


Sorumluluğumuz Çok Büyük

Lider z.
40 yıldır, üreticilerimizin ve 
tüketicilerimizin daima yanında 
yer aldığını kanıtlayan 
Et ve Balık Kurumu, sizlerin 
çok değerli güveninizi kazanarak 
Et Endüstrisinin lider kuruluşu 
oldu.

Bunun için Et Balık,

Üretimin her aşamasında, kesim 
öncesi ve sonrasında, her ürününü 
veteriner hekimlerimizce titiz sağlık 
kontrolundan geçirerek, çağdaş 
ambalajlan içinde sizlere sunar.

Altın madalya ile ödüllendirilmiş 
et ve et mamülleri üretimi, 
kesilmiş, temizlenmiş ve 
paketlenmiş tavuk üretimi, 
balık konserve ve balık mamülleri 
üretimi,
soğuk depoculuk ve 
taşımacılık hizmetleri ile 
yeniliğe açık dinamik bir 
devlet kuruluşu olarak 
en iyiyi en ucuza 
sunmak için çok çalışır.

Bunun için u;t öanıt,

ET VE BALIK KURUMU
"Sağlığınız için GÜVENİLİR ürünlerimizi seçin”

Telefon: 341 11 00 
Fax: 341 22 12 

Telex: 44 502 etba T r . - 44 507 Etbb T r. ANKARA
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•
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•

YAYIN KURULU
M. Namık MAZMAN 
Dr. Mustafa BOSTAN 

Ömer IIİTH İT

TEKNİK DÜZENLEME 
îlhan ÖZDEMİR

•

FOTOĞRAFLAR
Bayram BOZA

•  Yayın kurulu, gönderilen yazılarda dil, 
anlatım ve yayın tekniği yönlerinden 
değişiklik yapabilir.

•  Dergiden kaynak belirtilerek alıntı 
yapılabilir.

•  Gönderilen yazı ve resimler iade edil
mez.

•  Yazılarda belirtilen görüşler yazarların 
kişisel düşünceleridir.

Adres
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Kurumumuz

T A G R O '9 2
Fuarı'nda

arım ve Köyişleri Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Ziraat 
Makinaları İmalatçıları Birliği, Alman Tarım Kurumu'nun işbirliği ve Afeks 
Fuar Şirketinin organizasyonu ile gerçekleştirilen "I. Uluslararası Ziraat 
Makinaları ve Tarım Teknolojisi Fuarı" Ankara'da Atatürk Kültür Merke- 

zi'nde açıldı.

8. Eylül 1992 tarihinde açılışı Tarım ve Köyişleri Bakanımız Sn. Necmettin Cev
heri tarafından yapılan fuar 13 Eylül 1992 tarihinde sona ermiştir.

•  Tarım ve Köyişleri Bakanı Sn. Necmettin Cevheri Fuar açılışını 
yaparken.

Fuarın Uluslararası nitelikte olması dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabancı firma 
iştirak etmiştir.

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İsveç, 

----------------------------------------------------------  2 --------------------------------------- -----------------



İÜ İE İR G  il 8 il

Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, 
Hırvatistan Devletlerinden çeşitli firma
ların yanında, yüze yakın yerli firma, ku
ruluş fuara katılmıştır.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı 
ilgili kuruluşlar fuarda aynı bölgede 
standlarmda ürünlerini sergilemiştir. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 
fuara iştirak eden kuruluşlarını tanıtıcı 
broşür bastırmıştır. Bakanlık bünyesinde 
bulunan standımızda kurum et, tavuk, et 
mamülleri, balık konserveleri ile Mer
kez Atölyelerimizde imalatı yapılan kom
bina araç ve gereçleri de sergilenmiştir. 
Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören 
standımızda ayrıca Kurum ürünlerinden 
ikramda bulunulmuştur.

Fuarda yerli ve yabancı firmaların 
standlarmda bulunan canlı hayvanlar 
özellikle süt inekleri, sığırlar, damızlık 
hayvanlar gerek görünüm gerekse verim 
yönünden ziyaretçilerin ilgisini çekmiş
tir.

Sergilenen 32 ürün grubu arasında 
zirai makina ve teçhizatlar, canlı hayvan 
ürünleri, bakım ve koruma makina ve 
aletleri, soğutma ve havalandırma sis
temleri, Zirai İlaç ve kimyevi maddeler, 
veteriner ilaçları ve veterinerlik hizmet
leri ile canlı hayvanları saymak müm
kündür.

TAGRO’92 DEN GÖRÜNTÜLER

•  Sn. Bakanımızın standımızı ziyareti ile standımızdan çeşitli görüntüler.
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Çağın Yakıtı "DOGALGAZ"

"EKONOMİYE BAKIŞ" Programındaki (TRT 2) DOGALGAZ 
Konusuyla İlgili Yapılan Programdaki Konuşmanın Özeti

T -:;: ürkiye'de ilk de
li la 1988 yılında 
J  uygulanmasına 

dolayısıyla kul
lanımına geçilen doğalgaz, 
temiz, güvenli ve çevre 
dostu bir yakıttır. Bu yakı
tı tanımayanlar tehlikeli 
gibi gösterm ektedirler. 
Gerek tesisat aşamasında 
gerekse kullanılırken bazı 
teknik kurallara uymak 
gerektiğini hatırlatmakta 
yarar görmekteyim. Bun
lardan eğitim en önemli 
konudur.

Bu nedenle "Mühendis
lerin, teknikerlerin, tek
nisyenlerin her zaman 
eğitim altında tutulması, 
doğalgazın her gün tekno
lojisinde yenilikler olduğu 
için bu yeniliklerin öğre
tilmesi ve bunların akta
rılması, ilgililere yararlı 
olur. Biz oda bünyesinde 
de konu ile ilgili her ay 
periyodik olarak meslek 
içi, eğitimi adı altında tüm 
üyelerimize, zaman za
manda vatandaşlarımıza 
bu konuda yardımcı ol
maktayız. Bu önümüzdeki 
Eylül ayında da özellikle 
kalorifer kazanlarının yak
masından bu gün sorumlu 
durumda olan kapıcılar

Ali HELVACI
ET VE BALIK KURUMU 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

var. Onların eğitimi ile il
gili bir çalışma proğramı 
yaptık. Tüm kapıcılar der- 
neğinede bu hususu ilet
tik. Onlarla biz müşte
reken odamız bünyesinde 
(Makina Mühendisleri O- 
dası Ankara Şubesi bünye
sinde) yapılacak bu çalış- 
mayada ağırlık veriyoruz. 
Çünkü, olayın birde kulla
nımı önemli olduğu için 
kapıcılarında bu konuyla 
ilgili iyi bir şekilde eğitil
mesi, doğalgazın ne gibi 
yararlı, ne gibi tehlikeli 
yönleri olduğunu öğret
mek bir meslek odası il
kesi olarak kendimizi gö
revli bildiğimizin bilinci 
içerisindeyiz."

"Doğalgaz ısı ekonomisi 
açısından incelendiği za
man diğer yakıtlara naza
ran ısı kalorisi yüksek bir 
yakıt olduğundan ekono
mik bir yakıt görünümün
de arzetmektedir. Doğal
gaz güvenli bir şekilde 
teknik şartlara uygun pro
jelendirilm iş sistemlere 
göre tesisatı (dizaynı) ya
pılırsa herhangi bir tehli
kesi bulunmamaktadır. 
Nitekim bununla ilgili 
1988 yılında başlayan An
kara'daki doğalgaz çalış
maları diğer illere nazaran 
en başarılı bir şekilde baş
lamış ve bu çalışmasını da 
devam ettirmektedir."

Doğalgazın ekonomik 
bir yakıt olduğunu söyle
miştim. Bu da sistemlerin 
iyi seçilmesi ve yakıtın ve
rimli yakılmasıyla ilgilidir. 
Cihaz seçerken verim i 
yüksek ve TSE belgeli ci
hazları seçerek hem kali
tesi yüksek ve verimli 
cihaz alınış oluruz hernde 
güvenli bir şekilde ısınma 
konforumuz sağlanmış 
olur. Ayrıca mevcut bina
larda merkezi ısıtmamı 
yoksa kat kaloriferimi ter
cihi sorusuna bir uzman 
olarak vereceğim cevap
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şöyledir. Eğer binanın ka
zanı ve tesisatı yeni ise 
mevcut kazanın dönüşümü 
ekonomik ve ucuz olduğu 
gibi evin içinde her hangi 
bir inşai tahribatta söz ko
nusu değildir. Fakat yeni 
yapılan binalarda kat kalo
riferi veya sobalı sistemi 
tercih edilebilir.

Örnek olarak 15 daireli 
bir apartman'da mevcut 
kazanın dönüşümünde da
ire başına 5-6 milyon TL. 
katılım payı düşerken kat 
kaloriferinde de her daire 
başına yapılan masraf ise 
20 milyon civarında ol
maktadır.

Bunun yanı sıra mevcut 
binaların dönüşüm ü n d e 
yoğuşmayı ve insanı rahat
sız eden kokuyu önleyebil
mek için ya bacaların ıslah 
edilmesi ya da baca kılıfı 
montajı yapılması gerek
mekte ve buda bir miktar 
kazanın verimini artırdığı 
gibi daha az yakıt yakılma - 
smada yardımcı olmak
tadır.

Doğalgaz tesisatında 
patlama veya yangın tehli
kesi unsurunu yok etmek 
için işi yapanların yetkili

olmasınada dikkat etmek 
lazımdır. Yetkili ve de
neyimli olmayan kişilerin 
tesisat montajı yapması 
insanları her zaman üzün
tüye boğan patlama hadi
seleri ile karşı karşıya 
bırakır. Ayrıca standartla
ra uygun kaliteli malzeme 
seçimi, sızıntı vb. olayları 
önleyeceğinden patlama 
ve yangın hadiselerinede 
meydan vermeyecektir.

1988 yılında konut 
bazında Türkiye'de ilk de
fa doğalgazın, kullanılması 
diğer şehirlerdeki kulla
nıma bilgi, deneyim, ya
pım, tesisat ve montaj işi
ne öncelik etmiştir.

Gerek insan sağlığı, ge
rekse kamu sağlığı açısın
dan doğalgazın fiyatını sık 
sık artırmak doğru değil
dir.

Bu nedenle temiz, ra
hat ve konforlu yakıt olan 
doğalgazın diğer yakıtlarla 
yani alternatif enerji kay
naklarıyla mukayesesinde 
her zaman en ucuz kala
cak şekilde fiyatını düzen
lemek vatandaşı, doğalgaz 
kullanmaya teşvik eder.

İD İB İR © ît §  î

Bugün özellikle İstan
bul'da ve Ankara'da yaşa
nan dönüşüm çalışmala
rındaki düzensizlikler do
ğalgaz kullanımını engel
leyici bir görüntü sergile
mektedir. Doğalgazı Tür
kiye'de yeni yeni tanı
maya başladığımız şu gün
lerde gerek fiyatını sık sık 
artırarak gerekse yapım 
ve tesisat montajı aşa
masında vatandaşları ra
hatsız ederek istenilen 
çok abone sayısına ula
şabilmek dolayısıyla pro
jeyi hedefine ulaştırmak 
hayal olur. Bütün bu olum
suzlukları önlemek içinde 
bu işi yürüten Kuruluş
ların, TRT' de veya bası
nımızda, doğalgaz konusu
nu her zaman gündemde 
tutması, vatandaşları bu 
konuda bilgilendirmesi ve 
eğitici yayınlarla tanıtması 
ülke ekonomisi ve sağlığı 
açısından önemli o la
caktır.

Doğalgaz çevre ve insan 
sağlığı açısından önemli 
bir yakıt olduğundan Ça
ğın Yakıtı olma özelliğini 
devam ettirmektedir.

o
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ANKARA/Etlik'te II. Satış 
Mağazamız Hizmete Girdi.

E tlik Gima satış mağazasından 
sonra ikinci satış mağazamız 
7.8.1992 tarihinde yapılan bir 

törenle hizmete girmiştir. Satış ma
ğazamızın açılışını Genel Müdür 
Yardımcımız Sn. Faruk KAPUSUZ 
yaptılar, açılış törenine Etlik semt 
sakinleri ve Kurumumuz personeli 
katılmışlardır.

Ankara Et Kombinası Müdürlü
ğünün işletmesinde çalışacak olan 
satış mağazamız KASAP TİPİ olup, 
başta et çeşitleri olmak üzere hal
kımızın büyük beğenisini kazanan 
"Sağlıklı Güvenilir" bütün ürünleri
miz bu satış mağazalarımız ile hal
kımızın hizmetine sunulmaktadır.

•  Genel Müdür Yardımcımız Sn. Faruk 
Kapusuz açış konuşmasını ve açılışı yaptı.

•  Satış mağazamızdan bir görünüm.

•  Ankara E l K om binası M üdürü Ahm et 
Uçar, Müdür Yardımcısı Nihat Karadeniz, 
Personel Şube M üdür Yardımcısı Ahm et 
Akyüz ve Ticaret Şefi Halil Biçici açılışla.

6
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PERSONEL VE İDARİ İŞLER 
DAİRE BAŞKANLIĞI

KEMAL ARMUTÇUOĞLU
PERSONEL VE İDARİ İŞLER 

DAİRE BAŞKANI

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Mudurnu'da, Lise ve 
Yüksek tahsilini İstanbul'da yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. 
Memuriyete Maliye Bakanlığı'nda başladıktan sonra 1967 yılında Et ve Balık Kuru- 
ınu'na intisap etti. Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığının muhtelif kademele
rinde çalıştı.

1982 yılından bu yana Personel ve İdari İşler Daire Başkanı olarak çalışmaktadır.
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1947 Yılında Kayseri-Erkilet'de dünyaya gelen Ömer 
HİTHİT İlk, Orta ve Lise tahsilini Kayseri'de tamam
ladıktan sonra, A.Ü. Eğitim Fakültesinden 1968-1969 
döneminde mezun olmuştur.

Devlet hizmetine 1969 yılında Kurumumuzda 
başlamış, memur, şet yardım cısı, şef, müdür 
görevlerinde bulunmuş olup, halen Personel Şube 
Müdürlüğü görevini yapmakta olan Ömer HİTHİT evli ve 
iki çocuk babasıdır.

1942 yılıda İsparta'nın Şarkikaraağaç kazasında 
doğdu. İlk ve Orta Öğretimini Ankara'da tamamladı. 
1968 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 
mezun oldu. 1968-1970 yılları arasında yedek subaylık 
görevini yaptı.

Çalışma hayatına 1971 yılında Etibank Bankacılık 
Genel Müdürlüğünde memur olarak başladı. Daha sonra 
18.12.1971 tarihinde Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğü Hayvancılık ve Alım Müdürlüğüne raportör 
kadro ünvam ile naklen geçti ve aynı Müdürlükte 1974 
yılında şef oldu.

1978 yılında Sincan Et Merkezi ve Tavuk Kombi
nasına Pazarlama Şefi olarak atandı. 1980 yılında İkmal 
Daire Başkanlığı bünyesinde İkmal Müdürü olarak 5 yıl 
süre ile görev yaptıktan ve yine aynı başkanlıkta 1985 
yılında bir yıl süre ile uzman olarak çalıştıktan sonra, 
1986 yılında Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığına 
Personel Müdür Yardımcısı kadrosuna atandı.

Halen Kurumumuzda İdari ve Sosyal İşler Şube 
Müdürü olarak görevini yürüten A. Vahit TOGAY evli bu
lunmaktadır.

PERSONEL VE EDARI İŞLER DAİRESİ 
BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

Kurumun genel amaç ve politikalarına uygun olarak; Kanun, Tüzük, Kararname, 
Yüksek Planlama Kurulu Kararı, Teşekkül Ana Statüsü, Yönetmelik, Yönetim Kurulu 
Kararları ve Genel Müdürlük genelgesi ve talimatı çerçevesinde, Kurumun kârlılık 
ve verimlilik ilkelerine göre çalışmasını sağlamak üzere; Genel Müdürlük ve bağlı 
işyerlerimizde çalışan personelin işe girişinden, işderı ayrılışına kadar ki tüm 
işlemlerini yürütür.

Ömer HİTHİT
Personel Şube Müdürü

A. Vahit TOGAY
İdari ve Sosyal İşler 

Şube Müdürü



Y etk i ve so ru m lu lu k  a la n ın a  g iren  k on u la rın ı K u ru m u n  k â rlılık  ve rim lilik  ilk e le ri
ne gö re  ve yü rü rlük tek i m evzu a ta  uygun  o la ra k  takip  ed er ve sonuçland ırır.

Daire Başkanlığının yapmakta olduğu görevler kısa başlıklar halinde aşağıda 
sıralanmıştır.

- Amirlerin genel görev, yetki ve sorumluluklarına ait hususları uygulamak,

- İş gücü ihtiyacını belirlemek, işletme bütçesinin hazırlanmasına yardımcı 
olmak,

- Personel politikasını hazırlamak ve bunun için gerekli istatistiki bilgilerin der
lenmesine ait usul ve metodları tesbit ederek uygulanmasını sağlamak,

- İhtiyaca uygun personelin aranması, işe alınması, ücretinin tesbiti ve 
sözleşmesinin yapılması, terfi, nakil ve işe son verme konularındaki işlemleri takip 
etmek, yapmak, yaptırmak, istatistiki bilgileri toplamak,

- Personelin, ücret, fayla mesai, prim, geçici görev, tazminat, ikramiye ve benzeri 
özlük haklarına ait bordroları hazırlatmak,

- Memur, sözleşmeli, işçi statüsünde çalışan tüm personelimizin Disiplin 
işlemlerini takip ederek sonuçlandırmak,

- Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili personelin mevzuatına 
göre işlemlerini sağlamak,

- Teşekkülün ilgili birimleri ile işbirliği yaparak hizmet öncesi ve hizmet içi 
eğitim plânının ve proğramların hazırlanmasını sağlamak,

- İşyerlerinin güvenlik ve bakım hizmetlerini organize ederek, Makam ve hizmet 
araçlarını daima servise hazır vaziyette bulundurmak,

- Lojman, Eğilim ve Dinlenme tesisleri, kreş ve misafirhanelerle ilgili bütün hiz
metleri yürütmek,

- Tabldot hizmetlerini yürütmek,

- Toplu-İş Sözleşmesi konularında politika, ilke ve esasları belirlemek 
çalışmaları yapmak, toplu iş sözleşmesinin uygulamasından doğabilecek ihtilafları,

- İşçi ve işveren sendikaları ile görüşerek çözmek, Grev ve Lokavt halinde 
alınacak tedbirleri tesbit ederek uygulamaya koymak,

- Personelin hasta sevk işlemlerinin yapılması tedavi giderleri faturalarının kont
rolü ve ödenmesi için, Mali İşler Dairesi Başkanlığına iletmek, yıllık ve diğer izinle
rin takibi, Merkez ve Taşra Teşkilatımızın fazla mesai ihtiyacını belirleyerek bu ko
nudaki proğramı hazırlamak ve Bakanlıklar nezdinde vizesini sağlayarak taşra 
teşkilatına fazla mesai yapılması hususunda gerekli talimatları vermek, işe yeni 
alman işçilerin sigorta tescillerini yapmak, tüm sosyal hizmetleri yürütmek,

- Gelen ve giden tüm evrakı ilgili yerlere zamanında dağıtmak, arşiv hizmetlerini 
yürütmek, telefon, teleks, telefaks gibi haberleşme araçlarının kullanımını 
sağlamaJctır.

9
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KURUMUMUZ TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN 
ALMA-ATA / KAZAKİSTAN 

"1. Türk Sanayi ve Ticaret Fuarı'nda"

Namık MAZMAN
E.B.K. Genel Müdürlüğü 
A.P.K. Daire Başkanlığı 

Şube Müdürü

Hayri BULUT
E.B.K. Genel Müdürlüğü 
Tedarik ve Pazarlama 

Daire Başkanlığı 
Mamuller Satış Şefi

Tüyap (Tüm Fuarcılık Yapım Anonim Şirketi) tarafından Orta Asya Cumhuriyetle
rinden olan Kazakistan'ın Başkenti Alma-Ata’da 29 Ehjlül 1992-4 Ekim 1992 tarihle
ri arasında düzenlenen "1. Türk Sanayi ve Ticaret Fuarı’Yıa Kurumumuz da iştirak 
etmiştir.

KAZAKİSTAN HAKKINDA KISA BİLGİ

azakistan, Bağımsız Devletler Topluluğu içinde yer alan, yüzölçümü 2.717.000 
JlV km2 nüiusu 16.500.000 olan bir Türk Cumhuriyetidir. Nüfusun % 40'ı kazak, % 

38'i Rus, kalanı ise diğer milletlerden teşekkül etmiştir. Başkent Alma-Ata'nın 
nüfusunun 1.300.000 civarında olduğu ifade edilmiştir. Sanayi ürünlerinin üretimi 
yanında yeraltı madenlerinin zenginliği ve tarımın ağırlık kazandığı Kazakistan hay
van varlığı bakımından da önemli bir yer tutmaktadır. Edinilen bilgilere göre Kaza
kistan'da, 35 milyon koyun, 7-8 milyon sığır, 4 milyon domuz mevcudu vardır. 
Ayrıca at eti tüketimi çok miktardadır.

Yıllık kırmızı et üretiminin 600 bin ton, bu rakamın kırsal bölgelerdeki kesim
lerle birlikte 900 bin ton civarında olduğu öğrenilmiştir. Yıllık et ihracatı 300 bin 
ton olup, Bağımsız Devletler Topluluğu Cumhuriyetlerine yapılmaktadır.

Kazakistan'da 32 entegre, 18 küçük çapta olduğu ifade edilen 50 civarında et
kombinası vardır. Bu et 
kom binalarının 4 adedi 
Alma-Ata' da bulunmaktadır. 
Canlı sığırın 400 kg., canlı 
koyunun 40 kg., karkas ağır
lıkta ise sığırın 200-230 kg., 
koyunun 20 kg. civarında 
geldiği öğrenilmiştir.

Alma-Ata'da yapılan piyasa 
araştırmasında sığır ve ko
yun parça etinin fiyatları ara
sında önemli bir fark olma
dığı ve bu etlerin 120-150 
Ruble/kg'den satıldığı görül
müştür.

•  Kazaklar M illi kıyafetleri ile Folklor konserinde. Kazakistan m başkenti, Al-
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ma-Ata Cumhuriyet'in güney doğusunda, deniz seviyesinden 900 m. yükseklikte 
olup 1854 yılında kurulmuştur. İklimi ılıman olup, Elmacılığıyla tanınan şehrin ismi 
de Kazak dilinde "Elmaların Babası" anlamına gelmektedir.

FUARIN AÇILIŞI
Fuar, Alma-Ata VDNKh Sergi Merkezinde bulunan yerde düzenlenmiş açılışta T.C. 

Alma-Ata Büyükelçimiz Sn. Argun Özpay, Kazakistan Başbakan 1. Yardımcısı Bay 
Murzabeg Coldırbekov (Aynı zamanda Kazak - Türk İş Konseyi Başkanı), üst düzey 
bürokratlar ve kalabalık bir ziyaretçi topluluğu bulunmuştur. Büyükelçimizin ve Ka
zakistan Başbakan 1. Yardımcısının yaptığı konuşmalardan sonra Türkiye-Kazakistan 
ilişkileri üzerinde durulmuştur. Bando tarafından çalman Türk ve Kazak Milli 
Marşlarından sonra fuarın açılışı Büyükelçimiz Sn. Argun Özpay ve Kazak Başbakan
1. Yardımcısı bay Coldısbekov tarafından yapılmıştır. Tüyap’ın gerek "IV gerekse 
radyo ile yaptığı duyurular sebebiyle fuara ilginin büyük olduğu görülmüştür. Fuar 
süresince standadlar yoğun 
bir ziyaretçi topluluğu tara
fından gezilmiştir. Bu yoğun
luk sebebi ile zaman zaman 
ziyaretçiler fuar alanına gu
ruplar halinde alınmıştır. Çe
şitli sektörlerde elliyi aşkın 
Türk firmasının yer aldığı 
fuarda, gıda sektöründe tek 
kuruluş olarak katılmamızın 
yanında et mamüllerimize A l
ma-Ata halkı büyük ilgi gös
termiştir. Fuar süresince Ku
rum mamullerinden ikramda 
bulunulmuştur.

GÖRÜŞMELER
Fuar süresince, et üretimi # Kazakistan Büyükelçimiz Sn. Argun Özpay F'uar açılış

ve kasaplık hayvan besiciliği konuşmasını yaparken.
yapan bir çok küçük sahıs fir
ması yanında Alma-Ata Bü
yükelçimizin yardımları ile 
bağımsızlıktan önce bir dev
let kuruluşu iken şimdi özel
leştirme kapsamı çerçevesin
de bir banka, bir özel firma,
20 kolhoz ve 2500 civarında 
işçinin ortaklığı ile devletten 
satın alman "Tulpar A.Ş."nin 
Genel Müdürü ile de görü
şülmüştür.

Sözkonusu kuruluşun, gün
lük 5.000 küçükbaş, 500 bü
yükbaş kesim kapasitesine 
sahip olan et kombinası var
dır. Şirket Genel Müdürü 
pratikte 2000-3000 küçük
baş, 150-200 büyükbaş kes
tiklerini ifade etmiş ve yılda

•  S tan tım ızcia  Kuranı tem s ilc ile r im iz  ile  K azak  
işadamları gör üş ürken.
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•  Yeşil Pazar Halindeki El Salış Tezgâhları.

•  Standımızı zıyurel eden Kazaklar.

100-120 bin ton üretim yaptıklarını 
söylemiştir. Genel Müdür Türk 
işadamları ile hertürlü ticari ve tek
nolojik ilişkiye hazır olduklarımda 
beyan etmiştir.

Bunun dışında görüşme yapılan 
diğer şahıs firmalarının hemen 
hemen tamamına yakını Kurumu- 
muzdan teknolojik yardım talebinde 
bulunmuşlar ve karşılığında Kazakis
tan'ın yer altı zenginliklerinden olan 
çeşitli madenler ile kereste v.s. gibi 
şeyler verebileceklerini yani takas 
usulü ile ticaret yapabileceklerini 
söylemişlerdir.

ÖZETLE;
* Kazakistan'ın bağımsızlığına yeni 

kavuşmuş olması sebebi ile liberal 
ekonomiye geçişin daha çok başında 
olmaları bu konularda hiçbir bilgiye 
sahip olmamaları dolayısıyla ticaretin 
nasıl yapılacağının bilinmediği ka
naatine varılmıştır. Mevcut sistem 
gereği bir çok kişi şahıs firması ol
duklarını söyleyerek daha çok takas 
usulu ticaret yapmayı istemişlerdir. 
Aynı zamanda bu kişilerin sermaye 
birikimi olmamasına rağmen Kurum
la ticari ilişki kurmayı çok istedikle
ri gözlenmiştir.

* Bir çok firma ve şahıs sucuk 
(kol bastı) sosis, salam tloldurma ma-
kinası ve vakumlu ambalajlama maki- 
naları talebinde bulunmuştum3T BE EAJlbIK KYPYMy 

ET VE BALIK KURUMU * Her nekadar Kazakistan'da etin 
fiyatı ucuz ise de Alma-Ata'nın 
Türkiye'ye 5000 km. uzaklıkta oluşu 
sebebi ile nakliye işlerinde zorluklar 
olduğu öğrenilmiştir.

* Alma-Ata’da yapılan 1. Türk 
İhraç Ürünleri Fuarı'nda Türkiye'yi, 
Türk firmalarının neler ürettikleri, 
Kazak halkı tarafından yakından 
görülmüş, bizler hakkında daha 
somut bilgiler edinmişlerdir.

•  Standımızırı genel görünüşü.
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K U R U M U M U Z
İZMİR

ENTERNASYONAL

FUARINDA

Her yıl olduğu gibi bu yılda, 26 
Ağustos - 10 Eylül 1992 tarihlerinde 
düzenlenen 61. İzmir Enternasyonal 
Fuarına Kurumumuz bir standla iştirak 
etmiştir.

•  Fuardaki Slandım ızdan görüntüler.

Türkiye'nin dünyaya açılan ihracat 
ve ithalat merkezlerinden biri olan 
İzmir'de düzenlenen Enternasyonal 
fuarda, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin sergi salonundaki standımız 
da satış da yapılmıştır.

1 1

1 i

#

I
TÜRKİYE O DALAR  VE BOKSA LAK DİRLİĞİ

1

1

T O B B
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I

1

s
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•  Fuar m ünasebeti ile T .O .D .B . ta ra 
fın d a n  Kurum um uza verilen  katılım  
beratı
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Derleyen :
Gürcan ÖZDAG
EBK Genel Müdürlüğü 
Tedarik ve Pazarlama 
Daire Başkanlığı
Pazarlama Şube Müdür Yardımcısı

Bir millet ki Söğüt Kasabasından yola çıktıktan 216 yıl sonra 
imparatorluk çapında bir Devlettir. O halde yaşamak için dahilere ihtiyaç 
vardır.

O rta Asya'da bir millet. Türk Milleti kuraklık nedeniyle Türkistan'dan Ho
rasan’a göç ettiği söylenen Cindullah (Allah'ın Askeri) sıfatıyla övünen mil- 

—mmJi let. Hayır, kuraklık nedeniyle değil sadece ve sadece Rabban-i bir tasar
rufla yani Allah tarafından Horasan'a sevk edilen aziz millet. Bir başka tarifle... 
İslamiyet Mekke'de bunaldı, Medineye hicret etti, orada bunaldı, Horasan’a göç etti, 
oradan da Anadolu'ya ve üç kıtaya uzandı....

İşte bu ulvi uyanışın manevi mimarları oldu. "Sen olmasaydın, sen olmasaydın 
alemleri yaratmazdım." İlahi sırrına muhatap Peygamber Efendimizin ruhaniyetin- 
den feyz alan gönül dostları, Allah tarafından sevk edildikleri Anadoluyu vatan
laştırma, insanlığa sevgiyi, imanı, adaleti, iş ahlakını verme görevini yerine getir
meye başlamışlardı bile....

İşte bu pirlerin en önemlilerinden Hoca Ahmet Yesevi; Anadolu insanının ve 
dahası Türklük aleminin gönüllerinde taht kuran bir deha, bir alim, bir gönül 
adamı...

Hoca Yusuf Hamadinin 3. halifesi : Türkistan'ın yeni şehrinden...Kabri'de 
orada...Türkistan halkı ona Ata Yesevi derlerdi. "Ata" baba manasına gelirsede 
Türk’ler şeyhlerini, ulularını bu kelimeyle anarlardı. Yusuf Hamadini hazretlerinden 
feyzlerini tamamlanıncaya kadar Baba Arslan isimli bir şeyhe hizmet ettiler. Ve 
şeyhin hayatı boyunca kendilerinden ayrılmadılar.

Baba Arslan vefat edince de yine onun işaretiyle Buhara'ya gidip Yusuf Hamadiye 
bağlandılar ve onun terbiyesinde irşat makamına erdiler. İlk iki halifenin vefat
larından sonra irşat makamına, posta geçtiler :

Buhara'da halkı hak'ka davet görevine başladılar....bir müddet sonra gaipten gelen
--------------------------------------------------------------  14 ------------------------------------------------------------------
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işaretle Türkistan'a gitmek icap edince Abdülhaluk Gucdüvani Hazretlerine yerleri
ni bırakıp Yesi yolunu tuttular..

Ahmet Yesevi Türk Velilerinin kol başısıdır ve Türkistan büyüklerinden çoğunun 
nisbeti kendisinedir. "Her Geceyi Kadir, her gördüğünü hızır bil" sözü ile çalışmayı; 
herkesi Allah'tan dolayı sevmeyi düştür kabullenmiş gerçek insanlığın özünü ortaya 
koymuştur. Gönül kadehinden dökülerek Dünya'yı kuşatan bu bir cümle ile insanlığa 
bakışı, huzuru, refahı getirmeye yeterde artar bile...Ulu Ahmet Yesevi senin ruha- 
niyetine ne kadar muhtacız, senin meşrebine ne kadar özlem içerisindeyiz...Siz ol
masaydınız 99.000 müritinizle....  Alp erenlerinizle... Gazi d evr iş hanlarınızla sizler
olmasaydınız Anadolu olmaz. Anadolu olmasaydı, Devletimiz ve biz olmazdık... Sizle- 
re binlerce selam ve dua...

Yahya Kemal derki "Şu Ahmet Yesevi kim, bir araştırın göreceksiniz, bizim mille
timizi asıl onda bulacaksınız:"

Ahmet Yesevi yüksek bir ışık, Ulu bir ruh gerilimdir. Ondan fışkıran meşale ve 
nur Hacı Bektaş-ı Veli olmuş Anadolu'yu "Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri 
olalım" diyerek kuşatmış, Sarı saltuk olmuş Rumeliyi, Yunus Emre olmuş bütün 
Türklüğü, "ben gelmedim Dünya'ya davi için benim işim sevi (Sevgi) için" diyerek 
aydınlatmış - ve sonsuza kadar da Dünya'nın 3. mukaddes beldesi olan Anadolu'yu 
evliyalar - enbiyalar ve şehitler diyarını kuşatmaya devam edecekler, Devlet-i ebed 
Müddeti sağlayacaklardır.

Hazret-i Yesevi yalnız Doğu Türklüğü için değil Batı ve Anadolu, Balkanlar 
Türklüğü için de son derece müessir bir manevi otorite olan mübarek Piri 
Türkistan lakabı ile tebcil edilen Ahmet Yesevi Hazretleri 1166'da Cemâl'e yürüdü. 
Ancak kemali sürekli yaşıyor ve Allah'ın izni ile de yaşayacaktır. Sovyetleri onun ri- 
haniyet halkasına yapışmış gönüllerin zikirevleri sarstı. Marksist idarenin zulmü 
Sovyet ve Çin'deki esir Türkleri ezemedi. Zira onların Yesevi muhabbeti gibi delin- 
mez, parçalanmaz zırhları vardı.

Ananeye göre vefatından sonra da kelametleri devam eden Ahmet Yesevi kendi
sinden 2 asır sonra yaşayan Aksak Timur (1336-1405) ün rüyasına girer ve zafer 
müjdesinde bulunur. Timur zafere eriştikten sonra 1396 yılında Seyhan Nehrini 
geçerek Türkistan ve Kırkız Bozkırlarında şöhreti ve nüfusu iyice yayılmış olan 
Ahmet-i Yesevi'nin kabrini ziyarete gelir. Ziyaret sonrası kabrin üstüne devrin mi
mari şahaserlerinden olan bir türbe yaptırır.

Hz. Ahmet Yesevi evlatları Anadolu'daki Hıristiyan Keşişlerin Papazların müessir 
oldukları bölgelere bilhassa yerleşerek İslamın güzelliklerini kendi tekke ve zaviye
lerinden yeşertmişlerdir. Gündüz toprağı, işleyen devrişler gecelerini musiki-sema- 
zikir ve sohbetle ihya eder. Yerli halkın saygı ve sevgisini kazanırlardı.

Bugün Anadolu yeniden Hoca Ahmet Yesevi'nin feyz ve bereketi ile büyüyen 
Türk'lük âlemi Yesevi'nin feyzleri ve himmetleri ile hürriyet solukluyor. Dev bir me
deniyetin öncüleri 250 milyonluk Yesevi evlatları olan Türkler huzur - saadet refah 
vadediyorlar.

Nur içinde yat Yesevi

Himmetlerini eksik etme ya Pir-i Türkistan.
------------------------------------------------------------------------  15 ------------------------------------------------------------------------
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KAVURMA
Yavuz AYBİRDİ

E.B.K. Genel Müdürlüğü 
İmalat Dai. Bşk.lığı 

Yan Ürünler Şefi

nsanoğlu çok eski çağlardan günümüze değin gıda maddelerini çeşitli 
şekillerde konserve edip saklama usullerine yönelmiştir. Bu usullerden en 
eskisi de yiyecekleri ısı işlemine tabi tutarak daha dayanıklı hale getirmek 
olmuştur ki; KAVURMA böyle bir ısı işlemi sonucu elde edilen ve kah

valtıdan, yemeğe kadar her aparatifte yer alan bir et ürünüdür.

Halkımızın damak tadına mutfak kültürüne ve beslenme alışkanlıklarına uygun 
olan kavurma özellikle sonbahar aylarında kışa bir hazırlık olarak evlerde de ra
hatlıkla yapılan bir üründür. Hatta özellikle doğu yöre halkımız eriştesi, tarhanası, 
kavurması olmadan gireceği kış mevsiminin zor geçeceğine ve mevsimden tad 
alınamayacağına inandığından kavurmayı mutfağında temel gıda ürünü olarak 
görmüş ve bir zenginlik nişanesi olarak kabul etmiştir.

Kurumumuz her et ürününde oldu
ğu gibi KAVURMA üretiminde de ön
cülük ederek kentlisinden köylüsüne 
kadar her ev mutfağında her ev kadı
nının gönlüne taht kurmayı başar
mıştır;

KAVURMA ÜRETİMİ :
Kavurma üretiminde kullanılacak 

gövde etleri (kavurma faaliyetine mü
saade edilmiş bulunan fenni mezba
halarda kesilen ve sağlıklı aynı tür 
kasaplık büyük ve küçük baş) kemik
leri, yağları, tendo ve sıfakları, lenf 
yumrularından iyice temizlendikten 
sonra 3-6 cm. lık parçalar halinde 
kuşbaşı doğranır.

Kuşbaşı haline getirilmiş olan bu 
kavurmalık etler (evlerde açık kazan
lara) buhar ceketli kavurma kazan
larına alınır ve ağırlığının % 2-3.5

16



oranında mutlak tuzu ve etin yağlılık durumuna 
görede ağırlığın % 20-25'i kadar önceden elde edil
miş iyi vasıllı don yağı katılarak önce pişirme 
kazanının kapağı açık tarzda ve yavaş yavaş ısı 50-60 
C° de 30 dk ve 3 atmosfer basıncı ile başlatılır. Daha 
sonra ısı 105 C° ya ve atmosfer basıncı 4-5'e 
çıkarılarak pişirmeye devam edilir. Ancak bu arada 
etin pişip pişmediği yönünde muayenede yapılarak 
etin fazla kurutulması ve rutubetinin % 40 dan 
düşük olmayacak şekilde pişirme tamamlanır, 
Pişirme işlemi tamamlanmış olan etler ve yağı ayrı 
kaplarda toplanır. Standart teneke kutulara tabi veya 
suni kılıflara 2/3 et, 1/3 yağ olarak doldurulur ve 
soğumaya bırakılır. Kavurma özelliklerini bozacak 
yerlerde ve fena koku yayan maddelerle bir arada tu
tulmamalı serin ve rutubetsiz yerlerde + 10 C°'m 
altında muhafaza edilmelidir.

Türk mutfağına, Türk damak tadına uygun ve seksiyonlarımızdaki makinalarla el 
değmeden ve tüm hijyenik prosedüre riayet edilerek hazırlanan KAVURMA, yapılan 
analizler sonucu taşımış olduğu yüksek besleyici unsurlarıyla ET ve BALIK KURU- 
MU'nun halkımıza sunduğu hizmetlerden sadece birisidir.

Ü ;

)

}

YOĞURTLU KAVURMA
MALZEME :

•  500 Gr. E.B.K. Kavurması
•  2 Su bardağı yoğurt
•  2 - 3 diş sarımsak
•  1 kaşık yağ
•  Arzu edilen miktarda kırmızı 

biber.

YAPILISI :

Isıtılan E.B.K. kavurması servis 
tabağına konur. Yoğurdun içe
risine ezilmiş sarımsaklar konup 
çatalla karıştırılarak yoğurt iyice 
ezilir.

H azırlanan yoğurt servis 
tabağındaki sıcak E.B.K. kavur
ması üzerine dökülür. En üste de 
kızdırılm ış kırmızı biber karış
tırılm ış yağ gezdirilir ve servis 
yapılır.

AFİYET OLSUN...
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TRT Radyolarında 
Kurumumuz adına Yayımlanan 

"Anadolu’yu Vatan Kılanlar" 
dizisi sona erdi.

K | urumumuzun Türk Kültürüne bir hizmet olarak hazırlattığı "ANADOLU'YU 
| VATAN KILANLAR" adlı Radyo kültür programı ile içinde yaşadığımız bu 

toprakların vatan olmasında emeği geçen ve Anadolu'yu sevgiyle 
aydınlatan bu ulu kişilerin hayatları 52 hafta süreyle TRT 1 ortak yayınında her pa
zartesi günü 10 dakika olarak yayınlanmıştır.

Eylül 1991 ayında yayınına başlanan ve Eylül 1992 ayına kadar devam eden bu 
kültür programı aracılığı ile, toplumumuzdaki sevgi ve dostluk duygularının gelişip, 
yayılmasını Anadolu'yu vatan kılan bu ulu kişilerin daha iyi tanınması, yaşadıkları 
olayların aktarılması ile milli birlik ve beraberliğimizin gelişmesine katkıda bulunu
lacağı düşünülmüş olup bu düşünce de vatandaşlarımızın gerek Kurumumuzu araya
rak gerekse yazılı basında okuyucu köşelerine gönderdikleri yazılarda tebriklerini 
belirtmeleri ile doğruluk kazanmıştır.

Programın başında ve sonunda Kurumumuz spot reklamlarına yer verilen bu 
kültür ağırlıklı programda yayınlanan ulu kişiler şunlardır;

1. Hoca Ahmet Yesevi

2. Geyikli Baba

3. Sarı Saltuk Sultan

4. Dede Korkut

5. Afşin Bey

6. Hacı Bayram Veli

7. Hacı Bektaş Veli

8. Pir Sultan Abdal

9. Tuğrul Bey

10. Emir Sultan

11. Yunus Emre

12. Haydar Sultan

13. Çağrı Bey

14. Artuk bey

15. Oruç Gazi

16. Molla Fenari

17. Sultan Alpaslan

18. Şeyh Edepali

19. Şeyh Vefa

20. Laleli Baba

21. İbrahim Etem

22. Sümbül Efendi

23. Beyazıdı Bestami

24. Şeyh Galip

25. Karaca Ahmet

26. Kutalmış Oğlu Süleyman Bey

27. Somuncu Baba

28. Murad Hüdavendigar

29. Süleyman Çelebi

30. Sultan Melikşah

31. Sultan Sencer

32. Sultan Kılıçaslan

33. Osman Bey

34. Nasreddin Hoca

35. Orhan Gazi
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SAĞLIĞIMIZ VE BALIK
ERSAN BAŞAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği 

Öğrencisi - TRABZON

D eğişik türleri, hafifliği ve tadı balığın herkes tarafından sıkça ve sevilerek 
tüketilmesini sağlamaktadır. Hayvansal protein kaynakları içinde de balığın 
çok özel ve değerli bir yeri vardır. Bunun değeri yapısal özelliğinden ileri 

gelmektedir.

Alınan proteinin yararlılığı onu oluştu
ran amirıo asit denen yapı taşlarının den
geli bir şekilde bulunmasına bağlıdır. Bu 
yapı taşlarından birinin düşük düzeyde 
olması, yüksek düzeyde olanlarından ya
rarlanma düzeyimde düşük düzeydekinin 
seviyesine indirir. Balık etinin protein 
yapısı içinde diğer gıda maddelerininde 
genellikle az bulunan bazin ve metiyonin 
amino asitleri yüksek düzeyde bulunur. 
Yurdumuzda karbon hidrat beslenmesi 
ağırlıklı olduğu için balık etinin yenmesi 
bu bakımdan da büyük önem taşır. Balık 
eti içerdiği kıymetli hayvansal protein 
yanında, yağda ve suda eriyen vitaminleri 
ile insan sağlığı için büyük önem taşıyan 
mineral maddeleri hemen hepsini bünye
sinde bulundurmaktadır. Ayrıca balıklarda 
hem yağda eriyen A, D, E ve K vitaminleri 
hem de suda eriyen tüm B grubu vitamin
leri zengin olarak bulunmaktadır.

Balıkların üzerinde durulmayan, temiz
lenirken atılan karaciğer ve karaciğer 
yağlarında çok fazla A ve D vitamini bulu

nur. Örneğin 100 gr. balık ciğerinde 60.000 ünite A vitamini 500.000-1.000.000 
ünite D vitamini vardır. 1 kg. ağırlığındaki bir balığın ciğerinin yenmesi ile alınacak 
A ve D vitamini, eczanelerde vitamin takviyesi için satılan ilaçlara denk, bazılarında 
fazladır. (E. Düzgüneş Balıkçılık sistemleri Ders notları)

Balık etinin en önemli özelliği ihtiva ettiği yağların insan sağlığı için çok uygun 
olmasıdır. Bu nedenle balık eti diyetetik gıda olarak büyüme çağındaki kimseler, 
hamile kadınlar, hasta ve yaşlı insanlar, kalp, damar ve sindirim yolları has
talıklarına sahip insanlar için önerilen bir hayvansal gıdadır. Çünkü, diğer hayvansal
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yağların kalp, damar, beyin ra
hatsızlıklarında olumsuz etkile
ri vardır. Bu nedenle, hayvansal 
yağlara karşı çağımızda bir 
korku vardır. Özellikle, beden
sel hareket azlığı olan ve belli 
bir yaştan sonraki insanlar için 
bu korku haklı olarak yerinde 
dir.

Diğer hayvansal yağların alın
masıyla kolesterolün artmasına 
karşın, balık eti yağları tam ak
sine kolesterolü düşürmek
tedir. Bu yararından dolayı ko
lesterolü yüksek hastalara ileri 
ülkelerde balık eti önerilmek
tedir. Bunun nedeni ise doyma
mış yağ asitlerinden oluşması
dır. Balık etindeki bu doymamış 
yağ asitleri kolesterolü bağlaya
rak bağırsağa atar.

Bu gibi yararlarından dolayı hem dengeli beslenmede hem de sağlıklı bir yaşam 
için en az belli bir miktar yenmesi gereken bu gıdanın, sağlıklı bir gelecek nesil 
için yeterli düzeyde tüketilmesi gerekmektedir.

AC YE
HER ZAMAN TAZE, LEZİZ 

SOSLU, ZEYTİNYAĞLI

A la b a lık  
H a m s i  
S a rd a ly a  
U s k u m r u  
İs  ta vr  i t
KONSERVELERİ YENİ AMBALAJINDA

ET BALIK'dan
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EBK1 DAN KISA HABERLER

D O Ğ U M V E F A T
•  Kurumumuz Mali İşler Daire Baş

kanı İsmail Daşdelen 'in  biricik  
oğlu İ. Şinasi DAŞDELEN 22 Tem
muz 1992 çarşamba günü Kurumu
muz Çeşme Eğitim ve Dinlenme Te
sislerinde müessif bir deniz kazası 
sonucu vefat etmiştir. Merhum Me
teoroloji Meslek Lisesini bitirme
sini müteakip girdiği A.Ü. Fen Fa
kültesinden Haziran ayında mezun 
olmuştur. İş hayatına Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğünde başla
mış olan Şinasi Daşdelen, henüz 
23 yaşında iken hayatının baha
rında aramızdan ayrılışı derin  
üzüntü yaratmıştır.

•  Kurumumuz A.P.K. Daire Başkan
lığı Yatırımlar Şefi Nuriye ÖZPA- 
MIR'in biricik oğlu Cemal ÖZPA- 
MİR Ankara'da geçirdiği elim bir 
trafik kazası neticesi 25.8.1992 ta
rihinde vefat etmiştir. Orta Doğu 
Teknik ^Üniversitesinde öğrenci o- 
lan Cemal ÖZPAMİR'in 22 yaşında 
iken hayatının baharında aramız
dan ayrılışı derin üzüntü yarat
mıştır.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ;

•  Tesisler Daire Başkanlığı Persone
linden, Derviş KARATAŞ'ın annesi
28.7.1992,

•  A.P.K. Daire Başkanlığı Persone
linden, Pervin OTTEKİN'in annesi
4.8.1992,

•  Tedarik ve Pazarlama Daire Baş
kanlığı personelinden. Akın SA- 
R E Y Y Ü P O Ğ L U ' n u n  b a b a s ı
31.8.1992 tarihinde vefat etmiştir.

VE F A T  E D E N LE R E  A L L A H 'T A N  
R A H M E T , A R K A D A Ş L A R IM IZ A  

SABIR  VE BAŞSAĞ LIĞ I D İLERİZ .

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ;

•  Tesisler Daire Başkanlığı 
Personelinden,

— Mehmet ÇEKİRGE'nin 29.7.1992 tarihinde
cğju (ERDAL)

— Akif ERİ KAN' ın 17.8.1992 tarihinde oğlu,
(OĞUZ KAAN)

— Abdülkadir ÇETÎNKAYA’mn 3.9.1992 tari
hinde oğlu, (MUHAMMED FARUK)

•  İmalat Daire Başkanlığı 
Personelinden,

— Gamze UMULU’nun 12.8.1992 tarihinde
kza (BEL0

— Emine GENCER'in 27.7.1992 tarihinde
oğlu, p C uzm )

•  A.P.K. Daire Başkanlığı 
Personelinden,

— Nurettin YALÇIN'ın 29.8.1992 tarihinde
oğlu, (ÇAĞRI KUBİLAY)

DÜNYAYA GELMİŞTİR.

E V L E N M E

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ;

•  Personel ve İdari işler
Daire Başkanlığı Personelinden;

— Gürol TURGUT 29.8.1992 tarihinde

EVLENMİŞTİR.

Genç evli ve çocuğu olan 
arkadaşlarımızı tebrik eder, 
sağlık ve mutluluklar dileriz.

21



ID İEİRGÜS î

SPOR
KURUMUMUZ ATLETİ 

HAŞAN YILMAZ 
BALKAN GENÇLER 

ATLETİZM ŞAMPİYONU

15-16 Ağustos 1992 tarihlerinde İstanbul'da yapılan 23. Balkan 
Gençler Atletizm Şampiyonasında 3000 mt. engelli yarışında 
9.04.55'lik derecesi ile Kurumumuz atletlerinden Haşan YILMAZ 
Balkan Şampiyonu oldu.

İstanbul'da ay yıldız'lı bayrağımızı göndere çektiren Haşan YIL- 
MAZ'a Genel Müdürümüz Recep MIZRAK tarafından beş Cumhu
riyet altını ödül verildi.

•  Genel Müdürümüz Sn. Recep Mızrak şampiyona hediyesini verirken. 
----------------------------- 22 --------------------------------------------------



21 Ağostos’ta Genel Müdürlük Makamında yapılan törende Genel Müdürümüz 
Recep MIZRAK, "Balkan Gençler Atletizm Şampiyonu olan atletimiz Haşan YIL- 
MAZ'la gurur duyuyoruz. Bundan sonra da başarılarının devamını dilerim. Et ve Balık 
Kurumu olarak bünyemizdeki sporcularımızın başarısı için büyük gayret sarfediyo- 
ruz. Ayrıca kadromuzda sporcularımızın Uluslararası bir başarısı olduğunda 
göğsümüz daha da kabarmaktadır.

Hepimizi gururlandıran bu şampiyonluk, her şeyden önce Dünya Milletleri 
önünde yapıları bir propagandadır. Şampiyona tüm imkanları sağlayacağız" demiştir.

Ayrıca Genel Müdürmüz Recep MIZRAK Antrenör Ali ÇEVİK'e teşekkür ederek 
bir Şilt vermiştir. Törende Et-Balık Spor Klubü Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Ali 
HELVACI ve diğer kulüp yöneticileri de bulunmuştur.

Törene Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail BİLİR ile Genel Müdür Yardımcımız Faruk 
KAPUSUZ'da iştirak etmiştir.

Haşan YILMAZ’ın Balkan Şampiyonluğu Basınımızda geniş şekilde yer almıştır.
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KANATLILARDA PROTEİN . 
DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİ

Sulhattin YAŞAR
Atatürk Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme 

ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Araş. Görevlisi

GİRİŞ
,m .... ...............  ^

Kanatlı beslemede, son zamanlarda hayvansal ve bitkisel kaynaklı 
işlenmiş protein yemlerine dayanarak rasyonlann formülasyonu artık pra
tik bir durum almıştır. By-produck, yani yan ürünler olarak isimlendirilen 
bu ürünler fabrikasyon işlemi esnasında ısı ile muamele edilmektedirler. 
Doğal olarak bu işlemler, bir taraftan bu yemlerdeki antinutrisyonel 
faktörlerin elemine edilmesini sağlarken, diğer taraftan proteinlerdeki, 
amino asitlerin serbest amino veya karboksil gruplarının kimi proteinler
de şekerlerin aldehit grupları kimisinde de birbirleriyle sindirim enzim
lerine dayanıklı bağ oluşturarak proteinin kalitesini düşürürler.

Bu yüzden kanatlıların rasyonlannı teşkil ederken kullanılan protein 
yemlerinin kalitelerinin belirlenmesi gerekir. Bu amaçla şimdiye kadar or
taya konulan pretein kalite tesbit metodları, hem çok değişik ve hem de 
birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Bu metodlar sırasıyla aşağıda incelen
miştir.

1. KİMYASAL METODLAR

Kimyasal Skor : Bu metodda, test edi
lecek yem proteinin biyolojik değeri, en 
fazla eksik olan Esansiyel Amino Asit 
(EAA) bakımından standart bir yumurta 
proteini ya da maksimum büyüme 
sağlayan bir amino asit karışımı ile 
formüldeki gibi mukayesesi yapılır (1, 6, 
7).

Metod amino asit analizlerini ve biyo
lojik denemeleri gerektirmemesine, 
kolay ve hızlı olmasına rağmen, protein 
kalitesini belirlemede yeterli değildir. 
Çünkü, biraz olsun büyüme sağlayan ve 
EAA bakımından yetersiz olan yemler bu 
metodda biyolojik değerliliği "O" olarak 
gösterilmektedir.

, 01 Yem Proteinindeki EAA % , nr.Kimyasal Skor = ----------------------- —-------- —  x 100
Yumurta Proteinindeki EAA %

24



İD 1K İfi G  î  S î

Esansiyel Amino Asit İndeksi : Kimya
sal skordaki tek bir EAA bakımından 
ziyade, test proteini tüm EAA'ler 
bakımından standart yumurta proteini 
ile mukayese edilir (17).

N/ lOO.a lOO.b 100.e lOO.ny\ ------- x —- — x -------- x -------V ^  ty cy ıy

Yukarıdaki formülde, (a, b, e, ... n) 
yemdeki her bir EAA %'si (ay, by, 
cy,...ny) yumurtadaki her bir EAA %'si ve 
N ise EAA sayısını ifade etmektedir.

Bu metodla saptanan değerlerin, şayet 
yemin sindirim ve absorbsiyonu bozucu 
etkenler yoksa, güvenilir olduğu bildiril
mektedir (17).

2. BİYOLOJİK METODLAR
Biyolojik deneme sonuçları oldukça 

tutarlı ve kesin olduğu için yem protein
lerinin yaşama payı ve büyümedeki et
kinliğini gösterir. Bu metodlar, canlı 
ağırlık artışını esas alan büyütme, nitro
jen bilanço (denge) ve vücut analizlerini 
gerektiren nitrojen retansiyon ve ölçüm 
yöntemleri ile indirek yöntemleri içerir.

BÜYÜTME YÖNTEMLERİ

Protein Etkinlik Oranı (PEO) : Diğer 
metodlara nazaran kolay ve basit olan bu 
metodda, proteinlerin besleme değeri, 
rat veya civcivlerin büyüme hızları esas 
alınarak tüketilen her birim proteine 
karşılık sağlanan ağırlık artışı olarak 
tarif edilmektedir (1, 21, 23).

p r o -  Guı11 ağırllk kazancı (g) . nn
Protein tüketimi (g)

Bu denemelerde rat kullanılırsa, ras- 
yonun protein düzeyi % 9-10, ratın 
sütden kesim çağında olması ve 4 aylık 
deneme süresinin olması gerekir. Civciv 
kullanılması halinde, % 9-10 rasyon pro
teini, 10-14 günlük civciv ve 10 günlük 
deneme süresi yeterlidir (6, 7, 21). PEO 
denemelerinde test proteinlerinin ağır
lık artış gücü, değeri 100 olarak bilinen 
referans bir protein kaynağının sağladığı 
büyüme ile kıyaslanır (21). Genelde, 
yüksek kaliteli proteinler düşük kaliteli 
proteinlere nazaran düşük nitrojen 
tüketimlerinde daha fazla ağırlık artışı 
sağlamaktadırlar (2). Bütün bunlara rağ
men, yöntemin sakıncalı tarafları ise,

1) PEO değeri civciv veya ratın baş
langıç ağırlığı ve büyüme lıızı tara-



NPO deneme koşulları PEO deneme
leri ile benzerdir. Bu yöntem rasyon pro
teinin büyüme için olduğu kadar yaşama 
payı içinde kullanılmasına olanak tanır.

Nitrojen Büyüme İndeksi : Bu metod- 
da, çeşitli protein kaynaklarının değişik 
nitrojen tüketim lerinde civcivlerde 
sağladıkları ağırlık kazançlarına ait 
eğrileri koordinat düzleminde çizilir, 
sonra eğrilerin doğrusal olan kısmından 
alınan eğimleri, değerliliği 100 olarak 
alınan laktoalbümin standart proteinin 
sağladığı eğime göre yüzde olarak izah 
edilir. Bu şekilde, saptanan değerler Nit
rojen Büyüme İndeksi olarak kabul edilir 
(11).

iından etkilenmesi,

2) Ağırlık artışı içerisine proteinin dı
şında yağ birikimi, kemik büyümesi 
ve tüy artışlarının girmiş olması,

3) PEO değerinin rasyon protein yü
zeyi ve besin madde alınımı ile 
değişmesi,

4) PEO'da yaşama payı ihtiyaçları dik
kate alınmadığı halde, alınan pro
teinin hepsinin büyüme için kul
lanılıyor olmasıdır ( 1, 5, 19).

Net Protein Oranı : Bender ve Doell 
(1957), PEO değerinin yaşama payı için 
kullanılan proteini göstermemesini 
eleştirerek, bu durumun ortadan 
kaldırılması için, proteinsiz bir rasyon 
alan ikinci bir grup ratın veya civcivin 
ağırlık kayıplarını kullanarak aşağıdaki 
formülü geliştirmişlerdir (5).

Gross Protein Değeri (GPD) : Bu testin 
ana kaidesi, % 8 ham protein içeren 
bazal bir rasyonla beslenen civcivlerin 
canlı ağırlık artışları, bazal rasyon + % 3 
test proteini alan civcivlerin (A) ve bazal 
rasyon + % 3 kazein alan civcivlerin 
canlı ağırlıkları (Aü) ile mukayese edilir 
(1. 7).

GPD= —  x 100. Daha geniş bir şekil-
Ao

de GPD formülleri Simhage ve Kavous 
(1974) tarafından şu şekilde verilmiştir 
(2 2 )

Robertson et el., (1940)'a göre;

GPD= 100
W,

P i3

w dW w c-w d)

Anvar, (1960)'a göre;

GPD= 100
W t Wd' W, Wd\

p 3 1 C

Mpn- Tesl- rasyonunu alan grubun ağırlık kazancı (g) + Proteinsiz ras>onualan grubun ağırlık kaybı (g) Y ınn
Test grubunun tükettiği protein miktarı (g)
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Woodham
göre

ve McDonald, (1962)'a

GPD= 100
Wt- (Pt x W d/Pdf

/
Wc -(P c'x w d/Pd]

şeklindedir. Formüldeki Wt, test pro
teinli rasyonla sağlanan Ağırlık Artışı 
(AA); Wd, % 8 Ham proteinli bazal ras
yonla sağlanan AA (g); Wc, kazeinli ras
yonla sağlanan aa(g); pt3, test protein 
tüketimi (g), Pc3, kazein proteinin 
tüketim i(g); Pd8. bazal rasyon protein 
tüketimi (g); Pt8, bazal rasyonla alman 
test protein tüketimi (g); Pc8, bazal ra
syonla alman kazein tüketimini gösterir.

NİTROJEN
METODLARI

RETANSIYON ÖLÇÜM

Biyolojik değerlilik : Yaşama payı ve 
büyüme için vücuda alınan yani absorbe 
olunan nitrojenin, sindirilen nitrojene 
oranı olarak şu şekilde hesaplanır (1,7).

İD İE İR © 1 § î

Endojen nitrojen (EN) ve Metabolik 
fekal nitrojen (MFN), diyetsel 
nitrojenden bağımsız olarak, 
nitroj ensiz rasyon alan hayvan
larla ölçülebilir. Bunun dışında, 
MFN, tüketilen her 100 gram 
kuru madde için 0.20-0.50 

gram; UN ise kxW0-75 (k= 80-200) meta
bolik vücut ağırlığından basit şekilde he
saplanabilir (1,3).

Minimum Protein Değeri : Bu yöntem, 
negatif nitrojen dengesi sağlayan rasyon 
protein düzeyi ile hayvanlar beslemeye 
başlanarak daha sonra protein seviyesi 
artırılarak nitrojen bakımından pozitif 
denge sağlayan minimum protein mik
tarını saptama esasına dayanır (1, 3, 14).

Protein İkame Değeri : Burada, stan
dart yumurta proteini ile sağlanan nitro
jen  dengesi (Bj )  test proteini ile 
sağlanan nitrojen dengesine göre oran
lanır. Yalnız her iki rasyonun da izokalo- 

rik ve protein tüketi-
BD= L - (UN + FN) v ^  _ Vücutta tutulan N (g)  ̂ minin aynı olması ge-

I - FN  Sindirilen N (g) rekir ( lt 3, 7> 16).

1= Vücuda alınan total N (g) ---------------------------------------------

UN = İdrarla atılan total N (g) Yumurta İkame Değeri = 100, 100x 

FN = Feçesle atılan total N (g) ---------------------------------------------

B, - B,

Protein Tük. (g)

Bu tip hesaplamalarda, normale yakın 
büyüme ancak pozitif nitrojen dengesi 
ile elde edileceğinden rasyon protein 
düzeyinin bunu sağlayacak düzeyde 
olması, diğer unsurların da, (amino asit 
dengesi ve kalori miktarı) yeterli olması 
gerekir.

Mitchell (1944) ise, yaşama payı ih
tiyaçlarını dikkate alarak bu metodu 
aşağıdaki gibi değiştirmiştir (15).

^  _ I - (FN - MFN) - (UN - EN) y
I - (FN - MFN)

Fare Replesyon Metodu : Bu metodla 
farelerin protein rezervleri canlı ağır
lıklarının % 25'ni kaybedinceye kadar 
proteinsiz bir rasyonla deplesyona daha 
sonra da bu rezervler 7-14 gün süre ile 
% 9 düzeyinde test proteini içeren ra
syonla replesyona uğratmak suretiyle 
proteinin biyolojik değeri belirlenir (3). 
Diğer taraftan, Summer ve Fisher (1960) 
bu metodu büyüyen civcivlere, Wessels 
ve Fisher (1965) ergin horozlara uygu
lamışlardır (26, 28).
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Net Proteinden Yararlanma : Biyolojik 
Değerlilikte gübre ve idrarın ayrı ayrı 
toplanma zorluğundan dolayı, bu metod 
geliştirilm iştir. (21). Bu metod, 10 
günlüK bir süre sonunda, proteinsiz ras- 
yon alan bir grup ile % 10-13 proteinli 
rasyon alan diğer bir grup hayvanın 
öldürülüp karkas nitrojenin analizine 
dayanır.

Bf -  Bir 4- I  r 
NPY= —---------- x 100

If

Bf, test grubunun karkas N (g),
B^, N'siz grubun karkas N (g),
If, test grubunun N tüketimi (g),
Ik, N'siz grubun N tüketimi (g)'dır.

NPY değeri, aynı tür ve benzer 
yaşlardaki hayvanlarda vücut suyu ile N 
arasında sabit bir ilişki bulunduğundan 
vücut suyunun tayini ile saptanabilir 
(27). NPY ayrıca. Protein Retensiyon De
recesinin (PRD) tespitini gerektiren bir 
metodla da bulunur (21).

Gj-, test rasyonu ile sağlanan AA (g)

Gfc, N'siz rasyonla sağlanan Ağırlık 
Kaybı (g)

Pf, Test rasyonun protein tüketimi (g)

Protein Prodüktif Değeri : Bu yöntem
de, doğrudan vücutta biriken nitrojen 
tüm vücut analizi (tüy dahil) ile bulun
makta ve tüketilen nitrojene oranlan- 
maktadır (19).

ppD= N birikimi (mg) x j 0Q 
N tüketimi (mg)

Plazma Amino Asit Oranı : Yöntem,
16-18 saatlik bir açlık periyodundan 

-sonra yemlenen hayvanlarda 5 saat ara 
ile alman 5 kan örneğinde bütün esan- 
siyel amino asitlerin ortalama düzeyinin 
saptanmasını gerektirir (18).

PAAO=—x 100 
D

C, kandaki EAA'lerinin yemlemeden 
sonraki düzeyi

D, hayvanın EAA ihtiyacı

İNDİREKT YÖNTEMLER

Bu yöntemler, kimyasal yöntemlerin 
tamamında ve biyolojik yöntemlerin de 
pek çoğunda gerekli analizlere girme
den protein metabolizması, birikimi ve 
kalitesi hakkında bilimsel kuramlara ma
tematiksel yaklaşım getirerek protein 
kalitesini katsayılarla açıklayan yöntem
lerdir.

3. AMİNO ASİTLERİN BİYOLOJİK DE
ĞERLİLİĞİNİ BELİRLEMEDE KULLANI
LAN METODLAR

Hâlâ bir kısım önemli protein denge 
çalışmaları ve biyolojik denemeler 
yürütülmesine karşın, son zamanlarda 
optimum amino asit beslenmesi için kul
lanılan kesin ölçümler vasıtasıyla çeşitli 
proteinlerin amino asit değerliliklerinin 
belirlenmesinde yeni metodlar geliştiril
miştir (18).

Bu yeni metodlar ile ilgili literatür 
araştırmasında amine asitlerin biyolojik 
değerliliğinin ifadesinde farklı terimler 
kullanılmaktadır. Bunlar, availability of 
amino acids, bioavailability of amino 
acids ve digestibility of amino acids 
şeklindedir. Bu açıdan bakıldığında sin- 
dirilebilirlik ile yararlanabilirlik farksız 
görülmektedir. Halbuki, yararlanabilirlik
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sindirim, absorbsiyon ve metabolik tüm 
faaliyetleri içerir, sindirilebilirlik ise 
amino asitlerin kullanımından ziyade, 
yalnız sindirilip absorbe olacak kısmı 
gösterir.

Amino asitlerin biyolojik değerliliği
nin tespitinde in vitro ve in vivo olmak 
üzere geliştirilen metodlar sırasıyla 
aşağıda incelenmiştir.

Kimyasal Metodlar : Bilhassa balık unu, 
et unu, et-kemik unu ve kan unu üreten 
fabrikalarda, yüksek ısının protein kali
tesine etkisini belirlemek amacıyla kısa 
ve net sonuçlar veren metodlardır.

Bu amaçla, amino asitlerin serbest 
amin grupları ile kolayca bağ yapabilen, 
Remazol Mavisi, Krezol Kırmızısı ve Asit 
Oranj-2 gibi boyaların yanısıra, bilhassa

A. İN VİTRO METODLAR
Enzimatik ve Mikrobiyolojik Metod

lar: Protein lerdeki amino asitlerin  
değerlendirilmesinde in vitro olarak 
atılan ilk adımlar laboratuvar koşulların
da sindirim şartlarının geliştirilmesi 
olmuştur. Bu amaçla şu sıralar, pepsin, 
pronaz, dekarboksilaz, pankreatin, trip- 
sin ve papain gibi enzimlerin birli, ikili 
ve üçlü kombinasyonlarında amino asit 
değerlendirimi yaygın kullanılmaktadır.

Ayrıca, bu amaçla Streptecoccus zy- 
mogenes, E. coli ve S. grisesus gibi bak
terilerin yanısıra, Telrahumena purofor- 
mis gibi protozoalarm  kullanıldığı 
bildirilmektedir (4, 10, 21). Bu metod
lar çabuk netice verebilen metodlar ol
malarına rağmen, kantitatif ölçüm 
sağlamazlar.

lisin yararlanabilirliğinin tespitinde kul
lanılan 1-floro - 4, 4-dinitrobenzen 
(FDNB) gibi kimyasal maddeler de kul
lanılmaktadır. (9,25).

B. İN VİVO METODLAR

Beslenme Denemeleri : Bu deneme
lerde, hayvanın yararlanabildiği amino 
asit miktarı, test edilecek amino asit 
bakımından yetersiz bazal rasyon, kade
meli miktarda kristal formda test amino 
asidini içeren kontrol yemi ile yine ka
demeli olarak bazal rasyona test amino 
asidini sağlayan test yeminin sağladığı 
doğrusal büyüme eğrilerinden yola 
çıkılarak hesaplanır (13).
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Sindirilebilirlik Denemeleri : Amino 
asitlerin çeşitli sindirilebilirlik deneme
leri arasında başlıca, dışkı ve idrarın ayrı 
ayrı toplanması, endojen kayıplarının 
düzeltilmesi ve bağırsak mikroflorasının 
etkileri gibi farklılıklar bulunmaktadır.

Kanatlılarda sindirilebilirlik deneme
leri ilk olarak dışkı toplama yolu ile 
başlamıştır. Bu esasa göre amino asitle
rin yararlanabilirlik derecesi şu şekilde 
hesaplanır (13).

yemle zorla beslenen horozların 48 saat 
aç bırakılması ve sonra da aç bırakılan 
horozların feçesle dışarı attığı total 
amino asit miktarına göre normal civciv
lerden elde edilen yararlanabilirlik dere
cesinin düzeltilmesi esasına dayanır (8). 
Bu denemelerde şu formüller kullanılır.

n/ v  « , uı Tüketilen Total AA I - Feçesle Atılan To.AA F ,% Yararlanılabilir Amino asitler = --------------———j ; ^  ------------ —  x 100
Tüketilen Total AA (I)

Sindirilebilirlik denemelerinde idrar 
ve dışkının ayrı ayrı toplanması prob
lemlerinin çözümü için hem suni anüs 
şekillendirilmiş hem de normal hayvan
larda proteinsiz rasyon da kullanarak 
amino asitlerin yararlanibilirlik derece
sini (AAY) belirleme yoluna gidilmiştir.

Bu denemelerde kullanılan formül 
aşağıdaki gibidir. (8)

% Görünebilir AAY
AAt- AAa 

AA <
x 100

% Gerçek AAY =
AAt - (AAa - AA J

AA,
x 100

% AAY = I - (F - C) 
I

x 100

C, proteinsiz rasyonla beslenen gru
bun peçesle attığı total AA miktarı

Bu metodda, süni anüslü bazı ferdi 
civcivlerin % 100'ün üstünde değerler 
vermesi normal civciv kullanımını 
geçerli kılmıştır.

Diğer bir sindirilebilirlik denemesi 
ise, Sibbald (1976)'mn Gerçek Metabo- 
lik Enerji (GME) metodunda 25 gramlık

AAt, horozun tükettiği total amino asit 
miktarı

AAa, yemlemeden sonraki 24 saatlik 
sürede feçesle atılan total amino asit 
miktarı

AA ĵ, 48 saat açlıktan sonraki 24 saat
lik sürede feçesle atılan total amino asit 
miktarı.

Ayrıca sindilebilirlik ile ilgili diğer 
teknikler ise, bağırsak mikroflararasınm 
etkilerini elemine etmek için ileum 
kanüllü civciv ile sekumu çıkarılmış civ
civ kullanılan denemelerdir (12, 13, 20, 
24). Bu denemelerde kullanılan formül
ler ise yukarıda sunulan formüllerin ay
nısıdır.

SONUÇ

Bilimsel olarak kanatlı beslemede proteinin etkin kullanımının belirlenmesi hiç 
şüphesiz hem ekonomiklik hem de verimlilik açısından çok önemlidir. Ka
natlılarda, proteinin kullanım etkinliğinin tespitinde yukarıda sunulan metodların 
hepsinin kendine has kullanım alanı vardır. Fakat, daha kesin ve tutarlı sonuçlar 
veren metodlar, amino asitlerin gerçek sindirilebilirlik veya yararlanabilirlik dere
cesini konu alan yöntemlerdir. Çünkü, rasyonların ham protein veya total amino asit 
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kapsamı temeline göre düzenlenmesi halinde verimde meydana gelecek dalgalan
maları önlemek için ya pahalı olan güven sınırının yükseltilmesi gerekecek ya da 
alışılagelmiş yem maddelerinin kullanımına devam edilecektir. Halbuki, gerçek 
amino asit yararlanabilirliği veya sindirilebilirliği üzerine oluşturulan rasyonlar (ras- 
yondaki diğer besin maddeleri de aynı terimlerle ifade edilmesi gerekir) hem 
güven sınırını azaltır hem de çeşitli yan ürünlerin rasyona girmesini sağlar. Böylece 
maliyette ve performansda önemli avantajlar sağlar. Kezâ, yemlerin gerçek amino 
asit yararlanabildiğim belirlemede kullanılan metodlar çok farklıdır. Bunun için, iyi 
bir metodda şu özellikler aranmalıdır.

1- Metodun hızlı, kolay ve aynı zamanda ucuz olması,
2- Yem maddeleri arasında sürekli ayırım yapabilmesi,

3- Üretime (et ve yumurta) cevap verebilecek değerler ortaya koyması gerekir.
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