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YENİDEN YAYIN HAYATINA GİRERKEN

Bir süreden beri yayınlanmayan «Et En
düstrisi Dergisi», bu sayısı ile birlikte yeniden 
yayın hayatına girmiştir. Bu yeni dönemde, 
Derginin okurun istediği şekil ve içerikte ya
yınlanmasına çalışılacaktır. Amacımızın ger
çekleşmesi, okurların öneri ve eleştirilerini 
Yayın Kuruluna, yazılı olarak iletmelerine bağ
lıdır. Gönderilecek eleştiri ve öneri yazılarını, 
olanaklar içinde yayınlamaya çaışacağız.

Dergimizin devamlı bir yazarlar grubunun 
bulunmadığı, tüm okurlarımız tarafından bilin
mektedir. Dergimiıin yazılarını, daha önce siz 
değerli okurlarımız hazırlamaktaydınız, bundan 
böyle de sizler hazırlayacaksınız. Yayınlanma
sını istediğiniz bilimsel, ekonomik ve güncel 
konulardaki yazılarınızı çevirilerinizi, Dergiye 
göndermlnizi beklemekteyiz. Bilimsel ve teknik 
tartışma yaratarak varılacak sağlıklı sonuçlar 
sayesinde etkinlik yaratabilirsek ve uygulama
da semerelerini görebilirsek, bu hepimizin se 
vinci olacaktır. Okurlarımızın bu konuda gös
terecekleri çalışmalar. Derginin içerik olarak 
kalitesini yükseltecektir.

Amacımız, elinizdeki Derginin aranır ve 
okur sayısının gittikçe arttığı bir dergi olma
sını sağlamaktır.

Yazanlar, yazabildiklerine İnananlar, yaza- 
bileceklerine inananlar, çeviri yapanlar, dene
me yapmak isteyenler, hatta yazmaktan çeki
nenler, lütfen yazın ve eserinizi Dergimize gön
deriniz. Bu kaynağın kuvvetli olması halinde 
Derginîn varlığının sözkonusu olacağını düşü
nünüz ve kaynağı daima güçlü tutunuz.



30. YILDA YÖNETİCİLERİMİZ

A. TEKİN BÜYÜKUTKU 
GENEL MÜDÜR ve YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1934 yılında Boğazlıyan’da doğmuştur. A.Ü. Veteriner Fakültesl'nden 1957 
yılında mezun olmuştur.

1957 yılından 1971 yılı kasım ayına kadar Tarım Bakanlığı'nda ve D.P.T.’- 
da çalışmış. Bu arada ABD'nin Güney Dakota ve VVisconsin Üniversitelerinde 
2 yıl Tarımsal Ekonomi alanında ihtisas yapmıştır. Ayrıca İngiltere'de Brodford 
Üniversitesinde «Proje Değerlendirin©» kurslarına katılmıştır.

1972 yılından itibaren Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Müşavirliği ve Genel 
Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur. Bu arada 1974-1976 yılları arasında Glrrua 
Yönetim Kurulu Üyeliği ve kısa bir süre Gima Genel Müdür Vekilliği de yapmıştır.

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

5.2.1980 tarihinde Kurumun Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Büyükutku
21.5.1982 tarihinden itibaren Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı göre
vini yürütmektedir.

Evli 2 çocuk babası olan Büyükutku İngilizce bilmektedir.
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ÖZER ÖNCEL 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ve
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1941 yılında Merzifon’da doğmuş, ilk ve orta okulu Merzifon'da, Liseyi 
Sivas'ta bitirmiştir. 1962 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden ve 
1964 yılında da aynı Fakültenin Gazetecilik Enstitüsünden mezun olmuş, daha 
sonra 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi ve ileri istatistik derslerini 
İçeren kantitatif dalda master derecesi almıştır.

11.2.1965 tarihinde Müfettiş Yardımcısı olarak girdiği Et ve Balık Kuru
ntunda Müfettişliğin bütün kademelerinde bulunduktan sonra 22.8.1978 tarihinde 
Teftiş Kurulu Başkanı olmuştur.

23.6.1982 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Öncel evli 
ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.
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RAFET YAVUZ
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ve
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1929 yılında Bursa’da doğdu. İlk öğrenimini Nilüfer Köy İlkokulunda, orta 
ve lise öğrenimini Bursa’da yaptı. 1954 yılında Ankara Veteriner Fakültesini,
1967 yılında Ankara Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünü, 1968 de Türkiye ve 
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünü bilirdi.

1954 yılında Et ve Balık Kurumuna girdi. Askerlik süresi hariç kesintisiz 
Kurumda çalıştı. 8 sene Erzurum Et Kombinasında, bundan sonra da Genel 
Müdürlükte çeşitli kademelerde görev yaptı.

Genel Müdürlük İşletmeler Teknoloji ve Sağlık Kontrol Dairesi Başkanı
iken 6.9.1982 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildiği ve halen 
bu görevi yürütmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.
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MUAMMER MACAROĞLU 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

1929 yılında Nusaybin’de doğmuştur. İlk ve Ortaokulu Mardin’de, liseyi 
İstanbul'da bitirmiş daha sonra Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulunun Kon
solosluk bölümünden mezun olmuştur.

Askerlik görevini Deniz Kuvvetleri emrinde İstanbul’da yapmıştır.

1957 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak Et ve Balık Kurumu'nda ilk gö
revine başlamış, 1958 yılı sonunda istifaen ayrılmıştır. Bu arada Nusaybin'de 
çiftçilik v.s. işler yapmış 1965 yılının Şubat ayında Müfettiş Yardımcısı olarak 
Kurumda yeniden göreve başlamıştr.

Teftiş Kurulu Başkanlğı dahil bu Başkanlığın tüm kademelerinde çalış-
m ıştır. Şubat 1980 tarihinden itibaren Kurumun Genel Müdür Yardımcılığı gö
revini yürütmektedir.

Evti ve 4 çocuk babası olup Arapça, az Fransızca bilmektedir.
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NİYAZİ AKI 
YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

(Maliye Bak. Tem.)

1913 yılında Bilecik'te doğmuştur. İlk, orta ve liseyi Bursa’da bitirmiştir. 
1934 yılında Siyasal Bilgiler (Mülkiye) Fakültesinden mezun olmuştur.

1934- 1937 yılları arasında D.D. Yollarında görev yapmış, 1937 yılında Ce
beci Nahiye Müdürü olarak İçişleri Bakanlığında görev almış, 1939 Ağusto
sunda kaymakam olarak Alanya, Midyat ve Safranbolu ilçelerinde çalışmış
tır. 1947 yılında hükümetçe Amerika'ya gönderilmiş, 1950 yılına kadar 3 yıl sü
reyle bu ütkede kalarak mesleki görgü ve bilgilerini artırıcı çalışmalarda bu
lunmuştur.

1950 yılı başında Türkiye’ye dönmüş, İçişleri Bakanlığı Teknik Kurulu Mü
şaviri olarak görev almıştır. Aynı yıl Haziran ayında Valiliğe atanmış, sırasıyla 
Tunceli, Kars, Kastamonu, Erzurum, Antalya, Diyarbakır, Amasya ve İstanbul 
Volisi olarak görev yapmıştır.

1966 yılında İstanbul Valisi iken Devlet Personel Dairesi Başkanlığına ge
tirilmiş, 4 y:l süreyle bu makamda görev yaptıktan sonra 1970 yılında Balıkesir 
Valiliğine atanmıştır.

1978 yılında emekliye ayrılan Niyazi Akı, önce Devlet Malzeme Ofisinde ve 
sonra 1981 yılı başında da Kurumumuzda Yönetim Kurulu Maliye Bakanlığı 
temsilcisi olarak getirilmiş olup halen bu görevdedir.

Niyazi Akı, İçişleri Bakanlığında görevli iken 3 kez Milletlerarası İdari İlim
ler Enstitüsü ile 1 kez Birleşmiş Milletler Avrupa Memleketleri topiantısına 
hükümet temsilcisi olarak katılmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Akı İngilizce bilmektedir.



İSMAİL GÜRSOY 
(Em. General)

(Tic. Bak. Tem.)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1925 yılında Hendek'te doğmuş, ilk okulu Adapazarı’nda bitirip Konya 
Askeri Orta Okulu ile Akşehir ve Maltepe Askeri Lisesini bitirdikten sonra Kara 
Harp Okulu’na girmiş ve 30 Ağustos 1947 yılında Atğm. olarak Ordu saflarına 
katılmıştır.

Sınıf Okulu’ndaki mesleki öğrenimini tamamladıktan sonra çeşitli rütbe
lerle çeşitli birliklerde görevde bulunmuş ve 30 Ağustos 1978 tarihinde Tuğ
generalliğe terfi ederek M.S.B.'ığı İç Tedarik Daire Başkanlığında dört yıllık 
görevi sonunda kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 1982 tarihinde emekliye ay
rılmıştır.

21 Kasım 1982 tarihinden itibaren de Kurumumuz Yönetim Kurulunda Ti
caret Bakanlığı temsilcisi olarak göreve başlamıştır.
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KURULUŞUNUN 30.YILINDA

ET v e  B A L I K  K U R U M U

A. TEKİN BÜYÜKUTKU 
Genel Müdür

Kuruluşunun 30. yılında Et ve Balık 
Endüstrisi olarak, hizmetinde bulunmanın 
heyecan ve mutluluğu içerisinde, herşey- 
den önce yurdumuzda GIDA Sektöründe 
yurt kalkınmasındaki yeri ve Milli sanayi
mizin bir halkası alarak, kendisine ömür
lerini vererek bu günlere ulaştıranların ve 
halen iş başında bulunan bütün mensup
larımızı coşkun sevgi saygı ve şükranla
rımla selamlarım.

Et ve Balık Kurumu bir kararname 
ile 1 Ekim 1952 yılında kurulmuş ve ilk 
Kombinasını 1953 yılında Erzurum’da aç
mıştır. Daha sonra gelen Konya, Ankara 
ve Zeytinbumu Kombinalarını 1955 ve 
1956 yıllarında hizmete sokmuştur.

Bugün 19 Et Kombinası 1 Tavuk 
Kombinası 11 Soğuk Depo 1 Balıkçılık 
Müessesesi ve buna bağlı 1 balık konser
ve fabrikası 2 Balık Yağı-Unu Fabrikası 
ile faaliyetini sürdürmektedir. 1984 yılı 
sonunda toplam Et Kombinası sayısı 30 a 
ulaşacaktır.

Yatırımlarımızın kompresör ve oto
matikler hariç tamamı kurum ve yurt içi 
imkânları üe yapılmaktadır. Bu da % 98 
olmaktadır.

Başlangıçta Et ve Balık Kurumu hay
van üreticisine devamlı ve istikrarlı bir

pazar oluşturmaktan ziyade tüketicinin 
et ihtiyacını özellikle büyük şehirlerin et 
ihtiyacını devamlı, hijyenik ve ucuz fiyat
larla sağlamayı amaçlamış ve politikaları
nı buna göre oluşturmuştur.

Bu yıllarda Kurum bir taraftan ken
dini Kamuya kabul ettirmeğe çalışırken 
diğer yandan da gerek Hayvancılık Et Sa
nayiine gerekse bununla ilgili yan sanayii- 
lere olumlu katkılarda bulunmuştur. Yem 
Sanayii A.O. nın ilk üç fabrikasının Ku
rumun ilk dört Kombinasından üçü olan 
Erzurum, Ankara ve Konya Kombinaları 
arsalarında kurulmaları tesadüf değildir. 
Böylece Kurum hiç tanınmayan ve bilin- 
meyan karma yemi kredi yerine vermek 
ve bir bakıma besicileri zorlamak suretiy
le hayvan besicisine tanıtmış ve bendm- 
setmiştir. Bugün çok aranan ve tutulan 
Et, Kemik unu, Kan unu gibi mezbaha ar
tığı yem maddelerinin de ilk imalatçısı ve 
tanıtıcısı olmuştur.

Frigorifik ve Termos nakliyatı ger
çekleştirmiş, bugün çok yaygınlaşan ıbu 
sektöre önderlik ve öncülük etmiştir.

Büyük bir taşıma filosuna sahip olan 
Kurumumuzun Frigorifik araçları aşağıda 
gösterilmiştir.
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— 80 Frigorifik treyler
— 210 » ve termos kamyon
— 142 Termos vagon
Ayrıca Frintaş’dan da 1981 yılında 

129 adet Frigorifik treyler devir alınmış 
olup bunlardan Kurum imkanları ile 60 
adedi çalışır duruma getirilmiştir. Diğer- 
leride peyderpey tamir edilerek taşıma fi
lomuza katılması sağlanacaktır.

Keza soğuk depoculuk alanında bilgi, 
teknoloji, tarife, usul ve yöntem geliş
tirmek ve teknik eleman yetiştirmekle so
ğuk depoculuk sektörünün de önder ve 
öncüsü olmuştur.

Et ve Balık Kurumu belli bir kiloya 
gelmeyen hayvanı kesmemekte besili hay
van kesmekte ve yıllardır uyguladığı pren
sibin ülke hayvancılığına büyük katkısı 
olduğuna inanmaktadır. Nitekim 1974 yı
lında Kurum kesimlerinde sığırın ortala
ma karkas ağırlığı 113.4 Kg. iken 1981 yı
lında bu rakam 177,4 Kg. na ulaşmıştır. 
Böylece «Birim Başına Verim Arttırma» 
hedefine yönelik bir çalışma içerisinde ol
duğumuz ifade edilebilir.

Et ve Balık Kurumu halen 19 Et 
Kombinası üe 900 ton et üretecek kesim 
kapasitesine sahiptir. Mevsimlerin bölge
lerin ve ülkemiz hayvancılığının karakte
ri icabı yılda ortalama 240 gün çalışıldığı 
dikkate alınırsa yıllık kesim kapasitesi 
(240x900) 216 000 ton et üretimine mü
saittir. Bu miktar toplam kontrollü kesi
min tamamına yakındır. Belediye mezba
ha hizmetlerinin devralındığı yerlerde şa
hıslar adına yapılan kesimler dahil 1981 
yılı üretimi 90,4 bin tondur. Bu hesaba 
dayanılarak Kurumumuzun mevcut kapa
sitesinin % 41,9 unu kullandığı söylene
bilir. Avrupa ülkelerinde kapasite kulla
nım oranlan % 45-50 olduğu dikkate alı
nırsa Kurumun kapasite kullanımının hcç- 
de küçümsenmiyecek bir rakam olduğu 
görülmektedir. Türkiye genel et üretimin
de kontrollü kesimin % 30 unu kurum 
karşılamaktadır.

Halen deneme işletmesinde bulunan 
ve yakında hizmete girecek olan Sincan- 
köy Et İşleme ve Paketleme Merkezinde 
de günde 75 ton gövde et işlemek suretiy
le 40 ton parça-paket et ile 35 tonda «vt 
mamulu (şarküteri) üretilerek halkımı
zın hizmetine sunulacaktır.

Ayrıca Trabzon’da 400 ton/gün ka
pasiteli balık yağı ve unu fabrikası ile 
Fatsa’da kampanya döneminde günde 
yaklaşık 335 ton ham balık işlenerek 
bundan,

— 10 Ton balık konservesi
— 15 Ton donmuş balık
— 50 Ton balık unu
— 15 Tonluk balık yağı üretimi ya

pabilecek bir tesisimiz bulunmakta olup 
bu tesislerimiz, Yem Sanayiinin temel 
maddesi olan balık ununun büyük bir bö
lümü ile balık konservesi üretiminde gıda 
sanayiinde önemli bir yer tutmaktadır.

Aynca balık konservesi ve donmuş 
balık sezon dışında da halkın tüketimine 
sunulmaktadır.

Et ve Balık Kurumu iç tüketimin ya
nı sıra ihracatta da büyük hamleler kay
detmiş 1981 yılında 21.722 milyon $ tuta
rındaki dış satımı 1982 yılı sonunda 25 
milyon $’a ulaşacaktır.

E.B.K. nun 30. Kuruluş yılında yeni
den yayın hayatına başlatılan ve arkadaş
larımın özenle hazırladıkları bu özel sayı
da bugüne kadar kat edilen aşamalar ve 
çalışmaların izahı ile bilgi verilmeye ça
lışılmıştır.

Bütün EBK camiasının ellerindeki 
emaneti, sürekli uyum, verimlilik ve anla
yış içerisinde daha ileri seviyelere ulaştı
rarak gelecek nesillere devretmek üzere 
nöbeti devam ettirecekleri inancı içinde
yim.

Bu üstün görev anlayışı ve gayretli 
çalışmalarıyla emekleri geçen, aramızda 
bulunmayan mensuplarımızı saygıyla anar 
bütün camiamıza daha nice başarılı yıllar 
ve mutluluklar dilerim.

18



ET ve BALIK KURUMU’NUN
DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI

1 Ekim 1982, Et ve Balık Kurumu 
kuruluşunun 30. kuruluş yıldönümünü id
rak ediyor.

Dün, 1 Ekim 1952 tarihinde Et ve 
Balık Kurumu Ankara, Erzurum, Konya 
ve Zeytinburnu et kombinalarım işletme
ye açarak sonsuza dek sürecek onurlu ya
şamına başlamıştır.

— Kuruluş yıllarında hayvanın kı
lından tırnağına ve hatta işkembe muhte
viyatına kadar değerlendirildiği, sağlık 
koşullarına tam uyularak et ve et mamül- 
lerindn ve yan ürünlerinin üretildiği mo
dern birer fabrika görünümündeki «kom
binalar» Türkiye’de tanınmadığı için, bu 
4 kombinanın tamamı yabancılar tarafın
dan kurulup işletmeye açılmıştır. Bu hu
susun Kurumda çalışanların eziklik his
setmesine neden olduğu ve kendi araların
da yazı ve sözle değil ama, birbirlerinin 
gözlerinin içine bakarak, «BUNDAN 
BÖYLE DAHA MODERNLERİNİ BİZ
ZAT BEN YAPACAĞIM, GÖRECEK
SİN!» diye and içtikleri muhakkaktır.

— 1966 yılma kadar, Kurumda çalı
şanların, kombinacılığı önce kendilerinin 
öğrendikleri ve sonrada iş ilişkisinde ve 
müşteri ilişkisinde bulundukları kimselere 
öğrettikleri görülmektedir.

— Yine ilk kuruluş yıllarında hizme
te sokulan ve genellikle kıyı kentleri ile 
Anadolu’nun üretim merkezlerinde kuru
lan 28 adet soğuk hava depolan ile balık

Özer ÖNCEL 
Gen. Md. Yrd.

çılığın gelişmesinde ve süt ve süt mamül- 
leri ile meyva muhafazasının öğrenilme
si ve geliştiirlmesinde öncülük edilmiştir. 
Soğuk depoculuk yurdumuzda artık benim
senmiştir. Diğer bir ifadeyle tutmuştur. 
Et ve Balık Kurumu bunun haklı guru
runu duymaktadır.

— Yine bu yıllarda Kurumun sahip 
olduğu modern cihazlarla donatılmış araş
tırma ve avlama gemileri ile frigorifik ge
mileri sayesinde balıkçılık konusunda son 
derece yararlı hizmetlerde bulunduğu bi
linmektedir.

— Kurumca gerçekleştirilen sağlıklı 
et ve et mamülleri üretimi ile diğer yan 
ürün üretiminin benimsenmesi ve daha 
fazla talep edilir olması bu hizmetlerin 
genişletilmesini zorunlu kılmıştır.

Bunun sonucu olarak, ortalama 6-7 
yılda tamamlanabilen ve 1 milyar liraya 
mal olan kombinalarını E.B.K., bu kez 
% 98 ini bizzat kendisi yapmak veya Tür
kiye’de yaptırmak kaydıyla 1966 dan iti
baren her sene birini işletmeye açarak 
Urfa, Elazığ, Kars, Bursa, Kayseri, Diyar
bakır, Adana, Tatvan, Ağrı, Gaziantep, 
Amasya, Sakarya, Van, Burdur ve Mani
sa Et Kombinalarını, Fatsa ve Trabzon 
Balık Kombinalarını ve Sincan Tavuk 
Kombinasını yurdumuzun hizmetine sok
muştur.

BUGÜN, E.B.K. yılda ortalama 70-80 
bin ton sağlıklı et üretmektedir.
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— Başta Ankara olmak üzere birçok 
büyük şehrimizin mezbaha hizmetlerini de 
yaparak, sağlıklı et üretimine bu yollada 
büyük bir hizmet vermektedir,

EB.K. kendi kesimleri ve mezbaha 
kesimleri ile birlikte, Türkiye’deki kont
rollü et kesimlerinin % 30 undan fazlasını 
gerçekleştirdiği görülmektedir.

— E.B.K., ordumuzun, hastahanele- 
rimizin, okullarımızın ve birçok kamu ku
ruluşlarımızın et ihtiyaçlarım karşılama
sı yanında, satış mağazaları, bayileri ve et 
satış arabaları ile bu hizmeti halkının aya
ğına kadar götürmenin zevkli hazzını duy
maktadır.

Özellikle ordumuzun et ihtiyacının, 
olağan tatbikatlarında ve hatta Kıbrıs ha
rekatında dahi eksiksiz ve gecikmesiz ola
rak karşılanmış olduğu, bu nedenle E.B.K. 
nun çok sayıda övgü belgelerine sahip ol
duğu bilinmektedir.

— Geçtiğimiz bir iki yıl öncesine ka
dar yurdumuzdan sadece canlı hayvan ih
raç edilirken, E.B.K. bunu et ihracatına 
dönüştürmüş ve böylece hayvanın yan 
ürünlerinin Türkiye’de kalarak değerlen
dirilmesi ve Türk halkına ilave istihdam 
olanaklarının sağlanmasını gerçekleştir
miştir.

E.B.K., son yıllarda ulaştığı ihracat 
rekorlarım, bir sonraki yıl yine kendisi 
kırar olmuştur. Nitekim 1981 yılında ula
şılan bugüne kadarki en yüksek ihracat 
değeri olan 21 milyon dolarlık rakkama, 
1982 yılının sonunda 25 Milyon $’a ulaşa
caktır. 1983 yılında bu rakkamlarında çok 
gerilerde kalacağı muhakkaktır.

— Fatsa ve Trabzon’da tesis edilen 
iki yeni balık kombinası ile, balıkların 
çok çıktığı mevsimlerde dondurularak de
polanması ve az olduğu mevsimlerde ge
rek dahilde ve gerekse hariçte değerlen
dirilmesi imkânını sağlamıştır. Ayni te
sislerde balık konservesi üretimine baş
lanmış olması da, balığın insan gıdası ola
rak daha çok değerlendirilmesine olanak 
sağlıyacaktır. Diğer taraftan insan gıdası 
olarak değerlendirilemeyen balıkların yine 
bu tesislerde balık unu ve balık yağı üre
timinde kullanılabilmesi de ekonomiye

başka ve önemli bir katkı olmaktadır.
— Sincan’da kurulan modern tavuk 

kombinası, tavukçuluğun gelişmesine yar
dımcı olmuş ve tavuk etinin kırmızı et ya
nında önemli bir gıda maddesi olarak kul
lanılması alışkanlığım yaratmıştır.

—- E.B.K., yine Sincan’da kurduğu 75 
ton/gün kapasiteli Avrupa standardındaki 
modem et parçalama ve şarküteri üret
me besisiyle de yeni bir hizmeti 1983 yılı 
başından itibaren tüm halkına arzedebdl- 
menin sabırsızlığı ve heyecanı içindedir.

Görüldüğü üzere DÜN yola çıkan, 
BUGÜN’e ulaşan E.B.K.’nun YARIN’a 
ulaşmak üzere olduğu anlaşılmaktadır.

YARIN, E.B.K., Bugün 22 olan kom
binalarına çok yakında Afyon, Eskişehir, 
Malatya, Sivas, Kastamonu, Mardin, Yük
sekova’yı katacaktır. Bunların yanında 
daha birçoğu da inşa halindedir.

— E.B.K., düne kadar hayal olan et 
ihracatım gerçekleştirmiş bu tatlı heye
canı tatmıştır. Artık durması mümkün de
ğildir. Çok daha büyüklerini gerçekleşti
rebilmenin azim ve çabası içinde yol aldı
ğı görülmektedir.

— E.B.K., modern balık dondurma 
tesislerini, modem konserve tesislerini, 
balık unu ve balık yağı üretim tesislerini 
halkının hizmetine sokmuş bulunmakta
dır. Artık fazla tutulup satılamayan ba
lıkların denize dökülmesi veya tarlalara 
gübre olarak atılması devri çok gerilerde 
kalmıştır.

— E.B.K., sahip olduğu 142 adet ter
mos vagonu, 222 adet frigorifik treyleri 
ve çok sayıdaki termos kamyonları ile et 
taşımacılığında çok büyük ve rakipsiz bir 
gücü temsil etmektedir,

—■ E.B.K., kombinalarının ve soğuk 
hava depolarının tamamını bizzat kendisi 
yapabilecek deneyime ulaşmış olup, bu 
konuda birçok belediyeye yardımcı ol
maktadır. Son olarak Kıbrıs’a da bir kom
bina kurma görevini üstlenmiş bulunmak
tadır.

Et ve Balık Kurumu BUGÜN, DÜN’- 
den daha güçlüdür. YARIN, BUGÜN’den 
de güçlü olacaktır.
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ET VE BALIK KURUMU NA 
TOPLU BAKIŞ

1 — KURULUŞ
Kurum 28.8.1952 tarihli 3/15557 sa

yılı kararname ile yürürlüğe konulan K/ 
871 sayılı koordinasyon karan ile kuru
larak 1.1.1953 tarihinde faaliyete geçmiş
tir.

2 — KURUMUN KURULUŞ AMACI
VE GÖREVİ

Et ve Balık işleri tertip ve tanzim et
mek, ticaret, istihsal ve sanayiii ile meşgul 
olmak ve bunlarla ilgili her türlü etüd ve 
araştırmalar yapmak, bu maksatla :

a) Kasaplık hayvan, balık alım-sa- 
tım ve dış ticareti,

b) (a) da yazılı maddelerin her tür
lü tabii ve sınai mamüllerinin alım, sa
tım ve dış ticareti,

c) Hayvan ve balık nesillerinin İslah 
ve inkişaf ettirilmeleriyle alakalı her tür
lü sınaî, ticari ve zirai teşebbüsleri,

d) (a-b-c) de gösterilen maksatları 
sağlayacak her türlü teşkilat fabrika, 
mezbaha, vasıta ve tesisatı kurma ve iş
letmesi,

e) Gerektiğinde, memleket dahilin
de kasaplık hayvan, balık ve mamülleri, 
üretim araçları piyasaların tanzim ve nor
mal dışı dalgalanmaları önlemek üzere 
Bakanlık Karan ile tanzim satışları,

f) Bu işlerle ilgili olarak, Bakanlar 
Kurulu Kararı ile görevlendirilecek Ku
rum dıışndaki mali kuruluşlar kaynakları 
ile ve tayin edilecek sınırlar içinde özel 
ve tüzel kişileri Bakanlıkça tasdik edilecek 
esaslar dahilinde kredi açma işleri,

g) Bakanlıkça verilecek diğer gö
revleri yapmaktır.

440 Sayılı kanuna göre görevlerini 
sürdürmekte olan Et ve Balık Kurumu- 
nun Kuruluş Kanunu henüz çıkmamış bu
lunmaktadır.

Kanun tasarısı Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir.

Kuruluşundan bu yana Ticaret Ba
kanlığına bağlı olarak çalışmalarını sür
düren Kurumumuz; 21.4.1975-1-2396 sayı
lı Başbakanlık yazısı üzerine, Cumhurbaş
kanlığının 28.4.1975/4-340 sayılı onaylan 
ile Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
na, Başbakanlıığn 12.11.1979-1/-7892 sayı
lı yazılan ürerine, Cumhurbaşkanlığının 
12.11.1979/4-956 sayılı onaylan ile Tica
ret Bakanlığına bağlanmıştır.

Kurum K/871 Sayılı Koordinasyon 
Kurulu Karan gereğince 40 Milyon Ser
maye ile kurulmuş olup,

— 31.7.1973 tarihinde 500 Milyon 
liraya,

— 21.1.1975 tarihinde 700 Milyon li
raya,

— 12.10.1979 tarihinde 5 Milyar li
raya çıkan sermayesinin 25 Milyar TL. ye 
yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar sonuç- 
landınlmış olup durum üst kuruluşlara 
iletilmiştir.

— Kurum İlk Kombinasını 1953 yı
lında Erzurumda açmış olup 1968 yılı
na kadar konya, Ankara, Zeytinburnu Et 
Kombinalarını açarak dört kombina ile 
faaliyetini sürdürmüştür.
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ET ve BALIK KURUMU 
teşkilat şeması

İAVUK *O H 3 iNAS>

BALIK KONSERVE FABRİKASI

ya^ ‘ v£ u n u  fAB R , K A s'

y—J  I VAPILHAK7A OLAK KO ~t*İN ALAR  
,---- , "  •• SOĞUK DEPOLA*

<s(S



23



İstanbul (Zeytinburnu) Et Kombinası 
(1956)

Elazığ Et Kombinası

1968 - 1981 yıllan arasında % 98 
yerli malzeme ve tamamen yerli işgücü 
ile 15 Et Kombinası daha hizmete alına
rak bugün Et Komhinalanmızın sayısı 
19’a ulaşmıştır.

(1969)

24





Kars Et Kombinası
a m )

Adana Et Kombinası 
(1975)
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Burdur Et Kombinası
(1977)

Adapazarı Et Kombinası 
(1978)

Gaziantep Et Kombinası
(1978)
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Kurumumuz bunların yanısıra 1 Ta
vuk Kombinası 4 Büyük olmak üzere 
toplam 11 Soğuk depo 1 Balıkçılık Mü-

essesesi Müdürlüğü ve buna bağlı olarak
2 Balık yağı unu ve bir Balık konserve 
fabrikası ile faaliyetine devam etmekte
dir.
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KASAPLIK HAYVANCILIK 
VE ET ENDÜSTRİSİ

BilincLği üzere ürelim faaliyetlerinin 
temeli hammadde tedarikine dayanır. Et 
ve Balık Kurumunun faaliyetlerinin ham
maddesi kasaplık canlı hayvandır. Konu
nun özelliği sebebiyle mes’eleyi ülke ça
pında incelemek tutarlı olacaktır. (Küçük
baş besiciliği henüz mer’aya bağlıdır. Pro
jeli besi uygulaması ise daha çok kasaplık 
ssğır konusundadır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
Et ve Mamulleri Sanayii Özel İhtisas Ko- 
msiyonu tarafından 0.2ak/1977 de hazır
lanan Raporda Ülkemizde 1978 yılında or
talama karkas ağırlığının sığırda 116,9 
Kg. olacağı hesaplanmış ise de, Devlet İs
tatistik Enstitüsünün aynı yıla ait mez
baha kesimlerinden (Kontrollü Kesimler) 
elde ettiği verilere göre bu rakam 56,0 Kg. 
dır. Bu hesaba E B.K. mn aynı yıl ulaştı
ğı 153,3 Kg. lık ortalama da dahildir. De
mek ki, E B.K.nın dışında mezbahalarda 
yapı’an kesimlere ait ortalama 56,0 Kg. 
dan daha düşüktür. (FAO kayıtlarına gö
re dünya ortalaması 196,0 Kg. dır) E.B.K.
19S1 yılmda 177,4 Kg.a ulaşmıştır. Mez
baha kesimlerinde yalnız yetişkin sığırla
rın ortalama karkas ağırlığının 76,8 Kg. 
olduğu görülmektedir.

Koyun kesimi açısından aynı kaynak
ların kayıtlı Dünya ortalama karkas ağır
lığının 15,0 Kg. Türkiye’de koyun-kuzu or
ta'amasının 12,3 Kg , yalnız koyun karkas 
ağırlığın-n orta1ama 16,7 Kg. olduğunu 
göstermektedirler.

Bu rakamlar şunu ifade etmektedir.
a — E.B.K. genç hayvan kesmemek- 

te, besili hayvan kesmekte yıl
lardır uyguladığı bu prensibin 
ülke hayvancılığına büyük kat- 
kılari olduğuna inanmaktadır. 
Nitekim 1974 yılında Kurum

Testere ile Kıesim İşlemi 

(G ÖVDE)

kesimlerinde sığır ortalama 
karkas ağırlığı 113,4 Kg. iken 
anılan yılın sonlarından itiba
ren uygulanan Destekleme Po
litikası ile getirilen teşvik ted
birleri ile bu rakam artarak sı
rası ile 1975 de 134,8 1976 da
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138.5 1977 de 149,9 1978 de
156.6 1979 da 163,7 1980 de
161,2 1981 de 177,4 Kg.a ulaş
mıştır. Böylece ekonomik faa
liyetlerin başlıca hedeflerinden 
biri olan «Birim Başına Verimi 
Artırma» hedefine yönelik ça
lışma içinde olduğumuz ifade 
edilebilir.

b — Mezbahalarda genç-yaşlı, erkek
- dişi ayırım yapılmadan ge
len hayvanların kasaplık kon
disyona ulaşıp ulaşmadığına ba
kılmaksızın kesim yaptırıldığı 
anlaşılmaktadır, 

c —■ Türkiye’de özellikle sığır-dana 
karkas ağırlığının dünya orta
lamasının çok altında kalması, 

ca — Hayvanlarımızda ciddi ve yay
gın bir ırk ıslahının sağlanama
mış olması, 

cb — Genetik kapasiteye ulaşacak bir 
beslenme imkanına kavuşturu
lamamış bulunması, 

cc — Karkas et verimini olumsuz 
yönde etkileyen salgın ve para- 
ziter hayvan hastalıkları ile 
yeterince ve etkin mücadelenin 
başarılamamış olması ihtimal
lerini hatıra getirmektedir.

KASAPLIK HAYVANCILIK KONU
SUNDA KAMU KURULUŞLARININ 
ÇALIŞMALARI
Devlet, çeşitli tarihlerde kararname 

ve benzeri mevzuatla muhtelif kuruluşla
ra hayvancılığın geliştirilmesi maksadıy
la görev ve kaynak vermiştir. Kaynaklar 
çok sayıda kuruluş kanalı ile yetiştiriciye 
ve besiciye intikal ettirilmeye çalışılmış, 
maalesef beklenen sonuca ulaşılamamış
tır kanaatındayız.

Tesbit edebildiğimiz kadarı ile,
— Tarım ve Orman Bakanlığında 

Hayvancılığı Geliştirme Projeleri 
Gn. Müdürlüğü Or-Köy Genel Mü
dürlüğü

— Köy işleri ve Kooperatifleri Ba
kanlığında Kooperatifleri Destek

leme Genel Müdürlüğü
— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Genel Müdürlüğü

— Ticaret Bakanlığında
T.C. Ziraat Bankası Genel Müdür

lüğü
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlü

ğü, gibi 6 büyük Kamu kuruluşu hayvan
cılık konusunda az veya çok imkanla do
natılmıştır. Ancak bunlar arasında sadece 
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. ile E.B.K. ara
sında koordinasyon sağlanabilmiş oldu
ğundan bu iki kuruluşun kaynaklan kul
lanım şekil ve sonuçlan kontrol edilebil
miştir. Bunun dışındaki diğer kuruluşla
rın yaptığı çalışmalar tek tek kontrol edi- 
lebilse ve Ülke hayvancılığına katkı açı
sından olumlu sonuç alınabilmiş olsa da
hi uygulamada fevkalade ayrıcalıklar ol
duğu saptanacaktır. Her birinin kredi/ 
avans veriş şekilleri farklı, kredinin/avan
sın kullanılış biçimi farklı, sonuçta elde 
edilen besili hayvanın hangi piyasaya han
gi şekil ve şartlarda verildiğinin bilinme- 
mekte olduğu görülecektir.

Halbuki, devletin kaynaklarının tek 
elden takip ve kontroluna imkan verecek, 
tahsis edilen imkanların amaca uygun hi
çimde kullanılıp kullanılmadığım kontrol 
edip onu yönlendirecek bir organizasyonu 
gidilmelidir. Bu özellikle kasaplık cardı 
hayvanın son durağı olan Et ve Balık Ku- 
rumu’nun koordinatörlüğünde sağlanabi
lir.

Bunlann yanı sıra Devletimize ait 
çok sayıda ve geniş imkânlara sahip Üret
me Çiftlikleri, Haralar mevcuttur. Bu ku- 
ruluşlann kuruluş ve işleyişi ile ilgili mev
zuatta gerekli değişik İlikler ve konu ile il
gili tüm mevzuatta yeniden düzenlemeler 
yapılarak; değişik yöntemlerle yönetilen 
birbirinden habersiz, birbirine yardımcı 
ve destek olmaktan uzak Devlet imkan- 
lan bir bütün halinde memleket ekonomi
si için seferber edilmelidir. Başka bir ifa
de ile;
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Iç ve bilhassa dış pazarlara çıkılırken 
elde büyük canlı stok bulundurmaya mü
sait Devlet Üretme Çiftlikleri ve Haralar 
mevcuttur. Çok sayıda, konu ile ilgili do
laylı veya dolaysız Kamu Kuruluşuna tah
sis edilmiş ve edilmekte olan dağınık fa
kat bir araya getirilince büyük güç ola
cak parasal imkanlar vardır. Bunlara ila
veten tesislerinin bedeli milyarlara ula
şan, bazı yıllarda olduğu gibi zaman za
man parasızlıktan, genel yapıdaki organi
zasyon bozukluğundan hammadde (Ka
saplık hayvan) temin edemediği için ka
pasitesinin yansını ancak kullanabilen 
bir Et Endüstrisi Kuruluşu vardır. Bu 
varların bütünleştirilip ülkemiz ekono
misine en büyük katkıyı sağlayacak güç 
haline getirilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde, bugüne kadar yapılma
ya çalışılan dağınık uygulama devam etti
rilirse, Türkiye’mizin bu en önemli kay
naklarından biri değerlendirilemeyerek, 
bekleneni veremiyecektir.

Kurum her zaman için et piyasasında 
istikran sağlama ve koruma, müstahsile 
güvence olma, uyguladığı alım yöntemler 
ile görevini bir noktaya kadar yapma gay
reti içinde bulunmaktadır.

Ancak, 8/180 sayılı kararname ka
saplık canlı hayvan ve eti temel mallar 
listesinden çıkardığı cihetle 0cak/1980 
den beri besiciyi teşvik amacıyla birşey 
yapamamış, ancak 1981 yılında tatminkâr 
mali kaynak bulan Kurum gerçek fonksi
yonuna yönelmiştir.

FAALİYETLERİMİZ
A L I M L A R

Kurum kasaplık hayvan alımlarında 
iki usul izlemektedir.

a) Bağlantılı alımlar
b) Bağlantısız (Serbest) alımlar
a) Bağlantılı alımlar : Bu tür alım

dan maksadın temeli şöyle izah edilebilir. 
Yurdumuzda genel olarak hayvancılık 
mer’aya, mevsimlere ve iklim şartlarına 
bağlıdır. Bu husus yılın bazı aylarında ta
lepten çok, bazı aylannda talepten az ka
saplık hayvan arzına sebeb olmaktadır. Bu

ise iki yönlü olarak fiyatlann istikranın 
bozmakta, varlık ve yokluk uçlan arasın
da geniş mesafeler yaratmakta, tesislerin 
kapasite kullanımını olumsuz yönde etkile
mektedir. Bu sakıncaları önlemek, birim 
başına verimi artırmak düşüncesinden ha
reketle bilhassa sığırlarda iyi kalite besi 
yapmayı teşvik ederek besiciliği yılın bü
tün mevsimlerine ve aylanna dengeli bir 
biçimde dağıtmakla mümkün görüldüğün
den zaman ve miktar açısından yapılan 
takvimlere dayalı bağlantılar yapma yolu 
seçilmiştir.

Veteriner nezaretinde hayvan alımı görüntüsü

b) Bağlantısız (Serbest alımlar :
Kombina pazarlarına getirilerek Kuru
mun cari fiyat ve usulleri ile satılmak 
istenilen kasaplık hayvanlann randıman 
şartlı, et kilosu veya kesik et şeklindeki 
ahmlardır. Ancak, hayvanların tağlıklı 
ve kesim evsafım haiz olmaları şarttır.

E.B.K. 8/180 sayılı kararname ve eki 
kararın emredici hükümleri gereği des
tekleme alımlan ve taban fiyat uygula
ması yapamamaktadır. Piyasa şartları 
dikkate alınmak suretiyle mali gücü ora
nında ve fakat mutlak surette kasaplık 
kondisyona ulaşmış hayvan alımına de
vam etmektedir. 2 yaşından genç dana
larla 1 yaşından genç koyunlar satınal- 
mamaktadır.
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TÜRKİYE'DE ET ENDÜSTRİSİNİN 
DURUMU

Et deyince genellikle sığır, manda, 
koyun, keçi, deve ve domuz gibi kasaplık 
evcil hayvanlardan elde edilen kırmızı et 
anlaşılmakta ve kitaplara göre de «Ka
saplık bir hayvanın kesilmesi ile elde 
edilen kas (adale), kemik, yağ, bağ, do
ku, sıfak (aponerose) ve tandon’lardan 
ibaret bir kütle» olarak tarif edilmektedir.

Dar manâdaki bu et kavramına kar
şılık, geniş manâda, et kavramına kırmızı 
etten başka beyaz et denilen kümes hay
vanlan, su ürünleri ve kara av hayvan
lan etleri de dahil edilmektedir.

Et, ihtiva ettiği pek değerli ve mut
laka dışandan alınması gerekli amino 
asitler (exegen amino asitler) ile vita
minler ve mineral maddeler sebebiyle in
san yaşamında hayatî fonksiyonların ye
rine getirilmesinde pek lüzumlu olduğun
dan ve yine ihtiva ettiği yağlar sebebi bü
yük bir enerji kaynağı teşkil ettiğinden, 
insan beslenmesinde, özellikle çocuklann, 
vazgeçilemiyeeck ve yeri doldurulamıya- 
gençlerin ve emziklilerin beslenmesinde

cak bir besin maddesidir. Zekâ gelişmesin
de ve insan aktivitesinin artmasında mut
lak etkili olduğu ısrarla savunulmakta ve 
kabul edilmektedir.

Görüşler değişik olmakla birlikte in
sanlarda bir Kg. lık canlı ağırlık için gün
de 1 Gr. proteine ihtiyaç olduğu, bunun 
üçte birini etten, üçte birini diğer hayvan
sal ürünlerden geri kalanının da bitkiler
den sağlanmasının gerekli olduğu ifade 
edilmektedir. Bir toplumda her yaştaki 
insan unsurunun ortalama ağırlığı, etteki 
protein oram dikkate alınarak sağlıklı ve 
dengeli bir beslenme için yılda fert başı
na ortalama 54 Kg. kemikli et tüketimi
nin gerektiği hesaplanmaktadır.

Sağlıklı ve dengeli beslenmek için fert 
başına tüketilmesi gereken yıllık 54 Kg. 
ete karşılık yurdumuzda bu miktar 19,0 
Kg. düzeyinde kalmaktadır.

Yurdumuzda ve bazı dünya ülkelerin
de fert başına tüketilen yıllık et miktar- 
lan ile günde nüfus başına düşen hayvan
sal protein miktarları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

Et üretim miktan Yılda Nüfus Günde Nüfus başına
d e v l e t  leh . 1000 ton kanatlı Başına tüke düşen hayvansal

hayvan dahil tilen et Kg. Protein (Gr.)
1 2 3

Türkiye 624 19,0 17,9
Bulgaristan 607 39,7 35,4
İngiltere 2817 76,3 56,2
Fransa 4712 93,4 61,2
Batı Almanya 4265 80,3 55,1
Hollanda 1724 59,5 53,7
A. B. D. 25508 113,2 71,8
Rusya 14800 38,7 49,5
Avusturalya 2884 107,3 65,5
Yeni Zellanda 1101 109,9 73,5
Çekoslovakya 1351 60,0 54,8
Belçika 437 77,8 58,8
Yunanistan 437 40,5 44,7
Yugoslavya 1256 39,9 28,6
Arjantin 3568 122,3 63,2
İtalya 3143 47,5 42,8

Kaynak : FAO Gıda ve Tarım örgütü 19T7 üretim yıllığı
Görüldüğü gibi yurdumuzda fert başına düşen et tüketimi ile hayvansal protein 
fiktarı diğer bazı ülkelere nazaran oldukça düşük düzeydedir.
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Ü R E T İ M  :
1 — Dünyada Durum;
1978 yılı sonu itibariyle Dünyada 

FAO istatistiklerine göre :
SIĞIR :
Toplam 239.230.000 baş dana ve sığır 

kesilmiştir. Bunların ortalama karkas 
ağırlıkları 196 Kg. dır. Üretilen sığır eti 
miktarı 46.796.000 ton’dur.

KOYUN :
Toplam 362.630.000 baş koyun ve 

kuzu kesilmiştir. Bunların ortalama kar
kas ağırlıkları 15 Kg.dır. Üretilen koyun 
eti miktarı 5.515.000 ton’dur.

özellikle hıristiyan dünyada et üre
tim ve tüketim sahasında domuz da büyük 
bir yer işgal etmektedir. Domuzda kesi
len baş adedi 726.155.000, üretilen et mik
tarı 49.168.000 ton, ortalama karkas ağır
lık 68 Kg.dır. Dünya toplam sığır ve ko

yun eti üretimi 52.311.00 ton olup, Tür
kiye bunun % 1.42 sini karşılamaktadır.

Görülüyorki, Dünyada en fazla üre
tilen kondisyona et domuz etidir. Sonra 
Sığır, daha sonra Koyun etleri gelmek
tedir. Durum bu olunca, Memleketimizde 
üretilen ve tüketilen et miktarı ile dün
yadaki sığır ve koyun eti üretimi ve tü- 
ektiminin mukayesesinde sağlıklı sonuç 
alınması mümkün bulunmamaktadır.

Sığır, koyun ve domuzun dışında man
da, keçi, deve, at, tavuk v.s. gibi diğer 
türler de dikkate alındığında 1978 yılı 
sonu itibariyle 133.438.000 ton et üretil
diği ve tüketildiği hesaplanmaktadır.

Buna rağmen ana hatlan ile de olsa 
bir bilgi verebilmek için sığır ve koyun eti 
üretimi konusunda FAO 1978 yıllığı esas 
alınarak aşağıdaki cetveller düzenlen - 
miştir.
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SlGm ETİ

ÜLKENİN ADI
Kesilen Baş 

(1000)
Türkiye 2.198
Mısır 915
Liibya 85
Güney Afrika 2600
Rodezya 900
Meksika 3621
AB.D. 44272
Arjantin 16450
İsrail 107
Japonya 1260
Pakistan 1480
Suudi Arabistan 885
Avusturya 745
Bulgaristan 570
Belçika 1.075
Çekoslovakya 1540
Fransa 7609
D. Almanya 1.710
F. Almanya 5.390
Yunanistan 504
İtalya 4.671
S.S.C.B. 37.017
Avusturalya 12.557
Y. Zellanda 3.594

KOYUN - KUZU ETİ
Türkiye 18.985
Mısır 1007
Libya 2.407
Güney Afrika 7.900
Rodezya 163
Meksika 1.347
A.B.D. 5.720
Arjantin 8.200
İsrail 135
Pakistan 9.362
Suudi Arabistan 2.200
Avusturya 120
Bulgaristan 5.600
Belçika 200
Çekoslovakya 260

Karkas Ağır Üretim Baş
(Kg.) (1000 Ton)

95 218
134 123
129 11
192 500
167 150
166 600
256 11.325
194 3.192
241 26
321 405
113 167
108 9
246 183
196 112
268 289
255 393
220 1.677
250 427
260 1.400
206 104
219 1.022
189 7.000
170 2.130
153 549

15 278
26 26
16 38
16 136
14 2
12 15
24 139
16 131
19 3

. 12 115
16 36
16 2
13 72
23 5
20 5
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Fransa 8.126 18 148
D. Almanya 640 23 14
F. Almanya 1.000 23 23
Yunanistan 7.118 11 76
İtalya 5.400 9 50
S.S.C.B. 53.390 16 865
Avusturalya 29.144 18 516
Y. Zelanda 34.000 15 498

2 — Tiirkiyede Durum :

Yurdumuzda son beş yılda üretilen 
sığır ve koyun eti miktarlarım aşağıda 
gösterilmiştir. «4. Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı Et ve Mamulleri Özel ihtisas Ko
misyonu Raporu»

YILLAR
1977
1978
1979
1980
1981
1982

B. Baş (Et) 
(1000 Ton)

306.8
327.4
349.6
373.4
398.8
426,0

K. Baş (Et) 
(1000 Ton)

408.6
418,3
428.1
437,8
448.1
458.7

Toplam (Et) 
(1000 Ton)

715,4
745.7
777.7
811,2
846,9
884.7

Bu cetvelin düzenlenmesinde
— Sığır etine manda eti 
—• Koyun etine keçi eti dahil edilmiş

tir.

Buna göre Dünya koyun eti üretimi
nin % 7,85 nin, sığır ©ti üretiminin °/o 0,7 
sinin, toplam koyun ve sığır eti üretimi
nin de % 1.42 sinin Türkiye’ye ait olduğu 
anlaşılmaktadır.

TÜKETİM :
1 — Dünyada Durum :
Dünyada fert başına hayvansal pro

teinli gıda maddesi tüketimini gösterir 
cetvel FAO 1977 Yıllığından yararlanıla
rak düzenlenmiş ve daha önce verilmiştir.

2 — Türkiye’de Durum :
Yurdumuzda üretilen etin büyük bir

kısmı dahilde tüketilmekte, bir kısmı ih
raç edilmektedir. Çeşitli kaynakların tes- 
bitine ve Kurumumuz hesaplamalarına 
göre fert başına yılda tüketilen et mikta
rı 1979 yılı itibariyle 19,0 Kg. dır.
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İTHALAT - İHRACAT
1 — Dünyada Durum :
DÜNYA ÜLKELERİNİN TOPLAM ET 

İHRACAT VE İTHALATI
1972 - 74

Birim : 1000 Ton Ortalama
Dünya 6907
Gelişmekte olan Ülkeler 1861
Latin Amerika 1139
Afrika 353
Yakın Doğu 37
Uzak Doğu 38
Asya 294
Diğer gelişmekte olan Ülk. 0
Gelişmiş Ülkeler 5.046
Kuzey Afrika 119
Batı Avrupa 2.668
AET 2.439
Doğu Avrupa ve Rusya 618
Avusturalya 1.627
Diğer gelişmiş Ülkeler 14

İHRACAT İTHALAT
1985 de 1985 de

Olabilecek 1972 - 74 Olabilecek
En Az En Çok Ortalama En Az En Çok
8700 9480 6760 8730 9340
2370 2640 1077 2920 3570
1420 1610 353 680 750
410 440 168 520 680
130 140 248 1110 1390
70 70 269 530 650

340 370 2 30 40
0 0 38 50 60

6330 6550 5682 5810 5770
140 150 1094 1450 1380

3090 3230 3586 3330 3410
2860 2950 3260 2950 3050
860 1000 583 400 300

2210 2440 0 0 0
20 30 419 630 680

İhracat ve ithalat arasındaki fark % 2,1 e tekabül eden firedir.

Burada önemli olan ve bizi ileride ya
kından ilgilendirebilecek olan husus, Ya
kındoğu ve diğer petrol ihraç eden ülke
lerin ithal ettikleri ve edecekleri ettir. 
FAO raporlarına göre bu ülkeler, artan 
petrol gelirlerine parelel olarak 1972 - 
1974 yıllarında yılda ortalama 235.000

ton et ithal etmişken bu miktarın 1985 
yılında yılda 1,3 milyon tona çıkacağı he
saplanmaktadır.

Türkiye’den son beş yılda ihraç edi
len canlı hayvan ve et miktarları ile de
ğerleri şöylediir.

YILLAR Canlı Sığır Oanlı Koyun Sığır Eti Koyun Eti

1977 Miktar 895 Baş 150 884 Baş 1713 Ton
Tutar ($) 173 288 10 314 072 — 4 104 936

1978 Miktar — 462 184 Baş — 3 229 Ton
Tutar ($) — 38 246 606 — 9 331 623

1979 Miktar 8 405 Baş 297 200 Baş — 2 227 Ton
Tutar ($) 3365 908 26 269 887 — 6 970 842

1980 Miktar — 830 079 Baş — 5 593 Ton
• Tutar ($) — 90 102 326 — 17 367 245
1981 Miktar 41 569 Baş 1609 592 Baş 1 707 24 711 Ton

Tutar ($) 19 746 528 186 809 014 4 473 580 76 177 120
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TÜRKlYENİN DÜNYADAKİ YERİ

FAO 1978 yıllığına göre dünyada 
239 230 000 baş dana ve sığır kesilerek 
46 796 000 ton sığır eti üretildiği ve orta
lama karkas ağırlığı 196 Kg. olduğu hal
de ayni yılda Türkiye’de DİE yayınları
na göre toplam mezsbaha içi kesimi ola
rak 1566 750 baş dana ve sığır kesilerek 
bundan 106 628 ton et üretilmiştir. Orta
lama karkas ağırlığı 56.0 Kg. dır. Yalmz 
yetişkin sığır ortalama ağırlığı ise 76.8 
Kg. dır.

Keza dünyada yine 1978 yılında 
362 630 000 baş koyun kesilip bundan
5 515 000 ton et üretilmiştir. Ortalama 
ağırlık 15 Kg. dır. Türkiye’de aynı yılda
6 413 000 koyıın-kuzu kesilmiş, bundan 
78 945 ton et üretilmiştir. Ortalama kar
kas ağırlığı 12,3 Kg. dır. Yalmz koyun 
karkas ağırlığı ise 16,7 Kg. dır.

Görüldüğü gibi dünyadaki ortalama 
196 Kg. lık dana-sığır karkas ağırlığına 
karşılık Türkiye’de bu rakam 56.0 Kg. 
olup diğerinin % 28,6 sına, keza dünya 
koyun-kuzu ortalama karkas ağırlığı 15 
Kg. olduğu halde bu rakam Türkiye’de 
12,3 Kg. olmakla diğerinin % 82 sine te
kabül etmektedir.

Türkiye’de özellikle sığır-dana kar
kas ağırlığının dünya ortalamasının %
28,6 sı gibi düşük bir düzeyde kalması :

SIĞIR + DANA
YILLAR Kesilen Baş Karkas Kg.

Ortalama
1977 40740 102.4
1978 77000 111.2
1979 96253 101.7
1980 80716 122.6
1981 114714 113.8

a — Hayvanlarımızda ciddi ve yay - 
gın bir ırk ıslahının sağlanamamış ol
ması,

b — Genetik kapasiteye ulaşacak bir 
besleme imkâmna kavuşturulamamış bu
lunması,

c — Karkas et verimini olumsuz yön 
de etkileyen salgın ve paraziter hayvan 
hastalıkları ile yeterince ve etkin müca
delenin başanlamamış olması ,

thtimaMni hatıra getirmektedir.
Bu ihtimallerin dışında Türkiye’de is

tatistik rakamlarının sıhhatli olmadığım 
da iddia etmek yerinde olacaktır. Zira 
FAO 1978 Yıllığına göre Türkiye’de orta
lama sığır karkas ağırlığı 95 Kg. görüldü
ğü halde DİE 1978 yılı yayınında bu ra
kam (dana hariç tutulduğu halde) 76,8 
Kg. dır.

Oysa aralarında Ankara, Bursa, Kon
ya, Kayseri, Elazığ ve Eruzurm gibi bü
yük şehirlerin de bulunduğu 12 şehri
mizde Belediye adına Kurumumuzca Mez
baha kesimleri yapılmaktadır. Sıhhatin
den şüphe edilemeyecek olan Kurumu - 
muz rakamlarına göre Kurumlunuzdaki 
Mezbaha kesimi karkas ortalamaları :

KOYUN + KUZU
Ortalama 

Kesilen Baş Karkas Kg.
886 090 17.1
832 883 17.8
864 632 15.4
864 315 17.5

1 090 641 17.2



-

Kesim Salonundan Bir Görünüş

Küçükbaş Gövde Etlerin SOĞUK DEPO’ ya Nakl i
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Daha ziyade yetişkin hayvan kesen 
Kurumumuzun kendine ait kesimlerdeki 
karkas ortalamaları ile aşağıdaki gibidir.

S I Ğ I R K O Y U N
YILLAR Kesilen Ortalama Kesilen Ortalama

Bsş Karkas Kg. Baş Karkas Kg.
1977 420 791 149,9 768 798 22,2
1978 339 980 156,6 754 588 „ 20,6
1979 289 766 163,7 444 713 21,7
1980 226 067 161,2 281179 20,4
1981 287 161 177,4 368 426 19,5

DlE ce belirtilen mezbaha kesimi or
talama karkas ağırlıklarının, Kurumu - 
muzca eşhas adına yapılan kesimlerdeki 
karkas ağırlıklarından bariz şekilde dü
şük çıkması gerçeği yansıtmayıp kanaa
timizce bir yanlışlığın ve hatanın ifadesi
dir. Zira bildiğimiz kadarı ile mezbaha
larda ciddi ve iyi bir kontrol olmadığı 
gibi özellikle bir kısım küçük mezbaha
larda canlı hayvan ve et kantarı bile yok
tur. Perakendeci kasap esnafı kendi sa
tacağı eti canlı olarak kendisi kesmekte 
ve et haline dönüştürmektedir. Karkas 
olarak alım satım konusu yapılmayan 
ette de sıhhatli bir tartı gerekli görül
memektedir. Mezbaha rüsumu, vergi ve 
kontrol altında tutulamayan mezbahada 
kesim ücretini az ödemek için, esasen iyi 
tartımlar sıhhatli yapılamamaktadır.

DlE rakamlarına göre Türkiye’de
1981 yılı itibariyle :
49.598.000 Koyun 15.981.000 Sığır
18.926.000 Keçd 1.002.000 Manda
67.524.000 16.982.000 Kasaplık 
hayvan vardır.
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ET v© BALIK KURUMUNUN 
ET ENDÜSTRİSİNDEKİ YERİ

Et ve Balık Kurumu başlangıçta hay
van üreticisine devamlı ve istikrarlı bir 
pazar oluşturmaktan ziyade, tüketicinin 
et ihtiyacını özellikle büyük şehirlerin et 
ihtiyacını devamlı, hijyenik ve ucuz fiyat
larla sağlamayı amaçlamış ve politika
larım buna göre oluşturmuştur.,

Bu yıllarda Kurum bir taraftan ken
dini kamuya kabul ettirmeğe çalışırken 
diğer yandan da gerek Hayvancılık Et 
Sanayiine gerekse bununla ilgili yan sa- 
nayiilere olumlu katkılarda bulunmuştur. 
Yem Sanayi A.O. mn ilk üç fabrikasının 
Kurumun ilk dört kombinasından üçü o- 
lan 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
latçısı ve tanıtıcısı olmuştur.

Frigorifik ve ' ürmos nakliyatı ger
çekleştirmiş, bugün çok yaygınlaşan bu 
sektöre önderlik ve öncülük etmiştir. 
TAŞITLAR
— 84 Adet 15 ton kap. frigorifik treyler

— 28 Adet 6,5 
— 182 Adet 3,5
— 124 Adet 13
— 20 Adet 8

» kamyon 
Termos Kam. 
Termos Vagon 
Termos Vagon

— 10 Adet Canlı Hayvan taşımaya mah
sus treyler taşımacılık hizmetlerinde kul
lanılmaktadır.

Aynca D. D. Yollarının nezdinde bu
lunan Frintaş’a ait araçların, Kurumumu- 
za devri 1981 yılında sonuçlandırılmıştır. 
Bununla ilgili araçların durumunu göste
rir cetvel aşağıdadır.
FRİNTAŞ’TAN DEVİR ARAÇLARIN 
DURUMUNU GÖSTERİR CETVEL 
Çekici : 129 Adet 60 Adedi çalışır

duruma getirilmiştir. 
Kasa : 129 Adet 16 Adedi çalışır

durumda
Açık Kasa : 50 Adet 21 Adedi çalışır

durumda
Binek : 2 Adet Çalışır Durumda

Tamire muhtaç olan Frintaş’a ait 
araçların tamir bakım ve yedek parça ih
tiyacı tamamlandıkça peyderpey taşıma 
filomuza katılmaktadır.

31.12.1982 tarihi itibari ile 144 frigo
rifik treyler faaliyettedir.

Keza soğuk depoculuk alanında bilgi, 
teknoloji, tarife, usul ve yöntem geliştir
mek ve teknik eleman yetiştirmekle so
ğuk depoculuk sektörünün de önder öncü
sü olmuştur.

Taşıtlarımızdan bazıları

**•
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1974 Yılında Kuruma ilk defa taban 
fiyat uygulaması ve destekleme alımı ya
pılması görevi verilmiştir. Dar imkânlara 
rağmen Kurumun bu hizmeti başarılı ol
muş, bu tarihten sonra besicilik oldukça 
hızlı bir gelişme göstermiş ve özellikle sı
ğır ortalama karkas ağırlıkları artmıştır. 
Nitekim senelerdir. 90-110 Kg. arasında 
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 163,7, 1980 de 161,2, 
198 yılında da 177,4 çıkmıştır.

Kurumumuz bugün 19 Et Kombinası,
I Tavuk Kombinası, iki Balık Unu, Balık 
Yağı ayrıca, 1 Balık Konserve Fabrikası,
II Soğuk Deposu ile mal ve hizmet üret
mektedir.

Et Kombinalarında Yurdumuz için 
şimdilik en modern teknoloji uygulana
rak, et, et mamulleri, deri ve bağırsak, 
kesim artıklarının, işlenip değerlendiril - 
mesi ile çeşitli ürünleri,

Tavuk Kombinasında Modern Tekno
loji kullanılarak sağlığa uygun tavuk eti,

Balık-Unu Balık-Yağı ve Konserve 
Fabrikalarında Yem Sanayiinin ve özel
likle tavuk beslenmesinin en değerli mad 
desi olan Balık-Unu çeşitli sanayiin önem
li bir girdisi olan Balık-Yağı ve insan gı
dası olarak da balık Konservesi üretil - 
mektedir.

Soğuk Depolarda özellikle Özel Sek
töre öncülük ve önderlik eder nitelikte, 
usul ve yöntem geliştirici, eğitici hizmet 
üretilmektedir.

Ürıeıtilen Mallan işlenmesi, Değerlen
dirilmesi ve Buna İlişkin Kapasiteler :

19 Et Kombinasının kapasitesi 38 600 
küçük baş/gün ve 5.300 büyük baş/gün 
canlı hayvan kesimi yada onun eşiti olan 
772 ton/gün küçükbaş, 795 ton/gün bü
yükbaş et olmak üzere toplam 1.567 ton/ 
gün ettir.

Ancak, Türkiyed’e henüz besiciliğnı 
Çok yaygınlaşmamış olması özellikle kü
çük baş besiciliğinin geniş çapta meraya 
bağlı olması Kombinalara kasaplık hay -

van geliminin düzenini etkilemektedir. Bu 
nedenle bağlı olarak Kombinalarda örne
ğin koyun akımının bol ve koyun pazar
lamasının elverişli olduğu aylarda en yük
sek düzeyde koyun almak ve yıllık koyun 
eti ihtiyacım karşılamak üzere stok ya
pabilmek için Kombinalarda büyükçe bir 
koyun kesim kapasitesi yaratılmak zo
runda kalınmıştır. Zira atıl gibi görünen 
kapasite, kapasite cetvellerine de intikal 
ettiği üzere tesisat bakımından vardır, 
işçi istihdamı bakımından uyumludur. Ni
tekim iki Kombina hariç (Bursa ve An
kara) diğer Kombinaların koyun kesim 
salonlan için ayn bir kesim ekibi kadro
su yoktur. Koyun kesimleri sığır kesimi 
yapan kasaplarla kısmen ve gereksindi
ğinde de iş durumu elverişli Kombinalar
dan getirilen geçici görevli kasaplar eli 
ile yapılmaktadır.

Bu durum dikkate alındığı takdirde 
günlük kesim kapasitesini 900 ton, yıllık 
kesim kapasitesini de 216.000 ton et ola
rak kabul etmek gerekmektedir. Günlük 
soğutma kapasiteside bu miktarlarla u- 
yum halindedir.

Üretilen etler soğutularak gövde ve 
parça et halinde günlük tüketime sunu
lurken fazla etler de dondurularak ileriki 
aylann yada Kombinalann gereksinimini 
karşılamak üzere stoklanmaktadır.

Diğer taraftan etlerin bir bölümü su 
cuk-Sosis-Salam gibi şarküteri ve kutu et 
konserve yapımında kullanılmaktadır.

Etlerin parçalanarak parça-paket et 
halinde tüketiciye sunulması, özellikle ö- 
nem arzetmektedir.

Zira bu kanaldan ve bu biçimde ya
pılan sunular, tüketiciye aracısız yapıl
dığından tüketici ucuz sıhhi ve hilesiz et 
alma olanağına kavuşmaktadır.

Parça-paket et üretiminin daha çok 
artınlması için AnkaralSincanköy’de 75 
ton/gün kapasiteli modern bir Et işlet
me Merkezi deneme işletmesine devam et
mektedir. Bu merkezde günde 40 ton pa
ket et, 35 ton da et mamülleri hazırlana
caktır.

43

/



Yan Ürün Üretimi ve Değerlendiril
mesi :

Kombinaların asıl ürünü olan etten 
sonra gelen en önemli yan ürünleri saka- 
dat, Deri, Bağırsak ve değerlendirme iş
lemine tabi tutulmuş rendering ürünle

ridir.
Sakadat:
Gövde et ağırlığının % 20 sine teka

bül etmektedir. Önceleri bunun pek az 
kısmı Jele işkembe ve Füme-Dil gibi şarkü
teri üretiminde kullanılıp büyük kısmı 
ihale suretiyle satılırken, bugün daha bü
yük kısmı Şarküteride kullanılmakta ge
ri kalanı da parçalanarak satış mağaza
larımız ve satış birimleri eli ile doğru
dan tüketiciye iletilmektedir.

Deriler :
Önceleri koyun derileri Zeytinburnu 

ve Erzurum Kombinalarında mevcut pik
le tesislerinde pikle ve asorti edildikten 
sonra döviz karşılığı dışa satılırken 1977 
yılı İcra Plâmnda getirilen ve 1978 yılı 
programında tekrarlanan 58 numaralı 
tedbir gereği piklaj daireleri kapatıldı
ğından iç piyasada ham halde satılmağa

başlanmıştır. Bundan, deri ve deri kon
feksiyon sanayiinin ham maddesiz bıra- 
kılmamasının amaçlandığı anlaşılmakta - 
dır.

Sığır derileri ise dikkatli üretim, dik
katli bir muhafazadan sonra ötedenberi 
dç piyasaya ve çok defa da Sümerbank 
Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasına sa
tılarak değerlendirilmektedir.

Bağırsaklar :
Koyun bağırsaklarının tamamı üre - 

tildiği Kombinada orijinal işleme işlemi
ne tabi tutularak Zeytinburnu Kombina
sına gönderilmekte, burada büyük bir bö
lümü asorti edilerek dış satıma verilmek
te, İşlenemeyen az bir bölümü de orijinal 
halde iç piyasada satılmaktadır. Tamamı
nın asorti edilememesinin tek nedeni, 
mevcut mevzuat karşısında çok ince ve 
hassas ustalık isteyen bu, konuda yete
rince kalifiye elemanın bulunamaması ve 
mevcutların elde tutulamamasıdır.

Sığır bağırsakları ise orijinal olarak 
işlendikten sonra iç piyasada değerlendi
rilmekte dış sipariş oldukça asorti edile
rek satılmaktadır.
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Rendering Ürünlieri :
Rendering tesisleri, kesim artığı o- 

lan, marazi madde sayılan bir bakıma im
hası gereken ve bunun için imha masra
fını gerektiren hastalıklı et ve sadakat 
ile kan kemik ve yenmeyen ve yenemeyen 
çeşitli artıkların zararsız hale getirildiği 
ve üstelik işlenerek bunlara ekonomik 
değer kazandırıldığı tesislerdir.

Burada et unu, et kemik unu ve kan 
unu üretilerek yem katkı maddesi, aynı 
işlem esnasında rendering yağları üretile
rek sanayiin yağ hammaddesi elde edil
mekte, ayrıca Boynuz Tırnak Unu (ihraç 
malı) ve konsantre safra (Kimyasal ham 
madde) üretimi yapılmaktadır.

Üretimde Yenileştirme ve İyileştirme 
Çalışmaları :

a) Parça Paket Et;
Sincanköy’de kurulmakta olan Et iş

leme Merkezinde en modern teknoloji kul
lanılarak en iyi parçalama ve paketleme 
yöntemleri uygulanarak kaliteli paket et 
ve şarküteri deneme üretilmelerine devam 
edilmektedir.

Et Mamulleri :
Et mamulleri ve özellikle şarküteri

nin günün koşullarına ve modem et tek
nolojisinin gereklerine göre iyileştirilme
si ve geliştirilmesini sağlamak üzere TÜ

BİTAK’a (Marmara Bölgesi Merkezine)
2 proje yaptırılarak bu konudaki çalış - 
malar bitirilmiştir.

Kesim, Yüzüm ve Deri Üretimi : 
bir firmaya özel olarak yaptırılan bir sı
ğır deri yüzme makinası Ankara Kombi
nasında denenmiş ve olumlu sonuç alın
mıştır. Diğer Kombinalar için de yaptırıl
mış olup montaj safhasındadır. Makina 
ile yüzümde, sığır derilerinde yüzüm sıra
sında oluşan kusur ve arızalar yok dene
cek kadar azalmıştır. Ayrıca Makina ile 
yüzümde işçilikten de tasarruf sağlana
caktır. Koyun derilerinin yüzümü içinde 
yeni bir teknoloji geliştirme çalışmaları 
yapılmaktadır.

Rendering :
Rendering ürünleri üretiminde özel

likle presleme tekniğinde yenileşme ça
lışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar 
tamamlandığında üretim artışı işçilikten 
tasarruf ve kalite yükselmesi sağlana
caktır.

Kurum da 1985 yılında Kombina sa
yısı 30’a yükselecek ve bugünküne naza
ran kapasitede önemli bir artış kaydede
cektir. Böylece imkânlar verildiği takdir
de Kurumun Hayvancılık ve Et Endüst
risi alanında etkinliği çok artacaktır.
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PAZARLAMA
Kurum; ürettiği et ve diğer hayvan

sal ürünleri gerek yurtiçinde gerekse ih
racat yolu ile pazarlamakta ve değerlen
dirmektedir.

Kurumun yurtiçi satışlarda uygula
makta olduğu başlıca ilkeler aşağıda be
lirtilmiştir.

Kurumumuz üretim ve satış faaliyet
lerinin temelini gövde et oluşturmaktadır. 
Gövde etlerin satışı, bağlantılı ve serbest 
olmak üzere iki şekilde sağlanmaktadır. 
Kurumun bağlantılı satışları, başta M.S. 
Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlı
ğına bağlı birlikler olmak üzere Hastaha- 
ne, Okul Fabrika v.s. toplu iaşe yapan 
resmi ve özel sektör kuruluşlarına yapıl
maktadır. Serbest gövde et satışlarımız 
dse, iç tüketim için Kurum dışı pazarlama 
kanalları (Belediyeler, Süper Marketler, 
Kooperatifler v.s.) vasıtası ile yapılmak
tadır.

4
5

Kurumumuzıııı satılmakta olan 
mamulleri
■ Sığır ve Koyun Eti : 

a — Gövde
b —Kemiksiz (5 ilâ 10 Kg. amba

lajı içinde) 
c — Parça-Paket (1 Kg. veya 1/2 

Kg. lık ambalajlı)
• Tavuk Eti : Temizlenmiş 1 adetlik 

ambalajda
• Et Mamülleri : 

a — Sucuk
b — Sosis 
c — H. Salam 
d — M. Salam 
e — F. Dil 
f — Jele İşkembe 
g — Konserve (Çeşitli) 
h — Kavurma

- Sakatat :
- Yem Katkı Maddeleri 

a —< Et-Kemik unu
b — Kemik Unu 
c — Balık Unu 
d — Kan Unu

- Ham Yağlar :
Kuyruk, iç-çöz böbrek yağı
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y . Erimiş Yâ^lâr ı A.ynca elde edilen diğer hayvansal
yan ürünlerde (örneğin, ham ve eritilmiş

a __ Don Yağı yağlar, deriler, hayvansal kökenli yem
b __ Rendering yağı katkı maddeleri) ilgili sanayi sektörünün

ihtiyacına sunulmaktadır. Yan ürünler ge-
8 __ Deriler nellikle ihale yoluyla satılmaktadır. Sığır

derileri anlaşma yoluyla Sümerbanka ve-
9 — Bağırsaklar rilmektedir. Koyun derileri sanayicilere

10   Balık Yağları intikal ettirilmektedir. Koyun bağırsakları
ihraç için işlenmektedir.

İ H R A C A T  (br : dolar)

YILLAR T U T A R

1979 Et ve Ürünleri 8 438 686
1979 Canlı Hayvan 28 846 926
1980 Et ve ürünleri 5 384 842
1981 Et ve ürünleri 21 721 906
1982 Et ve ürünleri 25 085748

BİRİM*. MİLYON $

1979



BALIKÇILIK FAALİYETLERİJ»

Türkiye balıkçılığının geliştirilmesi 
ve modernize edilmesi konusu, 1949 tari
hinde Lou Menges Firması tarafından ha
zırlanıp Toprak Mahsulleri Ofisine veril
miş olan rapor üzerine ele alınmıştır.

1950 yılında Marshall yardımından 
yararlanılarak Lou Menges programında
ki tavsiyelere de uyulmak suretiyle 8 adet 
balıkçı gemisi, 8 adet Frigorifik tertibatlı 
nakliye gemisi, 1 adet Araştırma gemisi,
3 adet araştırma motoru, 41 adet muhte
lif beygir gücünde teknesiz deniz motoru 
ve 12000 paket balık ağ ipliği Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından yurda ithal 
edilmiştir.

Bunlardan ağ iplikleri ile teknesiz de
niz motorları yurdun muhtelif bölgelerin
deki ihtiyaç sahibi balıkçılara tahsis ve 
tevzi edilmiştir.

28.8.1952 tarihli 3/15557 sayılı karar
name ile yürürlüğe konulan K/871 sayılı 
Koordinasyon kararı ile kurulan Et ve 
Balık Kurumunun 1.10.1952 tarihinde ça
lışmalarına başlaması üzerine; Toprak 
Mahsulleri Ofisince balıkçı, nakliye ve 
araştırma gemileri Kuruma devredilmiş
tir. Kararname ile kendisine verilen ba
lıkçılık konusundaki hizmetleri yürütmek 
amacı ile tekne halinde devretdiği gemile
ri lüzumlu gereçlerle donatma yoluna git
miştir. ilk olarak 180x32 fadım eb’adında
3 adet pamuk hamsinoz gırgır ağı getir
mek suretiyle balıkçı gemileri teçhiz ede
rek deneme balıkçılık çalışmalarına baş
lamıştır.

Kararnamesinde Et ve Balık ile ilgili 
etüd ve araştırmalara yer verildiğinden 
Kurumca F.A.O. dan uzman talep edilmiş 
ve 1953 yılında getirtilen uzmanlarca İs
tanbul’da Oseanografi, Balıkçılık biyoloji 
tecrubi balıkçılık ve ticari balıkçılık konu-
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lannda kurslar verdirip eğitim çalışmala
rı yapılmıştır. Hey’et başkam tarafından 
hazırlanan raporun tavsiye bölümünde 
tatbiki araştırmalara ihtiyaç gösterilerek 
bu çeşit araştırmaları yapacak Laboratu- 
varların kurulması temenni edilmiştir.
Buna uyularak 1955 yılında İstanbul’da
tatbiki balıkçılık araştırmaları ve tecrübd 
balıkçılığın yer aldığı E.B.K. Balıkçılık
Araştırma Merkezi hizmete açılmıştır.
Araştırma merkezi yerli ve yabancı uz
manlarla imkanlar ölçüsünde Türkiye Ba
lıkçılığı için faal çalışmalar yapmıştır.

Araştırma merkezi 1961 yılına kadar 
faaliyet göstermiş ve oldukça önemli iler
lemeler de kaydetmiş olmasına rağmen 
araştırmanın masraflı olması nedeni ile bu 
konudaki faaliyetlerini durdurmak zorun
da kalmıştır, 1961 yılında E.B.K. bünye
sinde Balıkçılık Müdürlüğü ve 1966 yılın
da da İstanbul’da Şube Müdürlüğü kurul
muştur.

BALIKÇILIK MÜESSESESİNİN
KURULUŞU
Balıkçılık Müessesesi Müdürlüğü, İs

tanbul Şube Müdürlüğü, Beşiktaş Soğuk 
Deposu, 1963 yılında faaliyete geçen Trab
zon Soğuk Depo ve Balıkyağı-Unu Fabri
kası gibi ünitelerin birleştirilmesi suretiy
le teşekkül etmiş ve 15 M.lyon sermaye 
ile 1968 yılında kurulmuştur.

Müessese 440 sayılı kanuna bağlı bir 
kuruluş olarak iktisadi alanda ticari esas
lara göre verimlilik ve kârlılık anlayışı 
içinde, balıkçılık konusunda kuruma ve
rilen hizmetleri yürütmek amacı ile Genel 
Müdürlükçe bir yönetmelik esasları çer
çevesinde;

Balıkçılık hizmetlerini düzenlemek 
ve yürütmek; üretimi ve endüstrisini kur
mak, geliştirmek, her türlü iç ve dış tica
retini ya^mıak suretivle balık ve balığın 
yan ürünlerini değerlendirmek, gemi r 
letmeciliği teknik ve tatbiki araştırma, so
ğuk ve donmuş muhafaza islerini yürüt
mekle çalışmaları belirlenmiştir.

Müessese gere* jü±>.K. bünyesinde 
bir servis halinde çalışırken gerekse mü

essese halinde örgütlenmesinden sonra 
ürettiği balık miktarı yönünden ekono
miye önemli bir katkıda bulunamamıştır.

Ancak Balıkçılık Müessesesinin özel 
sektör balıkçılığının gelişmesinde öncü ol
ması yönünden ekonomiye katkısı önemli
dir. Av metodlarında ve tekne tiplerinde 
sağlanan gelişmeler Et ve Balık Kurumu’- 
nun bu konudaki çalışmaları ile ilgilidir. 
Özellikle balık üretimini kolaylaştıran ve 
arttıran modern araç ve gereçlerin Tür
kiye’ye getirilmesi, kullanılması ve alman 
olumlu sonuçların özel sektöre gösterilme
si, öğretilmesi Kurumun yıllar boyu yap
tığı araştırmaların bir neticesi olmuştur.

Balıkçılık Müessesesinin kurulmasın
dan sonra kısa bir süne olsa konu ile ilgi
li araştırma çalışmaları devam etmiş, an
cak masraflı olması nedeniyle bu tür ça
lışmalara tamamiyle son verilmiştir.

Kurumun elinde atıl durumda bekle
tilen 8 adet av gemisi 8 adet frigorifik 
tertibatlı nakliye gemisi, 4 adet araştırma 
gemileri devamlı zarar etmeleri nedeniyle, 
(1967-1968 ve 1960 yılları hesaplarını tet
kik etmekte olan T.B.M.M. Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunda, gemi
lerin mümkün olan sür’atle tasfiyesi için 
aldığı karar gereğince), 1972 yılından baş
lamak üzere muhtelif tarihlerde satılmış
tır.

Eski bir teknolojiye göre kurulmuş 
bulunan ve 1963 yılında faaliyete geçen 
Trabzon Balık-Unu ve Yağı Fabrikasında, 
istenilen başarıya ulaşılması ve donmuş 
muhafaza kapasitesini yükseltmek ama
cıyla 1978 yılında 100 ton/gün olan kapa
sitesi 300 ton artışla 400 ton/güne çıka
rılmıştır.

1980 tarihine kadar İstanbul/Beşik
taş’ta bulunan Balıkçılık Müessesesi Mü
dürlüğü balıkçılık konusundaki faaliyet
lerin Karadeniz Bölgesinde yoğunlaşması, 
ayrıca mevcut işletmelerimizin İstanbul’
dan yönetilmesinin güçleşmesi karşısında, 
Balıkçılık Müessesesi Müdürlüğümüz 
13.11.1980 tarihinde Ordu/Fatsa’ya nakle
dilmiştir.



FATSA BALIK KOMBİNASI

Doğu Karadeniz Bölgesindeki balık 
potansiyelini ve balık üreticisinin emeğini 
değerlendirecek, tüketicinin protein ihti
yacını sağlayacak, ihracata dönük bir ya
tırım olması dolayısıyla da ülkemize dö
viz kazandıracak olan bu tesisimizin pro
jeye alınışı, 1973 yılında olmuştur. Proje
mizin bir özelliği de Türkiye ile Federal 
Almanya hükümetleri arasında akdedilen 
Teknik Yardım anlaşmasının neticesi ola
rak Türk ve Alman personelinin işbirliği 
ve finansmanı ile vücuda getirilmiş olan 
Fatsa balık kombinası balık unu ve balık 
yağı üretim deneme işletmesine Ocak 1979 
yılında geçmiş olup konserve hattınında 
devreye girmesi ile 8.2.1982 tarihinde res
men hizmete girmiştir.

Tesisimiz modern teknolojinin icabet- 
tirdiği son sistem makina ve teçhizat ile 
donatılmış ve sadece Karadeniz bölgesin
de değil Türkiye hatta Balkanlar çapında 
örnek bir kuruluştur.

Daha önce tamamen yem katkı mad
desi, balık unu ve sanayide kullanılan ba

lık yağı üretimi için açılan diğer tesisler
den ayrı bir özelliğe sahip olan fabrika 
artık, insan gıdası olan konserve balık ile, 
temizlenmiş ve paketlenmiş pişirilmeye 
hazır balığı da yurdumuzun iç kesimle
rinde denizden uzak bölgelerdeki vatan
daşlarımızın hizmetlerine arzetmek için 
büyük çabalar gösterecek, onların yılın 
her mevsiminde balık ihtiyaçlarını temin 
edecek ve bu alanda önderlik yapacaktır.

Tesisimiz, balık boşaltma tertibatı, 
alrslyon salonu, balık yağı-unu fabrikası, 
konserve fabrikası, camgöz işleme odası, 
hamsi tuzlama yeri, balık tütsüleme tesi
si, plakalı dondurma tesisatı, yaprak buz 
imal yeri, donmuş muhafaza odaları, bu
har soğutma tesisatı, büro ve sosyal te- 
s'slerden meydana gelmiştir.

Tesisin, buz fabrikası ve soğuk depo
ları ile buhar santralının makina ve dona
tımı yerli olup, konserve fabrikası, balık 
ya^ı-unu fabrikası, buz fabrikası plâkalı 
dondurucu gibi çok özel ve en yeni tekno
loji ürünü olan tesisler ithal edilmiştir.
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Tesisimizde kampanya döneminde 
günde yaklaşık 335 ton ham balık işlene
rek bundan;

— 10 Ton Balık Konservesi,
— 15 Ton Donmuş Balık,
— 50 Ton Balık Unu,
— 15 Ton Balık Yağı üretme imkâ 

nına sahip bulunmaktadır.
Üretilecek taze, donmuş balık ile kon

serve ve tuzlanmış balığın büyük bir kıs
mı yurttaşlarımızın tüketimine balık ya
ğı ve balık unu ise sanayiimize katkıda 
bulunmaktadır. Kampanya dönemi dışında 
camgöz cinsi köpek balığı ile dış piyasa

larda zaman zaman avlanabilen diğer ba
lıkların da muhtelif şekillerde ihracat 
amacı ile değerlendirilmesi imkânı mev
cuttur.

Halen tesislerimiz balık sezonunda 
(Kasım-Nisan) balık yağ ve balık-unu ya
nında özellikle hamsi konservesi üretmek
tedir.

230 ve 400 gramajlı imalatımız ma
ğazalarımız ve diğer firmalar tarafından 
iç piyasada satışa arzedilmiş olup daha kü
çük gramajlı konserve üretimi çalışma
larına da başlanmıştır.

Ayrıca konservelerimiz Suudi Arabis
tan’da da pazarlanmaktadır.

Balık Konservesi Çeşit lerimiz



PERSONEL DURUMU
a — Kununumuzda 31.12.1982 tarihi 

itibariyle 5468 yevmiyeli 1841 aylıklı ol
mak üzere toplam 7309 personel çalış

maktadır, Bununla ilgili olarak 4 yıllık 
personel durumunu gösterir cetvel ve Gra
fik aşağıda gösterilmiştir.

ÇALIŞAN PERSONEL

YILLAR İŞÇİ ADEDİ MEMUR ADEDİ TOPLAM
1979 6632 2000 8632
1980 5977 2015 7992
1981 5592 1952 7544
1982 5471 1849 7320

3 ^ 3  İŞÇİ 

CÜZİ MEMUR
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K U R U M U N  İ Ş T İ R A K L E R İ
A D I SERMAYESİ KURUM HİSSESİ % ORANI ÖDENMİŞ SERMA

Antalya Mezbaha ve Soğuk Dep. Ltd. Şti. 20.000 — 8.000,— 40 8.000,—
Balıkesir Soğuk Depoculuk Ltd. Şti. 100.000 — 49.000,— 49 49.000,—
Bursa Soğuk Depoculuk Ltd. Şti. 4.250.000 — 2.210.000,— 52 2.210.000,—
Başak Sigorta A.Ş. 3.000.000 — 200.000 — 6,6 200.000,—
Kıbns Türk Sanayi Holding Ltd. Şti. 850.000.000 — 42.500.000 — 5 12.500.000 —
Kemsan A.Ş. 400.000.000,— 80.000.0oo,— 20 80.000.000 —
Migros Türk T.A.Ş. 137.000.000 — 15.985.000,— 11,66 15.985.000,—
Yapağı Tiftik A.Ş. 500.000.00o,— 2.000.000,— 0,4 2.000.000,—
Yem Sanayi A.Ş. 2.000.000.000,— 37.210.000,— 1,9 37.210.000,—
Yurttaş A.Ş. 9.000.000,— 993.500 — 11 993.500,—
Gima T.A.Ş. 1.000.000.000,— 93.189.000 — 9,3 93.189.000 —
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Y A T I R I M L A R

E.B.K. Bugün çalışmakta olan tesis
lerinin gelecekte yeterli olmayacağı dü
şüncesiyle programa aldığı projelerini ve
rilen imkânlar ölçüsünde gerçekleştirme 
gayreti içinde bulunmaktadır.

Faaliyette olan 19 et kombinasına 
ilaveten 11 et kombinası daha yapmakta
dır.

Bunlar :
1 — Sivas Et Kombinası
2— Malatya Et Kombinası
3 — Eskişehir Et Kombinası
4 — Kastamonu Et Kombinası
•5 — Mardin Et Kombinası
6 — Afyon Et Kombinası
7 — Bingöl Et Kombinası

BİR : MİLYON TL.
YILLAR ÖDENEK
1979 570.0
1980 745.0
1981 1210.0
1982 1302.0

8 — Hakkari/Yüksekova Et Kom
binası

9 —* Adıyaman Et Kombinası
10 — Niğde/Aksaray Et Kombinası
11 — Gümüşhane/Bayburt Et Kombi

nası
Ayrıca,
1 — Giresun
2 — K. Maraş Soğuk depolarımızın 

inşaatı sürdürülmektedir.
Kurum devam eden işlerin mevcut im

kânlarla programlanan sürede bitirilmesi 
prensibine sadık kalınarak 1983 yılı yatı
rım programı hazırlamıştır.

1979-1982 yılları yatırım programı 
ödenek ve gerçekleşme durumunu gösterir 
cetvel ve grafik aşağıda görülmektedir. 
HARCAMA GERÇEKLEŞME

ORANI %
507.0 88.9
726.0 97.4

1142.0 94.4
931.2 71.5

(Kesin olmayan)

SSSVVvİVÎ
570,0 SSSSSNSSS

tosvKss

birim (nıilyon)
1302.0

12100
1142.0

harcam a  

f l ödenek

1979 1980  1981  1982
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İnşaatı devam ıeden Hakkari (Yüksekova) Et Kombinamızın Haziran 1982 tarihi
itibariyi© gıelişim görüntüsü.

Yatırımlarımızdan Ankara Oğulbey köydeki holleriım prefabrik gelişmesi
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HAYVANCILIĞIMIZ VE

Son otuz yılda et üretilen hayvanla ra 
larla aşağıda gösterilmiştir.

Türkiye’de hayvan

Hayvan cinsi 1950 1960
Sığır 10,1 12,4
Koyun 23,1 34,5
Kılkeçi 14,5 18,6
Ankara keçisi 4,0 6,0
Manda 0,9 1,1

52,6 72 6

Kanatlı 20,3 28,8
Kaynak. D.Î.E. tarım istatistikleri

Et üretiminin en büyük bölümünü 
sağhyan sığır ve koyun sayıları devamlı 
artış gösterirken, manda sayısı aynı dü
zeyde kalmış, kılkeçisi ve Ankara keçisi 
sayısı ise azalmıştır. En büyük sayısal ar
tış kanathlarda olmuştur. Sığır, koyun ve 
kanatlılardaki artışların yarıya yakm kıs
mı 1970 yılından sonra meydana gelmiş
tir.

Türkiye 81,4 milyon büyük ve küçük 
baş hayvanla dünyada 8., AJE.T.’de 1. sı
rada yer almaktadır. Fakat birim başına 
elde edilen ürün gelişmiş ülkelerdeki üre
timle kıyaslanınca oldukça düşük bir dü
zeyde bulunmaktadır.

1960’lı yıllardan başlayarak, kalkın
masını plânlara bağlayan ülkemizin hay
vancılık sektöründe öngördüğü hedefleri 
ve ulaştığı sonuçları başarılı nitelemek 
mümkün değildir. Nitekim 1957-1961 yıl
lan arasındaki dönemde hayvansal üre
timdeki ortalama artış hızı % 3,5 iken, 
III. beş yıllık kalkınma plam döneminde 
% 4,7 olabilmiştir.

Kırsal alanda yaşayan köylü aileleri
nin biryanda bitkisel, diğer yanda hay-

ET SORUNU
ait sayısal bilgiler onar yıllık aralık-

varlığı (milyon baş)
1970 1979 1950’ye göre artış %
12.8 15,6 54
36,5 46,0 99
15,0 15,1 4
4,4 3,7 8
1,1 1,0 11

69.8 81,4
34,2 56,2 177

vansal üretim alanlarında, bazen de hem 
bitkisel hem de hayvansal üretim biçi
minde ekonomik uğraşı verdiğini görmek
teyiz. Kırsal alanda yer alan aile sayısı
4 milyon dolayında olup bunların 1/4 
ünün geçimlerimi hayvancılık ve hayvan
sal üretimden sağladıkları tahmin edü- 
mektedir.

Hayvancılık işletmelerinin çoğunluğu, 
ekonomik bilinçlilik ve bilimsellikten yok
sun, yığın halinde üretim olanağına sahip 
değildirler. Genellikle yurt düzeyinde kü
çük, yaygın ve dağınık bir biçimdedir. Ter
minal pazarlardan uzakta bulunan bu üre
tim üniteleri, tüketim pazarlarının talep 
ve kalite eğilimleri hakkında da yeterli 
bilgiden yoksundurlar. Bu husus, aracı 
marjının yükselmesine, üreticinin emeği
nin değerlendirilmemesine, tüketicinin ise 
daha pahalı tüketmesine neden olmakta
dır.

Hayvancılığın gelişmesi ve birim ba
şına yüksek üretim elde edilebilmesi için 
aşağıda sayılan sorunların halli büyük 
önem arzetmektedir.

56



A. IRK ISLAHI SORUNU :
Bugün Türkiye’de her yaştan ve deği

şik dereceden olmak üzere 1,5 milyon ka
dar saf ve melez esmer sığır bulunmak
tadır. Esmer ırk ve melezlerin yetiştirme 
bölgeleri daha çok tç Batı, Orta ve Doğu 
Anadolu’dur.

Yurdumuzda esmer ırk çalışmalarına 
ek olarak 1958 yılından sonra Holştayn 
ve jersey melezlerine de başlanmıştır. 
Jerseyler ufak yapılı sütçü bir sığır ırkı, 
Holştaynlar ise hem süt ve hemde et ve
rimi yüksek bir sığır ırkıdır. Marmara, 
Ege ve Akdeniz iklim bölgelerinde yetişti
rilen Holştayn ve melezlerinin toplam sa
yısı 500 bin kadardır.

Yerli ırklarla, kültür ırkları arasında 
besi kabiliyeti ve et verimi yönünden be
lirgin farklıllıklar aşağıdaki tabloda gös
terilmiştir. (1)

Çeşitli sığır ırklarından Genç tosun 
lann 24 haftalık besindeki durumları

Yerli
Kara

Başlangıç ağırlığı 108
Ağırlık kazancı (kg) 105
Günlük ağırlık kazancı (kg) 0,625
1 Kg. ağırlık kazancı için
yediği yem (kg) 24

I>. Anadolu . Karacabey Holştayn
Kırmızısı Esmeri

112 187 129
119 204 171

0,708 1,214 1,016

23 22 20
Besi başlangıcında yerli ırk danaları

1 yaşında, Karacabey esmerler 10 aylık, 
holştaynlar ise 7 aylık idiler.

24 haftada yerli ırklarda ortalama 
112 kg. canlı ağırlık artışı olurken kültür 
ırklarında 187 kg. canlı ağırlık artışı mey
dana gelmiştir, öte yandan herbir kg. 
canlı ağırlık artışı için kültür ırklar daha 
az yem tüketmişlerdir.

Bu bilimsel çalışma, yerli ırkların 
tamamının melezleme yoluyla kültür ır
kına dönüştürülmesi halinde et üretimi
nin bugünkü rakamın iki katma yakın bir 
düzeye çıkabileceğini göstermektedir.

B — BESLENME SORUNU :
Hayvancılıkta en büyük girdiyi % 

55-60 lık gibi bir payla yem teşkil eder.
Dengeli beslenen bir et pilicinden 8 

haftada 1,5 kg. et elde edildiği halde den
gesiz beslenenden ancak 1 kg, elde edile
bilir. *

Aynı şekilde dengeli beslenen bir et 
sığırından 200 kg. ve bir kuzudan da 6 ay
da 20 kg. et elde edilebildiği halde, denge
siz beslenen bir sığırdan 70-80 kg. ve bir 
kuzudan da 8-10 kg. et elde edilebilir. (2)

Büyük ve küçük baş hayvanların 
dengeli beslenebilmeleri için kaba ve kon
santre yemle birlikte yeterli ve kaliteli 
meraya ihtiyaç vardır.

Ülkemizdeki tüm hayvanların top
lam kuvvetli yem ihtiyaçlarının ancak 
% 18’i karşılanabilmektedir.

1950 yılında büyük ve küçük baş hay
van sayısı 52,6 milyon iken 1979 yılında 
% 54,8 artışla 81,4 milyona yükselmiş, 
buna mukabil 1950 yılında 37,9 milyon 
hektar olan mera alam 1977 yılında %
42,6 oranında bir artışla 21,8 milyon hek
tara inmiştir.

O — HAYVAN SAĞLIĞI SORUNU :
Ülkemizde hayvan sağlığına yönelik 

veteriner hizmetlerinin etkinleştirilmesin
de önemli mesafeler alınmıştır. Buna rağ
men paraziter hastalıklarla savaşım ko
nusunda üreticinin eğitim noksanlığı, bu 
alanda devletin paraziter mücadeledeki 
olanaklarının azlığı alet makina parkının 
yetersizliği başarı oranım sınırlamıştır. 
(3)
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D — ERKEN KUZU KESÎMt :
Türkıiye’de her yıl 5 milyon kadar ku

zunun 15 kg. canlı ağırlık dolayında ke
sildiği tahmin edilmektedir. Böylece, bü
yük bir et üretim potansiyeline sahip olan 
kuzu varlığı erken yaşta kesilerek eldeki 
potansiyel henüz kaynağında iken kuru
tulmaktadır. Pazar şartları kredi ve yem 
yetersizliğinden kaynaklanan bu sorun 
çözümlendiği takdirde kuzu eti üretiminde 
dış satım imkanı da olan 40 bin tonluk 
bir artış olacağı hesaplanmaktadır.

E — KREDİ VE FİNANSMAN 
SORUNU :

Hayvancılıkta kalkınma ve atılımın 
gerçekleştirilmesinde devletin kredi ve fi
nansmanda öncülük etmesi en başta gelen 
görevleri arasındadır. Ülkemizde planlı 
dönemlerde dahi tarım ve hayvancılığa 
sağlanan krediler arasında sektörler ara
sı oransızlıklar devam etmektedir. Nite
kim 1968-1972 döneminde tarımsal gelire 
% 34,6 oranında katkıda bulunan hay
vancılık, tarımsal sektöre sağlanan toplam 
kredinin sadece % 7,9-9,1’inden yararla
nabilmiştir. Bu oran 1978 yılında % 4,72’- 
ye ve 1979 yılında % 5,24’e düşmüştür.

F — FİAT VE DESTEKLEME
POLİTİKASI SORUNLARI :

1976 yılına kadar hayvancılık sektö
rü hiç bir zaman devlet destek ve hima
yesini görmemiştir.

16 Ocak 1976 tarihinde çıkarılan ve 
kasaplık hayvan üretimini desteklemeye 
alan hükümet kararnamesi belirli bir sü
re için et üretiminde hissedilir bir iyileş
me sağlanmıştır.

24 Ocak 1980 istikrar önlemleriyle 
birlikte ekonomik modelin gereği destek
leme alımlardan vaz geçilmiştir. Oysaki': 
sunamdan yer fıstığına kadar birçok ta
rım ürününde; destekleme politikası de
vam etmektedir.

1981 ve 19S2 yıllarında gerek canlı 
hayvan ve gerek et ihracatında görülen 
artışlar hayvancılık sektörü için önemli 
bir destek ve teşviki oluşturmuştur.

G — PAZARLAMA VE ÖRGÜT
LENME SORUNLARI :

Her sektörde olduğu gibi hayvancılık 
sektöründe de işletmeler düzeyinde gerek 
yetiştirme ve gerekse besi faaliyetlerinde 
başarıya ulaşılsa dahi ürünlerin pazarlan- 
masmdaki sorunlar çözümlenmedikçe ba- 
ulaşmak güç, bazende olanaksızdır.

Gleneksel kasaplık hayvan ve et pa
zarlama kanalında sayılan bazen 5-6 yı 
bulan, genellikle 3-4 arasında değişen 
aracı hizmetini gerektiren uzun bir zin
cirle karşılaşılmaktadır. Bu konuda ya
pılan bir araştırmada tüketicinin ödediği 
her 100 birimlik fiyatın % 38-40 mm üre
ticinin eline geçtiğini, % 60-62 sinin ise 
pazarlama kuruluşlarının marjım teşkil 
ettiğini göstermiştir.

Hayvancılık örgütlenmenin en az gö
rüldüğü bir alt sektördür. Halbuki yapısal 
bozuklukları giderecek, sektöre dinamizm 
kazandıracak bir örgütlenmeye hayvancı
lıkta büyük bir ihtiyaç bulunmaktadır.

Hayvancılık, yemin değişime uğra
masından oluşan çeşitli hayvansal ürün
leri içeren bir sanayidir. Bu sanayinin, te
sisi hayvan, ürünleri ise et, süt, yumurta 
v.b.’dir. Hayvancılık işletmelerinde hay
vansal üretim bir sanayi tipi üretim süre
ci ile yıl boyu devam etmeiktedir. Bu ti
piyle hayvancılık, üretimin dönemsel bir 
biçimde yapılan tarımdan tamamen ayrıl
maktadır. Bu nedenle bugüne kadar yapı
la gelen hayvancılık işletmelerimde içeren 
çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatif
leri yerine, sadece besicilik, süt sığırcılığı, 
tavukçuluk, balıkçılık, yapağı ve tiftik gi
bi konularla uğraşan ihtisas kooperatifle
rin'n kurulması yerinde olacaktır.

Kurulacak bu kooperatiflerle, aynı 
alanda veya birbirini tamamlayan alan
larda hizmet veren kamu kuruluşlarının 
işbirliğinin sağlanması ve keza hayvancı
lıkla ilgili kamu ve kamu iktisadi kuruluş
ları arasındada etkin bir koordinasyonun 
sağlanması hayvancılıktan beklenen ya
rarlan çok fazla artıracaktır.
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MODERN SlGlR KESİM 
UE YÜZÜM TEKNOLOJİSİ

ileri et teknolojisine sahip memle
ketlerde uygulanmakta olan modern sığır 
kesıim ve yüzüm sistemleri artık Kurumu- 
muz Et Kombinalarında da başarı ile uy
gulanmaya başlanmış ve çok olumlu ne
ticeler alınmıştır.

Asıl çok önemli bir neticede; yabancı 
firmaların sadece projeleri için yüz mil
yonları aşan tekliflerin bir kenara atılıp, 
bu modern sistemlerin projelerinin Daire
mizce sürdürülen çok yoğun çalışmalar 
neticesinde hiçbir patent hakkı ödemeden 
başan ile gerçekleştirilmiş olmasıdır.

Tatbikat projelerinin ikmalini müte
akip yine tamamen yerli ve Kurum imkan
ları ile bu sistemlerin tatbikatına geçilmiş
tir.

Bu yeni sistemle sağlanan faydalar 
çok önemli olmaktadır. Artık sığır kesim 
ve yüzüm işlemleri eski sistemde olduğu 
gibi yerde yapılmayıp, sıhhi şartlarda ha
vada yer ile hiç temas etmeden gerçekleş- 
tirilmektedir. Eski sisteme nazaran, çalı
şan eleman sayısında % 50 ye varan ta
sarruf, yüzülen deride yüksek kalite, sıhhi 
kesim ve sürat gibi çok büyük avantaj
ları bu yeni sistem beraberinde getirmek
tedir.

15 adet deri çekme makinası eski ve 
yeni Kombinalarımıza peyderpey monte 
edilmektedir. Yeni yapılmakta olan Kom
binalarımızda yeni sistem proje bütün de
tayları ile eski Kombinalarda ise tadilat 
yapılarak uygulanmaktadır.

Bu yeni sistemin okurlarımızca daha 
.iyi anlaşılması bakımından aşağıda şema
tik olarak düşey ve yatay konumlarda 
(Şekil 1, 2, 3) sığır kesim, yüzüm, göv
de ayırma ve muayene işlemleri gösteril
mekte ve kısa izahatlar verilmektedir.

Yavuz YÜCETÜRK 
Mak. vıe Tes. Daire Başkanı

Aynca halen yeni yapılmakta olan Et 
Kombinalarımızda tatbik etmekte olduğu
muz bu yeni sistemin yatay konumdaki 
planı (Şekil No. 4) ile kullanılan ana ma- 
kina teçhizat ile alet ve edavatın resimle
ri, karakteristikleri gösterilmektedir.

I: Kesme, Kanama hattı 
TT-TTT • a) Pnomatik testere ile ön ve arka 

ayakların ve boynumuzun kesi
mi.

b) Bıçak ile baş yüzümü ve kuy
ruk açma

c) Pnomatik yüzme bıçaklan ile 
ön ve arka ayaklann yüzümü.

d) Gövdenin işleme konveyöriine 
transferi.

IV: a) Pnomatik yüzme bıçaklan üe 
gövdenin kann ve göğüs kısmı
nın kısmen yüzülmesi. 

b) Başın kesilerek sakatat muaye
ne ve nakil konveyöriine asıl
ması.

V: a) Deri çekme makinası ile derinin 
pnomatik yüzme bıçaklan eşli
ğinde yüzülmesi. 

b) Pnomatik göğüs açma testeresi 
ile göğüs açılması.

VI: a) Iç organlann çıkarılması saka
tat muayene ve nakil konveyö- 
riine asılması,

b) işkembe ve bağırsağın iç organ 
olduğundan ayrılarak işleme 
mahallerine şevki.

VII: Elektrikli karkas bölme testeresi 
ile gövdenin ikiye bölünmesi.

VIII: Gövde ve iç organların birlikte ve
teriner tarafından kontrolü.

IX: Gövde yıkama.
X: Gövdelerin tartısı ve soğuk depo

ya nakli.
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ANILARDAN 
B İR  A N I

«insanlar, yaşlandıkça ve yaşadıkça 
geçmişteki, anılarla, avunurlar.»

Yazan : Ersural SUNER

Kurum veya kuruluşlarda, insanların, 
yıllanmasının, güzel ve acı yanlan vardır. 
Aile bütünlüğü içerisinde, arkadaş ve 
dostlanmızın, yükseliş ve mutluluklarının 
seyri ne kadar güzel ise, onlann, rahatsız
lıktan, acıları ve Allah geçinden versin, 
beklenmeyen sonlarda, öylesine çok acı 
ve derinliğine üzüntü, çekilmesi, kaçınıl
mazdır.

Sık, sık Kurum ve Kuruluşlarını de
ğiştirenler, bu aile bütünlüğünün neyin 
anlamına geldiğini bilemez ve hayal dahi 
edemezler.

Ben bu yönden, gerek çok şanslı, ge
rek çok şanssız, sayılınm. Benim gibi, bir 
Kurumda veya Kuruluşta yıllanmış olan
ların, gerçekte, benzerlik ve beraberlik, 
taşıyan yanlan ve ortak duygulan, ne ya
zık ki bu acılar ve ne güzeldir ki, bu se
vinçler olmaktadır.

30. Kuruluş Yıldönümünde, Et ve 
Balık Kurumu’nun her yanında ve her ye
rinde, bir ömrü geçirmiş bir kimse olarak, 
Dergimizin bu Yıldönümü Özel Sayısında, 
Kurucu Genel Müdür’den, bugünki Genel 
Müdüre, kadar, aşama aşama, Kurum’da 
kendilerini ilk gördüğüm günden, ayrıl- 
dıklan güne kadar, devirlerindeki, ilginç 
bulduğum anılanını ve nihayet... Kurum’
da tekrar karşılaşıldığındaki, duygulan
ım, anlatmaya çalışacağım.

Kuruluş yıllarında Kurum’a, mühen
dis olarak, kabul edilmek, teknik çevre
lerde çok onur verici bir olaydı. Kurucu 
Genel Müdür, o kuruluş yıllarının yokluk- 
lanna rağmen, bu görünümü yaratması
nı bilmiş ve gerçektende, seviyeli, bir tek
nik kadronun, Kurum’da istihdam edilme
sini sağlamış ve böylecede yüksek düzey
de, teknik departmanlann, oluşturulma
sını sağlamıştı.

ilk kez iş hayatına atılan, deneyimsiz 
ve isimsiz genç bir mühendis olarak Ku
rum’da göreve başladığımın, yanılmıyor
sam yirminci gününde, Genel Müdürlük 
binası, zemin ve hirinci kat arası merdi
venlerinden ben yukan çıkarken, onunla 
karşılaştım. Kurucu Genel Müdür, mer
divenleri iniyordu. Yakışıklı, enerjik ve 
kendine aşın güvenen, bir görünümde, 
merdivenleri inen adamın, kim olduğunu 
bilmiyordum. Ancak biraz sonra, yukarı
dan aşağıya doğru inan adamın, bu çok 
yeni olduğum Kuruluştaki diğerlerinden 
farklı görünüşü farklı bir kimse olduğunu 
gösteriyor olmasının bende yarattığı te
reddütleri algılamış olacak ki, ben ne ya
pacağımı bilemez bir halde iken, çok se
vimli ve yumuşak bir sesle... — Merhaba 
Ersural bey... demezmi. Sonradan odacı 
olduğunu saptadığım, merdiven başındaki 
rahmetli Mehmet efendiye, sessizce... —
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Kim bu adam, be yahu... diyerek, sessiz
ce ve büyük hayretle sordum... — Tanı- 
mıyormusun, a beyim, Barlas.. Genel Mü
dür Barlas, diyerek, beni yamthyan, Meh
met efendinin, yüzüne bakakaldığım sıra
da, eminimki, yüzüm son derece kızarmış 
ve alevi sanki bedenimi sarmıştı. Ben ne 
yapmıştım. Ben nasıl tanıyamamıştım. 
Kahroldum. Bittim, ömrümde ilk kez bir 
Genel Müdür ile karşılaşıyordum. Kimse
nin tanımadığı bu Kuruluşta, hemde Ge
nel Müdür beni nasıl olmuş da tanımıştı. 
Hemde herkesin ilk kez duyduğunda doğ
ru dürüst heceleyemediği, zor kullanımlı 
ismimi, nasıl da rahatlıkla, güven veren 
ve karşılıksız sevgi ve şefkat, bahşeden, 
bir tavırla ifade etmişti. İlk Genel Mü
dür, Sayın Barlas, anılarımda ve her za
man böylesine büyük ve yüce insanlık 

meziyetlerine ve yüksek yeteneklere sa
hip, bulunmaktadır.

O devrin Başkent’ine, Beyrut’ta tem
sillerini tamamlıyarak Türkiye’de göste
rilerine devam etmek üzere gelen, Dün
yanın çok ünlü Buz Revüsü’nün, Beyrut’
ta son gece, mühendisi, revüden bir artis
te aşık olduğu halde ikisi birlikte, kaça
rak ayrılmışlar ve bu şöhretli revü, mü
hendisi olmadığı halde, Ankara’ya geldi
ğinin gecesinde, günlerce evvel afişlerle 
ilan ettiği gösterilerine, başlıyamama teh
likesi ile karşı karşıya kalacaktı. Soğut
ma mühendisi, aşk uğruna kaçan bu re
vünün, muhteşem çadırındaki buz pisti bir 
türlü, dondurulamadığı nedenle, keyfiyet,
O günki Hükümete bildirilerek, yardım is
tenecekti. İlk gece temsilinde şeref loca
sında, Devlet ve Hükümet ricali, Sayın 
Bayar, rahmetli Menderes, rahmetli Kor- 
altan ve diğerleri hazır bulunacaktı. Hü
kümet Sayın Barlas’a, revü buz pistindeki 
arıza’nın giderilerek, muhtemel bir skan
dalin önlenmesi hususunu iletmiş, arka
daşlarına güvenen Barlas, bu zor görevi 
üstlenmişti. Çünki, Et ve Balık Kurumu 
dışında, hiçbir Kurum ve Kuruluş, soğut
ma endüstrisi ile ilgili olmadığı gibi, so
ğutma mühendislerine de sahip bulunma

makta idi. Bu görevin Et ve Balık Ku- 
rumu’na verilmesi bu bakımdan kaçınıl
maz ve başkaca yapacak bir işlem ve çıkar 
yol bulunmamakta idi.

Bu zor görevin bana verildiğini öğ
rendiğim zaman sadece önümde 5 saat gi
bi kısa bir zaman vardı. Sonradan öğren
diğime göre daha yetenekli ve deneyimli 
mühendis ağabeylerimin, bu işin altından 
kalkarsa o kalkar diye, Genel Müdürlük 
katında yapılan durum münakaşasında be
ni önerd.kleri nedenle bu görev bana ve
rilmişti. Barlas’ın emirlerini telakki etti
ğimde, Kurum’da iki ayım daha dolmamış 
ve tecrübesiz ve bu kabil kritik görevler 
için çok genctm. Telefonda gene Sayın 
Barlas’ın insanı güçlendiren ve büyük gü
ven kazandıran sözleri... — Yapacaksın 
arkadaş, bitirmeden gelme. Bir anda ken
dimi, teknisyenim Erdoğan ile, revü’de ar- 
tislerin arasında buldum. Hepsi kederli ve 
ağlamaklı. Kimse beni adam yerine koy
maz, görünüm içerisinde. Çünki kendileri 
Avrupalı ve ben Türk’üm. Sırılsıklam, ter
ler içinde, hislerim uyuşmuş, tesisteki arı
za nedenini saptamaya çalışıyorum. Sa
atler korkunç bir hızla geçiyor. Büyük bir 
asabiyet, korkulu ve kuşkulu bakışları ile 
artistler ve revü yöneticileri, sabırsızla
nıyor. Allah bana bir daha bu anlan ya
şatmasın. Durumu çok yakından bilen, 
Başvekil rahmetli Menderes’in şeref loca
sında, alnındaki teri, elinden bırakmadığı 
mendili ile devamlı kuruladuğ ve çok he
yecanlı olduğu, haberi geldiğinde, saat’lar, 
9’a 20 dakika kaldığını gösteriyordu. Bir 
mucize ile başbaşayım, pist kontrolundan 
dönen sahne amiri’nin çılgın sevinç göste
rileri, birbirinden güzel kızlann, art isle
rin beni öpücük yağmuruna tutmalan, so
runun çözüldüğünü kanıtlıyordu. Temsil 
zamanında başlamış, halk devre arasında 
bizleri alkışlarken rahmetli Başvekü’in lo
casında sevinç gözyaşları, herkes tarafın
dan, yakından izlenebiliyordu. Revü’nün 
her akşam şeref misafiri olarak, verilen 
sürekli davetiyeyi, Kurum’da o günlerde 
sırasıyla kullanmayan kalmamıştı.
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îşbe Barlas, en başarısız insanları da
hi böyle zirveye çıkartan ve beşeri zaaf
lara kapılmaksızın yücelten koşullan ha- 
zırlıyan ve yöneten, bir insandı. Hiç şüphe 
yok ki Türk Endüstrisi tarihi kendisini 
hiç unutmayacaktır.

Ayrıldıktan yıllar sonra, Ankara Be
lediye Başkanlığı seçimlerinle girmek üze
re hazırlandığı ve benim atelyelerde dene
timde bulunduğum bir sırada, Kurum’da 
tekrar karşılaştığımızda, ayni yakışıklılık
ta ve dinamizimde, zinde ve güçlü, bizleri 
takdir ve tebrik etmiş, Atelyeleri gezmiş 
tek tek herkesin elini sıkmış... ve bir şey 
istemeden ayrılmıştı. O zaten hiçbir şey 
istemez, sadece dağıtırdı... Büyüklüğünün 
tılsımı ve sırn buradan kaynaklanıyordu.

Kurucu ve ilk Genel Müdür ayrılmış, 
yerine Sayın Ergeneli gelmişti. İstanbul 
Teknik Üniversitesi’nin gözde talebelerin
den sevgili arkadaşım, Erol ve ağabeysi 
lhami’mn babalannın, birgün bana Genel 
Müdür olacağını, Üniversite yıllarından 
elbetteki bilemezdim. O tarihlerde, bulun
duğum mertebe, benim Genel Müdürlerle 
görüşmemi gereksiz kıldığı gibi, yakışık
sızda gösterirdi. Arkadaşımın babasının 
gelmesinden, ne yalan söylüyeyim, baş
langıçta huzursuz oldum. Hiç kimseye 
bundan söz etmediğim gibi, bu yakınlığı 
herkesten sakladım. iZy ar eti erinde de bu
lunamadım, hiç değilse, bir hoş geldin da
hi diyemedim. Çok daha dikkatli ve kendi
mi kaçırır gibi hareket ettim. Makamlan- 
na gelişlerinden yaklaşık iki ay sonra, Ge
nel Müdür’ün beni istettiğini bildirdikleri 
zaman, ben bundan büyük sıkıntı duyar
ken, yakın çevrem ve iş arkadaşlanm, bü
yük bir hayranlıkla ve fakat, adeta...
— Hadi, hadi, seni gidi seni, der gibiydi
ler. Zorunlu olarak, bu çağırıya bir anlam

verememekle bsraber, Makama indim. Be
ni Sayın Ergeneli, sanki öz oğlunu kucak
lıyor gibi, büyük bir sevgi ve şefkatle ku- 
3aklıyarak, zorla oturttular ve ikram üs
tüne ikramda bulunarak, sohbeti, oradan 
buradan konuşarak, koyulaştırdılar. Bu
nalmış, utanmış ve kendimi dışarılara ata 
cak, kaçacak lıale gelmiştim ki, — Sen 
benim Erol’un rkadaşı olurda nasıl bana 
gelmez gitmezsin... diyerek, bu kapı sana 
her zaman açık, hergün geleceksin... ben 
soninle onun hasretini gidermek isterim... 
buyurmuşlar ve kulağımı çekecek derece
de, büyüklük ve şefkat göstermişlerdi.

Yıldızım, tekrar birden parlamış, ö- 
nemli bir Müdürlüğün başına geçmekli. 
ğim, emredilmişti... genç ve tecrübesiz ol
duğumdan bahisle ve benden daha yete
nekli ağabeylerimin buna layık olduğun
dan bahisle, bir kimseye kolay kolay nasip 
olmuyacak nimeti, arkadaşımın, babası ve 
benim genel müdürümden, kabul edeme
miştim...

Yıllar sonra, Kurumda hiç karşılaş
madığım, bu gerçek büyük insanla, çok 
sevdiğim Sayın Ergeneli ile, Yenişehir’de 
karşılaştığımda, ellerine sanlarak, birbi
rine kilitlenen parmaklanmızı birbirinden 
ayırmaksızın, bir kaç kez öpmüş, bir tek 
kelime dahi konuşmaksızın, öyle birbiri
mize bakakalmış, gözyaşlarımla, onu üz
memek için, adeta kaçarcasına uzaklaş
mıştım.

Çimıki bizi birbirimize bağlıyan, be
nim sevgili arkadaşım ve onun sevgili oğ
lu, Erol, artık yoktu...

Türk brokrasisinde, Sayın Ergeneli, 
bir büyük terbiye’nin ve bir büyük yete
li sk ve deneyimin, haklı ve gösterişten 
uzak, gerçek bir örneği olarak, daima ya- 
ş'yacaktır.

63



ET ve BALIK KURUMU’NUN
30. YILINI KUTLADIK

Kurumun 30 yılını Kutlama Törenle
ri Merkez ve taşra örgütünde mütevazı bir 
şekilde yapılmıştır.

Genel Müdürlük ve Ankara Et Kom
binası personeli Ankara Et Kombinasının 
işçi yemek hanesinde bir araya gelmişler, 
tören A.P.K. Dairesi Başkan Yardımcısı 
Ayşe Kılıç’ın «Kurumlunuzun 30. Kuruluş 
yıldönümünü gururla kutluyoruz...» söz
leri ile açılmıştır. Daha sonra Genel Mü
dür Sayın A. Tekin BÜYÜKUTKU özetle;

«1. Ekim 1952 yılında kurulan Kuru- 
mumuz bütün imkansızlıklara rağmen bü
yük çaba ve çalışma ile yurt sathında mal 
ve hizmet üretmeye çalışmaktadır...

Kurumumuzun 30. Kuruluş Yıldönü
münü idrak etmenin sevinci içerisindeyiz.

Bugüne kadarki çalışmalarımızın ba
şarıya ulaşmasında emeği geçen mesai ar
kadaşlarıma sağlık ve esenlikler dilerim» 
demiştir.

Gen. Mdı. Sayın Tekin Büyükutku Kurum 
Ja 25 yılını doldurmuş bulunan Gen. Md. 
Yard. Sayın Rafet Yavuz’a «25. Hizmet 

Yılı Belgesini Viörirloen
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Daha sonra Kurumda fiilen 20 hizmet

Ziya Kocaoğlu 

Yaşar Çınar 
Hayati Çayır 
Ali Yılmaz 
Kazı m Fındık 
Mevlüt Demirkoparan 
Yaşar Dinçel 
Personele plaketleri,

25 ve YUKAR ISI

Raf et Yavuz 
Ersural Suner 
Sinan Polatsü 
Hüseyin Yıldırım 
İbrahim Aköümer 
Isa Karakuş 
Durmuş Ersdur 
Süleyman Apak 
Yaşar Doğrusöz 
Nadi Kalkan 
Lütfiye Çiftçioğlu 
Rasim Yıldız 
Osman öz 
Abdülkadir Vanlıgil 
Musa Yaman 
Mehmet Aydoğan 
Kadrdye Doğrusöz 
Ayşe Açı kalın 
Mustafa Acar 
ismet Gürer 
Ahmet Bezirci

Personele teşekkür belgeleri, Sn. < 
rulu Üyeleri ve diğer yöneticiler taraJ

11 dolduran,

ikmal Dairesi Başkanı 
Muhasebe ve Mali işler Dai. Bşk. Memur 
Taşımacılık işleri Dai. Başkanlığında Usta 
Taşımacılık işleri Dai. Başkanhğmda Usta 
Makina ve Tesisat Dai. Bşk. Elk. Teknis. 
Ank. Et. Kom.Işlt. Şef. Soğ. Dep. lşfiisi 
Ank. Et. Kam. Memur

Y IL IN I D O LD U R A N  :

Gen. Md. Yrd. ve Yön. Kur. Üyesi 
Gen. Md. Baş Müşaviri 
Teftiş Kurulu Başkam 
Hukuk Müş. de Memur 
Pers. ve îd. Işl. Dai. Müdür 
Pers. ve td. Işl. Dai. Şef Yard.
Pers. ve Id. Işl. Dai. Şef Yard.
Pers. ve İd. Işl. Dai. Raportör 
Muh. ve Malı Işl. Dai. Başkam 
Muh. ve Mali Işl. Dai. Şef 
Işl. Tek. ve Sağ. Kont. D. Şef.

Hay. Işl. ve Al. Dai. Bşk. Şef. 
ikmal Dai. Bşk. Müdür 
İkmal Dai. Bşk. Memur 
ikmal Dai. Bşk. Tezgahtar 
Inş. Dai. Başk. Şube Müdürü 
APK. Dairesi Başkam 
Pazarlama Dai. Bşk. Memur 
ikmal Dai. Bşk. İşçi 
Taşm. Işl. Dai. Bşk. Teknisyen 
Ankara Et Kom. Müdür Yard.

îe-ruel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Ku- 
m-dan verilmiştir.



EBK’nun Kuruluşunun 30, Yıldönü
mü needniyl© geçmiş yıllarda hizmet veren 
Genel Müdürlerimizden; Sayın İrfan Re- 
isoğlu ve İhsan Çandar*m dergimi
zle gönderdikleri kutlama mesajı :
\ \  .. . . t ■ , • • •

Kurumda görev yermiş bir kişi olarak 
anımsandığımdan sevindiğimi belirtir ve 
bu nedenle yöneticilere teşekkür ederim

Bu arada, izninizle anekdot olarak bir 
noktaya değinmekte yarar görmekteyim.

Gerçekten, 1.10.1952 gün ve 8221 sa
yılı Resmi Gazetede yayınlanan 28.8.1952 
gün ve 3/15557 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı ile K/871 sayılı sayılı Kurumun 
teşkiline dair koordinasyon kurulu karan 
yürürlüğe konulmuştur. Ancak Kurum,
1 Ekim 1952 günü çalışmaya başlamamış 
yanlız Genel Müdürü atanmış 1 olmakla 
onun başkanlığında kurulan Et ve Balık 
Kurumunu kurmakla görevli kurul 31.12.
1952 akşamına kadar bir Yönetim Kurulu 
gibi Toprak Mahsulleri Ofisinden sağla
nan personelle çalışıp kadrolarını tamam
lamış ve Toprak Mahsulleri Ofisinden Ka
rarnamenin 7 nci madesi gereği malzeme, 
makine tesisat, gemi ve tesislerle bunlara 
bağlı haklan devralarak ancak 2. Ocak.
1953 günü 1 sayılı genelge bütün perso
nelin masasında hazır bulundurularak o 
gün faaliyete resmen geçmiştir.

Kurul 5 kişiden Ekrem Celal Barlas 
ın başkanlığında Şevket Lostar, Yavuz 
Üstün, Rafet Artunar ve ben İhsan Çan- 
dar’dan oluşmuş idi.

Sorunlarınıza gelince;
— Kurumun K/871 sayılı Koordinas

yon kurulu kararının 2 nci maddesinde 
yazılı amaçları g :z önünde bulundurul
duğunda çok iyi işler yapılmasına rağmen 
men amasına her hangi bir ölçüde ulaştığı 
söylenemez.' '

— Şu anda ve gelecekte kurum .yöne
ticilerine ışık tutacak görüş ve önerilerde 
bulunmayı yeteneğimin üstünde sayarım. 
Bununla beraber bir hatırlatma olarak 
görüşümün, Kurumun büyüdüğü ancak

İnsan ÇANDAR

büyüme ile değişmeyi gerçekleştiremediği 
bu nedenle önerimin öncelikle kuruluş ya
sasının çıkarılmasının sağlanması ve per
sonelin eğitimle amaçta birleştirilmesi ol
duğunu söyleyebilirim. Dış satım, üretim 
ve tüketim bölgeleri açısından Menges 
plânına dönülmese bile incelenmesinde ya
rar görürüm.

— Anılarım çok ama gereksiz. Bir 
kaçına değinelim.

Bir Genel Müdürün inceleme sırasın
da patlak borudan ıslanması, bir Genel 
Müdürün odasına kimseyi sokmaması ve 
iç telefonlan bile yasaklaması, soya yağı 
alımı için tam yetkili gittiğimiz İngiltere’
de yetkisiz kalışımız, Bakamn izni ile pa
çal et fiyatlannda kiloda 50 kr. arttırma
nın memleket ekonomisini berbat ettiğimiz 
nedeni olarak görevden alınmamız, gibi.

— Kurumun dünü biliniyor. Bu gü
nü ortada. Yannı ne olur? Türkiye’nin 
elıoııomi politikasına bağlı bir sorun. Di
leğim, Kurumun et mamulleri fabrikası 
haline dönüşmesi ve mezbaha görünümün
den kurtanlarak entegre bir sânayi (ilaç 
dahil) dalı haline gelmesi.

içten başan dileklerimle saygılarımı 
suıianm. ' ' "



E.B.K.’nun 30. hizmet yılı hayırlı ol
sun.

Böyle yıl dönümleri şahıslar için ol
duğu kadar, Kurumlar için de nefis muha
sebeleri, murakabeleri yapılan güzel vesi
lelerdir.

Konu, muhasebe ve murakabe olun
ca geçmiş ve hal birlikte ele alınacak ve 
şüphesiz gelecek için de tedbirler getirile
cektir.

îşte bu idrakin içinde olan E.B.K.’nun 
bugünkü değerli yöneticileri, bir eski yö
neticinin şahsında Kurumla ilgili hatıra
ları, Kurumun dünü, bugünü, geleceği ve 
nihayet Kurumun amacına ne nisbette 
ulaştığı hususlarını, bir mecmuanın say
faları arasında da olsa tesbit etmek gibi 
bir imkânı yaratmış bulunuyorlar.

Oysa ki, hatıralar henüz çok taze ise 
bunların hatırlanıp yazılması belki de ya
rardan çok zarar verir. Suya sabuna do
kunmadan yazılıp söylenecekleri ise söy
lememek yeğlenir.

E.B.K. nun dünü ve bugünü cümle
nin malumudur. Yarınına gelince, bu el- 
betteki gerçek amaca dönük çalışmaların 
nisbetine bağh bulunmaktadır. Bu nisbe- 
tin artması, E.B.K.’nun bugünkü bulun
duğu düzeyin üstüne çıkması için genel 
ekonomi içinde hayvancılığa bakış açısının 
kesinlikle değişmesi gerekmektedir. Her
halde hayvancılığı, tarımın bir küçük bö
lümü olarak kabul eden zihniyet ile bir 
yere vanlamıyacağı artık bilinmelidir.

Bu zihniyet değişikliği, aslında Türk 
Ekonomisini ve sosyal yapısını yeniden 
kuracak mutlu bir geleceğin anahtarı ve 
müjdesi olacaktır.

Değişen politikalar ve dar imkânlara 
rağmen memlekete hizmet yolunda otuz 
yıllık bir mesafe almış olan E.B.K.’nu ve 
onun değerli mensuplarını kutlar, Kuru
mun nice 30 yıllara kavuşmasını temenni 
ederim. 4 Ekim 1982

3x(un SteİAağlu
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30. YIL MÜNASEBETİYLE ANADOLU KULÜPTE VERİLEN KOKTEYLDEN GÖRÜNTÜLER
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E.B.K. Spor kulübü derneği 1958 yı
lında kurulmuş olup, çalışmalarım bugü
ne kadar başarılı bir şekilde sürdürmüş
tür.

Kulübümüzün Bugünki yöneticileri : 
Başkan : Cengiz BALDI 
Asbaşkan : Burhan OLGUNSOY 
Gısnel Kaptan : Oktay BENSOY 
Gene! Sekreter : Metin KAVRAK 
Muhasip : Hüseyin ÜÇER 
Üyeler : Atalay PERHİZ 

Osman ÖZ
Halit ERUNCU’dan ibaret olup 

halen Futbol, Voleybol, Basketbol, Boks, 
ve Masa Tenisi dallarında faaliyetini sür
düren spor kulübümüz futbol dalında genç 
ve amatör olarak :
1975 - 76 sezonunda grup 2.cisi
1978 - 79 » » 1 cisi ve Ank.

3. cüsü
1979 - 80 » » 3.cüsü
1980 - 81 » » 1. cisi ve Ank.

3. cüsü
1981 - 82 » »> 2. cisi
olmuş.
1982 - 83 sezonunda grup şampiyonluğu 
için çalışmaktadır .

Amatör takımımız Kurumumuz per
sonelinden Ulvi Aknur Genç takımımız

ise yine kurum personeli Nedim Vardar 
tarafından çalıştırılmaktadır.

Futbol takımımızdan bu giine kadar 
yetişen sporculardan aşağıdaki oyuncu - 
lar ve takımları görülmektedir.
Tuğrul Duru (Gaziantepspor)
Muammer Demir (Mersinidmanyurdu), 
Fatih Sönmez (Ankara Demirspor)
Oktay Ok (Ankara Demirspor)
Erdal Yeniçeri (Manisaspor)
Sedat Dayan (Burdurspor)

Halen Genç takımımız da futbol oy
nayan Hüseyin Ürküten 16 yaş grubu 
genç milli takımına seçilmiş bulunmak
tadır.,

Ankarada 3. cü kümede mücadele 
eden voleybol takımımız Yavuz Othan ne
zaretinde,
Dc'ks kulübümüz Ali Tosun nezaretinde 

Ankara Mahalli 2. ci kümede müca
dele eden Basketbol takımımız ise Asu
man Bahadırlı nezaretinde çalışmalarını 
L'-ür dürm ek tedir.

Kurumlunuzun 30. kuruluş yılı nede
niyle Spor Klübümüz tarafından tertip - 
ianen Sağlıklı yaşamkoşusu ve yürüyüşü 
yapılmış olup, Büyükler, Gençler, Bayan
lar ve yaşlılardan oluşan gruplarda bü
yük bir ilgi ile sonuçlanmış olup bu dal
larda derece alan ilk üç dereceye ödülleri, 
varış yeri olan Genel Müdürlük banası 
önünde yetkililer tarafından verilmiştir.
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FUTBOL SEZONUMUZUN AÇILIŞIN - 
DAN GÖRÜNTÜLER

Sağlıklı Yaşam Koşusu ve Yürüyüşü Yapıldı
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SAĞLIKLI YAŞAM KOŞUSUNDA DERECE ALANLAR

ÖDÜLLERİNİ ALIRKEN

• • • •

DÜNYA GIDA GUNUNE KATILDIK

■ •
'T 1 ♦ v vi M M
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ET ve BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

YAYINLARI LİSTESİ

Sıra No: KİTABIN ADI

1 Mezbaha Kalıntılarının Hayvan yeri o'arak değeri ..........

2 Bazı önemli Yemlerimizin Neşvünemalatını Bitirmiş Bu

ruşmuş Akkaraman Koyunlarının Semirtilmesi üzerindeki 

Etkileri ...............................................................................................

3 Evcil Hayvanlarını Besleme, Esas'arı ve Tekniği ................

4 Etin Dondurulması ve Dondurulmuş M uhafazası.....................

5 Hayvan yemi olarak M ıs ır ...........................................................

6 Etle ilgili Faydalı B ügi'er............................................................

7 Kasaplık Canlı Hayvan Ekspertiz Pratiği ..............................

8 Gıda Maddelerinin Soğuk Donmuş M uhafazası.....................

9 Et Koyunu Yetiştirenler için El Kitabı ....................................

10 Et Hayvanı Yetiştirmede Bel'i Başlı Kaideler ve Yem

Formülleri ..........................................................................................

11 Ordu Beslenmesinde Donmuş E t ..............................................

12 Yüksek ve Alçak Proteinli Mısırların Proteinlerinin Biyolojik

Değerlerinin M ukayesesi............ ..................................................

13 Sistematik Et Muayene'eri Pratik E' K itabı.................................

14 Memleketimizde Kasaplık Hayvan Alım ve Satımı ................

15 Et Endüstrisinde Bağırsak İşletmeciliği ................................

16 Et-Kemik Unu, Balık Unu ve Kan Ununun Saklanması ve

Kullanılması ......................................................................................

17 Soğuk Uygu'amada Beyaz Mantarla Yalıtım Şekli ..........

18 Soğuk Depolar ve Buz Fabrikaları Kondansör Projelen

dirme ve Planlama Esasları .....................................................

19 Modern Mezbahalar Et Kombinaları Soğuk Depolar ve 

Buz Fabrikaları Projelendirme ve P'anlama Esasları ...

20 Meyve ve Sebzelerin Donma Dereceleri üzerinde Derece

lerde Soğutulması (Soğuk Muhafazası) ................................. „

21 Yonca, Çayırotu gibi önemli yemlerin muhtelif Konserve

metodları ile Kışa Sak'anmaiarı için Ankara'da yapılan 

araştırm alar......... *.........................................................................

22 Sunî Soğu üretim i...........................................................................
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Denizden sofrantza 
gelen tazelik...


