen emri
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bile düşünmeden onların derdi ile 
meşgul olurdum. İdareciliğin en önem
li vasfı insan unsuruna değer ver
mektir. Her arkadaşıma verdiğim işi 
alfabetik olarak hazırlanmış özel kart 
lara işletir ve kontrol ederdim. Mü
dürler ya da şefler benimle konuş- 
maya geldiğinde sekreterim kartıda 
getirir verdiğim işi kontrol ederdim. 
Zaman ve takip bir idarenin başarı
sında büyük bir unsurdur. Bu arada 
iş verirken ihtiyaçları da tespit eder
dim ve her türlü kolaylığı sağlardım.

Ülkemizin önemli Kuruluşlarından 
biri olan Kurumun ilk kurucusu ve es
ki bir yöneticisi olarak geçmişteki 
tecrübelerinizden de yararlanarak 
KİT yönetimlerinde görev alacak yö
neticilere yönetimin fonksiyonlarını 
yerine getirirken davranışları konu
sunda ne önerirsiniz?

Bir yönetici işinde itidal sükûn ça
lışkanlık ve iş arkadaşları ile iyi geçi
nirse başarı mutlaktır. Tabiî hesaplı 
ve proğramlı olmak koşulu ile.

Kurum K/87ı Sayılı Koordinasyon 
Kararı ile kurulmuştur. Kuruluşta 
ya da yöneticiliğiniz süresinde Ku
ruluş Kanunu çıkartılması düşünül
dü mü?

Kurumun süratle kurulması için Mil
li Korunma Kanunundan yararlandık 
Kurumla ilgili Kanunu sonradan ha
zırlamayı düşündük ve bazı tasarılar 
hazırladık.

Et ve Balık Kurumu Türkiye’nin et 
ihtiyacına yeterli ölçüde cevap ver
meye çalışmaktadır. Ancak halkın 
balık ihtiyacını karşılamada yeterli 
olamamaktadır. Et ve Balığı bir ara
da düşünmedeki tasarılarınız nelerdi? 
Buügn balık işlerinin Kurumdan ayrı
larak ayrı bir Kuruluş olarak örgüt
lenmesini düşünürmüsünüz?

Balıkçılık konusunda Türkiye’de ne 
kadar rapor varsa gözden geçirüdi. 
Denizlerin tetkiki ve hidrobiyolojik

etüdler yapılması şart koşuldu. îstan 
bul ve Ankara Üniversiteleri ile A l
man, İngiliz, îsveç, Norveç, İzlanda, 
Fransız, Japon, İtalyan balıkçıları ve 
müteahassisleri ile işbirliği yapldıı. 4 
araştırma gemisinin özel projeleri 
yaptırılarak imal edildi. Av gemileri, 
nakliye gemileri (Frigorifik dona- 
tımlı) yaptırıldı. Birleşmiş Milletler 
ve FAO Teşkilâtı ile yakından mü
nasebet tesis edildi. Muhtelif devlet
lerden uzmanlar getirildi. Bu uzman
lar Türkiye’nin her tarafını gezip tet
kik ederek tekne projelerini hazır
ladı. Halen Türkiye’de kullanılan tek 
neler bu modele göre hazırlanan tek
nelerdir.

Karadeniz balıkçılığını geliştirmek için 
Rusya ile işbirliği yapmak gerekir. 
Türkiye’nin açık deniz balıkçılığına 
girmesi gerekir. Bunu da Et ve Balık 
Kurumu yapmalıdır. Türkiye’nin yı
lan balığında çok büyük şansı vardır. 
Her sene yılan balığı Atlantik’i ge
çer, Meksika kıyılarında yumurtlar 
ve tekrar geri döner. Türkiye sadece 
yılan balığında çalışırsa 30 Milyon 
Dolar gelir elde eder. Balıkçılığın is
tikbali denizlerden çok karasuların- 
dadır. Bir gölde ne kadar balık yetiş
tirileceği tesbit edilebilir. Bunu çok 
disiplinli bir şekilde yürütmek gere
kir. Balıkçılara kredi verilmelidir. Mu 
hafaza için depolar, buz fabrikaları 
açmalı bu konu ile ilgili araştırmalar 
yapılmalı, raporlar hazırlanmalıdır.

— Türkiye’de hayvan kaçakçılığını ön
lemek için ne gibi tedbirler alınabilir?

— Kaçakçılığı önlemek için cezai tedbir
lerin ve hudutların mayınla döşenme
sinin esaslı bir fayda getireceğine kani 
değilim. Güney Doğu hayvancılık pi
yasasını Halep idare eder. Umumi
yetle hayvancılık alış verişi altınla 
sağlamr. Yeğane çaresi Halep piya
sasına girmektir.

— Kurumla ilgili varsa bir anınızı an
latımlısınız?
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Kuruluş sıralarında İstanbul’da bir et 
buhranı oldu, gece yansından sonra 
telefon çaldı. Başvekilin Özel Ka
lem Müdürü Başvekilim sizinle görüş
mek istiyor dedi.

Başvekil :

Ekrem Bey İstanbul’da et yok buna
ç:ro bulurmusuîmn ?

Emredersiniz.

Ne istiyorsunuz?

Sizden yetki istiyorum T.C.D.D. ve De
nizyolları bizim istediğimiz nakliyatı 
yapsın yeterli.

Bu işi temin etmek üzere bütün Va
lilere, Bakanlıklara, T. C. D. D. 
istediğin emri verebilirsin ve istedi
ğin işi yaptırabilirsin.

Hemen İstanbul’u aradım, gerekli 
yerler ile temas ettim, ilk uçakla İs
tanbul’a gittim. Gerekli girişim -

lerde bulundum. Bir günde Hay - 
darpaşa’ya 37 bin hayvan indirilme
sini sağladım. Bu arada Valiler beni 
Sayın Başvekile, «bize emir veriyor», 
diye şikâyet etmişler.

içişleri Bakanı onlara;
«Bu dakikadan itibaren bende Ekrem 
Beyin emrindeyim.» diye cevap ver
miş.

Tüm hayvanları kestirdim o gün 400 
taksi kiraladım ve öğleye kadar bü
tün kasapların vitrinlerini etle dol
durdum. Fiatlann yükseltilmemesini 
de sağladım.
Sayın Başvekil Valilerin ve gazeteci
lerin olduğu bir sırada ve hepsinin 
yanında;

— Bakın, günlerdir, aylardır bu dertle 
meşgulüz. Hiçbir şey yapamadınız. 
Mühim olan her işte kime müracaat 
edeceğimizi iyi bilelim bu gün öğlen 
yemeğine Ekrem Bey benim misafi
rim, dedi.



E. II K. nıın Ku ruluşunun 28. Yılı Dolayısıyla 

Genel Müdürlük le Yapılan I ören

Kurumun 28. Yılını kutlama tören
leri, 1 Ekim 1980 günü Merkez ve Taşra 
Teşkilâtında mütevazi bir şekilde yapıl
mıştır.

Genel Müdürlük ve Ankara Et Kom
binası personeli Ankara Et Kombinasının 
işçi 3'emekhanesinde bir araya gelmişler 
ve tören A.P.K. Dairesi Başkanı Lütfi 
ONER’in «Mensubu olmakla gurur duy
duğumuz ve varlığı sayesinde ekmek ye
diğimiz Kurumumuzun Kuruluş Yıldönü
mü Törenine başlıyoruz» sözleri ile açıl
mıştır. Lütfi ÖNER’in daveti üzerine kür-

20 Hizmet yılım kurumda tamamlayan 
Ankara Et Kombinası İşçilerinden Sn. Mi- 
kail TOPÇUBAŞI Kombina Müdürü Sn. 
Cengiz BALIM’dan plâketini alırken.

süye gelen Genel Müdür Sayın İrfan RE- 
ÎSOĞLU Kuruluşumuzun 28. Yıldönümün
de Et ve Balık Kurumunun yurt hizme
tinde bulunmasının heyecanı ve mutlulu
ğu içersinde olduğunu, Kurumumuzun bu 
günkü duruma gelmesinde hizmetleri geç
miş olan her kademedeki mensuplarımızı 
minnetle andığını belirtmiş ve konuşma
sına devamla: «Halen işbaşında bulunan 
bütün mensuplarımıza işlerinde başarılar, 
yuvalarında mutluluklar dilerim. İşçi ar
kadaşlarımıza son toplu sözleşmelerle im
kânlarımızı zorlayarak bir şeyler vermeğe 
Çalıştık. Kendilerinden bunun karşılığı o- 
lan hizmeti beklemek tabii hakkımızdır.

20 Hizmet yılını Kurumda tamamlayan 
Sn. Emine VAROL, plâketini Gn. Md. 
Sn. tıfan REİSÖĞLU’ndan alırken.

Memur arkadaşlarımdan da müessesemi- 
zin daha üst düzeylere yükselmesinde 
gösterdikleri gayretin devamını beklerim.» 
demiştir.

Daha sonra Kurumda fiilen 20 ve 
daha yukarı hizmet yılını dolduran ve ha
len Kurumda çalışan personele plaketleri 
Sayın Genel Müdür ve diğer yöneticiler 
tarafından verilmiştir.

Kuruluşumuzun 28. Yılını Kutlama 
Törenleri yöneticilerin Kurum mensubları 
ile yediği öğle yemeğinden sonra son bul
muştur.

20 Hizmet yılanı dolduran Sn. Münir YIL- 
MAZ’ın plâketi’ni Gn. Md. Başmüşaviri Sn. 
Ersural SUNER’den aldığı an.
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Ülke Kasaplık Hayvancılığında Ne Yapıldı ? 
Gelecekte Ne Yapılabilir ?

İrfan ŞAHİN 
HAYVANCILIK İŞLERİ VE ALIM  

DAİRESİ BAŞKANI

İR FA N  ŞAHİN
1930 yılı doğumludur.
195Jf Yılında Veteriner Fakültesinden mezun 

olup 12 Ağustos 1951f tarihinde E t ve Balık Kuru- 
munun Erzurum Kombinasında mecburi hizmetli 
Veteriner Hekim olarak göreve başladı. Erzurum, 
Konya ve Ankara Kombinasında Veteriner hizmet
lerinde çalıştı.

1963 Yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mc 
zun oldu. 1965 -1971 yıllan arasında yine Kurum
da Avukat ve Müşavir Avukat olarak görev yaptı.
1971 yılı 1 Kasımdan bu yana Hayvancûik ve Alım  
Müdürü ve Başkam olarak Kurumda görevini sür
dürmektedir.

Ülkemiz insanı bilir ki, hayvancılık, 
üzerinde çok söz edilen; basında çok mü
rekkep tüketilen; kitle iletişim araçları 
ile hakkında sürekli haberler çıkan; onun
la ilgili olarak kongreler, seminerler, pa
neller düzenlenen; kamu ve özel kesim yö
neticilerinin, uzmanlarının ve teknokrat
larının devamlı ilgisini çeken; görüntü o- 
larak sahibi çok, fakat gerçekte sahip
siz; geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için 

Çok sınırlı çaba gösterilen bir konudur.

Ülke insanının beslenmesi açısından 
önemi ve besin değeri yıllarca dile geti
rilir; ihracat seferberliği denir, döviz ge
reksinmesi denir, başta hayvancılık ve 

özellikle kasaplık hayvancılık ve et akla 
gelir, ama konu üzerinde hiçbir zaman 
ciddiyetle durulmaz; iş, ciddi bir organi
zasyona ve proğrama bağlanmaz.

Et ve Balık Kurumunun kuruluşu - 
nun 28. yıldönümü nedeniyle çıkarılan 
Özel Dergi sayısında, Kurumun kasaplık

hayvan tedarik ve Hayvancılık Dairesi 
Başkanı olarak dokuz yıla yakın görev 
yapmış; hayvancılık konusundaki resmi 
ve özel toplantılara, çalışmalara aktif o- 
larak katılmış bir kamu görevlisi olmak 
özelliği ile ,sözünü ettiğim konulara te
mas eden görüşlerimi ve gözlemlerimi bir 
sohbet havası içinde açıklamak istiyorum.

Ülkemizde 1970’li yıllara gelinceye- 
dek kasaplık hayvan besiciliği, kaliteli et 
üretimi hiçbir zaman ciddi biçimde des
teklenmemiş ve özendirilmemiştir. Hatta 
Et ve Balık Kurumunun kuruluşu bile, 
kasaplık hayvancılığı, hayvan besiciliğini, 
geliştirmek, et üretimini arttırmak ama
cıyla olmamıştır. İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında ülkemizde yaşanan ağır eko
nomik bunalım döneminde büyük tüketim 
merkezlerinin et ihtiyacının karşılanma
sında ortaya çıkan darboğazı aşmak; aşırı 
fiyat artışlarını önlemek amacıyla gerçek
leştirilmiştir. Büyük tüketim merkezlerini 
hiçbir zaman etsiz bırakmamak; stok te
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sis etmek suretiyle et arzının düşük oldu
ğu dönemlerde büyük tüketim merkezle
rine düzenli et sağlamak, aşırı fiyat dal
galanmalarını önlemek üzere 1952 yılın
da bir kamu iktisadi teşebbüsü olarak tesis 
edilen Et ve Balık Kurumu, bu amacı ve 
yönü ile başlangıçta ülke kasaplık hayvan 
besiciliğinin geliştirilmesinde ve yaygın
laştırılmasında hiçbir görev üstlenmiş de
ğildi. Et ve Balık Kurumu, bu haliyle ve 
kuruluşunun ilk yıllarında faaliyete ge
çen dört Kombinası ile, ülke kasaplık hay
vancılığının yapısında ve karakterinde 
hiçbir değişiklik yapmadan, mer’a malı, 
kalitesiz ve beslenmeden geçmemiş, yaşlı 
ve randımansız hayvanı alıyor ve kesi - 
yordu. Döküm mevsimi dediğimiz, mer’a 
besisi hayvanın maksimum düzeyde pa- 
zarlandığı dönemde, arz ve talep denge
sizliğinin yarattığı düşük piyasa fiyatla
rının dahi altına düşmek suretiyle müba- 
yaa ettiği kasaplık hayvandan ürettiği ve 
stoka aldığı eti, arzın düşük olduğu kış 
aylarında büyük tüketim merkezlerinde 
Özellikle Ankara ve İstanbul illerinde pa
zarlıyordu.

Mer’a besisine dahi elverişli olmayan, 
yaşlı kasaplık hayvandan üretilen et, don
durmaya, donmuş muhafazaya elverişli 
olmadığı için birde bu etin dondurulmuş 
olarak piyasaya arzında çok sıkıntı çeki
liyor ve tüketicinin büyük ölçüde şikaye
tine hedef oluyordu. 1950’li yıllarda ülke
mizde sığır besiciliği aşağı yukarı hiç ya
pılmıyordu. Hatta sığır besiciliği hiç bilin
miyordu. Koyun besiciliği, Doğu ve Gü- 
neydoğu Anadolunun yaylalarında mer’a- 
larda eskidenberi bilinen usul ve yöntem
ler ile yapılıyordu. Bu yıllarda Kurumun 
mübayaa ettiği kasaplık sığır 8-10 yaşlı 
Ve hatta bundan da yaşlı kasaplık nite
liğini ve özelliğini yitirmiş yaşlı sığırdı. 
Kurumun mübayaa ettiği sığır, yıllarca 
Çekimde iş gücü olarak kullanılmış, bu ni
teliğini yitirince kasaplığa verilmiş olan 
yaşlı sığırdı. İşte Kurum bu nitelikteki sı
ğırdan ürettiği eti pazarlıyordu.

Kasaplık koyun ise, geleneksel mer’a 
besisi karakterini koruyor; ülke içi tüke
timde büyük ağırlığı olduğu gibi komşu 
ülkelere kaçak olarakta gönderiliyordu. 
Kurum üretiminde büyük ağırlığı koyun 
eti oluşturuyordu. Kurum daha ziyade 
TEMMUZ başı EYLÜL ayı sonu itibariyle 
yaşanan üç aylık döküm mevsiminde ko
yun alır ve et stoku yapardı. Bazanda bü
yük tüketim merkezlerinin ihtiyacı ve et 
talebi zorladığı zaman, kış aylarında da 
yüksek fiyatla koyun alımına yönelir ve 
büyük tüketim merkezlerinin et ihtiyacını 
karşılamağa çalışırdı. Bu işleyiş ve olgu 
1960’lı yılların sonuna kadar aşağı yukarı 
anlattığımız biçimde sürdü. Esasen bu yıl
larda ülkemizde ne sığır eti tüketim alış
kanlığı vardı ve nede sığır besiciliği bi
liniyordu. Sığır eti, çekim özelliğini kay
betmiş yaşlı sığırların kasaplığa gitmesi 
sonucu üretilen ve çok sınırlı fakir tüke
ticinin alıp tükettiği bir emtia idi. Ülke
miz; baştan aşağı, kırmızı et türleri için
de aşağı yukarı koyun eti üreten ve tü
keten bir toplum halindeydi.

Et ve Balık Kurumu olarak bu gerçeği 
aynen kabul edip buna uymaktan başka 
birşey yapmıyorduk. Ülke hayvancılık ya
pısını etkilemek, besiciliği geliştirmek, ka
liteli et üretimini arttırmak gibi bir göre
vin ve amacın içinde değildik.

1960’lı yıllarda Türkiye’ye genç ve 
kaliteli sığır besiciliğini öğreten ve üreti
len bu besi sığırını değeri pahasına ithal 
eden Arap’lar oldu. Beyrut’lu sığır tüc
carları özellikle Kayseri yöreside ilgi kur
duğu bazı besicilere genç tosun besisi yap- 
tırtıyorlar ve besi yaptırtırken besiye alı
nacak hayvanın seçiminden, yem rasyo- 
nuna, bakım şartlarına ve besi süresine 
ait bütün besicilik tekniklerini öğretiyor
lardı. Böyle şartlarda beslenilen tosunu 
da o zamana göre çok cazip fiyatlarla 
ülkelerine ithal ediyorlardı. Kayseri böl
gesinde bu tür besicilik ve besiciler örnek 
alındı ve bölgede genç ve kaliteli sığır özel-
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likle etçi yabancı ırk ve bu ırkların melez
leri genç sığır besiciliği büyük ve ani bir 
gelişme gösterdi. Konya bölgesi, Kayseri 
yöresindeki genç sığır besiciliğinden ve 
kârlı ihracattan etkilendi.

Konya bölgesinde de genç sığır besi
ciliğine başlandı ve kısa sürede önemli 
gelişmeler sağlandı. Arap tüccarlarının 
besi tosun ithalâtı ve bunun bazı bölgele
rimizi sığır besiciliği açısından sınırlı öl
çüler içinde de olsa olumlu yönde etkile
mesinin sürdüğü yıllarda, 1969 yılında, 
Dünya Bankası Kaynaklarından 100 mil
yon Dolarlık bir fonla desteklenen, o za
manki Et ve Balık Kurumu yöneticileri
nin talip olmaması sonucu Şeker Fabrika
ları Genel Müdürlüğü Anonim Ortaklığı 
tarafından yürütülen «Besi Projesi» or
taya çıktı. Bu Proje 1969 yılında mevcut 
besi projelerine ilâve olarak 150.000 baş 
sığır, 150.000 baş koyunun besiye alın
masını; 1974 yılında 1.250.000 baş sığır, 
1.000.000 baş koyun beslenmesini hedef 
alıyor ve tamamiyle ihracata yönelmeyi 
amaçlıyordu. Bu proje öylesine ihracata 
yönelik bir amaç taşıyordu ki, 1972 yılın
da 70.000 ton et ihracatını öngörüyordu. 
Oysaki, Proje hayvanlarının tamamının 
Kurum tarafından ayrıcalıklı fiyatlarla 
müstahsilin ayağından, şeker pancarı kan
tarlarından teslim alınmasına, bütün gider 
lerinin Hâzinece karşılanmasına rağmen 
beklenen gelişmeyi gösteremedi. Amaçla
rından önemli ölçüde sapmalar oldu. Pro
je ancak 110.000 başlık yıllık bir ortalama 
içinde sığır besisini gerçekleştirdi. Koyun 
besiciliğine 1977 yılında teslim ettiği
100.000 baş dışında hiç girmedi. Ancak sı
nırlı ölçüler içinde de olsa bir kısım pan
car çiftçisi besicilik alanında uğraş verdi, 
tesisler kurdu ve besicilik konusunda ö- 
nemli deneyimler kazandı; ancak bu pro
jelerin her biri kullandığı kaynak, proje 
şartları ve amaçlan bakımından çok çe
şitlilik gösteriyordu. Parasal kaynak, yem, 
teknik güç, veterinerlik hizmetleri, pazar
lama, ihracata yönelme konusunda bir en
tegrasyona gidilemiyordu.

Bu arada 3. Beş yıllık Kalkınma plânı 
döneminin başlaması ile ülke hayvancılı
ğının genel ekonomik kalkınmamızdaki 
yeri ve önemi daha gerçekçi bir boyut ka
sanmış; yıllık programlarda ete narh uy
gulanmasının kaldırılması, kasaplık hay
van besiciliğinin desteklenmesi ve özen
dirilmesi doğrultusunda tedbirler alınması 
öngörülmüştür.

Bu gelişmeler sonucunda, kasaplık hay 
vancılığımızın geliştirilmesi, hayvan üre
tici ve besicisinin emeğinin değerlendiril
mesi amacıyla çıkarılan 7/8 706 sayılı Ka
rarname ile 1.9.1974 tarihinden itibaren 
uygulamaya geçmek üzere Et ve Balık 
Kurumu, kasaplık hayvan destekleme alı
mı ile görevlendirilmiştir.

Kurum; bu destekleme alımı kapsa
mında çok mükemmel, ciddi kontrol me
kanizması ve organizasyonu bulunan, ka
saplık hayvancılığın tüm ülkeye ve yılın 
bütün aylarına yayılmasını sağlıyacak; ka
liteli, yüksek verimli kültür ırklarının ve 
melezlerinin beslenmesini amaçlıyan bir Be 
si Projesi uygulamasına geçmiştir. Öyle ki, 
bu proje için çok dar bir kaynak ayrıldığı 
ve zaman zaman hiç kaynak ayıramaz 
duruma düştüğümüz halde Proje besi he
defi sığırda 150.000 başa, koyunda 250.000 
başa kadar çıkmıştır. Gerek destekleme 
alımları ve gerek 1970’li yıllarda besicilik 
maliyetinin sürekli artışı, ülkemizde yaşa
nan enflasyon, kasaplık besi tosun fiyat
larını Dünya fiyatlarının üzerine çıkar
mış; bu durum, Arap’lara yapıla besi 
tosunu ihracatının azalmasına, giderek ta
mamıyla durmasına neden olmuştur. An
cak Kayseri ve Konya yöresinde üretilen 
besi tosunu iç piyasada pasarlanmağa baş
lamış; bu arada iç piyasa taleplerinde ko
yun eti tüketiminden sığır etine doğru 
kayma başlamıştır. Sığır etinin koyun 
etinden protein bakımından daha zengin 
olması; sığır etinin koyun etine nazaran 
daha yağsız olmasının sağlık açısından 
daha yararlı olduğunun algılanması, sı-
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gır eti tüketimini, özellikle büyük tüketim 
merkezlerinde birdenbire artırmıştır.

Şeker Şirketinin yürüttüğü Besi Pro
jesi besi sığırlarının ve proje dışı besicile
rin ürettiği besi sığırlarının pazarlanma- 
sında Et ve Balık Kurumu öncülük etmiş; 
Devletçe sağlanan sınırlı olanaklar içinde 
de kalsa besi sığırcılığının ülkemiz açısın
dan önemini kavramış ve piyasa değerle
rinin üzerinde fiyatlarla besi sığırı müba- 
yaasına yönelmiş; bu olgu, belli merkez
lerde sığır besiciliğine önemli ölçüde yö
nelmeye sebep olmuştur. Bu arada Şeker 
Şirketi dışında, Hayvancılığı Geliştirme 
Projeleri eGnel Müdürlüğü, T.C. Ziraat 
Bankası, Ziraat işleri Genel Müdürlüğü, 
Orkjiy değişik koşullarda besicilik proje
lerine girmiştir.

Besi Projesi yolu ile ülkemizin kasap
lık hayvancılığının ve besiciliğinin yapı
sal durumda ve iyileştirilmesinde çok o- 
lumlu gelişmeler kaydedilmiştir.

Destekleme alımlarına başlanıldığı 
1974 yılından buyana kasaplık hayvan 
besiciliğinde özellikle genç ve kaliteli sı
ğır besiciliğinde önemli gelişmeler olmuş
tur. Daha önce 1,5 - 2 ayda pazarlanan be
si sığırcılığı önce 3 -4  aya, daha sonra 
6 - 7 aya, şimdilerde yılın bütün aylarına 
yayılmıştır. Kurumun yıllık kasaplık sı
ğır alım lan tümüyle besi sığırına dönüş
müştür. Besicilik dar bir bölgeden kurtulup 
tüm ülkeye yayılmıştır. Birim başına üre
tim ve kaliteli çok yükselmiştir. Destekle
me alımına başlanıldığı 1974 yılında 110 
Kgr. civarında olan sığır karkası 1980 yı
lında 170 Kgr’a; besi kondisyonunu belir
leyen randıman % 53 den % 61’e yüksel
miştir. Kasaplık koyunculuğumuzun besi 
kalitesinde; karkas ve randımanında nisbi 
bir iyileşme olmuşsa da, koyunculuğumuz 
mer’a besisi karakterini büyük ölçüde ko
rumuştur.

Kasaplık hayvancılığımız böyle bir ge
lişme sürecindeyken 1980 yılı başlarında 
alınan istikrar tedbirleri meyanında 8/180 
sayılı Kararname ile Et ve Balık Kuru- 
munun destekleme alım görevine son ve
rilmiş; kasaplık hayvancılığımız ve kır
mızı et temel mallar dışına çıkarılmış ve 
desteklenmesinden vazgeçilmiştir.

Oysaki, 'ülkemizin doğal yapısı, ka - 
saplık hayvan varlığımız itibariyle çok 
büyük bir gelişme potansiyeline sahip bir 
kaynağa, Devlet, tam anlamıyla destek 
olmalıdır. İç tüketim ve beslenmemiz açı
sından etin sahip olduğu özel önemi an
latmama sanırım gerek yok. Bu kaynak, 
ihracatımız açısından da ve özellikle pet
rol ülkeleriyle ikili ekonomik ve ticari iliş
kilerimizde de Devletin elinde stratejik 
önemde ve değerde yer alan bir mal varlı
ğımızdır.

Ülkemiz, kasaplık hayvan mevcudu 
açısından Dünyada önde gelen ülkeler 
arasında yer alır. Yaklaşık 45 milyon kü
çükbaş, 16 milyon büyükbaş varlığı ile bü
yük bir potansiyele sahip bulunmaktayız. 
Yıllık kasaplık güç olarak 16 milyon ko
yun, 2,6 milyon sığır varlığımızdan s'öz 
edebiliriz. Ancak hayvan ırklarımızın il
kel ve düşük verimli olması, mer’a yeter
sizliği, kesif yem açığı, hayvancılığımızın 
ciddi bir organizasyon ve Devlet desteğin
den yoksun bulunması, bu konuda görülen 
her türlü kaynak israfı kasaplık hayvan 
besiciliğimizi, verimliliği ve kırmızı et üre
timinin gelişmiş ülkeler düzeyine çıkma
sını önleyen başlıca etkenler olarak görül
mektedir.

Hayvancılık konularını bunca yıl göz
ledikten ve haşır neşir olduktan sonra 
kasaplık hayvancılığımızın ve besiciliği
mizin gelişmesi; kaliteli et üretiminin art
tırılması; verimliliğin üst sınırlara çıkar
tılması; ülke içi et tüketiminin çoğaltılma
sı; ihracatın bir düzene ve hedefe ulaştı
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rılması için aşağıda açıklayacağım özen
dirme ve organizasyon modelini önermek
teyim.

1. Et ve Balık Kurumuna yeniden 
kasaplık hayvancılığı destekleme görevi 
verilmelidir. Bu destekleme, kaliteli ve 
yüksek verimli kasaplık hayvan besicili
ğini bütün ülkeye ve yılın tüm aylarına 
yaymaya yönelik olmalıdır. Bu amaçla, ül
kemizde çeşitli kamu kuruluşlarının yü
rüttüğü besi projelerine son verilerek, Et 
ve Balık Kurumuna bağlı kamunun para
sal kaynaklarının, yem üretiminin, teknik 
gücünün, veterinerlik hizmetlerinin ta
mamının yoğunlaştığı tek bir besi projesi 
organizasyonuna gidilmelidir. Bu proje, 
1981 yılı için 400.000 baş sığır, 600.000 baş 
koyun besisini hedef alan; beş yıllık bir 
projeksiyon içinde 800.000 baş sığır;
1.500.000 baş koyun beslemeyi öngören 
bir organizasyon ve mali yapıya kavuştu
rulmalıdır.

Ülkemizdeki tüm besicilik işletmeleri 
bu organizasyon içinde yerini almalıdır.

2. Et ve Balık Kurumu, ülke içi tale
bin dengelenmesinde, piyasayı düzenleyici 
stok tesisinde elinin altında canlı rezerv 
olan bu projeye dayanabilir. Ayrıca son 
yıllarda .kasaplık hayvan ve et, ihracatı
mızda ve diğer ülkelerle yaptığımız ikili 
ekonomik ve ticari anlaşmalarda son dere

ce stratejik önemi olan bir ürünümüz ola
rak ortaya çıkmıştır. Devlet için, bu kay
nağın üretimini arttırmak, kaçağını önle
mek, iç talep ve stok ihtiyacı ile ihraca
tını dengelemek, döviz kaynağı olarak ih
racata kanalize etmek yolunda, Et ve Ba
lık Kurumu, elinde en iyi bir araçtır. An
cak bu aracı, sözünü ettiğimiz amaçlara 
g5re iyi teçhiz etmek lâzımdır.

Canlı hayvan ihracatı konusunda mün 
hasıran Et ve Balık Kurumu görevlendi
rilmelidir. Esasen ekenomik çıkarlarımız 
açısından canlı hayvan ihracatı, petrol ül
kesi olan bazı İslâm ülkelerinin zorunlu 
kurbanlık koyun ihracatı ile sınırlı tutul
malıdır. Et ihracatında, özel sektör ihra
catçılarının yanısıra Et ve Balık Kurumu
nun, yürüteceği besi projesine dayalı ola
rak yapacağı düzenli ve kaliteli et üretimi 
mükemmel bir kaynak oluşturacaktır.

Sonuç olarak diyebiliriz ki, ülkemizin ekono 
mik koşulları, ihracat gerekleri, kaynakla
rımızın doğal yapısı; kasaplık hayvancılı
ğın zorunlu olarak desteklenmesini, ciddi 
ve etkili bir organizasyon tesis edilmesini, 
kaynaklarımızın bu organizasyonda bir - 
leştirilmesini, kasaplık hayvan ve et ihra
catımızın sözünü ettiğimiz ilkelere kavuş
turulmasını bir gerçek olarak bize ergeç 
kabul ettirecektir. Ancak daha fazla ge
cikilmeden, yıllar boşuna yitirilmeden bu 
gerçeği algılayıp gereğini yapalım.
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M F M I T P  NEDlR ■ i t i l  m  u n  NE o lm alid ir  ?
Özer ÖNCEL
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
Teftiş Kurulu Başkanı

ÖZER ÖNCEL

19Ifl yılında Merzifon'da doğmuş, ilk ve orta 
okulu Ankara’da, liseyi Sivas’ta bitirmiştir. 1962 
yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 
ve 196Jf yılında da ayni Fakültenin Gazetecilik Ens
titüsünden mezun olmuş, daha sonra 1977 yılında 
Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünde ekono
metri, matematiksel ekonomi ve ileri istatistik ders
lerini içeren kantitatif dalda master derecesi al
mıştır.

11.2.1965 tarihinde Müfettiş Yardımcısı olarak 
girdiği E t ve Balık Kurumunda, Müfettişliğin bü
tün kademelerinde bulunduktan sonra, 22.8.1978 ta
rihinden buyana Teftiş Kurulu Başkanı olarak gö
rev yapmaktadır.

Günümüzde memurların ekonomik - 
demokratik haklarını düzenleyen yasalar 
657 sayılı Devlet Memurları Yasası, T. 
Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası, Üni
versite Personel Yasası gibi yasalardır. 
^57 sayılı Devlet Memurları Yasasının de
ğişik 4. maddesine göre, Devlet ve diğer 
kamu tüzel kişiliklerince genel idare esas
larına göre yürütülen aslî ve sürekli kamu 
hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler «me- 
mur» sayılmaktadır. Bugün Türkiye’de 
!978 yılı itibariyle 1.200.000 ve 1979 yılı 
itibariyle de 1.225.000 memur bulunmak
tadır (1).

Cumhuriyet döneminin hatırı sayılan, 
tatmin edilen ve ana babaların çocukları 

düşlediği bir görev olan memurluğun, 
günümüzde bu özelliklerini büyük ölçüde 
kaybetmiş olduğu görülmektedir.

Cumhuriyetin ilâmndan sonra devle
tin temel işlevinin hem düzeni korumak 
hem de kapitalizmi geliştirmek olduğu,

devletin işlerini yürütecek öğrenim görmüş 
kadrolara gereksinim duyduğa, bu kadro
ların çıkarılmasının da o dönemlerde yük
sek bir maliyet ödemekle mümkün olabil
diği ve bu durumun da memurlara göreli 
olarak bir refah düzeyi getirdiği görül- 
ektedir. Bu olgu memurları be’li ölçüde 
düzenle kaynaştırmış, bürokrasiyi görü
nürde iktidar ortağı durumuna getirmiş
tir. O günlerde en düşük memur maaşı 
kişi başına düşen milli ge’irin 5,5 katıdır. 
En yüksek memur maaşı ise kişi başına 
düşen milli gelirin 64,8 katıdır. B r başka 
ölçekle birinci derecede bir memurun 
maaşı, ortalama işçi ücretinin 17 katı, en 
düşük memur maaşı da ortalama işçi üc
retinin 1,5 katma ulaşıyordu. Devlet bu 
kadrolara özel sektörden daha yüksek üc- 
retler ödüyordu. Birinci derecedeki devlet 
memurunun aylığı özel sektördeki bir yö
netici ve teknisyenin ücretinin 7 katı ka
dardı (2).

1931 yılıdan sonra, bugün Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri dediğimiz devlet sek
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törünün oluşturulmaya başlandığını ve bu 
sektörde bilinen «memur» kavramından 
biraz daha farklı (bu farklılık ücret sis
teminde belirginleşmiştir) bir memur kit
lesinin doğduğunu görüyoruz.

Savaş yıllarına rastlayan dönemlerde 
memurlar, eskisi kadar olmasada gene gö
receli olarak daha iyi yaşam koşulları
na sahiptirler. Bu dönemde devletin me
murlarına sağladığı avantajlar temel mal
lardan gaz, tuz, şeker ve bezi daha ucuz 
fiyatla alabilmeleri ve daha kolay temin 
etmeleridir.

1950’den sonraki dönemde kapitalist- 
leşme hızlanmış, tarımda makineleşme ve 
kapitalist işletmecilik, dış ticaretten elde 
edilen büyük kârlar sermaye birikimini 
ileri boyutlara ulaştırmıştır. Bu yıllardaki 
büyük fiyat artışları ve enflâsyonist eko
nomi politka memurları giderek yoksullu
ğa itmiştir.

1960’da Anayasal ve yasal düzenle
meler ile emekçi sınıfa geçmişe oranla gö

receli geniş ekonomik, sosyal ve politik 
hak ve özgürlükler sağlandı. 657 sayılı Dev 
let Memurları Yasası da memurlara refah 
içinde bir yaşam getireceği iddiası ile bu 
dönemlerde çıkarılmış fakat uygulaması 
,1970’li yılları bulmuştur.

657 Sayılı yasanın başarılı olmadığı 
görülmektedir. 1938’lerden buyana satm
alına güçleri sürekli gerileyen memurların 
maaşlarının, katsayılı, zam ve tazminatlı, 
sosyal yardımlı düzenlenmesi de yine sa
tın alma güçlerinde bir artış getirmez
ken, durum giderek daha kötüleşmiştir.

1950, 1970, 1979 ve 1980 (Ekim) yıl
larında ortalama memur maaşları ile zo
runlu gıda maddelerinden ne kadar alına
bileceği karşılaştırıldığında satınalma gü
cündeki gerileme ve memurun içine düştü
ğü güç durum açıkça görülmektedir. (3)

Ortalama Net Memur Maaşı ile Satın 
Alınabilen Zorunlu Gıda Mad. Miktarları

1950 1970 1979 1980 (Ekim)
Kurufasulye 457 kg 246 kg 197 kg 112 kg
Koyun eti 134 kg 96 kg 36 kg 25 kg
Yumurta 2700 adet 2052 adet 1333 adet 1125 adet
Süt 359 kg 299 kg 262 kg 225 kg
Peynir 120 kg 119 kg 60 kg 45 kg
Ekmek 745 kg 899 kg 576 kg 300 kg

1950 yılında ortalama 261 lira, 1970 
yılında 1259 lira, 1979 yılında 6000 lira ve 
1980 yılında 9000 lira olan net memur 
maaşları karşılaştırıldığında; 1950 yılın
daki maaşla alınan 457 kg’lık fasulyeden, 
1970 deki maaşla 246 kg, 1979 yılındaki 
maaşla 197 kg ve 1980 yılındaki maaşla 
da 112 kg alınabilmektedir. Bu karşılaş

tırmayı insan yaşamı için zorunlu olan 
bütün harcama kalemlerinde yapsak da
hi yine benzer durumlarla karşılaşılacak
tır. Vergi yasaları da memur ve işçi gibi 
dar gelirlileri daha da güç durumda bı
rakmaktadır. 1978 yılında tahsil edilen 
toplam gelir vergisinin % 66.1 ini memur
lar ve işçiler ödemiştir (4). Günümüzde

(1) DPT Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma
Planı 1980 Programı sf. 96 (3) Anılan Dergi sf. 10

(2) Sayıştay Denetçileri Derneği Meslek (4) 15.1.1979 tarihli Milliyet Gazetesi. 
Dergisi Kasım‘1979 sf. 6
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memurların ev kiralanması ve evlenme 
gibi girişimlerinde fazla ilgi görmediklerine 
çokça rastlanır olmuştur. Artık işçiler 
memur yapılmalarına karşı çıkmaktalar 
ve birçok memur işçi statüsünde çalışma 
olanaklarını arar duruma gelmiştir.

Devletin memurlarının durumunu dü
zeltmek amacıyla maaşa ilaveten yakacak 
yardımı, aile yardımı, ek gösterge ve yan 
Ödeme gibi munzam ödemelerde bulundu
ğu, personel giderlerinin devlet bütçesi ve 
kamu İktisadî teşebbüsleri bütçeleri için
de önemli yer tuttuğu ve bu nedenle bu 
Ödemelerin istenilen düzeye çıkarılmasının 
pek kolay olmadığı bir gerçektir. Bütün 
bunlara rağmen, vergi yasalarındaki dü
zenlemelerle yeni gelir kaynaklarının bu
lunabileceği ve böylece çalışanlara önemli 
ferahlık getirecek malî olanakların sağ
lanabileceğini düşünmekteyiz.

Memurların ödev ve Sorumlulukları
na Gelince;

Memurlar içinde bulundukları son de- 
fece zor koşullara rağmen, «Devlet» de
nen çarkın dönmesinde çok önemli rolleri 
ve o derecede büyük ödev ve sorumluluk
ları bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Yasasın
da Devlet Memurlarının :

—  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına 
sadakatla bağlı kalacakları ve Türkiye 
Cumhuriyeti Yasalarını sadakatla uygu- 
lıyacakları,

—  Siyasî partilere üye olamıyacak- 
ları, herhangi bir siyasî parti veya kişi
nin yararını veya zararını hedef tutan bir 
davranışta bulunamıyacağı, görevlerini ye
rine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayı
rımı yapamıyacakları,

—  Resmi sıfatlarının gerektirdiği iti
bar ve güvene lâyık olduklarını hizmet

içindeki ve dışındaki davranışlarıyla gös
termek zorunda bulundukları,

—  Görevlerinin iyi ve doğru yürü
tülmesinden amirlerine karşı sorumlu ol
dukları,

— Amirlerinin verdiği emirleri yeri
ne getirmekle ödevli oldukları, amirlerin
den aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük, 
yönetmelik hükümlerine aykırı gördüğün
de j^erine getirmiyeceği ve bu aykırılığı o 
emri verene bildireceği, ancak amirin em
rinde İsrar etmesi ve bu emrini yazı ile 
yenilemesi halinde, emri yerine getirenin 
sorumlu olmıyacağı, sorumluluğun emri 
verene ait olacağı,

—  Konusu suç teşkil eden emrin, 
hiçbir suretle yerine getirilmiyeceği, ye
rine getiren kimsenin sorumluluktan kur
tulamayacağı,

—  Amirinden aldığı emri, konusu suç 
olmadığı halde yanlış takdirle suç saya
rak emri yürütmemesi halinde amirin, ge
cikmenin zarar getirebileceği hallerde, hiz
metin diğer bir görevli tarafından yapıl
masını sağlıyacağı veya gerekirse kendi
sinin yapacağı,

—  Görevlerini dikkat ve itina ile yeri
ne getirmek zorunda oldukları, görevle
riyle ilgili olarak idareye verdikleri za
rarlardan ötürü, Borçlar Kanununun hak
sız fiil esaslarına tabi oldukları,

—  Kişilerin, kamu hukukuna tabi gö
revlerle ilgili olarak uğradıkları zararlar
dan ötürü, bu görevleri yerine getiren per
sonel aleyhine değil ilgili Kurum aleyhine 
dava açtıkları, Kurumun, genel hükümlere 
göre sorumlu personele rücu hakkının 
saklı olduğu,

hükme bağlanmıştır.

Memurların, zor ve o derece onurlu 
olan görevlerini yaparlarken aşağıda sa
yılan hususlara uymaları kendilerine bü
yük yararlar sağlıyacaktır;
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1. Yapılan görev tam olarak bilinme
lidir.

2. îş sahipleri sabırla dinlenmelidir.

3. îş sahiplerine eşit işlem yapılma
lıdır.

4. Daima nazik olunmalıdır.

5. îş sahiplerine mevzuat açıklanma
lı, onların bunlara kendiğilinden uymaları 
sağlanmalıdır.

6. Münakaşadan kaçınılmalıdır.

7. Verilen söz tutulmalıdır.

8. Tutulan kayıtlar daima tam ve 
doğru, olmalıdır.

9. Mahalli adet ve gelenekler dikka
te alınmalıdır.

10. îş sahiplerine karşı, ev sahipliği 
görevi yapılmalıdır.

11. Memur, hizmetin icaplarına göre 
kendisini yetiştirmelidir ve hizmetin daha 
iyi görülebilmesi için gayret sarfedilme- 
lidir.

İyi Bir Amir’de Bulunması Gereken

Nitelikler :

Bir veya daha çok memuru sevk ve 
idare eden kimseye «amir» diyoruz. Her- 
gün etrafımıza baktığımızda saygı duy
duğumuz son derece yetenekli amirler 
yanında kendisini devamlı meth eden, 
asık yüzlü, memurunu herkezin önünde 
eleştiren, sorumluluğu başkalarına başa
rıları kendisine mal eden, kendisini yetiş
tirmeyen, hissiyatıyla hareket eden başa
rısız amirleri de görmekteyiz. Busebeble 
iyi bir amirde bulunması gereken nitelik
leri belirtmek faydalı olacaktır;

1. Amir, kendisini memur yerine ko
yarak düşünmelidir.

2. İşinin ehli olmalıdır.

(5) Dr. Cahit Tutum, Amir ve Özellikleri, 1970 

Seminer Notları, O.D.A.t.E.

3. Münasebetlerinde arkadaşça hare
ket etmelidir.

4. Koruyucu ve eğitici olmalıdır.

5. Objektif ve adil olmalıdır.

6. Samimi gayret ve çalışmayı teşvik 
etmelidir.

7. îşin nasıl yapılması lâzım geldiği
ni göstermelidir.

8. Emir ve direktiflerinde açık olma
lıdır.

9. Davranışlarında mantıkî ve anla
yışlı olmalıdır.

10. Işık tutucu ve yol gösterici olma
lıdır.

11. Sinirlerine hakim olmalıdır, düşü
nüp karar vermeden önce kırıcı olmama
lıdır.

12. İleri görüşlü ve toleranslı olma
lıdır.

13. Fikir ve kararlarında ölçülü ol
malıdır.

14. Spzünde mutlaka durmalıdır.

15. Gururlu, kibirli olmamalıdır. Gü
ler yüzlü olmalıdır. Dost, arkadaş ve yar
dımcı olmalı, amirlik taslamamalıdır.

16. însiyatifi teşvik etmelidir.

17. Astlarının duygu ve düşüncelerini 
arayıp ortaya çıkarmalıdır.

18. Herkezi memnun edemiyeceğini 
bilmelidir.

19. Astları ile istişarede bulunmalıdır.

20. Takip görevi olmalıdır.

21. Astları için mücadeleye hazır ol
malıdır.
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Türk Amirinin Portresi :

Yazımıza son vermeden önce bir ya
bancı uzmanın Türk Amirleri üzerinde 
yaptığı incelemenin sonuçlarına değin
mek istiyoruz (5). Bu uzman Türk amir
leri için 7 vasıf tesbit etmiş, bu vasıflar
dan ilk 5 tanesini menfi ve son 2 tanesini 
de müsbet olarak nitelendirmiştir.

Türk Amirinin Menfi Vasıfları;

1. Türk amirinin, iş başarma eğilimi 
zayıftır (ivedilik fikri yoktur, hareketsiz
dir, yeni metodları uygulamayı zor kabul 
eder, çekingenlik duygusu çoktur).

2. Son derece merkeziyetçidir (yöne
ticiler yetkilerini aşağı kademeye devret
mekte son derece isteksizdir).

3. Haberleşme bakımından çok zayıf
tır (gerek bilgi almak ve gerekse bilgi 
Vermekte son derece isteksizdir.).

4. Rütbe ve mevkiye çok önem verir
ler.

5. Çalışma yerinde mahremiyet yok
tur (kapısı herzaman açıktır, telefonu her- 
zaman çalar, bir evrakı okurken başka 
biriyle tartışması enteresandır).

Türk Amirinin Müsbet Vasıfları;

1. Türk amir ve idarecisi batıya dö
nüktür (kendisini batılı sayar, üzerinde 
Avrupa ve Amerika kültürünün etkisini 
tesbit etmek mümkündür).

2. Öğrenmek ve gelişmek isteği son
suzdur (öğrenme eğilimi Türkiye’de ol
gunlaşmıştır) .

Aynı müellif, Türkiye’nin memur ta
bakasını 3’e ayırmıştır;

a) En üsttekiler,

b) Ortadakiler,

c) Alt kademe.

Alt kademe, perişan haldedir, gayri 
kabili İslahtır, hesaba katılmasa da olur.

Üst kademe, ümitsiz bir gurubu teş
kil eder, yetkisizlikleri, mevzuat sınırla
maları ve maruz kaldıkları müdahaleler 
sebebiyle iyi bir yönetici olmalarına imkân 
yoktur.

Orta kademe, ümit buradadır, birço
ğu geleneksel kusurdan arınmışlardır. A- 
mirleri yanında serbest hareket edebilen, 
tartışabilen sadece bunlardır. Müellif, bir
an evvel bunların üst yönetime geçmesini 
dilemektedir. Sözlerini şöyle bitiriyor;

«Buraya kadar cesaret kırıcı bir tab
lo çizmiş gibiyim, fakat gelecek dikkate 
alınınca ihtiyaç tesbit edilmiştir. Gençler 
büyük ümit, yeni bir nesil olma hevesin- 
dedir. Bugünkü Türk, dünkünden farklı
dır. Onun çocukları daha da farklı ola
caktır».

Adı geçen müellif bu incelemeyi 1963,
1964 yıllarında yapmıştır. Onun ümit ola
rak gördüğü orta kademenin 1980’e ulaş
tığımız bu zamanda üst yönetimde görev 
almış olmaları gerekmektedir. Bu neden
le memurlar ve onun amirleri için çok 
olumlu düşüncelerle doluyuz. Türk me
murlarının yarınının bugünkünden daha 
iyi olmasını ve toplumdaki lâyık olduğu 
yeri daha fazla gecikmeksizin almasını di
liyoruz.
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28. Yılında E. B. E. ve Birkaç Anı
Rafel YAVUZ  
işletmeler, Teknoloji ve 
Sağlık Kontrol Dairesi Bşk.

RAFET YAVUZ

1929 yılında Bursa’da doğdu. İlk öğrenimini 
Nilüfer Köy İlk  Okulunda, Orta ve Lise öğrenimini 
Bursa’da yaptı. 1954 yılında Ankara Veteriner Fa
kültesini, 1967 yılında Ankara Ziraat Fakültesi 
Zootekni Bölümünü, 1968 de Türkiye ve Orta Do
ğu Amme İdaresi Enstitüsünü bitirdi.

1951t yılında E t ve Balık Kurumuna girdi. As
kerlik süresi hariç kesintisiz Kurumda çalıştı. 8 se
ne Erzurum E t Kombinasında, bundan sonra da 
Genel Müdürlükte çeşitli kademelerde görev yaptı. 
Halen Genel Müdürlük İşletmeler, Teknoloji ve Sağ
lık Kontrol Dairesi Başkamdir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

E.B.K. K/871 sayılı kararname ile 
1 Ekim 1952 yılında kurulmuş ve ilk kom
binasını 1953 yılında'Erzurum’da açmıştır. 
Daha sonra gelen Konya, Ankara ve Zey- 
tinburnu Kombinalarını 1955 ve 1956 yıl
larında hizmete sokmuştur. 27 Mayıs 1960 
ta terk ve tehire uğrayan ve inşaatı ya
rım kalan 4 Kombinasından üç tanesini 
(Urfa, Elâzığ ve Kayseri) 1968 ve 1969 
yıllarında faaliyete geçirebilmiştir.

Başlangıçta Et ve Balık Kurumu hay
van üreticisine devamlı ve istikrarlı bir 
pazar oluşturmaktan ziyade, tüketicinin et 
ihtiyacını özellikle büyük şehirlerin et ih
tiyacını devamlı, hijyenik ve ucuz fiyat
larla sağlamayı amaçlamış ve politikala
rını buna göre oluşturmuştur.

Bu yıllarda Kurum bir taraftan ken
disini kamuya kabul ettirmeğe çalışırken 
diğer yandan da gerek hayvancılık ve et 
sanayiine gerekse bununla ilgili yan sa- 
nayiilere olumlu katkılarda bulunmuştur. 
Yem Sanayii A.O. nın ilk üç fabrikasının 
Kurumun ilk dört Kombinasından üçü 
olan Erzurum, Ankara ve Konya Kombi

naları arsalarında kurulmaları tesadüf 
değildir. Böylece Kurum hiç tanınmayan 
ve bilinmeyen karma yemi, kredi yerine 
vermek ve bir bakıma besicileri zorlamak 
suretiyle hayvan besicisine tanıtmış ve 
benimsetmiştir. Bugün çok aranan ve tu
tulan et-kemik unu, kan unu gibi mez
baha artığı yem maddelerinin de ilk ima
lâtçısı ve tanıtıcısı olmuştur.

Frigorifik ve termos nakliyatı ger
çekleştirmiş, bugün çok yaygınlaşan bu 
sektöre önderlik ve öncülük etmiştir.

Keza Soğuk Depoculuk alanında bil
gi, teknoloji, tarife, usul ve yöntem ge
liştirmek ve teknik eleman yetiştirmekle 
Soğuk Depoculuk sektörünün de önder 
ve öncüsü olmuştur.

1974 Yılında Kuruma ilk defa taban 
fiyat uygulaması ve destekleme alımı 
yapmak görevi verilmiştir. Dar imkânla
ra rağmen Kurumun bu hizmeti başarılı 
olmuş, bu tarihten sonra besicilik olduk
ça hızlı bir gelişme göstermiş ve özellikle 
sığır ortalama karkas ağırlıkları artmış
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tır. Nitekim senelerdir 90-110 Kg. arasın
da değişen bu ağırlık, tatbikatın ilk yılı 
olan 1974 te 113,4 Kg. olduğu halde 1975 
te 134,8, 1976 da 138,5, 1977 de 149,9, 
1978 de 156,6, 1979 da da 163,7 Kg.a çık
mıştır.

Et ve Balık Kurumunun yurdumuza 
ve ekonomimize en önemli katkılarından 
birisi de Et Sanayi, Soğuk Depoculuk ve 
Frigorifik nakliyat konusunda bilgi biri
kimi ve bu alanda çalışan insan unsuru
nun yetişmesine olanak sağlamasıdır.

A nı : 1

Et ve Balık Kurumu, bugün fevkalâ
de ahenk içinde çalışan Veterinerler, Mü
hendisler ve Ticaret-Muhasebeciler olmak 
üzere üç meslek gurubunun bir arada ça
lıştığı bir çalışanlar yapısına sahiptir.

Kurumda elbette çok önemli işi ve 
yeri olan diğer mesleklerden çalışanlar da 
vardır. Ama başlangıçta ilk üç mesleğin 
sürtüşme ve kavgaya varmayan tatlı bir 
etkinlik mücadelesi olmuştur. Her üç gu- 
ruP daha çok söz sahibi olmak, kendisini 
ve mesleğinin daha önde ve önce olduğu
nu kanıtlamak ve benimsetmek yarışına 
girmiştir. Bu yarışmamn sonucu olarak 
kişiler biribirlerinin eksikliğini ve yanlış
lığını yakalamak için fırsat kollar olmuş
lardır. Anlatacağımız aııı böyle bir orta
mın ürünü olup bir sürtüşmenin ya da 
yarışmanın ifadesi olmaktan çok Kurum
daki çalışanların yetişme açısından nere
den nereye geldiği, diğer bir deyimle bilgi 
ve anlayış birikiminin nereden başladığı 
hakkında bir örnek niteliğindedir.

Olay Erzurum Kombinasında geçer:

O zamanki adı ile Satış Şefi, İşletme 
Şefine telefon açar ve,

« .........  Bey» Bugünkü kesim cetvel-
ler i ne baktım 2000 koyun kesilmiş. Ama 
üretim föylerinde 650 billor (Koç yumur
tası) görünüyor. Enspeksiyon (muayene)

raporlarında aradaki farkın imha ve mü
sadere edildiğinden kayıt yok. Bıı ne iş
tir.»

Tabii ses tonu ve ifade tarzı haklı bir 
yakaladım seni anlamına.

Bunun üzerine,
— İşletme Şefi «... Bey, dişi koyun- 

larla burulmyş erkek koyunlarda da bil
lor bulunacağına dair nerede kayıt var.»
gülüşme ve sonunda anlaşma.

Anı : 2

Yine o zamanlar satış ve fiyat konu
su çok önemli görülürdü. Kurum Ticari 
bir müessesedir, denirdi ve ticaretçiler ön
de bulunurdu. Hayvan pazarında Veteri
ner eksper, hayvanın randımanını, yaşını, 
kalitesini tayin eder, sağlık muayenesini 
yapar, sonucu hemen yanında bulunan Ti
caret Şefliği elemanına bildirir, o da Ge
nel Müdürlüğün verdiği fiyat barem cet
velinden fiyatı okurdu. Bundan sonra da 
hayvan sahiib ile Kurum mensubu arasın
da fiyat ve kaliteye itirazı da kapsayan 
bir tartışma ve pazarlık başlardı. O za
manlar Erzurum’da pazardaki satış ele
manı satış servisinde çalışmaktan başka 
hiçbir özelliği olmayan zannederim ilk ya
da orta okul tahsilli bir zattı. Neyse son
raki yıllarda satış elemanının fiyat barem 
cetvelindeki fiyatı okuma yetkisi ekspere 
verildi de Kurum böylece bir elemandan 
tasarruf sağlamış oldu.

Anı : 3

O zamanki askeri şartnamelerde 
«karkas etlerde böbreklerin en az üçte iki 
oranında böbrek yağı ile örtülü bulunaca
ğı» kayıtlı idi. Bugün için oldukça zayıf 
görünümlü böyle etleri bile bulup askeri- 
yeye teslim etmek mesele olurdu. Çok de
fa etlerin zayıflığı şartnameye uymadığı 
ile ilgili tartışmalar çıkardı, 
rek yağlarını nereye koyacağımızı bilemi
yoruz. Kıymaya katarsak kıymanın yağlı
lığından şikâyet ediyoruz.
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ET Vfi B A L I K  K U R UMU *  Türkiye Cumhuriyeti, Dünya’da sahibi bulundu
ğu seviyeye layık olduğunu, eserleri ile kanıt-

2 9  Y A Ş I N D A  layacaktvr.
A TATÜ RK

ERSURAL SUNER

1933 yılında Artvin Şavşat’ta doğmuştur.

Babasının memuriyeti _ nedeniyle Anadolu’nun 
çeşitli kasaba ve vilâyetlerinde, İlköğretim, Orta ve 
Lise tahsilini tamamlamıştır. 1955 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesini bitirmiş ve 
Fiili Askerlik Hizmetini, Ankara Askeri Fabrikala
rında Teknik Müdür olarak tamamlıyarak Et ve 
Balık Kurumu Genel Müdürlüğüne intisap etmiştir.

Kurumumuzun çeşitli kademelerinde hizmet ve
ren Ersural Suner’in telif 8 eseri ve yerli ve yaban
cı basında yayınlanmış ekonomik, teknik ve en
düstriyel konulu çok sayıda makalesi vardir.

Halen Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül
tesinde Üniversite kariyerine devam etmekte olan, 
Ersural Suner ülkenin üniversite ve yüksek okulla
rından bazılarının kuruluşunda yeraldığı halde 
1955 yılından bu yana Öğretim Üyeliğini, aralıksız 
sürdürmektedir.

Yazan : Ersural SUNER 
Et ve Balık Kurumu 
Genel Müdürlük 
Baş Müşaviri

Ülke, Devlet ve Milletlerin hayatında, 
yerine göre 30 yıla yaklaşık bir zaman sü
reci önemsenmeyebilir. Gene yerine göre 
Kurum ve Kuruluşların da hayatlarında 
bu kadarlık bir süre bir anlam taşımıya- 
bilir. Ancak ne varki insan hayatında 30 
yıllık bir süre, eğer o kişinin en güzel yıl
larını kapsıyan yılları taşıyorsa, bize ka
lırsa büyük bir anlam, yerine göre tatlı 
yerine göre acı hatıralarla dolu ve fakat 
bir bakıma göre herşeyin bittiği, noktalan
dığı bir sonu belirleyen hayati önem, ger
çeği ve geçerliliğindedir. Düşününüz bir 
kere, kuruluşunda bu Kuruma intisap et
miş, o günlerin her meslekten Üniversite 
mezunu gençler, bugünün Türkiyesi’nin 
Hayvancılık ve Et Endüstrisi ile Balık ve 
Balıkçılık Endüstrisinin üst kademelerinde, 
ne yazıkki çabuk emeklüik çağlarının gel

diğinin bilinci ve bilhassa yazımın başlan
gıcında belirlemeye çalıştığım ve özetle
me uğraşısı vermeye özendiğim, kişi için 
çok önemli bu 30 yıllık süreç içeriğinin, 
son sayfasında bulunmaktadırlar. Çünkü 
Et ve Balık Kurumu 30 yaşa yaklaşık bu
lunan, 29 yaşındadır. Yazımın başlangı
cında, en güzel yıllarını sürekli olarak E" 
ve Balık Kurumunda vermiş ve bu süre
cin acı ve tatlı anılarını bugün taşımakta 
oldukları halde büyük özverilerde bulun
muş, Et ve Balık Kurumu’nun mümtaz 
mensuplarını selamlamak isterim.

Et ve Balık Kurumu’nu ziyaret etme 
fırsatı ve geçmişte gerekliliği bulmuş Ku
rum dışı ziyaretçilerinde ilk planda dikkat
lerini çeken Genel Müdürlük Binası önün
deki Bayrak direği kaidesinde Kurum Ku-
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ruluş tarihi 1. Ekim. 1952 olarak hakedil- 
diğine göre, Kurumumuz, çeyrek asrı ar
tık geçmiş olduğu halde 29 yaşma gir
miştir. Bir Kuruluş Yıldönümü daha geri
de kalmaktadır. Bu yaş gerçekte kuruluş 
tarihinde hayata atılan bir neslin emekli
lik çağına uzanan ve bu çağı noktalayan 
bir süreç ve bu nedenle kökenden gelen 
Kuruluş Görevlisi olarak Kuruluşta görev 
alanlarının artık yeni bir nesle ve fakat 
kuruluş yıllarını görmemiş yeni bir görev 
gurubuna, görevlerini devretme çağıdır. 
Bu nedenle bu yıldönümü her Kuruluş 
Yıldönümünden biraz daha anlamlı ve ta
rihi bulunmaktadır.

28. Yıl Oııur Projeleri

Böylece 29 yaşındaki Et ve Balık Ku
rumu, henüz kuruluş halindeki bu Ulusal 
Birim, 28. Yıldönümü ve 29. Yaşında, Dün
ya çapında ve fakat ulusal nitelikte, ger
çekleştirmiş olduğu 9 Onur Projesini, Ül
ke adına Dünya’ya, Türkiye adına ise Ulu
sal Kurum ve Kuruluşlara takdim ve ilan 
etmektedir. Bu Projeler hakkında kısa 
bilgilerin bu Yıldönümü vesilesi ile açık
lanması, Kurumun kendi yayın organı 
bulunan Dergimizde ilk kez, Dünya ve 
Türkiye Kamu Oyuna takdim edilmesi, 
gerçekte Ülkemizin Uluslararası alanda, 
erişmiş olduğu yetenek ve becerileri Tür
kiye Endüstrisi adına kanıtlaması bakı
cından, bize kalırsa büyük bahtiyarlığın 
ve büyük gururun duyu labilm esi vesilesi
dir. Sırasıyla bu proje özetlerinin yuka
rıdaki açıklamaları bizim için sadece gö
revlerin ifası anlamınadır.

Kalkınmakta ve gelişmekte olan ül
kelerin değil, bunlarla beraber hatta kal
kınmış ülkelerin hiçbirinde, bir tek Mües
sese ve Kuruluş gösteremezsiniz ki, sade
ce 1 yıllık bir zaman süreci içerisinde, 
boylesine ve fakat kendi temel endüstri 
kolları ile ilgili olarak ancak çok değişik 
konularda, bu temel endüstrilerinin deği
şik ve ayrıntılı konularında adeta çağdaş 
teknoloji ve tekniğe kafa tutarcasına ve 
bunları aşarcasına, daha önemlisi dışarı

ya patent, know-hovv ve lisans anlaşmala
rı için tek bir kuruş ödememiş olduğu hal
de, ileri ve bugüne kadar varılamamış, 
uluslararası sonuçlar düzeyinde, kendili
ğinden başarıya ulaşabilmiş veya kendisi
ne proje seçenekleri ve emirleri verilme
miş olduğu halde bunu ulusal görev ad
dedebilmiş, bulunsun.

ES-Hidrolizör (+  ) ve ES-Hidrolizör (— ) 
Cihazları - Kompakt ünite olarak her tür
lü artık değerlendiriminde kullanılmak
tadır.
Endüstriyel tipi yeni düzenlemelerle di
zayn edilerek imal olunmuştur.

Faaliyetlerimizin yalnız ve yalnız son
1 yıllık geçmişimizde yer alanlarını kapsı- 
yan ve bu konuya mahsus, şimdi eliniz
deki bu tanıtıcı yazımızda ancak özetleme 
uğraşısı verdiğimiz, bu sonuçların ne den
li ileri sonuçlar ve ülke ekonomisi, endüst
riyel ve ticari hayatına etken, ne hayati 
önemde değer taşıdığı, esasen bu alanda 
geniş ve yaygın bir biçimde ve uzun sü
reli deneyimlere ve gerçek değerlere sa-
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hip bulunan, gerçekte konunun öz sahip
lerince ve yetkililerince daha iyi anlaşı
lır bulunduğu, ülke içi ve dışı, ilişkili en
düstri kurum, kuruluş ve müesseseler ve 
otoritelerince, mütevazi çalışmalarımıza 
değinen, belgesel değerlendirim, kanıtlayı- 
cı ve doğrulayıcı delillerle kesinlik kazan
mış ve bütünü ile uygulamaya geçilmiş 
bulunulmaktadır.

Et ve Balık Kurumu adına katıldığım, 
İtalya-Venedik ve Türkiye - İzmir, Ulus
lararası Kongrelerde şahidi bulunduğu
muz, alkışlar ve geniş yankıları, iki sene 
öncesinden bugünlere ulaşılacağının bir 
bakıma göre habercisi ve yol göstericisi 
olmuştur.

Bahadır Sistem ve Ulusoy Tip olarak tescil edilen ESARDEM Projesinin, işletme de
nemeleri yapılırken.

^  Çağdaş Rendering Sistemlerinin 
Kaldırılması

......Türkiye’ye Rendering adı altındaki
sistem Kurum kuruluş tarihi itibarıyla 
gelmiş ve Özel Sektör tarafından ve Ku- 
rum’dan kopya edilmiş, Ülkede 30 yıla 
yaklaşık bir süreden, Batıda ve Kalkın
mış Ülkelerde 100 seneye yaklaşık bir ta
rihten beri kullanılagelen bu süre içerisin
de bizde ve batı’da, başlangıçtaki durumu 
itibarıyla geniş değişikliklere uğramaksı- 
zın bugüne ulaşmış olduğu halde, Hay
vancılık ve Et Endüstrisi, Balık ve Balık
çılık Endüstrisi ile diğer Gıda Endüstri
leri artıklarından, hayvansal ve bitkisel 
kökenli, Karma Yemler Endüstrisinde kul

lanımı yolu ile hayvan beslemede önemi 
ve yeri bulunan bir değerlendirme gerçek
te, bu endüstrilerin çevre sağlığı ve kirli
liği açısından bir sterilizör geçerliliğinde 
belli ve klasik makina ve donatımından 
ibaret olduğu halde, Et, Balık ve Diğer 
Gıda Kombinaları yatırımlarında yer al
mış bir düzenektir, elbetteki bilindiği gibi 
bugünki ve dünden bugüne pek değişme
miş bu düzenek, Dünya üzerinde aşağıda
ki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi ar
tan petrol fiatlan ve bugünki ve yarınki 
değerlerinde bütün önemini yitirdiği gerçe
ğini ilk kez sezen Kurum tarafından kal
dırılarak yerine yeni bir sistem ve tekno
loji ile adı artıö Artık İşleme Tesisi olarak
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anılacak yeni bir Uygulama ile yer değiş
tirerek, tarihe gömülmüştür. Hiç şüphe 
yokki gelecek nesiller bu kaldırılan sistem 
ve düzeneğini, Sanat ve Endüstri Müzele
rinde büyük bir hayret ve kahkahalarla 
seyredeceklerdir. Eski sistem ile yeni sis
temi, Dünya çapında bir endüstriyel olgu 
ve oluşum olarak aşağıda birlikte incele
yelim.

Hemen ifade edilmesi gerekir ki, bu- 
günki koşullarda bir Et Kombinası’nın 
Rendering Dairesi inşaat ve makina ve te
sisat, işleri dahil 50 Milyon TL. sına mal- 
olmakta ve bu komple daire makina ve do
natımı, 10 Tonluk 10 kamyon ile ancak 
nakledilebilmektedir. Rendering Sistemle
rini kaldıran Türk Teknolojisi, yeni «Artık 
İşleme Tesisi» ise, yalnız ve yalnız 3 Mil
yon TL. sı gerektirmekte olup ayrıca bina 
gerektirmediği halde, stilize ve genel mi
marisi itibarıyla, sundurmalar veya Et 
Kombinalarının herhangi bir yerine, açı
ğa monte edilebilmekte ve sadece 10 Ton. 
luk bir Kamyon yükünü oluşturmakta ve 
pahalı ağır makina temelleri gerektirme
mektedir. Bugün bir tek Rendering Kaza
l ı  temel inşaatı’nın 750 Bin TL. sına mal- 
olduğu hatırlanırsa, bu kazanlardan 4 ade
dini kullanan bir Et Kombinasında, temel 
masrafları yalnız ve yalnız 3 Milyon TL.

sına malolmaktadır. Gerçekte bu görünüm, 
kuruluştan buyana kullanılagelen Türki
ye’de ve Kurum’daki 28 yıllık uygulamanın 
ne denli açmazları Türkiye Endüstrisine 
getirdiğinin açık ve inkar edilmez bir de
lilidir.

Kaldıki bugün kaldırılmasına geçilen 
Rendering Sistemleri ile kaliteli hayvan
sal protein yem katkı maddeti üretimi ger- 
Çekleştirilememekte, üretilen düşük kali
tede yer yer yanmış, kül miktarı yüksek

ve bunun yanısıra yer yer rütubeti yük
sek ve dayanıksız, daha önemlisi halen it
hal edilmesi zorunlu olduğu için buluna
mayan antioksidan katkı maddelerinin 
konulmasına rağmen saklanılma olasılığı 
bulunmayan bir kalite olarak, yem katkı 
malzemesi, çok düşük protein değerlerin
de elde edilmekte ve son derecede düşük 
sindirebilirlik % değerleri vermektedir.

Bütün bunlara karşın, Türk Teknolo
jisi ile geliştirilen yeni Artık İşleme Tesisi’- 
ııde, süper kalitede yem katkı maddesi 
üretimi gerçekleştirilebilmiştir. Kaldıki 
her iki sistem, başka bir deyimle kaldırı
lan Rendering Sistemi ile onun yerine ge
liştirilen Yeni Sistem arasında, ilk yatırım 
ve finansman masraflarında, bakım, ona
rım ve revizyon giderlerinde olduğu gibi 
İşletme Girdileri yönünden de karşılaştı- 
rılamıyacak değerlerde farklılık vardır. 
Petrol ithal eden özellikle geri kalmış ve
ya kalkınmakta olan biz gibi ülkeler için 
gerçek kurtuluş yolunu belirlemesi bakı
mından inanılmaz bir kurtuluş ve yükse
liş yolunu açmış bulunan Yeni Sistem, 
Türk Özel Sektörünce, Kurumun geliştir
diği sistem olmasına rağmen, Kurum’dan 
büyük bir zaman önceliği ile benimsemiş 
bulunmaktadır.

ESARDEM Projesi olarak anılan, bu 
projenin, kaldırılan Rendering Sistemleri 
yerine geçerli ARDEM Sistemini getirme
si ulusal endüstri tarihimiz içeriğinde ye
ni bir aşamadır. ES-ARDEM Proje Kod. 
No.lu, bu sistemin patent hakkı için Sana
yii ve Teknoloji Bakanlığına başvurulmuş
tur. Kurumun bu büyük başarısının önce 
kendi içinde topladığı tepkilerin şiddetini, 
başarısının kesin kesin doğrulandığına, 
delil kabul etmekte, herzaman olduğu gibi 
hata bulunamamaktadır.
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Deneme Proto-Tipi, Minyatür Baha dır’dan, Endüstriyel Proto-Tiv Dev Ba
hadırca, başarılı geçiş

Makina, ismini, üzerlerimizde büyük emekleri bulunan, E.B.K. İskenderun, es
ki Soğuk Depo Müdürü Sayın İbrahim Bahadırdan almıştır.

Söz veriyoruz Ve hemen yapıyoruz.

Sayın, Değerli Hocalarım...
Dünya Endüstri tarihi içeriğinde yeni bir dönemi başlaîan bu endüstriyel ve tarihi yapıtın 
önünde naçiz şahsım ve ekibim ad na Fakülteme ve onun mümtaz mensuplarına büyük 
saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum ve huzurlarınızda bir kez daha eğiliyorum.
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Çok sevdiğim, Değerli Genel Müdü'üm Sayın İrfan Reisoğlu’nun bu endüst
rilerde, hepimize, hiç unutamıyacağım bir öğüdü olmuştur. « Bilim bağımsız 
çalışmayı gerektirir.»

Türkiye Endüstrisinde, kural, tanıma 
dığım ve yazılı hükümleri, dinlemediğim, 
daima eleştirilmiştir. Projelerini, bitirdi 
ğim makina’ların üzerine çizmişimdir. 
Makina bittiği gün projeside bitmiştir.

Bu belki bir mühendis için hatalı bir 
yoldur. Ancak bu bir yaradılış ve yete

nek kusuru, meselesidir. Hoşgörü ile kar 
şılanmalıdır. ES-Hidrolizör ( + ) ,  Endüst
riyel Proto-Tipi’nin üzerinde tebeşirle çi 
zili projesi ve kendisi bitirildiği halde gö
rülmektedir. O, nedenle Amirlerim ve A r 
kodoşlarımdan bir kez daha özür dilerim.

47



Her türlü Artık'tan, Besin Değeri yüksek, Katkı Maddesi Üretiminde kullanılacak, ESARDEM 
Projesinin, Ankara Merkez Ateyelerinde biti ri'miş olduğu halde son durumu görülmekte
dir. Kompakt ve Taşınabilir, ağır makina temelleri gerektirmez ve her yere bina içi bina 
dışı, monte edilebiiir özeliiği ile, U’uslcr Arası düzeyde Türkiye'de yeni bir endüstriyel dö
nemi başlatmaktadır.

-fa Yeni Bir Karıştırma Modeli ve Makinası :

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Lütfi öner ve 
Başkan Yardımcısı Kadriye Doğrusöz yeni sistemi, incelemektedirler.

Enerji krizi ile çalkalanan bugünün 
dünyasında halen geçerli endüstrilerdeki 
teknolojilerde olsun veya bundan böyle 
geliştirilecek yeni adımlar ve teknoloji
lerde bulunsun gerçekte her çalışan ve 
belli amaca yönelik makina ve donatım
larının ayni şekilde gerçekte işletme gir
dilerinin minimize edilmesi ve yapım ve 
montajlarındaki masrafların, malzeme 
gereksinimlerin minimuma indirilerek dü
şürülmesi ideal bir hedef ve hatta kaçı
nılması zor bir uygulama modeli bulun
maktadır.

Hayvancılık ve Et Endüstrisi ile Ba- 
Jık ve Balıkçılık Endüstrisinde olduğu ka
dar Gıda Endüstri Kuruluşlarının hepsin
de ve nihayet Yem Endüstrisi ile Karma 
Yemler Endüstrisinde kullanılagen 'Ka

rıştırma Makina’ları, kalkınmış Batının 
birer kopyası olarak, İşletme Girdileri ve 
Yatırım ve ilk Finansman Masrafları ya- 
nısıra Bakım ve İdame yatırımları ağır
lığının yanısıra ayni şekilde malzeme, 
imalat ve montajları yanısıra, ağır ma
kina temelleri gerektirmesi ilede taşın
ması zor ve masraflı bulunmaktadır.

Kaydedilen Endüstrilerin hepsinde 
karıştırma prosesleri gerekli ve vazgeçi
lemez işlev ve işleyişlerden olduğu halde, 
bütün yukarıda sayılan ve anılan mah
zurları bertaraf etmek üzere yeni bir Ka
rıştırma Modeli ve Makinası geliştirilmiş 
olup, her türlü işletme koşullarında başarı 
ile denenmiş olduğu halde, üstün perfor
mans sağlanmıştır. Benzeri amaçlı, Karış
tırma Makinaları’na kıyasen, eşdeğer ka

48



pasitelerinde İşletme Girdileri ve ilk yatı
rım masrafları ile Bakım ve Onarım Gi
derleri çok düşük yeni bir Model gelişti
rilmiş denemesi bitirildiği halde diğer yeni 
projelerde uygulanmasına geçilmesi, uy
gulama alanına başarı ile getirilmiştir.

ESKARMA Projesi olarak Kodlandı
rılan bu Karıştırma Makinası, sade görü
nüş ve yapımı ile, bugüne kadar düşünü
lmemiş ve gerçekleştirilememiş yapımı ve 
performansı’na dayalı olduğu halde, Tür
kiye Endüstrisine yeni görüşler getirmek
te ve elbetteki Uluslar Arası alanda, Ül- 
ke’ye itibar sağlamaktadır.

E.B.K. Laboratuvarlar Kimya Bölümü Müdürü, Kimya Yüksek Mühendisi Fev- 
ziye Aktuııç ve Yardımcısı, Kimya Mühendisi İbrahim Bakıcı, Yeni Yemi ince
lerken.

ESKARMA Proje Kod No. su taşıyan 
Makiııa’nın Patent hakkı için Sanayii ve 
Teknoloji Bakanlığına başvurulmuştur. 
Bu projenin ilk uygulaması, her türlü ar
tık işleme ve havyan yemi yapma tesisi 
olan ESDEM Proje Kod No.lu, [ES - Hid- 
rolizör ( +  ) ]  ve [ES - Hidrolizör (— )], 
E.B.K. Ankara Merkez Atelyelerinde ya
pım ve montajı tamamlanmış olduğu hal
de ESDEM Makinalarında kullanılmıştır. 
Bu donatımın sağladığı % 85 ölçü ve an
lamındaki elektrik enerjisi tasarrufu, son 
derecede hayret verici bulunmaktadır.

*  ERES YEMİ PROJESİ :
Et ve Balık Kurumu’nun 29. Yılı O- 

J^r Projelerinden biri olan ERES YEMİ, 
I r k iy e  Hayvancılık ve Et Endüstrisine 
^eni boyutlar getirmekte, halen Et Korn
eaları ve Mezbahalarda ziyan edilmek- 

olan önemli bir artığın çok kez gübre 
^arak dahi kullanılmaksızın kanalizasyon
c a  atılageldiği halde bundan böyle (0) 
Şletme Girdileri ile çok kıymetli bir yeme

çevrilmesi üe ilgili olarak geliştirilen ye
ni bir teknoloji ve teknik ekipmanla elde 
edilmekte olup, Dünya literatüründe bu
güne kadar benzeri bir uygulamaya konu 
edilmemiş hali ilede, değişik bir anlam ve 
uygulama alanında yeni bir olanak olarak 
şekillenmektedir.

Projenin esasım gerçekte, muhtevi
yatı itibarıyla çok kıymetli bir Karma Ye
mi oluşturan, Ruminant (Geviş Getiren
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le r )’larda Rumen boşaltımının, saklı de
ğerler kaybedilmeksizin, Yem Sanayiinde 
kullanılması teşkil etmektedir.

Hergün artan petrol fiatları ile özel
likle kalkınmakta olan ve petrolü henüz 
bulamamakta olan ülkelerin, Karma Yem 
ler Endüstrisi ve Hayvan Besleme, alan
larında önemli bir yeri taşıması yanısıra, 
halen Gübre ithal eden ve Hayvan Yemi 
ve bunun yanısıra Karma Katkılarını it
hal edecek duruma gelen, Türkiye ve ben
zeri Ülkelerde de gerçekte petrol bulunu- 
mu kadar önem taşımaktadır.

Minyatür Proto-Tip Tesiste Üretimi 
gerçekleştirilen ERES YEM Î’nin kendini 
kanıtlıyan laboratuvar çalışmaları başa
rı ile tamamlanmış olduğu halde ilk Proto 
-Tip Endüstriyel amaçlı makine E.B.K. 
Ankara Merkez Atelyelerinde Üniversal 
Tip olarak tamamlanmakta olup, ERES 
YEM Patentinin alınması için Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına başvurulmuş bu
lunulmaktadır.

Dünya’da ilk kez üretimi başarılmış 
olan ERES YEM l’nin gerçekte hayvan
sal kökenli diğer artıklarla, proteince ve 
diğer değerlerce zenginleştirilerek, hay
van beslemede kullanım amaçlarına ve 
bunun ayırımlarına cevap verecek bir şe
kilde çeşitli Variyete’leride elde edilmiş 
bulunmaktadır.

ERES YEMİ ve çeşitli VAR İYETE ’ 
leri ilk kez tarafımdan, II. Uluslar Arası 
Güneş Enerjisi Kongresinde açıklanmış ve 
veriilmiş tebliğ geniş yankılara sebep ol
muştu. Bunun bugün, endüstri alanında 
uygulama yerini ve olanağını bulması, Et 
ve Balık Kurumu için haklı bir gurur ve
silesi ve başarısı şerefi tüm Et ve Balık 
Kurumu’na ait bulunmaktadır.

*  RUTUBET AYARINDA BACA GAZI

KULLANILMASI

Kurumun geliştirdiği projelerden bir 
diğer önemli proje Dünya’da ilk kez Baca

Pazarlama Dairesi 
Başkanı Pars 
Gölanen, ERES 
yenlini incelerken.

Gazı’nm faydalı bir amaca yönelik olarak 
kullanılmasının sağlanmasıdır.

Petrol ithal eden bir ülke olarak ör
neğin Türkiye’de gene bir örnekleme ola
rak Et ve Balık Kurumu’nun Et Kombi
nalarını ele alalım. Hepsinde 280 C° ilâ 
300°C sıcaklıktaki baca gazları, dışarıya 
atmosfere atılmakta ziyan edilmektedir. 
Ülkemizde ve diğer endüstrilerde de ol
duğu gibi,

Gerçekte bu güçlü ısı kaynağından 
yararlanılamamış olmasını, bugün yadır
gar durumdaki Kurum, geliştirdiği ve uy
gulamaya koyduğu, dünyada örneği bu
güne kadar izlenememiş bir donatım ve 
düzenekle geliştirdiği proje ile, İşletme 
Girdilerinin en önemlisini ve tümünü (0 ) ’a 
indiren bir yetenekle üretim unsurlarının 
rutubet ayarında saklı değerlerin bozul
maksızın kullanılması amaçlanmaktadır.
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Piyasada satılan Kan Un’lannın 
% 30 rutubet değerinde, dayanıksız ko
kuşmuş görünümde oluşu stok edilme ola
sılığını ortadan kaldırdığı gibi, hemen 
Yem Endüstrisinde sarf edilmesi zorunlu
luğu yanısıra kül miktarı yüksek, amino 
asid muhtevaları yok olmuş bir şekilde 
üretildiği gerçeğininde şekillenmiş bulun
duğu unutulamıyacağma ve bunun böyle 
devam edeceği bilindiğine g'pre proje bü
yük önem taşımakta, ve en önemlisi, Çağ
daş Dünya Teknolojileri geçerliliğinde ba
zı önemli kriterleride değiştirmektedir.

ERBAGSU Proje Kod No. lu bu pro
je patentinin alınması için Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığına başvurulmuştur.

Baca gazı çalışmalarında sağlanan 
‘leri aşama ı>etrol ithal eden ülkeler için, 
efconomik işletme girdilerinin, gerçek ve 
Sterli kılınmasında örnek olacaktır.

Kimya Yüksek Mühendisi Fevziye Ak- 
tunç, Baca Gazı’nın (PH) kontrolünü ya
parken.
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*  GÜNEŞ ENERJİSİNİN 
ENDÜSTRİYEL ALANDA  
KULLANILMASI

Seyyar Çoban Mutfağı, Güneş Enerjisi ile 
çalışır olduğu denemeye hazırlanırken.

İktisadi Devlet Teşebbüsleri içerisin
de ve hatta tüm ülkedeki Üniversitelerde 
ve Bilimsel Araştırma Kurumlan’nda So
ğutma Endüstrisi alanında Ülkemizin en 
eski kuruluş ve en büyük deneyim sahibi 
bulunmasına rağmen Et ve Balık Kuru
mu gibi Güneş Enerjisinden yararlanması 
hususunda çaba göstermiş veya çabalarını 
uygulama alanına başarı ile getirebilmiş, 
daha önemlisi Güneş Enerjisinden, En
düstriyel alanda yararlanılması hususun
da fiili adımları atabilmiş bir diğer Ku
rum ve Kuruluşu gösterebilmek olanağını 
ve olasılığı yoktur.

Batı’da veya Ülkemizde Güneş Ener
jisinden yararlanılması ile ilgili çalışma
lar geçmişe doğru bugünden kısa bir geç
mişe dayalı olmasına rağmen esasen kim
senin bilmediği veya yapmadığı şeylerden

değildir. Ancak ne varki; hepsi klasik sı
cak su veya buhar üretimi esasına dayalı 
bulunmakta olup bu çalışmaları Kurumu- 
muz Dünya’da ilk kez aşandır. Örneğin,

• Seyyar Çoban Mutfağı 

e Piknik Ocağı

• Güneş Saunası

• Yapay Kaplıcalar

• Güneş Enerjisi Üretimli Karma Yemler

• Güneş Hidrolizörü 

e Güneş Kurutucusu
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gibi projeleri sıralıyabiliriz. En son katıl
dığım Uluslararası iki Kongrede Dünya 
Kamu oyuna belgesel olarak açıklanan bu 
projeler gerçekte Et ve Balık Kurumu 
olanakları ile gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Alandaki bu kongrelere 
götürülen tebliğlerin biri ve bizimkinin 
haricindeki hepsi sıcak su ve buhar, üre
timi ile elektrik enerjisi elde edilmesine 
yönelik olduğu halde sadece Seylan’lılar 
Üzüm Kurutma Tesisi Projesi, getirebil
mişler ancak Et ve Balık Kurumu teklif
leri geniş yankılar uyandırmıştı. Seyyar 
Çoban Mutfağı ve Piknik Ocağı’ndan, Seb
zeli Et Yemekleri tadan ve çay içenlerin 
ziyaretçi anılarındaki lezzet bütün gerçek
leri ile beraber şimdi yaşamaktadır.

Dünya endüstrilerinde son 20 yıl içe
riğinde aktüel bir konu olmasına ve bizim

yeni girmemize karşın, Türkiye adına Et 
ve Balık Kurumu olarak bu konuda da aş
tığımız dünya teknolojileri sergisine 
takdim ettiğimiz, «Güneş Enerjisi nasıl 
kullanılır»m örneklerini vermekle, Batı 
Dünyası teknolojilerini nasıl geride bırak
tığımızın kanıtları projelerimizi görünüz...

Yolunuz, Bursa, Sakarya ve İstan
bul’a Haydarpaşa’ya düşerse, buralardaki 
Et Kombinalarımız ve Soğuk Depolarımız
da, kurulu ve çalışır cihazlarımızı incele

yiniz.

Türkiye’de Kurum dışında veya halen 
|du aşamada Dünya üzerindekilere, benzi- 
yormu bakalım... sözlerime hak verecek
siniz.

Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanı 
Yaşar Doğrusöz, Güneş Kurutucusu ile 
hazırlanan Balık ve Et, parçalarını ince
lerken.
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*  VAN  GÖLÜ PROJESİ

Bu proje, benim ve mensubu olmakla, şe
ref duyduğum, Müessesemin, bize karşı 
bütün tezlere karşın, cesaretle ortaya koy
duğu ve savunduğu bir proje ve aksiyon
dur.
Şimdi; ilgili, ilgisiz Kurum ve Kuruluşlar 
ve Otoritelerinin, bunu biz zaten biliyor
duk demelerine karşın, niçin bugüne ka
dar durduklarım kamu oyuna açıklamala
rını bekliyoruz.

«Bir an için irkildim, gözüme çarpan b;r o l" /  
Van Gölü'nün esrarını, çözdürüyordu. Rüzgar 
kuşlar’la, aiışılanın aksine bir beürti veriyordu. 
Van Gö.'ü'nde, balık vardı ve fakat derinlerde 
kuyulamyordu. Göle açı!an nehir va akarsu 
ağızlarından kimse derinliklerini merak etme
miş ve aklına getirmemişti. Herkes göl kenarı, 
akarsu.ar ağzında ve başında, yıllardsr kaia- 
kalmışlardı.

Herkesin, acı ve sodalı sularına al
danıp, Türkiye’nin en büyük doğal gölü 
bulunan Van Gölünde, balık yoktur diye 
birbirine masallar anlattığı, bütün tezle
rin bu ayni, görüş ve noktada kilitlendi
ği kaldığı bir ortamda E. B. K. nca ra - 
darlarla donatılmış bulunan gemilerden 
iki tanesinin Van gölüne taşınarak bir ay 
süreli deneme avcılığı plânlanmış ve tüm 
tezleri ortadan kaldıracak bir antitez ve 
proje ile ortaya çıkılmıştır.

Karadeniz Balıkçı Kooperatif Birlik
lerinden seçilmiş teknelerle düzenlenmiş 
ve planlanmış bu proje tarafımdan, gö-

Van Gölüne götürülmesi plânlanan Açık 
Deniz Balıkçı teknelerinden biri görülmek
tedir.
Sürmsne-Yeni Ay Tersanesi - Trabzon

revle gönderildiğim İstanbul’daki Seyir 
Hidroğrafi ve Oşinoğrafi Dairesi Kuman
danı Sayın Oşinografi Yüksek Mühendisi 
değerli uzman kişisine açıklandığında, Ku
mandan bu projemizi şu sözlerle değerlen
dirdiler ve her türlü yardıma hazır olduk
larını ifade buyurdular.

«Et ve Balık Kurumu, Malazgirt gi
rişinden sonra ebediyen Türk ve Türkiye 
kalacak bu topraklarda Van gölünde dü
zenlediği aksiyon ile kuruluşundan bu ya
na geçmişteki kusurlarının hepsini affet- 
tirmiştir.»

Van gölünde dere ve akarsu ağızla
rında yumurta dökme mevsiminde görülen 
ve Yasa gereği tam bu mevsimde ve fa
kat gerçekte avlanılmaması gereken Ni- 
san-Mayıs aylarında sadece kısa bir süre 
içerisinde sepet, file ve v.b. gibi pek ilkel 
araçlarla, amatörce avlanan, inci kefali sü
rülerini, denizin ortasında ve derinlerden, 
modem yöntemlerle avlayıp, Doğu Ana- 
jdolu protein açığının kapatılması yakında 
gerçekleşecektir.
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Faros/Trabzon Balıkçı Kahvesinde 
E.B.K. Van Gölü Aksiyonu planlamasın
da, Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Bir
lik Balkanları ve Trabzon İşyerimiz İşlet
me Şefi Yılmaz ilgili çalışmada.

Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanları, 
Mehmet Ermiş ve Yaşar Birincioğlu ile 
Balıkçı Av Reisi Selahattin Kaptan tekne
leri ve ekipleri ile hareket emrini bekle
mektedirler.

Yasa elbetteki, bu gerçeğe göre ye
niden düzenlenecek, asırların yanlışı böy- 
lece düzeltilecek, en önemlisi, içinde Avru- 
panın ilk uyarısı,' yardımı alınmadan bu 
ulusal görevin, gecikmiş olduğu halde ge
reği yapılmış olacaktır.

Dün, bize Van gölüne gitme diyen
ler, bizden bugün daha heyecanlı olup, ni
çin gecikildiğini sorar olmuşlardır.

Bu bile büyük bir aşamadır.

j , *" >*• Van gölünde bu tarihi aksiyon ile E.B.K. 
yeni bir dönemi başlatacakdır. Bireysel 
balıkçılıktan, endüstriyel balıkçılığa geçiş 
dönemidir bu...
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Van Gölü Balıkçılık Aksiyonu, herkes tarafın
dan iyice anlaşıSmahdîr. Çay ve Akarsu ağız
larında, balığı beklemek... hele, hele, göl de
rinliklerinden yumurta dökme mevsiminde, çay 
ve akarsu ağızlarına gelen baliği yakalamak 
fakat hepimiz için ne acı bir şeyki, asla ya
pılmaması gerekeni, yasalaştrmak, insan ak
lının, mantığının ve bilimin, kabul edebi'eceği 
bir görüş ve uygulama o!amaz.
Göl derinliklerinden yasal olması ve yasa'as- 
tırılması gerekecek şeküde, yumurta dökme

mevsimi dışında balığın avlanması, planlan
mış aksiyonun ve ilgiü proje uygulamasının 
esasını teşkil etmektedir.
Ancak Van Gölü derinliklerine ağ atabilmek 
ve balık çekebilmek, son derecede tehlikeli
dir. İşte bu tehlikeli işin, tüm sorumluluklarını 
deruhte etmek kaydıyla bir ulusal görev ola
rak, ifasına talip bulunmaktayız. Bu tarihi ve 
şerefli görevi, proje sahibi bulunan bizlere 
vermekte, sîzlerin ulusal görevi ve yüküm
lülüğüdür.

Beni eleştirenlerin hepsine, ne kadar 
duygusal ölçüleri taşımış olursa olsun, say
gı duydum ve halen, hayatımın bu aşama
larında, duyarım. Ancak beni eleştirenler, 
şunu iyi bilmelidirler.

Ben onların hayatları boyunca üst
lendikleri ve bundan böyle üstlenecekleri 
görevleri onların haklı, haksız işgal ettik
leri masalarına oturur ve en az onlar ka
dar iyi yaparım ve yapmışımdır da... Ne 
varki, onlar benim Türkiye Endüstri Ta
rihi içeriğinde ve Uluslar Arası alanda, ko
pararak aldığım, hiçbir kimseden emir 
beklemeksizin veya yardım dilemeksizin

deruhte ettiğim görev ve sorumlulukları 
karşılıyamazlar ve tabi tutulduğum mua
melelere dayanamazlar.

işgal ettiğimiz mevkiler önemli olmu- 
yabilir. Ancak temsil ettiğimiz mefkurenin 
önemi vardır.

Bu mefkure, Türkiye’min bölünmezli
ği ve Türkiye’mde yaşıyan insanlarımın 
ayrıcalıksız, birlik ve beraberlik içinde 
çağdaş uygarlık düzeyinde yükselmeleri 
ve sonsuza dek Türk kalacak Anadolu’yu 
yüceltmeleridir.

Bu böylece anlaşılmalı ve böylece bi
linmelidir.
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İşletmeler, Teknoloji ve Rafet Yavuz, çalışmaların
Sağlık Kontrol Dairesi Başkanı genel bir değerlendirmesinde

Başta bu Kurum’un mümtaz Yöneti
cileri olduğu halde tüm Kurum Mensup
ları bilmelidirlerki, Et ve Balık Kurumu 
bu aşamadan sonra gerçekte büyümek 
ve büyük olmak zorundadır. îşte Polon
ya’nın işte Mısır’ın ve benzeri ülkelerin 
acıklı hali. Her zaman ve hepimiz et önem
li ve hayati konudur diyoruz. Ülke et 
sorununu çözümlemek işte bu yönden ge
ne ayni şekilde herkes bilmelidirki, Et ve 
Salık Kurumu büyümek ve büyük olmak 
zorunda ve durumundadır. Bu alandaki 
Özel Sektör’ün büyük ve başarılı olabil
mesi de buna doğrudan doğruya bağlıdır. 
Benzer Ülkelere örnek olarak ülkemiz için 
dış bağımlılığı ortadan kaldırmış oldu
ğumuz halde bu endüstrileri kurmak ve 
Çoğaltmak zorunludur. Bu ise kendi ma- 
kinanı kendin yap, kendi teknolojini ken
din üret ve tesislerini kendin yarat şek
lindeki bir hedef ve programı uygulama
ya getirmeyi ve başarmamızı zorunlu kıl
mıştı. Unutulmamalıdır, Şeker fabrikaları, 
Şeker ürettiği için değil, bu şekeri üreten

fabrikaları kendisiyapabildiği için ülkenin 
en itibarlı kuruluşu olmuştur. Et ve Balık 
Kurumu bu itibarı gören tarihimizin ilk 
örneği ve tarihi şerefidir.

Büyümek ve büyük olmak, hangi 
Kurum ve Kuruluş olursa olsun o, Kurum 
ve Kuruluşun öncelikle, kendi mensupla
rının, büyüklük ve küçüklük, ki... araların
da fark olmadığı halde, komplekslerinden 
arınmasını gerektirir.

Bundan annamayan toplumlar, toplu
luklar, başarılı olamıyacağı gibi müesse- 
selerinide yüceltemezler.

Yücelmeniz ve yüceltmeniz dileğinde, 
hepinize, hepinizin bana olan dostluk, ya
şadığım müddetçe şükranlarla anacağım, 
kadirbilir ve alicenap davranışlarınıza ve 
sevgilerinize nihayet Ersural imajının ya~ 
ratıcıları siz değerli Kurum mensupları
nın tümünün aranızda eriştiğim sonbahar 
yaşımla yeni bir yıldönümünüzü daha kut
lar hepsine ayrı, ayrı tanıdığım sayın eş 
ve sevgili çocuklanmza esenlikler dilerim.
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MÜFETTİŞLERİN YAŞANMIŞ ANILARI

Derleyen : Özer ÖNCEL
E.B.K. Teftiş Kurulu Bşk.

KURBANLIK KOYUN

Bir Kurban Bayramı arefesinde bir Müfettiş, mesleğinde son derece iddialı 
olarak tanınan arkadaşı Veteriner HekimMüfettişten, kendisine kurbanlık koç al
ması ricasında bulunur. Koç alınır, eve götürülür; ertesi günü kesildiğinde alman 
kurbanlığın koç değil, marya (dişi) olduğu anlaşılır. Bayram ertesi Kuruma gelin
diğinde, arkadaşının böyle bir hata yapmıyacağına inanan Müfettiş bir yanlışlık 
ihtimalini düşünerek kurbanlığı alan arkadaşına ne cins koyun aldığını tekrar so
rar. Veteriner Müfettiş de, «koç» aldığını söyler. Müfettiş koyunun «dişi» çıktığım 
belirtir’ Bunun üzerine Veteriner Müfettiş, biraz da bozulmuş olarak;

«Ben ne bileyim, altına eğilip bakmadım ya...» der.

HİLAL’Ml DOLUNAY’MI

Bir Müfettişin 1969 yılında bir kızı dünyaya gelir. Zamanın Genel Müdürü 
Müfettişe, kızma hangi ismi koyduğunu sorar. Müfettiş de, Hilâl Yalçın hanım
efendiyi çok sevdiğini, takdir ettiğini, bu nedenle ondan esinlenerek kızının adım 
«Hilâl» koyduğunu söyler. Genel Müdür de;

«Hilâl değil, dolunay, dolunay... koymalıydın.» der.

RİCA

Yıl 1960, şimdiki Müşavir Müfettişlerden biri, o tarihlerde Ankara Et Kombi
nası Müdür Yardımcısıdır. Birgün, bir Müfettişin odasına yaşlı bir bey gelir ve 
Müfettişe, rahmetli babasının arkadaşı olduğunu, Ankara Et Kombinası’nda ça
lıştığını, kombinada personel tasfiyesine gidileceğini duyduğunu söyler ve kendi
sinin Genel Müdürlük Malzeme Müdürlüğü’ne naklen atanmasına yardımcı olunması 
ricasında bulunur. Müfettiş de, adı geçen şahsın yararlı bir eleman olduğunu öğ
renmesi üzerine, o zamanki Malzeme Müdürü ile temas eder ve adı geçenin nakli 
konusunda muvafakatim sağlar. Bunun üzerine, Kombina Müdürlüğü’ne de bakan 
Müdür Yardımcısı’na giderek, baba dostunun Malzeme Müdürlüğü’ne naklinin ya
pılmasını, yapılacak tasfiyeye dahil edilmemesini, rica eder. Müdür Vekili de ce
vaben, bu kombinada en son gidecek olan iki kişinin bahsi geçen baba dostu ile 
kendisi olacağını, merak etmemesini, adı geçenin Genel Müdürlüğe nakline de gerek 
bulunmadığını, kesin bir dille ifade eder. Ancak, üç dört gün sonra bu baba dos
tu Müfettişe vedaya gelir. Müfettiş bu vedanın senelik izne ayrılma nedeniyle ya
pıldığını sanırsada; bunun böyle olmadığını, işine ilk son verilen kişinin bu baba 
dostu olduğunu, üzüntüyle öğrenir.

^  Sabrın sonu selamettir, sonuna kadar sabretmek de tembelliğe alâmettir.
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HAVALE

Bir Başmüfettiş refakatinde bir de Müfettiş Yardımcısı olduğu halde, 1979 yı
lında doğu kombinalarının birinde malzeme servisi teftişi yapmaktadır. Bir ara Mü
fettiş Yardımcısı, Başmüfettişin önündeki evrakı süratli bir şekilde yeşil kalemle 
okeylediğini görür. İncelemenin bu derece bir süratle nasıl yapılabildiğini merak 
eden Müfettiş Yardımcısı, okeyl enmiş bu dosyalardan birini alarak tekrar inceleme
ye tabi tutar. Bu inceleme sırasında, mübaya memuruna haksız harcirah ödeme
sinde bulunulduğunu tesbit ederek, Başmüfettiş’e durumu anlatır. Başmüfettiş 
de, haklısın, bu harcirahm ödenmemesi gerekir, maddeye alalım... der. Bunun üze
rine Müfettiş Yardımcısı biraz da çekinerek, alçak bir sesle :

— «...Bu okeyler, evraktaki işlemin doğru olduğu anlamına gelmiyormu?...» 
diye sorunca, Başmüfettiş sert bir ifadeyle :

— « Benim yeşil kalemle yaptığım okeyler, evrakın sana havalesi anla
mındadır

Der.

ANAHTAR

1975 yılında, doğu kombinalarından birine teftişe giden bir Başmüfettiş, tef
tişe başlayacağı servisin memuresini çağırarak, servislerinin «Dosya Desimal Anah
tarın ı getirmesini ister.

Biraz sonra memure, elinde iki anahtarla girer. Başmüfettişin :

—  «...Nedir bunlar kızım?...»

Şeklindeki sorusuna karşılık memure, istifini bozmadan :

—  «... Efendim, birisi servisimizin kapı anahtarı, diğeri de dolabın anahta
rıdır. Bunlardan başka servisimizde kullanılan anahtar yoktur.»

Diye cevap verir.

KİMİN ELİ ÜSTÜN

Yıl 1969... Ertesi gün, zamanın Başbakamnın iştiraki ile Eskişehir Soğuk 
Hava Deposu’nun açılış töreni yapılacaktır. O dönemin, teknik bilgisi de olduğu bi
linen bir Genel Müdür Yardımcısı, Makina ve Tesisat Müdürü ve bir merkez elek- 
tirik teknisyeni, makinaların deneme çalışmalarını yapmak için hummalı bir şekil
de uğraşmaktadırlar. Birlikte yenecek akşam yemeği denemenin bitimine bırakıl
mıştır.

Bir müfettiş ile, yapılacak törenin resimlerini çekmek için görevlendirilmiş bir 
merkez elemanı da, çalışmaları izlemektedirler.

Elektirik kablolarının hatalı bağlanmasından olacak, makinalara yol verildi
ğinde, ya makinalar çalışmamakta veya ters çalışmaktadır. Elektirik teknisyeni
nin tüm çabasına rağmen, durum düzelmemektedir. Bunun üzerine Genel Müdür 
Yardımcısı ve Makina Tesisat Müdürü, sigara içip kafasını toplaması için teknisye

59



ni dışarıya çıkarırlar ve kollan sıvayarak bizzat uğraşmaya başlarlar. Bilahare tek
rar elektirik teknisyeninin de iştirakiyle uğraş devam ederse de, kaşılıklı müda
hale, tenkit ve önerilere rağmen bir türlü olumlu neticeye ulaşılamamaktadır. Uğ
raşa katılanlar yorgun ve sinirlidir. Saat de gece yarısından sonra 03.00’ü bul
muştur.

Bu ortam içinde, fotoğraf çekmekle görevli merkez elemanı özür dileyerek uğ
raşanların yanına sokulur ve kabloların nasıl bağlanması gerektiği hususunda bir 
öneride bulunur. Ancak bu öneri çok sert bir tepkiyle karşılanarak, kendisine, ken
di işinden başkasına kanşmaması tembih edilir.

Kısa bir süre sonra, tek denenmeyen yol olması nedeniyle, çaresiz fotoğraf çek
mekle görevli arkadaşın önerisine uyulur. Şalter indirildiğinde, makinalann fotoğ
rafçıya teşekkür eder şekilde azametle çalıştığı, görülür.

O ÇOK EĞLENDİ

Kurumumuzun eski Müfettişlerinden olup, şu anda biri yurt dışında, diğeri baş
ka bir kuruluşta görev yapan iki Müfettiş ile, halen kurumumuzda görevli olan 
bir Başmüfettiş, Ankara’da bir gazinoya giderek eğlenirler ve gece geç vakit ol
dukça keyifli bir şekilde gazinodan çıkarlar. Dışarda kar yağmış, etraf bembeyaz 
ve hava oldukça soğuktur. İçlerinden bir tanesi, sokak lâmbası altında üşüyen el
lerini arada bir sıcak nefesi ile ısıtarak, hesap yapmağa başlar. Bu durumu gören 
bir diğeri hesap yapana seslenerek, şimdibuna gerek bulunmadığım, hesaplaşmanın 
ertesi güne bırakılmasını, söyler. Ancak, hesabı yapan Müfettiş herkesin hesabını 
belirtir. Bu sırada, hesaba karışmayan, son derece keyifli Müfettişin hesabının di
ğerlerine nazaran yüklüce olduğunu gören Müfettiş, hesaptaki fazlalığın ve hesap 
çıkarmadaki aceleciliğinin nedenini sorunca o da cevaben;

— « ..........çok eğlendi, bu nedenle payına daha çok düştü. Parayı ayılmadan
hemen şimdi alabilirsek alırız, yoksa hiçbirşey alamayız...»

Der ve tahsilat anında yapılır.

ÜŞÜYEN KULAK

Yıl 1975, Mevsim kıştır. Doğuda yapımı sürmekte olan bir kombinada Müfet
tişlerimizden birisi, inşaat müteahhidine ait tek katlı şantiye binasında ifade al
maktadır. Bir ara pencereden baktığında, bir bekçinin mütereddit bir şekilde bulun
dukları binaya doğru geldiğini görür. Müfettiş belli etmeden pencereden durumu 
izler. Bekçi Şantiye binasına yaklaşır. Müfettiş aldığı ifadeyi kesmeden, üst kısmı 
camlı olan kapı penceresinden baktığında, bekçinin kulağını kapıya verip, içeriye 
dinlemeğe çalıştığını görür. Birden kapıyı açarak, bekçiye ne yaptığını sorar. Bek
çi, bu ani hareket karşısında hiç duraksamadan;

«... efendim, kulağım üşümüştü, anahtar deliğinden onıı ısıtıyorum...»

der.
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DEPONUN NAMUSU
<■ u  . t.

Depo Şefliklerimizden birinde, şefin depoda görevli bir makinisti dövdüğü id
diası ile soruşturma yapılmaktadır.

Müfettiş Depo Şefine ifadesi sırasında, Makinisti neden dövdüğünü, başvur
ması gereken diğer yollar dururken neden bu yola tevessül ettiğini sorunca, Depo

Şefi;

— ... Diğer yollara başvurmak zaman alırdı. Deponun namusunu kurtarmak 
için Makinisti dövmem gerekiyordu, bunun için dövdüm...»

Der.

ZORAKİ MİSAFİR

Arkadaşları ile lokantaya çok az gitmesi, ve gittiği zamanlarda da belli bir 
miktarın üstündeki hesaba iştirak etmemesi ile tanınan bir Başmüfettiş, taşradaki 
bir depo şefliğimizde teftişe başlar. Öğlen olup, Başmüfettiş yemek için depodan 
çıkmağa hazırlanırken, yanına yaklaşan depo şefi, yemekte kendisine misafir olma
sını rica eder. Başmüfettiş bu davete teşekkür ederek, bunun usulden olmadığım, 
yalnız yemek istediğini söyler ve depodan ayrılır. Biraz sonra lokantada yemek ye
diği masaya yaklaşan depo şefi;

— «... Siz benim misafirim olmadınız, ben sizin misafiriniz olmak istiyo
rum...»

Der ve beklemeden masaya oturur.

Çağırdığı garsona en pahalı yemekleri söyler ve yemek sonunda, şaşkınlığım 
üzerinden atamamış Başmüfettişe yüklüce bir hesap ödetir.

İKİNDÎNUN SERİNUNDA

Amerika’da uzay araştırmaları konu
sunda uluslararası bir toplantı düzenle
nir. Türkiye temsilcisi Karadenizli’dir. 
Konuşma sırası ona gelince :

«Piz küneşe (güneşe) gidecuk» der.

Birçok delege kızgın Güneşe gitme
nin olanaksız olduğunu anımsatırsa da, 
Karadeniz’li ısrar eder.

«Onun da önleminu alduk, Piz ikin
dimin serinunda gidecuk» der.

Ahmet Çiftçioğlıı
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İ K T İ S A D İ  D E U L E T  T E Ş E B B Ü S L E R İ N D E  

( U E R İ M L İ L İ K )

Mehmet ÖZGÜR 
Yönetim Kurulu Üyesi

İktisadi işletmelerde verimlilik (Pro
düktivite) , üretim miktarı ile üretimde 
kullanılan tüm kaynaklar arasındaki mü
nasebet olarak tanımlanmaktadır; başka 
kısa bir ifade ile prodüktivite işletme çık
tısının (Autput) işletme girdisine (Input) 
oranıdır; denilebilir.

Türkçe sözlüğe göre verim; Çalıştırı
lan, işletilen veya bakılan bir şeyin ver
diği sonuç veyahut bu sonucun miktarı
dır.

Sanayi İşletmelerde, üretilen mal ve 
hizmetlerin piyasaya arz edilen veya ma
liyetin tespiti zorunlu olan masraf yerle
rindeki miktarın prodüktivite oranlarının 
saptanması kaçınılmazdır.

Verimlilik oranları, daha ziyade tek
nik alanda üretim miktarlarını esas alır; 
optimal noktaların araştırılmasını kolay

laştırır; ayrıca diğer parasal unsurlardan 
yararlanılmak suretiyle de kârlılık (Ran- 
tabilite) oranlarına olumlu, olumsuz te
sirlerini kıyaslamaya ve geleceğe dönük 
kararlar almaya hizmet eder.

Verimlilik ve rantabilitenin tesbitin- 
de bir unsurda (Rasyonel) çalışma gay
retlerinin benimsenmesidir.

Bu oranların tespitinden amaç, gider
leri arttırmadan daha fazla mal ve hizmet 
üretebilme ve bu üretimin en az giderle 
yapılabilirliğini araştırmaktır. Burada 
önemli olan araştırıcı, insan unsurunun 
(ehliyet ve liyakat) ölçüleri üzerinden ye
tenekli olanların seçilmesi ve bunların de
ğerlendirilmesidir.

657 sayılı devlet memuurlan kanunu 
personele seyyanen ücret ve diğer kanun
ların seyyanen ikramiye uygulamaları pro- 
düktif çalışmayı teşvik etmemektedir.
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K IT ’lerde memurların, toplu sözleş
melerde ise işçilerin durumu aynıdır. K IT ’
lerde çalışan personel için, adı geçen ka
nunlar yeterli değildir.

Kamu iktisadi teşebbüsleri için, (kâr
lı ve verimli) çalışmayı amaçlayan teşvik 
edici tedbirler getiren, öncelikle işbaşında 
eğitimi (üretime dönük mesleki bilgi, tek
nik ve beceri kazandırıcı) önemseyen 657 
sayılı devlet memurları kanunu dışında, 
süratle yeni bir personel kanunu çıkarıl
malıdır.

K IT ’lerin yönetim ve denetimi hak- 
kındaki 1938 yılında uygulanmaya konan 
3460 sayılı kanunda bu kuruluşların (kârlı 
ve verimli) çalıştırılmadığı hallerde yöne
ticilerin sorumluluğu (sübjektif) bir ölçü 
olan (müdebbir tacir) gibi çalışıp çalışma
dığı kıstasına bağlanmıştır.

1964 yılında yürürlüğe giren 440 sayılı 
kanun 3460 sayılı kanunun yerini almıştır. 
Halen yürürlükte bulunan 440 sayılı ka
nunda ise bu sübjektif ölçü kaldırılmış ve 
yerine, (objektif) denilebilecek bir ölçü 
olan (kârlılık ve verimlilik) anlayışı için
de çalışmayı esas almıştır.

440 sayılı kanunda karar ve yürütme 
organı birleştirilmiş ve sorumluluk yöne
tim kuruluna tevdi edilmiştir. Bu nedenle 
yönetim kurulu üyeleri ile Gn Müdürün 
bu (objektif) ve diğer ölçüler içinde so
rumlulukları saptanabilir.

Bu bakımdan yönetim kurulu başkan 
ve üyeleriyle, genel müdürün seçiminde 
(nitelik ve nicelik) unsurları yanısıra bil
hassa tecrübeli, (görev alacağı dallarda 
görgülü ve yetenekli) yetişkin olmalarının 
da aranılması kaçınılmaz olmuştur.

440 sayılı kanun, üst kademe yöne
ticilerinin seçiminde kâfi değerlendirme öl
çüsü getirmemiş ve karar organı ile yü
rütme organını da ayırmamıştır.

Esasen 440 sayılı Kanunun 24. mad
desindeki, (Teşekküller, mal ve hizmet fi- 
atlarının tesbitinde serbesttirler.) biçi
mindeki yetkileri, çeşitli nedenlerle, kısıt
lanmıştır. Bu defa 1980 yılında Ekonomik 
istikrar tedbirleri yanısıra K IT ’lere (piya
sa ekonomisi) ne ve maliyetlerine dayalı 
satış fiatlarım serbestçe tayin etme im
kânı verilmiştir.

Bu nedenle üst kademe yöneticilerinin 
seçimi daha da önem kazanmıştır.

Buna paralel olarak, yöneticilerin, 
konjonktürün dalgalandığı dönemlerde, ve
rimlilik ve rantabilite oranlarının kısa sü
relerde, gereği gibi, araştırıp tesbit etmek 
ve ettirmek başlıca görevleri haline gel
miştir.

Bu itibarla, K IT ’lerde alttan yukarı 
yönetim kuruluna ve yönettim kurulundan 
sorumlu alt kademelere ulaşan raporlama 
ve tedbirler alma zinciri kurulmalıdır; ve 
buna kısa sürelerde gereği gibi işlerlik ka
zandırılmalıdır.

Prodüktivite ve rantabilite oranlarını 
da kapsayan sürekli raporlama sistemini 
uygulamayan K IT ’lerin (kârlılık ve ve
rimlilik) amacına ulaşmaları uzak bir ih
timâldir.
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ET ve  B A L I K  K U R U M U N A  
T O P L U  Bİ R B A K I Ş

Lütfi ÖNER

LÜ TF İ ÖNER

1939 da Sandıklıda doğmuş, Eskişehir I.T.İ.A. 
mezunu. Ankara İ.T.t.A. de istatistik Master’ı yap
mış, T.Ş. F.A.Ş. Etibank, S.S.K. da görev yapmış 
1970 de intisabettiği E.B.K. da Hesap Uzmanı, Mer
kez Muh. Müd. Yard., Konjonktür ve Plân Müdür
lüğü yapmış olup halen Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Dairesi Başkamdir.

Evli, 2 çocuk babasıdır.

K/871 Sayılı Koordinasyon Kurulu 
Kararı, Bakanlar Kurulu’nun 28.8.1952 ta
rihli, 3/15557 Sayılı Kararı ile yürürlüğe 
konulmakla Et ve Balık Kurumu doğuyor.

Yıl 1952, Sermaye 40 Milyon Lira (ki bir 
kısmı aynî, bir nakdî). Böyle başlıyor ku
ruluş. Yıl 1980, E.B.K. 28 yaşında.

ET ve BALIK KURUMUNUN ÇALIŞMAKTA 

OLAN TESİSLERİ

□  Balık Kombinaları 
O E t İşleme Merkezi 
■  Balıkçılık Müessesesı

«Vatan mefhumu mani, hal ve istikbali birlikte kucaklar»
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Ne yapılmış bu 28 yılda, bu gün ne 
yapılıyor, yarın ne yapılacak? Bu sorula
rın cevabı böyle bir «Özel Sayı» mn sınırlı 
sayfalarına sığmaz elbette. Konu önemli, 
insan beslenmesinde önde gelen unsurlar 
arasında et, Ülkemiz ekonomisinin temel 
direklerinden biri hayvancılık.

Kurum, her zaman bunun bilincinde 
olmuş, kıt kaynakları en uygun bir biçim
de kullanma gayretinde bulunmuştur. Sağ
lanabilen imkânlarla yapılabileceğin en
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iyisi yapılmağa çalışılmış, çalışılmaktadır, 
çalışılacaktır.

Yurt düzeyine yayılan tesisler bunun 
göstergesi sayılmalıdır.

Halen çalışmakta olan tesisler

Soğuk Depolardan Haydarpaşa, Mer
sin, İskenderun büyük kapasitede olup, di
ğerleri Yıllarca yöre halkına hizmet etmiş, 
örnek olmuş küçük işletmelerdir.

Et Kombinalarından dördü (Erzurum, 
Ankara, Konya, Zeytinburnu) 1956 yılına 
kadar kurulmuş, 15 tanesi 1968-1980 yıl
larında işletmeye açılmıştır. 15 Et Kombi
nasının yapımı ileri safhaya gelmiş olup, 
4 proje üzerinde çalışmalar devam etmek
tedir.

E.B.K. da yatırımlar 1967 den itiba
ren plânlı bir biçimde yeniden başlamış. 
1967 de 17,5 Milyon TL. civarında yatı
rım harcaması yapılmış, müteakip yıllarda 
artan bir seyirle 1979 yılında 507.0 Mil
yon liralık gerçekleşme sağlanmıştır.
1980 yılı programı 745.0 Milyon lira,
1981 yılı program teklifi 1.1 Milyar 
liradır. Plânlı dönemde yatırımların ger
çekleştirilmesi oranlan ortalama % 85.3 
dolayındadır.

_  Gerçekleşme 

...Program
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Kurumun yatının faaliyetlerinin yanı Kuruluştan 1979 yılı sonuna kadar sa-
sıra mevcut tesislerde işletme faaliyetleri tmalınan canlı hayvan sayısı aşağıdaki 
devam etmektedir. ngrafikle açıklamaktadır.

BİN ALIMLAR
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Satın alınan bu kasaplık hayvanlar
dan üretilen gövde etlerin miktarını gös 
terir grafik aşağıdadır.

GÖVDE ET ÜRETİMİ

, , r T Büyük Baş

...Küçük Ba$

Yıllar boyu neler yapıldığını grafik
lerle ifade etmeğe çalıştık.

Halde daha başarılı, gelecekte daha 
da başarılı olabilmek dileğimizdir.
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T A Ş I M A C I L I K  H İ Z M E T L E R İ

Erol YURTERÎ 
Taşımacılık işleri 
Dairesi Başkanı

EROL YURTERt
1927 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir.
ilk  ve Orta tahsilini Ankara'da, yüksek tahsi

lini İzmir’de yapmıştır.
Vatani görevini takiben, önce İş Bankasında 

sonra İller Bankasında hizmet verm,iş, 1958 yılı 
başında E t ve Balık Kurumuna intisap ederek, çe
şitli kademelerde görevde bulunmuştur.

Kurumda asli görevinin yanı sıra çeşitli Koope
ratiflerde görev almıştır.

Etbalikspor Kulübünün Başkanlığını da uzun 
süredir yürütmektedir.

Halen Taşımacılık Dairesi Başkanı olarak gö
rev yapmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Et ve Balık Kurumunun Taşımacılık 
hizmetleri halen 558 motorlu araç, 145 
termos vagonla yürütülmektedir. Taşıma
cılık faaliyetlerimizin kapsamının genişli
ği yanında Taşıma bölgemizde Tüm Tür
kiye sathına yayılmakta, bazı yıllarda 
Yurt dışına taşıma yapılmaktadır. Malze
me, personel ve diğer bazı taşıma faaliyet
leri yanında Et taşıması tüm çalışmaları
mızın odak noktasını teşkil etmekte, üre
tim bölgelerinden (Kars, Ağrı, Erzurum, 
Tatvan, Van, Elazığ) tüketim bölgelerine 
(Ankara, İstanbul, İzmir) taze veya don
muş et nakli esas faaliyet alanımız ola
rak ortaya çıkmaktadır.

Üretim bölgelerinden tüketim bölge
lerine (Doğudan Batıya) et taşıması yak
laşık 90 civarında frigorifik treylerle ve 
145 vagonla yapılmaktadır.

Genelde ele alındığında TIR  taşıma
cılığı ya ni karayolu taşımacılığı hem 
daha pahalı olmakta hem de gerek 
yedek parça gerekse yakıt yönünden 
dışa bağımlılığı arttırmaktadır. Buna kar
şılık Demiryolu taşımacılığının da çok sıh

hatli ve hızlı bir sirkülâsyonla yapıldığını 
söylemek güçtür.

Kurumun et taşıma hizmetlerindeki 
ana amacı hızlı ve sihhatli bir Demiryolu 
taşımacılığıdır. Ancak bunun ülkemizin ge
nel taşıma sorunlarıyla ilgili olduğu, tek 
başına Kurumumuzun çözümlüyebileceği 
bir sorun olmadığını da belirtmek gerekir.

1979 yılında Frigorifik ve termos mo
torlu araçlarımızla yaklaşık 82.000 ton et 
taşınmış, bunun 24.851 tonu frigorifik tır- 
larımızla gerçekleştirilmiştir.

1979 yılında İran’a yaklaşık 2.500 ton 
et treyler araçlarımızla taşınmıştır.

1979 yılında vagonla taşınan et mik
tarı ise yaklaşık 7.000 tondur.

Dileğimiz 1980 ve daha sonraki yıllar
da bu rakamların çok yukarılara çıkarıl
masıdır.

Tüm uğraşımız, Et ve Balık Kurumu- 
muz taşıma hizmetlerini en ekonomik ve 
çağın koşullarına uygun olarak gerçekleş
tirilmeye yönelik olmaktadır.
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G E L İ Ş E N  E.B.E.
YAVUZ YÜCETÜRK

19JfO yılında Çorlu'da doğdu. 1 9 6 yılında İs
tanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinden 
mezun oldu. Aynı yıl Karayolları Genel Müdürlü
ğünde göreve başladı. 1965 -1968 yılları arasında 
Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünde Makina İşletme 
Mühendisi olarak görevde bulunduktan sonra 1968 - 
1970 yılları arası Yd. Subay olarak Erzurum Aske
ri İnşaat Emlâk Dairesinde görev yaptı. 1970 Nisan 
ayında E.B.K. Genel Müdürlüğünde Mak. Mühendi
si olarak göreve başlamış, bilahare sırası ile Mon- 
taj Şefi, Makina ve Tesisat Md. Yardımcılığı gö
revlerinde bulunduktan sonra 1975 yılında Makina 
ne Tesisat Müdürü olmuştur. 1979 yılından itibaren 
Makina ve Tesisat Dairesi Başkanı olarak görevini 
sürdürmektedir. 197  ̂ yılından beride Ankara Dev
let Müh. ve Mimarlık Akademisinde Soğutma Ma- 
kinaları dersini öğretim görevlisi olarak vermekte
dir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yavuz YÜCETÜRK 
Makiııa ve Tesisat 
Daire Başkanı

Et ve Balık Kurumunun 29 yaşına 
bastığı şu sıralarda, bugün ulaşılan du
rumu geriye bakarak mukayese etmek 
alınan mesafeyi görmek bakımından uy
gun olacaktır.

1972 Yılını Kurumun atılım yapma
ya başladığı bir yıl olarak görüyorum. Bu 
yıla kadar 8 Et Kombinası, 1 Balık Yağı- 
Unu Fb. sı, 24 Soğuk deposu işletme ha
lindedir.

Yıl 1980, Et Kombinası sayısı 19 ol
muştur. Ayrıca .1 Modern Tavuk Kombi

nası, 1 Balık Kombinası İşletmeye alın
mış, Montajı tamamlanan 1 Modern Et 
Merkezi işletmeye alınma halindedir. Bu 
arada montaj çalışmaları hızla sürdürülen 
5 Et Kombinası muhtemelen 1981 yılın
da işletmeye alınacaktır.

Son sekiz yıl içinde tesis yönünden 
alınan mesafeyi bu şekilde somut olarak 
gösterdikten sonra; Makina ve Tesisat ba
kımından gelişmelere değinmek istiyo
rum. Kurumumuz, ilk 4 Kombinasını dış 
firmalara yaptırdıktan sonra kendi bün
yesinde kurduğu ately-îlerinde mühendisi, 
teknisyeni, ustası ile 1965 yılından itiba
ren kombinalarım, soğuk depolarını yap
maya başlamış ve hızlı adımlarla bugün
kü büyüklüğüne erişmiştir.

Bugün dar bir sahada çeşitli imkân
sızlıklarla faaliyet gösteren atelyelerimiz- 
de kesimhane tesisatlarının tümü, soğut
ma tesisatlarının kompresör ve otomatik 
kontrol cihazları hariç vanasına kadar ta
mamen yerli olarak yapılabilmektedir. Bu



parlak neticeye gelinmesinde öncülük e- 
denleri takdirle anmayı bu vesile ile gö
rev sayıyorum.

Halen Ankara Oğulbey’de inşaası 
sürdürülen yeni Atelye tesislerinin faali
yete geçmesi ile atelye hizmetleri çok da
ha verimli ve büyük boyutlara ulaşacak
tır.

1977 yılından beri sürdürülen Modern 
Et Kombinası Proje çalışmalarımız mey
velerini vermeye başlamış bulunmakta
dır. Dış Firmaların çok büyük paralar 
karşılığı yapmayı teklif ettikleri projele
ri ve tesisatları tamamen yerli olarak 
gerçekleştirmek mümkün olmuş ve bu yıl 
içinde İşletmeye alınan Manisa Et Kombi
namızda Modern Sığır kesim hattı en son 
teknolojik gelişmeleri içine alacak şekilde 
tesis edilerek başarıya ulaşılmıştır. Diğer 
İşletme halindeki ve yapılmakta olan 
Kombinalarada bu yeni sistemi tatbik et
me çalışmaları lıızla sürdürülmektedir.

Tatbikine başlanan Modern Sığır Ke
sim sisteminin eski sisteme nazaran üs
tünlüklerini belirtmek gerekecektir. Yeni 
tatbik edilen sistemle eskiye nazaran 1/2 
oranında eleman tasarrufu, çok daha sıh

hi ve süratli kesim, mükemmel deri yüzme 
temin edilmektedir. Şüphesiz elde edilen 
bu netice Milli Ekonomi açısından büyük 
bir değeri haiz bulunmaktadır.

Halen, Kombinaların diğer depart
manlarındaki Modernleştirme Proje çalış
malarımız devam etmekte olup, yakın bir 
zamanda tatbikatlarına geçilecektir.

Ayrıca örnek birer tesis olarak dış 
Firmalara yaptırılan Modern Tavuk Kom
binası ve Et Merkezinin benzerlerini bun
dan böyle Kurum ve Yerli imkanlarla ya
pabilme çalışmaları içine girilmiştir.

Netice olarak, Kurumumuz Memle
ket Endüstrisi içindeki mümtaz yerini al
ma yolundadır.

Kurumumuzun 29 yaşma bastığı şu 
sıralarda bugünkü seviyeye gelinmesinde 
emeği geçenleri tekrar takdirle anıyor, 
kutluyorum.
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ET n e  B A L I K  K U R U M U N U N  

H U K U K İ  T A N I M I

Hilâl YALÇIN  
Hukuk Müşaviri

H İLÂ L YALÇ IN

1930 yılında Konya’da doğmuş, İlk  öğrenimi
ni Konya'da Orta öğrenimini Ankara’da yapmıştır.
1953 yılında Ankara Hukuk Fakültesinden mezun 
olmuş, 195İt yılında Ankara Barosuna bağlı olarak 
serbest avukatlığa başlamıştır. 1962 yılında avu
kat olarak E t ve Balık Kurumuna intisap etmiş, 
sonra Müşavir Avukat, Hukuk İşleri Müdür Yar
dımcısı, Hukuk İşleri Müdürü ve Hukuk Müşaviri 
olmuştur. Halen bu görevdedir.

Evli ve iki çocukludur.

I —  Ülkemizde bir örgüt kurulmak 
suretiyle hayvancılığın korunması ve et 
işlerinin düzenlenmesi ilk defa 1936 yılın
da yapılan sanayi kongresinde dile geti
rilmiştir. ikinci Dünya Savaşının sürdüğü 
yıllarda ülke et sıkıntısı ile karşı karşıya 
kalınca bir kısım özel gerçek ve tüzel ki
şiler et konusuna girmek istemişlerse de; 
geniş örgüt, büyük kapital ve yetişmiş ele
man ve ayrıca sağlık hizmetleri kadrosu
nu gerektiren bu işin, özel ve yerel giri
şimlerle yapılması mümkün olamamış, te
şebbüsler yetersiz kalmıştır. Halkın et ih
tiyacının günden güne artması, et hayvan
cılığının kalkındırılması, hayvansal ürün
lerden sağlanan gelirin arttırılması, üre
tici ve tüketicinin korunması konularına 
zamanla Üniversite ve Meslek Kuruluşla
rı da eğilmiş bu konularda araştırmalar 
yapıp, makaleler yayımlayıp raporlar dü- 
zenliyerek sorunu ilgili mercilere ulaştır
mışlardır.

Hükümet hem et hem de balık ko
nusunda yaptırdığı bir ön araştırmadan

sonra; kasaplık hayvan ve et konusunu 
«tertip ve tanzim»; balıkçılık konusunda 
da benzer tedbirlerin alınması görevlerini; 
28.6.1949 tarih ve K/784 sayılı Koordinas
yon Kurulu Kararı ile Toprak Mahsulleri 
Ofisine vermiştir.

Toprak Mahsulleri Ofisi; yerli ve ya
bancı uzmanlardan oluşan kurullar mari
fetiyle ülkenin hayvancılık durumunu in
celettirmiş ve Türkiye’nin kamu eliyle 
belli bir program dahilinde Et Endüstri
sinin kurulmasını gerektirecek düzeyde 
hayvan potansiyeline sahip olduğunu tes- 
bit etmiştir. Gerek et, gerek balıkçılık 
programına göre yapılması lüzumlu te
sislerin inşaasına 1949 yılında başlanmış
tır.

II —  İkinci Dünya savaşının etkile
rinden, diğer ülkeler kadar olmamakla be
raber ülkemizde kurtulamamış ve mem
leket çıkarlarının özellikle ekonomik yön
den korunması amaciyle 1940 yılında bir
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olağanüstü hal yasası olan 3780 sayılı 
Milli Korunma Kanunu yürürlüğe konul
muştur. Sözü geçen kanunun 6. maddesi 
ile Bakanlar Kuruluna, Halk ve Milli Sa
vunma ihtiyaçlarını sağlamak amaciyle 
tüm ticari ve sınai işleri ve Milli Korunma 
Kanununun verdiği selahiyet dahilinde 
diğer işleri görmek üzere kararname ile 
tüzel kişiliği haiz Kamu Kurumlan kur
ma yetkisi verilmiştir. (M.K.K. Madde 
6/V) ayrıca bu kanunla anılan müesse- 
selerin üçüncü şahıslarla ilişkilerinde hu
susi hukuk hükümlerine tâbi oldukları, 
dolayısiyle «Tacir» sıfatını taşıdıklan hü
küm altına alınmıştır. (Madde 18 Ticaret 
Kanunu) Milli Korunma yasasının açık
ladığımız bu hükümlerine dayalı olarak 
çıkartılan 28.8.1952 gün ve 3/15557 sayılı 
Bakanlar Kurulu Karan ile! «Et ve Balık 
işlerini tertip ve tanzim etmek, ticaret ve 
sanayi ile meşgul olmak ve bunlarla ilgili 
her türlü etüd ve araştırmalan yapmak 
üzere «Et ve Balık Kurumu» teşkil edil
miştir.» Kuruluşu itibariyle de Toprak 
Mahsulleri Ofisi dönemindeki her türlü 
menkul gayrimenkul kıymetler ile tesis
ler, kuruluş kanunu çıktığında kesin dev
ri yapılmak üzere Et Balık Kurumuna 
«muvakkaten» devredilmiştir. (K. 871 
Madde 7)

Kurum bu karan takip eden yıllarda 
faaliyetlerini, kararnamenin 2. maddesin
de belirtilen konular doğrultusunda sür
dürmüş, örgütünü genişletmiş, yıırt düze
yine yayılan kombinaları ve soğuk depola
rı ile büyük bir kuruluş haline gelmiştir.
1961 yılında Milli Korunma Kanununu 
kaldıran 79 sayılı yasa yürürlüğe girmiş 
ancak, metne konulan geçici 2. madde ile 
Kurum dayanağını teşkil eden ve faaliye
tine imkân veren tü mmevzuatla birlikte 
hayatiyetini muhafaza etmiştir. 440 sayılı 
yasanın yürürlüğe girdiği 1964 yılma ka
dar geçen 14 yıllık zaman süreci içinde 
kurumun yaptığı işler incelendiğinde; be
siciye dönük alım projeleri, faiz almaksı
zın verdiği karşılıksız avanslar, Balıkçı
ları Kalkındırmak için Balık Kooperatif

lerine av malzemesi vermek ve avans öde
mek suretiyle yaptığı destekler ve nihayet 
tüketiciye dönük tanzim satışlan ile tica
ri bir işletmeden ziyade «amme» karak
teri hakim bir kuruluş olarak faaliyetini 
sürdürmüştür. Hatta 1958 yılında karar
name ile düzenlenen 51.500.000.—  TL. lık 
bir ithalat ve ihracat programı çerçevesi 
içerisinde; kağıt, demir, bakır ve çinko 
gibi hiç ilgisi bulunmayan emtianın ithali 
ile görevlendirilmiş bunların kârları da 
Hükümet eliyle Kurum dışı yerlerde de
ğerlendirilmiştir. Bu dîönemde Kurum 
çoğunlukla zarar etmiş, kâr ettiği 1960 
sonrası yıllarda ise bunu; ana iştigal ko
nusu dışındaki yağ ithali göreviyle sağla
mıştır.

III —  440 sayılı yasa Kurumu bu 
hüviyette bulmuştur. Anılan yasanın 1. 
maddesi iktisadi Devlet Teşekkülü olabil
meyi üç esasa bağlamıştır. Bir Kamu Te
şebbüsünün,

a) Sermayesinin yarısından fazlası 
tek başına veya birlikte Devlete ait ise,

b) iktisadi alanda ticari faaliyet gös
teriyorsa,

c) Ve Kuruluş Kanununda 440 sayı
lı yasaya tâbi olduğu belirtilmiş ise, o te
şebbüs 440 sayılı yasa karşısında iktisadi 
Devlet Teşekkülüdür. Bu koşullar yönün
den incelendiğinde Kurum; sermayesinin 
tamamı devlete ait olmakla, ekonomik 
alanda ticari faaliyette bulunmakla İkti
sadi Devlet Teşekkülü hüviyetinde ise de, 
Kuruluş Kanununun çıkmamış olması ne
deniyle bu sıfatı kazanmamış durumda
dır. 440 sayılı kanunun geçici 4. maddesi 
Kurum ve benzeri Kuruluş Kanunu bulun
mayan Müesseselerin Kuruluş Kanunları
nın çabuk çıkartılmasını sağlıyacak süre
leri kapsayan bir hüküm getirmiş ise de, 
bu hüküm işletilememiştir. Şu anda Ku
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rum 440 sayılı yasanın geçici 5. madde
sine dayalı olarak oluşturulan Yönetim 
Kurulunun yönetiminde, bir taraftan 440 
sayılı yasaya, diğer taraftan tümüyle Mil
li Korunma Kanununa dayalı, âmme ka
rakteri hakim K/871 sa
yılı kararnamenin 2. maddesinde belirtilen 
hükümleri zaman zaman zorlamaya mec
bur kalarak işlevini sürdürmektedir.

Tatbikatta da; gerçekten bir çok yö
nüyle karmaşık olan bu statünün doğur
duğu ihtilâf ve sıkıntılara muhatap ol
maktadır. Bu nedenle hukuki mevcudi
yetini açıklığa kavuşturacak yeni bir ya
sal düzenleme ihtiyacı içindedir..

[V — Bütün bu mevzuat kargaşasına 
rağmen Kurum; bu güne kadar sağ duyu 
sahibi basiretli bir tacir olarak yaptığı ic
raatla genişlemiş; yurt düzeyine dağılan 
Et, Balık Kanatlı Kümes Hayvanı, Kom
binaları ve Soğuk Depolarıyla dev bir ör
güt haline gelmiştir. Şu anda da çok yön
lü çalışma alanı, modern teknoloji ile mü
cehhez sanayi tesisleri, geniş alım ve iç 
pazarlama kapasitesi ile kendisine, ülke 
ekonomisinde etkinliğini hissettirecek hu
kuki, ticari mali güce sahip bir hüviyet ka
zandıracak, yakın bir gelecekte çıkartıla
cağı müjdesini duyduğu, Kuruluş Kanu
nunu özlemle beklemektedir.
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F U A T  B A T U R A Y

19Jf2 yılında Antalya’da doğdu. İstanbul Tek
nik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini 1967 yılında 
bitirdi, bir müddet serbest mimarlık bürolarında 
çalıştı, yedeksubay olarak 1969 da askerlik görevi
ni tamamladı.

5.1.1970 tarihinde. Kurumumuza intisap etmiş, 
1972 yılında inşaat Müdürü olmuştur.

1979 yilmdanberi inşaat Dairesi Başkanlığı gö
revini yürüten Fuat Baturay, evli üç çocuk baba
sıdır.

FUAT BATURAY  
İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANI

İNŞAAT FAALİYETLERİMİZDEN GÖRÜNTÜLER

Kesim 1. İnşaat İşlerinin önemli kısmı ik
mal edilmiş olan SİVAS Et Kombinasının 
genel görünüşü.
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Kesim 2. SİVAS Et Kombinası Soğuk De
posunun inşaat sırasında görünüşü.

Resim 3. MARDİN Et Kombinasının Hay
van girişi, kesim salonu ve rendering bi
nası.

75



Resim 4. SİNCAN Et Merkezi Makina Da
iresi.
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YAŞAR DOĞRUSÖZ

1931 yilmın Aralık ayında Elazığ’da doğmuş, 
İlk ve Orta öğrenimini Elazığ’da tamamladıktan 
sonra E.B.K. Ankara E t Kombinasında 8,—  TL. 
gündelikle işçi olarak çalışma hayatına atılmış 
1958’de memur sınıfına geçmiştir.

1969 yılında Genel Muhasebe Müdürlüğünde Şef

Yardımcısı, 1970 yılında Şef, 1972 de Genel Muha
sebe Müdür Yardımcısı, 1978 de Genel Muhasebe 
Müdürü, 1979 da da Muhasebe ve Mali İşler Dairesi 
Başkanı olmuştur. Halen bu görevi sürdürmekte- 
dir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yaşar DOĞRUSÖZ 
MUHASEBE ve M ALİ İŞLER DAİRESİ 

BAŞKANI

ET ve BALIK  KURUMU
1 Ekim 1980 TAR İH Lİ 

B İ L A N Ç O S U

A K T İF PASİF
Hesap No : Hesap No :

1 —  Geçmiş Yıl Görev Zararlarından 1 — Besicilere Borçlu 
Alacaklı

2 —  Sermayeden Alacaklı

3 —  M.S.B. dan Alacaklı

2 —  Üreticiye Borçlu

3 — îş Sahiplerine Borçlu

TOPLAM : HAZÎNEDEN ALAC AKLI TOPLAM : VATANDAŞA BORÇLU

Kurumumuzun 28. Yıl dönümünde 
güzel dergimiz için, kadirbilir arkadaşla
rım benim de bir şeyler yazmamı istediler.

Düşündüm. Hemde 
Bir şeyler bulamadım.

çok düşündüm.

Düşünürken yazacak bir şeyler bula- 
mıyacağımıda anladım.

Zira Yurdumuzun her yöresinde bu
lunan Et Kombinalarımız parasızlıktan ça
lışamaz, ve bizler tüm çabalara rağmen,

bir kaç kasaplık hayvanını Kuruma satan 
besicilere paralarını ödeyemezken, ben an
cak rakamları hafızamda dans ettirebilir
dim. Hem de yeni tür danslardan.

Bütün karamsarlığıma karşın gelecek 
için ümitliydim. Çünkü güçlü, inanmış ve 
işini bilen bir kadromuz bulunmaktadır.

Bu kadro en kısa zamanda yeterli f i
nansman kaynaklarım bulacak ve vatan
daşın midesine taht kuracaktır.
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E. 8. E. Meyve İhracatı
Pars GÖRKMEN

1929 yılında Ankara’da doğmuş olup Hukuk Fa
kültesi mezunudur.

B ir süre A.B.D. askeri misyonunda tercüman 
olarak çalışmış, Kurumda 1955 yılında göreve başla
mıştır.

Sırası ile, İhracat servisi memurluğu, Şefliği,
Satış müdür muavinliği, Müdürlüğü, B. Amerika’da 
MÜbaya ve Sevk Bürosu Müdürlüğü Müşavirlik,
Konjonktür ve Plân Müdürlüğü, İkmal Dairesi Baş
kanlığı, görevlerinde bulunmuş olup halen Pazar
lama Dairesi Başkamdir.

Pars GÖRKMEN 
Pazarlama Dairesi 

Başkam

Kurumumuzun et, balık, canlı hayvan 
ve çeşitli yan ürünler ihraç etmesi doğal
dır. Ancak, 1950 li yıllarda, ülkemizden 
yaş meyva ihracatının henüz duyulmadığı 
zamanlarda, kavun, üzüm gibi çok riskli, 
dayanıksız gıda maddelerinin, uzaktan ya
kından ilgisiz bir kuruluş tarafından ih
raç edilmiş olması, Kurumun sadece eski 
elemanlarının hafızasında kalabilecek bir 
hatıradır.

lîuııu neden ve nasıl yaptık?

Et ve Balık Kurumunun fazla tanın
madığı sıralarda, 1955 yılı Haziran ayın
da, bir arkadaşımın teşvikile, İstanbul’da

EBK İrtibat Bürosu Müdürü Faiz Poroy’a, 
bir iş vermesi için müracaat etmiştim. İs
tanbul’da iş yokmuş. Beni Ankara’da EBK 
Genel Müdür Muavini İslam Refioğlu’na 
yolladı. İşlemler çabuk yürüdü fakat Ge
nel Müdürün imzası birkaç gün gecikti, 
torpilim de yoktu. O zamanlar herhalde 
çok sabırsızdım ki bir gün, Genel Müdür 
Ekrem Barlas’ın odasına girip tayinim 
hakında bilgi rica ettim. Kendisi bu gün 
dahi heyecanla hatırladığım bir nezaketle 
yerinden kalktı, köşede duran kartonlar 
arasında tayin mucibimi buldu, işlerinin 
çokluğu sebebiyle geciktiğini belirterek, 
üstelik özür dileyerek evrakı imzaladı, eli
mi sıkarak başarı diledi. EBK yönetimin
deki bu gelişmiş insani davranışların ör
nekleri çoktur.



Kurumun meyva ihracatı ile bu hika
yenin ilişkisi ne olabilir ki?

O zamanlar Avrupamn bilhassa în- 
gilterenin yaş meyva ve sebze ithal ettiği 
biliniyor, ülkemizin de bu pazarda bir yeri 
olması arzu ediliyordu. Ne var ki kimse 
bu kadar riskli bir konuya girmek niyet 
ve cesaretinde değildi. Bir öncü kuruluşa- 
ihtiyaç vardı. Buna ancak farklı bir dav
ranış ve hizmet anlayışı içinde olan bir 
yönetim kadrosu hevesli ve yetenekli bir 
personel kadrosuna güvenerek girişebilir
di. Rahat odasında masası başında otu
ran memur ve yöneticileri bağ bahçe do
laştırmak kolayımdır?

Bu konu ile doğrudan ilgili değildim 
ancak, Karaburun’da, tznik’de İstanbul’da

bağ bahçe koşuşturup, üzümleri kavunları 
satın alıp, ambalajlatan, gemilere, vagon
lara, kamyonlara yükleten, sayısız forma
litelerini yapanlar arkadaşlarım, amirle - 
rimdi. Mallar genellikle yerine iyi ulaştı, 
pazarlandı, tanındı. Bu gereklimi idi, bü
yük bir başanmıdır, aksaklıklar olmamış- 
mıdır? Tartışılabilir Ancak faydalı bir hiz
met yapıldığı inkâr edilemez. Kurumun 
bu öncülüğünün konunun esas sahiplerine 
cesaret verdiği ve şimdi olağan hale gelen 
meyva-sebze ihracatının başlamasına amil 
olduğu bir gerçektir. Esasen bu çoktan 
unutulmuş konuya dönmekdeki maksat, 
Kurumun hizmet anlayışının genişliği ve 
iş yeteneği hakkında, Kurumu daha da ge
liştirmek zorunda olan genç mesai arka
daşlarıma bir fikir vermekten ibarettir.
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1933 yılında Erzurum'da doğdu İlkokulu Gü
müşhane ilinde, Orta Okulu Amasyada, Liseyi E r
zurum'da, 1972 yılında da Ankara l .T İ .  Akademi
sinden mezun olmuştur.

Kuruma 13.8.1862 tarihinde Sümerbank Amas
ya Şubesinden Erzurum E t Kombinası Muhasebe 
Servisine memur olarak girmiştir.

21.9.1961f tarihinde Genel Muhasebe Bilanço 
servisine tayin yapıldı. 21.11.1969 yılında Soğuk 

Depolar Muhasebe Şef Yardımcılığına, 15.10.1970
de Soğuk Depolar Muhasebe Şefliğine, 1973 yılında 
Soğuk Depolar Şube Müdürlüğüne, 1. .̂1976 yılında 
Merkez Muhasebe Müdür Yardımcılığına, 29.6.1979 
yılında Merkez Muhasebe Müdürlüğüne, 1980 yılı
nın Haziran ayında da İhmal Dairesi Başkanlığına 
atanmıştır. Halen bu görevi ifa etmektedir.

Z İYA KOCAOĞLU

Ziya KOCAOĞLU 
E.B.K. İkmal Dairesi Başkanı

28. Y ı l d ö n ü m ü

Kurumumuzun 28 ci yılım kutlarken 
sevinç duymaktayım.

Yurdumuzun dört tarafına serpil
miş bulunan Kombina ve Soğuk depola
rın üretimini arttırmak için tüm olanak
ların kullandırılması gerekmektedir. Tür
kiye’nin bir hayvancılık memleketi olma
sı hasebiyle yeni işletmelerin açılmasına 
sebeb olmuştur.

1962 yılına kadar 4 kombinamız var
ken, bugün ise 19 kombinaya ulaşmıştır. 
Kısa zamanda dahada artacağını ümit et
mekteyim.

Kalkınmada ve üretimin artmasında 
çalışan herkesin katkısının bulunması mil
li bir görevdir.

Kurumumuzun 28 ci kuruluş yıldönü
mü hepimize kutlu olsun.
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30.9.1930 yılında Kars’ta doğmuş, İlk, Orta ve 
Lise öğrenimlerini burada tamamlamıştır.

Almanya Tarım Bakanlığı’mn uygun bulduğu 
proğram gereği onyedi ay çeşitli hayvan yetiştiri
ciliği Müdürlükleri ve Hayvancılık İşletmelerinde 
pratik yapmış bu süre sonunda Giessen Liebig Üni
versitesinde okumuştur.

Askerlik hizmetinden sonra, sıra ile, Ardahan 
İlçesi Hükümet Veterinerliği, Erzurum Veteriner 
İşleri Müdür Yardımcılığı, Erzurum Belediyesi Ve
terinerliği, Erzurum E t Kombinası Müdürlüğünde 
İşletme Şefliği ve A ğrı E t Kombinası Müdürlüğü 
görevlerinde bulunmuş, ancak, Veteriner İşleri Mü
dür Yardımcısı iken, 1967 - 197lf yılları arasında 
mesleki, kültürel ve sosyal konularda olmak üzere 
Erzurum Radyosunda Proğram Yayımcı ve sunucu 
olarak da çalışmıştır.

« Öyle Başladı Böyle B ittu  adlı basılmış oyun Ahmet ^ÇIFTÇIOGLU
yapıtı ile, baskıya hazır durumda « Işıklı Günler» Veteriner Hekim
ve «Köyden Geliyorum» adlı köy kalkınmasını amaç- 
layan yapıtları vardır. Almanca bilmektedir.

AHMET ÇİFTÇİOĞLU

T A M  Z A M A N I
Bu yazı kaleme alındığında, 12 Eylül 

harekâtının üzerinden tam oniki gün geç
mişti. Bu harekâtla beraber, ülkemizin 
yepyeni bir görünüme büründüğü ve ulus
ça daha güvenilir bir yaşam ortamına ge
lindiği rahatça söylenebilir. Hele Devlet 
Başkanı, Genel Kurmay ve Milli Güvenlik 
Konseyi Başkanı Orgeneral Sayın Evren’- 
in ilk günkü radyo ve televizyondaki ko
nuşmaları ile, daha sonraki günlerde yer
li ve yabancı gazetecilerle düzenledikleri 
basın toplantısı, kalplere rahatlık, gönül
lere huzur ve yüzlere neşe getirdi. Sayın 
Devlet Başkanımız konuşmalarının bir 
bölümünde:

«Aziz yurttaşlarım bir daha belirte
yim ki, Silahlı Kuvvetler aziz Türk mille
tinin hakkı olan refah ve mutluluğu, va
tan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etki
si azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine 
yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, ken
di kendini kontrol edemiyen demokrasiyi

sağlam temeller üzerine oturtmak, bozu
lan ekonomik durumu düzeltmek ve kay
bolan devlet otoritesini yeniden tesis et
mek için yönetime el koymuştur. îlah... 
buyurmuşlardır.

Ben kişisel olarak, bu tarihi konuş
maları radyo ve televizyondan dinleyip, 
yine basın toplantısını televizyondan izle
diğimde, kalbi yurt ve ulus için çarpan, 
gönlü bunların sevgileriyle dolu, sağduyu 
sahibi herkes gibi, fazlasiyle mutlu ol
dum. Ulus ve yurdunu sevip de, yüce 
Türk ulusunun refah ve mutluluğunun, 
gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Ata
türk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik ka
zandırılmasının, kendi kendini kontrol ede
miyen demokrasinin sağlam temeller ü- 
zerine oturtulmasının, bozulan ekonomik 
durumun düzeltilmesinin ve kaybolan dev
let otoritesinin yeniden tesis edilmesinin 
özlemini çekmeyen bir kimse düşünülebi
lir mi? Hayır, asla... Ama ne var ki, çar-
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pik düzen gönlü yurt ve ulus sevgileriyle 
dolu, kalbi bunlar için çarpan, yetenek ve 
becerisi olanlara da kancasını takmış, on
ları yurt ve ulus yararına olan özlemleri
nin gerçekleşememesi yüzünden inim inim 
inletmiştir. Yazılar yazılmış, düzenlenen 
toplantı ve kongrelerde konuşularak, so
runlar ve çözüm yolları dile getirilmiştir. 
Bunlardan biri de yıllarca özlemini çekti
ğim ve bu uğurda uğraş verdiğim «Ül
ke hayvancılığının çağdaş ülkelerdeki dü
zeye çıkarılmasıdır.»

Sayın Devlet Başkanımız, tomar to
mar bekleyen sorunlara çözüm bulmada, 
ulusumuzu oluşturan tüm bireylerin kat
kıda bulunmalarını emir buyurmuşlardır. 
Ben bundan esinlenip ve «TAM ZAMANI» 
olduğuna inanarak, ülkemiz hayvancılığı
na ait önemli bazı sorunlara değinmek is
tiyorum.

1 —  Uygulayıcılara yasal sorumluluk
ları kadar, işleri kolaylaştıracak, hızlan
dıracak ve olumlu sonuçlara götürecek 
yasal yetkilerin de verilmesi gerekir. Bu 
gerçek gözönüne alınarak, günün koşul
larına yanıt verecek niteliklerden çok uzak 
1234 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası ve 
904 sayılı Hayvan Islâhat yasaları yeri
ne, içeriğini ve niteliklerini henüz bileme
diğimiz, yıllardan beri meclislerde sürün
cemede bırakılan, sanki hiç gerekli değil
miş gibi, ilgi gösterilmeyen yasa tasarıla
rının ele alınıp, bilim çevreleri ve kendile
rini bu uğurda yormuş olanlara incelet
tirerek, yasalaştırıp, yürürlüğe konulma
sında büyük yararlar olacaktır.

2 —  Hayvancılık hizmetleri, birçok 
kuruluşlarca, her kuruluşun isteği doğrul
tusunda, ülke gerçeklerine uymayan plân, 
proje, yatırım, tutum ve davranışlarla yü
rütülmektedir gerçi yürürlükte olan 
kuruluş yasalarında hayvancılık hizmet
lerini hangi kuruluşların yürütecekleri 
belirlenmiştir. Ne var ki zaman zaman

mesleki sürtüşmeler, zaman zaman da 
yanlış politik tutum ve davramşlar, her 
alanda olduğu gibi, bu alanda da yapaca
ğını yapmış ve ülke hayvancılığını yüzüs
tü bırakmıştır. Mesleki sürtüşme, kısır çe
kişme, yanlış politik tutum ve davranışla
ra fırsat vermiyecek nitelikte, yeni bir ya
sal düzenleme ile hayvancılık hizmetleri 
tek bir kuruluşun yetki ve sorumluluğuna 
verilmelidir. Ve de aynı yasal düzenleme
de, hayvancılığın kalkınmasına katkıda 
bulunulması amaciyle kurulan yan kuru
luşlarla, asıl hizmeti yürütecek kurulu
şun eşgüdüm içerisinde çalışmaları sağ
lanmalıdır.

3 —  Hazırlanacak tarım haritası üze
rinde, hayvancılık yapılabilecek yöreler 
işaretlenmeli, geniş ve kaliteli çayır ve 
mer’alarm bulunması, iklim koşulları ve 
toprağın biterliliğinin buğday gibi tahıl
ların ekimine uygun olmaması nedeniyle, 
Doğu ve Güney-Doğu Anadolu’da bilim 
çevrelerinin de kabul ettikleri gibi, hay
vancılık yapılmasına ağırlık verilmelidir. 
Bu amaçla:

a —  Buğday ekiminin sınırlanması, 
b —  Yem bitkileri ekiminin sağlanması, 
c —  Mer’a ve çayırların buğday ekilmek 
üzere sökülmesinin durdurulması, sökü
lenlerin eski hallerine dönüştürülmesi, 
d — Mer’a kapasitesi kadar hayvan bes
lenmesinin sınırlandırılması, e —  Ekmek
lik buğday gereksiniminin karşılanması 
için, yeteri kadar T.M.O. satış şubeleri
nin açılması, f  —  Karma tarımla uğra
şan, küçük ve orta boy aile işletmelerinin 
büyük boy işletmelere dönüştürülmesi a- 
maciyle gerçek yetiştirici ve besicilere ye
teri kadar kredi verilmesi, g —  Her üç- 
beş yılda bir demoklesin kılıcı gibi, köy
lünün tepesine inen, ellerini koynunda ko
yup, perişan eden kuraklığa karşı, sulama 
tesislerinin kurulması, yine kuraklık, do
lu ve sel baskını gibi, doğal afet sigorta 
işlemleriyle beraber, belirlenen tüm bu 
konularda yasal düzenlemelere gidilmesi 
kaçınılmaz bir zorunluluktur.
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4 —  Bugüne dek, siyasal iktidarla
ra hatta bakanlara göre yön değiştiren, 
kısa süre geçerli, ülke gerçeklerine uy
maktan çok, oy almayı amaçlıyan bir
hayvancılık politikası izlenmiştir. Hayvan
cılığımızın çağdaş ülkelerdeki düzeye çı
karılması için, siyasal iktidarlara göre 
yön değiştirmiyecek, uzun süre geçerli, 
oy almayı amaçlamaktan uzak, ülke ger
çeklerine uyan ve hayvancılığın kalkın
masına etkili olabilecek nitelikte bir hay
vancılık politikası izlenmesi kaçınılmaz
dır.

5 — Bağlanan umut, yitirilen zaman, 
yapılan emek ve masrafı karşılıyacak dü
zeyde, hayvan ve ürünlerine fiat verilmesi 
ve pazar bulunması, canlı hayvan ve et 
destekleme alımlannın tekrar uygulan

ması, gelişme sürecinde olan ülke hay
vancılığının özlemi çekilen düzeye çıkarıl
masında katkısı çok olacaktır.

6 —  Bizzat köye ve köylüye gidilerek, 
hayvancılık konularında halk eğitilmeli
dir. Bu konularda halkın eğitimi için, 
radyo ve televizyon programlarının sık
laştırılmasının yararları çok olacaktır.

Derinliklerine inmeden, aslında her
kes tarafından da bilinmekte olan ülke
miz hayvancılığının kalkınmasıyla ilgili 
önemli bazı konuları, karınca kararınca 
bir kez daha dile getirmiş oldum. Ülke ve 
ulusumuz yararına isdenen ve beklenen 
böyle önemli bir konuda uğraş vermekle, 
ulusal bir görevi yerine getirmenin bilinci 
ve mutluluğu içindeyim saygılarımla.

HAYKIRIŞ

Ankara son durak olacaktı,
Dönüp, tekrar Anadolu’ya baktı.
Ordular dağılmış,
Ne top kalmış,
Ne mermi, ne bir tüfek,
Herkes inanmıştı,
Bu ulusa bir kurtarıcı,
Bir komutan gerek.
Tezgâhlar iğ attı,
Atölyeler top, tüfek, mermi,
Karasaban buğday ekti,
Değirmenler un yaptı.
Ahmet, Mehmetler, Ayşe, Fatmalar,
Zeybekler, Yörük Ali Efeler,
Bir de Dadaşlar,
Yediden yetmişe yaşhsı, genci,
Mustafa Kemâl Ordusuna,
Yeni bir ruh, yenilmez güç kattı...
Yükseldi Anadolu’dan bir ses,
Kulak verip dinledi hem dünya, hem de herkes. 
Bu ses bir haykırışın,
Bir kükreyişin kendisi,
Mustafa Kemâl’in sesiydi.
«Ya İstiklâl, Ya ölüm, diyordu,
Türk’ün üstün niteliğine,
Yenilmez gücüne güveniyordu.

Ahmet Çiftçioğlu
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M U Ş T U
Akılcı ve Atatürk’çü bir Türkiye’nin, 

refah ve mutluluğa tırmanan yolunda her 
noktanın bir görevi ve her görevin bir 
değeri olması elbette ki doğaldır. Mua
sır bir medeniyet seviyesinin amaç geri
sinde kalacağı engin ufukların ağardığı 
bugünlerde E.B.K. nun büyük bir nokta
sı Ankara’mızın Sincan köyünde parıltı
sını vermeye başlamış ve kalkınma plân 
ve hedeflerinde örnek olma babında anıt
sal bir virajın çıkışında gayret ve azamet 
içindedir.

Kalkınmışlığın maddi ve manevi fe
nomenleri arasında kriter olma yarışın
da Et tüketimi ve Et sanayiinin yeri tar
tışmanın zubdesi olarak zikre şayan ol
duğu müsellemdir. Protein’in canlı orga
nizmanın neşvünema bekasındaki önemi 
her türlü realitenin üstündedir. Bu üstün
lük beden ve ruh münasebetlerinin sağlık
lı işleyiş değerinden neşet eder. Bu bir 
vakıadır ve bu vakıanın hedef ittihazı 
onulmaz bir akıl kuralıdır. Toplumsal ya
şamın teknolojiye ayırdığı yer oranı bu 
hedefe yaklaştıkça, o yaşamın müsebbip
leri elbetteki insanlık adına daima mü- 
beccel olacak havarilerdir. Türkiye’mizde 
demografig patlamalar, devinen müteali 
yaşam eğiliminin artan hızı; ihtiyaç ve 
tatmin aracı arasındaki zaviyenin açılma
sına müncel olması kaçınılmaz iken, akıl 
enerjisinin devreye girmesi ile, alışkan
lıklarda versiyonlara yer vererek ikame 
tatmin unsurlarına yönelmekte zorünlu 
hale gelmiştir, işte Sincan dendiği zaman 
E.B.K. için mutlu yarınların muştusu bu 
yönden hatıra gelmekte ve gelecektir. 
Kırmızı Et dediğimiz protein kaynağımız 
sınırlarımızı aşan bir yayılım sürecine 
girişte ve Ulusumuzun tüketim alışkan
lıklarını değişken yaşam koşullan için
de; kolay, sağlıklı ve hesaplı bir mecra
ya tevcih ederken «SİNCAN ET MER
KEZÎ» çağrışımlarımızın ortak simgesi 
olacaktır. Türk ulusunun lâyık olduğu en 
güzellerden bir güzel örnek olarak bu Et İşleme Merkezi bir görüntü

M. Selim YARDIMCI 
Administration Fachinam 
Vet. Med. Dendist, Jurist 

Sincan Et Merkezi ve 
Tavuk Kombinası 

Müdürü

merkez bizim kıvanç vesilemizdir. Tam 
ve yarı preserve et mamullerinin, asnn 
en üstün teknoloji imtiyazı içinde ulu
sumuza sunulması aylara sığan yakın bir 
geleceğin müjdesidir. Bir yandan beyaz 
etin ikamesinde ve üretiminin teşvikinde 
Türkiye’nin tek Tavuk Kombinası olarak 
amil ve fail olan Sincan: bugün yani E. 
B.K.’nun 28. inci kuruluş yıldönümünde, 
orta doğuda emsali bulunmayan ve Et 
teknolojisinin bir harikası olan «ET MER
KEZİ» nin maliki olarak, Ulusumuza bir 
refah kapısı aralama kıvancı içinde müf- 
tehir olduğunu, her şeye ve şeylerin en 
iyisine müstehak vefakâr vakûr halkımı
za ifşa ve işa eder.
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Dış Fi nansman Açısından 

ÖZELLİ K T A Ş I Y A N  İKİ  PROJE

Lütfi ÖNER 
Araştırma Plânlama ve 

Koordinasyon Dairesi Başkanı

Gelişen sanayimizin ve yetişkin ele
manlarımızın başarıları sonucu olarak ül
kemizde uygulanmakta olan yatırım pro
jelerinin çoğu iç finansman kaynakların
dan yararlanılarak kendi imkânlarımızla 
gerçekleştirilebilmektedir. Bu, sevindirici 
bir durumdur. Ancak, az sayıda olmakla 
beraber bazı projelerin makina ve teçhi
zatının ithali henüz kaçınılmaz bir durum 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun se
bebini iki açıdan ele almak mümkündür.

1 —  Bizim için henüz yeni olan bir 
projenin büyük bir kısmı ithali gerektire
bilir.

2 —  Bizim için yeni olmamakla bera
ber, iç imkânlarla gerçekleştirilemeyecek 
bazı makina ve teçhizatı ithal yoluyla 
sağlamak zorunluluğu doğabilir.

Birinci duruma; «Afyon Alkoloidleri 
Fabrikası», ikinci duruma; «E t Kombi
nası» projeleri örnek gösterilebilir.

Et endüstrisi ile ilgili projelerin bü
yük kısmı iç imkânlarla gerçekleştirildi
ği halde (Bir et kombinasının % 98 i yer
li yapımdır) amonyak kompresörleri ithal 
konusudur. Bir kısım otomatik paketleme 
ve etiketleme makinalarının dahilde yapı
mı da istenilen düzeye henüz ulaşamamış 
olduğundan dışarıdan satın alınacaktır.

Dışarıdan temin edilecek malzeme
nin bedelini ödeyebilmek için ya eldeki 
döviz kaynaklarına başvurulacak, ya da 
yine dışarıdan kredi/hibe şeklinde kaynak 
aranacaktır. Ülkemizin içinde bulunduğu 
döviz darboğazı Et ve Balık konusundaki 
bazı projeler için ikinci yolun seçimini ge
rektirmiştir.

Bu noktadan hareketle, dış finans
man açısından konuya bakılırsa Et ve Ba
lık Kurumunun gündeminde özellik taşıyan 
iki proje vardır.

I —  Hükümetimiz ile Dünya Bankası 
arasında 6 Haziran 1980 tari
hinde imzalanmış bulunan 51,0
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Milyon Dolarlık ikraz ve proje 
anlaşmaları gereğince 2,6 Mil

yon Dolarlık kaynak Et ve Ba
lık Kurumuna tahsis edilmiştir. 
Bu kaynak, yine anlaşma gere
ğince şu üç proje için kullanıla
caktır.

1 —  E.B.K. nun mevcut iki et kombi
nasında günde yaklaşık 5-10 metrik ton 
kapasiteli kaba parçalama (lop et elde et
me) işlemini gerçekleştirecek teçhizatın 
yerleştirilmesi ve 12 et kombinasına her 
biri saatte 300 bağırsak işleme kapasite
sine sahip bağırsak işleme teçhizatının 
yerleştirilmesi,

2 —  Türkiye’nin üretim belgelerin
den tüketim bölgelerine et taşımada kul
lanılmak üzere yaklaşık 12 adet soğutucu- 
lu demiryolu vagonu (frigorifik vagon) 
sağlanması,

3 —  E.B.K. da çalışan işçilerin kemik 
çıkarma ve mekanik bağırsak işleme ko
nusunda eğitilmesi,

Yukarıda değinilen anlaşmalar gereği 
bu projelerin uygulanmasına 1981 yılında 
başlanacaktır. Çünkü, anlaşmalar 51,0 Mil
yon Dolarlık «V. Hayvancılık Projesi»ni 
kapsamaktadır ve E.B.K.na tahsis edilen 
2,6 Milyon Dolarlık kaynak bu bütünün 
bir parçasıdır.

II —  Dış finansman açısından özellik 
taşıyan ikinci proje «Fatsa Ba
lık Kombinası» projesidir.
Fatsa Balık Kombinası başlıca 
üç unsurdan oluşmaktadır :

1 — Balıkyağı-unu üretim departma
nı. Bu bölümün tamamı kendi imkânları
mızla tesis edilmiş olup 1978 sonlarında 
denemeye alınmış 1979 yılı başında kesin 
İşletmeye açılmıştır.

2 —  Taze balık işleme departmanı,

3 —  Balık konservesi departmanı,

2. ve 3. sıralarda yer alan tesislerin 
bir kısım makina ve teçhizatı ithal konu
su olduğundan Hükümetimiz ile F. Alman
ya Hükümeti arasında yapılmış bulunan 
16 Haziran 1970 tarihli teknik işbirliği an
laşmasına dayanılarak 23 Ocak 1978 tari
hinde imzalanan proje anlaşması gereği, 
hibe suretiyle tahsis olunan 2,3 Milyon 
D.M. lık kaynaktan yararlanılmaktadır.

Taze balık işleme ve balık konservesi 
ünitelerinin montaj çalışmaları devam et
mektedir.

Çalışanların başarılı, sonucun Memle
ketimiz için faydalı olması dileğimizle...
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VEYSEL KARAKAŞ

19^2 yılında Akçadağ’da doğmuştur. İlk ve Or
ta Okulu Akdaçağ’da, Lise öğrenimini Malatya L i
sesinde tamamlamıştır. 1965 yılında Ankara Bele 
diyesinde memuriyete başlamış bu arada çalışmak
ta iken 1970 - 71 döneminde A.İ.T.İ.A. Gazetecilik 
ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunu bitirmiştir. Yd.
Sb. olarak askerlik görevini yaptıktan sonra tekrar 
Ankara Belediyesinde göreve başlamıştır. Yazı İş
leri Müdür Yardımcılığı, Tutanak ve İşlemler Mü
dürlüğü ve Başkanlık Uzmanı görevlerinde bulun
muş. 13.7.1979 tarihinde Kurumun Personel ve İda- 
r i İşler Dairesi Başkanlığı uzmanlığına atanmıştır.

Veysel KARAKAŞ 
Personel ve İdari İşler 

Dairesi Başkanlığı Uzmanı

PERSONEL ne ORGANİZASYONU

Yönetim Organizasyonunun (çarkı
nın) en iyi şekilde yapılmış olması, bu 
çarkın kesinlikle en iyi biçimde işleyece
ği anlamına gelmez. Kanımızca; beklenen 
başarı, Yönetim Organizasyonunun en iyi 
ve uygulanabilir özellikte yapılmış olması 
yanında bunu uygulayacakların da belli 
nitelikleri taşımaları ve ona göre eğitilme
leri ile kabildir. Yönetim çarkını döndüre
cek İNSAN etkeni ve onun yetiştirilip eği
tilmesi başlı başına çok önemli bir sorun
dur.

İşi plânlayan, organize eden, yöneten, 
eşgüdümü sağlayan, benimseten ve denet
leyen YÖNETİCİ den başlayarak en alt 
düzeydeki personele dek tüm örgütün, 
belli ölçüler içinde, öngörülen amaca yö
nelik olarak eğitim yolu ile bilinçlendiril
meleri ve yetiştirilmeleri gereklidir.

Yan etkenlerden uzak belli nitelikleri 
taşıyanların işe alınıp eğitilerek sağlana
cak insan gücü (iş gücü) ile çalışma yön
tem ve metotları iyi saptanarak hazırlan
mış, uygulanabilir nitelikteki bir Yönetim

Organizasyonunun, başarının temel koşulu 
olduğu kuşkusuzdur.

Yönetim Organizasyonuna işlerlik ka
zandıracak İNSAN ’ın yani personelin, uya
cağı statüyü belirleyecek Personel Yönet
meliğinin Personel politikasının; ilke, ku
ral ve yöntemlerini çağdaş yönetimin esas
larına dayalı olarak ve «Beşeri İlişkiler»i 
kapsayacak biçimde hazırlanmış olması 
büyük bir önem taşır.

İşte bunun için de 657 sayılı Devlet 
Personel Kanununa dayalı olarak hazırla
nıp, E.B.K. Yönetim Kurulunca 23.10.1979 
tarihinde kabul edilerek 4.10.1980 tarihin
de yürürlüğe giren 51 Sayılı Personel Yö
netmeliği ile saptanan, personel Politikası, 
geliştirilmesi ile ilkelerinden ve bunun ya
nında yakın bir geçmişten bu güne Ku
rumdaki personel hareketlerinden ve Top
lu Sözleşmelerle işçi statüsünde çalışanlara 
sağlanan ücret, sosyal haklar, sosyal yar
dımlar ve iş güvenliği konularından söz 
edeceğiz.
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— Personel Politikası: ( Fer. Yön.
Mad. 3)

Personel politikasının amacı, Kurum 
hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebil
mesi için, personel seçiminde, Kurum için
deki dağılımında, eğitimde ve çalışma şe
kil ve koşullarının belirlenmesinde, uygu
lanacak esasları saptamaktır. E.B.K. Per
sonel politikası, plân hedefleri, kârlılık ve 
verimlilik unsurları gözönünde bulunduru
larak Genel Müdür tarafından belirlenir 
ve saptanır. Bu görevin yerine getirilme
sinde Personel Dairesi Başkanı Genel Mü
düre yardım eder ve Personel Komisyonu
nun görüşü alınır. Yönetim Kurulunun 
onayından sonra kesinleşir.

—  Personel Komisyonu, Genel Müdür 
tarafından saptanacak Genel Müdür Yar
dımcılarından birinin Başkanlığı altında; 
Teftiş Kurulu Başkam, A.P.K. Dairesi Baş
kanı, Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi 
Başkanından oluşur. (Mad. 6)

—  Personel Politikasının geliştirilme
sinden ve uygulanmasından, başta Genel 
Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Per
sonel Dairesi Başkanı olmak üzere Kuru
mun bütün yöneticileri sorumludur. (Mad. 
4)

—  E.B.K. Personel Politikasının Da
yandığı Başlıca Temel ilkeler (Mad. 5)

a) Kurum, bütün personeline, yeter
lik ve yeteneğine göre çalışma ko
şulları, yetişme ve gelişme yönün
den adaletli ve eşit olanaklar sağ
lar.

b) Kurum personelinin kişiliğine say
gı gösterir, maddi ve manevi hak
larının korunmasını sağlar.

c) Kurum, başarılı personelini ola
naklar ölçüsünde; teşvik eder, 
ödüllendirir, onlara bilgi ve gör
gülerini arttırmak olanakları sağ
lamaya çalışır.

d) Kurum, personeline kendisini ilgi
lendiren konularda, zamamnda bil

gi verir, görüş ve fikirlerini yöne
time kolaylıkla bildirmelerini sağ
lamak amacıyla haberleşme yön
tem ve olanaklarını geliştirir.

e) Kurum, personeline yapılan işin 
niteliğine uygun, rahat ve güvenli 
iş koşulları sağlar.

İş gücü Plânlaması :
îş gücü plânının hazırlanması :
a) E.B.K. nun çalışma alanının gele

cek yıllarda genişleme, ya da da
ralma yönünden gelişmesi hakkm- 
daki plân ve programlar,

b) Kurumun, var olan kadrosunun 
ortaya çıkacak gereksinimleri kar
şılayıp karşılamıyacağı,

c) Teknik ve sosyal gelişmelerin, ku
rumun teknik mesleki ve idari 
personel gereksiniminde meydana 
getireceği değişiklikler,

d) Gelecek yıllarda, emeklilik, istifa 
gibi çeşitli nedenlerle boşalacak 
kadrolar,

e) Gereksinimin karşılanması için, 
Kurum’da ne gibi eğitim ve yetiş
tirme çalışmasına gereksinim ol
duğu gözönünde bulundurulur.

Aşağıda Tablo 1 de Kurumun 1970 
ve 1979 yıllarında öğrenim durumlarına 
göre personel hareketlerini göstermekte
dir.

Personelin yıllara göre öğrenim du
rumları incelendiğinde 1970 yılı sonunda 
Kurumda çalışan kadrolu, Fakülte ve 
Yüksek Okul mezunu sayısı 258 olduğu 
halde 1979 yılı sonunda 664 e, Meslek L i
sesi mezunu 44 den 201 e, lise mezunu 
232 den 777 ye, ortaokul mezunu, 178 den 
240 a yükselmiş ilkokul mezunu 282 den 
179 a, okur-yazar adedi 66 dan 22 ye, tah
sili olmayanların 26 dan 3 e düştüğü gö
rülmektedir. Bundan da anlaşılacağı üzere 
Kurum giderek öğrenim seviyesini yük
selten yöntemleri geliştirmekle rantabili- 
te ve hizmet tekniklerini yükseltmiştir. 
Tablo 1 den de anlaşılacağı üzere zaman 
zaman gerek kadrolu (memur) personel
de gerekse yevmiyeli (işçi) personelde yıl
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lara göre artma yada eksilmeler görül
mektedir. Bu artma ve eksilmelerde Ku
rum’un işgücü plânlanmasmda güdülen 
politikanın etkenleri yanında çalışanların
da işe istekli ya da çeşitli nedenlerle -az 
da olsa- ayrılmaları etken olmaktadır.

Personel artışları da Kurum’un hiz
mete açılan yeni Kombinaları, Soğuk Ha
va Depoları gibi yeni ya da mevcut kuru
luşlarına artan hizmeti karşılamak ama
cıyla konulan yeni kadrolara atanan yeni 
personelden oluşmaktadır.

Kurumun Merkez ve Taşra örgütlerin
de halen toplam olarak Aylıklı 1977, Yev
miyeli 5962 personel çalışmaktadır. Bun
dan da anlaşılacağı üzere genel toplam 
7939 personel çalışmaktadır.

Açık bulunan kadrolara da gereksi
nim duyulduğunda Genel Müdürlükçe ya 
da Taşra Örgütüne «yetki verilmek» sure
tiyle nakil veya sınav koşullarına göre 
atama yapılmaktadır.

PERSONEL HAK ve
SORUMLULUKLARI :

Kurum personeli kanun, tüzük ve yö
netmeliklerle belirtilmiş ve yürürlükte bu
lunan hükümlerin kendileri hakkında ay
nen uygulanmasım istemek hakkına sa
hiptirler. (Yön. Mad. 61)

Hukuki bir nedene dayanmaksızın 
memurun işine son verilemez. Aylığına 
dokunulamaz ve başka haklan elinden 
alınamaz. Esas olan memurun hizmetine 
gereksinim olduğu ve kendisinin hizmete 
yararlı bulunduğu sürece, görevinin de
vam etmesidir.

Kurumda çalışan memurlar bağlı ol
dukları sosyal güvenlik Kurumlarma iliş
kin özel kanunlar ile sağlanan her türlü 
haktan yararlanırlar.

işçilerin sosyal haklarına gelince :
Toplu Sözleşme :

Sosyal güvenlik Kurumu içinde işçile
rin en büyük güvencesi olan Toplu Söz
leşme, taraf işçi sendikası ile işveren ara
sında yapılan bir akit olarak tanımlana
bilir.

Kurumumuzda taraf sendikalar ile 
yapılmakta olan Toplu Sözleşmeler ile iş
çilerimize ücret, sosyal haklar, sosyal yar
dımlar ve işgüvenliği gibi konularda yeni 
haklar sağlanmaktadır.

Çok geriye gitmeden 1978-1980 yılla- 
n ve 1980-1982 yılları için imzalanmış olan 
Toplu Iş Sözleşmelerine bir göz attığı
mızda şu sorulara ulaşmış oluruz.

Konuyu ücretler yönünden ele aldı
ğımızda

1978-1980 döneminde 312,80 TL. olan 
günlük çıplak ücret bu dönemde 1. yıl için 
verilen 400 TL. II. yıl için verilen 375 TL. 
ücret zammı ile II. yıl sonunda 1.087.80 
TL. ya ulaşmış olacaktır.

Geçen Toplu Sözleşme döneminde 
6772 sayılı kanun hükmü haricinde 1 adet 
olan ikramiye adedi bu dönemde bir ikra
miye daha verilmek suretiyle 2 ikramiye
ye yükseltilmiştir. Ayrıca şimdiye kadar 
verilmemiş olan ve uygulamada bulunmı- 
yan ücretli izin harçlığı yeni sözleşmede 
yer almıştır. 1475 sayılı yasanın 49. mad
desindeki izin süreleri ile ilişkili olmak üze
re verilen ücretli izin harçlığı işçilerimize 
yaklaşık bir ikramiye tutarında yeni ma
li olanağı içermektedir.

Geçen dönemde % 65 tutannda ola
rak ödenen fazla mesai bu dönem için 
% 80 olarak tesbit edilmiştir.

Sosyal yardımlardaki artışlar ise şu 
şekilde olmuştur.

Geçen dönemde çocukları öğrenimde 
olanlara ilk öğretim için yıllık 300 TL. 
Orta öğretim için yıllık 750 TL. Lise öğre
nimi için yıllık 1000 TL. Yüksek öğrenim 
görenler için yıllık 1500 TL. olan tahsil 
yardımı ve çocuk başına 50 TL. olan ço
cuk yardımı bu dönemde A lLE  YARDIMI
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ödeneği şeklinde değiştirilmiş ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile memurlara 
tanınmış olan haklardan yararlandırılma
ları şeklinde değiştirilmiş ve İlk Okul da
hil çocuklara 100 TL. aylık, orta öğrenim 
için 200 TL. Yüksek Öğrenim için aylık 
400 TL. ödenmesi, ayrıca çalışmayan eş 
için 510 TL. aile yardımı yapılması olarak 
yeni toplu iş sözleşmesinde yer almıştır.

Geçen dönem yılda bir defa 3400 TL. 
olarak ödenen yakacak yardımı da ayda
1980 yılı Bütçe Kanununda belirtilen aza
mi miktar üzerinden ödenmesi kabul edil
miştir.

Diğer sosyal yardımlarda ise, 2 500 
TL. olan ölüm yardımı 10 000 TL. ya,
1 500 TL. olan doğum yardımı 2 250 TL. 
ya çıkartılmış bulunmaktadır. Ayrıca ge
çici görev ile taşraya giden işlilerimize 
harcırah kanununundaki hükümlerden ayrı 
olarak Kurumca yatacak yer sağlanma
dığı takdirde günde 250 TL. ödenecektir. 
Bütün bunların yanında 35 gün olan kı
dem tazminatı 40 güne çıkartılmıştır.

Konuyu izinler yönünden ele aldığı
mızda ise geçen toplu sözleşmede 2 gün 
olan doğum izini 3 güne, 3 gün olan ölüm 
izni ise 5 güne çıkartılmıştır.

Bütün bu mali ve sosyal haklar ile 
sosyal güvenceler karşısında işçisiyle, me
muruyla tüm Kurum Personelinin elele ve
rerek, üretimin daha da arttırılmasına ça
lıştıkları dolayısıyla Türkiye Ekonomisi
ne önemli ölçüde katkı da bulunacakları 
bilincinde oldukları kuşkusuzdur. Ve de 
bunu beklemek yurtseverlik gereğidir.
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Yararlanılan Kaynaklar :
1 —- 4.10.1980 tarih ve 51 sayılı E.B.K.

Personel Yönetmeliği,
2 — M. Selçuk ÖRKÜN 7 Ekim 1977 ta

rihli Et ve Balık Endüstrisi Dergisi 
«Personel Politikasında Ana Sorun
lar.»

3 —  Personel ve İdari İşler Dairesi Baş
kanlığı Dokümanları.
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Dergimize Yazı Göndermek İsleyen Sayın Yazarlarla Abone 

01 mali İsleyenlerin DiliLılI erine

• Et ve Balık Endüstrisi Dergisinde ya
yınlanması arzu edilen yazılar Et ve 
Balık Kurumunun iştigal ettiği işlerle 
ilgili olacak ve iyi bir üslûpta yazılarak 
kültürlü bir topluma hitap edecek nite
likte olacaktır.

• Gönderilecek veya elden verilecek yazı
lar, kâğıdın tek yüzüne daktilo üe sey
rek satırla yazılması ve şekillerin beyaz 
kâğıda siyah çini mürekkeple çizilmiş 
olması lâzımdır.

•  Yazılarda belirtilen fikirler ve tercüme 
yazıların her türlü sorumluluğu yazar
lara ait olup, Genel Müdürlüğümüz so
rumluluk altında bırakılamaz.

•  Yazılar yayın kurulunca incelendikten 
sonra dergide yayınlanması uygun gö
rülenler sıraya konularak yayınlanır.

•  Yayın kurulunca yayınlanmasına karar 
verilen yazılar üzerinde gerekli görülen 
redaksiyon ve kısaltmalar yapılabilir.

•  Yayınlanmayan yazılar iade olunmaz.
• Dergide yayınlanan yazılar kaynak gös

terilmek şartı ile, gazete ve diğer dergi
lerde yayınlanabilir.

Yazının Yayın Kurulunda 
Bulundurulacağı Tarih 
Her Yılın :

Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, 
Kasım aylarının lO’uııcu günü.

• Yıllık abone bedeli 90.—  TL. olup abo
ne olmak isteyen sayın okuyucularımı
zın aşağıdaki banka hesabına yıllık abo
ne bedelini ödeyip durumun Genel Mü-

• Et ve Balık Endüstrisi Dergisi’nin beher 
matbaa sahifesi için telif yazılara 110.— 
TL. tercüme yazılara ise 100.—  TL. üc
ret ödenir.

• Topoğraf ve yazı özetlerine ücret öden
mez.

• Makalelerle yakın ilişkisi bulunmayan 
resim, plân, kroki, şema ve istatistik 
tabloları basılmayaeağı gibi bunlar için 
herhangi bir ücret de ödenmez. Maka
lelerle ilişkisi görülen ve basılması za
ruri olan (yazar tarafından orjinal ola
rak yapılan) resim, plân, kroki, şema 
ve istatistik tablolarına ücret ödenir, 
ancak bunlar için ödenecek ücret iki 
matbaa sahifesi bedelini aşamaz.

•  Yazılara ait ücretler yayını müteakip 
istihkak sahiplerine bizzat veya adres
lerine gönderilmek üzere Genel Müdür
lüğümüz merkez muhasebesine e ödenir.

• Gönderilecek yazıların Yayın Kurulun
da bulundurulacağı tarihle, derginin ya
yınlanacağı tarihler aşağıda gösteril
miştir.

Derginin Yayın Tarihi
Her Yılın :_____________________________

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, 
Aralık aylarının ilk haftası.

dürlüğümüze bildirilmesi ile kayıt işlem
leri yapılarak dergiler adreslerine mun
tazaman gönderilir. Geçmiş sayılar için 
fiyat i arkı alınmaz.

Adres : T.C. Zirat Bankası Merkez Md.lüğü Hs. No. 641/9751, ANKARA

Et ve Balık Endüstrisi Dergisi



ETBALI KSPOR KULUBU

1958 yılında Ankara’da faaliyet gös
termek üzere kurulmuş bulunan spor ku
lübümüz, kurulduğu yıldan bu yana de
vamlı faaliyetini yürütmektedir.

İlk yıllarda bilhassa güreş üzerine 
çok başarılı sonuçlar alan kulübümüz da
ha sonra Futbol-Boks-Voleybol-Basketbol 
branşlarında da sportif faaliyetlerini sür
dürmekte olup Türkiye’de 4-5 branşta fa
aliyet gösteren çok nadir kulüplerden bi
ridir.

Bugün için :
1 —  Futbolda : Son 5-6 senedir Amatör

I. kümede devamlı olarak Şampiyon
luğu oynamakta olup, iki kez Şam
piyon, 4 kezde 1 puan farkı ile 2. ol
muştur.
Bu yıl da Şampiyonluk için uğraş 
verilmektedir.

2 — Boks’da : Geçtiğimiz sezonlarda sa
yısız Türkiye Şampiyonlukları ka
zanılmış olup, içinde bulunduğumuz 
sezonda da bu başarıların devamı 
için gayret gösterilecektir.
Voleybol ve Basketbolda ise Ankara 
Amatör 2. kümede başarılı sonuçlar 
almak için çalışmaktayız.

Tamamiyle Amatör bir ruh içinde 
Sporda centilmence müsabakalar 
yapılmaktadır.
Bünyesindeki sporculara yalnızca 
amatör olarak spor yaptırmayı amaç 
edinen kulübümüz, mensubu oldu
ğumuz Müessesemizin adını iftihar 
ve şerefle taşımak için çok titiz bir 
gayret içindedir.

Gerek Sayın Yöneticilerimiz ve gerek
se üyelerimizin katkıları ile mali durumu
muzun dengeleştirilmesi için olanaklarımı
zın elverdiği oranda çaba gösterilmekte
dir.

Ancak, Spor araç ve gereçlerimizin 
temini son yıllarda çok güçleşmiştir. Fi- 
atlar devamlı olarak artış göstermekte
dir.

Ulu Önder Atatürk’e layik sporcu 
gençliğin yetiştirilmesine katkıda buluna
bilmek için bütün mensuplarımızın kulü
bümüze üye olmalarını ve Sayın Yönetici- 
lerimizinde çok değerli yardımlarının de
vamını Türk Sporculuğu adına yürekten 
diliyoruz.

Saygılarımla 
ETBALIKSPOR KULÜBÜ  

BAŞKANLIĞI



DERGİMİZ,
TEKNİK EDİTÖRÜ 

İLHAN ÖZDEMİR
1947 yılında Karabük'te doğmuştur. İlk, 

Orta, Sanat Enstitüsünü Karabük'te tamam
lamıştır.

DERGİMİZ 
FOTO DİREKTÖRÜ 
RIZA BALOĞLU

1953 yılında, Kastamonu'da doğmuştur. 
1974 Senesinde Et ve Balık Kurumuna

1975 Senesinde Kurumumuza intisap 
etmiş olup 1978 yılından bu yana Dergimiz 
Teknik Editörlüğünü yapmaktadır.

Evli ve bir çocukludur.

intisap etmiş olup, Et ve Balık Kurumu Ge
ne! Müdürlüğü Fifm, Fotoğraf ve Doküman
tasyon Merkezinde çalışmakta Dergimiz Foto 
Direktörlüğünü yapmaktadır.
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Dergimizin basımında emeği geçen Matbaa Personelim iz;

* Ustabaşı : A li Eroğlu 1938 Ankara doğumlu 19.2.1964 den beri
Matbaada çalışmakta olup evli ve 4 çocuk babasıdır.

* Usta : Yunus Karaarslan 1942 Ankara doğumlu 1969 dan beri
Matbaada çalışmakta olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

* Usta : Ö. Lütfi Akdemir 1947 Kırşehir doğumlu 1970 den beri
Matbaada çalışmakta olup evli ve 1 çocuk babasıdır.

* Usta : Mustafa Bars 1936 Sivas doğumlu 1970 den beri
Matbaada çalışmakta olup evli ve 4 çocuk babasıdır.

i

* İşçi : İsrafil Kök 1952 Erzurum doğumlu 1975 den beri
Matbaada çalışmakta olup evli ve 1 çocuk babasıdır.
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★ Değerli ve Seciyeli insanların 
düşmanlan çok olur.

Hazreti Muhammed

Endüstrimizde

Tükenmiş

ar

Yazan : Ersural SUNER

Son Yıllar

Muhterem Ağabeyime ithaf ederim.

«Alnındaki hattı yaşının matemi sanma, 
Devrini tamamladın derlersede inanma»

İlk Yıllar

★ Yurdunu sevmeyen hiçbir şey i sevemez.

Lütfi Öner 
A.P.K. Başkanı

BYRON

Ah yıllar... ah... ah, şu yıllar... genç
liğimi anlıyamadan, tadına tam doyama
dan bu endüstrilerde, geçen ve geçirdiğim 
yıllar... Nasıl da geçmiş, kendini böyle 
göstermeden, çabucak ve çabuk... çabuk.

Bilmiyorum, içinizde, bu çabuk çabuk 
yılların bezdirici ve bir türlü bitmek tü
kenmek bilmeyen, upuzun uzayıp giden, 
can sıkıcı, hızlanmamış bir biçimde geç
tiğini söylüyebilecek bir kimse varmı. El-

betteki bu açıklamayı sizlerden de bekler
ken, aramıza yeni katılmış, Kurum’da ye
teri kadar eskiyememiş olanlardan değil 
ve fakat en güzel yıllarım bu endüstriler
de tüketmiş seve seve vermiş, eskilerden 
olarak anılanlarınızdan muhatap aradığı
mı bilmem açıklamaya gerek varmı. Eski
memiş olanların, ve aramıza yeni katılan- 
ların, benim bu yazımdan dahi bir şey an- 
lıyacaklarım ve daha önemlisi belkide en
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ufak bir duyguya kendilerini kaptırabile- 
ceklerini esasen beklememek ve önemse
memek gereklidir. Çünki onlar bu endüst
rilerin nasıl kurulduğunu ve bu kuruluş 
uğrunda neler çekildiğini, yaşamadıkları 
için hayal bile edemezler... Hatta daha 
ileri giderek, bizleri küçümseyebilirlerde 
ve bunda bir derecede haklılık kazanabi
lirler.

Ben bu endüstrilere genç bir, mühen
dis olarak katıldığımda örneğin bir et 
kombinası anahtar teslimi yabancılara 
yaptırılıyor, ahşap soğuk oda kapıları, 
tahta takozlar dahi dışarıdan ithal edili
yordu. Bir Et Kombinası projesini hazır- 
lıyab^mek ve bunu inşa, imâl ve monte 
edereK İşletmeye açmak hatta ve hatta 
yabancı uzmanların nezaretini kabul et
meksizin, görevlerin yürütülmesini hayal 
etmek bile olanak dışı bulunmakta idi. En 
adi su pompalarında salmastra olarak kul
lanabileceğimiz, en basit bir malzemeye 
dahi yurt içinden sahip değildik. Genç 
nesilden daha dün kısa bir süre önce so
kaklara dökülerek «bağımsızlık» diye ba
ğırıp çağıranların ve bu işin sadece edebi
yatını yapanların, yaşında bizler ağır so
rumluluklar altında günde mübalağasız 
çok kez 20 saat çalışarak, ağır ve ciddi 
sıkıntı ve açmazlar içerisinde için için Va
tanımızın ve Milletimizin gerçek bağım
sızlığının nereden ve nasıl sağlanabilece
ğinin sorumluluk duygusu ve bilinci için
de, göz yaşı döküyorduk. Ülkemizin Ulus
lararası alanında ulusal onuru için, birbi
rimizle değil Yabancı Firmalar ve Tröst
lerle ve fakat akıllıca çarpışıyorduk. Çün
ki bu dış güçlerin hiçbiri Türkiye’nin kal
kınmasını, güçlenmesini ve endüstrileşme
sini istemiyor, davranış, taktik ve çaba
ları ile bunu kanıtlıyorlardı.

Ya... O Yerli İşbirlikçiler, çoğu kan
dırılmış ve saptırılmış, kalkınmış ülke ve 
gelişmiş endüstri ve ekonomi hayranı, aşa
ğılık ezgisi içinde bunalmış ve bu yönü 
ile, temiz olmalarına rağmen olumsuz, ön
leyici ve frenleyici durumda ülkelerine ve 
çıkarlarına yaraşmıyacak biçimde devamlı

ortada, bilgiç bilgiç boy gösterenler Tür
kiye bu makinaları yapamaz, yapsada ça
lıştıramaz, çalışmaz diyerek ahkam ke
senler, onlar bizden 100 sene 200 sene ile
ride, onların teknolojilerini aynen kopya 
etmeliyiz, bu gereklidir diye kestirip atıp 
milyarlarca Türk Lirasının, heder olması
na yol açanlar... hele hele bunlara karşı 
koymaya tek başınıza yol göstermeye 
kalktığınızda, biranda yerinizi ve başınızı 
alıp gidenler... elbetteki, bizimde karşımı
za çıkıyordu... Elbetteki bunlar yerli iş
birlikçi olarak belli bir kısım çoğunluk, 
olarak tanımlanmalarına rağmen bunların 
gene büyük bir çoğunluğu, temiz, dürüst 
ve fakat kendilerini yetiştirememiş olduk
ları halde belli bir çıkarlarla dış güçlere 
direkt bağıntılı değillerdi... Sadece başa- 
ramıyacağımızı orada burada söyler, akıl
larınca ülkelerinin, başarısız sonuçlara sü
rüklenmemesini sağlarlar ulusal endüst- 
rilizasyona girişen bir avuç vatanperver 
insanın, beceri ve başarılarını, ne yazıkki 
yer yer çekemez oldukları halde, kendi ba
şarısız ve kendilerine güvensiz yaradılış
larının acı ezgisinin bilinci içerisinde, bu 
bir avuç vatanperver görev insanının ye
teneklerimde, kendilerininki gibi sınırlı ve 
yetersiz görürlerdi.

Büyük engeldiler... Ve öyle yaşadı
lar... Çoğunun ismini bile hatırlıyamıyo- 
ruz... Hayat sahnesinden gerçek gidişten 
çok önce silindi gittiler.

Meslek hayatımda, bu gibilere hep 
acımışımdır. Çoğu büyük görüntülerin 
içerisinde gerçekte çok küçüktüler...

Ancak ne varki, temiz ve dürüst kal
dılar... Bilemeyerek, ustalıkla gururlarım 
okşuyarak, yanaşan, dış güçlerin, ulusal 
endüstrilizasyon aksiyonumuzu söndür
mek ve yoketmek yolundaki, sinsi, mak
satlı, yıkıcı, davranışlarına yer, yer ve 
fakat inanırımki istemeyerek alet oldu
lar.
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Fakat... evet, fakat, çok az sayıda 
olmasına rağmen, son derecede tehlikeli 
olanları ise, ulusal endüstrilizasyon aksi
yonumuza, bilerek ve bilinçli olarak ah ne 
kadar acı, belirli menfaat ve kader birliği 
içerisinde, sürekli, verdiğimiz savaşı ka
zandığımız tarihe kadar karşı koydular. 
Sayıları meşum ve yaban, bir elin parmak
ları sayısı kadar az olmasına ve bu kü
çük sayının büyük çoğunluğunun, kimler 
olduğunu öğrenemeyeceğimiz kadar giz
lemelerine rağmen, sahnede görünmedik
leri halde, korkunç etkileri ,ile bizi sarsı
yorlar. îmha etmek için, davranış biçimi 
ve beraberliği içinde varlıklarını hissetti
riyorlardı.

Lideri gösterilmeme rağmen, ben bu 
savaşın, bir isimsiz neferi ve şimdi gazi
lerinden biri bulunuyorum.

Ülke endüstrisine yön veren, bir çok ulu
sal birim ve kuruluşlarımızın şimdi ken
dilerine örnek olarak kabul edip, aldıkları, 
uygulamaya çalıştıkları, ulusal endüstri
lizasyon aksiyonumuz, kalkınmış; ekonomi 
ve endüstrilerin Batı Dünyası mümes- 
sillerincede, sonunda büyük bir hayranlık 
ve kıskançlıkla karşılandığı ve alkışlandı
ğı gibi, geri ve geç kalmış ekonomi ve ül
kelerinde ümit ışığını parlatmıştır.

Bugün, ne görkemli bir tablodur ki 
Et ve Balık Kurumu olarak tümü olarak 
Türkiye Frigorifik Endüstrisinde ulusal 
hudutlarımız dışına, yabana ve yabancıla
ra iğneden ipliğe, projesi, teknolojisinden 
yönetilmesine kadar muhtaç değildir.

Hiçbir yabancı, bizi kopya etti ve 
bizim yardımımızla yükseldiler diyemez
ler...

Bugün, gene ne acı bir tablodur ki, 
Cumhuriyetimiz tarihi ile yaşıt olduğu ve 
ülkemizin dünyanın en kaliteli ve en faz
lası tütününü, ürettiği halde Türkiye Si

gara Endüstrisi, sigara yapan makinala- 
rı yapamıyor, bırakınız ulusal teknoloji
sini sigarasını bile üretemiyor, fason işçi
lik olarak Yugoslavya, Bulgaristan ve ni
hayet Mısır’dan ekleme yapıyoruz...

Ne diyorsunuz... bir şeymi söylemek 
istiyorsunuz. Açık konuşun... Ha öylemi.

Sigara yapan makinalar, bizim en
düstrilerimizde yaptığımız makinalardan, 
yapımı daha zor öylemi...

O halde siz bir şey bilmiyor... hatta 
hiç anlamıyorsunuz.

Ulusal Endüstrilizasyon Aksiyonunu 
başlattığımız o günlerde de yabancılar ba
na şöyle diyordu...

Mr. Suner... Türkiye herşeyi yapar 
ama... Frigorifik Endüstride Ulusal En- 
düstrilizasyonu gerçekleştiremezsiniz. Siz 
endüstrileşecekseniz, sigara yapan maki- 
naların, kağıt yapan makinaların, yapımın
dan öncelikle başlayınız... Herşeye bir
den bire ulaşılamaz, yavaş... yavaş... faz
la heyecanlı olmak iyi değil.

Ne hazin tecellidir ki, sigara ve kağıt 
fabrikaları kuruluyor malzeme, teknoloji 
ve projelerini en önemlisi makinalarını 
dışardan getiriyoruz ve dışa bağımlılığı
mız devam ediyor.

Ne gurur verici tablodur ki Et ve Ba
lık Kurumu ve tüm Türkiye olarak ya
bancıların haberi olmadan, Et Kombina
larını, Balık Kombinalarını, Soğuk Depo
ları birbiri peşine işletmeye açıyoruz... 
açıyoruz ve açacağız.

■:;% .7;
V  ..-i-i

Türk iyem, senin uğrunda yüzlerce 
Ersural, sana kurban olsun.



★ Nankörlük sevginin mezarıdır.
DESCARTES

Geçende, geçende dedimse bir kaç 
hafta evvel, inşaat ve Makina ve Tesisat 
Dairesi Başkanları, çok sevdiğim Yüksek 
Mühendis kardeşlerimi yanıma çağırdım, 
onları kütüphaneye götürerek, bu endüst
ri nasıl kuruldu ve bizlere neye malolduyu 
anlatabilmek için arşivlerimizdeki belge
sel filmerin projeksiyonunu gösterdim. 
Beni perdede her görüşte «Abi, bu adam, 
sen misin Allahaşkına» diye hayretlerini 
gizliyemiyorlar, beni yakından tanımala
rına rağmen dönüp, dönüp bana bakıyor
lardı. Onları projeksiyonun sonunda oda
larına, işlerin başına gönderdikten sonra, 
.gözlerimde biriken yaşları kimseye gör, 
termernek çabası içinde odama döndü
ğümde, ilk kez geçmişteki fotoğraflara 
bakmak arzusu duydum. Evet evet bir

gerçektiki yıllar... yıllar... çabuk çabuk 
geçmişti ve ben anlıyamamış ve bu kadar 
acı ıstırabına rağmen, sıkıntı, yokluk ve 
çaresizliklere rağmen, giden yılları, en 
azından hakkım olan nimetleri ile yaşıya- 
mamıştım. Herkesin acı eleştirilerine, ser
zenişlerine belkide kınamalarına rağmen 
bir yuva dahi kuramamış, evlenememiş- 
tim. Zaman bulamamıştım. Esasen hiçbir 
hanımefendinin, insan ömrünü, et, kemik 
ve sinirden oluşan insan hayatını törpülü- 
yen yaşamıma katılacağına veya ondan bu 
fedakârlıkları isteme hakkını bulacağıma, 
inanmamıştım. Memleketim için ben böyle 
çalıştım. Kayıplarıma rağmen, hiç değilse 
şimdi belirgin ve beni mutlu eden bir vic
dan huzuru içindeyim.

Makina ve Tesisat Dairesi Başkanı, Ma- 
kina Yüksek Mühendisi Yavuz Yücetürk 
ve İnşaat Dairesi Başkanı, Yüksek Mimar 
Mühendis Fuat Raturay, Et ve Balık Ku- 
nımu’nun Ulusal Endüstrilizasyon tarihi 
belgeselinin projeksiyonunda gerekli ince
lemelerinde
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★ Başarı başarıyı çeker, tıpkı paranın parayı çek
tiği gibi..

CHAMFORT

★ Gençlik sahip olunmaya değer tek şeydir.
OSCÂR W İLDE

Hayattaki en büyük dayanga ve bü
yük gururum olan, Profesör Dr. Necla 
Gündüz, ne güzel özetler... herkes için 
bu yılları. Derki, «Bir gün gelir fotoğraf
lar ve aynalar sana isyan eder.» Gerçek- 
tende he') öyle kaldığınızın aldatıcı hayali 
içinde bir gün geçmişteki fotoğraflara ba- 
kıverirsiniz. Çelişkiye düşer isyan ettiğini 
zannedersiniz, kendi fotoğraflarınızın. Ger
çekte isyan eden o değildir, inkisara uğru- 
yan kendi benliğinizdir ve ne yazıkki si
zin isyanmızdır. Yalnızlık içinde kalır ve 
aynaya şöyle bir bakarsınız. Herşeyin ve 
çok şeyin bittiğini sizde görürsünüz. Size 
isyan etti ya... artık düşman olursunuz 
fotoğraflara ve aynalara. Bitmeyecek ve 
tükenmeyecek gibi gelen herşey daha o 
gün bitmiş ve yıkılmıştır, artık.

Hayır... Necla Hoca, hayır... mazile
rini beraberinde, bütün canlılığı ile bera
berinde sürükleyebilenler, bütün tazeliği 
ile koruyup, geliştirebilenler ve nihayet 
mazilerini halde ve atide devam ettirebi
lenler için ne yıllar bitmiş ve nede bir şey 
yıkılmıştır.

Bütün mesele, maziyi beraberinde sü- 
rükleyebilmekte olduğuna göre bunu ba
şaranlar yaşamları süresinde, ne aynalara 
ve fotoğraflara isyan eder, ne de düşman o- 
lurlar. Olsa, olsa en çok aynalara ve fo
toğraflara, bakıvermezsiniz, geçer gider, 
umarsamaz görünürsünüz.

Ben mazimi, öğrencilik yıllarına tek
rar dönerek beraberimde sürüklüyorum. 
Yeniden başlıyorum, öğrenciliğe...

Hepiııizede, bu yöntemi tavsiye ede
rim.

Hayatta en çekindiğim insanların ba

şında gelir, Doçent Dr. Meral Tuncer. Dert 
ortağım, sırdaşım ve özel doktorumdur, 
benim. Hayatta büyük saygı ve sevgi ile 
bağlı olduğum, bu çilekeş kız, özel haya
tıma yön vermeye çalışır, durur... çırpı
nır adeta. Kendisini hiç dinlemediğimin, 
kanısındadır. Yalancı Dünya’da ikinci bü
yük gururum ve her şeyim olan, doktorum 
bakın bana nasıl öğütlerde bulunur.

«Abi, sen artık genç değilsin. Yaş
landın artık. Sen hala kendini fut- 
bolculuk yıllarındaki Ersural zan
nediyorsun ve böylecede kendine 
hiç dikkat etmiyorsun. Vallahi bir 
gün kalbin seni bırakır... bak 
sonra söylemedin deme» 

ve devam eder, hep, sıralar gider.
«Merdivenleri hızlı çıkıyorsun, ko
şar gibi yürüyorsun, hiç uyumu
yorsun 48 saat çalışıyorsun... şu
nu iyi bil, evleneceksin, hemde en 
kısa zamanda evleneceksin, ben 
onu bunu bilmem, ne diyorsam 
onu yapacaksın., ne olacak yani 
evlilik ne ki, bu olmazsa, o, o ol
mazsa şu, şu olmazsa öbürü, on
lar, şunlar, bunlar... ne olacak ya
ni... der gider, başımın etini yer.

Tanırsınız, yakından, Doktor Meral 
Tuncer’i, hani yaz tatillerindeki Kurum 
Kamplarından canım... Ne tatlı beladır 
0, Allah acısını bana göstermesin. Sizlerin 
desteği ile önada bir cevap vereyimde, 
sonrası Allah kerim, görsün.

Hayır. Doktorum, hayır. Kalbim be
nim en kuvvetli yanımdır. Hep onunla iş 
gördüm ve beni hiç bırakmadı... Elbetteki 
bir gün unutulacağım... Ama kalbim dost
larım ve düşmanlarım tarafından her za
man söylendiği gibi, kalbim hep beni ya
şatacaktır.
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★ Büyük adam olmak önemli değildir, büyük kal
mak önemlidir.

DESCARTES

Gençler..........

•  Hayatta hep öğrenci oldum. Yaşadığım 
müddetçe de böyle kalacağım.

• Hayatım süresince, Türklere hep yenik 
düştüm. Yabancılara asla...
Uluslar Arası podyumlarda zaferden 
zafere kostüm.
Kullar adaletini hep kaybettim. Ancak 
ilahi Adalet, başımı taçlarla ve göğüs
lerimi madalyalarla doldurdu...

9 Ülkemin, Dünya çapındaki, hocaların
dan ders aldım... Halen almaktayım.

• Vatanımın ve Milletimin Ulusal Onu
runu yükseltmek ve yüceltmek için sa-

• Parayla dost satın alınamaz, sadece daha kali
teli düşmanlara sahip olunabilir.

SPİKE M İLLIG AN

vaştım. İnandı m ki, Allah, doğru ve dü
rüst, Vatanını ve Milletini seven, kulla
rının yanındadır.

9 Büyük tehlikelerden ve felaketlerden, 
bunlarla karşılaşmaksızın sıyrıldım. 
Tüm Türkiye beni korudu.

• Gerek Kurum içi gerek Kurum dışı iş 
hayatımdaki gençlerin ve nihayet yüz
lerce talebemin sevgi ve saygıdan da öte 
inançlarını topluyabilmeniıı, gururunu 

sürekli olarak taşıdım.
Yaşasın Türk Gençliği.. Yaşasın Tür
kiye ve Ne Mutlu Türküm diyene.
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Ülkede; Ulusal Endüstrilizasyonu 
Kurum ve Kuruluşlar olarak, ilk kez ger
çekleştiren, Et ve Balık Kurumu olmuş 
onu, bugün Et ve Balık Kurumunu’da 
geçmiş diğer Ulusal Kurum ve Kuruluş
larımız izlemiştir. Şurası Türkiye Endüst
ri tarihi içeriğinde hiç unutulmamalıdırki, 
dışarıya, tek bir kuruş Know-How, Pa
tent ve Lisans, bedeli ödemeden, kendi 
alanında ve ilişkili endüstrilerinde, ulusal 
endüstrilizasyonu gerçekleştiren dünya 
üzerinde bir başka ülke ve bu ülkelerin 
hiçbirinde herhangi bir Müessese bulun
mamaktadır. Dünya kalkınma tarihi, bu 
onursal şerefi yalnız ve yalnız Et ve Ba
lık Kurumu’na bahşetmiştir ve Et ve Ba
lık Kurumu bu onursal tarihi belgeye sa
hip olabilmişliğinde, hakh haklılık kazan
mış bulunmaktadır. Gene ayni şekilde şu 
husus hiç unutulmamalıdır ki, Ülke en
düstrileşmesindeki adımlara bağlı olarak 
Et ve Balık Kurumu, Ulusal Endüstrili
zasyonu başlatmış ve başarmış değil, bu
nun tam aksine Ulusal Endüstrilasyonda- 
ki başarı ve örnekleri ile Ülke Endüstri
leşmesine hız, yön ve moral vermiştir. 
Belgelenmiş tarihler bunun böyle olduğu
nu açık bir şekilde tescil etmiş bulun
maktadır.

Kendi içinde ulusal endüstrilizasyonu 
kendi kendine yardım ile işte böyle ger
çekleştiren ve Ülke Endüstrisine yön ve 
ağırlık vererek diğer endüstri kollannada 
örnek olan, Et ve Balık Kurumu’nda bu
gün çok kolay ve basit görünen bu aşa
maya ulaşabilmek, işte böyle çoğumuzun 
nasıl geçtiğini anlıyamadığımız, en güzel 
yıllarına evet... evet, işte böyle çabucak, 
çabuk... çabuk geçen yıllarına malolmuş- 
tu. Onun, bu yıllar karşılığı yaşlarımızın 
ve bu yaşların karşılığı şenlikleri idrak 
edemeden, çok kez doyamadan ve tada- 
madan bir çok nimetlere; kavuşamadan, 
daha doğrusu ve çok kez sırtımızı döne
rek ulaşmamız elbetteki kolay olamazdı. 
Ancak ne varki bu çalışma temposu za-

marj denen ölçünün gerçekliliğini ve ge
çerliliğini, bize kaybettirmişti. Gerçekte 
çok zor yıllar... ağırlığından, zamanı far- 
kedem emiştik.

Yerli ve yabancı basın, yerli ve ya
bancı iş ve endüstri çevrelerince, Türkiye 
Frigorifik Endüstrisinin ve bunun her 
alandaki uygulamasındaki, Ulusal En
düstrilizasyon Aksiyonunun, fikri hazır
lık teorisyeni ve tatbikat lideri olarak 
gösterildim. Buna lâyık olup olmadığım 
yamsıra bu özdeyişin doğru olup olmadı
ğı, düşünülebilinir. Bu benim için bugün 
artık, başlangıcından beri olduğu gibi 
önemlide değildir. Arkasında kendi ka- 
rekter ve kişiliğini, yüzlerce yapıta vere
bilmiş ve arkasında sadece yığınla 
teori değil ayni zamanda başarı ile 
devam ettiği ve sürekliliği kanıtlan - 
mış tatbikat örneği bırakmış, be - 
nim gibi mütevazi bir Memleket ada
mının, ne dün, ne bugün ve ne yarın bir 
bekleyişi olmadan hizmet verebilmiş ol
ması hususundaki fırsatı ve şerefi, tarihin 
ve talihin, bir cilvesi kabul ederim. Ama 
önemli olan bu çabuk... çabuk... çabucak 
geçen yılların sonunda, insanın mensup 
olduğu Büyük Milletine ve Devletine, bor
cunu ödediğini söyleyebilmesi zor ve ben 
bunu başarabildiğimi bile söyleyemem 
ama, belirgin bir vicdan huzuru içerisinde
yim. Zannederim sizlerde bu huzuru şimdi 
bu yıllar sonunda duymaktasınız.

Bu Endüstrilerde benim genelde tek 
şikayetim veya bellibaşlılarmdan birkaçı 
şu olmuştur. Birincisi adımın doğru söy
lenip, doğru yazılamaması İkincisi ise 
herkesin beni kendine göre tanıması, el
betteki buna karşın söylenecek bir sözüm 
olamaz ancak herkesin kendine göre beni 
tanıtması ve eleştirmesidir. Bu anlayış ve 
tanıtım çok kez beni bile yanıltan değer
lendirmelerin üzerimde yapılmasına, yerli 
yersiz, hakh haksız neden olmuştur.

Dergi Yayın Kurulu Üyemiz ve APK 
Dairesi Başkan Yardımcımız, değerli ar
kadaşımız Ayşe Kılıç’m «biraz, kendinizi
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★ İyi bir kalp, dünyadaki bütün başlaman daha
üstündür.

bize tanıtırmısımz» yolundaki dileğine ve 
«bizler sizi çok merak ediyoruz ve henüz 
tanımıyoruz» şeklindeki tarizlerine karşın, 
yukarıda kendi üzerimdeki değerlendir
meleri değil ve fakat endişelerimi kaydet
mek zorunda kaldım. Ah, Sevgili Ayşe... 
ah... 25 yılda bu endüstrilerde beni tanı- 
madınızsa, zaten yıllarım gibi herşeyde 
bitmiş demektir. Gerçekte bir bakıma gö
re, Ayşe bunda pek haksızda sayılamaz. 
Zaman, zaman anımsarımki, hayatımın 
çeşitli aşama ve yıllarında, «anlaşılması 
zor adam» diye eleştirilere uğramışımdır.

Zor anlaşılır adam... belki de doğru
dur da. Hep ben yazıyor ve hep ben ko
nuşuyorum burada... olabilir, olabilir de.

Altm tarlalarında dolaştırılmış ve yü
rütülmüş bir adamın, telaşla pantolonu
nun rînblesinde aman bir altm lira kalma
sın dorcesine olıışan kuşkusu, dünyanın 
en cazip iş tekliflerini mütevazi memuri
yet maaşı ile değiştirmemek isteyişi, Av
rupa şehirlerindeki lüks hayata Türkiye’
deki mütevazi yaşantısını değişmeemk hu
susundaki özlemi... evet, evet neredeyse, 
bu özdeyişle sonu özetleyenlere hak ver
dirmiyor değil...

Gene eksik olmasınlar... «Zor anlaşı
lır Adam» değil de... başka şeyler demek 
onlarca haklılık taşıyabilirdide... Efen

dice davranıyorlar demek ki...
O nedenle biz tanıyamadık sen bize ken
din tanıt, özdeyişinde bana muhatap ol
mak istiyenleri pek cevapsız bırakmanın 
da haksızlık olabileceğini bu nedenle ge
ne ayni şekilde zaman zaman düşünürüm. 
Buna rağmen kendimi tanıtmaya çalışma
yacağım. Ancak, Ayşe’yi ve sizleri kır
mamak için, beni kendine göre tanıyan ve 
buna göre tanıtanların elimdeki belgesel 
hatırata dayalı olduğu halde, ana hatları
na bir yaklaşım olarak, bana yaklaştığını 
hissettiğim bir anlatım ve tanıtımı sizlere 
vereceğim. Bu tanıtım ve anlatım, Türki
ye’de Balık ve Balıkçılık Endüstrisinin 
kuruluşundaki mütevazi hizmetlerim için

BULW ER  - LYTTO N

O, Devrin Sayın Devlet Başkanı tarafın
dan tebrik edildiğim ve Türk Balıkçıları
nın armağanı olan Altm Madalya ile tal
tif edilmemi taçlandıran törende program 
ve gündem dışı söz alarak, Et ve Balık 
Kurumu adına bana bir şiir ithaf eden ve 
benimle ilgili bir söyleşide bulunan bir 
Kurum Mensubunun tören tutanaklarına 
geçirilmiş sadece şiir bölümü buraya alın
mış pasajın, beni özetleyen bölümü, hak
kım ve haddim olmuyan övgü kısmı ve 
anlamı hariç beni anlatıyor gibi bir his 
doğurur, içimde. Gerçi, bildiğiniz ve ha
tırladığınız gibi bana şiir ithaf edenlerim, 
beni şiirlerine konu edenlerim daima ol
muştur. Çok değerli bilim adamı ve ülke
mizin yetiştirdiği büyük kıymetlerden 
Prof. Dr. İhsan Doğramacı bey’efendinin- 
de, Hacettepe Hastahanesindeki mütevazi 
hizmetlerimiz için şair arkadaşlarına, şiir 
yazdırdığını hatırladıkça hep şükran du
yar ancak çokları gibi beni aşan, beni yan
sı tmıyan yönü ile bu şiirlerin çoğuna la
yık olmadığımı, kesinlikle anlar ve hisse
derek, hüzünlenirim. Üzülürüm tek keli
me ile beni aşan bu şiirlere, Türk Milleti
nin endüstrileşmesi ve endüstriyel bağım
sızlığı için omuz omuza savaştığım, Tür
kiye’nin ulusal onuru için ve onu yücelt
mek için kendi sorumluluk alanlarında 
birlikte hayat tükettiğim, Türk İşçi, Tek
nisyen ve Mühendislerinin bu endüstrideki 
bir avuç temsilcisinin, kalkınmış Batı’ya 
kafa tutuşunu onu yer yer pes ettirişinin 
gerçek sahiplerinin beni kendilerine göre 
özetieyişlerini yukarıda kaydedilen tören 
tutanaklarından alınmış bir pasajı müsa
adelerinizle buraya almak isterim.

Viktor Hugo şöyle der... «Bir insanın 
kendini methetmesi aşağılık bir iştir» Ha
yır Viktor Hugo eksik söylemiştir. Bu 
böyle olmakla beraber «Bir insanın met- 
hedilmeyi beklemesi veya methiyeyi kabul
lenmesi, çok daha aşağılık bir iştir» diye 
eklemesi gerekirdi.

1 02



★ Hiddet rüzgarı, akil lambasını söndürür.
NAPOLYON

Ben bunu, görüyorsunuz biliyorum... 
Hatta herkesten daha iyi anlıyorum.

Ancak gerçek olan, insan denen ya
ratığın vazgeçilmez tutkusu herzaman 
alicenap ve kadirbilir davranışlara muha
tap olma ile doludur. Bunu hiçbiriniz ka
bul etmemezlik edemezsiniz.

Önemli olan, kötülemelerin olduğu 
kadar, Methiyelerin de, insanı şaşırtmama
sı ve saptırmamasıdır. Bu ise, iyi aile ter
biyesi almayı, terbiyeli ve görgülü, olma
yı zorunlu kılar. Öyle ise, bırakın kötüle
sin bırakın methetsinler... Varsa kişiliği
niz bunları zaten etkisiz kılar... Böylece 
yanlışı ve doğruyu, gerçeği ve yalanı bir
birine karıştırmazsınız.

Adı bir ekol olmuş ve artık ders ola
rak okutulmakta, uygulanamaz tozlu raf
lara kaldırılmış değil uygulanmış teorileri 
kendini kabul ettirmiş olan ve nihayet Et 
ve Balık Kurumu’nun daha henüz gideme
diği Anadolu’nun her noktasında, yıllar
dır ve halen çalışır ve çalışan bir makinası, 
proje ve tesisi bulunan, benim gibi bir 
memleket adamının, artık bu özdeyiş ve 
değerlendirmelerin ne kadar uzağında 
bulunduğunu, herhalde, anlıyor ve biliyor
sunuz...

O nedenle, görüyorsunuz çok rahat 
konuşuyorum. O nedenle de şimdi Viktor 
Hugo’ya, ister istemez gülüyorum. Çün- 
ki kendileri, methedilmedikleri gün, has
ta düşer, yatarlardı...

Seni tanımıyoruz dediniz... O neden
le kendimi özetleyen ve bana ithaf olunan 
şiiri, sizlere ithaf edeyim dedim.

Gerçekte zor anlaşılır bir adam de
ğilimdir. Bunu burada söylemek istemem 
ama, lütfen aramızda saklı kalsın, kimse 
duymasın... gerçekte çok kolay anlaşılır 
bir kimseyimdir.

Zor anlaşılırı kabul etmem, ama zor 
adam, olduğumdan ben bile şikayetçiyim.

Duygusal olmuyanlarm, seviyeli bulu
nanların ve belli bir terbiye ve görgüden 
gelenlerin, beni her zaman kolay anladık
larına ben dahil, uzak ve yakın çevrele
rim hepiniz daima şahid olmuştur.

Adımı doğru dürüst söyleyemeyen ve
ya söylemek istemeyen, yazamayan ve 
yazmak istemeyenlerden, hiç korkmadım 
ve çekinmedim. İçlerinde pek değerlileri
mde görmedim... daha efendice söyleye
yim, bana bir şey veremediler hep benden 
aldı gittiler ve fakat sonlarını pek izliye- 
medim ve göremedim...

Buna karşın adımı hiç değilse doğru 
telâffuz etmeye çalışanlardan, hayatta 
daima çekindim ve onlardan itiraf ede
rim çok korktum. Karşılarında çok dik
katli ve uyanık kalmaya çalıştım... Bun
lar çoğunluğu ile büyük kaldılar ve bü
yüdüler.

Bu yargı yıllar sonra kişisel olmakla 
beraber her nedense bende oluşmuştur

Hepsini ayrı ayrı çok sevdiğim eski 
Genel Müdürlerimden, kendilerine uzun 
ömürler dilediğim eski Amirlerimden, ba
zıları ismimi bile öğrenmemeyi yeğle
mişler örneğin biri ve diğeri

—  İsmi karmakarışık mühendis
—  İsmi acaip mühendis

Esersin bozan tayfunlar gibi 
Bozanda durulur meltem olursun 
Ruhundaki o temiz ve kıymetli hasleti 
Araşan heyhat kaç fanide bulursun 
Sen ne maddiyat seversin nede saltanat
En büyük sevgilindir doğru olan ad.

EJB.K. İşçileri Adına 
Necati Tan
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★ Mükemmel insan, başkalarına en çok faydası do
kunan insandır.

DESCARTES

derdi... derdi de, der geçer... giderlerdi. 
Bu iki mümtaz genel müdürümünde ha
len bana olan sevgilerini ve saygılarını, 
anarım, onlara olan kalp dolusu sevgimi, 
şükranlarımı yeri gelmişken burada, hiç
birini ayırmaksızın sunarım.

İsmimden şikayetçi olamamki... Ama 
hepinize hak veririm ki, ismimin böyle 
değişik olması bana zaman zaman kaybet
tirmiş ve beni yıpratmıştır.

Bırakın bunları canım... Benim çok 
önemli ve çok daha fazla kusurlarım ve 
hatalı yanlarım var...

Ama bilmenizi isterim ki, kusurlarım 
ve hatalarımın hepsi vatan ve millet sev
gisinden ieri gelmiştir.

Bu temel kavramın başı için beni af
fediniz.

Üzerime bir perde daha kapanıyor. 
Bir yıldönümünün daha galasındayız. 
Benden hep yeni yeni temsiller istediniz. 
Evet Evet Hep ayni temsillerin oynandığı, 
oyuncuların değişmediği bu endüstrilerin 
sahnesinde, benden hep yeni yeni temsil
ler istediniz. Veremediğim günler oldu. 
Ayni, kadirbilirliği ve alicenaplığı göster
diniz ve benden hiç esirgemediniz. Bile
mem önümüzdeki Yıldönümü Galasına, 
tekrar sahneye çıkabilecekmiyim. Bunu 
elbetteki bu galadan gelecekteki galaya 
kestirmek ve belirlemek zordur. Hatta, 
Tannbilir gerçi ama, artık bir aşamaya 
geldim... belkide ne yazıkki olanak dışı
dır. Her neyse sizlere gönülden, nice ga
lalar ve yeni yeni temsiller dilerim..

Allah senin eline, kalemine ve diline 
düşürmesin kimseyi, demeyin bana.

inanmanızı dilerim ki bunları hep siz- 
leri, esenlik, mutluluk içerisinde yükselt
mek ve yüceltmek için kullandım.

Bir gerçektir ki benim elime kalem ve 
mikrofon verirseniz, durduramazsınız ve 
susturamazsınız, bir türlü. Deneyimleri
nizden bende bilirim bunu.

Türkiye Tarımı ve Türkiye Endüst
risinin, büyük isimlerinden'çok ‘ değerli
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Hocam, Sayın Profesör Dr. Kemal Göğüş 
ile hangi kongre veya sempozyum veya 
toplantıda karşılaşmışsam, herhalde bu 
özelliğim dolayısı ile sağolsunlar, susturu
lurum...

Evet... Evet anlıyorum, gene uzat
tım galiba, odama Dergimiz Yayın Kuru
lundan genç ve değerli arkadaşlarım doldu 
yazıyı biran evvel bağlamamı ve verme
mi istiyorlar, matbaadan telefon telefon 
üzerine acele aşağıya, yazımla birlikte 
gelmem, isteniyor...

Bir yıldönümü galası daha bitmekle, 
hayat sahnesinde, kapanan bir perde ge
risinde daha kalmaktayım. Bir kapak da
ha burada böylece üzerimde kapanmakta
dır.

Hiç şüphe yokki, bu endüstrilere ben
den çok, çok değerli ve benimle kıyasla- 
namıyacak üstün vasıf ve meziyetlere sa
hip, mühendisler gelmiştir ve bundan böy- 
lede gelecektir. Buna kesin inançlı ve 
bunda samimi, bulunmaktayım.

Et ve Balık Kurumu ve onun mümtaz 
mensubu, çok sevgili arkadaşlarım, an
cak ne varki ,benim kadar sizleri seven ve 
hayatını seve, seve, sizleri yüceltmek ve 
yükseltmek için veren, bir mühendis ve 
bir Ersural, bir daha asla gelmiyecektir.

Verdiğiniz bu rolleri başarıp, başara
madığımı bilemem. Üstüme bir kere daha 
kapanan perde ve üstüme örtülen kapak 
altında bir ömür boyunca olduğu gibi be
ni çok seven ve beni çok koruyan sizlerin 
bitmek, tükenmek bilmiyen alkışlarını, el
betteki son kez olmasını dilemem, bir kere 
daha duyar gibiyim.

Sevilmek ve burtu hissetmek... çok 
güzel şey. Şimdi anladım ki tükenmiş yıl
larıma rağmen, hep genç kalacağım ve ni
hayet şimdi daha daha iyi anlıyorumki, 
söylenmesi biraz zor... öyle anlaşılıyorki 
hep yaşayacağım ve sizler tarafından hiç 
unutulmuyacağım...








