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Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkmd&îfct- 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 İnci maddelerine göre kurulan özel 
İkilsen Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
lâtının izni olmadan yayın ve referans için kullanılamaz.
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Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının 
planlı bir şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planlarının 
Devlet Planlama Teşkilâtı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu madde
lerinde öngörmüş bulunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, "Devlet 
Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkmdaki 91 sayılı Kanun" 
yürürlüce konulmuş ve Birinci, İkinci ve üçüncü Beş Yıllık Kal- 
kınna Planları ile yıllık programları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışma
ları çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlan
masında olduğu gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "özel ihti
sas Komisyonları" kurulmuştur.

özel ihtisas Komisyonları, iktisadi ve Sosyal sektör
lerde, ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak,araş
tırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu 
ile Devlet Planlama Teşkilâtına, Kalkınma Plânı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin kat
kısını sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek 
üzere kurulmuşlardır.

Bu kez özel ihtisas Komisyonlarının çalışmalarını 
yaptıkları süre; Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
PlânlaKinın hazırlanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi 
ile konulardaki uzlaşma gözününe alınarak, daha kısa tutulmuş
tur.

özel ihtisas Komisyonu çalışmaları 17.5*1976 tarih 
DPT-1160 sayılı genelge ile başlatılmışlardır.



özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; 
ilgili tüzük gereftince konularının uzmanı olan, temsil ettik
leri kuruluşların görünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlıyabilecek 
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyonların ra
portörlüklerini ise genellikle Devlet Planlama Teşkilâtı uz
manları yürütmüşlerdir.

İzel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtınca bir 
"çalışma müdeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan olanak
lar ölçüsünde bu modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal 
olarak sektörlerinin niteliklerine göre bu modele bağlı kalmış
lar ancak gerekli durumlarda bazı değişiklikler yapmak zorunda 
kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânları, "aşamalı 
planlama" yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. "Üç aşamalı 
Planlama" olarak adlandırılabilecek'olan bu yöntem genellikle 
şu çalışmaları içermektedir.

özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırla
dıkları raporlar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde 
yararlanılan belgeler olmakla birlikte, özellikle ikinci aşama
da (sektör İncelemeleri aşamasında) daha büyük önem ve ağırlık 
taşımaktaaırlar.

özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun 
ve buna bağlı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü-gibl, 
komisyonlara katılan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak 
ve açıklıkla belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen 
ve taştışılan konulardaki her türlü görüş ve önerilere (kişisel 
görüşler de dahil) raporlarda yer verilmiştir.



îlgili olduklara konularda ve alanlarda, Türkiye için 
önemli birer bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas 
Komisyonları raporlarından, temel belgeler olarak yararlanılıp 
hazırlanacak Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının (İlkemizin 
temel sorunları olma niteliklerini sürdiiregelen; istihdam,hızlı 
sanayileşme, dış ödemeler dengesi, gelirin daha iyi darılımı, 
bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç tasarrufların artırıl
ması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal güvenliğin 
yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve düzenli 
yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak saflanması konu
larında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında eınegi geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı, olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET FIAKLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTELARI 

Kemal CARTÜRK





Eî ve ET MAMULLERİ SANAYİİ Ö.İ.K. ALT KOMİSYONLARI

I - Sİ Üretim Ö.İ. Alt Komisyonu s

Ebç.Dr.Rafet Arpacık ...................... ..
2» " " İrfan îazcan .......................
3* Muammer B.Birol  ...........................
4« Dr. Necati 8 l e _ z .
5. Vedat^Banoğlu . . . . . . . . . . . . . . .
6. Atilla Çetin  ........................................ ..
7. Re«=--+. Selçuklu . . . . . . . . . . . . . .
o. Yurdun Tüncel . . . . . . . . . . . . . . .
9. Gülnsar 1 igaz . . . . . . . . . . . . . . .

A.ü.Vet .Fak.
ıt n n

E»B«Ko
Yem ve T.K.İ. Gnl. PEidürlüğü 
Vet. İş. Gnl. Müdürlüğü 
n  n  b  b
Gıda İşleri Gnl.Müdiirlüğü, 
Pazarlama Dairesi Başkanlığı 

« a ıı

II - Et Mamulleri Ö.İ.Alt Komisyonu:

1. Prof .  Dr. Kanal Göğüş . . . . . . .  A.Ü.Ziraat Fakültesi
2. Doç. Dr. Ahmet Yurt eri....... n Vet. "
3» Prof .  Dr. Cemal Omurtag . . . . .  n Be. w

4.  Dr. Yalçın Yıldı ram . . . . . . . . .  "  V e t "
5» Dr. Eşref Yamak. . . . . . . . . . . . . .  n " a

6.  Nihat Şensoy . . . . . . . . . . . . . . . .  E.B®K.
7. Sevinç Türksr . . . . . . . . . . . . . . .  "
8. Yener Demirel  ............................ .. la la han Zeotekni Araştırma Enstitüsü
9. Fahriye Göktürk . . . . . . . . . . . . .  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

III-Yan Ürünler Ö.İ* Alt Komisyonu s

I. Prof. Dr. Orhan Altmkurt 
2* Fehim Baysoy.............
3• Rafot Yavuz 
4. Bahri Esenei 
j* Y1İma2 Gozükan 
6. Orhan Üatünsoy ..........

Â.Ü.Ec. Fakültesi
Serbest
E.B.K.
E.B.K.
E.B.K. ,
Yesn Sanayii A.Ş.





g ÜRETİMİ 7B SANAYİİ

I - BİRİNCİ BÖLÜM ve Sah İfa

1» Giriş 1
2~ Tarihçe _ 1
3- Sektörün Önemi 2

U - B Ö L Ü M
1- Et Üretim Yerleri ve Boruma 2

1.1- Belediye Mezbahaları 2
1.2- S.B.K. Kombina lan. 3
1.3- Özel Sektör Mezbahaları 5
l^V- Kırsal Alanda Kesim 5

2- Mezbahaların Kapasiteleri ve Kullanımı 5

3™ Kasaplık Güç ve et üretimi £>

3.1“ Kasaplık Güç 6
3.2- Et ve Sakatat Üretimi 7
3».3- Kontrollü Bt Üretimi 8

4- Et Tüketimi

-4.1- İthalât - ihracat 9
4.1.2-îhracat 9
4.2- İç Tüketim ve Fert Başına Tüketim 10

5- Değerlendirme ve Pazarlama 11

5.1- Kasaplık Hayvanların Değerlendirilmesi 11

5.2- Kasaplık Hayvanlan Pazarlama 11
5.3- Et Pazarlama 12
5.3.1-Muhafaza ve Soğuk Zincir 12
5.4“ Kalite ve Standart 13
5.4.1-Oanlı Hayvan Ssilito va Standart 13

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



5*4-2— Gövda re Parça Bfc Kalite re Standardı 14
6- Kasaplık Hayvan ve Bfc Fiyatları 14

6*1- Kasaplık Hayvan Fiyatları 146.2- Bfc Fiyatları 17
6*2.1-0rtalama Borsa Fiyatları 17
6,2,.2—Hayvaii ve Et Fiyatları Münasebeti 17
6.2.3-Canlı Hayvan ihraç Fiyatları ve 19

Et İhraç Fiyatları 20
III - B Ö L ü K '

G E L İ Ş M E L E R  , 20
1— Üretim 20

1.1- Hayvan Sayılarının Değişimi 20
1.2- Kasaplık Güç Oram ve Karkas Ağırlıklar 21
1.3- Kasaplık Güç _ 22
1.4” Et ve Sakatat Üretimi 23
1.5- ihracat 24
1.6- İç Tüketim ve Fert Başına Tüketim 25

2— Eb Sanayii Yatarım 25
2.1- Kama leşimi Et Sanayii Yatırımı 26
2.2- Özel Sektör Et Sanayii Yatırımı 23

3— Değerlendirme ve Pazarlamanın Geliştirilmesi 29
17 - B Ö L Ü M

1— Hedefler .. 29
1*1- Kasaplık Hayvan Üretim Hedefleri 29
1 -2- Kasaplık Oiiç ve Değişim Hedefleri 30
1*3— Et ve Sakatat liretim Hederleri 30
1.4- Et. Sanayii Hedefleri 31
1.5- Fiyat va İşleyiş Hedefleri 31

2- İlk© ve Tedbirler 32



Sahife

I . 3 Ö L Ü B  3 4

1 -  G  ii'iş 34
2- Tarihçe 34

II. B  O  L t İ I

Mevcut Durura

1- Et Mamulleri İşletmeleri ve Üretimi 35

1.1- Parça ve Paket Et Üretimi 36
1.2- Et Mamulleri Üretimi 37

2- Et Mamulleri Tüketimi 39

2.1- Et Mamulleri İhracatı 39
2.2- Et Mamulleri 3y Tüketimi _ 39

r

I I I . B Ö L Ü M  

GELİŞMELER

1- Üretim 40
2- Tüketim 40
3- Yatırımlar 42
4- Değerlendirme, Pazarlama 43
5- Fiyat 43
6- İstihdam ve Personel Yetiştirme 44
7~ Mevzuatın Yeniden Düzenlenmesi 44

IV, BÖL Ü M

İLKE ve TEDBÎRLER 45

- YAN ÜRÜNLER

I- Giriş 43

a- Sektörün Tarifi 43
V Sektörün Bugünkü Durumu 49



Sayfa
I I .  B Ö  L Ö M  5 0

R a p o r d a  E l e  Alınan ürünler 5O
Kasaplık Canlı Hayvan Alımları 52
Yan Ürün Üretimleri (Deri)  53

" " " (Pösteki) 54
" ” " (Bağırsak) 55

Rendering Mamulleri Üretimi 56
Ham ve Eritilmiş Yağ “ 57
Diğer Yan Ürünler ? " 58

HAM DERİ

l.a- Sektörün Tarifi 59
b~ Dericilik Tarihi 59
c- Ham Derilerin Bugünkü Durumu 59

.d- Cins ve Türler 61

2*e- Ham Deri Kusurları 61

3. Konservasyon
a- Hava Kurusu Deriler 64
b- Salamura Deriler 65
c- Tuzlu Kuru 66

4. Derilerin Depolanması 66
5» Derilerin Yollanması 67

YAPAĞI - YÜN 69

A- Yapağılar 69
B- Yün 69
C- Kirli Yapağılar 70

TEDBİR 71

BAĞIRSAKLAR

1. Giriş 72

a- Sektörün Tarifi 72
b~ Bağırsakeılık Tarihi



Sayfa

2. Bağırsakların Bugünkü Durumu 73
3. Histolojisi 73
4» Koyun Bağırsakları 74
5» BÜYÜKBAŞ HAYVAN BAĞIRSAKLARI 77
'6. TEDBÎRLER 81
ENDOKRİN GUDDE ÜRETİMİ ' 82
HAYVANİ MENŞELİ YAĞLAR 83
SAFRA ' 84
BOYNUZ -- TIRNAK 87
KEKİK (Kemik Unu - îlik Kemik Yağı) 89
KAN 91
KESİM ARTIKLARI 93
MİDE MUHTEVİYATI 95
ÖLÜME GİDEN HAYVANLAR 98
GENEL TEDBİRLER 99





ET ÜRETİMİ ÖZEL İH: . ;AS ALT KOMİSYONU RAPORU

I - G İ R İ Ş

1- Sektörün Tanına

Büyük ve küçük beş kasaplık hayvanlarla, deve ve domuz, kümes 
hayvanlan etlerinin üretimi ve bunlara ilişkin hizmetleri kapanmaktadır. 
Etlerin kesimi, hazırlanması, büyük parçalara bölünmesi, soğuk ve donmuş 
muhafazası safhaları burada incelenecektir.

2- Tarihçe

Et üretimi ve bunlara ilişkin teknik metodların uygulama ala
nına sokuluşu, insanlık tarihi kadar eskidir. Toplumlar, hayvanları ev
cilleştirdikten sonra, çeşitli alınlar muhafazası yönünden teknolojinin 
ilk temellerini atmışlardır, ülkemizde et ve üretimi ile ilgili yasal 
tedbirlerin Fatih’in İstanbul’u .feshinden sonra alınmaya başladığına^ 
zamanınıza kadar gelen dokümanlardan tanık olmaktayız.

21. Ûstsanlı Padişahı. 2, Ahmet’in 1109 tarihli fermanından Fa
tih’in İstanbul’u fethinden sonra, şehrin muhtelif kısımlarına dağjl - 
duş mezbahaların biraraya toplanması için yedikuienin dışında umum 
bir mezbaha kurdurduğu anlaşılmaktadır.

Daha-sonra şehir dışındaki kesim yerleri kısımlara bölünmüş, 
numaralanmış, bölgelere ayrılmış, her belge için sınırlı sayıda kasap 
dükkanı ayrılmış ve bunlar kesimlerini kendilerine tahsis edilen kesim 
yerlerinde yapmaya mecbur tutulmuşlardır.

Ordu tüketimini disipline etmek amacı ile, Anadoluda Karakul
lukçu, İstanbul ve Kümelide Koyun öninliği kurulmuştur. Bunlar hâzine
den karşılanan belli bir bütçe ile çalışır hayvan ve et satmalarak,
Ordu ihtiyacını karşılarlardı.

Etin yetersiz olduğu veya hayvan akımının azaldığı mevsimler
de şehrin et ihtiyacını karşılamak üzere besi çiftlikleri kurulmuştu. 
Bunlara SAYACI OCAKLARI de denmekteydi.

17 Ramazan 1175 (1359) tarifli dersaadet İdaresi Belediye Ni
zamnamesinin bilinci faslında tartı aletlerinin ayarı ve hayvan kesimi 
ile, kasap dükkanlarının inşa şekli, kesilecek hayvanın niteliği bükme 
bağlanmıştır.

V İlk modern mezbaha İstanbul’da 1923’de kurulmuştur. 1580 sayılı 
yasa ile mezbahaları, kurma ve işletme yetkisi belediyelere verilmiştir.

Et ve mamulleri üretimi yönünde modern bir işletmeciliğin ilk 
temeli Et ve Balık Kurumunun kurulması ile atılmıştır.



440 sayılı Kanunun 7 maddesi gereğince Ikticad:- Derlet. T -. ek - 
külti olarak çalışan kurunun aslında kuruluş amacı, olağanüstü hallerde 
ve seferberlik zamanında halk ve Milli Müdafaa İhtiyacının karşı la «mas 
idi. St ve Ra lak Kurunu 3:780 sayılı Killi Korunma Kanunu mn 6. maddesi
nin 5» fıkrasının verdiği yetkiyle, Bakanlar Kurulunun 28.8.1952 gün ve 
3/x5557 sayılı kararnamesi ile yürürlüğe giren k/371 sayılı Koordinas
yon Kararına dayanılarak kurulmuştur.

3 -• Sektörün Cnami:

İnsan beslenmesinde hayvanı orijinli proteinlerin önemi ve vaz
geçilmezliği münakaşa edilmeyen bir gerçektir. Hayvanı orijinli protein
ler çeşitli gıda maddelerinden temin edilmekte ise de; en çok kasaplık: 
hayvan etinden sağlanmaktadır.

Btir. kasaplık hayvanlardan üretildiği yer mezbahalar olması ge
rekmektedir. Bu insan ve hayvan sağlığının korunması, en ekonomik üre - 
tim yapılması ve elde edilecek otin ve tiim yan ürünlerin değerlendiril - 
nesinin en yüksek düzeyde tutulması için kaçınılmaz olmaktadır.

II. B ( j l  Ü  M  :

MEVCUT DORUK

1 - Et Üretim Terleri ve Durumu:

Türkiye’de et üretimi bütünüyle sanayileşememiştir. Toplam üreti
min üçte ikisine yakın kısmı, kırsal alanlarda veya kentlerde kaçak ola - 
rak tesislerden yoksun sağlık kontrolundan uzak bulunmaktadır.

Et üretimi yapan tesislerin durumu ve vasıflarını şöyle bir ayı
rım içinde belirtebiliriz.

’l.l— Belediye Mezbahalar! ;

Belediye mezbahaları, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı "Mez - 
baha Yapı Tüzüğü" gereğince şehirlerin nüfusuna göre l’den 5’e kadar 
tip numarası almaktadır. 1. tip mezbaha nüfusu lO.COO’e kadar, 5. tip, 
nüfusu 500 binden fazla şehirler ihtiyacı için yapılmış bulunmaktadır* 
Bunların dışında "kesim yeri" adı altında daha basit et üretim yerleri 
de vardır.

Belediye mezbahalarının ve kesim yerlerinin’durumu, Vet.Iş.
Genel Müdürlüğünün kayıtlarına göre şgylediri



Kesim 1, IIo III, Büyük şehir Toplara
  _________  Yeri Ti',-______Tip_____ Tip Tipi___________________ ___

Adet 376 151 ili 99 19 756

Kaynak : Vet. İş., Gnl. Müdürlüğü kayıtlara ( 1975 )

Bunların içinde modern anlamda olanlar çok azdır. Kesim yerleri
nin hemen tamamı, I., II ve III. tiplerin büyük kısmı, büyük şehir tip
lerinden bazıları, teknik ve hijiyen şartlarına uygun üretim yapamadığı 
gibi, yan ürünlerin değerlendirilmesine yeterli değildir. Mevcut kapasi
telerinin çok altında çalışanların sayısı fazladır»

Mezbaha ve kesim yerlerinde yetişmiş personel kıttır. Bu nedenle 
üretimin kalitesi düşmekte, kayıp ve fireler, tahripler yüksek olmakta - 
dır,

Belediye mezbahalarında 4.83 Veteriner Hekim ve 26 Hayvan Sağlığı 
Memurunun büyük çoğunluğu ek görev tarzında çalışmakta, 270 mezbaha veya 
kesim yeri ise Veteriner Hakim çalıştırmamakta, esas görevlerinin yanın-, 
da ek görev olarak yerine getirilen bu hizmet eksik yapı?onaktadır.

Bu şartlar altında, belediye mezbahaları en büyük kısmiyle, ge
rek et ve gerekse yan ürünlerin kaybına, tahribine sebep olmakta, düşük 
verimle çalışmaktadırlar.

Esasen mevcut mezbaha kuruluş ve işleyiş sistemi günü geçmiş mev
zuat ve anlayışının mahsulüdürler. Eskilerin günün şartlarına uydurulması 
için modernizasyon buna ıjusait olmayanların kapatılması gerekmektedir.
Her kasaba ve şehrin illaki bir müstakil mezbahaya sahip olması anlayışı 
terkedilip, her türlü ihtiyaca cevap verecek modern Bölge mezbahalarının 
veya kombinalarının kurulması gerekmektedir.

1.2. EBK fombinaları

Türkiye'de modern et sanayiinin kurulmasına öncülük yapıp enteg
re et sanayiine gidebilecek Et ve Balık Kurumurıun halen faaliyette 12 
adet et kombinası vardır, 3 tanesi bu yıl işletmeye açılacaktır.



Tablo 2 -• EBK Kombinaları günlük ve yılla k kapasiteleri (1976 
yılbaşı)

1000 Daş

Günlük Kapasite Yıllık Kapasite
KOMBİNALAR 280 gün 300 gun

B.Baş K.Baş B.Baş K.Baş B.Baş K.Baş

Erzurum 0,4 2,2 112 6l6
1

120 660
Konya 0,3 3,0 84 340 90 900
Ankara 0,5 3,0 140 340 150 900
Z.Burnu 0,4 2,2 112 616 120 600
Ur£a 0,2 1,5 5o 420 60 450
Elazığ 0,3 1,5 84 420 90 450
Bursa 0,3 2,0 84 560 90 600
Kayseri 0.3 2,0 34 560 90 600
Kars 0,2 i, 5 56 420 60 450
Diyarbakır 0,2 2,0 >6 560 60 600
Adana. 0,2 2,2 56 616 60 660

TOPLAM 3,3 23,1 924 6468 990 6930

Tatvan 0,2 1.5 56 430 60 450
Ağrı 0,2 2,0 56 560 60 600
Amasya 0,2 2,2 56 6l6 60 660
Burdur 0,2 2,2 56 6l6 60 660

TOPLAM (921:EL) 4,1 31,0 1148 8680 12.30 9300

. Tatvan 1976»da aşılmış, Ağrı-Amasya-Burdur 1976 sonuna kadar
açıla nak»

Kaynak : EBK son kapasite tesbiti:

Yurdumuzun en modern tesislerinden olan et kombinalarının, 
birçok eksiklikleri, tıkanıklıkları vardır» Çalışmalarında, finansman 
personel yetersizliği yanında, bürokrasi politik baskı ve davranışlar 
gibi sorunları vardır.



ûzel mezbahalar auL'i çok e-- mamulleri ihtiyaçlarını karşılamak 
için et üretmekte olup sayılan çok azdır. Bunların sayılarının arttı - 
rılınası modemize edilmeleri, entegre birer et sanayii faaline dönüştü - 
rülm eleri gerekli ve zorunludur. Mevzuat bakımından, teşvik ve himaye 
bakamından bezginlik içindedirler. Oysa bir EBK et kombinasının çalışma 
imkan ve rahatlığına kavuşturulmaları kaçınılmaz olmuştur.

1. 4- - Kırsal alanda kontrolsüz kesim:

Kırsal alanda yapılan kesimlerin ufak bir kısmı ticari amaçlı
dır. Sn büyiik kısmı şilelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yapı
lan kesimler, adak ve kurbanlar, bu arada hasta, sakat, yaralı hayvan - 
ların kesimleri Oluşturur. Ancak bunlar toplam et üretiminin yarısından 
fazlasını teşkil, eder. lan ürünlerin ziyanı en üst düzeydedir®

2 - Mezbahaların Kapasiteleri ve Kullanımı :

Belediye mezbahaları ve EBK kombinalarının kurulu kapasiteleri
kapasite kullanım aşağıda verilmiştir.

Tablo 3 - Belediye mezbaha-kesim yeri ve SBK kombinaları kapa
siteleri 1975

Günlük Kapasite fıllık Kapasite Kullanılan Kapasite
280 gün %

Mezbahalar B,> Baş K.Baş B. Baş K.Baş B.Baş K.Baş

Belediye Mez. 13504 111000 3781120 31080000 4-1,1 22,25
İSBK Kombina 3300 23100 924000 6468OOO 4-3,39 23,06

Toplam 13804. 134100 4705120 3754.8000 41,06 22,39

Kaynak? Vet*İşleri Genel Müdürlüğü ve EBK kaynaklarından düzen- 
lacaaiştir.
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Tabloda görüldüğü gibi mevcut mezbahaların vs kombinaların 
kurulu kapasiteleri tüoı kasaplık hayvan gücünün üstündedir. Diğer 
bir deyimle ihtiyaçtan fazla bir kapasite mevcuttur» Bu fazlalık bil
hassa küçük başta çok büyüktür.

Kullanılan kapasite ise büyük baslarda ortalama % 41,06, 
küçük başlarda % 22,25 dir*

Bu durum mezbaha sayılarının, durumlarının ıslahını, çevre 
ihtiyaçlarına göre ayarlanıp modernize edilmesini gerektirmektedir.

üu tabloya dahil edilemeyen özel mezbahaların var olduğunu 
detay' bilgiye sahip bulunmadığımızı belirtmekte gereklidir.

3 -- Kasaplık güç ve et üretimi :

3. 1 - Kasaplık güç :

Et üretimini hesaplayabilmek için kasaplık hayvan nevilerine 
göre kasaplık gücü ve karkas verimlerini ortaya koymak gerekmektedir. 
Bunun için nev’ine göre sürü kompozisyonu detaylı çalışmaları yapıl - 
mış yeni milli gelir hesaplama metodlarmdan yararlanarak D.?.T. nır 
öteden bori kullandığı emsaller ve netod dikkate alınarak, tablo 4’de- 
ki emsaller bulunmuştur.



“tablo 4 - Hav3ine göra kasaplık güç % sİ ve karkas 
ağırlıkla:.' ( 1968 - 1975 )

SIĞIR MARDA KOYUN K» KEÇİ T. KEÇİ
K.Güç E. Ağ t, KoGüç K.Ağ. K.Güç K.Ağ. K.Güç K.Âğ, K.Güç K.Ağ.

1963 16,121 81,450 16,443 101,040 38,460 15,160' 35,200 14,830 29,000 14,500
1969 16,330 84, 574 16,643 102/909 38,718 15,408 35,411 15,044 29,529 14,609
1970 16, 542 87,818 16,846 104,813 33,980 15,661 35,624 15,209 30,065 14,718
1971 16,742 91,188 17,052 106,749 39,243 15,916 35,837 15,376 30,612 14,823
1972 16,970 94,687 17,260 103,724 39,503 16,176 36,052 15,545 31,169 14,939
1973 17,221 9S,320 17,470 110,734 39,776 16,440 36,268 15,716 31.736 15,052
1974 17,444102,092 17,683 112.782 40,045 16/709 36.486 15,890 32,315 15,166
1975 17.646 106,000 17,900 114,868 40,317 16,932 36,705 16,066 32,900 15,232

Bu verilere göre 1968-1975 yılı kasaplık gücü Tablo 5’de göste
rilmiştir.

Tablo 5 - Nevilerine göre kasaplık güç : ( 1968 - 1975)

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 lor,5

Sığır 2283,54 2247,17 2181,72 2135,61 2147,21 2264,48 2308,89 2362,27
Kanda 205,21 209,20 198,45 190,47 177,09 181,51 180,90 182,94
Koyun 13793,68 14165,76 14169,6214525,1414525,14 15435,4716021, 72 16344,11 
K.Keçi 5350,40 5377,87 5463,30 5389,89 5318,39 5374,92 5495,52 5575, 5-
Tiftik 1589,11 1609,33 1482, 51 1360,09 1281, 36 115o, 14 1175,62 116°, ?•_:

3 - 2 - Et ve Sakatat üretimi:

Et üretimi ise bu iki tabloya göre düzenlenmiş, Tablc
6’da verilmiştir.



Sı '■ 11” .185,994 190,052 191, 595 104., 742 203f313 220,874 n i -x ~?'i 0 
!JL.y 2

kanda 20, 7 -î4 21.529 21,800 20, 333 19,254 20,100 20, 402 <.]—
Koyan 209,188 218,266 221,910 227, 789 234,926 253,759 267". 707 277, 55b
K.Keçi 79,614 80,905 83,091 82,874 82,674 82,901 87,324 39. -Vr.
T i ft iîc 22,955 23,910 21,820 20,167 19,142 17,402 17,329 17, 878
TOPLAM 518,485 534,262 539,216 545,905 559,309 595,036 628,981 656. 42s
Dgvs 800 1,000 1, 500 800 950 900 600 580
Domuz 300 330 340 412 ’ 350 360 340 350
toplam 519,585 535, 592 541,056 547,117 560,609 596,296 629,921

t
657, 355

I »Saka
tat 83,134 85,695 86,569 87, 539 89,697 95,407 100,787 105, 177
TOPLAM 602,719 621,287 627,625 634,656 650,306 693,703 730'703 762' 532

Bu üretim hesabına göre, toplam kırmızı etler ve yenilir sakatat
ta üretim artış hızı, yaklaşık % 2,8  olmuştur = Burada aon üç yıldaki üretiş 
kısmın en yüksek düzeyde olduğu da dikkati çekmelidir® Daha önceki yıllar
daki artış hızı daha düşüktür. II Beş Yıllık Plan dönemi olan 1968-1972 dö
neninde kırmızı etler üretim artış hızı % 2 nin-altında kalmıştır.

3. 3 - Kontrollü et üretimi: •

Belediye mezbaha-kesim yerleri ve EBK !®mbİralarında üretilen et 
miktarı yıllara ve nevilerine gpre tablo 7'de verilmiştir»

Tablo 7“ Kontrollü kırmızı et üretimi:
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Belediye
K.Baş 82504 86446 95084 94084 7593.9 87944 93970 108449
B.Baş 81986 92781 924U 82191 61008 67338 85550 84309

T o p l a m 164490 179227 188117 176275 136927 155282 179520 192758
EBK K.Baş 7775 12400 12663 13856 18025 - 5821 : 12c 50 10911

B .Baş 17516 20264 18262 17556 26470 29170 34200 4 3736
Top. 25291 32664 30925 .31412 44495 34991 46250 54647

Gen «Top»K.Baş 90279 98846 108339 107940 93944 93765 106020 119360
B.Baş 99502 113045 110103 99747 87478 Ş6508 119750 3.23015
Top. 189781 211891 219042 207687 181422 190273 225770 247405

Toplam et üret im inde 
% payı 35,55 38,53 39; 43 36,97 31,56 .31,02 35,13 36,0-
Ko ntro Hu 
üretim 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EBK’nm % 1  
payı 13,33 15,42 14,12 15,32 24, 53 18,39 20,49 22,03
Be3.«Mez.^ pa« 86,67 84, 56 85,88 84,83 75,47 81,61 79, 51 77,93.
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îabloda. enec^ği :• -:'ı. mezbaaalannda• . :t imla
daki düzensizlikler, gerileme.;.;::. - s> .. EBK kombinalarıno& da golü.-
»ektedir.

Toplam kontrollü ev üretımu-ır yaradan fazlası büyük başlardan 
elde adilmiş, toplam üretimde 19*71 yılına kadar oldukça muntazam bir ar
tış varken bu yıldan itibaren bir gelişme içine girmiş son iki yılda
önemli artış kaydetmişi ir»

Kontrollü kesimden elde edilen et Türkiye’nin et üretiminin 
yıllara göre % payı çok dalgalanma içinde % 31-38,53 arasında değişmekte, 
planlı muntazam bir artış gösterememektedir o

Kontrollü kesim içinde EBK kombinalarının aldığı % payı 13,33- 
2.4,53 arasında dalgalanarak genel bir artma temayülü göstermektedir..

Bu durum Türkiye’nin et sanayiinde yeterince bir gelişim sağla
yamadığını, önemle ele alınıp teşvik ve himaye göremediğini, iyi bir ge
lişim planlamasına girişilemediğini göstermektedir» EBK kombinaları için 
de aynı ifade geçerlidir.

Kontrollü kesimin hızla gelişanemesinde kamu sektörünün^ağır 
kalışı, özel sektöre et sanayiinde mevzuatın kısıtlamalariyle imkan ve- 
rilmeyişi teşvik ve himayeye alınmaması gibi etkenlerin yanında, mezba
ha rüsumlarının oldukça ağır olması nedeniyle kesimlerin mezbahaların 
dışına kayması gösterilebilir.

4 - Et Tüketimi :

4.1. İthalat İhracat s

4.1.1. İthalât s

Türkiye’nin kayda değer bir kaşaplık hayvan et ve et mamulleri 
ithalâtı yoktur» Olanlar da bedelsiz ithal yoluyla olmuştur.

4.1.2 ihracat ;

Türkiye resüU ve kaçak yolla önemli bir kasaplık hayvan ve 
sakatat ihracatçısıdır. İhracatta en büyük ağırlığı' canlı hayvan almak
tadır» Bunun da en büyük kısmı kaçak yolla gerçekleşmektedir.

Türkiye’nin resmi kanalla- ihraç ettiği canlı hayvan et, saka
tat vs» nin et olarak karşılığı tablo 8’de verilmiştir. Bu tabloda ayrı
ca kaçağa giden hayvanların et olarak karşılığı tahmini verilmiştir.



Tablo 8 - Et, Sakatat ihracatı:

T O N

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Resmi Ih. 
Kaçak İh.

12705
12600

14936
12800

19608
8325

24231
10175

16552
15200

19980
28500

2498İ
22000

2İ167
20000

TOPLAM 25305 25736 27933 34406 31752 4848O 46981 41167

»

Kaynak : DİE ihracat rakamlara kullanılarak canli fyayvanı 
ete çevrilmiş, et ve sakatat aynen alınlıp toklan
mış, kaçak tahmin edilmiştir.

Bu duruma göre Türkiye yılda 25-48 bin ton et-sakatat ve et 
karşılığı canlı hayvan ihraç etmektedir.

4.2 İç tüketim ve fert başına tüketim :

Sakatat dahil toplam üretimden ihracat çıkarılmalı. EBK’daki 
stok değişimi dikkate alınmak kaydiyle yıllara göre iç tüketim aşağı
daki gibi belirmektedir. Toplam iç tüketim yıl ortası nüfusuna bölü - 
nerek yıllara göre iç tüketim aşağıdaki gibi belirmektedir. Toplam iç 
tüketim yıl ortası nüfusuna bölünerek yıllara göre fert başına tüketim 
hesaplanmış bulu imaktadır.

Tablo 9- İç tüketim ve fert başına tüketim:
( 1968 - 1975 )

1968 1969 1970 1971 1972

ron

1973

ve ıern/j 

1974 1975
Top,üre.602719 621287 626625 
Top.İhr. 25305 25736 27933 
EEK Stok
değişim. +1264 - 548 +1137

634656
34406

+1288

650306
31752

+5801

691703
48480

+2505

730708
46981

-3704

762532
41167

+5767
İç Tü.
Top. 578678 595003 600829 601538 624355 645368 680023 727132

FertAg. 17,230 ' 17,275 17,011 16,607 16,808 16,94i. 17,407 18,150



■=»

Tabloda izlendiği gibi II,: Beş Yıllık Plan döneminde et üretim 
hızı nüfus artış hızının gerisinde kaldığından fert başına tüketim geri
lemiştir. 1973 yılandan itibaren daha hızla bir artış başİrmiş, fert ba
şına et-sakatat tüketimi 18,150 Kg» o muştur°

5 - Değerlendirme ve pazarlav

5.1- Kasaplık hayva Taran değerlendirilmesi

Kasap'Jak hayvanların değerlendirilmesinde ekgiklikler vardır. 
Entegre et sanayiinin gelişmemiş o Tuşu, pazarlama imkanlarının, ulaşım, 
barınak durumunun yetersizlik ve aksaklıkları işinde oluşu, arzın yıl 
içinde muntazam dağılmamış olup, döküm mevsimlerine yığılışı gibi neden
lerle tam bir değerlendirmeye tabi olamamaktadır Kesim sonunda yan ürün
lerde tahribatlar olduğu gibi, şoğu zamanlarda bilhassa kırsal alanlarda 
yapılan kesimlerde hijyen şartlarının bulunmayışı etin değerini düşürmek
te kayıp ve fireleri artmakta, yan ürünlerinin büyük ölçüde kaybına neden 
olmaktadır.

5-2 Kasaplık hayvanların pazarlanma sı

Kasaplık hayvanların pazarlama zincirlerinde kaçınılmaz aracı 
halkalar vardır. Aracılarig azaltılması mevcut şartlarla mümkün değil- > 
dir. Yetiştiricinin teşkilatlanması dahi bu halkaları pek kısaltamaz. 
Sadece değiştirir.

Bui.ür. yurt sathına yayılmış bulunan hayvan ürünlerinin akış yö
nü ya büyük tüketim ii,cr:-.“-,lcr^no_ ya EBK kombinalarına, yahut besicili - 
ğin yoğunlaştığı belgelere veyahutta resmi ve '-ocak olarak yurt dışına 
doğrudur.

Arzın döküm mevsimine yığıldığı, mevcut kararsızlıkların arttı
ğı bilinmektedir.

Ulaşım dolu zorluklar devam etmektedir. Terminal pazarlar rahat
lıklar sağlamamış, tahammülü zor şartlarla doludur.

Haberleşme zor ve güvencesizdir.

Pazarlarda istikra b. ve güvenceli bir fiyat olmadığı gibi 
satış, garantisi söz konusu değildir. Bu durum alıcının kamu veya özel 
sektör olmasıyle de pek değîşmemektedir. Uzun yollar kat ederek pazara 
inen hayvanlar verim kaybına uğramasının ötesinde, pazar ve bor salarda 
meydana gelen günlerce bekleyiş hayvanların verim ve kalite kaybiyle 
beraber tahammülü güç yem, bakıîa, barınak masraflarım gerektirmekte
dir >

Pazarlama yapısında iyileştirmeye muhtaç bir durumun bulunduğu 
açıktır. s

a /  o



5 .  3 - 3 t  Pazarlaması :

Mezbaha ve Kombinalarda karkas haline gelen atin tüketime ka
dar tabi olduğu, büyük parçalamaj soğutma, dinlendirme, dondurma ve 
dağıtımında, daha küçük parçalara ayrılmasında, nihayi parçalara ayrıl
masında, toptan ve perakende satışında bu arada defalarca taşınmasında, 
soğuk zincir ihtiyacında önemli eksiklikler,bozukluklar vs düzensizlik» 
lor, sağlığı tehdit eden durumlar vardır»

5. 3.1- Muhafaza ve soğuk zincir, dasitim, et çabuk bozulabilen 
bir ürün olarak, muhafazanın soğukta yapılması gerekmektedir. Bu da ya 
soğutulmuş taze et olarak veya dondurlmuş olarak sağlanmaktadır. Soğu™ 
tulmuş etin dayanma müddeti 1-2 hafta olduğu halde dondurulmuş etin ka
lite kaybına uğramadan 2-3 ay muhafazası, derin dondurma ile bu müüde - 
tin daha artırılması mümkündür. Et stoku dondurarak mümkün olmaktadır»

Türkiye soğuk depoculukta bir gelişim içinde olmakla beraber 
yeterli bir düzeye erişememiştir. Hele ete tahsis edilenleri, EBK nın 
soğuk dopoları hariç, oldukça azdır, Bu durum etin günü birlik tüketil- 
meşini, bir alışkanlığın da etkisiyle zorlamaktadır.

Tablo 10 - Soğuk Hava Depoları ( 1976 )

Toplam Belediye EBK Özel-Koop. Diğerleri

Adet
% Dağılım 
M3

% Dağılım

309 
100.0

568.023
100.0

120
38.8

151.652
26.7

34
11.0

122.569
21.6

145
47.0

287.870 
50. S

10
3.2

5.942
0.9

Kaynak s Gıda-Taram ve Hayvancılık Bakanlığı Pazarlama Dairesi 
Araştırmaları.

Tablo rakamlarından, soğuk depoların hacım olarak yarısına ya
kın kısmı Belediye vo EBK’ya, diğer kısmının ise Özel,Sektör’e ait oldu
ğu anlaşılmaktadır» Toplan 568 bin m3 soğuk deponun tüm Türkiye ve tüm 
gıda maddeleri için çok yetersiz olacağı meydandadır» Bunun ne miktarının 
et için tahsis edilebileceği, bu soğuk tesislerinin ne kadarının soğuk, 
ne kadarının da donmuş veya çift rejimli muhafazaya uygun olduğu da ayrı
ca onan taşır. Dondurma tünellerinin kapasitesi, donmuş muhafaza deposu 
bakımından büyük bir eksiklik olduğu bilinmakt®dir»



Soğuk Depo gibi soğuk ve donmuş taşıma vasıtalarına olan ihti
yaç da büyüktür» Et üretim merkezlerinden etin çok sayıdaki tüketim yer
lerine dağıtımıs hele küçük ünitelere kadar uzam.labilmesi olanağı yok - 
tur. Bu durura mezbahaların bölge ihtiyacına cevap verecek hacım ve modern 
likte kurulmalarında da bir yarde engel olmakta, taze günü birlik et üre
tecek küçük mezbahaların oluşumunu v e  devam etmesin.! teşvik etmekte, hat
ta sorunlu kılmaktadır»

Soğuk taşımanın ötesinde de soğuk zincirin davam, etmesi, lüzu
muna göre değişik büyüklükte soğuk ve donmuş muhafaza depolarının yeter
li sayı ve hacıma ulaşması gerekir. Bunun gerektirdiği, elektrik şebeke
sinin tamamlanması şart olmuştur.

Mevcut durumda, büyük et stokuna gitmenin, stok yapılsa bile 
geniş ve etken bir biçimde dağıtım yapmanın fazlaca olanağı yoktur.İşte 
bu şartlar kırsal alanlarda kontrolsüz kesimleri adeta mazur göstermek
tedir.

5-4.- Kalite Standart s

5-4-1- Canlı hayvan kalite ve standartı:

Türkiye hayvanlarının a ev’i, ırk ve varyete çeşitlerin çok ; 
oluşu, kalite ve standart ayrımını çok zorlaştırmaktadır. Bu zorluk 
kalite ve standart ayrımı yapılmasına m^ni olmamalı, çıkış yolu bulun
malıdır.

Halen kasaplık. Sığır, Dana, Koyun, Kuzu, Kıl- Keçi ve Oğlağ’ı 
standartları yapılmıştır, Bunlarda görülen yetersizlikler nedeniyle de 

revizyon sırasında beklemektedir * He var ki standart metni hazırlamak 
meseleyi çössnemekta, o standardın uygulamaya konması için, eksper, düz
gün işleyen rapor ve fiyat gibi unsurların birlikte sağlanması icap et- 
mektedi- •

Genç bir hayvanla yaşlının, dengeli beslenmişle, pancar posa
sıyla beslenmişin, iyi et tutmuşla yağlanmış bir hayvanın farklı fiyat 
bulmadığı ortamda kalite ayrımı yapmaya, standartla gitmeye fazlaca 
lüzum kalmamaktadır« Konuyu bir bütün olarak ole alıp bütün gereklerin 
yerine getirerek çözüme ulaştırmak tek çıkar yoldur. Bu işte en müsait 
şartlara sahip EBK’nın önderlik etmesi, eksperlerini geliştirmesi ve 
çoğaltması, pazara belli disiplinleri getirmesi, iyi kaliteye yüksek 
standarda, iyi fiyat prensibinden giderek teşvik ve himaye etmesi kaçı
nılmaz kabul edilmeli, işe en kısa zamanda başlanılmalıdır. Böyleee 
mevcut s tandartlann uygulama kabiliyeti, değiştirilmesi gereken yön - 
lari ortaya çıkacak bu ise sof bir iş olmayacaktır.



5.4*2- Gövde ve Parça Et Kalite ve Standardı.

Kasaplık büyükbaş ve küçükbaş hayvan gövde etleri standardı 
hazırlanmıştır» Ancak bir uygulama alanı bulmamıştır. Uygulama girişi 
olmadan mevcut standardı tenkit, bir yarde tutarsızdır. Uygulamada çı
kacak eksikliklerin ve yetersizliklerin düzeltilmesi yolu en iyi stan
dart hazırlama yolu olsa gerekir.

EBK ve yeni gelişen bazı özel teşebbüste modernleştirilmiş et 
satış yerlerinde belli ölçülerde greyding uygulaması görülmektedir .An
cak bilimsel ve ekonomik durmalardan oldukça yoksundur.

Kurum, politik ınübaya baskısı altında yeterli bir greydinge 
gidem emekte, greydingin gerektirdiği fiyat farklılığı uygulamasında 
bağımsız tutulmamaktadır. Sn düşük etle bir ye kontr file veya biftek 
arasında 3, 5 liralık bir fiyat far kine, müsaade edilmektedir. EBK'nın 
rekabeti ve anlayışı karşısında özel teşebbüste ileri bir greydin uygu
lamasına geçememektedir. Bu durumda varlıklı kimseler kaliteye göre eti 
ucuz, fakirse düşük kaliteli eti pahalıya yemiş olmaktadır. Kemikli par
ça et 29 TL. biftek 34 TL. ye satılıyorsa, biftek kemikli parça etten 
3 misli pahalı demektir» Zira bir kilogram kemikli etin % 25  kemik $ 10’a 
yakın kısmı da yağ, bağdoku kiriş vesairedir. Geriye 1 Kg. parça etten 
650 Gr. et kalır ama kalitesi bifteğin yarısı kadardır» Yani 1 Kg,kemik
li parça 1/3 Kg» bifteğe karşılıktır. Parça et 29 lira ise bifteğin 
29X3=87 TL» olması icap eder. İşte bu gerçek anlaşılmadığı ve uygulama 
bulmadığı müddetçe et standardı kalite ayrımı yapılamaz.Ziyasi tercihin 
teknik ve ekonomik gereklerin yakasını bırakması şart olmuştur.

Canlı hayvan standart uygulamasında önerdiğimiz gibi gövde ve 
parça ve parça greydinginde SBK’nın önderlik yapmasına müsaade edilmesi 
ve görevli kalınması, en kasa zamanda uygulamaya geçmesi gereklidir.

6 - Kasaplık Hayvan ve Et Fiyatları :

6-1- Kasaplık Hayvan Fiyatları:

Tiirkiyşde kasaplık hayvan fiyatları kendi geleneksellisi İçinde 
büyük dalgalanmalar göstermektedir. Bir bölgede genel bir kuraklık olması 
arzı arttırmakta, uygun hava şartlarının bulunduğu yıllarda daha az arz 
olmaktadır. Mevsimler arasında özellikle döküm mevsimindeki fiyat fark - 
lan anormal bir durum göstermektedir. EBK da bu dalgalanmaları azaltma 
yolunda gayret etmekte ise de, yeterince Kombina’ya sahip olamadığından 
fazla etken olamamaktadır.

Bu nedenle Devlet henüz yaygın bir destekleme alımı yapamamak
tadır. Devletin dışında da fiyatları dengeleyecek ve düzenli çalıştıra
cak bir organ yoktur.



Tablo: - :.yat endeksi % Artışlara

1968 1969 1971 1972 1973 1974 1975

Top.eşya genel 3,16 7, 2"~ 6,74 15,92 13,00 20,47 29,86 10,07
lada ve yemler 1,94 ö aü7 3. 22. 14, İS 1.5,16 21, 52 35,55 17,19
I emler 9,08 10,35 o,33 7,33 20,40 .32,62 35,44- 2,29
1ayvan mahsulleri 3,61 C OO 5,93 14, 53 10,48 19,18 31,12 45, 58
Sayvanlar 2 4,72 15,33 42,43 29,95 5,13 6,46 19,73

Hayvan fiyatlarındaki normal olmayan iniş ve çıkışlar görülmekte 
adeta toptan eşya fiyatlarıyla bir korelasyon göstermemektedir. 1971-1972 
yıllarında büyük artışlar göstermiş toptan eşya fiyatlarının ençok arttı- 
|ı 1973-1974 yıllarında büyük bir durgunluğa girmiştir.

Bu durum hayran fiyatlarının istikrar ve güvence getirici bir 
sisteme tam anlamıyla kavuşamadığını göstermektedir.

Aşağıda tabloda Borsalar ve EBK alım fiyatlarını, göstermektedir.

Tablo s 12. Canlı Hayvan Bor saları ve EBK Ortalama. Alım Fiyat
lara. t

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

EFT' v 4

's
b 92

857
764
969

3.185

974 
765 
97 j 
996

1071
868

1283

1383
962

1430
1496

Borsalar Sığar 398 395 464 661 932 952 1020 1354
Manda 331 349 405 602 827 904 875 970
Koyun 519 523 594 756 981 1020 1197 1398
Kuzu 610 6.31 671 855 1229 1286 1438 1580
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Kaynaklar s T.B.Birliği Bültenleri ve EBK Faaliyet raporlara '

Görüldüğü gibi EBK’nın 1972 sonuna kadar sığır ve manda ortala
ma alım fiyatları , Borsalar ortalama, alim fiyatının oldukça altında, 
daha sonra, EBK’tıın fiyatları daha yüksek bulunmaktadır. Koyunda ise 
1972-1973 yıllan dışında EBK’nın alım fiyatları borsalardan yüksek du
rumdadır.

Genel olarak ve uzunca bir dönemde EBK’nın canlı hayvan alım 
fiyatları Borsalar ortalamasından düşük bulunmaktadır. Bu durumu İstan
bul borsası ve Zeytinburnu Kombinasının akım fiyatlarını karşılaştırmak
la daha netleştirmek mümkündür. (Tablo: 13.)

Tablo 13 - İstanbul Borsası ve Zeytinburnu Kombinası Canlı 
Hayvan alın fiyatları:

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Borsa 431 495 684 990 1051 1134 1315
Sığır

Z.Burnu 408 459 645 930 1051 1091 1495

Borsa 372 433 634 874 872 953 1099
Manda

Z«Burnu 330 355 594 833 - 962 1057

Borsa 543 597 790 1003 1088 1134 1362
Koyun

Z.Burnu 539 591 773 1007 938 1183 1361

Kaynak: DIE toptan fiyat istatistikleri 1969—1973 İstanbul 
Borsa bültenleri ve EBK. faaliyet raporlara .

Görüldüğü gibi, en büyük tüketim merkezi olan İstanbul EBK’nm 
alım fiyatlara Borsa fiyatlarının devamlı altındadır. 1974 yılında yal
nız koyun da 49 krş, 1975 yılında da sığırda önemli sayılabilecek bir 
miktar fazla ödeme yapmıştır.

/



6.2 Bt Fiyatlara !

6.2.1*» Ortalama Borsa Fiyatları :

Borsalarda muamele gören etlerin ortalama fiyatları nev’ine gö're 
aşağıdaki gibidir.

Tablos 14-*Bor salar ortalaması toptan et fiyatı s

Etler 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Sığır 781 808 936 1285 1692 1887 1875 2316
Dana 854- 906 1013 1360 1720 1941 2206 2495
Manda 682 720 875 1206 1500 1554 1793 2449
Koyun 981 1031 1108 1386 1686 1886 2121 2597
Kuzu 1121 1073 1172 1456 1934 2108 2370 2789

Kaynak: Ticaret Borsalan Birliği Bültenleri î

Türkiye’nin ortalama Borsa fiyatlarını gösteren bu 
rakamlar muamele hacmi itibariyle birkaç önemli borsayı kapsamakta
dır. Biiyük ağırlığı ise İstanbul Bor sası taşımaktadır.

6.2.2 - Canlı hayvan toptan et ve perakende et fiyat - 
lan ve aralarındaki münasebet»

Burada bir örnek olarak en önemli tüketim merkezi 
olan İstanbul ele alınmış, canlı hayvanla toptan ve perakende et 
fiyatları ve aralanndaki münasebet ortaya konulmaya çalışılmıştır.



Tablo: 15- İstanbul Canlı Hayvan, toptan ve perakende et 
fiyatları ve aralarındaki münasebet

Kg/Kr.

Orta-
1969 1970 1971 1972! 1973 1974. 1975 lama

1-Canlı Sığ, ,F. 431 495 684 990 1051 1134 1315 871
2-Toptan Et F. 979 1031 1335 1730 1884 2169 2549 1668
3-Pera. Î1 " 1183 1293 1769 1960 2353 3002 3573 2162

1=1C0 iken
2 nin % Sİ 227,15 208,28 195,18 174,7*5 174,26 191,27 193,84 191,28
3 ün % Sİ 274,43 261,21 258,60 197,88 223,88 264,73 271,71 247,94

4—Can. Koyun F. 543 597 790 1003 1088 1134 1362 882
5-Top.Et F. 1149 1250 1510 1850 2150 2267 2804 1763
6—Pera.M " 1375 1406 1786 2121 2784 3075 3593 2199

4^100 iken
5 in % si 211,60 209,38 191,14 184,45 197,61 199,91 205,87 199,87
6 nın % si 253,22 235, 51 226,08 211,47 255,88 271,16 263,80 249,32

î-v-nakt Tablo 13 ve 14 ten alınan rakamlarla düzenlenmiştir.

Tablo rakamlara bize oldukça düzensiz bir değişim göstermekte
dir. Canlı sığır fiyatı 100 iken, sığır etinin toptan fiyatı, yıllara 
göre, 227,15 - 174,75 arasında büyük farklılık göstermiş, ortalama 
191,28 olmuştur. Burada tabii etken olarak yılın hava şartları hayvan

ların zayıf veya besili yanı, randıman durumu önemlidir. Ancak sun31 et
kenlerin (ete narh uygulanması gibi,) baskısı'dikkate alınmalıdır. Bu 
gibi sun’i baskılar sırasmdş reel olmayan et fiyatı düşüşü vardır, ve bu 
düşüş aslında gerçek değil kağıt üzerindedir.

Koyun etinde de aynı büyük farklılıklar vardır. Canlı Koyun fi
yatı 100 iken yıllara gire toptan et fiyatı 211,6 ile 184,45 arasında 
değişmiş ortalama 199,87 olmuştur.

Canlı fiyat 100 iken sığır etinin perakende fiyatı 274,48- 
197,98 arasında, ortalama 247,94 olmuş, koyunda ise'271,16-211,47 ara
sında dalgalanmış, ortalama 249,32 yi bulmuştur.



§u sonuca göre Türkiye’de koyun ve sığır etinde canlı fiyata 
güre toptan et fiyatı 2 mislinden az, perakende et fiyatı ise 2,5 katı 
ol: -sırtadır.

EBKdnın et satış fiyatları ise bu nısbetlerin çok altında,hele 
paketlenmiş et satışları canlı alım fiyatının 2 katının altında tutulmak
ta,; tüketiciye bir nevi sübvansiyon yapılarak bunun zararları hâzineden 
ödenmektedir»

602~>~ Canlı İhraç Fiyatları :

Tablo: 16- Canlı Hayvan İhraç Fiyatları»

Ton/TL.

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

EBK. Sı-ğır 3780 3780 3780 7232 _
Koyun 4410 4536 4580 8910 - - - -
Keçi 3780 3780 3780 — — — —

Sığır
Genel

3596 3782 5293 7152 ’ 7468 13957 16604 14298'

Koyun 4354 4560 6319 8730 10515 14333 20195 18405

Kaynak : DIE yayın ve kaynakları, EBK Faaliyet Raporları.

Canlı hayvan Borsalar ortalamasiyle (Tablo: 12) ihraç fiyat
larının karşılaştırılmasında dalgalanmaların varlığı ^rülmektedir. 
Ancak, 1973 - 1974 yıllarında ihraç fiyatları iç fiyatların, gerek 
koyunda ve gerekse sığırda, çok üstünde olmuştur.

EBK son dört yıldır Canlı ihracat yapmamaktadır.



Tablo : 17 - Et İhraç Fiyatlara.»

Ton/TL. >

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

EBK, Sığır 8903 7623 9000 _ 16814 21700 28904
Koyun 7435 7650 7938 15500 - - - -

Keçi — 5850 5850 — 16730 — 28000 —

Sığır
Genel

7286 7360 (İL39^ 15910 16267 22629 23842 26522

Koyun 7511 7543 8776 15250 15951 20304 29792 30591
Keçi — 5850 8381 — — — 21599 —

Kaynaks Age.

Bu tablo et ihraç fiyatlarının 1973-1974 ve 1975 yıllarında çok 
yüksek olduğunu (Bakınız: Tablo 14) göstermektedir» Bu yıllar arsın yük
sek olduğu, iç fiyatların önemli durgunluk‘gösterdiği yıllardır» Ancak 
Türkiye dahilde arz ve talebi dengelemek, fiyatları dengeli tutabilmek 
yolunda bir başarı gösterip yüksek dış fiyatlardan gereği gibi faydala - 
namamıştır.

Bölüm : III,

G E L İ Ş M E L E R :

Bu bölümde kırmızı etlerin 1975 yılından 1987 yılına kadar 
gösterebileceği gelişimler tahmin edilmiştir»

l) Üretim:

Kırmızı .etlerin üretimini hesaplayabilmek için hayvan sayı
larının, kasaplık güç nlabetinin ve karkas ağırlık değişiminin tahmin

leri yapılmıştır»

1- 1) Hayvan Sayılarının Değişimi:

Bu tahmin yapılırken 1975 yılı hayvan mevcutları temel ah. n- 
ffiiş, koyun sayılarında 1982 sonuna kadar % 1 artış olacağı, ondan sonra 
sabit kalacağı kabul edilmiştir.



Kıl keçi sayısında değişme olmayacağı, Tiftik keçide 1982 yılı 
sonuna kadar ? 0,5 artış sağlanacağı daha sonra sabit kalacağına, inanıl
mıştır.

Sığır sayısında 1982 yılı sonuna kadar % 1,366 artma, Manda sayı
cında $ 0 , 5  eksilme olacağı , daha sonraki yıllarda Sığırdan % 1 artış, 
Manda*da % 1 eksiliş kaydedileceği tahrin edilmiştir.

Deve sayısında her yıl % 6 eksilme, Domuz sayısında ise % 3 ı 1 -

ma olacağı düşünülmüştür.

Bütün bu tahminler uzun bir geçmişteki değişim hesaplarına daya
nılarak yapılmıştır.

Bu esasa göre hayvan mevcutları projeksiyonu yapılarak Tablo: 
lS’de verilmiştir.

Tablo: 18 - Kasaplık Hayvan Sayılan Projeksiyonu.

1000 Baş

Yıl
lar Kovun K.Keci T.Keçi Sığır Manda Deve Domuz

1975 41297 15216 3547 13751 1051 18,1 16,2
1976 41710 15216 3582 13939 1045 17,0 16,7
1977 42127 15216 3618 14129 1040 16,0 17,2
1978 42548 15216 3636 14322 1035 15,0 17,7

1979 43973 15216 3654 14518 1030 14,1 13,3
1980 43403 15216 3672 14716 1025 13,3 18,6
1981 43837 15216 3691 14917 1020 12,5 19,4
1982 44276 15216 3709 15121 1014 11,7 19,9

1983 44276 15064 3709 15327 1004 11,0 20,5
1984 44276 14913 3709 15536 994 10,4 2i, 2
1985 44276 14764 3709 15749 984 • 9,7 21,8
1986 44276 14616 3709 15964 974 9,2 2 2 , 5
1987 44276 14470 3709 16182 965 8,6 23,1

1 - 2 .  Kasaplık güç oranı ve karkas ağırlıklar:

Hayvan nevilerine göre kasaplık güç yüzdeleri yapılan sürü kom
pozisyon çalışmalarından ayrı ayrı bulunmuş, geçmişteki karkas artım 
değişiklikleri ve muhtemel olabilecek gelişimler dikkate alınarak nev’i- 
lerine göre karkas alırlıklar tahmin edilmiştir. Bu esasa göre bulunan
değerler t kilo: ]c' da verilmiştir.



Tablo: 19 - Kasaplak Güç % si ve Karkas Ağırlıklar

Koyun___________ K.Keçi___________ Tiftik__________Sığır__________ Manda
Yıl yr ■ G. Kar! rC3. S K.G. Karkas K.G. Karkas K.ı 3. Karkas K, ,G. Markas
lar % Kg. % Kg• % Kg. <1p Kg. ?

1975 AD .317 16 .932 36.705 16 .066 32.900 15.282 17 .646 106.000 17 .900 114.868
1976 40 .590 17 .237 36.925 16 .178 33.229 15.343 17 .878 108.675 18 .097 117.165
1977 AD .864 17 .495 37.147 16 .292 33.561 15.405 18 .108 112.479 78 .296 119.509

1978 a .150 17 .670 37.370 16 .374 33.897 15.436 18 .390 116.979 18 .497 121.899
1979 41 .438 17 «847 37.594 16 .456 34.236 15.467 18 .684 121.658 18 .700 124.433

-1380 41 .723 12 .025 37.820 16 .538 34.573 15.498 18 .983 126.525 18 .906 126.324
198ı <+2.02 ,0 *! £ .205 33.046 16 .621 34.924 15.529 19 .287 131.586 19 .114 129.360
1982 42 .314 İS .337 38.274 16 .704 35.273 15.560 19 .595 136.849 19 .324 131.947

1933 42 .737 18 .571 38.657 16 .788 35.661 15.591 19 .908 143.003 19 .633 134.586
1984 43 .165 18 .756 39.043 16 .872 36.053 15.621 20 .22? 149.435 19 .947 137.279
1935 43 • 596 18 .943 39.434 16 .956 36.450 15.652 20 .551 156.160 20 .266 140.025
1936 44 .032 19 .133 39.828 17 .041 36.851 15.681 20 .879 163.187 20 .590 142.825
1937 44 .472 19 .324 40.226 17 .126 37.258 15.718 21 .213 170.530 20 .919 145.682

1- 3 Kasaplık Güç:

Tablo: 18 ve 19’da hesaplanan nev’ilerine göre kasaplık güç. Tab
lo 20’de verilmiştir. Deve ve donuız için sürü kompozisyon çalışması yapıl - 
mamış ve kasaplık güç hesap edilmiştir. Bunların et ürünleri de ayrı bir 
tahminle ileride verilmiştir.



Tablo : 20 - Nev’ilerine göre kasaplık güç.

1000 Baş

Yıl
lar SIĞIR MANDA K0YÜN KEÇİ TİFTİK

1975
1976
1977

2362,27 
2 458,40 
2524*07

182,94
190,15
191,87

16344,1 
16762,5 
17044,4

5575, 5 
5618,5 
5652,3

1169,9
1178,6
1202,2

1978
1979
1980
1981
1982

2598,32 
2675,92 
2755,95 
2838,27 
2922,99

192,41 
193,54 
194,69 
195,86 
197,01

17335,3
17631,0
17931.8
18237.9 
18540,2

5686,2 
5720,3
5754.7 
5789,1
5823.8

1226.4
1244.8 
1251,0
1232.4
1301.9

1983
19S4

1985
1986
1987

3010,29 
3100,19 
3192,80 
3288,23 
3386,44

199,16 
200,33 
201,48 
202,67 
203,83

18921,8 ' 
19111.3 
19302’1 
19495,2 
19690,0

5882,0
5881.4 
5880,8 • 
5880,2
5879.4

1322.7 
1337,2
1354.9
1366.8
1381.9

Kaynak: Tablo 18 ve 19 dan hesaplanmıştır. 

1 - İv- Et ve Sakatat Üretimi:

Bu tahlolara göre, nev’il erine göre at üretimi, toplam et 
üretimi ve % 16 nisbetinde sakatat üretimi ve nihayet yıllara göre top
lam et + sakatat üretimi tablosu hazırlanmıştır. (Tablo: 21)



Tablo î ll-'ârmzı Bfc ve .«'«tat üret ini:

1000 Ton

Top- Saka Genel
Sığır Manda Koyun K.Keçi Tiftik Deve Domuz lam tat Toplam

% 16

1975 250 ,4 21,0 277,6 89,6 17,9 0,6 0,4 657,4 105,2 762,6
1976 267*2 22,3 285*9 90,9 13,1 o;& 0,4 688,4 110,1 798*6
1977 233, 9 22,9 293,2 92,1 18,5 0,5 0,4 716,3 114,6 820,9
1973 303,9 23,5 306,3 93,1 18,9 0,5 0,4 746,7 119,5 866,2
1979 325,5 24,1 314,7 94,1 19,3 0,5 °,5 778,7 124,6 903,3
1980 348,7 24,7 323,2 95,2 19,4 0,5 0,5 812,1 129,9 942,1
1981 373,5 25,3 332,0 96,2 19,9 0,3 0,5 847,8 135,6 983,4
1932 400,0 26,0 341,1 97,3 20,3 0,3 0,5 885,4 141,7 1027,1
1983 430,5 26,8 351,4 98,8 20,6 0,2 °,5 928,8 148,6 1077,4
1934 463,3 27,5 358,5 99,2 20,9 0,2 0,6 970,2 155,2 1125,4
1935 498,6 28,2 365,6 99,7 21,2 0,2 0,6 1014,1 162,3 1176,4
1986 536,6 23,9 373,0 100,2 21,4 0,2 0,6 1061,0 169,8 1230,8
1937 577,5 29,7 380,5 100,7 21,7 0,2 0,6 1110,9 177,7 1288,6

Kaynak: Tabla 19 ve 20 den hesaplanmıştır.

Bu liretim projeksiyonunda, gerek 1977 yılına göre, 1977-1982 
yılı ortalama et üretim artış hızı, % 4, 3 olmaktadır. Bu hızın nüfus 
artış hızına göre, % 1,1 kadar daha fazla olacağını gösterir. 1982-1987 
döneminde ise et üretim artış hızı % 4,o5’i bulmakta 1977-1987 yılları 
ortalaması ise % 4, 5 kadar olmaktadır.

1- 5 İhracat:

1968 - 1975 döneminde et kargılığı ihracatın ortalama yıllık 
miktarı 19,3 bin ton olmuş, kaçak ise 16 bin tona yaklaşmış, toplam 
ortalama yılda 35 bin ton civarında ihracat yapılmıştır. Bu dönemin son 
üş yıldaki ortalama ihracaatı 45,5 bin ton olmuştur o

Türkiye’de et satmalma gücünün zayıflığı, dolayısiyle et ta
lep elastikiyetinin düşük olduğunu göstermektedir. Bundan önceki et talep 
elastikiyeti resmi cetvellerce 1 civarında kabul edilmiş ise de, geçmiş 
uzunca bir dönem bunun gerçekleşmediği, 0,5 civarıpda kaldığını ispatla
mıştır. Eğer et talep elastikiyeti 1 olsa idi; Türkiye 72 - 73 yılların
dan bu yana et ithal etmek durumunda kalır idi. Oysa tam aksine et ihra
catçısı olmuştur. Üretim çok hızlı gelişmediği halde ihracatın devam 
edeceği, etmesi gerektiği kanısına varılmıştır.



İhracat ve k^çak tahmin verileri üzerinde yapılan çalışmalar 
sonunda et ihracatının aşağıdaki gibi olabileceği saptanmıştır.

( Yıllık ortalama % 12 azalış seyri )

Tablo: 22 ( Et ve Sakatat İhracatı: (1976-1987)

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

36,3 31,9 28,1 24,7 21,7 19,1 16,8 14,8 13,4 11,5 10,1 8,9

1- 6- İç Tüketim ve Fert Başına Tüketim:

Tablo: 21 ve 22 den yıllara göre kırmıa etler ve sakatatın 
"tüketimi ve fert başına tüketim hesaplanmış ve Tablo: 23’ de verilmiş, 
stok değişimi ihtam edilmiştir.

Tablo: 23- Kırmızı Et-Sakatat tüketimi, fert başına tükerim
( 1976 - 198ı ) 1000 Ton ve Fert//Kg>

1976 1977 1978 1979 1980 1981

Tüketim 762,2 
Fert/Ke. 18,552

798,9
18.961

838,0
19.414

878,6
19,828

920,4
20.254

964,3
20.693

Tablo: 23- (1982 - 1987 )
1000 Ton ve Fert/Eg.

 1982 1983 1984 1985 1986 1987__________________

Tüketim 1010,3 1052,6 1112,0 1164,9 1220,6 1279,7
Fgrt/Kg. 21,142 21.479 22,129 22.606 23,098 23,614_________________

Kaynak: Tablo 21 in rakamlarından, Tablo 22 nin rakamları çıka
rılmış, fert başına tüketim ise nüfus’a bölünerek hesaplanmıştır.

Bu tabloya göre, fert başına tüketim 1982 yılı sonunda 21.142 Kg. 
1987 yılı sonunda ise 23,614 Kg. olabilecektir.

2- Et Sanayii Yatırım ve Gelişimi:

Et Sanayii yatırımları ve gelişimi son yıllarda oldukça hızlan
mış durumdadır. Kamu kesimindeki süp’atli gelişmenin yanında özel
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sektörün bu konudaki yatırımları da bir gelişim temayülündedir.

2- 1. Kamu kesimi at sanayii yatırımları ve gelişimi;

Kamu kesimi et sanayiini yüklenmiş bulunan E.B.K. faal haldeki 
11 Kombinasına Tatvan Kombinasını ilave etmiş, 1976 sonuna kadar açıla- 
cak olan Ağrı, Amasya, Burdur Kombinaları ile 15 Kombinayı faal hale 
koyma durumuna gelmiştir» Ileriki yallarda tamamlanacak Kombinalarla 
1981 yılı sonunda S.B.K. 38 Kombinaya sahip olacaktır. Bunlardan:

f
1977 yılı sonunda Adapazarı, Van, Gaziantep, Konya (Sığır 

kesim tevsii,)

1978 yılı sonunda: Manisa, Afyon, Sivas, Bingöl, Mardin, Eski
şehir, Malatya,

1979 yılı sonunda: Kırşehir (Çiçekdağı) Kastamonu, Giresun, 
Balıkesir, Hakkari (Yüksekova),

1930 yılı sonunda: Erzincan (Kemah) Niğde (Aksaray),

1931 yılı sonunda: Kahramanmaraş, Tekirdağ ( Çorlu ) Muş,
Siirt, Gümüşhane, Adıyaman Kombinaları tamamlanmış ve faaliyete geçmiş 
olacaktır.

Bu durum kamu kesiminin gerçekten çok hızlı bir yatırım prog
ramı uyguladığını göstermektedir. Ancak, meselenin sadece yatırımla, 
Kombinaları işletmeye açmakla hallolmaya cağı, bunların entegre birer 
sanayi haline getirilmesi ve yüksek kapasitede çalıştırılması da gerek
mektedir* Bu güne kadar mevcut KoKbinalsrm’ortalama büyük baş kap;.si ~ 
tesini % LM, küçükbaş kapasitelerini % 23 civarında kullandığı görülmek
tedir*

1982 yılı sonunda E.B.K. nun Kombina sayısı ve kapasiteleri, 
1932 yılının ihtiyacına ne nisbette cevap verebileceğini tablo : 24-’ter 
i al esnek mümkündür»



Tablo: 24 - EJ3.K. Kombinaları ve Kapasiteleri
Bin Baş

Faaliyet Dönsni Günlük Kapasite 
B.Baş K.Baş

Yıllık Kapa s it 
B.Baş

e 280 gün 
K.Baş

1976 da faal 11 
Kombina 3,3 23,1 924,0 6468,0

1976 sonunda faal 
4 kombina 0,8 7,9 224,0 2212,0

1977 de faaliyete 
geçecek A Kom,(x) o; 8 7,4 224,0 2072,0

1978 de faaliyete 
geçecek 7 Kom. 1,7 15,2 476,0 4256,0

1979 da faaliyete 
geçecek 5 Kom. 1,3 11,4 364,0 3192,0

1980 de faaliyete 
geçecek 2 Kom. 0,4 4,2 112,0 ' 1176,0

1981 de faaliyete 
geçecek A Kom. 0,4 4,2 112,0 1176,0

1981 de düşünülen 
A Kom. 0,9 9,0 252,0 2520,0

GENEL TOPLAM 
(38 Kombina) 9,6 82,4 2688,0 23072,0

1982 yılı kasaplık 
güce göre ihtiyacı 
karşılama % si _ _ 86,15 89,86

300 güne göre 
kapasite toplamı 9,6 82,4 2880,0 24720,0

1982 ihtiyacı 
karşılama % si - - 92,31 96,28

(x) Birisi Konya sığır kesim tevsii (100 baş)
KAYNAK: EBK kayıtları ve Tablo :20’den hesaplanmıştır.



Tat-loda görüldü'': gibi 1982 yılında Türkiye’nin tüm kasaplık 
hayvanlarinı n, yurt içinle kesildiğini ve bütün kesimlerin mezbahalar
da yapılacağını var sayarak, EBK’nun. 38 Kombinası yılda 280 gün çalışma 
kavdiyle Büyükbaşların % 86,15’ini, Küçükbaşların % 89,86’sini J yıllık 
300 gün faaliyet halinde ise, Büyükbaşların % 92,31’ini, Küçükbaşların 
% 96,28’ini kesebileceği anlaşılır. Ancak E.B.K. nun normal olarak 2AD 
gün ve daha da altında çalışan Doğru Bölgesi Kombinaları da hesaba katı
lırsa kasaplık büyükbaş lam n ve Küçükbaşların % 70’ini kesebilir duruma 
geleceği tahmin olunabilir.

Bu durum et sanayiinin daha çok Devlet tekeline girmesine,özel 
sektör ve Belediye mezbahalarının kananma sına veya güçlü bir rekabete 
girmesine neden olacaktır. Bir takım Belediye mezbahalarının modernise 
edilmedikçe kapanmaları faydalı olacaktır.

EBK’nun Kombina kurma hızına paralel olarak, soğuk depo dondur
ma tüneli, s oğuk dondurulmuş taşıma ve dağıtım vasıtalarını, parçalama, 
paketleme tesislerini, iç ve dış pazarlama tesis ve organlarını da kur
mak, geliştirmek işler hale koymak durumundadır.

Keza bütün yarı ürünleri en iyi bir düzeyde değerlendirmesi ve 
pazarlaması gerekecektir. Yan ürünleri E.B.K» ya kendi değerlendirmeli, 
ya da bu gibi kuruluşlara destek olmalı., teşvik etmelidir.

Bütün bu durumlar EBK nun çok iyi çalışan güçlü bir kuruluş ol • 
masını gerektirir. Yoksa ağır işleyen ve maliyeti yüksek bulunan kamu 
kuruluşu vasfından, meydana gelecek zararla haşine büyüle yük altında 
kalır ve belki do bu sararların toplamiyle aynı samanda,' aynı kapasitede 
yeni bir et sanayii kurulabilir»

Sonuç olarak, EBK’nun mevcut ve yapılacak Kombinaların enteg
rasyonuna gidilmesi ve bunların en iyi bir biçimde işletilmesi gerekli
dir.

2.2- özel Sektör Et Sanayii Yatırımları s

Özel sektörün et sanayii girişimleri çok ağır kalmaktadır» 
Bunun en başta gelen nedeni mevzuatın getirdiği kısıtlamalardır. Bunun

la beraber bir gelişim işareti görülmektedir. Son zamanlarda yatırım 
teşvik tedbirleri uygulamalarına rastlanmaktadır» İstanbul’da, Adapaza- 
rın’da, Erzincan’da Van’da ve daha bazı yerlerde et sanayii yatımları
nın ele alındığı görülmektedir.

Et Sanayii yatırımlarında özel sektörün daha kesif bir yatırıma 
gitmesi, buna mani mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi, yatırımın teşvik 
ve himaye edilmesi gerekmektedir.



3” Değerlendirme ve Pazar lamanın geliştirilmesi:

Değerlendirme ve pazarlamanın önemle ele alınıp İslahı ve 
geliştirilmesi gerekmektedir.

Et ve bütün yan ürünlerin kayıp, fire, tahyip ve ziyan olma
sı önemli entegre sanayide ekonomik değer kazanıp milli gelire katkıda 
bulanması sağlamalıdır»

Ulaşım, taşıma vasıtaları, dinlenme, barınak, bakım imkanla
rı sür’atle arttırılmalı pazar yerleri, borsalar düzenli işleyen güvenli 
yerler haline getirilmeli, haberleşmeye sürat, kolaylık ve güvenlik ka - 
sandırılmalıdır.

Piyasadaki kararsızlıklar, büyük dalgalanmaların asgariye 
indirilmesi, değer fiyat anlayışı içerisinde garantiler getirilmeli ve 
de garanti satış sağlanmalıdır.

Et pazarlamasında, soğuk zincirdeki eksiklikler, kopukluklar 
ve yokluklar giderilmeli, etin karkas olarak, parçalanması paketlenmiş 
olarak hazırlanması, muhafaza, dağıtım ve perakende satış iyi işleyen 
bir sistem içine sokulmalıdır.

BÖLÜK : IV '

1- H E D E F L E R

1.1- Kasaplık hayvan üretim hedefleri:

Kasaplık hayvanların toplam sayılarında artış ve eksiliş
ler aşağıdaki gibi tahmin edilmiştir.

Koyun: 1977-1982 arasında % 1 artacak, ondan sonra sabit
kalacaktır.

K.Keçi: 1977-1982 arasında sabit kalacak daha sonra % 1
asalaçaktır.

Tiftik Keçi: 1977 - 1982 yıllarında ^ 0 , 5  artacak daha 
sonraki yallarda sabitleşeeektir.

Sığır :1987 yılma kadar her yıl % 1,366 nisbetinde arta
caktır.

Manda :1977-1982 yıllarında $ 0,5 azalacak daha sonra azal 
maı % l’e çıkacaktır. Devedeki büyük gerileme devam edecektir.

Domuz sayısında % 3-5 arasında bir artış beklenmektedir.



1.2- Kasaplık güç ve değişim hedefleri :

Koyun : Koyunun sürü kompozisyonundaki kasaplık güç % oranı 
1977-1932 yılları arasında % 0,70, 1932-1987 yıllarında % 1 artacaktır.

Kıl Keçi: Kasaplık güç artış % si 1977-1982 arasında % 0,6, 
1932-1937 arasında % 1 olacaktır.

Tiftik Keçi: Kasaplık güç % si, 1977-1932 arasında % 1 1982- 
1937 arasında % 1,1 artış sağlayacaktır.

I

Sığır : Sığır -jütü kompozisyonundaki kasaplık gük % si her 
yıl srt--‘î-:a<i £ 1,6 lık bir hızla artacaktır. (

Manda : Sürü kompozisyonundaki kasaplık güç % si 1977-1982 yıl 
lan arasında her yıl % 1,1 ve 1932-1937 arasında % 1,6 artacaktır.

1.3- Et ve Sakatat üretim Hedefleri :

Kırmızı etlerde nev’ilere göre ve toplam da meydana gelebile
cek yıllık artış veya eksiliş hızları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

Koyun eti üretiminde 1977-1982 yılları arasında yıllık ortala
ma % 2,7 1982-1937 yıllan arasında % 2,3 artış hızı bulunmuştur.

Kılkeçi eti üretiminde 1977-1932 yıllarında % 1,2 ,1932-1987 
yıllarında $ 0,75 artış hızı bulunmuştur.

Tiftik keçi eti üretiminde 1977-1932 yıllan arasında yıllık 
artış hızı % 2,0 , müteakip yıllarda % 1,5 bulunmuştur.

Sığır eti üretiminde, 1977-1982 yılları arasında her yıl % 7,1 
1982-1937 yıllan arasında ise % 7,6 lık bir artış hızı hesaplanmıştır.

Kanda eti üretimi artış hızı, 1977-1982 yılları arasında % 3,6 
1982-1987 yılları arasında % 3 bulunmuştur.

Toplam kırmızı etler üretim artış hızı (deve ve domus^eti da
hil') ise IV» 3eş Yıllık Flan Döneminde $ 4,3, 7» Beş Yıllık Plan Döne
minde ;â 4,6 ualuruiiuştur• 1977-1987 arasında kırmızı et üretim artış 
hızı yaklaşık % 4,5 olacaktır*

Sakatat üretimi, toplam kırmızı etlerin % 16 nisbetinde ola - 
cağı tahmin ve kabul edilmiştir.



1.4-Et Sanayii Hedefleri î

Kamıi kesimi, projeye bağlanmış Kombinaların sür’atle tamamlan
masını sağlamalı, ihtiyaç duyuldukça kasaplık güç oranında ölçülü ve 
dikkatli yeni projelere gitmeli ve daha ziyade faal ve faaliyete geçecek 
Kombinaların entegrasyona gitmesini ve verimli çalışmalarını gerçekleş - 
t irmelidir.

Belediye mezbahaları modernize edilmeli, modernize edilemiyecek 
durumda olanlar tedricen kapatılmalıdır. Özel teşebbüsün ve kooperatif - 
lerin modern et sanayii kurmalara teşvik ve himaye edilmelidir.

Et Sanayiinin ihtiyacına cevap verecek soğuk zincir ( kamu- 
özel) tamamlanmalı ve iyi işlemelidir.

Kalite ve Standard ayrımı, parçalama, paketleme sistemleri ge
liştirilip iyi işler hale konulmalıdır.

Et stoklama, muhafaza ve dağıtım işleri ele alınıp geliştiril
meli, yeterli mezbahası olmayan veya kapatılan mezbaha çevrelerine et 
dağıtım servisi kurulmalıdır.

IV. Beş Yıllık Plân Döneminde toplam.'kasaplık gücün % 65 inin 1 
V. plan döneminde ise % 85 inin kontrollü kesime tabi tutulması hedef 
alınmalıdır.

Bunu sağlamak için gerekli mezbaha ve Kombinalar kurulmuş ve 
kurulmaktadır. Mesele iyi işletilmesidir.

Tavuk mezbahalarının bölge ve çevre ihtiyacına göre kurulması 
hızlandırılmalı, teşvik ve himaye altında gerçekleştirilmelidir.

1.5- Fiyat ve işleyiş hedefleri :

Dengeli beslenmenin ve dışa bağımlı, hale gelmemenin gereği ola
rak, et üretimini teşvik ve himaye etmek ana politika olmalıdır. Üretimi 
arttırmanın, kaliteyi yükseltmenin en etken faktörü de üretimin karlı 
olabilmesine bağlıdır.

Bu .nedenle canlı hayvan fiyatları maliyet+kâr esası içinde be
lirlenmeli, garanti alı,m ve garanti fiyat duygulanmalıdır. Canlı hayvan 
fiyatlara esas alınarak;, toptan ve perakende et fiyatları etin nevi, ka
litesi, bölgesi ve bölge içindeki kıymetine göre ayrı ve farklı fiyat - 
3.arla satılmalıdır.

Garanti alım ve fiyat uygulaması, görev verilecek Kamu Kuruluş
larınca (bir veya birden fazla) titizlikle uygulanmalıdır.



2“ İlks ve Tedbirler :

2,1- Hızla artan nüfusun dengeli beslenmesinde büyük önemi 
bulunan et üretimini arttırmak, et sanayiine hammadde amacıyla, yetiş
tiricinin gelir ve hayat seviyesini geliştirmek, tüketicilerin de men- 
faatlariyle bağdaştırmak, iç ve dış talep arasında denge sağlamak, et 
sanayiini çağımız koşullarına göre teknik ve hijyen şartlarına uygun 
ve verimli kılmak ilkesinden hareketle şu tedbirlerin alınması ve ger
çekleştirilmesi gerekmektedir;

2.2- Canlı hayvan piyasası ve fiyatları gerçekçi ve^geçerli 
bir sisteme bağlanmalıdır. Canlı hayvan fiyatları, maliyetikar prensibi 
içinde nevi ve kalitelere göre asgari garanti alım fiyatları belirlene
cek, mevsimlik ve yıllık anormal dalgalanmalar ortadan kaldırılmaya ça
lışılmalıdır,

2»3~ Canlı hayvan fiyatlarının belirlenmesinin, siyasi tercihe 
veya spekülasyonlara bırakılmaması İçin, yetiştirici, aracı, sanayici 
ve tüketici temsilcilerinden oluşan, devlet temsilcilerinin hakemliğinde 
ve organizatörlüğünde bir komisyonca belirlenmelidir» (Bundan sonra ko
misyon olarak geçecektir) Komisyonun kuruluş, işleyiş, yetki ve sorumlu
luklarını belirleyen bir yasa çıkarılmalıdır,

2.4/-H«yvan park-pazar ve borsalarınjn çağımız koşullarına uygun 
hale getirilmesi, ulaşım, barınma bakım imkanlarının ıslahı ve elveriş
li hale getirilmesi, haberleşmenin, sür’atll, kolay ve güvenceli kalın
ması sağlanmalı, bunun için gerekli çalışmalar sür’atle ele alınmalıdır»

2.5— Canlı hayvan Standard uygulamasına geçilmeli, uygulamada 
meydana gelecek aksamalar, eksik ve fazlalıklar sür’atle giderilmelidir» 
Standard uygulaması için gerekli eksper yeterince yetiştirilmelidir.

2.6— Belediye mezbahaları süratle düzenlenecek bir program için
de moderniz-e edilmeli, modernizasyonu mümkün olmayanların belli bir tak
vim içinde kapatılması yoluna gidilmelidir.

2.7- Özel veya kooperatiflere ait mezbaha ve et sanayiinin kurul
ması ve geliştirilmesi teşvik ve himaye edilmelidir»

2.8- Projeye bağlanmış, planlanmış olan EBK Kombinaları sür’at
le tamamlanmalı, ihtiyaç duyuldukça kasaplık güç oranında ölçülü ve dik
katli yeni projelere gitmeli ve daha ziyade mevcut olanların entegrae - 
yonuna giderek en verimli çalışır hale konulmaları gerçekleştir ilmelidir»



2*9- aKomisyon* canlı hayvan fiyatlarından giderek,toptan ve 
perakende et fiyatlarının seviyesini kat sayı tarzında ana hatlariyle 
belirlemelidir *

2»10— Gövde ve parça et greydingi uygulamasına EBK’dan başla
mak ve gittikçe yaygınlaştırılmak üzere başlanmalıdır•

2®U- Soğuk zincir-Ksmu-Özel Et^Sanayiînin ayrılmaz bir bütünü 
olarak ele alınmalı ve daima birlikte planlanmalıdır»

2.12-Mezbaha ve et sanayiinde mevcut borsa, rusum vs harçlarla 
ilgili tüm mevzuat, günümüz koşullarına uygun hale getirilmeli, maliyeti 
arttırıcı, kuruluşu engelleyici durumlardan kurtarılmalı, özendirici 
ve teşvik edici ve de sağlık disiplini sağlayıcı bir biçimde değiştiril
melidir*

2»13- İhracat konusu, arz ve talebi dengeleyici, tıkanıklıkları 
ve kıtlıkları önleyici bir düzeyde "Komisyon’un" hazırlayacağı bir plan 
dahilinde yapı imalıdır e İhracatta, et ihracatı öncelik almalı, mümkün 
olmadığı takdirde canlı hayvan ihracatı da yapılmalıdır* Hayvan kaçak - 
çılığı ekonomik tedbirler alınarak önlenmelidir.

2.14- Et sanayii, kayıp ve fireleri, tahripleri en az seviyeye 
indirilmeli, bütün yan ürünlerin en yüksek düzeyde.değerlendirmesi amacı 
gerçekleştirilmeli, yeni kurulacaklar buna göre planlanmalı, mevcutlar 
için bu yönde gelişim sağlamalıdır*

2.15— Kayıp, fire ve tahripleri azaltmak, değerlendirmeyi en 
yüksek düzeyde tutmak için her seviyede, eksper, usta, yetişmiş eleman 
yetiştirilmesi bir program içinde ele alınıp gerçekleştirilmelidir.
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ET MAMJLLERİ ÖZEL İHTİSAS A.K. 

R â P O H D

I, B Ö L ü M

1-) GİRİŞ:

Komisyonumuzun görevi kapsamına, kasaplık hayvanların kesil - 
meşinden elde edileni insanlar tarafından gıda maddesi olarak tüketi - 
lebjlen kısımlarının parçalanmaları, paketlenmeleri, işlenmeleri ve 
mamullerin yapılması girmektedir»

Et mamulleri, ülkemizde çeşit olarak diğer batı ülkelerine 
nazaran çok az sayıda tüketilmektedir. Buna rağmen halen üretilmekte 
olan et mamullerine olan talep, özellikle büyük şehirlerimizde artış
lar kaydetmekte ve üreticiler kış aylarında talebi karşılamakta güç
lük çekmektedirler.

Üretimde, gerek ham madde olarak ve gerekse katkı maddeleri 
olarak batı ülkelerindeki et mamüllerinde kullanılan aynı materyalle
rin bazılarının, ülkemizde de kullanılmasına rağmeh, mamullerimizin 
kaliteleri oldukça düşüktür. Etkili bir kontrol mekanizma sı. mn olmayışı 
ve mevcut kanunların kifayetsizliği nedeniyle de çok hile götüren et 
mamulleri son yıllarda belirgin bir ilerleme kaydetmemiştir.

Çalışmalarımız esnasında, et mamulleri miktar ve kalite yöı - 
lerindeıı durumları saptandıktan sonra, halkımızın beslenmesindeki
yeri belirtilerek 4. Beş Yıllık Plân ve daha ilerisi için bu konuda 
neler yapmamıy, gerektiği oı-taya konacaktır.

2 - Tarihçe:

Et, taze durumda iken dayanıklı olmayıp, soğuk şartlarda 
dahi ancak birkaç gün dayanabilen kıymetli bir besin maddesidir. Bun
dan dolaya, insanlar çok eski zamanlardan beri, eti dayanıklı hale 
getirmenin yollarını aramışlar ve böylece bugünkü et mamullerinin mey
dana gelmesinde ilk adımları atmışlardır. Bt mamullerinin, daha kolay
lıkla yenebilmesi, daha besleyici ve lezzetli olabilme özellikleri 
nedeniyle çağımızda da önemini muhafaza etmiş ve yeni teknolojik uygu
lamalar ile üretilmeye başlanmıştır.



.ita bahara.* )a*ıaı 've etin dondurularak sa vlanma sı ilk ola- 
*’■*k kı2 Lİsi'iüiler taralından bulunduğa ksydediircürtedir. İlk et ma

na] ler I olarak tuzlanmış vre kurutulmuş etler gösterilmekte ve etin ol
duğu gibi veya tuzlanarak konduğu flçı ise ambalaj maddeleri olarak k 
bul edilmektedir» Tuzlama ve Kurutulma işlemi ise ilk olarak uygarlar ^ 
doğduğu orta Asya’da uygulandığa söylenmektedir; Orta çağa kadar, et 
mamullerinde büyük değişiklikler olmamış, ancak daha sonra kuzey Avrt - 
pa’ds yaşayan Teton’lar ülkelerinin soğuk oluşundan yararlanan şiar, 
ve yara kurutulmuş et mamulleri yaptıklara gibi dumanlama ve pişirme ü n 

lemlerini de geliştirmişlerdir»

Kendi öz mamullerimizden pastırma, sucuk ve kavurma ilk olarak 
Hanlar tarafından kullanıldığı kabul edilmektedir. Nitekim, 373-375 
yıllarında Türklerin yiyecek olarak kurutulmuş etleri yanlarında taşı - 
cılklarını Antalya’lı Amianus tarafından tamamlanmış olan Vfeber—Baldamus' 
ut eserinden öğreniyoruz. Dedekorkut destanında kavurmanın büyük tören - 
lerle yapıldığı anlatılmaktadır. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde 
İstanbul ve Kayserimdeki pastırmacılığa ait pasajlar yer almıştır .Kay - 
seri Veteriner Müdürü Mustafa bey, 1018-1019 hicri yılı sicilat-l şgriye 
defterinde pastırma ile ilgili davalara rastlanmıştır.^Ankara Sicilat-ı 
ş-eriye defterinde ise Saray’a her sene gönderilen ceylan pastırmalarına 
ait şikayetlere rastlanmıştır.

Et mamullerinden konserve ise ilk olarak 1795 yılında Fransa’de 
Nikola Appert tarafından uygulanmaya sokulmuştur. Et kutu konservesi ya
pışım ilk dafz İngiltere’de başlanmasına rağmen 1852 yılında Amerika’da 
Otoklav’larm kullanılması ile modern anlamda konserve yapımına başlan - 
mış olunmaktadır. Ülkemizde et konservesi üretecek mahiyetteki konserve 
fabrikası, 1959 yılında EBK. munda kurulmuştur. Dana önceleri özel sok - 
tör tarafından bazı fabrikalar kurulmuş fakat, tam randımanlı çalışana - 
yarak kapanmıştır. Bugün et konserveleri, yalnız askeri birlikler için 
EBK» da üretilmekte, bunun yanında, ihraç için veya ülke için üretilen 
et konserveleri cüz’i miktarlarda kalmaktadır.

Etin parçalanması, paketlenmesi soğuk zincirde muhafazası ve 
dağıtımı bir gelişim içindedir. Bu girişimde EBK. öncülük yapmış, büyük 
tüketim merkezlerinde özel sektörün gelişim yoluna girmesine örnek ol
muştur.

II. B Ö I. ti M

ı>iir.’c?TT oran*»

1 - Et. Mamulleri işletmeleri ve Üretim s
Et mamulleri sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlar,daha 

ziyade şehirler tarafından toplanma.şlardır. Büyük tesislerin adedi as



olup, üretim daha ziyade evlerde, kasap dükkanlarınca ve küçük işlet ~ 
raelerde olmaktadır. Pastırma, Sucuk, Sosis, Salam ve Kavurma imal eden 
büyük işletmelerin sayıları 3 No«,1u tabloda görülmektedir. Ancak bu 
işletmelerin kapasiteleri ve sermayeleri hakkında bilgi edinilmemiştir.

ülkemizde tüm anlamıyla parçalama yapan müesseselerin sayıları 
da kesin olarak bilinmemekte ancak EBK. dışında Ankara ve İstanbul’da 
birçok büyük işyerinin parçalama tesisleri bulundurdukları bilinmekte
dir. Kasaplarda ve kırsal alanlarda yapılan parçalama, arzu edilen şekil
de olmayıp tüketicinin istediği parça kasap tarafından kesilip verilmek
tedir.

Parça et üretiminde EBK Kombinaları bir nevi öncülük yapmakta, 
özel kesimde bu faaliyet yıldan yıla gelişmekte bilhassa büyük şehirler
de kendini göstermektedir.

1.1- Parça ve Paket Et üretimi:

^ Özel kesimde parça ve paketlenmiş et üretimi için rakamlar ver
mek imkanın^ sahip olunmada. IBK.nın parça ve paketlenmiş et üretimi 
tablo 2’da verilmiştir.

Tablo: 2-EBK Kombinalarının parça et üretimi ve et üretimine 
nisbeti.

Ton

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Toplam et 25291 32664, 30925 31412 44495 34991 46250 54647
Parça et 5844 6430 boJO 6508 9045 11255 14843
Parça etin 
% si 17,89 20,79 21 17 14,63 25,85 24r 34 27,16

Kaynak: E.B.K. Yıllık Faaliyet Raporları ve et endüstrisi 
dergisi:

Tabloda ggrüldügij gibi, EBK Kombinalarının parça et üretimi 
gerek total, gerekse nisbı olarak artma eğilimindedir. Ancak yeterli 
bulunmamaktadır.

Özel kesimde et parçalama ve paketleme işlerinin bir gelişim 
içinde oluşu ilerisi için ümit vermektedir. Ne varki, mahdut sayadaki 
ve büyük şehirlerde toplanan bu işletmelerin santralize olmalarına mev
zuat kısırlığı ve de idare edenlerin {asır ve dar görüşleri çerçevesin
de yorumlanan mevzuatla da kösteklenmektedir. Etlerin bir merkezde par
çalanıp, paketlenip perakende satış yerlerine dağıtımına müsaade edil - 
memekte, her perakende satış ğamazasında bir de parçalamada paketleme



ünitesi İstenmektedir. Eu ise işin verimliliğini, sağlık kontrolünü, 
yetişkin işçi bulmayı ve i e yetiştirmeyi kısıtlamakta, maliyeti önemle 
arttırmaktadır•

1.2- Et Mamulleri Üretimi :

Et mamulleri iir et iminde özel kesim işletmeleri hakkında yeterli 
bilgilere sahip değiliz. Bunun en başta gelen neögni, kavurma, sucuk,, 
pastırma gibi et manullerinin evlerde, kasap dükkanlarında ve çok sn 
küçült işletmelerde üretilmesidir» Bu konuda büyük işletmelere ait bilgi, 
aşağıdadır.

Tablo; 3- Et Mamulleri üretimi ve işyeri sayısı (l)

MAMUL 1972 1973 1974

İ .Y. Say ısı Üret .Ton X ©Y ® Say« Üret. Ton İ.Y.Say® tirat Tsb

Pastırma 3 242 3 299 3 263
Sucuk 9 1194 9 1788 8 2217
Sosis-Saiam 6 424 7 1008 6 1394
Kavurma 1 81 6 171 7 189

TOPLAM 1 o
A S 194.1 25 3266 24 4063

(l) 10 ve claha fazla işçi çalıştıran iş yerleri» 

Kaynak: DİE

Bu tablobilgilerinin çok yetersiz kaldığı ortadadır. Bir yorum 
yapmayadahi müsait değildir.

İstanbul’daki beşler firmasının et mamulleri üretimi bu çalış
ma için M.Nurettin Sönmez’in hazırladığı raporda aşağıdaki gibi bildi
rilmektedir.



*

Tablo: 4~ Beşler Firmasının Et Mamulleri üretimi

 __ -________________________________________________ Ton___________

Mamul  1975___________________1976 (6 aylık) ________

Sucuk 956,7 469,1
Pastırma 132,0 142,3
Kavurma 60,2 27,9
Salam grubu 420,0 146,5
Sosis 117,5 76,9
Füme dil 12,6 4,9
Işkanbe _ 34.8 14.3

TOPLAM 1733,8 881,9

Kaynak: Sfc ve mamulleri sanayii ÖİK için M. Nurettin Sönm<=z’in 
raporu.

Bu tablo İstanbul’daki yalnız bir firmanın et mamulleri 
üretimini vermekte olup 1975 yılında 1704 ton üretin de bulunmuştur. Bu: 
miktar 3 numaralı tabloâaki 1974 yılı 24 ünitenin toplam üretimi olan 
4063 tonun % 42’sini teşkil etmektedir. Gene yalnız başına bu işletmenin 
yıliık üretim toplamı EBK Kombinalarının 1968-1975 yıllarındaki toplam 
yıllık üretimlerinin oldukça üstündedir. (Tablo 5)

EBK Kombinalarının et mamulleri üretimi ve seyri Tablo 5’de 
verilmiştir.

Tablo: 5-EBK Kombinaları Et Mamulleri Üretimi

Ton

196S 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Su cuk 327,7 331,8 265,1 266,3 295,7 456,3 472,2 449,7
So sis 248,4 284,2 292,0 306,2 244,5 299,0 347,4 345,4
Salam 113,5 115,0 106,0 115,6 101,3 140,5 203,1 205,7
Füme dil 38,9 46,4 34,4 20,2 24,7 21,4 16,4 34,3
Jöle iş
kembe 245,9 26ö,0 231,2 152,7 183,9 199,6 208.8 254,0
Kavurma 68,3 45,5 44, 0 61,5 61,0 49,2 59,3 61,4
Konserveler 145,2 188.1 174,6 177, 5 157,5 177,2 311,5 243,7

GENEL
TOPLAM 1187,9 1197,0 1147,3 1100,0 1068,6 1343,2 1618,7 1593,2



Kaynak: EBK Yıllık faaliyet raporları:

EBK’nun yıllık et üretimi ortalaması 37.584- ton et mamulleri 
ortalaması ise 1292 tondur. Ürettiği etin ancak % 3,A4-’ü kadar et ma
mulleri yapmaktadır. Bu durum EBK bünyesinde et mamulleri üretiminin 
çok cılız kaldırım ortaya kaymaktadır.

Her şeye rağmen, eldeki çeşitli bilgilere göre bugün Ülkemizde 
üretilen toplam etin % 7’sinin et mamulleri halinle tüketildiğini tahmin 
etmekteyiz. Aynı rakam 3. Beş Yıllık Kalkınma Planında % 3,8 olarak be - 
lirlenmiştir. Yine aynı oran Avrupa’nın baüı ülkelerinde % 50’yi aşmak - 
tadjr» Besi değeri daha yüksek daha dayanıklı, çabuk hazırlanabilen et 
mamulleri, gününüzde ev hanımlarının çalışma oranlarının artmasına ve 
modern aletlerle ileri teknolojik yöntemler uygulanarak üretim yapılma
sına paralel olarak 1987 yılında ülkemiz toplam et üretiminin % 11,8’ir.e 
yükseleceği tahmin od ilebilir.

2-Et Mamulleri Tüketimi:

2.1- Sfc. Mamulleri İhracatı:

Türkiye et mamulleri ihracatında bir varlık gösterememektedir..

Tablo: 6- Et. Mamulleri İhracat}. :

Mamul 1970 1971 1972 1973 .1974. 1975
•— ——» — ———    ; •— — —   —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sucuk, Sosis
dal s— — 500 —
Konserve — 4.0196 280Û0
Diğerleri

Kaynak: DIB Dış Ticaret Yıllıkları:

Görüldüğü üzere, et mamulleri ihracatı en çok 1971 yılında 
4-0.7 tonıı bulmuş, ancak hiçbir yılda önem kazanamamış, 1975 yılında 
ise hiç ihracat yapılmamıştır.

2.2- 2fc Mamulleri İç Tüketimi :

Elimizde et mamulleri üretimi maalesef bulunmadığı için iç 
tüketimin hesaplanması mümkün olmamaktadır. Ancak üretimin ihracat

250 ’
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III. BÖ LÜ M

GELİŞİMLER : (Pro jekSIon)

1- Üretim:

Et üretiminin no kadarının parçalanma,ş-paketlenmiş olarak piya
saya sunulacağının hesabına gidilmemiştir. Pargalama-Paketlanenin arz ve 
v,c. lep vasıflar! içinde Üesmle gelişeceği düşünülmektedir < Et mamulleri 
işin bir hedef çizerek prujeksioa yapmaya gidilmiştir.

1975 yılında et mamulleri üretimi, toplam kırmızı etler' sakatat 
to ilamıma % 7 si olarak tahmin 'adilmiş, 1987 yılında, har yıl bu oran 
ü 4 kadar artarak toplam o solu tat üretirinin % II, 81’i niobetine ula- 
nacağı hesaplanmıştır.

Tablo: 7- St mamulleri üretim projeksiyonu:
1000 ton

1975 1977 1978 1982 1987

Toplara et Sak. 
üretimi
Mamu İlerin % payı 
Mamul üretimi 
Endeks 1977-100

762.53 830,86 868), 12
7 7,8 8,2

53,38 64,31 71,02
100,00 109,58

1027,07

100,65
155,30

1288,62
11,8

152,06
234.62

' : 1977 yılandaki 64,0i bir. tonluk
1982 yılında % 55,3 artarak 100, 5 bıu 

artarak 152 bin tona ulaşacaktır. Bu 
olacak imalat sanayii veya iş yerlerinin 
kapasite arttırmam bunun V«Be§ yıl so-

:.t m.rc:.-Ugı mamuller üretim." 
tona, 1987 yj landa ise, a> 134 
durum 1977 yılı sonunda m ev su 
IV Beş Sı 3 sonuna kadar % 55,
nunds 1,34 misli arttırılmasını, icap ettirecektir»

2. Tüketim :

Üretimin bir kısmının ihracata girmesi mümkün görülmekte,canlı 
hayvan, et yerine mamul ihraciyle ekonomiye daha faydalı olunacağı dü - 
sünülmektedir» Geriye kalan malların ise dahilde tüketiminin sıkıntı 
yaratacağı tahmin edilmektedir»



Kentleşme ve istihdam gelişimleri et mamullerine olan talebi 
arttırmaktadır. Bir sür© önce salası, sosis gibi haşlanmış ot mamuller 
pek bilinmiyor, talso edilmiyor talep edilmiyor ve pek üretilmiyordu•. 
Çimdi ise bunlara talebin hızla geliştiği, üretiminde buna paralel ol. - 
rak geliştiği görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda çiğ ot mamullerine na
zaran da d dayanıklı daha kaliteli ve çabuk hazırlanabilen ot mamulle'. :■ 
ne karşı talebin hızlanacağı piyasaya yani ürünler sürülüp bunların t 
de'; çrlçri ile hazır la hisleri, hususu halka tamtılırsa talobir. rok dnü 
büyüyeceği muhakkaktır o Ancak, su anda üretim yapan yerlerdeki tesisi i 1 
kifayetsizliği, üretimde uygulanan kifayetsiz teknolojik yöntemlerle- ü' 
tim süresinin uzayıp maliyeti arttırması ve teknik bilgilerden yoksun 
olan et endüstrisi, artan bu talebi karşılayabileceği şüphelidir.

Etlerin merkezi parçalama tesislerinde parçalanıp ve paketlen
miş olarak piyasaya sürülmesi ancak büyüle şehirlerimizde tatbik edilmeye 
başlanmıştır. Böyle etlere talep, gerçekten çok büyüktür. Hijyenik kural 
Inra uyularak paketlenmiş çeşitli etlere karşı olan talepte en'büyük ro
lü, halkın aldanmadan ve parasının tam karşılığını aldığını bilmesiyle, 
beğendiği et kısmını seçebilme olanağına sahip olması oynamaktadır.

Parçalanmış ve paketlenmiş etler piyasaya ne kadar çok sürüle
bilirse, o kadar çok alıcı bulacağı bir gerçek olarak görülmektedir. 
Ancak parçalama vs paketleme tesislerinin yeterli sayı, kapasiteye ve 
vasfa çıkarılması, en yeni teknik ve bilgilerle yetişmiş personelle ça
lıştırılması gerekmektedir »

IV. Plan dön ani içince et mamulleri sanayiinin yeterli düzey? 
çıkarılması için ciddi bir plan ve proje yapılmalı ve uygulamaya geçil
meli ve büyük tüketim merkezlerinde yeni organizasyonlara gidilmelidir.

3. Yatarımlars

St mamulleri, parçalama, paketleme sanayii yatırımlarının hız
landırılması, mevcut tesislerin rodsrnizo edilmesi, yeni tesislerin 
kurulması zorunluluk taşımaktadır. V a nt ı çatal z proje s iyonlara göre 1977 
yılı kapasitesinin 1932 yılında % 55,3 , 1937 yılına kadar da % 13'. ? 
tırılmasıran gereği yatırım plan ve projesine bağlanmalıdır»

Konu, IV. plan dönemi içinde uygulamaya konulacak bir biçimi:; 
şimdiden ele alınıp pro j-elendiriLnelidir. Bu komisyon gerekli kapa si - 
teleri belirtmekle beraber yatırımların parasal değerini ortaya koya
mamıştır O

19S2 yılına kadar EBK Kombina sayısının 38’e ulaşacağı plan — 
lanmıştır. Bunların bünyesinde kurulacak et mamulleri tesisleriyle 
ihtiyacın önemli bir yer alacak ve bclkide güzel bir örnek teşkü ede
cektir. Erzincan’da, Van’da kuru.lma.kta olan özel et sanayii tesisler-- 
bu kapasitede paylarını arttırarak alabilirler.

/



4* Değerlendirme, Pazarlamanın geliştirilmesi:

4.1-Değerlendirme, Muhafaza, Taşıma, Dağıtım:

Ham maddelerin kendi yapı ve kıymetine uygun olarak mamul ola
rak değerlendirilmesi bilimsel ve teknik esaslara bağlanmalıdır. Ure\ j - 
len çeşitli mamullerin pazarlanma çında, muhafaza, taşıma, dağıtım pe
rakende satışındaki karmaş^llk, disiplinsizlik, sağlık koşullarına uy - 
gunsuzluklar, belli bir plan içinde düzeltilmeye, geliştirilmeye muhtaç
tır. Soğuk zincir yetersizdir. Yeterli düzeye ulaştırılması ayrıca ele 
alınmalıdır.

4.2- Kalite ve Standard.

Parça et greydingi memleketimiz şartlarına uygun olarak hazır
lanması, uygulamaya konulması, uygulama da aksayan, yetersiz vcva lüzum
suz kalan hususlar devamlı olarak tashih edilerek yürütülmesi gerekmek - 
tedir. Uygulamada modern teknik gelişimler yakından takip edilerek, bürr.u 
mize uydurulması, devamlı araştırma ve geliştirmeye çalışılması, bunun 
için gerekli araştırma-geliştirme leboratuvarlarımn kurulması icap et - 
inektedir.

Et mamullerinin kalite ve standardı asgari disipline sokulması 
zorunluk haline gelmiştir. Sağlık şartlarının belli bir düzeye çıkarıl
ması, bu düzeyin altına düşülmesinde müsamahada bulunulmaması gerekmek
tedir.

Bu nedenlerle, et mamullerinin kalite ve standart ayırımının 
belirlenmesi ve uygulamaya konulması, mevcut mamullerin ıslahı ve geliş
tirilmesi, yeni mamullerin imaline geçilmesi, mamulde.kullanılacak her 
nevi maddelerin kalite ve standarda uygun hale konulması İçin devamlı 
araştırma-geliştirme ve kontrol müesseseler! yapılacak plan ve proje
lere göre derhal kurulmalı etken bir biçimde çalıştın İmalıdır.

    5. Fiyat:

Fiyatlardaki büyük farklılıkların sadece kaliteden ve maliyot- 
v ten gelmediği anlaşılmaktadır. Ve tam bir anarşi içindedir. Bazan çok 
) kalitesiz vc maliyeti çok düşük bir mamulün daha kaliteli bir üründen
\ pahalıya satıldığı, isim yapmış bir markayı taşıyan bir mamulün aynı ka-
I litedeki bir mamulden çok pahalıya satıldığı görülmektedir. Çoğu kore 

' canlı hayvan ve et fiyatlariyle mamul fiyatları arasında bir dengenin do
bulu madiği örtaya çıkmaktadır. Bu karışıklığa bir disiplin getirecek

yeterli bir mevzuat ve kuruluş .ta yoktur.

Diğer taraftan KBK kaliteli mamullerinin fiyatlarının tesbit 
L ederken, siyasi tercih baskısı altonda, tüketicinin menfaatim dönük 
yolarak genellikle düşük tutmaktadır. Bu durum bir yerde kaliteli mamul 
7 üretmek ve normal marj içinde çalışmak isteyen işletmelere haksız ve 
^gereksiz bir rekabet olmakta, o işletme ya kaliteyi düşürerek veya
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';r et imini sınırlı tutcrak ayakta kalmaya çalışmaktadır» Piyasanın büyük 
bir kısmı SSK’nun rekabet götür esnediği, dürüst çalışanların ulaşamadığı 
hi-jek aksaklıkların ve haksız kazançların sağlanabildiği alan haline
-'-ilmektedir.

durum fiyat mekanizmasının maliyet + makul kar seviyesinde tes
ti iti uygulanabilmesi için, bir sistemin ve söz sahibi bir organın kurul

masını gerektirmektedir. Bu organ devletin organizatörlüğü ve hakemliği 
altında üretici, aracı ve tüketicinin yani üç ayrı menfaat gurubunun 
organlarının dengeli olarak temsil edildiği bir komisyon olmalıdır.

6. İstihdam ve Personel Yetiştirme:

Ülkemizde çoğu işyerlerinde olduğu gibi, et mamulleri sektö - 
ründe de kasap ve ustalarının yetiştiği özel okullar mevcut değildir.
Bu sektörde çalışan personelin yetişmesi tamamen kendiliğinden olmakta 
ve sık sık ilkokul tahsili dahi olmayan ustalarla karşılaşılmaktadır.
Bu durumun modern aletler kullanarak üretim yapımı başlayınca çok daha 
büyük mahzurların ortaya çıkmasına neden olacağı şüphesizdir. Aynı durum 
EBK» ve kurulmakta olan modern tesisler için çok daha ilgi çekicidir o 
Zira EBK’nun Ankara/Sincanköy’deki kurmakta olduğu ve 1977 yılında üre
time geçecek qlan dev tesisleri tamamen modern aletlerle teçhiz edil - 
nektedir. Bu aletlerde ~"rak artık açık havada kurutulmayaçak ve sosis- 
saıam gibi haşlanmış et mamulleri dışarıdan ayarlanabilir aletlerle 
üretilecektir. Eblayısiyle bu ve diğer tesisler üretime geçmeden et ma
mullerimizin bu aletlerde nasıl üretileceğinin deneylerle saptanması ya
nında, orada çalışacak personelin eğitilmesi gerekmektedir. Kasaplar 
için de ayrı bir okul kurulmalı, ancak belli bir eğitim devresi geçir - 
moyenler kasap olarak çalıştırılmamalıdırlar» Aynı şekilde, teknik per
sonelde belli zamanlarda kurslara tabi tutularak günden güne gelişen tek 
nolojik yenilikler anlatılmalıdır.

7» Mevzuatın yeniden düzenlenmesi:

Gıda maddelerine, gıda maddeleri üreten yerlere, buralarda ça
lışacak personele, gıda maddelerinin kontrolüne dair tüm mevzuatın ça - 
ğımız gereklerine uygun ve yeterli bir biçimde yeniden değiştirilmesi 
’^eva cı’""! İması ger elemektedir .

Teftiş ve murakabe mevzuatı günümüzün koşullarına göre ayar - 
lanmalıdır. Bugün gıda kontrolleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Gıda-Tarım ve Baj^vancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Belediyeler) 
ve kısmen de Ticaret Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı gibi çeşit- 
likuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Bütün bunların bir kuruluşta top
lanması teftiş vc murakabe mekanizmasını daha etkin ve işlek hale geti - 
recektir.



Yurdumuzda et mamullerinin ve yapım yerlerinin teftiş ve mu
rakabesi, genellikle 6.5.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
kanunu ve bu kanunun 181. ve diğer hükümleri çerçevesinde 4.8.1952 tarih 
ve 15481 sayılı "gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve 
levazımın hususi vasıflarını gösteren Tüzük" ile Sağlık ve Sosyal Yar - 
dım Bakanlığı tarafından icra edilmektedir.

Diğer taraftan yurdumuzda başta hayvan ve hayvansal ürünler 
olmak üzere hanen hemen bütün gıda maddelerinin kontrolü, hijyeni 
ve teknoiojidi konularında ihtisas yapmış kompetan ve ehil meslek men
suplarının büyük çoğunluğunu Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kendi 
bünyesinde bulundurmaktadır. Eblayısiyle, gerek kendi çalışma sahası ne
deniyle, gerekse yeterli örgütü ve elemanlarıyla yukarıdaki sayılan hiz
metlerin biran önce Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürü
tülmesi sağlanmalıdır.

7- Gıda maddeleri tüzüğü yeniden hazırlanırken kısıtlamalar, 
yasaklar, açık ve belirgin şekilde izah edilmelidir. Çelişkili maddelere 
yer verilmemeli ve et mamullerine konulan katkı maddeleri sınırlandırı
lırken, bu miktarların satışa arz edilen et mamullerinde de ne oranlarda 
bulunacağı belirtilmelidir« Örneğin, sosis ve salamlara nitrat ile nit- 
rit5in ne oranlarda katılacağı gıda tüzüğünde bellidir. Oysa, gıda madde 
lerinde bulunmasının insan sağlığına zarar voren nitrat ile nitrit; bü - 
yük ölçüde üretimde uygulanan teknolojik yönteme bağlı olarak mamül mad
de, içinde az veya çok kalmaktadır. îşte gıda tüzüğümüzde üretimde.konan 
miktar sınırlanmasına karşılık, daha çok önemli olan mamul maddede bu - 
lunması gerekli en yüksek miîrtar belirtilmemiştir.

8 - Avrupa ve Amerika ülkelerindeki modern et mamulleri endüst
risinin kullanılmasına müsaade ettiği kalite yükseltici görünüş ve la - 
yanıklılık sağlayıcı katkı maddelerinin yurdumuzda da kullanılmasır t 
izin verecek şekilde Gıda Maddeleri Tüzüğünde en kısa zamanda değişiklik
yapılmalıdır.

Bu ve bunun gibi eksiklikler, zaman zaman çıkarılacak ek mad ~ 
delerle düzeltilmelidir.

I V  - B  B  Lİf M  i

İLKE VE TEDBİRLER :

Dengeli beslenmenin ve gelişen yaşamımızın gereği olarak, 
kaliteli vs Standard et mamulleri, parçalarmış ve paketlenmiş et üreti
mini artırmak sağlık şartlarına uygun tutmak, kontrol, geliştirme, çeşit
lendirme yolunda araştırmalar yapmak bunun için mevcut üretim yerlerini 
modernize etmek ve yenilerini kurmak, modernizasyonu ve yeni kuruluşla
rı tevsik ve himaye etmek, yatırıma finans sağlamak en modern teknikle
ri yerleştirmek ve kompetan personel yetiştirip, işi onların eline



bırakmak, gerekli mevzuat düzenlemeleri yapmak amacı ve ilkesinden ha - 
re!:etle et mamulleri konuşurda aşağıdaki tedbirler önerilmiştir.

1 - Projeksiyon tahminlerinde verilen kapasiteyi gerçekleştir
mek için konunun plan ve projelerinin derhal ele alınıp tamamlanmalı ve
nn kısa zamanda uygulamaya geçilerek, yatırın, finansmanı sağlanmalıdır.

2 - Sayılan az olan et mamullerimiz için öncelikle standart 
teknolojik üretim yöntemleri saptanmalıdır. İçlerine koyulacak et mikta
rı yo cinsleri de saptanarak her üründe belli kalitede bir kaç sınıf 
mamul üretilmelidir.'

ı
3 - Et ve mamulleri üretimi ile uğraşan kasap, ustabaşı, ve 

diğer teknik personel mutlaka belli eğitimlerden geçirilmeli ve bu konu
da üniversiteler ile işbirliği yaparak kasap, usta, çırak okulları ile 
eu eğitim merkezleri açılmalıdır.

4 - E.B.K. gibi büyük kuruluşlar, üretim ve kontrol teknikle
rini geliştirmek sorunları çözüme ulaştırmak, sağlık şartlarını hakim 
kılmak için özel araştırma - geliştirme laboratuvsrları kurmalı, çöziime 
ulaştırılan konuları tiin et mamulleri sanayiinin faydalanmasına açık 
tutulmalıdır. Ekonomik kayıplar önlenerek verimlilik artırılmalıdır. 
Yurdumuzda özellikle üretilen ot mamulleri, gene yurdumuz şartlarına 
uygun olarak deneyler yapılıp, mamullerin modern alet ve cihazlarla en 
kısa zamanda nasıl üretileceği bulunmalıdır.

5 — lît mamulleri üretiminde kullanılan veya kullanılacak mad
delerle kimyasal madde veya bakteriyolojik katicı maddelerinin gözden 
geçir ilmesi, deneyler yapılarak belli oranlarda kullara İmasına izin ve
rilmesi çek faydalı ve zorunludur»

' C - Saikımızın yeme alışkanlığ-ı gö2 önünde bulundurularak, et
mamullerinin çeşitlerini artırmak, bunların kullanılması, saklanması ve 
tüketilmesi hususunda halk aydınlatılmalıdır.

7 - Merkezi et parçalama ve paketleme tesisleri kurulmasına 
hız verilmeli,sürümü artırılmalı ve et endüstrisi bütün yurtta gerçek
leştirilin elidir »

S - Parçalama sioterai (greyding) yeniden düzenlenmeli ve göv
de ot kısımlarının diğerlerine göre ayırımı sağlanmalıdır.

9 - Bfc konserveleri üretimi tekrar gözden geçirilmeli ve ha
len uygulanmakta olan yüksek derecede uzun süreli sterilizasyon nede
niyle kaybolan besi değerleri önlenmeli, halkın yeme alışkanlığı göz 
önünde tutularak yeni çeşitler piyasaya sürülmelidir.



1<

10 - Parça ve paketlemiş et ve et mamulleri pazarlaması 
■'Pazarlama” bütünü içinde ele alınıp, gerekli araştırma çalışmaları da 
yapılarak, ıslahı ve geliştirilmesi yolunda elan ve projeler hazırlan - 
malı ve uygulamaya konulmalıdır.

i

. 11 - Soğuk zincirin tamamlanması plan ve projeye bağlanmalıdır.

12 - Et vs Et mamulleri konusunda araştırmacı, uzman ve eksper
lerin yetiştirilmesi ve sayılarının artırılması bir program çerçevesinde 
ele alınmalı ve bunlar görevli tek bir organda veya kuruluşta toplanmalı
dır,

13 - Pazarlanmış paketlenmiş et ve mamulleri, kalite ve stan - 
dardına göre fiyatlandırıİmalı, Devlet tarafından yalnız tüketiciyi koru
maya dönük fiyat uygulamasından, bir nevi özel teşebbüse karşı haksız- 
rekabetten vaz geçilmeli, fiyatların genel seviyesi, devletin hakemliğin
de üretici, aracı ve tüketici organları temsilcilerinden oluşacak bir 
taonseyce tesbit edilmesi gerekmektedir.

14- - Et ve et mamulleri ile ilgili mevzuat bütünüyle ele alı - 
31 p günün şart ve gereklgrine göre yeniden düzenlenmesi ve değiştirilmesi 
acilen ele alınıp IV. Plan döneminin ilk yıllarında gerçekleştirilmeli - 
d ir.

15 - Avrupa ve Amerika gibi ileri ülkelerde kullanımına müsaa
de edilen kalite yükseltici görünüş ve dayanıklılık sağlayıcı katkı mad
delerinin yurdumuzda da kullanılabilmesi için Gıda Maddeleri Tüzüğünde 
değişiklik yapılmalıdır.

16 - Et ile ilgili ambalaj sanayii ve nazır katkı maddeleri 
sanayii konusu teşvik ve himaye edilmeli, ö.zendirici tedbirler getiril
melidir.





IV. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
ET ve ET MAMULLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

III - YAN URDNLER 
(ÖZEL İHTİSAS ALT KOMİSYONU RAPORU)

ARALIK, 1976 - ANKARA





Y A N  Ü R Ü N L E R

GİRİŞ :
a) Sektörün tarifi ; Ana gıda maddelerimizin en 

başında gelen et üretiminde, ham maddeyi teş
kil eden Küçükbaş ve Büyükbaş hayvanlardan» 
karkas et dışında elde edilen (Sakadat, Tırnak» 
Deri» Bağırsak, Kan» Endokrin guddeleri ile 
boynuz gibi) kesim ve kesim salonları artıkları» 
et mamulleri artıklarının değerlendirilmesidir* 
Buna göre yan ürünler iki gurupta toplanır»
1— Yenen yan ürünler (Sakadat, yenen eritilmiş 

eritilmemiş yağlar.
2- İnsan gıdası olarak (yenmeyen) sanayide ve 

hayvan yemi katkı maddesi olarak kullanılan 
yan ürünler (deri, bağırsak» guddeler» Kan» 
Mezbaha artıkları v.b.) olup raporun esasını 
bu gurup kapsamaktadır.

b) Sektörün bu günkü durumu :
1- Kesim yerlerine göre yan ürün üretimleri 

kontrollü kesim yerlerinde (Belediye Mezbaha
ları) yapılmakta olup bu kanaraların hiç bi
rinde mezbaha artıklarından istifade edilme
diği gibi, deri ve bağırsak gibi en mühim 
emtia bile tekniğe uygun üretilememektedir.

2- E.B.K. nın halen faaliyette bulunan 12 Et
Kombinalarının bazılarında tam ve bazıların
da kısmen yan ürünler işlenmektedir. Yalnız 
bu konuda gerekli teknik araştırmalar çok 
yetersiz durumdadır. Konunun önemi son zaman
larda anlaşılmış eğitim ve araştırma merkezi 
kurulması faaliyetine yönelimniştir,

3- Mezbaha (Kontrollü) kesim istatistiği ile 
kasaplık güç farkında görüldüğü üzere kırsal 
arazide ve kaçak olarak kesilen hayvanlar» 
kontrollü kesimlerin hemen hemen bir buçuk 
mislidir. Bu durum ancak gerek sağlık ve ge
rekse ekonomik cihetten ancak korkunç olarak 
nitelendirilebilir.‘Ekonomik yönden hesap 
edersek yan ürünlerden kayıbın parasal olarak 
milyarları», alıp götürmektedir. (Buraya; yurt 
dışına giden kaçak hayvanları da dahil edebi
liriz. )



Bölüm II
GENEL BİLGİLER

A- Raporda ele alınan yan ürünler ;
1- Ham deriler
2- Yapağı
3- Bağırsaklar
4- Endoksin guddeler
5- Ham yağlar
6- Safra f7- Boynuz, tırnak
8- Kemik ve ilik kemik yağı
9- Kan
10- Kesim artıkları
11- Mide muhteviyatı
12- ölüme giden hayvanların değerlendirilmesi

B- Yan ürünlerin ekonomik hesaplamada yardımcı ol
ması bakımından burada küçükbaş (koyun) büyük
baş (sığır) kasaplık hayvanlardan E.B.K. Kom
binalarında kesimlerden üretilen Et dışındaki 
organlar üzerinde değerlendirme çalışmalarında 
bulunan ortalama ağırlıklar gösterilmiştir.

KOYUN SIĞIR
Canlı ağırlık : 44,5 Kg. Canlı ağırlık: 252,8 Kg.
Et !l î 21,8 n Et ağırlığı ; 125,3 "

Organ ağırlıkları ortalama
Gram Gram

Baş 2100 (dilli,beyinli)7800 vdilsiz)Karaciğer 750 3400
Akciğer 700 3200
Kalp 200 900
Dalak 150 700
İşkembe 1000 6500
Şirden,kırkbayır 1000 4200
Iç yağı 800 2100
Çöz yağı 300 1075
Kan 3000 14000
Testis 200 300
İnce, bağırsak 600 3500
Kaim bağırsak 300 2000
Kör bağırsak 100 450
Beyin 300 460
Kuyruk 3500 -
Paça Tk. 900 3650
Tırnak 50 1600



BoynuzBoynuz 350
Deri(ortalama) 3500

70016000
50 175

450

C- Yine yan ürünlerin işlenişinde elde edilecek 
bilhassa kayıp olan değerlerin hesaplanmasın
da bir yardımcı bilgi olabilmesi bakımından 
E.B.K. Et Kombinalarındaki (1971-1975 yılları) 
kesimleri, pösteki, B.baş deri, bağırsak, yağ
lar ve diğer yan ürün ve rendering mamulleri 
üretim cetvelleri aşağıda gösterilmiştir.
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YILLAR
BAŞ

(ADET)

CANLI
KİLO
TON

1971 asooöf; 109,7 42.815

1972 244»158 128.0 50.851

1973 236.64-1- 124.0 54.330

1974 301.424 158.0 6.5.935

1975 324.302 i 10 0 78.507



YILLAR A D E T  ^  T O K  j,
1971 181.247 112.9 2.488 88,9

1972 249-216 150.2 3041 126.6

1973 235.123 146.4 3.9Ğ9 141.9

1974 299.326 186.4 4-636 165.8

1975 321.923 200.5 5.680 203.1



YILLAR KOYUN __ Jl.___

1971 641.393 104.4

1972 793.953 129.2

1973 272.988 44.4

1974 655.912 106.7

1975  - 571.873 93.2



(Birim/Adet)

YAN ÜRÜN ÜRETİMLERİ 
BAĞIRSAK ÜRETİMLERİ

S I Ğ I R  K O Y U N

YILLAR İNCE % KALIN % KÖR % DÜZ İ İNCE j> KÖR KUZU % KEÇİ  cjo_

1971 180140 116.1 35189 282,5105962 123.7 4061 148.7 640610 104.4 1650 21.8 7788 13.3 14 -

1972 237488 153.1 13761 110414124i 164.9 '3661 134.0 792566 129 . 2 1 99 7 26 . 4 6727 9 114 .9

1973 " 233772 150.7 36801 295.4 160076 186.9 12261 448.9 272769 44-4 80 1.0 - - - -

1974 290564 187.4 11261 90.4 190939 222.9 12545 459.3 654019 106.6 6091 80.6 - -

1975 318466205.439526317.3190908222.911440222.9571255 93.1 5166 68.3 1675 2.8 43 -



RBNDERINO MAMULLERİ ÜRETİMİ
(Birim/Ton)

1?71 7° . 1972 . 7° 1973 ti
__________1°.____________ 1974 ___________L____________ 1975 i

Rendering yağı 617 10490 792 133,5 845 142,4 939 158,3 1.135 191,3
Pikle yağı - - - - 17 100,0 15 88,2 19 111,7
Et kemik unu 2.400 102,1 2.217 110,0 2.571 128,7 3.243 162,3 3,650 182,7
Kan unu 269 93,0 386 133,5 305 105,5 288 99,6 354 122,4
Kemik unu 11 110,0 3 300,0 9 900,0 10 100,0 21 2.100,0
Boynuz-tırnak unu 12 1.200,0 33 3.300,0 63 6.300,0 31 3.100,0 35 3.500,0
Kek - - - -52 100,0 154 296,1

ORTALAMA X Rendering yağı s 790,1 Ton
Pikle yağı 
Et~kenıik unu 
Kan unu 
Kemik unu 
Boynuz-tırnak unu 
Kek

17,0
2.555,8

300,1

9,1
25,2

103.0



HAM VE ERİTİLMİŞ YA

HAM YALLAR 1971 i» . 217.2. j»___ JâD,

Kuyruk yağı 1.726 150.2 2.300 200.1 151

B.B.iç va
çöz yağı 568 91*7 1.013 I63.6 1 '226

B.K.iç ve çöz yağı 315 112.5 343 122.5 121
Veri Kazıntı yağı 149 94.3 176 111,3 68
Böbrek’ yağı 43 81.1 74 139.6 72
Et Yağı • 29 725.0 18 450.0 15

ERİTİLMİŞ YAĞLAR
Donyağı 397 133.2 740 248.3 828
Beri kazıntı yağı 83 98.8 100 119.0 49
Kuyruk yağı 9 36.0 9 36.0 61
Kemik ilik yağı 24 104.3 26 113.0 34
Paça yağı 1 100.0 25 2500.0
Böbrek yağı -
Et yağı - - Qs



(l'irim/Ton)

DlüSR YAN ÜRÜNLER ÜRETİMİ

riLLAR BOYNUZ TIRNAK [/i K. SAFRA % YAS KAN 0
.. J°- - KEMİK FAKKRAS

1971 114 95,0 44 57,1 4 . 100,0 1 , 6 6 4 9 1 , 7 1 . 5 6 4 99-3 7 116,6
1972 124 103,3 51 66,2 8 200,0 1-983 1 0 9 , 3 1.373 87,1 1 116,6
1973 118 98,3 77 100,0 4 100,0 1-587 87,4 2 . 0 0 4 127,2 8 133,3
1974 90 75,0 129 167,5 4 100,0 1-674 9 2 , 2 2 . 5 7 8 1 6 3 , 6 7 116,6
1975 95 79,1 122 158,4 5 1 2 5 , 0 2.217 122,2 3 . 1 9 0 202,6 12 200,0



BOLUM IV__

HALİ DERİ :
a) SEKTÖRÜN TARİFİ KAPSAMI :

Küçükbaş (koyun, keçi, kuzu), Büyükbaş (Sığır, 
Dana, Manda ve yavrusu) kasaplık hayvanların 
Kesimlerinden üretilen derilerin gerek canlı 
iken derilerde meydana gelen hastalık ve nrı- 
zalardan korunması, kesim ve yüzümde maydana 
gelen hataların (ispire, kesik, deforme) 
meydana gelmemesi sonucu arızasız deri üreti
minin sağlanması üretilen bu derilerin işlen
me yerlerine (deri fabrikaları, dabagathane- 
lere) gidinceye ksaa? taze, tuzlanmış, kuru
tulmuş v.b. bir metodla konservasyonu yapı
larak bozulmalarına (değer kaybına uğrama
dan) meydan verilmesini önlemektir.

b) DERİCİLİK TARİHİ ;
Çeşitli hayvanlardan elde edilen ham derile
rin çeşitli usullerle işlenerek'deriyi işlen
miş hale getirme san’a tına dericilik denil
mektedir.
Bu sanatın tarihi çok eski olup tarihin bi
linmeyen devirlerine kadar uzanır. Bu konuda 
bilgi deri Sanayii Ö.İ.R. nda değinildiğin
den burada tekrarlamnamıştır.

c) Ham derilerin bu günkü durumu ;
Hayvan miktarı bakımından dünya ülkeleri ara
sında memleketimiz ön sıraları işgal ederse 
de, rantabl bir çalışma düzeyinde uzak bulun
ması nedenile verimi gerek kalite ve gerekse 
kantite bakımından düşük seviyededir» Konu
nun bir plân dahilinde, ciddiyetle ele alı
narak ürün ve yan ürünlerile birlikte en 
iyi şekilde üretilmesin ile değerlendiril
mesi lâzımdır.
Bu bakımdan hayvancılıkta çok önemli bir yan 
ürün olan derinin üretimine ciddiyetle eğil
mek gereği üzerinde -durulması, Milli gelire 
yok olan milyarları^kazandıracaktır. Bu gün 
için; senelerce selâhiyetli kuruluşlar ile 
yapılan toplantılar sonucu düzenlenen ra
porlara, tavsiye edilen tedbirlere rağmen 
ciddi bir atılım görülmemektedir»



örneğin ; Tedbirlerin birinci plânını kapsayan 
ham deri üretimini ıslah edecek 23 Ekim İ9&5 
gün 12134 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 
6/5105 Kararname kapsamı Büyükbaş-Küçükbaş hayvan 
ham deri standartları yayın tarihinden bir sene 
sonra mecburi olarak uygulanmak üzere yürürlüğe 
konulduğu ve bu standartı iş ticarette Tarım ve 
Sanayi Bakanlarınca, ihracatta ise Ticaret Bakan
lığınca uygulanması, Sanayi Bakanlığının 
19*7.1965 tarihli ve 4/IV-67121-156/6581 tarih ve 
132 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulunca 3.8.1965 
tarihinde kararlaştırıldığı halde 1976 yılma 
kadar ne özel sektörce ne âe Kamu Kuruluşlarınca 
tatbik edilmemekte ve nede durumu kontrol edecek 
bir örgüt dahi kurulmuştur. •
Hattâ; Ticaret Bakanlığınca yapılan Büyükbaş ham 
deri ithalâtında bile standartm tayin ettiği 
ağır deri kilo limitinin aşağısına inilmiştir.
Standartm tatbikatının ele alınması ile derilerin 
kalitelere ayrılarak, değerlendirilmesi bu gün 
gerek hayvanın hayatta iken derilerinde meydan 
getirilen ve gerekse kesim, yüzümde kötü alışkan
lıklar deyimi isimlendirdiğimiz bugün için milyar
larca değer kaybına sebep olan arızalanın ortadan 
kalkmasına birinci derecede etken olacağı şüphe 
gö t ürmez bir hakika t tir,
Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin yayınları Bos 
10? - 1974-1975 Zirai ve İktisadi Durum Raporu

çalışmalarına göre
19/1 - 1975 yılları, deri üretimi

1000 adet
1971 1972 1973 1974 1975

Kesimden 2167 2167 2332 2322 2438
Sığır deri siÖlümden 765 756 782 794 803

Toplam 2932 2923 3114 3126 3241
Kesimden 193 180 186 186 194

Manda derisi Ölümden 57 62 . 62 61 61
Toplam 260 242 240 247 255

K oyunderisi Kesimden 14319 14535 1 55^ 1615726836
(kuzu dahil) Ölümden 2188 2206 2328 2406 2432

Toplam 16497 267 41 17850 18568 19268
Kesimden 5384 5311 5380 5513 5614

Keçi derisi Ölümden 902 885 889 903 911
Toplam 6286 6196 6169 6416 6525



Tiftik keçi Kesimden 1315 1242 1122 1142 1064
derisi Ölümden 267 247 219 218 213

Toplam 1582 1489 1341 1360 1277
Tek tırnaklı Kesimden 22 54 169 70 74
derisi Ölümden 189 185 178 171 162

Toplam 211 239 347 241 236
Kaynak; kasaplık hayvan gücü, ölüm kabul oranı 
hesabı ile.

d- CİNS VE TÜRLER

Ham deri cinsleri :
a) Büyükbaş deriler
b) Küçükbaş "

c) Sair deriler
d) Av derileri

> ) T) i

e. f

kürkler

Sığır, Dana, Manda, Deve 
Koyun, Kuzu, K.keçi, Tiftik 
keçi ve oğlak.
At, Merkep, yaban domuzu. 
(Memleketimizde bulunanlar) 
Tilki,Kurt,Çakal,Sansar, 
Kunduz,Zerduva, Sincap, Ada 
Tavşanı. Dağ Tavşanı, Yabani 
kedi, Gelincik, Karakulak,
Dağ Keçisi, Karaca, Vaşak, 
.Sırtlan, Ayı, Vizon, Chincila,
Karagül, Tay, Süt danası,
Baganak ve Merinos, Vizon v,b.

HAM DLHİ KÜSURLARI
1- •: yvarun yaşadığı devreye ait, kusurlar.
2- Kötü alışkanlıklar.
3 ■ Hayvanın kesildikten sonra meydana gelen bozuk

luklar .
4- Depolamada (Muhafazada3 ve yollamada meydana ge

len bozukluklar.
HAYVANIN YAŞADIĞI DEVREYE AİT KUSURLAR :
Deri kalitesi, hayvanın hayatına tesir eden bes
lenmesiyle büyük ilgisi vardır. Beslenmeden ötü
rü deri kalitesinin düzeltilmesi için öncelikle 
mevcut hayvanlara yaşama ve verim payları için 
yeterli yemlerin temini' gerekmektedir. Bunun için 
mer'a, yem bitkileri ve yem Sanayii gibi yem üre
ten kaynakların geliştirilmesi ve çeşitli prob
lemlerin halli gerekir, böyiece deri kalitesinin 
iyileşmesine ilk etki temin edilmiş olur.
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Diğer mühim etken deride kalan hastalık izleri, 
çilek (Et ve Balık Kurusunda koyun derilerinde 
yapılan asorti çalışmalarında % 70 - 75 oranında 
kaliteye etki yapan çiçek nedbeleri saptanmıştır.) 
Uyuz sırça bozuklukları, urlar, nokra hataları de
ğişik yara izleri gibi.

2- KüTÜ ALIŞKANLIKLAR :
Memleketimizde bu yoldan yapılan arızalar pek çok
tur. Durumun ciddiyetle ele alınması gereği şekil
de üzerinde durulması ehemmiyeti belirtirken bozuk
luklara değinelim : '
a> Sıcak damga :

Bu bilhassa büyükbaş hayvanları tanıtmak için 
baş vurulan çok yaygın ve derilerde büyük ka
yıplara sebep olan işaretlemedir. Dikkatsizce 
yapılan tatbikatlarda derilerde büyük tahribata 
sebep olmaktadır. Bu bakımdan mal sahiplerine 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgilileri 
damganın mevcut talimatlara uyularak nerelere 
vurulacağını anlatmak ve bu talimata uymayan
lara, hayvan sevk ve menşe şehadetname3İ veril
mesi önlenmeli. Geniş bir besin projesi tatbi
katına girişen Et ve, Balık Kurumu Şartnameleri
ne duruma yer vermeli, damga tahribatının de
ride meydana getirdiği tahribat oranında para
sal bir değer alacaklarından düşürülmelidir. 
Diğer bir tedbirde yurtta daha evvel değinilen 
standart tatbikatına geçildikte, dolayısiyle 
durum kontrol altına alınmış olacaktır,

b) kimyasal (Boyalar) maddelerde işaretleme :
Bu usul kolay olduğunda Küçükbaş hayvanlarda 
daha çok kullanılmaktadır. Daha çok boyalar, 
katran gibi maddeler yünden, sıvandığı deriden 
çıkmadığı işlemede büyük kayıplara sebep olan 
bu usul içinde yukarıda değinildiği gibi ilgili 
Bakanlık ve Kuruluşların, mevcut talimatlarla 
tesbit edilmiş damgalama işaretleme esaslarına 
riayet edilmesi için gösterecekleri hassasiyet 
Milli Ekonomimize mühim değer katkılarında 
bulunmuş olacaklardır.

c) Boynuz yaraları



lok yaygın bir deri arızasıdır. Sebep olarak telli 
dikenli çitlerden meydana gelmektedir.

;} - verdirenin sebep olduğu arızalar :
Çoğunlukla iş hayvanlarında meydana gelmekte, 
•ıvendire bilindiği gibi ucu sivri çivili sopadır 
hayvanı hareket ettirmek için kullanılmaktadır»
Son zamanlarda genç hayvanların besiye alınması 
makinanm taşıınaâ'girişi, bu gibi arızayı azalt
makta isede yine Üzerinde önemle durulması hayva
nın üreticilerinin uyarılması gerekir»

f) Pis deriler ;
Hayvanların bakım yetersizliği ahır zeminlerinin 
çamurlu olması, hayvan sırt ve karınlarında (güb
re, çamur karışımı) (idrar, çamur karışımı) bir 
pis tabak ile sıvanması dolayı siyle bu pislikle
rin deriyi tahriş edişide mühim bir vakadır.

Sonuç olarak ; Memleketin Milli gelir kaybına sebep 
olan"bu durumun milli bir ödev sayılarak ilk okullar
da bir ders olarak okutularak eğitimimize girmesini 
zorundu görmekteyiz.
3- ı;AYVAliIH KSSİh,TİNDE MEYDANA GELHIT BOZUKLUKLAR :

Kesim esnasında derilerin akan veya yerde bulunan 
kanla bulaşması ilerde temizlenmesi imkânsız veya 
zorlaşan bir arıza meydana getirir» Dekompoze 
olan kan demiri deride leke meydana gelmesine 
sebep olur. Bu durum bilhassa kuzu derilerinde 
mühimdir. Ayrıca bu gibi' kanlı derilerde mikrop
ların üremesine ve derilerin daha evvel hamlama
sına (kokuşmasına) sebep olur.
Kesime götürülen hayvanlara sopalarla vurulması 
ette ekimozlara 3ebep olduğu gibi derideki kılcal 
damarların yırtılma sonucu kan lekeleri meydana 
getirir ve buraları işlemede zayıf noktalar halin
de belirir, kanın iyi akmasıda deri vasfı üzerinde 
etkilidir. Bunun için hayvanların kesimden evvel 
dinlendirilmesi,kesimin asılarak yapılması gere
kir.
Derilerin aşındın İma 31 da bir problem olarak or
taya çıkar, bu da kesimi yerde yapılan hayvanla
rın süründürülerek çekilmesi bu mahsuru gidermek 
için asılı yüzüm veya hayvanların bir beşik üze
rine konarak çekilmesi gerekir.



HATALI YÜZME ;
Ylizme bilgisiz, acemi ve dikkatsiz bir yüzüm sonu
cudur. Bu yoldan tahribat bu gün için bütün kesim 
yapılan teşekküllerde korkunç denecek_düzeydedir, 
muhtelif derecelerde bıçak yaraları (İspire, kesik 
deforme) gibi» Bu durumun önüne geçilmesi için :
a) Yüzücülerin eğitim sonucu sertifika alan ka

saplara yaptırılması,
b) Yüzücülerin sıkı kontrolü,
o) Başarıların primle değerlendirilmesi,
d) İlerlemiş ülkelerde tatbik edilen mekanik yüzü

mün memleketimizde tatbik imkânlarının bir an 
evvel üzerinde durulması ve araçların gslahı.

Bütün bıı konuları inceleyecek GIDA-TARIM ve HAY
VANCILIK BAKANLIĞI'UCA bir alt komisyon kurularak 
memleketimizdeki durumu tesbit ile düzenliyeceği 
raporla kesim yerlerinin ıslahına bir an evvel 
gidilmesi. Kesim ve yüzme işleri yönetmenliğinin 
tatbikinin sağlanması gereği üzerinde durulması 
tavsiye edilebilir.
HOT; Derilerdeki arızaların tarifi TS»178 pikle 
deri’ standartlarında, derilerin kaliteleri, sınıf
landırılmaları ve özellikleri TS.156, 157? 158. 
159, 160, 161, 162, 163, 164. 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 sayılı 
standartlar kapsamana girmiş olduğundan rapora 
dahil edilmedi,
K0N3KR VA SYON :
(Derileri Muhafaza usulleri))
Bilumum deriler aşağıda gösterildiği gibi üç usul
de muhafazaya alınmaktadır»
a) Hava kurusu,
b) Salamura (Tuzlu yaş)
c) Tuzlu kuru,
Büyükbaş - Küçükbaş hara deri standartları 13,156- 
177 tarifine uygun»
a )  HAVA KURUSU ;

Taze mezbaha derilerin üzerinde konserve amacı 
ile herhangi bir işlem yapılmadan ve yağı alın
dıktan sonra çardaklarda (gölgelik bir yerde) 
normal hava coryanında kurutulması ile elde 
edilen derilerdir.



bu. derilere gün kurum veya rüzgâr kıırusu deri- 
i.erde denir»
Bu srictemâe kor; e. e ev e çok dikkat isteyen nazik

sistemdir !d;b:niğı j yi bilmek tecrübe],i per-
; e n.-..i t. en tın i».-. ■ i L, t İm; sı nesiye edilir, Deri-

;■ : ri ' ' i’'1 -i kuruması,, geç ku-
. ı j ■ i : ~. i; i;'-';.it ■ meydana geleceği
n ~ . y‘ ;• gerekli Erkan ku ••
:»e! i „ i ■■•3 güne a ser.'us gibi

;s ı a •• 1, ■; t|e j , 1 ... yat iigrna -.net olmakta
c, ... ft 1. n t ; n.:' . ...t t.:' -j rcç ve ne? t bir ;;ü,.1 ■■ :.■■■!■ akik1 a . .ti ak dava kur us ur ile rota-

a.11.a mezbafca 0. rti-eri yüzüldükten azami 24 saat 
zarfında konser5 9 amacı ile tuzlanması (gere
rinde tuza prezervatif madde ilâve edilebilir) 
büyükbaşlarda 20 gün, küçükbaş derilerde en az 
bir hafta bekletilerek: salamurasını almış deri
lerdir, Bunlarda rutubet % 51 civarındadır»
Salamurada kullanılacak tuz, tekrar kullanılma
yacak» içinde yabancı madde bulunmayacak kan 
ze her türlü pislikten temizlenmiş olacak tuz 
derinin bütün yüzeyini kaplayacak.»
Bu tarz konservasyon imalâtçı için en uygun ola
nıdır» Yalnız uzun süre bekleyen salamurada 
tuz muayyen konsantrasyona yükselince tuz seven 
(HalopMe) mikroorganizmanın üremesine sebep 
olmakla ileri derecede de bu durum deriyi bu 
mikroplar öz deriyi tahrip ederek hamlama denen 
olayın meydana gelmesine sebep olmaktadır.
d t ve Balık Kuruntunda bu mahsuru önlemek amacı 
ile 100 kilo deri tuzuna 500 gram preventol 
P.l (Sodium Triolılorphenolate) 5 kilo suda su
landırılarak homojen bir duruma gelinceye kadar 
ir arıştı rı İma kt a bu suretle yağılan salamuralar 
uzun müddet (200 gün) beklediği halde yukarıda 
değinilen sakıncalı durum »görülmemektedir.
Salamuraya derilerin alınmasında tuz miktarı
ynzıu deri ağırlığının % 50 si» kışın % 4G!ı
kadar hesap edilmektedir,



c) TUZLU KURU
Tuzlu kuru deriler konserve amacı ile ve çeşitli 
usullerle, teknik özellikte sodium klorür (Tuz) kullatı 
kullanılarak yapılmış salamura (Tuzlu yaş) sığır 
derilerinin açıkta, normal hava sıcaklığında ve 
bir sundurma altında kurutulması ile elde olunan 
derilerdir. Rutubet % 20 dir.
KOT: Bütün tarifler Türk standartları esasına 
gör •• di r.

6- DRRILRRİK DRPOLAUklASI r
Depolama esasları derilerin konserve esaslarına 
göre değişiktir. Memleket sathına yayılmış ^»ulu
nan kesim yerlerinden toplanan derilerin memleke
timizin yine muayyen sahalarında toplanmış .deri 
imalâthanelerine, fabrikalarına ulaşıncaya kadar 
bu derilerin evsafının bozulmaması amacı konserve 
edilen derilerin toplanması ve buralarda muhafa
zasına üstünde bilinçli olarak durulması gereken 
bir tekniktir.
hu gün ileri teknik ile çalışan ülkelerde derinin, 
y üzümünü mü i e « ki r> konservasyonu yapılacak yere 
şevkine kadar sürer kısa zaman için dahi deriler
de en ufak bir organik buzulu meydana gelmemesi 
için ilaçlanmaktadır.
işte hu durma konserveye a lir m ş derilerin ham
ledilecek depolarını ı buna uygun cdıvıı gerefir.
Bu depo özellikleri şöyledir.
"öderin bir deponun duvarlarıtavanları tecrit 
edilmeli böylece dış etkenlerden korunmalı, ge
nellikle tavan yüksekliği genellikle 2,5 metre

de arası olmak daimi hava seryanına mani olunmalı 
nisbi nem ve ısı ayarlanmalı.
a) Hava kurusu ve tuzlu kurular için, isi +15 C°

+ 25 C° arası, nisbi nem % 10-20 olmalı, is- 
■ tiflerin altına tahta ızgaralar 'konulmalı, 
sırtlar içeri gelmek üzere düzgün olmalı, yük
seklik anbarm tavan yüksekliğine ayarlanmalı,



Derileri güve ve diğer haşarattan koruması için 
tertibat alınmalı ham derilerin küçükbaş derilere 
15 gr. kadar naftalin, büyükbaş derilere 35 gr. 
naftalin serpilir* veya bu işi gören firmalarca 
tavsiye edilen ilaçlar kullanılır.
Bir depoda hava kurusu ve tuzlu kuru deriler mu
hafaza edilirsede bunların biri birine karıştı- 
rılmayarak ayrı ayrı edilmelerine son derece 
dikkat edilmelidir.

b) Salamura (Tuzlu yas) derilerin depolanması ;
Bu depolarda yapı bakımından aynı vasfı taşırsa 
da zemine meyilli salamura suların akmasını temin 
eden istif plâtformları (beton mozaik) her iki 
tarafına salamura su giderleri ve istifler arası 
araba - iş görme yolları bırakılmalı.
lîisbi nem. % 80 - 85 arası ısı +5 C° - + 20 C° 
arası olmalı + 20 C 'yi geçmemeli deponun hava
sını değiştirme tertibatı bulunmalı; istifler 
daima depo ısısı düşük derecelerde iken (+10 C°
+ 15 C arası) yapılması uygun olur.
İstifler daima büyükçe yapılmalı küçük istifler
de bozulma daha çabuk olmaktadır. İstifler genel
likle 3X3 metre yüksekliği 8 metre olmalıdır.
İstifler açık olarak, et tarafı ete gelmek üzere 
üstüste, balık usulü; sırttan ikiye katlanarak 
arası tuzlanarak veya; bohçalama usulü kıl tara
fı dışa gelmek üzere bohça şeklinde katlanarak 
yapılır, fakat en iyi istif şekli açık istiftir.
İstiflerde her hangi bir kızışma olup olmadığı 
deri istifleri arası termometre ile kontrol edi
lir biradaki ısı oda derecesinden bir kaç dere
ceden yüksekse kızışma (hamlama) başlangıcı ol
duğu işareti göz önünde tutularak gerekli ter
tibat alınır istifler aktarılır veya tuzlu kuru 
yapılmaya geçilir.

7- DERİLERİM YOLLANMASI :
Ham deri yollanmaları depodan çıktıktan sonra 
en çabuk zamanda derinin işleme yerine ulaşması
nı sağlayan araçlarla yapılmalı, bu sure ne ka
dar uzarsa deride o kadar kötü etki yapar ayrıca 
yollanan derilerde menşe ve sağlık raporlarının 
tatbikatının yapılması-kaçakçılığın önlenmesi 
bakımından etki olacaktır»



8- Üçüncü beş  yı l l ık  kalkınma özel  ihtisas  komisyo
nunun.  ham deri  özel  ihtisas  raporunda değini len

al ınması  gerekli  görülen tedbirleri ,  tekrar  aşa
ğıda s ıralamayı  uygun gördük.
Bununla :
1-  Ham deri  ihracı  (küçükbaş)  yurt  ihtiyacı  rapo

rumuzun T.Ziraat  odalar  Bir l iğine© DİE hayvar.  
varl ığı  ve DPT kasaplık güç kabulü hesabi le  
bulunan miktar  üzerinden hesap edi lmeli .

2-  Tarım Sektöründe hayvancıl ık konusunda deri  
üret imine önem veri lmeli»

3-  Et  ve Bal ık Kurumu tesis lerinde başlamak mez
bahalara yönelmek üz^re yüzümün makinplaşarak 
batıda tatbik edi len usul lerden yurdumuz içir  
en uygunun seçimi çal ışmalarının yapılması .

4-  Mezbahalarda ve Et  ve Bal ık Kurumu Kombinala
rında Gıda.Tarım ve Hayvancıl ık Bakanlığı
Ve t  er i  nur İş leri  Geııel  Müdürlüğünce düzenlenen 
ve 30 Mayıs  1966 gün 1230 sayı l ı  Resmi Gazete 
i le  yayınlanan Bakanlar  Kurulunun 6/6402 sa
yı l ı  kararı  i le  yürürlüğe giren (kesim ve 
yüzüm yönetmeliğinin)  tüm esaslarının yerine 
gğti t ir i lmesine önem veri lmesi .

5~ Ham deri  s tandart larının uygulanması  zorunlu 
olduğu halde tatbik etmeyen ve tatbikata  koy
mayanlar  sorumlu tutularak i lgi l i  Bakanlık
ların bu konuda faal iyete geçmeleri .  Et  ve 
Bal ık Kurumunca bir  deri  borsasının (daha 
» 'nr»l  tatbikata  koyma çal ışmalarını  tekrar  ele  
alarak)  ihdası l : ,  s tandarda uygun deri  tasnif-  

, ler ince uygun sat ışa  geçerek tatbikatta  Önder
l ik etmesi .

6-  Derici l ik  araşt ırma ve eğit im Ensti tüsü ve 
Lalahan'da kurulan et  eğit im merkezinde deri  
üret imi konusunda eğit ime hız  veri lmesi .

7-  Kasaplık hayvanların damgalama ve boyanmasın
da mevcut tal imatın tekrar  ele  al ınarak ihti
yaca elveriş l i  bir  yönetmeliğe bağlanması  ve 
kat ' i  olarak uygulanmasının. .Gıda-Tarım ve 
Hayvancıl ık Bakanlığınca temini ,

8-  Yavru hayvan kesimi deri  sanayiinin ihtiyaçı  
gözönünde tutularak düzene sokulması

9-  Bir  kasap (yüzme-parçalama) okulu açı larak 
Et  ve Bal ık Kurusunda ve gerekse özel  Kombina 
ve mezbahalarda sert i f ikal ı  kasapların kulla
rı  İma zorun!uğunun kabulü.



10- Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
küçükbaş kasaplık hayvan türlerinin memleket 
şartlarına uygun türlere yöneltilmesi, türlerin 
azaltılması çalışmalarına eğilmesi bu hayvanla
rın vereceği derilerin deri imalâtına en uygun 
türün-sanayicilerle temas ederek veya dericilik 
araştırma ve Eğitim Enstitüsünce araştırmanın 
yanılması.

11- Ham deri depoların belirli standartlara uygun 
yapılması, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Ticaret ve Sanayi odaları eksperleri tarafından 
kontrol edilmeli ve uygun olmayan depo sahiple
rinin uyarılarak bunu tatbik etmeyenler icbar 
edilmeli aksi halde cezai müeyyide tatbik edil
meli .

12- Gıda? Tarım ve Hayvancalık Bakanlığınca kürk 
hayvanı yetiştiriciliğine gerekli önem verilmeli 
ve bu yolda müteşebbis kuruluşlar her türlü yar
dım yapılmalı.

13- Orman Bakanlığınca Av, hayvanlarının üremesini 
tehdit eden usulsüz avlanmalar ve bu konuda uygu
lamada olan talimatlar çok sıkı kontrol edilmeli-

. dir,
14- Kurban derilerinin bağışlanan Kurumlarda deri 

muhafazası (Konservasyonun) gerekli tekniğe uy
gun yapılması önemi üzerinde durmayı önemle 
belirtiriz.

YAPAĞI - YÜN

memleketimizde yapağı üretilen değişik bölgelerde 
yün olarakta kullanılır yapağı; ilkbaharda koyunla- 
rın kırkılması ile elde edilen tuluk olan mallar 
yünse sonbaharda kırkımdan elde edilir. Yapağı daha 
uzun liflidir. Tuluk olarak üretilmeyen mallara yün 
denir kuzu yünü, güz yünü, tabak, kasapbaşı besi 
yünü gibi.
Yapağı üretimi ve hazırlanışma göre beş esas grupta 
toplanır„
A- Deri yapağılar :

Koyun derilerinden kirpilanlardır. Buda Karaman, 
Kıvırcık, Merinos gibi Dağlıç yünleri Karaman ve 

Kıvırcığa karışır.
B- Yün :

Kuzuların güzün, koyunlarm kırkılmasından elde 
edilen yapağlardır.



C- Kirli Yapağılar :
Mevsimde kırkılarak yıkanmamış yapağılardır. 
Buda üçe ayrılır.
a- Esas kirli yapağılar
b- Tali kirli "
c- Özürlü kirli pisli yapağılar

a) Esas kirli yapağılarda :
1- Hakiki Trakya yapağı
2- Tip Trakya M

3- İzmir TT

4- Aydın »t

5- İnce Anadolu Tl

6- Anadolu I Tt

7- " II II

8- Şark TT

9- Karayaka TT

10- Erzurum TT

b) Tali kirli olanlar :
1- renkli yapağılar
2- Koç
3- Parça "
4- Bacak n
5- Keçeli "
6- Pıtraklı "

D- Ta Pak yünü :
Derilerden zırnık yardımı ile yolunan yünlerdir. 
(Piklede elde edilen gibi)

E- Tulup - Gömlek
Sırttan ilkbaharda parçalanmadan kırkılarak elde 
edilen yapağıdır.
Değeri temiz, ince ve yeknesak elyaflı olması 
ile değerlidir. Bununda aynı evsafta olması mümkün 
değildir. Çünkü bu yün nahiyelere göre değişik 
vasıftadır. Tulup sahaları denen (tepe, sırt, 
boyun, karın, omuz, arka, but, bacak üstü, bacak 
altı, karın altı) kısımlara ayrılır.

F- Yıkanmış yapağı :
Kirli yapağıların yıkama tekniğine göre elde 
edilen yapağılardır. Bunlar randımanına göre 
tam veya yarım yıkanmış yapağılardır.
Randıman asgari % 70, azami % 90 dır.
Yıkama üç şekilde olur.



1- Sırtta yıkama
2- Yapağı elde edildikten sonra ilk yıkama
3- Fabrika yıkaması

- Sırtta yıkama yün kırkılmadan evvel yıkama olup, 
bu tam bir yıkama sayılmaz»

- Yapağı elde edildikten sonra bol su ile yıkanmak 
suretiyle temizlenir, randıman % 70 - 75'dir.

- Fabrikalarda özel makinalarla soda ve sabunla 
yıkanır. Tam randımanlıdır.

Yıkanan bu yünler tabii, sobalı tesislerde evvela 
santrfüjde suyu alınarak kurutulur ve kerevetlerde 
bir süre daha bırakılarak kurutulur yaş olduğu tak
dirde yünlerde küflenme ve kızışmalar meydana gelir.
Derilerden elde edilen yünler ;
Elde mevcut litaratür Et ve Balık Kurumu piklâj dai
resinde elde edilen kasapbaşı yapağılarından deri 
başına verimden ibarettir.
Tola derilerde ortalama 200 gram 
Besi " " 500 "
Yünlü " . " 900 - 1000 gram.
genel olarak deri başına yün yerimi 500 - 550 
gramdır.
Bu verimin, Erzurum Et Kombinasında yapılan bir 
çalışmada.
Boz yün % . 5
Mor besi % 13
Siyah besi % 1
Boz besi 56 5
Beyaz besi % 1
Mor tola % 25
Beyaz tola 56 8
Diğer " 56 3
Beyaz yünlü 56 30
Siyah " 56 1
TEDBİR :
Elde edilen yapağıların ekserisi kirli pıtraklı, 
ağılların çok pis olduğundan her türlü gübre ve idrar
la bozulmaktadır. Boyalarla işaretleme dolayısile 
boyaların sebep olduğu arızalar için gerekli tedbir
ler alınmalı,
Dericilik araştırma ve Eğitim Enstitüsünün bu konuda 
da eğitici girişime girmesi yurt ekonomisi bakımından 
çok yararlı olacaktır.
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Bölüm I
1- 1İRİ5 :

a) Sektörün tarifi, kapsamı :
mezbahalarda ve diğer yerlerde kasaplık hayvan 
kesimlerinden elde edilen sindirim organı iş
kembeden sonra gelen (ince bağır sak,kalın bağır
sak, kör bağırsak, düz bağırsak) organların 
(bağırsaklarının) işlenmesini, sınıflandırıl
masını ve muhafazasını kapsar,

b) Ba.ğırsakcılık tarihi ; >
Kasaplık hayvan kesimlerinden elde edilen 
(ince bağırsak, kalın bağırsak, kör bağırsak, 
düz bağırsak) bağırsakların ayrılması, temiz
lenmesi işlenmesi, sınıflandırılması (asorti) 
ve ambalajlanması sanatına bağırsakcılık denir. 
Tarihi hemen dericilik tarihine dayanır hay
vanların kesimlerinden elde edilen bu bağır
saklar yakın tarihlere kadar ok yaylarında, 
cerrahide dikiş ipliği (katküt) olarak kulla
nışı cerrahi tarihi kadar eski yiyecek sana
yiinde eski olmakla zamanı tayin edilememiş
tir. Yalnız eski türklerde akıncılar etlerini 
bu organlara doldurup kuruttukları (bu günkü 
sucuğun başlangıcı) tarihi eserlerde eski hü
kümdarlar harbe gitmeden evvel kesilen kurban
ların karınlarından çıkarılan bağırsaklara 
falcılar bakarak herbiri 'sonucu hakkında keha
nette bulunurlardı. Yukarıdaki açıklamadan 
insanoğlu hayvanlardan yiyecek olarak istifade 
baçlandığındanberi bağırsaklarmdanda istifade 
ederlerdi.
Konumuza giren bağırsak bugün için yiyecek sa
nayiinde sosis, salam, sucuk, kavurma gibi 
he:zır yiyeceklerin muhafazasında kullanıldığı 
gibi halen sun'ileri yapılmış-olduğu halde 
kuzu bağırsakları cerrahide katküt olarak kul
lanıldığı gibi sporda sun'ileri yanında raket 
telleri, ok kirişleri, saz telleri olarak 
kullanılmaktadır. Yurdumuzda üretilen bilhassa 
Karaman koyunlarının ince bağırsakları hem 
dayanıklılık hemde kalibrajı itibarı ile bugün 
dış piyasalarda aranan bir emtiadır.



2- BAĞIRSAKLARIH BU GÜNKÜ DURUMU :
Bağırsak üretilen hayvan mevsime göre iki bölümde 
toplanır.
a) Küçükbaş hayvan bağırsakları :

(Koyun, Kuzu, Keçi, Oğlak)
b) Büyükbaş hayvan bağırsakları :

(Sığır, Dana, Manda)
Manda bağırsakları histolojik yapısı bakımından 
i'f-.lenmirr.ekte yalnız kör bağırsağı, ve mesane 
(lusk3sı) kullanılmaktadır.
Eu konuda de durum mezbaha dışı ve Kombinalar 
dışı kesimlerde bağırsaklar temizliği (Sergen) 
hemen yapılamadığı cihetle değer düşürücü etki 
meydana gelmektedir, bu durum bilhassa yukarıda 
değinilen kırsal kesim -s kaçak kesimlerden elde 
■edilen 7-3 milyon ince bağırsaktadırki bu yönden 
kalite düşme birkaç m:i i y onlarlira değer kaybı 
demekti;; . Bunun dışında ..ağırsak üretimi ve işlemi 
gayrı müsait sar i i , .da ve oreamda yapılmaktadır, 

ve Ji 1 e ■ "umu . -gg ;de koyun ince bağır- 
o:'.. işl:-ni e İL la i v;kta sığır ince bağır-

■ ;;a. i..... . ;■ ■.......... k i ;  c ı n s k  m e k i n u T i i n
s'ut makinası) ,  iç  piyasada 

ı r: ı . : - a  i-. ...i ... a. -.ektedir. Bu konuya
i o .r.... ■. ,ı. i ıb. ; ■ r de dogiuij >; çektir.

■ in iç. nde yağı j-ie örtülü çöz vsğ'i
t ciğer bağlarla biri ;-ine bağlı bağırsaklar
uç doku tabakasından meydana gelir.
a) Dıştan en cst tabaka SfîRÖZ tabakadır. Karın 

boşluğunu ve diğer organları örten tabakanın 
aynı ince bir tabakadır. (Tünica Serosa)

b) Adale tabakası (Tünica Muscularis) ikinci ve 
orta tabaka olup, beyaz et liflerinden meydana 
gelmiş esas işe yarar tabakadır.

c) Mukoza tabakası (Tünica Mücosae) : bağırsağın 
iç yüzü tabakasıdır. Sindirimi sağlar. Girin
tili çıkıntılı ve altında bulunan adale taba
kası ile gevşek bir şekilde bağlıdır»



Bölüm II

4-  KOYUN BAĞIRSAKLARI :
Koyun bağırsaklarının et  sanayi inde önemli  bir  
yeri  vardır .  3  kısma ayrı l ır .
I  -  Koyun ince bağırsağı  (25 -  45  metre)

I I  -  "  kal ın "  (Bumbar)(3  -  5  metre)
I I I  -  "  kör  "  (Göden)

et  sanayi inde ince bağırsakla  (Sosis  imalinde)  
kör  bağırsak (göden -  salamlık)  kul lanı l ır .
Kal ın bağırsak bumbar ismi al t ında iş lenmeden 
kullanı l ır .  Kuzu bumbarından kokariç  olarak 
kızart ı lmış  gıda olarak tüketi l i r .  Ayrıca s idik-  
l ik  -  mesane Fuska ismi al t ında yine şalap kı l ı f ı  
olarak kullanı l ır .
A-  Koyun bağırsağının iş lenmesi  :

Bu iş lem :
a)  Çözüm :  Karın boşluğundan çıkarı lan s indi

r im organlarından ince bağırsağın ayrı lma
sı  .

b)  Sergen:  Ayrı lan ince bağır® ğm yağlarından 
ayrı larak,  iç inde pis l ikler in temizlenmesi  
bu ameliye çok çabuk olmalı .  Muhteviyat  
aolayıs iyle  mikroplardan zengin olduğundan 
hemen bozulmaya başlar .  Muhteviyat  dolayı-  
s iyle  renk değişikl iğine uğrar  kıymeti  aza
l ır  (bunun kurban bağırsakları  ve kaçak ke
si l ip hemen iç  pis l iği  a lmmıyan bağırsaklar  
makbul  olmayıp az değerle  sat ı l ı r . )
Sergeni  bi ten bu bağırsaklara ham bağırsak 
denir .  Bu ham bağırsaklar  kamışlanmaya ha
zır lanmak iç in tavlamaya ( tavlama -  ferman
tasyon)  iç in özel  havuza at ı l ı r .

c)  Tav :  Bunun iç in ve bağırsak miktarına göre 
bu iş  iç in beton,  fayans havuzlar  tahta 
f ıç ı lar  en iyi  (bugün ortak pazarın is tedi
ği)  paslanmaz çel ik  kaplardan yapılmış  kap
larda birbir ine dokularla  bağl ı  3  tabakanın  
fermantasyon sonucu gevşet i lmesi  kamışlamaya 
hazır lama iç in yapılan ameliyedir .  Normal  
ıs ıda suda yazın 24 saat  kış ın 48-72^saat  
arası  bırakı l ır .  Ustalar  tavın geldiğini  
(baş  ve işaret  parmağı  al t ında bağırsağı  
t ırnakl ıyarak çı t ırdıdan)  anlarlar  tavın
az oluşu kamışlamayı  güçleşt ir ir .  Bağırsa
ğın kojsmasına sebep olur .  Bazla  oluşu



bağırsak ezilmesi, erimesi, delinmesi gibi arıza- 
ların meydana gelmesine sebep olur bu zamanı ayar
lamak ustalık işidir.

d) Kamıslama : tavlanan bağırsakların heseran kamış 
yardımı ile birinci işlemde mukozası alınır 
(YEKRBUO) ikinci seferde SEROZA tabakası tüm bir 
(DÜRENO) alınır. Bu şekilde işlenen tüm bir hay
van ince bağırsağı demet yapılır. Buna (Orijinal 
koyun incebağırsağı) adı verilir.
T.Standartları enstitüsünün 6/6186 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ÎS-208 UDK. 
591,434 sayılı standart esaslarına göre :
- Orijinal birinci 

n ikinci
" üçüncü
” Na türel
" Göden

olarak demetlere ayrılır*
5- ASORTİ ;

Orijinal bağırsakların bir standardizasyon , bir 
,klosifikasyon safhasıdır. Burada bağırsakların 
bünyesinde meydana gelen arızaya, bağırsağın ça
pma göre tasnifidirki bu işlem için.senelerini 
bu işe vermiş ustalara ihtiyaç vardır. Yukarıda 
bildirilen standart esaslarına gere asorti sonucu 
Asorti'ameliyesi sonu bulunan verilere göre :
Özmal : Bağırsakta meydana gelmiş deliklerin 0,25 

milimetreden küçük delikli ve passız 
bağırsaklar (muayeneler Bağırsağın için
de en az 2 Kg/Cm basınçlı su verilerek 
veya huni ile doldurulan suyu parmaklarla 
boğup tazzik yapılarak)
- Spriç (aslı almanca sprits) :

Delik çapları 0,5 mm. den fazla geniş 
delik bulunmayan bağırsaklar.

~ Domestik : Delik çapları 0,75 ram,yi 
aşmayan.

- Kirişlik : Delik çapları 0,75 mm.den
yukarı olan özellikleri ba
kımından domestiğe girmeyen 
bağırsaklar.



Bu bağırsaklar et doldurma imkânı olmadığından bunlar 
tenis roketi, Hallaç kirişi v.b. sanayi işlerinde 
kullanılır.
Bağırsaklar değer olarak yukarıdaki sırayı takip et
tiği gibi yine standartm tayin ettiği gibi çapların
da kullanılacak ımamulL madde içinde değeri vardır.
6- ASORTİ EDİLMİŞ K.İNCS BAĞIRSAKLARININ ÖLÇÜ VE 

TASNİ i İ :    __________________________________
Özmal, Sprriç, Domestik, Kiriş ve çaplarına göre 
ayrılan ince bağırsaklar aşağıda görüleceği üzere 
ölçülür bağlanır.
a- Halka (Ticarette RİNGE ismide kullanılır) 
b- BandiK ” HENKS " " )

a) Halka şekli :
Uzunluğu : 20 M.
Parça sayısı : Ençok beş (en kısa parça 85 Cm.uzun' 
Kalibrai : İki sistemde yapılır,

A- Sistemi : 14/16 - 16/18 - 18/20 - 20/22 - 22/24
24/26-26/+ 26 mm. den yukarı çaplarda
(veya 24 mm.den yukarı;

B- Sistemi : 15/17 - 17/19 - 19/21 - 21/23 - 23/25
25/27 - 27/+ (27 mm.den yukarı çapta
veya 25 mm. den yukarı çapta)

b) Bandil sekli ( Özma 1 -- Spriç)
uzunluk : 91,5 M. (100 yarda)
Parça sayısı : En çok 24 (en kısası 120 Cm .uzun

luk t a . )
Kalibraj : Yukarıda olduğu gibi bu hususlar

spriç bağırsaklarda da aynıdır.
Halka veya bandil olarak hazırlanmış bu tip bağır
saklarda % 40’a kadar keçi bağırsağı bulunabilir. 
Kalifaraşı 14/16 - 16/18 veya 15/17 - 17/19 - 19/21 
mm. ye kadar özmalda kuzu bağırsağı serbesttir.
Bu tip tamamen keçi veya kuzu bağırsağı olmak v, 
adı verilmek üzere yapılır.
Domestik ve Kiriş :
Bu tipte hazırlanmış şekli uzunluk, parça siyi sİ, 
kalibraj ve saire serbesttir.
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7- Keçi ince bağırsağı ;
Keçi bağırsağı vasıf itibariyle koyun ayarında 
olmayıp daha kısadır. (18-24 M.) daha etli,renk 
olarak daha esmerdir. (Tiftik koyun gibi beyazdır)

8- BüMEAR : ( Koyun kalın bağırsağı )
Bumbar adı altında taze olarak üretilen kalın ba
ğırsakla, işlemeye elverişli olmayan ince bağır
saklarda kokoreç (kızartma) adı altında yenilmek
tedir .

9- GüDEH (Kör bağırsak)
İçi boşaltılan kör bağırsaklar evvelâ bıçakla 
yağı sıyrılır, tersine çevrilerek taraklanır ya 
tuz salamuraya alınır veya şişirilerek kurutulur 
hava kurusu yapılır. İyi hazırlanmayan kör bağır
saklar patlayarak zarara sebep olurlar.

10- KATKUT :
Bağırsak sindirilme imkânı olduğundan cerrahide 
dikiş ipliği olarak kullanılır, bilhassa kuzu ba
ğırsaklarından yapılır.

büyükbaş hayvait bağirsaklari
Bölüm III

üyükbaş hayvan deyiminden maksat çift tırnaklı B. 
aşlardır. Bunlar bilhassa sığır, mandadır. Handa 
uağırsaklarmdan incesi histolojik durumu itibariyle 
işlenmediğinden ancak kör bağırsağı ve Fuskasi kul
lanılır. Danalarda gevşek olduğundan pek kullanılmaz. 
Buna göre değeri gözönünde tutularak yalnız "Sığır" 
işleme alınır. Bütün hayvan bağırsakları bağırsak 
dorusu aynı ise de çok ve büyüklük hariç yine de 
iıi stilojik olarak bazı ayrıntılar gösterili.Sığır ba
ğırsaklarında seroz tabaka ile Müsküler (adele taba
kası) tabaka biri birine sıkı bağlantılıdır bunun 
için işlemede yalnız mukoza alınır. Bağırsakta seroza 
ve müsküler tabaka kalır ayrıca; çöz yağı ile sıkı 
bağlantılı olduğundan işlemede yağ alma önemli bir 
işlemdir,
1- Sığır bağırsaklarının 'anatomik yapısı ve kullanış

yerlerine göre ;



a- İnce bağırsaklar :
Memleketimizde yalnız sucuk üretiminde kulla
nılır. Diğer ülkelerde kan sucuğu, Karaciğer - 
sucuğu, kalın sosis imalatında (v.b.) kullanı
lır. Hava kurusu ve salamura olarak üretilir." 
Boyları, 32-40 metre olup çapları 28/30 mm.
(Türk standartlarına göre) başlar.

b- Kalın bağırsak :
Sanayide salamlık adı i^.e tanınır değişik salam 
üretiminde muhafaza için kullanılır. Boyları 
6-10 metredir. Salamura olarak üretilir.

c- Kör bağırsak (Göden)
Piyasada Göden olarak yanlış olarak kör bağır
sağa verilmiştir. T.standartlarında bu isimde 
geçmiştir. Bir tarafı kapalı torba şeklindedir, 
içine salam ve kavurma son zamanlarda peynir 
konmaktadır. Salamura daha çok hava kurusu ola

rak kullanılır.
Ç Ç- Düz bağırsak :

Piyasada dışkılık ve bir çok adlar altında kul
lanılan bu bağırsak sindirim organın son parça
sıdır. Ortalama 50 - 90 Cm. uzunluğundadır.
Bu kısım bilhassa Macar salamı imalinde kulla
nılır salamura olarak üretilir, yanlışlıkla 
T.standartlarına dahil edilmemiştir.

d- Mesane (Puska) i.
Sindirim organına bağlı olmadığı halde şarkü
teri üretiminde mortedellâ salamı kılıfı ola-
ra ı  k i ’13~nı J  -  r .

2- İŞLEME (Özet bilgiler) :
Üretim : Katından organlar alınırken bağırsakların 
zedelenmemesine dikkat edilir. Düz bağırsak rektum
dan bir bıçakla dairevi olarak yapılan şekil ile 
kurtarılır ve dışarı çekilir, devamı olan kalın 
bağırsak, kör ve ince bağırsak ve işkembe el ve 
bıçakla bağlantılarından ayrılarak dışarı alınır 
ve yemek borusıı kesilerek çözüme alınır burada 
işkembe on iki parmaktan S kıvrımı bağırsakta 
kalmak üzere kesilir (inee uç) çözüme başlanır.



A - ÇÖZÜM ;(İnce bağırsak)
Çözüm yağ donmadan bir an evvel yapıİmalıdır„ 
Yukarıda bahsettiğimiz şekilde sığır bağırsakla
rında çöz yağı bağırsak kenarına sıkı bağlı oldu
ğundan bağırsaktan yağ sıyırmak ihtisas isteyen 
bir iştir. İşkembeden başlayan ince uçtan bıçak 
vasıtası ile yağ sıyrılarak çözden ayrılır bu ame
liye sıfırlama denir ve kor bağırsaklarda (kalın 
uç) kesilerek ince bağırsak çözülür.

J3~ SERGEIi : (İnce bağırsak)
İki uç avuca alınır sıvanır ortaya açılan bir de
likten dışkı dışarı alınır, bilhassa usulüne uy
gun olarak içerisine 40°C lik su konur bolca yı
kanır. Bu suretle sergeni yapıları bağırsak çile 
.yapılarak taraklanmak üzere yani yağı ve mukozası 
alınmak üzere işlemeye verilir.
TARAKLAMA :
Sığır bağırsaklarında yalnız mukoza alınacağından 
koyun gibi fermantasyona.lüzum yoktur. Bunun için 
hemen işlemeye verilir. İyi bir sıfırlama ile ya
ğı alman ince bağırsaklar hemen taraklama işle
mine tabi tutulur orijinal hale getirilir.
Taraklama el veya özel makinalarla yapılır. El ile 
olanda sert bir ağaçtan yapılan araçla mukoza 
alınır. Makinalar için yağ alma, mukoza alma maki- 
Hâsıdır, Bütün bu işlem yağların donmaması için 
40°C-43° C l.i!c ılık en içinde yapılır. Burada iş
lenen bağırsaklar salamura yapılacaksa metreciye 
veri3.ir eğer hava kuruşu yapılacaksa, şişirilerek 
kurutu1ma ya alınır»

o 1Tamlık (kalın bağırsak) işlenmesi ;
Tiz yağı içinde helezon:;, halkalar halinde gömülüdür,
■ ou öl ile yayından ayıklamak: gerekir,. Baştan göden- 
; -■ sonuçtan düz bağırsak kesildiği için içindeki 
cışkı kolayca - boşalır içine su konarak bu boşaltma 
-uylaştırılır, rişkı alındık ta* sonra üstündeki yağ 
lıtıır, tersine çevrilerek tarak veya makina ile 

mukozada sıyrılır kıvrımlar?n derin oluşundan sıyırma 
dirretli yapılması sıyırma sonucu yıkanan bağırsak 
salamuraya alınır.



Göden (Kor hazırsak) islenmesi ;
Kör bağırsak; kalın bağırsağın başlangıcıdır» İnce 
bağırsağın açıldığı deliğe meme denir bununda evvela 
yağı alınır ters yüz edilerek tarakla mukoza tabakası 
sıyrılır, ya hava kurusu, yada salamuraya alınır. Ke
menin göden üstünde olması ve delikkiz olması şarttır.
Düz bağırsak (Dışkılık) işlenmesi :
Gövdeden ayrılan ve kalın bağırsaktan kesilen düz ba
ğırsak kısmı kol yağ içine gömülmüş olduğundan yağın
dan sıyrılır, çevrilerek el ile taraklanarak ve sa
lamuraya alınır,

ASORTİ

Sığır ince, kalın, göden bağırsakları T.standartları
nın TS.208 ÜDK. 591.434 sayılı standart esasları da
hilinde asorti edilir.
Bu bağırsaklar :
- ince
- Salamlık 
_ Göden
- Bucka
isimleri ile dört tipe ayrılır. Özellikleri aşağı
dadır.
A- ince tip :

- İnce orijinal
- ” asorti
olmak üzere iki şeniİde hazırlanır.
a) İnce orijinal (Tuzlu ve hava kurusu) 
b ) Tu z lu :

Uzunluk 25, 30 veya 33 -i. 
parça sayısı : en çok 5
Hava kurusu :
Uzunluk! : 18 veya 50 10»
Parça sayısı : 18 11. likte 6,50 K.İlkte İğ.

B- ince asorti :
Tuzlu ve hava kurusu olarak iki şekilde hazırlanır»
a- Tuzlu

Uuunluk : 20 veya 30 M.
Parça : On çok 8 parça



kalibraj  :  Bu da iki  s is temdedir»
A- Sistemi :  28/30 -  30/32 -  32/35 -  35/37 -  37/40 

40/43 -  43/+.mm. yukarı»
B- Sistemi :  28/32 -  32/35 -  35/37 -  37/40 -  40/+ mm 

yukarı»
Tuzlu~Âsorti  de çok yağl ı ,  pencerel i ,  çaklak bağırsak
bulunma z .
b- Hava kurusu ;

Uzunluk -  18 veya 50 M,
Parça -  Serbest
Kalibre;]-  35/40 -  40/45 -  45/50 -  50/55 ve 55 mm» 

den yukarı  çaplarda»
C- Salamlık :

Bu t ip tuzlu olarak hazır lanır»
Uzunluk ;  1 0 - 1 8  veya 20 M»
Parça sayıs ı  :  10 M. boylarda en çok 3 di iru

18 veya 20 M.den en çok 6 parçafc
Kalibrs ;  :  35/40 -  40/45 -  45/50 -  50/55

ve 55 mm. den yukarı  çaplarda»
D- Göden ;  (Kör bağırsak)

Tuzlu veya hava kurusu olarak hazır lanır .  Memeden 
torbaya doğru del ik bulunmaz.

E- Fuska,  :
Büyük v e  küçük iki  boya ayrı l ır .  Tuzlu hava kurusu 
olarak hazır lanır .  Delik bulunmaz»
Büyük boy çapı  15 Cm.nin üstündedir .
Küçük boy çapı  15 fem.nin alt ındadır .

TEDBİRLER __
1-  Bağırsak için tuz miihim bir  konservasyon maddesi  

olduğu,  temininde zorluk ve bazende imkânsız  ol
makta bağırsaklarda mecburen evsaf ı  iyi  olmayan 
tuz kullanılmakta,  dolayıs iyle  bağırsak pasının 
meydana gelmektedir .  Gümrük -  Tekil  Bakanlığınca 
Çam Altı  Sofra  Tuzu üretimine önem veri lmesi .

2~ Kam pası  :  Çözümden sonra bağırsakların hemen 
sergeni  yapılmaması  kaçak ve kırsal  arazi  kesim
lerinin önüne geçi lmesi^
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3- Bağırsak işleme yerlerinin, diğer ülkelerde olduğu 
gibi kontro] altmaalmarak bu vasıfları haiz ol
mayan yerlere işletme izni verilmemesi.

4- Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının konu üzeri
ne eğilerek üretim kontrollerinin ciddiyetle tat
biki bu konuda eğitim tatbikatına yönelmesi.

5- Kırsal ve kaçak kesimler'den elde edilen bağırsak
ların adeden % 10 - 15, kalite olarak hemen hemen 
% 4C - 50 oranında değer kayıp ettiği düşünülürse 
milyonları aşan bu parasal kaybın önüne geçilme 
çareleri üzerinde durulmasını bir defa daha tek
rarlarız. Hatta kurbanlardan üretilen deri ve ba
ğırsak üretimininde organize edimmesi de düşünü
lebilir. 1

ENDOKRİN GUDDE ÜRETİM

Endokrin guddelerinin üretilmesi ve işlenmesi çok dik
katli olarak elde edilmesi ve gayet temiz bir şekilde 
istihsali için çok büyük bir titizliğin icabettiği bu 
gün için memleketimizde bu guddelerin işlemi ile uğ
raşan hiç bir teşekkül bulunmadığından üretilmemek- 
tedir.
Bunlardan yalnız pankreas Eı ve Balık Kombinalarında 
Üretilerek iç piyasaya satılmaktadır. Bu da işlenerek 
deri sanayiinde oropon yerine kuilanılan^tripon adın
da bir preparat yapılmaktadır. Ancak; ilâç sanayiinin 
ana maddeleri memleket dahilinde yapmaya geçtiği tak
dirde kayıp olan bu yan ürünün de üretim esasları 
üzerinde durulması gerekir. Hatta bu gün için bu sa
nayiin intişaf ettiği memleketlere konuyu tetkik için 
geç kalmadan ilgili elemanların yollanmasını tavsiye 
etmekteyiz.
Earmosotik guddeler :
1- Hypophyse
2- Epiphyse
3- Tlıyreoide
4- Thymus
5- Pankreas
6- Sürrenal
7- Testis
8- Süprarenalis
9- Paratıroit

10- Tirait
11- Overium
12- Plâcenta



Bu guddelerin üretimi, muhafazası konusunda memleke
timizde bazı neşriyat çıkmış ise de tatbikat olmadı
ğından bu kısa bilgi ile konu rapora dahil edilmiştir.

HAYVANİ MENŞEYLİ YAĞLAR 
( HAM YAĞLAR )

Kesimlerden üretilen küçükbaş ve büyükbaş hayvan 
yağları yenen ve yenmeyen yağlar deyimi ile iki ana 
gurupta topladıktan sonra,
Hayvanın nev'ine göre de şu şekilde isimlendirilir.
1- Koyun kuyruk yağı*
2- " İç ve çöz yağ,
3- Sığır **
4- Koyun ilik kemik yağı,
5- Sığır
6- Koyun ve sığır et yağı, 
yenen yağlar ;
Bunlar Hyjiyenik şekilde üretilen özel olarak eritil
miş veya eritilmemiş, rafine edilmiş, hidrojeni edil
miş hayvani margarin yağlarla taze kemiklerden elde 
edilen ilik kemik yağları yenen yağlardır.
Bunlar dışında kalan hayvani menşeli olan yağlar 
yenmeyen yağlardır.
Ham yağlar (eritilmemiş) her ne kadar muayyen süre 
■tuzlayarak , soğutma dolaplarında veya soğuk depolar
da bekletilirse de az sürede (dondurma hariç yağlarda 
acıma ve bozulma başlayacağından muhtelif usullerle 
eritilerek normal şartlarda yine muayyen zaman muhafa
za edilir.
Et ve Balık Kurumu Kombinalarında eritme, yenen mad
deler için ayrılmış rendering kazanlarında eritilir 
ve ambalajlanır, tüketiciye kadar soğuk depolarda mu
hafaza edilir.
Yalnız ilik kemik yağı üretimi için taze ve temiz 
sıhhatli kemikler kırıcıda kırılır (3-5 Cm. büyüklük
te) pişirme kazanma konur. Eğer bu kazan rendering 
kazanı ise 4500 Kg. kapasiteli kazana 1500 - 2000 Kg. 
kadar kemik konur. Kazan kapanır Cm.2 ye 5-6 Kg. ba
sınçlı istim verilir. Paletler çalıştırılır yağlar 
eriyince ön kapak açılarak yağ dışarı dipleri konik 
dinlendirme tanklarına nakil edilir. Burada 50 -60° G 
de yağlar 1-4 saat bekletilir, ısı fazla olursa yağ
lar yanar. Dinlenen bu yağın1 üstünden alınmaya başla
nır tenekelere veya arzu edilen temiz passıs kaplara



konur* Dipte posalı kısım alınmaz. (Diğer yağlar da 
hemen hemen aynı usulle eritilir. ) Üretim adi kazan
larda ise, kazana temiz su ile kemikler konur, su 
kaynatılır, yağlar erimeye başlar ve kaynayan suya 
karışır. Kaynama sonu-nda su soğutulmaya başlayınca 
yağ üst kısma toplanır. Bunlar kepçelerle alınarak 
tekrar içinde kalmış bulunan su ısıtılarak uçurulur. 
Böylece ilik kemik yağı elde edilmiş olur. Yağı alin
miş olan bu kemikler St Kombinalarında tekrar et ke
mik üretimi için mezbaha (Kesim) artıklarına katılır 
veya kemik unu üretimi için de kullanılır.
A- Ambalajlama : '

a) Ham yağların ambalajlanması ve muhafazası ,
Hayvanın gövdesinden ayrılan yağlar temiz v; 
40-50° C iik sularla iyice yıkanır, suyu alı a 
diktan sonra 24 saat soğuk depoda bekletil,, 
ve bu yağlar ambalaj için temiz çuval, sanır 
gibi kaplara konur.

nanen vsğ1arın a mbalajlannası ;
: süzülen yağlar i;ua t, ar cihan kî. la 
rr kullanılır.
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Bunlar için temiz,passın,sağlam teneke, si 
varil ve öza.L yeğ tankeri v_ vagon ola bili: 
Bu ambsis llarır. üzerine : ye: • '-'iik yağ olsr 
Kulla nılmazİ ibaresinin 'as: İması zorunlu:

S-, HRA _
[ansantrs sadra )

a) Kapsamı_
Yurdumuzda kesilen kasaplık hayvanların saf 
seleric.de bulunan safra suyunun (büyiikbs 
iarda 150 - 175 gram,uüçüfcaaşiarda, 40 - 50 
özel metodlarlî konsantre ililerek (suyu uçi :çı
rak) elde edilen koyu yeşil renkte konsa a s_ 
safra ve muhafazasını kaplar,'



b) Konsantre safranın bu günkü duruma
Halen E.B.K. Kombinalarında- üretilen safra yalnız 
bu iş yerlerinde üretilmekte ve bir ihraç maddesi 
olmaktadır.
Koyun ve sığır olmak üzere ayrı ayrı üretilen ve 
ambalajlanan konsantre safra üretimi 1975 yılında 
yukarıda belirtilen iş yerlerinde şöyledir :
Kesilen hayvanın

Üretilen tüm konsantre safra ihraç edilmektedir.
C) Safra suyunun özellikleri :

Yeşil renkte acı lezzette bir sıvı olup, kese saf
rada % 89 su olup yoğunluğu 1020 - 1036 dır.
PH. sı 7,4 - 7,7 hafif alkaliktir. Safrada organik 
ve anorganik maddeleri ihtiva eder.
Organik cisimler ; Safra boyaları kandan geçen 
kollestirin, lesitin gibi lipoidler, ve safra 
taşlarının sebep olduğu epitel döküntüleri vardır.
Organik olmayan : Hatrium, potasium ve kalsium 
Kİorirler, fosfatlar ve kan serumundaki tuzlar.
Safra bileşimi % olarak şöyledir.
Su 89,0
Safra tuzları 6,0
Mucin pigment 3,0
Lecitin sabunları 0,8
Cholesterol 0,4
Anorganik tuzlar 0,8
Oluşumuna kısaca değindiğimiz safra (Konsantre) 
tekstil sanayii ve ilâç sanayiinde ham madde ola
rak kullanılmaktadır.

2- Konsantre safra üretimi :
a- Safra kesesi, karaciğerden zedelenmeden ayrılır, 

kese temizlenir ve üzerine ufak bir yarık açı
larak safra temiz paslanmaz bir kapta toplanır, 
gerekirse kese kara ciğerden ayrılmadanda dik
katlice safra etrafa bulaşmamak üzerede akıtılır.
Alman safra 4-5 saat içinde işleme alınması 
lâzımdır. Buna imkân almadığı bir pişirme mik
tarı toplanması gerektiğinde toplanda safra 
0° C veya daha düşük dereceli soğuk odalarda

Cinsi Adedi Üretilen konsantre safra Kg.
Sığır 324302 
Koyun 573573

3500
2500



bekletilir. Aksi takdirde, mikroorganizma faali
yeti sonucu asit kolik miktarı düşer, günlük üre
tilen safra miktarı işlenmeyecek kadar az ise % 1 
oranında kostik soda veya % 2 oranında yarı yarı
ya sulandırılmış kostik soda ile karıştırılır ve 
yine soğuk depoya alınır, partiler bir pişirme 
miktarına gelince (pişirme kazanı kapasitesi) iş
lemeye alınır. Randıman % 8-10 dur»

b) S üzme :
Safra kazana alınırken içindeki safra taşları, 
parazit, karışabilen yabancı maddelerden arınması 
için süzülür. Safra taşları bulunursa bunlar ze
delenmeden pamuklara sarılarak ayrıca muhafazaya 
alınır. Halk dilinde (HARAZA) denilen bu taşlar 
ayrıea tababette kullanılır.

c) Pişirme :
Süzülen safra çift cidarlı stim ceketli paslanmaz 
çelikten yapılmış ağzı açık kazanlarda pişirmeye 
(suyun uçurulması) alınır.
Kazan 1/4'ü kadar doldurulur. Aksi halde pişirme 
esnasında fazla kabarma dolayısiyle taşma vaki 
olur. Safra kazana konduktan sonra 4-6 Atü'lük 
etim (4-6 Kg/Cm ) verilir. Kabarmayı önlemek içir 
temiz bir tahta sopa ile karıştırmaya devam edi
lir. (Safra buharının işleyicinin gözlerine olan 
tesire karşı işçi gözlük takmalıdır) karıştırma 
kabarmayı önlediği gibi safranın kazan cidarına 
yapışmasını önler onun için bu işe alışkın kim
seler tarafından dikkatlice yapılmalıdır. Aksi 
takdirde yapışan safra yanar kömürleşir asit ko
lik tahrip olur. Konsantre safra değeri düşer.
Ortalama 1 saat (100 Kg, likit safra için) stim 
verildikten sonra safranın yüzümde beyaz bir 
tabaka meydana gelir burada hemen stim kesilir ve 
özel Hydrometre varsa, safranın sıcaklığı 66° C 
iken rutubeti ölçülür. Ölçülen rutubet 25 (% 25) 
ise safra konsantre olmuştur. Aksi halde kaynat- 

' maya devam edilir.
Hydrometre yoksa, Baum* - Areometre kullanılır, 
burada da 66 C° de kansantre safranın Baumesinin 
25 olması lâzımdır.



d) Ambalajlama ;
66 C° de 25 Baumeye gelmiş konsantre safra soğu
madan hemen temiz, passız fcemsiz teneke, bidon ve 
varil gibi madeni kaplara^boşaltılır. Soğuduktan 
sonra donar, boşaltma imkânını kayıp eder.
(T.standartları)

e) Muhafaza ;
Ambalajlanan K.safra kapları nemsiz hava ceryanı 
olan 10 - 15 C lik depolarda muhafaza edilmelidir,
Tedbirler :
Bir ihraç maddesi olan K.safranın üretiminin cid
diyetle ele alınarak büyük mezbahalarda E.B.K. 
Kombinalarında mevcut sistem ödnek alınarak üreti
minin sağlanmasını ekonomiye katkısı bakımından 
önem verilmesi.

BOYNUZ - TIRNAK
1- a) Kapsam :

Kesimi yapılan hayvanlardan elde edilen büyük
baş ve küçükbaş boynuz ve tırnakları işlenme
miş halde düğme, bıçak sapı, tarak, çekecek 
gibi araçları imal eden sanatkârlar tarafından 
kullanıldığı gibi, bu işlere elverişli olmayan 
düşük değerli döküntü boynuzlarla, tırnaklar 
ayrı ayrı veya birlikte işlenerek boynuz-tır- 
nak unu olarak üretilir.

b) Boynuz, tırnak boynuz - tırnak unu durumu ;
Bu gün için yalnız E.B.K. Kombinalarında üreti
len tırnak - boynuz unu dış piyasalardan (ge
nellikle İtalya - İngiltere) vaki istek üze
rine ve verilen evsafa göre (standardı yapıldı) 
işlenerek ihraç edilmektedir.

c' özellikleri :
Tırnak - Boynuz unu parlak danecikler isteğe 
göre büyüklükte, kehribar renkte olup terkibi :
IJem(rutubet) : % 12 - 14
Yağ : % 5-1
Azot : % 12 - 14
Kül : % 1 - 1 , 5

Randıman % 60 - 65 dir.



Boynuz - Tırnak unu işlenmesi (üretimi) :
a) Ham maddenin hazarlanması :

işleme alınacak tırnakların içinde III parmak 
kemiği (Phalankterria), boynuzların içindeki 
boynuz özü (kemiği) çıkarılır. Bu kemikler 
işlemeye girerse undaki Nitrojen miktarını 
düşürür. Bunun için dolu tırnak ve boynuzlar 
kazanda (15 dakika) ısıtılır ve gevşeyen 
özler kolayca çıkar.
Tırnaklar işlemeye alınmadan nal, mıh gibi 
madeni parçaların kalmamasına önemle dikkat 
edilir aksi halde bu madeni aksam elekleri 
zedeler.
İşlemeye hazır tırnaklar, boynuzlar bol su 
ile dikkatlice yıkanır kirlenmeden arındırı
lır.

b) Pişirme :
Hazırlanan boynuz ve tırnak pişirme kazanına 
saft hizasına (kazanın yarısı) kadar doldu
rulur. Üzerlerini örtecek kadarda su (imkân 
dahilinde sıcak) konur ve kazana yavaş yavaş 
stim verilerek 100 C .ye kadar ısıtılır.
100 C de ısıtma 15 dakika devam eder. Bundan 
sonra stim kapatılarak su boşaltılır. Ayrıca 
bir süre üzerine su püskürtülür.

c) Kurutma :
Bu işlemde kazanda yapılır. Müddet 3-4 saat
tir. Kuruyan tırnak ve boynuzların üstünde 
nem kalmaması parlak bi-r durum göstermesi ve 
boynuzların dış, tırnakların iç kısımlarının 
kehribar rengini alması sağlanır. Pişen tır
naklar elle kolayca yarılmalı, kuruluğuna ve 
piştiğine kanaat gelince düz bir yere seri
lerek öğütülmek için soğutulmalıdır.

d) Öğütme :
Öğütme işlemine gelmeden evvel öğütücü elek
leri, elekaltları ve etrafıj aspiratörün 
haznesi ve borular iyice temizlenir.
Tırnaklar tekrar madeni parçalarin bulunmama
sı için elden geçirilir.
Öğütücü eleği isteğe göre konur ve bu suretle 
öğütme işi tamamlanır.



e) Ambala.j ve muhafaza ;
50 Kg.lık jut çuvallara veya plâstik örme çuval
lara konur ve ağızları bağlanır, kurşun mühürle
mühürlenip nemsiz, serin depolarda altlarına ızga
ra konarak istiflenir.

3- Tedbirler :
Dış memleketlerde denizlerden elde edilen arazi
nin gübrelerımesi, ve çiçek gübresi olarak kulla
nılan (Nitrojenden zengin olduğundan) Tırnak - 
boynuz ununun gübre ihtiyacı bulunan yurdumuzda 
kullanılma imkanların araştırılması için Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının vazifelendiril
mesi .

KEMİK
Kemik unu - ilik kemik yağı

1~ a) Kapsam ■
Kasap dükkânlarından, kavurma için ve et par
çalamasından elde edilen kemikler işlenerek 
yem katkı maddesi olarak kemik unu, jeletin 
ve tutkak üretiminde ham madde olarak kullanı
lır. Kemikte bulunan organik^madde kollagen 
özel usullerle ayrılarak jelatin, diğer bir 
usullede tutkal: elde edilir. Burada değindiği
miz kemiğin pişirilerek öğütülmesinden elde 
edilen kemik unu ve ilik kemik yağını kapsaya
caktır .

b) Bugünkü durum ;
Bu gün için E.B.K. Kombinalarında parça et üre
timinden elde edilen kemiklerden evvelâ ilik 
kemik yağı çıkarılıp» Kalan kemikler et kemik 
üretimi kemik artıklarında kâfi miktarda bulun? 
mayan kemiği tamamlamak üzere, bu bileşiğe 
katılır» Pazla kısım yalnız kemik unu olarak 
işlenir.
Özel sektörde ise büyük bir kısmı kemik unu 
olarak üretilmekte ise de memleket çapında 
üretilen kemiklerin büyük kısmı atılmaktadır.



c) Kemisin özellikleri :
Bu işlemde kullanılan kemikler, kasaplık sıh
hatli hayvanlarda temiz şekilde elde edilen 
kemikler olup, bozulmuş, kokmuş olmamalıdır.
Bu aksi olanlar et kemik unu üretiminde kul
lanılır veya ayrı yapılarak elde edilen yağ
lar yemeklik olarak kullanılmazlar. Kemikler 
kemik ununda kullanılır.
Taze bir kemiğin :
% 50 su
# 1 0 - 1 5  yağ
% 12 -Ossein (kemik proteini)
% 23 Madensel maddeler.
yağ ve ossein miktarı hayvanın besi kemikleri
nin etten sıyrılması ile orantılı olup ilikli 
uzun kemiklerden % İğ - 17 oranında ilik ke
mik yağı elde edilir» Bu iskeletin 1/2' oranın
da normal olarak ilikli kemik, bulunur.
Kemik unu :
% 20 - 25 Ham protein
% 8 - 10 Su
% 6 - 10 Ham yeğ.
% 00 - -c-5 " kül bulunur.
Kemikler taze olursa bu terkibi verirse de 
kemikler bekledikçe organik maddeler harap 
olur. Bunun uzamasına göre ham protein % 10, 
ham yağ # 3 - 2  kadar düşer.

Kemik unu ve ilik kemik yağı işlemi :
a) Ham madde hazırlanması ;

Temizlenmiş kemikiei" kemik kırıcıda 3-5 Cm. 
büyüklüğünde kırılır. Yenen yağ elde edilecek 
ise bütün araçlar gayet temiz olacaktır» Kırma 
makinası yoksa satır ile de bir kırma yapılır»

b) Pişirme :
Hazırlanan kemikler kazanlara doldurulur. Yal
nız sert madde olduğundan daima kazan kapasi
tesinin 1/3 kadar konur. 4500 Kg. lık kapasi
tesi olan kazana 1500 Kg. kemik iyi kırılmışsa 
2000 Kg. kadar konur. Kazan üst kapağı kapanır.



Cm^ ye 5 - 6 Kg» basınçla stim verilir» 45 - 50 
dakika paletler çalıştırılarak pişirme başlanır. 
Pişirme bitince kazan stop edilir. Alt ön kapak 
açılarak sızan yağ Perkulatöre (yağ tankı akıtı
lır ve oradan dinlenme tankına yağ aktarılır. 
Kazana yağ süzülmesi 2-3 saat sürer. Süzme 
sona erince ön kapak tekrar kapatılarak kazan 
paletleri tekrar çalıştırılır. Kemik tekrar 
2- 3 saat pişirilir. Böylece kemik kurur, üze
rindeki etki kısımlar pişmesi ve hafif kavrul
ması sağlanır. Ve öğütülmeye hazır duruma gelir,

c) Boşaltma ve öğütme ;
Kuru kemikler kazandan perkülâtöre kazan palet
lerin ters çevrilmesi ile dışarı alınır» Soğu
yan kemikler 3 om elek bulunan öğütücüye kona
rak öğütülür ve ambalajlanır.
İlik kemik yağı ise ;
Yenebilir yağ için kapalı veya açık kazanda 
yapılır. Bunun için ilikli kemikler seçilir., 
Burada kemikleri örtecek şekilde su konur» 
Isıtılınca yağ suya geçer, yağlı su dışarı 
alınır, böyle yağ yanık kokusundan arı yağ 
elde etmek için bu usul uygundur.
Dinlendirilen bir suda yağ üst®e birikir kepçe 
ile alman yağlar sitim arıtılı kazanakonarak 
ısıtılır. Böylece rutubeti alınır. Eriyen yağ 
süzülerek temiz kullanılmamış tenekelere ko
nur’ ve soğuk depolarda muhafaza edilir.

3- Tedbirler ;
E.B.K. daki tesislerin,küçük çaptaki tesisle
rin mezbahalarda kurulması kasaplardan satın 
alman kemiklerin değerlendirilmesini temin 
etmek, bu tesislerin merkezi bir sistemle yü
rütülmesi daha uygun olacaktır. Kemiklerden 
jelatin,tutkal ve kemik ilik yağı olarak fay
dalanmak için girişimlerde bulunulmalıdır.

KAK
'I— a) Kapsam ;

Kasaplık hayvan kesimlerinden elde edilen kan
ların toplanarak özel kazanlarda suyu uçurula- 
rük yüksek proteinli hayvan yem katkı maddesi 
olan kan unu üretm'ektir. Memleketimizde revaç 
bulmayan kan sucuğu ve ilâç sanayiinde kulla
nılmak üzerekenin değerlendirilmesidir»

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



b) Bu günkü durum ;
Gerek mezbahalarda ve gerekse kırsal arazide ke
silen kasaplık hayvanlardan elde edilen takribi 
117.770 ton kandan ancak E.B.K. larında 1975 yı
lında 125 ton yaş kan işletmeye alınarak kan 
unu üretilmiştir. Her ne kadar bazı kombinalarda 
kan kurutularak tutkal sanayiinde değerlendiril
mekte ise de bu işlemde ancak yaz aylarında ya
pı İmaktadır.

c) Kanan özellikleri :
Kanın küçükbaş, büyükbaş hayvanlarda bulunan mik
tarlar raporumuzun başında organların ağırlığı 
çizelgesinde belirtilmiştir.
Kanın % 19,11’i kuru madde, % 78,89'u su olan 
arter kanı açık kırmızı, vena kanı koyu kırmızı 
maviye döner bir renktedir. Kuru maddenin % 84'ü- 
nü ham protein geri kalanı glikojen, mineral mad
deler diğer kimyasal maddelerdir. Elde edilen 
kcıı ununun kimyasal komposizyonu şöyledir.
S&.80 -• 84 ham protein
% 8 ~ 10 su
% 0,35- 0,50 ham yağ
% 2,5- 3 Ham kül olmak üzere yüksek protein
de bir hayvan yemi katkı maddesidir. Kanın kan 
unu randımanı % 20 - 25 dir.

2“ Kanunu üretimi :
a- Kesimden kabil olduğu.kadar kesilen yemek bo

rusu (Osıfagus) ndan akan mide muhteviyatımı 
karışmasına mani olur. Şekildeki gerek kanal
lar ve gerekse kaplarda toplanan kan, kan 
tanklarından koagule olmadan pişirme kazanıra 
transportla aktarılır. Kazan en çok 2/3 ora
nında doldurulur. Kazanda pişirmenin uzamaması 
için kabil olduğu kadar kesimden kan alınırken 
su kaı-ıştırılmamasına, kanı lâstik bir kürekle 
kan tankına sıyrılarak gönderilmeli.

b- Pişirme :
Kazana istenilen miktarda kan konduktan sonra, 
kazanın kazan cidarına yapışmasını önlemek 
amacı ile 100 - 150 Kg. kemik konulur. Ve pi
şirmeye geçilir. 3 saat içinde kan koagüle 
olur.Sonra ön kapak açılır kazanın altında 
biriken su alınır kapak tekrar kapanır buhar 
verilir.



Kan yağsız bir madde olduğundan dikkatli yapılma
lıdır. Kanın kazan cidarına yapışmaması böylece 
yanıp karbonize olmasına mani olunur. Pişirme 
100 - 110 C de yapılmalı kazanda 4 , 5 - 6  atmosfer
li istim verilir, paletler çalıştırılır, 4 saat 
kadar'pişer birinci numune alınarak incelenir. Bun
dan sonra her 30da,kikada bir muayene edilir. Pişir
me parmaklar arasında muayğne edilerek ıslaklık 
ve yapışma hissedilmezse tamam olduğuna karar ve
rilir. Bu tecrübelerde ne kadar muvaffak olunduğu 
lâboratuvar analizleriyle kontrol edilir.
Pişme tamam olduktan sonra kazanın önünde bulunan 
tankın üzerine bir elek koyup kazan ön kapağı açı
lır ve kan unu elekten geçirilerek tankta toplanır. 
Soğuduktan sonra çuvallara alınır.
Ambalaj ve muhafaza ;
İut çuvallara konularak ağzı bağlanıp ve mühürlenir 
istife alınacak depolar rutubetsiz, serin (+ 10 C 
azami) olmalı istiflerin altına tahta ızgara konma
lı, hava ceryanı temin edilmelidir. Haşarata karşı 
tedbir alınırsa bu depolarda kan unu bir yıl bekle
yebilir. Depo temin edilemezse en yakın zamanda 
(5-10 gün içinde) elden çıkarılmalıdır.
TEDBİRLER ;
Yukarıda da değinildiği gibi zayi olan kanların de
ğerlendirilmesi için gerekli çalışmalara başlanması, 
bu gün için E.B.K. Kombinalarında sistemlerin eski 
olması bakımından yeni tesislerin kurulması, ayrıca 
kandan kan albümini gibi (deri sanayii için ithal 
edilen) maddelerin işlenmesi için gerekli tesislerin 
kurulması (ilâç sanayii ham maddeleri dahil)

Kesim artıkları 
(Bt-Kemik unu ve rendering yağları)

1- a) Ka£sam__£
Kesim salonlarından ve diğer yerlerden gelen 
(Kan, tırnak, boynuz, safra hariç) ham madde
leri teşkil eden, imha edilen organlar, tri- 
mingden elde edilen parçalar, imha edilen 
gövdeler, işlenmeyen paçalar, üretim organları 
cenin parçalama artıkları, bağırsak dairesi 
artıkları, deri' parçaları v.b. olup bunların 
rendering dairesinde kazanlarda işlenerek 
et kemik unu ile bunlardan gerek sızan ve ge
rekse preslerde elde edilen rendering yağlar
dır.



b-) Bugünkü, durumu :
Kesim artıklarının değerlendirilmesi bugün için 
bazı özel teşebbüslerin gayet iptidai tesisleri 
ile E.B.K. Kombinalarının eski sistem tesislerin
de ı^kSn dahilinde değerlendirilmesi dışındaki - 
lerden istifade edilememekte, öteye beriye atıl
makta ve milyonları aşan parasal kayba sebep ol
maktadır.

c) Özellikleri ;
Et kemik unu gibi en lüzumlu hayvan yemi katkı 

maddesi ile sanayide çok aranan rendering yağla
rının ham maddesini teşkil eden kesim artıkları
dır. Üretilen Et-Kemik unu rendering yağı verimi 
yani randımanı kullanılan ham madde içindeki 
sert kısımlar (Kemik, kıkırdak gibi) ve ham yağ 
oranına bağlıdır. Eğer ham maddenin 1/5 oranında 
kemik bulunuyorsa ham madde orta yağlıkta ise, 
Et-Kemik unu randımanı % 20-22 - 22, rendering 
yağ randımanı % 14-16 oranındadır.
Ham madde 1/5 oranında kemik bulunan ortaklardan 
*»ı do .-.ııien :ı -kemi V- tımmda

% 45 -- 50 Ham protein 
% 3 - 1 0  S u
% 6 - 1 0  Ham yağ
% 28 - 24 " kül

2- Kesim artıklarının işlenmesi ;
a) Ham maddenin hazırlanması;

Bütün artıklar özel arabalarla rendering dai
resine götürülür, yumuşak aksam (bağırsak, 
mide artıkları Hasher Washer denilen maki
neden geçirilerek yıkanır ve parçalanıl1. Ke
mikler kırılır, başlar psçalar yüzülür kırı
cıya veridir, ölü hayvan derileri yüzülür 
parçalanır diğer maddeler uygun şekilde dağ- 
ranır, kıllar kazana atılmaz, temizlenen 
bütün bu karışım rendering kazanlarına kapa
sitesinin 2/3 oranında doldurulur.
Alt ve üst kapakları iyice kapanan kazanlar 
yavaş yavaş çalıştırılır. Gerekli teknik al
tında pişirmeye devam edilir. 4,5-5 atmosfer 
basınçta çalışır. 3 saat sonra kontrol edilir 
pişmeye 30 daıiıı sala buhar kesilir. Pişme 
kanaatma varınca hemen preslemeye geçilir. 
Ekseri pişme 3-5 saatte olur. Iç ısı İ10-115CV' 
olmalı bunlar termometre ve barometre ile



kontrol edilir» İç basınç aynı seviyede olmalı 
aksi takdirde yağların emülsyonu ve verimi nok
san olur. Pişirmede ihtisas ister, bunlar muh
telif şartlardaki tecrübelerle pekleştirilir.
Pişen malzeme, 110 C° de iken prese alınır. 
Bunun önce kazan kapağı açılır. Isıtılan perkü- 
lâtöre boşaltılır. Buradan kovalarla prese alı
nır usulüne uygun preslenir yağı sızdırılır.
1- Rendering yağı
2- Kek olmak üzere iki çeşit maraul alınır. Ren

dering yağları ünlendirme tanklarında (50—
60 C ısıda) 1---1 saat dinlenir. Üst kısmı 
alınır, ambalajlanır. Kekler-ise; Et-Kemik 
unu üretimi için evvelâ kek kırıcılarda sonra 
öğütücüde öğütülür.

b ; Ambalajlama t
Rendering yağları temiz bidon veya tenekelere 
varillere doldurulur. 10 - 12 G lık depolarda 
muhafazaya alınır.

Et-Kemik unları ise, jut çuvallara yada plâs
tik örme çuvallara doldurulur, ağızları kapa
nıp mühürlendikten sonra rutubetsiz 10-15 C° 
lık depolara istif edilir. Her saman erken tü
ketim tavsiye edilir.

3- TEDBİRLER :
Merkezi rendering ;terisleri kurarak bu ham madde
nin işlenmesini yem katkı maddesinin üretimine 
önem verilmesi»
Bu konuda ileri tekniği kapsayan tesisler kurul
malıdır»

Mide muhteviyatı _
(Kısmen muhtevası)

Rumen içinde bulunan içerik (muhteva) üzerinde Anka
ra Üniversitesi Veteriner Fakültesi yem maddeleri 
ve hayvan besleme Kürsüsü Doçenti Sayın Dr» Veteri
ner Hekim Hümeyra Özgen tarafından yapılan çalışma 
sonucu yayınlanan memleketimizde ilk defa ele alın
mış bir konu olduğundan Özetler halinde bu çalışma 
esas alınarak rapor düzenlenmiştir. Her ne kadar, 
S.B.K. nırı ilk kuruluş senelerinde, bu emtia kurutu
larak hayvan yemi olarak tatbikata konmak istenmiş 
ise de; sonraları üzerinde durulun.yarak gübre olarak 
ya satılmış yada dökülmüştür, bilende ancak gübre



olarak istifade edilmektedir» Yem kıtlığı çeken mem
leketimiz için aşağıda değinilen çalışmaları özetleyen 
yazımın tetkikinden de anlaşılacağı üzere raporumuza 
almayı yurt ekonomisi bakımından faydalı bulduk.
Giriş ;
Proteince fakir bulunan ve hayvansal proteini kapsa
yan rasyonlara % 5 oranında inek gübresi katılmak 
suretiyle civcivlerde daha iyi büyüme ve tavuklarda 
daha yüksek bir verim sağlandığı uzun zaüandır bilin
mektedir.
a cm zamanlaraa, kurutulmuş rumen muhtevasının, prote
ince zengin, fakat sellülöz bakımından fakir yemlerde 
birlikte domuz beslenmesinde başarıyla kullanıldığını 
göstermiştir.
Eu araştırma sonuçlarına göre domuzlara 200 Gr» kadav
ra unu (Bt-Kemik unu) yerine 200 Gr. kuru rumen muh
tevası verildiğinde günlük canlı ağırlık artışında 
bir azalma meydana gelmemiştir. Rumen içindekiler 
hayvanlar tarafından alınıp yetersiz bir şekilde çiğ
nendikten sonra numende toplanmış olan yem maddele
rinden ibarettir. Bu bakımdan rumen muhtevasında yem
lerle gelen veya numende bulunan mikroorganizmalar 
üadafmdan oluşturulan aktif sindirim fermentleri ile 
karışmış ve sindirim değişik basamaklarında bulunan 
çeşitli kesin maddeleri vardır. Rumen muhtevasında 
bulunan başka biyolojik değerliliği ve sindirime ka
biliyeti çok yüksek bir protein olan rumen mikroor
ganizmaları da yoğun bir şekilde bulunmaktadır.
Rumen sıvısı aynı zamanda rumen mikroorganizmaları 
tarafından sent.ezlenen çeşitli B.vitaminlerince de 
zengindir. (Vitamin B.R. anilizi Kunich Veteriner 
Fakültesinde yaptırılmıştır.) Bu değerde bir madde 
yukarıda da değinildiği üzere (1975 kesimleri göz 
önünde tutularak hesaplanırsa büyükbaşlarda ortalama 
rumen muhteviyatı 25 Kg. küçükbaşlarda 5 Kg.)
Kesilen B.baş 26.93.000 X 25 - 67.225.000 Kg.

küçük baş 23.514000 X 5 =117.570.000 Kg.
toplam 174.795.000 Kg. rumen muhteviyatı işe yaramaz 
bir.madde o],arak atılmaktadır. Hava eeryanlı kurutma 
dolabında 55 C^de bir kaç gün bırakılarak kurutuldu
ğunda % 12-16 oranında kuru madde elde edildiğine göre 
ortalama % ü olarak elde edildiğini hesaplarsak; 
yılda bu miktar; 174795000 kilonun % 14'ü 24.471.300 
Kg» kuru rumen muhtevası elde edilmiş olacaktır»



Kuru rumen muhtevasim kapsadığı çeşitli besin mad
delerini belirtmek amaca ile yapılan analizlere 
ilişkin sonuçlar aşağıdaki -cetvellerde gösterilmiş
tir.
Besin maddeleri %
Kuru madde 92.41
Ham kül . 13.10
Arganik madde 79.31
Ham protein 8.7C
Ham yağ 3,08
Ham selullöz 21.25
N.suz öz maddeler 45.27
Kalsium 0.65
Fosfor 0,65
Vitamin B- 0 2.00 mg./Kg.

Rumen muhteviyatında çeşitli aminoositler»
Aminoasit ar

t»
Argiuin 0.40
Lizin 0.53
Histidin 1.13
Metionin 0.23
Sistin 0.13
Triptofem -
Glisin 0.51
Penilalanin 0.53
Tirozin 0.25
Lösin 0.78
İzolosin 0.54
Treonğn 0.44
Valin 0.54
Rumen muhtevasında bulunan çeşitli aminoasit miktar
ları rasvonlarındkuruluşuna ve özellikle kesim
anındaki resobsiyon derecesine göre geniş ölçüde
değişebilir.
Deneme rasyonlarma; %5 soya küsbesi yerine katılan.
rumen muhtevasındaki çeşitli aminoasit miktaömın
soya küsbesindekî aminoasit miktarından yaklaşık
olarak bir misli fazla olduğu saptanmıştır.
Civcivler üzerinde yapılan aşraştırmadan alman so-
nuçlara göre önemli bir yem tasarrufunu etkileyen
rumen muhtevasının mezbaha yan ürünleri arasında yer
almasının büyük ekonomik faydalar sağlayacağı kanı
sına varılmıştır.



Sonuç ;
Mezbahalarda kesim sonucu açığa çıkan rumen muhtevası
nın çivcivlerde yen olarak değerlendirilmesi amacı ile 
günlük newhamoahire•civcivleri üzerinde büyütme deneme
si sonucu, koctroi gurubuna % 4 balık unu ve % 13 soya 
küsbesi bir rasyon yedirilmiş, birinci deneme gurubuna 
sadece 3 13 orağında soya küsbesi, ikine i denen 
buna ise % 14 soya küsbesi + % 5 rumen trub',evası ile 
hasırlanan cır rasyon verilmiştir.
Guruplarda en yüksek canlı ağırlık artışın?'. kontrol 
rasybnu i3.e ulaşıldığı halde % 5 rumer muhtevası yedi 
rilen hayvanlarda yeri ve yem proteinlerinin en iyi 
şekilde değerlendirildiği görülmüştür.: Ancak kont 'ol 
ve derecen gurupları arasında saptanan farklar istatio- 
tis analizlere göre önemsizdir»
Bu lurunı re, 1 çeken ülkelerde rum l!
levasının civciv büyükse ra syor.l arında önemli bir yem 
tasarruf;! a ağlı ya c a 'i muhakkak'm, r.-.
Tedbir _i
fonunun müsait teşkilatı bulaman £.3, ■ Kombinal rıhı 
vakit geçirilmeden evvelki tatbikat uyaransa ele . 
câs.ı gereği üzerinde durulmalı buu

ÖLÜME Gl.gEy.. HAYV Alil .AR
1- Giriş ;

Raporumuzda Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin yayın
larına göre kasaplık güce göre deri üretimi cetvelinde 
1975 yılında 864.000 büyükbaş 3.556.000 küçükbaşının 
öldüğü belirtilmiştir»
Bu ölümlerden % 10 noksanlığı iİç deriden istifade 
edilmekte ise de bunların düşük evsafla olduğu, ölüm
lerden mühim bir organ olan bağırsakların tama raiyle 
yok olduğu gibi ortalama 130 Kilo büyükbaş (sakadatı 
ile) 30 Kilo küçük (sakadatı ile) küçükbaş hesap eder
sek bunların Rendering tesislerinden değerlendirilme
diğinden 313.000.000 Kg. Hain madde heba olmaktadır. 
Bundan % 20 Et-Kemik unu olarak 43.000*000 Kg.»rende
ring yağı olarak 11.000.000 elde edilmesi kabul olurdu
2- Tedbir :

Bugün batı bölgeleri, Amerika gibi memleketlerde 
ölen hayvanlar kurulmuş rendering tesislerine haber 
verilmek suretiyle tesislerce alınıp değerlendiril
mektedir, Hatta bazı Afrika memleketlerinde örnek ola-. 
Kenya, Nijerya, Tunus gibi seyyar Kombinalara yerleş
tirilmiş tesisler- key köy, kasaba kasaba dolaşarak



o lü hayvanlan toplayarak işlemekte olduklar:, öğrenilmiştir»

Bu usulün tatbikatıran memleketimizde de sağlanması mümkündür» 
Efc'yleee hayvansal yem sıkıntısı çeken ve kurulmuş bulunan yem sanayii 
tesislerine yetmeyen bu katkı maddesi temin edilebilir kanısındayız»

GEKBL TEDB İRLER

a- Yan ürünler etin maliyetini etkilediği için daha dikkatlice 
ve daha kaliteli olarak elde olunmalıdır» BSylece daha fazla 
değerle sat , , müridin olacaktır» Bu. suretle etin maliyeti de
düşecektir®

b- Yan ürünlerden ileri ülkglerîn faydalandığı ölçüde yararla - 
m İme. ladır ■. Bunlardan ilaç ve kimya sanayiine de ham madde 
sağlamalıdır« örneğin, kandan yalnızca kan unu elde edilme - 
yip, kristalise albumine kadar gidilmelidir» Beri, jelatin, 
margarin «İde edilmesi gibi hususlar üzerinde de önemle dtı - 
rulmalıdır»

Diğer kesimlerce ele alınmadığı takdirde kamu kasi - 
rninco bu sanayiler bizzat geliştirilmeli veya ortaklıklar 
şeklînde bu gibi girişimler teşvik ve himaye edilmelidir» *
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!7T Y a  ET MAMULLERİ SANAYİİ Ö.İ.K.
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IffT .MÜSTEŞARLIK TOPLANTI SAIONU 
( Toplantıya çağrılanlar )

1. Vedat 3AS0GUÎ

2. Yenar üEMİREL 

3u Nuri ÇAGIŞ

l,o Soysal TÜTÜN®

5. Nurettin SÖNMEZ

6. â0 Kemal GÖĞÜŞ

7. Öner HEKİM0GI1?

8. Recep ÇALI

9» Takla BÜYÜKüTI'U 

10. Rafet YAVUZ

11., Acar .KILIÇHOĞLU

12., Kerim SUBAŞ 

13* Ertuğrul ELGUH 

14» Türkân AKÜZÜM 

15» Teval ÖZGÜN

16.» Kasaplar Derneği

17. Regit SELÇUKHT

18., Cemil BÜLBÜL

19. Ferhan CÂNYOID&Ş

20. İG3ÎE-ANKARA 
Dilek Ü3GÜM?

21. Gün sar Î1GAZ

Olda Tarım v e  Hayvancılık Bak.Vst.İşl»Gn<>Md.ğü ANKARA 

ıs a c w a s  ANKARA

II I* II K t! ti II

ü s  a  î t  w  n  s ı

Beşlar Soll,Ştij» Kağıthane Kemerburgaz Cd.No.TO

Ank .Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

ToSîraat Odaları Birliği İzmir 0s.d.24A~5

n tt «

E.3JS. Genel PEidür Başaüşaviri 11 98 59

B İşletmeler Müdürü 1.1 99 51

İSTANBUL

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA 

ANKARA

T .Sı mi Kalkınma Bankası Meclisi Mebusan Cd„ 137
P.K.4-9 Fı ndıklı / İST A NBIJ L

(İzmir İhracatçılar Birliği)Atatürk Cd.142-146 İ21İİR 

n b it v ” İS İR

Sanayi Teknoloji Bakanlığı ANKARA

n n m ANKARA

Uluş Taşhan Kat 8 00.52 ANKARA-

Olda İşi.Genel Md.ğü P.K.36 15 65 46 Yenimahalle/
ANKARA

T .Ticaret Sanayi Odalara Birliği »

Konur Sokak No ,10 M

Gıda-Taıım Hayv, Bak. Tarim-Ürün-Yağ 17 58 75 "
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1.6.1976 ___
9f30 Mis. TOP o Salonu

ET ve El' MAMULLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
( İlk Toplantısına Katılanlar }

Katılacak Üyenin Adı Kuruluş Unvan Tel.

Reşit SELÇUKLU 

fener DEMİRE!, 

lülizar İLGAZ

Cada-İş Geni. Md»

Vet.Iş.Gn.Md.

Tarım-Bak.Paz.Ba- 
ireni Başkanlığı

Daire Başkanı

Uzman

Teknik Sİ esnan

15 65 95/29* 

03 Ialah&n

Dilek ÜLGÜNAY İGEME Danan 17 81 53

Dmep L.KEKİMOĞLD TZGB Müşavir 25 23 13

A.Tekin BÜYÜKüTKO E.B.K® Genel Müdür 
Başmüşavîri

11 98 59

Saf et YAVUZ E.E.K. İşletmeler Md» 11 99 51

I!car KILIÇIIOGIE T.Sınai Kal.Eankası İktisatçı 45 90 80

Kerim SUBAŞI Canlı Hay.İhracat511ar 
Birliği Başkan 24 86 12

Sulh i AYDIN Kasaplar Derneği Ba ş ka ta "Ankara" 11 59 20

Dsnıan BAĞRIAÇIK İt n 3 "Konya" 1 15 89

Halil -AFACAK <1 rt 2» Başkan 1 47 72

Seani DEMİRBAŞ it tt Başkanı "Elazığ" 12 56

3elâl YÜRBAYKDÇ n n « "Kayseri" 49 10

Süleyman BAYSAL n Fİ " "Kütahya" 1888

&hmefc BUIMUŞ 
Sehmet KOKKDŞ

1i
n

II
«

" - "JSrzurusn" 
" "Kütahya" 1888

Kasaplar Der.Egk. Vek. 
Sabahattin Sarakaya
Kasaplar Der.Eşk. 
Osman Yılmaz

Kasaplar Bsrnek Bşk» Erzurum Uye
Muammer Ozuroğlu Selahattin Baytok

Mardin Kasaplar Dar .Bşk. Nurettin Sönmez 
Kaşif Delmen Y«Mimar

Beşler Gıda San/İst® 47 51 83



(Mî-3)”197«/82» 

___________________ £L_İ_____________

YAZAR: D P T

Dördüncü Beş Yıllık 
doküman ADI: Kalkınma Planı Et ve 
____________ F.h Mamülleri Özel İhtl-



Yay m ve Ten;.;il Şube: 1 
Matbaa Birimi 

1977 - ANKAKA
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