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Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkından. 91 sar 
yılı Kanunun 7 ve 8 İnci maddelerine göre kurulan Özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
latının İzni olmadan yayın ve referans İçin kullanılamaz.

550 Adet Basılmıştır.



Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel ihtisas Komisyonları» kurul
muştur.

Özel ihtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı'na, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak’, ve ülkenin bütün 
olanaklarım değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel ihtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü
re; Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel ihtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

özel ihtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanları yürütmüşlerdir.



Özel ihtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha
zırlanmış ve bütün, komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânları, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer
mektedir.

Özel ihtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

özel ihtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel ihtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.
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Ua Vü UNLU MmULLBH SANAYİİ ÖZEL İHTİSAS KOMİ S YO IF rlTDA

lüiîEV ALİ,LA.SI ü'AYDALI GÖRÜLEN ÜYELERİN İSİM VE ADRES LİSTESİ:
( Soyadı Harfine {'öre sıralandırılmıştır )

0. Hulusi Akpulat
İstanbuılı Elemek Sanayii İşveren Sendikası Başkanı İSTANBUL 
Ayhan Aktan
Ankara Değirmencilik A.Ş. Adsız Sokak Maltepe / ANKARA 
Mahmure Arıkan
T.M.O. Genel Miid.lüğU Alım ve luhafaza Nüd. Yenişehir/AiîKARA 

. ;iu z a f i' e r A sena
Orta Anadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü 1.K.226 ANKARA 
Cengiz Atılgan
Gıua İşleri Genel Nüd. i ,X.36 Yeııi.ıahalle / A .CARA 
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Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
birliği ı KİRA
Ergili Çayırlıoğlu
j.ayacıli-: Sanayi ve Ticaret A.Ş
Kâğıthane Cendere Cad. Bos ta" So cak 3--5 Şişli / İSTANBUL
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Prof. Dr. Orhan Köksel
uacettope Üniversitesi Beslenme ve Gıda Eilinieri Rns. ANILARA
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Orta Anadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü P.K.226 ANKARA 
Hazım Özkaya
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknoloji 
kürsüsü ANKARA
prof.Dr. Erdal Saygın
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kürsüsü Bornova / İZMİR
Doç. Dr. Rafet Seçkin
Ankara Ön. Ziraat Fak. Gıda Bilimi Teknolojisi Kürsüsü ANKARA 
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Sinan Siuangil 
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I. . G İ R î Ş :

1. Sektörün Tanımı ve Sınırlanması :

Buğdayın özelliği, Tarımsal-Kimyasal ve Fizikseldir.

Çiftçi için; buğdayın büyümesi verimi, hastılık1 arı, 
dayınıklığı, iklim şartlarına uygunluğu ..s. mühimdir.

Diğer taraftan}fırıncı, duğdaym daha doğrusu buğ-«
[
daydan elde edilen unun Kimyasal özellikleri ile ilgilenir. 
Batın aldığı unun gayesine hizmet etmesi esastır. Hangi çe- 
it mamul yapacak ise unda o kimyasal özelliği arar.

Değirmenci, çiftçi ile fırıncının arasındadır. Onun 
Lçin bağdayın fiziksel özelliği başta gelir. Un Değirmenciliği 
'MEKANİK" bir ameliyadır. Amacı; Endospermden kepeği ve rüşeym': 
îyırmak ve endosperm'i öğütmek un'a çevirmektir.

Muhakkak,ki değirmencinin, buğdayın ve Un'un tarım- 
lal ve kimyasal özellikleriyle de bir dereceye kadar ilgili
l

>lması doğaldır. Zira, çiftçinin iyi buğday üretmesi iyi un 
»İde etmesine vesile olacak, böylece özel buğday paçalları ile 
fırıncıya, dolayısıyla tüketiciye görevini kusursuz götürmek
»lanağını bulacaktır.

Buğdayın un haline getirilmesi basitinden, bu günün 
eknolojisine cevap veren tesisler tarafından yapılmaktadır, 
unlardan;"Kara Değirmenler" biri sabit diğeri hayvan, su ve- 
a motor gücüyle döndürülen üst üste konmuş yuvarlak özel taş- 
rdan, diğeri Valsli Değirmenler; yüzeyi yivli ve düz çelik 
lindirlerin sistematik bir düzende kombine edilmesi, gücünü 
veya elektrikten elde eden modern yapılardır.





Raporumuzda konu olarak Valsli Değirmenler ele alınmıştır» 
Kara Değirmenlerin bu günün un teknolojisi içerisinde de
ğerlendirilmesine imk&n görülememiştir. Hevcut Gıda Madde
leri Tüzüğüne cevap verecek nitelikte kuruluşlar değildirler.

Valsli Değirmenler arzu edilen randımanlarda un 
verebilen tesislerdir.

Randıman; 100 birim temiz buğdaydan alman un mik
tarıdır. 80 Randımanlı un demek 100 Kg. temiz buğdayın kayla- 
şık 80 kg.nın ün kalan 20 Kg.nın ise kepek (endosperm) dedi
ğimiz buğday kabuğu olduğudur. Randıman rakkamları düştükçe 
unun içerisinden şekil, renk ve kalite yönünden daha elveriş
siz fakat unlu maddeli kısımlar ayrılmış demektir ki buna 
B0NKALİTS adı verilir ve miktarı # 10'a kadar çıkabilir.

Bugün Gıda Maddeleri Tüzüğü her tip Un'un fizik
sel ve kimyasal özelliklerini belirlemiştir.

Tüzükçe imaline müsaade edilen un randımanları :

71'e kadar randımanlı (71 dahil) una Ekstra-Ekstra un

74-76 (76 dahil) randımanlı una Ekstra Un

79-81 (81 Dahil) randımanlı una birinci nev'i un

84-86 (86 dahil) randımanlı una ikinci nev'i un



2. Tarihçe ;

Değirmenin tarihi içindeki gelişmesini bırakarak, 
bilhassa Cumhuriyet dönemindeki seyrini izliyelim. İmpara
torluk döneminde genellikle Un-Ekmek işletmeleri gayrimüs
limlerin elindeydi. Un'un yerlere dökülmesi, hele hele çiğ
nenmesi nimete saygısızlık olduğu gerekçesiyle müslüman 
Türklerce bu sanayi yıllarca ekalliyetlerin, bilhassa rum- 
larm inhisarında kalmıştır. Ancak Cumhuriyetle beraber 
Türkler giderek yaygınlaşan bir tempo ile bu sanayie sahip 
çıkmışlardır.

Beynelmilel isim sahibi MİAG, BÜKLER ve SİMON gi
bi firmalar modern teknolojiyi de yeni yeni ithal edilen
fabrikalarıyle Türkiyemize tanıtmaya ve yaymaya başlamış
lardır.

Ancak 1965 lerden sonra tek tük yerli değirmen ma- 
kinaları sanayii kıpırdaması başlamış ve bugün valsler ha
riç bütün değirmen makine ve teçhizatı yapılmaya başlamıştır

Yeni tesisler teknolojiyi de beraberinde getirmiş
fakat bu pek yaygın bir görünüm halini almamıştır.

konulara, biz değirmencilerin çağdaş teknolojinin 
gerektirdiği göz ve açıdan bakmamamız onun bugünkü düzeyde 
kalmasına sebep olmuştur.



SANAYÎNÎN BUGÜNKÜ DURUMU

Teabit edilen listeleri» iacelenmesindin de görüleceği gibi 
1976 senesi itibariyle memleketimizde yaklaşık olarak 6.176.100 
ton/yıl değirmen kapasitesi mevcuttur. Buna 1976 sonu veya 1977 
başında devreye girecekleri de ilâve ettiğimiz takdirde bu ka
pasite 6.736.800 ton/yıl bulmaktadır.

Yılda nufus artış oranını $ 2,5 kabul ettiğimiz takdirde 
1976 yılı nufusumuz 4-0.515.715 e ulaşmaktadır.

;.u-ıtelii kaynakların buldukları, yılda kişi başına buğday 
tüketimi farklı sonuçlar vermektedi». Bugün ulaşım imkanlarının 
artması köy nüfusunun da değirmen unu ve bunun yanında diğer gı
da maddelerini de tüketmesini sağlamıştır. Bu nedenle buğday tü
ketiminin kişi başına azalma göstermesi olağandır. Tüketimde or
talama rakkan ( ^ehirlifKöylü ) 181 kg./yıl/buğday olarak almıştır, 
ou rakkama bulgur tüketimi dahil değildir.

Bu rakkan üzerinden hareket ettiğinizde 1976 yılında tü
ketimin 7.333.342 ton/yıla ulaştığı ortaya çıkar.

Bugün piyasada un sıkıntısı hissedilmediği ve kış aylarında 
bazı değirmenlerin 3-4 ay çalışamamalarına rağmen 586.542 ton/yıl 
•capasite açığının veya bundan da fazla kapasitenin Kara Değirmen- 
lerce kap atıldığına veya ttucetim rakkamımızın sıhhatsizliğine inaıı- 
jfiıc gerekir.

Muhtelif Kuruluşların teûbit ettikleri kişi başına Yıllık 
fü.cetii.ı raKJtamları;
D.I .T. Birinci Boş Yrıllık Kalkınma Planında 195-205 kg./yıl

İkinci " "
ijçüncü " "

J. Ziraat Bankası 
Sanayi kal :ııuıa Bankası

I I

II

I I 186 kg./yıl 
200 kg./yıl

160-174,7 kg/yıl 
181 kg/yıl
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TEKNOLOJİ

Buğday değirmenlerde aşağıdaki işlemlerden geçer;

Terrıizleme-yıkama-kurutma-öğütme. Değirmene gelen Buğday 
dnee buğday sasörlerinden geçer, iri taşı, çöpü ve tozu alınır. 
İkinci sasörde uzun veya yuvarlak yabancı daneler ayrılır, ma
densel parçaları tutan manyetik temizliyiciden geçer, daha sen- 
ra fırçalanır. Bundan sonra, daneler yıkanarak bir kurutma iş
leminden geçirilir, bu işlem daha iyi ve daha çok un elde etme
yi sağlar.

Öğütmenin amacı, unu dane çabuğundan, kepekten bozmadan 
ayırmaktır.

Bugün değirmenlerde silindirik öğütücüler kullanılır.Buğ- 
day daneleri art arda gelen silindirlen! gittikçe incelen ve sık
laşan yivli birçok öğütücülere yollanır. Bu makinelerde irmik ve 
ıcepek karışımı bir un elde edilir. Elek makineleri unu kopek ve 
irmikten ayırmağa yarar. Tane iç parçaları denen irmik birlikte 
sürüklediği undan elenerek ayrılır. Kabuklu imi ::i beyaz irmik
ten ayırmak için, kaba un eleyicilerle ( irmik sasörleri ) ele
nir. Kabuklusu yeniden yivli öğütücülere yollanır. Beyaz irmik
ten kalan kabuklar ayrıldıktan sonra, irmikler düz silindirler
den geçirilerek ezilir un haline getirilir. Öğütme ve eleme iş
lemleri sonucunda elde edilen çeşitli nitelikteki unların har
manlanması ile, çeşitli randımanlı unlar elde edilir.
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1. İSTANBUL BÖLGESİ TMO Ayxrxıta

FABRİKANIN BULUNDUĞU YER:
GÜNLÜK KIRMA KAPASİTESİ

IL ADI: İlçe adi: FABRİKANIN ADI: BUĞDAY/T

İstanbul Merkez Ayvansaray Değ. T.A.Ş. 360
II 11 Şark Değirmencilik T.A.Ş. 220
II II Balat Değirmeni T.A.Ş. 200
II II Kasımpaşa Un Fab. Ltd. Şti 180
II II İstanbul Değirmeni 130
II II Yeni Pak-Un Un Fab. 160
II tl Beşiktaş Un Fab. 100
II II Öğütücüler Koli. Şti. 55
II II Karaağaç Un Fab. 40
II 11 Güven Un Fab. 15
II II Çakır Gıda Sanayi A.Ş. 100
II II Boğaziçi Değirmencilik A.Ş 160
11 II Eren Un Fab. 60
II M Marmara Un Fab. 90
II n Hascan Un Fab. 100

SAKARYA Adapazarı Sakarya Un Fab. 95
II İt Sümer Un Fab. 40

KOCAELİ Derince Susambaş Değirmencilik T.A •Ş. 200
TEKİRDAĞ Muratlı A'kın Değirmencilik Koli, ş ti. 60

II 11 Ğzbil Un Sanayi 35
»1 Kalkara Besi Sanayi Tic. Ltd. Şti. 70
11 II Özdoğuran Un Fab. 150
II II Marmara Un Fab. 200
II II Yılmaz Un Fab. 45
İt Çorlu Trakya Değirmencilik Ltd. şti. 270
II II Tülümenler Koli. Şti. 70
II II Besin Sanayii ve Tic. A.Ş. 50
II II Tacettin Güray Un Fab. 18

i£DİRÎ.rE Merkez Trakya Un Fab. 110
II 11 Meriç Un Fab. 40
11 II Dönertaş Un Fab. 45
11 II Ataç Un Fab. 70
II • 'Zun Köprü Aziz Yağcı Un Fab. 40
II II Buzcular Koli. Şti. 40
II II Oztürkler Koli. şti. 100



İSTANBUL BÖLGESİ

FABRİKANIN BULUNDUĞU YER:
GÜNLÜK KIRMA KAPASİTESİ 

İL ABI: İLÇE ABI: FABRİKANIN ADI: BUÖBAY/TON

EDÎRı.E Keşan Küçül: Doğancı Koli. Şti. 10
" " Keşan Un Sanayii 45

KIRKLARELİ Babaeski A. Talisin Diker Un Fab. 100
11 " Taylanlar Un Fab. 50
" " Öğütücüler Un Fab. 40
" " Sinanlı Un Fab. 40
" Lüleburgaz Uııaş Tic. A.Ş. 70
" " A. Siya Çetiııtaş Koli. çti. 40

YMKÜİf: 45 Fabrika L 41 Fİ T ).;



2. ÎZMÎR BÖLGESİ

FABRİKANIN BULUNDUĞU YER:
GÜNLÜK KIRMA KAPASİTESİ

İL ADI: İLÇE ADI: FABRİKANIN ADI: BIJĞDAY/TON

İZMİR Merkez Hilâl TJn Fab. 150
I I I I Yeni Un Fab. 100
I I I I İhtilas Un Fab. 110
I I I I Ege Un Fab. 205
I I I I İzmir Un Fab. 110
I I t l Birleşik Un Fab. 250
I I I I Altmbaşak Un Fab. 200

BALIKESİR ilemez Özler Un Fab. 30
I I I I Özak Un Fab. 61
I I I I Yırcalı Un Fab. 76
I I I I Enginlioğlu Un Fob. 67
I I n TJn-lş. Un Fab. 20
I I n üzer Koli. şti. 10
I I Bandırma özsoylar Un Fab. 80
I I Gönen Altınöz Değirmencilik 10
I I Susurluk Tunalılaı- Koli. şti. 21

!.KSA Burs a Srsoy : ,n Fa,b. 90
I I 11 Kestel Un Fab. 30
I I 11 Çekirge Un i;’ab. 40
I I Karacabey Ar Değirmencilik ıı Fab. 35
I I Fİ. ICemalpaî;:a Sabri Değirmencilik rn Fob. 80
M 1» Diivonc iler " " 35

AY DIü Aydın Eyüp şahin U'u Fab. 40
I I Süre Seke Değirmen ve Tic. A.Ş. 132

DrJAİZLİ i. i e r.r e s Doğan Un Fab. Koli. Şti. 30
I I I I Kaşıkçı Kardeşler F-ı Fab. 50
I I I I Karakurt Un Fob. 60

ıtAijoA i..a ıisa Kthera Turhangil Koli. Şti. 55
I I 11 Untaş İürkiye A.Ş. ISO

I I Salihli Aîcin T[n Fab. 150
I I I I Özal T 'n Fab. 00

ÇAi.A’1 ZAM• ,er!:es Kale ' n . ab. 70
I I Bifa İsmail Okyaylar T’n Fab. 30
I I 11 ■Kiri ,'iifit »kyaylar TTn Fob. 30

YEKÜ 34 fabrkca ^ 2Ğ47 TOİ



3. AFYON BÖLGESİ 

FABRİKANIN BULUNDUĞU YER:

İL ADI: İLÇE ADI: FABRİKANIN ADI:

AFYON Merkez

Bolvadin
Şulıut
Dinar

ESKİŞEHİR Merkez

UŞAK
II
II

.bUKDUR
II
II

IüiAiiîA
II
II

.bİlu'jC İK
II

A.: T AI. YA
II
İt

AÜTAliİA

Çifteler
I/i erk ez

II
Lûiiez
kcrkez

II
II

. terke z
II

ügridir 
Karaköy 
Pazaryeri 
Merkes

tl
Finike
Merkez

Tavşanlı

Uğur Un Pab.
Başar Un Pab. 
îhsaniye Un Pab. 
Biçici Un Pab. 
Bolvadin Un Pab. 
Saçaklı Un Pab. 
Dedeoğlu Un Pab. 
Gürcan Un Pab. 
Kardeşler ’Tn Pab. 
Yaain Çakır Un Pab. 
Kanatlı Un Pab. 
Mühendisler Un Pab. 
Örnek Un Pab.
Pakun Un Pab.
Erman Un Pab. 
çifteler Un Pab. 
Sofuoğlu Un Pab. 
Uşak Un Pab. 
îirioğlu Un Pab. 
Berberoğlu Un Pab. 
Vahcangil Un Pab. 
Kabacalı Un Pa,b. 
Hediye Aicun Un Pab. 
Dere "n Pab.
Bozova Un Pab. 
Karaköy Un Pab. 
Kınık Un Pab.
Keoez Un Pab.
Akun Un Pab. 
nadir ”n Pab.
İşler Un Pab. 
Altrnkaya Un Pab. 
Kütahya Un Pab, 
Tavşanlı Un Pab.

GÜNLÜK KIRMA KAPASİTESİ 
BUÖDAY/TON:

60
120
50
30
30
17
30
50
50
85 
125 
90 
64 
76 
20 
10 
10 
10 
20 
60 ~
50 
10 

35 •
2R -
35 - 

120
36 

175 
125
10 
70 
25 
15 
00

YJKİhl: 34 FAB.’ÎK, ^ 1021 TOİI



4. ankara bölgesi

FABRİKAMIN BULUNDUĞU YER:
GÜLLÜK KIRMA. KAPASİTESİ 

ÎL ALI: İLÇE ADI: FABRİKAMIN ADI: BUĞDAY/TON:

ANKARA Merkez Polatlı Un Fab. 50
" " Anlcara Değirmencilik A.Ş. 160
" " Yemak Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 60
" u Özkaşıkeı Bulkon Un Fab. 120
" " Başkent Tic. ve Sanayi A.Ş. 110
" " Kaman Un Fab. Koli. şti. 90
" 11 Ankara un Sanayi A.Ş,,. 90
11 " Yeni Bereket "n Fab. 60
u " Murat Un Sanayi A.Ş» 200
" " Göltaş Un Sanayi A.Ş. 40
" " Akun Un Fab. 65
" ” Sağlam Un Sanayii 70
” " Yıldırım "n Fab. 70
" Gölbaşı Gölbaşı Un Fab. 100
" Folatlı Anadolu Un Fab. 80
" 11 Altmbaşak Un Fab. 60
" " Has Un Fab. 60
" " Öz Un Fab. 75
" Keskin Aran bağ Un Fab. 40
" Kırıkkale özakçan Un Fab. 150
" " Boran Un Fab. 40
" " Yeni Un Fab. 40
" ş.Koçiıisar Tuz Gölü !Tn Fab. 90

YOZGAT ı.ierkez Yılmazlar i’n Fab. 18
" Sor un Bektaşlar Koli. şti. 40
" Yerköy Yerköy "n Fab. 50
" " Gtiven Un Fab. 35
11 " Aslan Vn Fab. 60
" " Sağlamlar Un Fab. 60
" Yenifakılı Yenifakılı Kalkınma Koop. 45

Kaİ’.TA IL.u Devrekani De_JCas Un Fab. 50
ÇA. CIRI .erkez Zincirlioğlu lalefleri 50
.I,;; SUİR .erkez Ekinciler şehir nn Fob. 50

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



4. AnKARA BÖLGESİ

PABRİKAİllN BljJıTTİiDUĞU YEH:
GlJîILÜKKIRf/lA

ÎL ADI: İlçe adi: FABRİKA 141N ADI: BT’ĞDAY

an, 4:!İH Merkez Anadolu rn Fab. 30
ır II Bereket Dn Fab. 60
II II Akbal TTn Fab. 20
II II Kervansaray ,rıı Fab. 60
II II Yeşilliler Tin i1’ab. 50

KAYSERİ Merkez Sarzyıldız ”n Fob. 80
II II De;tirnenellik A.M. 110
II II Bilenler Un l'ab. 60

«Ollf DLDAK llerkez Zonguldak Değirmene ilik 75

YMKliiî: 42 MALRİ.KA 2923 TON



KONYA BÖLGESİ 

FABRİKAMIN BULUNDUĞU YER:
GÜNLÜK KIRIvlA KAPASİTESİ 

İL ADI: İLÇE ADI1; FABRİKANIN ADI: BUĞDAY/TON:

KONYA Konya T.M.O. Horozlu Un Fab. 150
" " Ova Un Fab. 150
" " Gödeneli Değirmencilik Ltd. Şti. 14-0
" " Yayla Değirmencilik Tic. A.Ş. 100
" " Sinangil Un Fab. 80
" " Altın Apa Un Fab. Koli. Şti. 60
" " Maktaş Makarnacılık ve Tic. A.Ş.. /20
" " Konya " " Ltd. Şti. 55
" " Sinangil Konya Un Fab. 50
" " " Kasımpaşa Un Fab. 55
" n " Toroslar Y'n Fab. 80
" " Fethiye Un Fab. 100
" " Yeni n r‘ab. 40
" " Kemer Un Fab, 25
" " Altınbaşak Fab. 20
" " Arı n Fab. 25
" " Kayacık Un Fab. 18
11 " SaroyünU Un Fab. 50
" 11 Yenice Ün Fab. 20
" 11 Yeni Saadet Un Fab. 35
" Karaman Biri ile Un Fab. 60
" " Hasun Un Fab. 60
" Ereğli Tezcan Un Fab. 7
" Aksaray Eski Azmi Milli T.A.Ş. 35
" Konya Yeni " " " 60
" " Yeni Dirlik ’ n Fab. 65
" " Altın Apa T'n Fab. ^oll. Şti. 60
" " Kasımpaşa Trn Fab. Ltd. şti. 54
" " Ova Un Fab. A.S. 150
" " Yeni Un Fab. Koli. Şti. 35
" " Gödeneli Değirmencilik im Fab. 100
" " Sinangil Tic. A.Ş. 50
" " Fethiye Değirmencilik Tiç. A.ş. 70
" " Konya .makarnacılık vo Tic. Ltd. Ş. 20
" Toroslar Un Fob. A.p. 80



5. KONYA BÖLGESİ

FABRİKANI» BOLUNDUÖU YER:

İL ABI: İLÇE ALI: FABRİKANIN ABI:

KONYA Sarayönü
n

Yarma
Kadınhan
Çınara

Akşehir

AİGDE Ai5de
" Koçnisar

j.EVKEHİR Nevşehir

Derya Un Fab. 
Emek Un Fab.
Has Un Değirmeni

Uysal. Un Fab.
Sayıcılar Tin Değirmeni 
Yeni Un Değirmeni 
Altınova Un Fab.
Gülal Un Fab.
Zafer Un Fab.
To.ıaloğlu Un Fab.
Tezcanlar Un Fab.
T.S.Z.T.A.Ç.. Niğde Un Fab. 
Tuzcuoğlu Un Sanayi 
Nevşehir Un Fab.

" I,ale Tin Fab.
" Yeni Çeşme Un Fab.
" İşçi Gücü Un Fab.

Kalaba ’T-op. Kızılırmak Un Fob. Kalaba ad.
" iieçiktepe Un Fab. " "
" • Karaoğlu Un Fab. " "

GÜNLÜK KIRMA KAPASİTESİ 

BUÜDAY/TON:

45
25 
15

6
26 

12 
15 
40 
30 
15 
10 
60 
35 
60 
00 

50 
40 
40

K.ş.no
55
70

CÜN: :jt FABRİKA J098 TON



İskenderun bölgesi

FABRİKANIN BULUNDUĞU YER:

IL ABI: İLÇE ADI s FABRİKANIN ADI:

ADANA

G.ANTEP Kilis

iAl

‘ERBİN

/u.TAKYA Hatay

Ceyhan Sarısakal Un Fab.
,r Karşıyaka Un Rab.
“ Seyhan Un Fab.
" Doğa Un Fab.
" Cumhuriyet Un Fab.
" Bossa Un Fab.

Acenbaba Un Fab. 
Göymen Un Fab.
Güneş Un Fab.
Büyük Arpacı Un Fab 
Karabiber T,n Fab. 
Arıca Un Fab.
Kara Koyunlu TIıı Fob 
Başaran Un Fab. 
Altmbaşak TTn Fab. 
Fıstıklar ,rn Fab. 
Nacak Un Fab.
Özova Uh Fab. 
ilenir Un Fab. 
Metanet Un Fob. 
Murat ' n Fab.
Örnek TU; Fab.
Yeni Un Fab. 
itac Un l-'ab.
Laroş Tic. ve San. 
Dokumacılar ’îı Fob. 
Örnek San. İş. Ltd. 
Altmbaşak Un Fab. 
lîurat Un Fab. 
Özbanak Un Fab. 
Gürler Un Fob. 
Çağlayan Un Fob. 
Çankaya Un Fab. 
Rende ”n Fab. 

İskenderun Bilcer Un Fab.
" Cumhuriyet Un Fob.

Kilis Acotnboba n Fol).

, lersın 
Tarsus

GÜNLÜK KIRMA KAPASİTESİ ; 
BUĞDAY/TON:

100 
243 
130 
100 
160 

90 

35 
60 
60 
60 
30 
60 
25 
30 
30 
30 
40 
20 
30 
30 
22 
40 
80

45
iş. T.A.Ç. 40 

40
30
40
46
40
30
35
40

,30
65
60



6. İSKENDERUN BÖLGESİ

FABRİKANIN BULUNDUĞU YER:
GÜNLÜK

İL ADI: İLÇE ADI: FABRİKANIN ADI:

ADIYAıViAN Adıyaman Koç Komanda Koli. Şti.

KIRI.'lA KAPASİTESİ 

BUGDAY/TON:

inşa halinde

YEKÛN: 37 fabrika V 2075 TON



7. SAMSUN BÖLGESİ

FABRİKANIN BULUNDUĞU 
İL ADI: İLÇE ADI:

YER:
PABRİKAÎfIN ADI:

ÇORUM

ORDU

SAMSUN

’.İvas

TOK IT

Aı’IASYA Amasya

tl

Çorum

H

Ordu
Perşembe
Samsun
Kirazlık
Havza

Lal'ra

Ocı ıerek

To.:at

Saçlı Kard. Un Fob. 
Kozlular Un Fab.
Eras Un Fab.
Doğan Temizer Un Fab. 
Akbilek Un Fab.
Yeni Un Fab.
Hatipoğlu Un Fab. 
Haboğlu Un Fab.
Başak Un Fab.
Expres TJn Fab. 
Battaloğlu Un Pnb. 
Çarıkçıoğlu Un Fab. 
Orsan Un Fab.
Efirli Köyü Un Fab. 
Samsun Un Fab. 
Topçuoğlu Un Fab. 
Şehir içi T,n Pab. 
Teşvikiye Un Fab.
Emek Un Fab. 
şeref Un Fab.
Beşfcöz Un Fab. 
Sekizyüz Un Fab.
De cingöz Fab.
Ha3an Usta Un Fab. 
Frendeci/Aydın nn Fab 
Erişler Un Fab.
Ginısa Un Fab.
Gemerek Un Fab.
Doğan 1 n Fab.
Ekinci Un Fab.
Şükriı Gütrım ve Ort. 
Hamameıo;;lıı Un Fab. 
Kurtuluş TTtı Fob. 
Sabuncun-,1u Un ı'ob. 
özek Un .'ab. 
dirlik 'n Fab.

GÜNLÜK KIRMA KAPASİTESİ 
BUĞDAY/TON:

20
45
30
8
35
35
170
60
60
25
24 
12

120
120
01
72
25 
60
32 
15 
60 
50 
15 
30
15 Çalışmıyor 
70 
81

. 20 
60 
40

Cdll. ; ti. 40 
20.
133
33 
60
120



7. A.v.'OJN BÜLGESİ

h'AIîKÎSAuIM UUİOMDUGU YER:

GİÎHLÜK KIRMA KAPASİTESİ

İL ADI: İLÇE ADI: l'ABRİKAEIH ADI: BUĞDAY/TON:

TOKAT Turhal üzek ' n Rab. 150
" " Çuhadar tin Rab. 20
" Aiksnr iiiksar Un Rab. 20
" Erbaa İmbat Un Rab. 40

YEÎCUE: 39VABRİKA 2119 TON



8. ERZURUM BÖLGESİ

FABRİKAMIN BULUNDUĞU YER:
GÜNLÜK KIRMA KAPASİTESİ

İL ADI: İLÇE ADI: FABRİKANIN ADI: BUĞDAY/TO

ERZURUM Erzurum Polat Un Rab. 65
1» tt Palandöken Un Pab. 60
M II Aziziye Un Pab. 60
M II Tüzemen Un Pab. 10

İt Aşkale Dophan Un Pab. 20
I I Hasankale Çermik Un Pab. 40.

KARS Kars Topçuoğlu Un Pab. 40
üiRZÎtfCANTercan Başak Un Pab. 60

I I I I Ekinci Un Pab. 40
GÜMÜŞHANE Bayburt Çorub Un Pab. 20
AĞRI - Karaca Un Pab. 50
TRABZOR - Ekinci Un Pab. 50 -

I I - Ongan Un Pab. 65-
I I Akçaabat Kolonlu Un Pab. 70-
I I I I Elif Un Pab. 70 -

RİZE - Karadeniz ün Pab. 45
I I - Rize Değirmencilik Ltd. Ş t i. 35

ARTVİN - Artvin Ujı Pab. 70

YEKUN: 10 FABRİKA 070 TON



9. DİYARBAKIR BÖLGESİ

FABRİKANIN BULUNDUĞU YER: GÜNLÜK KIRMA KAPASİTESİ 
IL ADI: İLÇE ADI: ' FABRİKANIN ADI: BUĞDAY/TON:

DİYARBAKIR - Başak Un Fab. 100

n - Un Çeltik Tahin Koli. Şti. 50
II - Mehmetoğlu Un Pab. 60

MALATYA Tuncaylar Un Pab. 60
II Yeni Un Pab. 48
II — ,-ûral Un Pab. 65
II - Özkan Un Pab. 80'

VAN t Şamran Un Pab. 100
II - Göl Un Pab. 80

URPA - Birlik Un Pab. 15
II - Kasap Un Pab. 40
II - Yetkin Un Pab. 15

TUNCELİ - Merkez Değirmen Un Pab. 5
ELAZIĞ - Enginler Un Pab. 15

II - Çark Değirmene ilik Un Pab. 60
SİİRT Yeni Hayat Un Pab. 20

YEKÛN: 16 FABRİKA 313 TON



İNŞA HALtU» OUI re 1977 de 
DEVREYİ GİBNOEK OMU 

DBÖİ HlOfflSTER :

İZMİR BÖLGESİ
Balıkesir

II

Denizli 
lan ir

ŞLnasi Madak 
Marmara Un Fab. 
İnoeoglu Un Fab. 
Dedeoğlu Un Fab.

38 Ton 
76 " 

150 11 
250 "

514 TON

AFYON BÖLGESİ
Osmaneli
İsparta
Eskişehir
Uşak

Osmaneli Un Fab. 
Gelendost Un Fab.
Eren Un Fab. 
Ulubey Un Fab.

50 TON
?
?
?

50 TON

ANKARA BÖLGESİ :
Ankara Özkaşıkçı Un Fab. 80 TON

Başak Un Fab. 
Unsan Gıda

150 " 
100 "

330 TON

İSKENDERUN BÖLGESİ :
Adıyaman
Antakya

Koç Kornonda Un Fab. 
Rende Koll.Şti. 30 TON 

30 TON

SAMSUN BÖLGESİ
Çorum

Sivas
Sarkışla

Ümit Kavukçu 
Alaca Kazan 
Turhal Kazova 
Modem Un 
Madımak

60 TON 
40 "
35 " 
150 "
70 " 
355 TON
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EBZt'ISM BÖKESİ :

DİYARBAKIR BÖKESİ

Kelkit Kelkit Un Pab. 100 TON

100 TON

t
Mardin C&sre Un Sanşgrii 100 TON

" Kızıltepe Gıda San. 70 "
" lütjnt Gıda San. 50 "

Siirt - 80 "
Diyarbakır Metmet Oğullan 60 "

«. Gürbüz Un Pab. S
Van Altınelek Un Pab. ?

" Başaran Un Pab. 175 "

535 TON

YEKUN 1914 TON



BÖLGELER

İSTANBUL

İZMİR

AFYON

ANKARA

KONYA

İSKENDERUN

SAMSUN

ERZURUM

DİYARBAKIR

3.BEŞ YILLIK 
PLAN KAPASİTESİ :

2.884 TON/GÜN 

1.815 " "

1.290 " "

2.181 " "

1.403 " "

1.023 " "

1.444 " "

545 " "

591 " "

1976 YILI 
KAPASİTESİ .

4.121 

2.747 
1.821 

2.923
3.098

2.075 

2.119 
870 

813

KAPASİTE ARTIŞI

42,9

51,3

41,1
34

120,8

102,8

46,7
59.6

40.6

YEKUN 13.176 TON/GÜN 20.587 56,2
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BÖLGEIEHE GÖRE YILLIK KAPASİTEIER TOPLAMI /300 GÜN

1977 DE DEVREYE
BÖLGE_______________  YTT.T.TK KAPASİTELER_______________  GİRECEK KAPASİTELER____________  TOPLAM YILLIK KAPASİTELER

İSTANBUL 1.236.300 TON - 1.236.300 TON

İZMİR 824.100 I I 154.200 978.300 tt

AFYON 546.300 I I 1.500 X 547.800 I I

ANKARA 876.900 I I 99.000 975.900 I I

KONYA' 929.400 I I - 929.400 I I

İSKENDERUN 622.500 I I 9.000 X 631.500 I I

SAMSUN 635.700 I I 106.500 742.200 I I

ERZURUM 261.000 I I 30.000 291.000 I I

DİYARBAKIR 243.900 I I 160.500 404.400 11

YEKUN : 6.176.100 TON 560.700 6.736.800

X Noksandır, hepsi tesbit edilemedi.



NtİPUS DURUMD VE BÖLGELER İTİBARİ YIE 
ÜRETİM ve TÜKETİM

BÖLGE 1976 NÜFUSU YILLIK BUĞDAY ÜRETİMİ YILLIK BUĞDAY TÜKETİMİ
İSTANBUL 5.819.569 2.042.315 1.053.358 TON
İZMİR 6.376.423 1.188.808 1.154.132 "
AB YON 3.253.404 1.374.903 588.866 "
ANKAHA 5.398.07» 3.356.330 977.051
KONYA 2.170.592 1.845.996 392.877 "
İŞKENCE EUN 4.136.851 2.094.641 748.770
SAMSUN 4.923.366 1.003.452 891.129 "
ERZUHUM 3.840.266 593.533 695.088 "
DİYARBAKIR 4.597.082 2.200.677 832.071 "

YEKÜN : 40.515.715 14.700.655 7.333.342 TON
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BOLGEIERE GÖRE KAPASİTE-TAIEP KARŞILAŞTIRILASI

BÖLGELER KAPASİTE FAZLASI KAPASİTE NOKSANI
 _____ -yil/ton gün/ton  yil/ton gOn/ton
İstanbul D32.942 610

İZMİR 175.832 586
AFYON 41.066 137
ANKAEA 1.151 3,8

KONYA 536.523 1.788
İSKENDERUN 117.270 390
SAMSUN 148.929 496
ERZURUM 404.088 1.346
DİYARBAKIR 427.671 1.425

YEKÛN : 719.465 2.398 1.316.007 4.383,8



TEDBİR ve ÖNERİIER

1. a) Değirmen sanayicisinin bir federasyon ya da demek adı altında Türkiye
çapında örgütlenmesi, 

b) Gıda-Tanm ve Hayvancılık Bakanlığında Değirmencilik sorunlarına muhatap
bir makamın yada kuruluşun belirlenmesi,

2. Değirmencilik konulan ile ilgili tüm çalışmalann, aadece plân hazırlık 
dönemlerinde değil, devamlı olarak ilgili sektör ile Gıda İşleri Genel 
Müdürlüğünün müşterek yürütmeleri T.M.O., D.P.T. ve D.İ.E.nin de gerekti
ğinde bu çalışmalara yardımcı olması.

3. T.M.O. Değirmenci dialogu kurulmalı, Ofis, yegâne müşterisi olan Değir
menciye gerekli hizmeti gerektiği şekilde götürmelidir. T.M.O.buğday 
alım-satış baremleri Değirmenciyle müştereken yeniden günümüz gerçekle
rine göre hazırlanmalıdır.

4. Bölgesel buğday alım taban fiat uygulamaları (Son iki yıldır uygulana- 
gelmektedir.) Orta Anadolu Değirmencisini, müşkül durumda bıraktığından 
1977 döneminde bu yanlış uygulamadan kaçınılmalıdır.

5. Gıda Maddeleri Tüzüğü, Ülkemiz koşullarına uygun olarak yeniden düzen
lenmelidir. Gıda İşleri Genel Müdürlüğünce denetim ve yürütülmesi gerek
lidir. Bugün üç-beş şehire tatbik edilebilen yetersiz kontrol sistemi, 
yurt çapında uygulanmalıdır,

6. Un ve Değirmen Sanayii İçin "Teşvik Uygulaması" sureti kat'iyyede kal
dırılmalıdır.

7. Değirmen sanayi, asgari teknolojik bir düzeye eriştirilmeli, Değirmenler
den lüzumlu tesis ve ünitelerin tamimi istenmelidir,

8. Orta öğrenim düzeyinde ve iş başında eğitim tarzında eleman yetiştiril
mesi sağlanmalıdır.

9. Un ihracına Devlet sektörünce de gerekli özen ve ilginin gösterilmesi, 
ihracatçının; pazar, kredi, sigorta, vergi iadesi, kalite kontrolü, gıda 
tüzüğü v.s. problemlerinin acilen halli,
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10. Değirmen makineleri yapım sanayiinin denetimi.
11. Tek tip undan ekmek imâline, artık son verilmeli, çeşit ekmek

yapılabilmelidir.

12. Buğdayın, hayvan yemi ham maddesi olarak israfının önlenmesi,
13. Hayvancılık politikasında istikrar ve besicilerin kepek tüketimle

rine yaklaşımın sağlanması.,

14. T.M.0.sinin yıl boyu Değirmenciye, bilhassa iç merkezlerindeki açık
taki -yığınlardan buğday satışının temini.





II. BİSKÜVİ SANAYİİ

TAKDİM

Dünya*ya,hayata mana veren ilk ve esaslı unsur insandır. İnsan te
şekküle başladığından ölünceye kadar gıda, giyim, vasıta, mesken, 
eğlenme gibi ihtiyaçları duyar. Bu ihtiyaçlar asrımızda gittikçe 
akla durgunluk verecek şekilde çoğalmakta ve çeşitlenmektedirler.

İşte sanayi küçük, orta, büyük bütün üretim üniteleriyle insan de
nilen varlığın her çeşit ihtiyaçlarına cevap verecek faaliyetlerin 
kaynağıdır.

Yine sanayici bütün varlığı ortada olan, en emin bir vergi mükel
lefidir. Hergün artan işgücünü massedecek işyerlerini yaratan ve 
bu suretle de en mühim sosyal hir vazife yapan şahıs veya şahıslar 
topluluğudur.

ŞUphesizki bu faaliyetlerin ve yaratıcılarının, en rasyonel ve ra
hat bir vasat içerisinde bulundurulması, ilgililerin başta gözete
ceği bir konu olmalıdır.

Yurdun her bölgesinin hususiyetlerine göre vereceği yeraltı ve yer 
üstü değerlerinin nihai üretim safhasına getirilmesi, sınai bir 
faaliyetin neticesidir. Teşvik edici, cazip kılıcı şartlarla sa
nayiin yurtta yaygın vasıfta geliştirilmesi, muvazeneli refahı Bağ
lıyacak ve artıracak yegane yoldur.

Bugün sanayiin meselelerini şöyle hülasa edebiliriz:

1. Sanayie tesis, yenileme, ikmal makineleri ile yedek parça tedari
kinde, iptidaî ham ve yardımcı ve kimyevî madde ithalâtında de
vamlı, kolay ve destekleyici bir sistem yaratılması,

2. Girişte gümrük ve resimleriyle, içeride bilumum vergi, amortis
man ve ctoîinansman yollarıyla bir himaye ve teşvik manzumesi 
kurulması ihracatı artırıcı vergi iadesi v.b. tedbirlerin artı
rılması,



3. Tesis ve işletme safhalarında sanayiin vasfına uygun, uzun vade 
'li ve düş ok faizli kredi imkânının bütün sanayi için yaygınlaş
tırılması ,

4. Sür'atle standartların tesbiti ile öğretici ve destekleyici bir
şekilde kalite kontrollarının, merkezî ve belirli bir müessese
tarafından yapılması ve takibi,

5. İşçi-isveren ili -/tilerinin ve te nik eğitim konusunun ilgili 
hükümet mercileri,• işçi teşekkülleri ve işveren teşekküllerince

koordine programa bağlanması ve uygulanması.

Bütün bu sorunların muayyen, bol ve kolay hale konulması mümtaz 
vasıfları bulunan yurdumuzda, üretimi her sahada bollaştıracak, 
eşit şartları haiz rekabet ortamı içerisinde kalitelerin düzelme
sini ve fiyatların normal bir yolda devamını sağlıyacaktır.

Ancak, bütün bu tedbirlerin alınması yurt ölçüsünde bütün ihtiyaç
ların bilinmesine ve rakam denilen lüzumlu donenin elde bulunması
na bağlıdır.

Rakam, İlmî ifadesiyle istatistikî bilgiler, İktisadî bünyenin mü
şirleridir. Bunlar olmadıkça iç ve dış ziraî, ticari, sınaî ve ge
nel ifadesiyle İktisadî siyasete ve münasebetlere yön vermek müm
kün değildir.

İşte bu kaçınılmaz zarureti hedef alarak bisküvi sektörü için bu 
mütevazi raporu, Devlet Planlama Teşkilâtının mümkün olduğu kadar 
isteğine uygun bir şekilde hazırlamış bulunuyoruz.

Raporun tetkikinden de görüleceği gibi kapasite, üretim, istihdam, 
dış ticaret, yatırımlar v.s. lüzumlu bilgileri içeren 21 adet tab
lo, 1 şema, 1 grafik mevcuttur.

Planlamanın gereğine içtenlikle inanarak bu raporun, hazırlanması 
için gerekli bilgilerin verilmesinde yardımlarını esirgemiyen 
sektörümüze bağlı ÜLKER, BESLER, AKTAŞ, RİTA, ETİ, AYKENT, TAÎSUN, 
ANADOLU GIDA firmaları yetkililerine bu anlayışlı davranışlarından 
dolayı minnet ve şükranlarımızı sunarız.
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RaDor, gönderilen bilgilerin, büyük bir emekle değerlendirilmesi ve 
yaotığımız toplantılarda meselelerin ve önerilerin tesbiti sonucun
da Komisyonumuzun isteğine uygun olarak, İstanbul Sanayi Odası Şef
lerinden Nafiz ÇATAK tarafından hazırlanmıştır. Kendisine ayrıca 
teşekkür ederiz.

Bu mütevazi raporumuzu noksanloriyle, tekâmüle, İnkişâfa ve bunla
rı sağlıyacak etüdlere bir başlangıç sayarak Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkilâtına sunuyoruz.

Saygılarımızla,

İYE 
Sabri ÜLKER

ÜYE 
Orhan GÖKER

ÜYE
Cemil BÜLBÜL

ÜYE
Cengiz ATILGAN

ÜYE
Neriman EĞRİÇAYIR

ÜYE
Firuz KANATLI

ÜYE
Fazıl ÖZKAYA

ÜYE 
Ergin ÜNVER



[- GİRİŞ:
1» Ssktörün tanımı ve siniri-anma sı:

BİSKÜVİ SANAYİİ Birleşmiş Milletler yayını olan "bütün ekono
mik faaliyetlerin Uluslararası standart sanayi tasnifi ve in
deksleri" nde 311/7 numarada yer almış bulunmaktadır. Bu sa
nayie dahil fabrikalarda sade ve kremalı bisküvi yanında, ba
zılarında kremalı gofret, çubuk kraker (stiok), grissini çe
şitleri de üretilmektedir.

Yapımında un, şeker, yağ, süttozu ve glikoz ana ham maddeleri 
kullanıldığından beslenme bakımından önemli bir yer işgal e- 
den bisküvi, koku ve lezzet verici diğer maddeler de katıldı
ğından büyük küçük herkesin lezzetle yediği gıda maddelerin
den biridir. Halkımızın en az para ile doyma ve beslenme im
kânını sağladığı gibi uzun süre bozulmadan kendi ambalajı i- 
çerisinde muhafazası mümkün olduğundan, seferi zamanlarda 
Asker için de önem kazanmış bir gıda maddesidir.

2. Tarih&eı
Memleketimizde bisküvi imalâtına İstiklal Savaşını müteakip 
1924 yılında başlandığı yapılan araştırmalardan anlaşılmakta
dır. İlk olarak İstanbul'da 1924 yılında kurulan küçük bir i- 
maldthanede el zımbası ile şekil verilen bisküviler, odunla 
ısınan gözlü el fırınlarında pişirilirdi. Sonradan Avrupa'dan 
küçük bir otomatik bisküviye şekil verici ile tavaya dizici 
makine getirtilip imalâtta biraz inkişâf sağlanmıştır. Bunu 
gören bazı müteşebbisler de bisküvi sahasına atılmayı düşü
nüp ufak çapta imalâta geçtiler, Böylece 1932 yılında İstan
bul'da sayısı 4'e yükselen bu imalâthanelerin elimize geçen 
bir vesikadan yıllık bazı yardımcı ihtiyaç maddelerinin; te
neke levha 90 ton, sargılık kâğıt 25 ton, süttozu 27 ton, 
vanilin 280 kilo olduğu anlaşılmıştır.

Bu fabrikalardan İstanbul'da 1924'de kurulan ilk fabrikanın



1936 yılında Almanya'dan otomatik: zincirli bir fırın ithal a-
derek bisküvi sanayiinde gelişme kaydettiği, bu tarihten son
ra mevcut 4 fabrikanın 2. Dünya Savaşma kadar gittikçe iler- 
liyerek imalâtlarını artırdıkları görülür.

1941 yılında Türkiye'de bisküvi imali un kıtlığı sebebiyle bir 
müddet için menedilmiştir. Birkaç yıl sonra yeniden imalâta 
müsaade çıkması üzerine gerek İstanbul'da gerekse Anadolu'da 
bisküvi imalâthaneleri artmaya başlamıştır.

Bantlı tünel sistemli büyük bisküvi tesisleri ilk defa Türki
ye'ye yeni kurulan bir bisküvi fabrikası tarafından 1956 yı
lında İngiltere'den getirtilerek bisküvi imalâtında Avrupaya 
ayak uydurulmaya ve modernleşmeye gidilmiştir. Bilahare bis
küvi fabrikalarından 3-4’ü de tünel sistemine giderek ayni 
tesisleri ithal edip kapasite artırmak suretiyle ve bunlara 
ilâveten Eskişehir, İzmir ve Kayseri'de yeni kurulan fabrika
lar da bu sistemi tatbik suretiyle bisküvi sanayiini bugünkü 
gelişmiş durumuna getirmişlerdir.

[I- MEVCUT DURUM:
1. Sektörün kuruluşu:

Bisküvi üretiminde faaliyette bulunan fabrikaların tamamı Ö- 
zel sektöre ait olup hepei Türk sermayesi ile kurulmuştur, 
hiçbirinde yabancı sermaye yoktur. Bu fabrikaların coğrafî 
dağılımları ve çalıştırılan işçi sayıları aşağıda tabloda gös
terilmiştir. (yıl: 19?5)

BÖLGELER 
. .......

Fabrika M E V C

•MFh ç G Ü C Ü (Kişi adedi)
Adedi ,, Mühendis Laboıuant Tekni

ker
Kalifiye
İşçi Düz İşçi

İstanbul 5 13 2 15 243 1.316
Ankara 2 - - 3 25 305
İzmir 3 4 1 9 79 346
Eskişehir 1 2 3 6 78 610
Kayseri 1 - 1 18 132 278
Diğerleri (*) 10 - - - 55 345
T O P L A M 2 2 1 9 7 5 1 6 1 2 3.200



(*) Dikerleri: Adana, Adapazarı, Akşehir, Çorum, Denizli, Er
zurum , Gaziantep, Manisa, Samsun ve Trabzon'da birer a- 
öot bisküvi fabrikası olmak üzere 10 bölgedeki 10 adet 
bisküvi fabrikasında çalışanların sayısıdır.

Kaynak; fukaradaki rakamlar özel ihtisas komisyonunun formüle 
ettiği bilgi föyünü dolduran firmaların beyanlarından çıkarıl
mıştır. Bunlar en büyüle kapasiteye sahip olan:

İstanbul'da : ÜLKER, BESLER, AKTAŞ GIDA ve RİTA bisküvi fab
rikaları,

Ankara'da : ANADOLU GIDA SANAYİİ,
İzmir'de : AYKENT GIDA SANAYİİ,
Eskişehir'de: ETİ GIDA SANAYİİ,
Kayseri'de : TATSUN BİSKÜVİ
fabrikaları olmak üzere (8) fabrikadır.

Diğer İstanbul'da mevcut KAMEL BİSKÜVİ fabrikasının işçi sa
yısı İSTANBUL SANAYİ ODASI'ndaki mevcut kayıtlarından çıka
rılmış, bunlar dışında kalan Ankara'da KALE, Adana'da ÖZSÜT, 
Adapazarı'nda DOĞAN, Akşehir'de İ1ASGÜL, Çorum'da AS, Denizli
de ALBSSLEN, Erzurum'da ÜLKE, Gaziantepte GÜZEL, Samsun'da 
AKİŞ, Trabzon'da YENİ ÜLKER bisküvi fabrikalarının bundan ön
ce III. Beş Yıllık Plan döneminde saptanmış yıllık üretimle
ri, III. Beş Yıllık plan dönemindeki çalışmalarda dikkate 
alınmamış olan İzmir'de ALGÜL ve LEZZET, Manisa'da BAL firma
larının tahmin edilen günlük ortalama üretimleri dikkate alı
narak ve toplan hesaplarda işçi başına yılda ortalama ton/üre
tim miktarına göre işçi sayıları hesaplanarak cetvele dahil 
edilmiştir. Sayıları (13) olan bu fabrikaların bugünkü toplan 
üretimdeki nisbeti % 20,6'dır.

2. Mevcutkapasjte:

İstanbul'da mevcut (5) fabrikanın üretin kapasiteleri İSTAN
BUL SANAYİ ODASI'nda mevcut ve halen geçerli olan kapasite 
raporlarından çıkarılarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



S I R A
N O . A N A  M A L KAPASİTE

BİRİMİ
KAPASİTE

(YIL)
1 2 3 4
1 Sade Bisküvi Ton 12.452
2 Kremalı Bisküvi it 4.018
3 Kremalı Gofret it 4.186
4 Çubuk Kraker (Stick) II 795
5 Grissini w 1.122

T 0 P L A M Ton 22.573

KaynakMevcut kapasite raporları.

İstanbul dışındaki Anadolu'da mevcut fabrikaların kapasiteleri 
elinizde mevcut değildir. Ancak İstanbul'daki mevcut (5) fab
rikanın 1975 yılı fiilî üretiminin bundan sonraki tablolarda 
da görüleceği gibi 24,905 Ton/yıl olduğu saptanmıştır.

Buna göre üretimin fazla vardiye çalışılarak kapasiteye oran
la İo 10,3 fazla olduğu görülür. Alman neticelere ve yapılan 
hesaplara göre üretimin ortalama 89,7'si olarak kabul edi
len bisküvi ve çeşitlerini imal eden TÜRKİYE'de mevcut tesis
lerin toplam üretim kapasiteleri bölgeler itibariyle aşağıda 
tabloda belirtildiği şekilde olduğu gösterilebilir. Buna göre:

SIRA
NO. B Ö L G E L E R FABRİKA

SAYISI
KAPASİTE
BİRİMİ

KAPASİTE
(YIL)

1 2 3 4 5
1 İstanbul 5 Ton 22.573
2 Ankara 2 il 8.562
3 İzmir 3 it 5.963
4 Eskişehir 1 i ? 17.695
5 Kayseri 1 ■ 4.759
6 Diğerleri 10 (1 6.996
T 0 P L A M 22 Ton 66.548

Bisküvi fabrikalarında kapasite tesbiti KAPASİTE ESASLARI Kİ
TABI (Grup: 206-A) Bisküvi fabrikaları kapasite kriterine gö
re yapılmaktadır. Buna göre:

Bir tepsi bisküvinin otomatik tüneli olan fabrikalarda,tüneli



ortalama 5-10 dakikada geçtiği kabul edilir. Bu müddet krono- 
metrajla tesbit olunur. Tepsilerin alacağa bisküvi miktara 
fabrikadan fabrikaya değişik olacağından her tesiste bir tep
si bisküvinin tartılması gereklidir. Bu tip tesislerde randı
man faktörü İ° 85 kabul edilmiştir.

Pişirme sürekli bant üzerinde yapılan tesislerde bandın be
her metre tulünde bulunan bisküvi miktarı tartılarak tespit 
edilir ve bisküvinin tüneli 5-10 dakikada geçeceği kabul edi
lerek fiili geçiş sür'ati saptanmak suretiyle kapasite hesap
lanır. Bu tesislerde de randıman faktörü 5'° 85 alınmaktadır.

Otomatik fırın olmıyan fabrikalarda, fırınların göz adetleri 
tespit edilir ve vasati pişirme müddeti 13 dakika kabul edi
lir. Bilahare tepsinin kaç kilo bisküvi aldığı bulunarak fı
rın kapasiteleri hesaplanır. Bu fabrikalarda randıman 80 
dir. (Gözlü fırınlarla üretim yapılan imalathaneler hemen he
men kalmamıştır.)

Ayrıca bisküvi preslerinin fırın kapasitelerini karşılayıp 
karşılayamadığı kontrol edilir.

Teknik kapasiteler yukarıdaki kriterlere göre ve günde 8 saat, 
yılda 300 işgünü üzerinden hesaplanmaktadır.

Üretim:

a) Üretim yöntemi - Teknoloji:
Bisküvi fabrikalarında üretim aşağıdaki safhalardan geçe
rek yapılır:

1) Hamur makinalarında hamur yoğrulur ve bu yoğurmada ter
kip de tatbik edilir.

2) Katlama makinalarında katlanan hamur silindirlere ve
rilerek yufka haline getirilir.

3) Yufkalar preslere verilir ve kalıp basmak suretiyle 
marka ve şekillendirilir,

4) Preslerden şekillendirilmiş olarak çıkan bisküviler



transport bantlı sürekli çalı ->nn tünel 'fırınlarda di- 
■kt olarak, di,ter otomatik fırınlarda taval ,ra dizli
kten sonra pişme işin fırına verilir,

■ından pişmiş olarak çıkan mal ambalaj makinelerinde 
balajlanıp paketlenerek satışa hazır hale getirilir, 
lik transport bantlı veya tavalı otomatik tünel fı- 

ılarda pişirilen mal soğutma konveyörünün nihayetin- 
istiflenme suretiyle kısmen kutulara konulur, kıs- 

: il de otomatik ambalajlama makinelerinde ambalajlanır.

E 'ivi imalâtında halen transport bantlı ve tünel fırın
lı irekli çalışan tesisler ile otomatik tüneli olan t ava
li rırınlar kullanıldığından, imalât şeması planlamanın 
isteğine uygun olarak bu çeşitli metodların ortak üretin 
akışını gösterir şekilde aşağıda çizilmiştir.

Bi:,r, iv i ve benzer mamullerin üretimleri son yıllarda çeşit, 
kalite, paketleme ve optimum kapasitelere ulaşma bakımın
dan büyük gelişme içindedir. Hernekadar Yurdumuzda bisküvi 
fırın ve makineleri yapılmakta ve bunlar ithal fiyatların
dan daha ucuza temin edilmekte ise de, çeşitleri, bu maki
ne ve tesislerin bazı çeşitlerinin yapımında Amerika ve 
Avrupa ülkelerinin uyguladığı teknolojinin çok gerisinde 
kalınmış olduğundan, ürün kalite ve rantabilite bakımından 
d_; ülkeler seviyesine gelebilmek için yardımcı tesisler 
d andaki fırın ve makineleri, özellikle çeşitli ambalaj 

[nelerini daha bir müddet Amerika ve Avrupa ülkelerin- 
ithal etmek Türk teknolojisinin gelişmesi için gerek- 

görülmektedir,

1 ; 'Jre tini:

furkiye'nin en büyük üretim gücüne sahip İstanbul'da (4)

')■ Anadolu'da (4) fabrika olmak üzere (8) büyük kuruluş 
b ,lgi föyüne cevap vermek suretiyle yıllık fiilî üretirl

erini ve fabrika satışları üzerinden üretim değerlerini 
indirmişlerdir.

Diğer İstanbul'da mevcut (l) fabrikanın ir ..-tini mevcut 
kap'sitesine oranla Cstanbul' d iki <t ’ 'vük kuruluşun



- ÜRETİM ŞEMASI

HAM MADDE HAZIKLAMA

HAMJR MAKİNELERİ 
(Yoğuma)

KATLAMA MAKİNESİ 
(Hamur katlana)

s

HADDE SİLİNDİRLERİ 
(Yufka)

Un c/»61 ^
Şeker % 23 1
Yağ f° 10
Süttozu 1° 2,5
Glikoz > 1,9
Karbonat 1° 1
Vanilin v .a.

PRESLER 
(Marka ve Şekiİlendirme)

OTOMATİK TÜMEL PIRIH
LAR İÇİN TAVAYA DİZME

F I R I N  
(Pişirne)

Alüninyun folyo 
Selofan 
Plastik fi İn
v.s. Paketlenıe Malz.

j Teneke kutu 
Karton kutu

i Bant 
i Etiket 
i Nylon torba



yıllar itibariyle ortalama gelişmesi dikkate alınarak he
saplanmıştır. Anadolu'daki (13) kuruluşun (10) unun III. 
Beş Yıllık Plan için saptanan üretim miktarları, (3) fir
manın tahmin edilen ortalama yıllık üreti .ileri yine yıl
lık vasati çelişme hızı dikkate alınarak hesaplanmış ve 
tabloya dahil edilmiştir. Bu fabrikalar için üretim değer
leri. bilgi föyü gönderen firmaların ortalama değer olarak 
bulunan fiyatlarına göre hesaplanmıştır.

Bilgi föyü almamı yan bu firmaların toplam üretimleri, 
Türkiye'de bisküvi toplan üretiminin ortalama % 22'si 
olarak hesaplanmış ve bisküvi sanayiinin genel durumunu 
göstermesi bakımından önemli görülerek tabloya dahil e- 
dilniş bulunmaktadır.

Bisküvi ve Çeşitlari Yurtiçi Üretimi

SIRA
NO.BÖLGELER

FAB
RİKA,
aded:

1973 1974 1975

Ton TL. Ton TL. Ton TL.
1 2 ; 3 4 5 6

1 İstanbul 5 29.137 212.943.149 27.160 370.480.278 24.905 418.009.758

2 Ankara 2 7.248 35.684.711 7.608 57.521.555 9.545 83.864.830

3 İzmir 3 5.916 44.42 5.000 7.2 50 77.556.240 6.648 94.401.600

4 Eskişehir 1 15.586 118,45ü 483 17.636 190.473.45^ 19.727 266.311.084
5 Kayseri 1 4.100 38.932 . 496 6.380 66.746.4OO 5.305 66.930.000
6 Diğerleri 10 6.700 5O.25O.OOO 7.004 73.542.000 7.799 110.745.800

T O P L A M 22 68.687 500.651.839 73.038 836.319.928 73.929 LP40.263.072

1960 - 1972 (dahil) yılları arasında Türkiye'nin bisküvi 
fiilî üretiminin saptanması mümkün olamamıştır. Ancak İs
tanbul'da İSTANBUL SANAYİ ODASI'nm 1962 yılında neşret
tiği İSTANBUL SANAYİİ adlı kitabında 1960 yılında İstan
bul'da üretilen bisküvi miktarının 4.431.485 kg. ve satış 
değerinin 19.121.447,— Tl. olduğu saptanmıştır. Buna göre 
İstanbul'daki bisküvi üretimi yıllar itibariyle aşağıda 
grafikteki görünümü arzetmektedir.

Bu grafikte görüldüğü gibi İstanbul'da 1960 yılında 4.431 
ton «lan bisküvi üretimi 13 yılda 1973'de 29.137 tona yük
selmiş, 1973 yılma nazaran 1974 yılında 1.977 ton bir



Yıllar itibariyle İSTANBUL'da 
BİSKÜVİ üretimini gösterir grafik

Yıllar: 1960 1973 1974 1975

azalma ile 27.160 tona, 1975 yılında ise bir yıl önceki li
retime göre 2.255 ton bir azalma ile 24.905 tona düşmüştür.

Fabrika satış fiyatları itibariyle ise durum değişiktir. 
Ancak bunda maliyeti etkileyen faktörler sebebiyle fiyat
ların artışı parasal değerin yıllar itibariyle arttığını 
göstermektedir. Buna göre de; fabrika satış fiyatları iti
bariyle 1960 yılında 19.121.447,— Tl. olan topl3a üretim 
değerinin 1973 yılında 212.943.149,— Tl.’na, 1974 yılında 
370.480.278,— Tl.'na ve 1975 yılında 418.009,758,-- Tl.'na 
yükseldiğini görmekteyiz. Ancak bu değer artışlarında bis
küvi çeşitlerinin giderek çoğalması ve maliyeti daha yük
sek olan klasik bisküvi çeşitleri (pötibör, mari, finger 
gibi) dışındaki diğer pahalı çeşitlere talebin artması da 
etkili olmuştur.

4. Dış Ticaret Durumu: 
a- İthalİt:
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1) Ürün İthalâtı:
Bu sektörün üretimi olan bisküvi ve çeşitlerinin Türki
ye'ye ithali olmamıştır. Türkiye'nin ihtiyacını yurt i- 
çindeki bisküvi fabrikaları karşılamakta, nüfus artışı
na oranla yapılan tevsi ve yeni yatırımlarla ihtiyacın 
tamamı karşılanmak suretiyle bisküvi ithalâtına gerek 
görülmemiştir.

2) Yan Ürün İthalâtı:
Ana ham maddeleri yurt içinden karşılanan bisküvi üreti
mi için yarı ürün ithalâtı da yapılmamaktadır.

3) Han Madde İthalâtı:
Bisküvi imalâtında bazı yardımcı katkı maddeleri ile bir 
kısın ambalaj maddelerinin dış ülkelerden ithali sağlan
maktadır. Bilgi föyünü doldurup gönderen firmalardan sa
dece (3) firmanın imalâtları için yaptıkları ithalât 
yıllar itibariyle aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Sektörün Y ardımcı Madde ve Ambalaj Maddesi İthalâtı:

SIRA NO. BİRİM 1973 1974 1975
1 2 3 4 5
1 $ 36.564 222.868 53.379

Kaynakj_ Bilgi föyieri

b- İhracat:
, Bisküvi ve benzer manuller sanayii, yakın gelecekte bü
yük ihraç potansiyeline sahip olacak branşlardan biri
dir. Ancak bu branşta Avrupa ile rekabet edebilecek bü
yük kapasitelerin yaratılması için tam teşvik uygulanma
sı gereklidir. Bisküvi branşında tamamen ihracata yöne
lik yeni büyük kuruluş düşünülenediği ifade edilmiştir. 
Verilen bilgilerin değerlendirilmesinde 1975 yılında U- 
retinin ortalama y 0,03'ü olan ihracat bugünkü ağır 
şartlar devam ettiği ve bu sektöre teşvik uygulanmadığı 
takdirde her yıl biraz artmak suretiyle 1981 yılı



tatminine vo 1982 talimini üretimine göre 1975 yılı orta
lına fiyatları itibariyle ancak 3'e yükselniş olacak
tır .

Bilgi föyünü dolduran firmalardan 1973 yılında İstanbul- 
da İİLKER fabrikasının toplanı 504.311,-- Tl. 'lık, 1974 yı
lında yine İstanbul'da ÜLKER, AKTAŞ GIDA ve BESLER fab
rikalarının toplam 609.519,— Tl.'lık, 1975 yılında İs
tanbul'daki bu (3) firma ile Eskişehir'de ETİ ve Kayse- 
ri'de TATSUÎI firmaları olmak üzere (5) firmanın toplam 
3.526.036,— Tl.'lık dış ülkelere bisküvi ihraç ettikle
ri anlaşılmış tır.

Sektörün İhracat Tablosu

SIRA
NO.

YILLAR VE İHRACAT YAPAN FİRMA SAYILARI
19 7 3 19 7 4 19 7 5Firma

Adedi
ihracat

Tl.
Firma
Adedi

ihracat
Tl.

Firma
Adedi

ihracat
Tl.

2 3 4
1 1 504.311 3 609.519 5 3.526.036

Kaynak: Bilgi föyleri

5. Stok Durumu:

Bilgi föyüne cevap veren Türkiye'nin bisküvi inalcisi büyük 
kuruluşlarının yıllar itibariyle ham madde, yarı mamul ve 
mamul stoklarını gösteren tablo aşağıdadır. Tabloda da görü
leceği üzere yarı mamul stoku yoktur.

Sektörün Yıllar itibariyle stok durumunu gösterir tablo:
1
S T STOK MİKTARLARI VE STOKU OLAN FİRMA SAYILARI
RA
NO

YIL HAM MADDE STOKU YARI MAMUL STOKU MAMUL STOKU
Firma Ad. Ton Firma Ad. Ton Firma Ad. Ton

1 2 3 4 5
1 1970 4 309 - - 3 465
2 1971 5 502 - - 4 824
3 1972 5 678 - - 4 584
4 1973 7 1.333 - - 6 1.678
5 1974 7 1.196 - - 6 1.344
A 1975 5 824 - - 4 917

Kaynak: Bilgi föyleri



6. Yurt İçi Talebi:
Sektörün üretimi yurt içi talebini karşılayacak şekilde plan
lanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Dış ülkelerden bisküvi ve 
çeşitlerinin ithalâtı olmadığına göre cari fiyatlarla ihracat 
miktarı ve stok miktarları dikkate alındığında yurt içi tale
binin aşağıda tabloda görülen miktarlarda olduğu anlaşılır.

Bisküvi Sektörü Yurt îçi Talebini Gösterir Tablo:

SIRA NO YILLAR ÜRETİM - 
(Ton)

İHRACAT+MAMUL STOKU 
(Ton)

* TALEP 
(Ton)

1 2 3 4 5

1 1973 68.687 - ( 69.7 + 1.678) - 66.939,3
2 1974 73.038 - ( 60,5 +1.344) » 71.633,5
3 1975 73.929 - (251,9+ 917) - 72.760,1

Kaynak: Bilgi föyleri

Bisküvi Yurdumuzda büyük halk kitleleri tarafından yeni yeni 
tanınan ve ilerisinde büyük tüketim potansiyeli olan bir ma
muldür. Yurt içi talebi nüfus artışına oranla daha da artmak
tadır. Bisküvi ihtiyacı önceleri sadece İstanbul fabrikala
rından karşılanan Anadolu'ya, bugün Anadolu'da birçok bölge
lerde kurulan fabrikalardan da büyük ölçüde satış yapılmaya 
başlanmıştır. Bu sebeple genel üretimde 1973 yılına nazaran 
1974 ve 1975 yıllarında artış olmasına rağmen İstanbul'da U- 
retimin azaldığı görülür. Ancak İstanbul'da üretimin azalışı 
daha ziyade yapılan toplu sözleşmeler sırasında üretimin bir 

, müddet durmasından dleri gelmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan İstanbul'a yapılan satışların evvelki yıllara 
nazaran giderek arttığı, bu sebeple kapasitenin üstünde üre
tim yapıldığı görülmektedir. Gerek nüfus artışından, gerekse 
mamulün tüketiminin gittikçe yaygınlaşmasından üretimlerini 
çoğaltma ihtiyacı bisküvi fabrikalarını yeni yatırımlara ve
ya teveiye gitmelerini gerektirmektedir.

7. Fiyat Durumu:
Bisküvi ve çeşitlerinin yıllara göre ortalama fabrika fiyat
ları, toptancı satış fiyatları, tüketicinin ödediği fiyatlar



aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Genellikle son yıllarda ana ham madde fiyatlarında, işletme 
masraflarında, işçi ücretlerinde, ithal edilen yardımcı madde 
ve ambalaj malzemesi fiyatlarında her geçen yıl büyük ölçüde 
meydana gelen artışlar maliyetleri de aynı ölçüde etkilemiş 
ve fiyatların artmasına sebep olmuştur. Buna rağmen fiyatla
rın makul ve mutedil bir seviyeyi muhafaza etmesine çalışıl
mıştır.

Sektörün yıllara göre önemli bazı ana mallar itibariyle 
yurt içi ortalama fiyatlarını gösterir tablo:

SI
RA
NO. ANA MALLAR

YILLAR VE KlLO FİYATLARI (TL.)
1973 1974 1975

a b 0 a b c a b c
1 2 3 4 5
1 Sade bisküvi 6,75 7,50 9,35 10,08 11,2 14,- 10,8 12,- 15,-
2 Kremalı 11 8,10 9» — 3L 2512,24 13,6 17,- 1314 14,6 18,25
3 " gofret 9,36 10,40 13,00 13,68 15,2 19,0 15,66 17,4 21,75

*4 Çubuk kraker 0,75 0,85 1,10 1,12 1,2 1,5 1,051,15 1,50
*5 Grissini 2,25 2,50 3,00 3,20 3.6 4,- 3,40 3,80 4,50

Not: Cetvelde kilo fiyatları:
a- Fabrika satış fiyatlarını, 
b- Toptancı satış fiyatlarını,
c- Tüketicinin ödediği fiyatları göstermektedir.

* Paket fiyatıdır.

8. İstihdam Durunu:
Sektördeki istihdam durumu özellikle son Uç yıl için tespit e- 
dilerek fonksiyonları itibariyle aşağıda tabloda gösterilmiş
tir.

Bisküvi sanayii iş hacmi ve istihdam ettiği işgücü itibariyle 
Türkiye'de büyük bir 3ektör haline gelmiştir. Teknik kapasi
tenin üstünde üretim yapılması artan talep karşısında büyük 
fabrikaların fazla vardiye yapmasından ileri gelmektedir. Ö- 
nümüzdeki yıllar için ön görülen yatırımlarla istihdam hacmi 
daha da artacaktır. Yeni yatırımlarla ilgili bölümde



"YARATILACAK İÇ HACMİ" tablosunda bu husus belirgin olarak gö
zükmektedir.

Bisküvi sektörünün istihdam durumunu 
gösterir tablo:

SIRA İ Ş G Ü C Ü
YILLAR. TE KİŞİ ADEDİ

NO. 1973 1974 1975
1 2 3 4 5

1 Teknik Elemanlar: 
- Mühendisler 13 17 19

2 Teknisyen ve Yardımcı 
Elemanlar:
- Laborant 4 4 7
- Tekniker 34 43 51

3 Kalifiye İşçi 778 584 612

4 Düz işçi 2.927 3.127 3.200

TOPLAM İŞGÜCÜ ADEDİ 3.756 3.775 3.889

Kaynak:

1) 8 büyük firmanın doldurduğu bilgi föyleri,
2) Bilgi föyü alınar.ııyan İstanbul'da (l) firmanın İSTANBUL SANAYİ 

OBASI'ndaki kayıtları,
3) Bilgi föyü almamlyan Anadolu'daki (13) firmanın yıllık toplam 

üretimleri itibariyle işçi başına yılda ortalama ton/üretim mik
tarına göre hesaplanan işçi sayıiarı(bu fabrikaların toplam üre
timdeki nispeti °/o 20,6'dır). Türkiye'de bu sektördeki genel is
tihdamın belirlenmesi bakımından hesaplanarak tabloya dahil e- 
dilmiştir.

Bisküvi sanayiinde çalışan işçilerin hemen hemen yarısından 
fazlasının asgari bir yıllık devrede yetişmiş ve vasıflı ol
ması gereklidir. İşçilerin yapacakları işler vasıflı, vasıf
sız veya teknik yönleri itibariyle- ayrılmıştır. Türkiye'de 
1973 yılına nazaran bundan sonraki yıllarda üretim ve buna 
göre işgücü artışı göstergesi aşağıdadır.

1973 1974 1975

Üretim 100 105,5 107,0
! İşgücü 10 100,01 103,4



Bisküvi sanayiinde ileri otomasyon safhalarında dahi el emeği
ne büyük ihtiyaç vardır. Bu sebeple büyük kuruluşların özellik
le sadece nezaretçi istihdam edilen kontinü tesislerle 'üretim 
yaptıkları ve üretimde 1973'e nazaran 1975 yılında 9 bir ar
tış sağlandığı halde, istihdamın 3,4 bir artışla muhafaza e- 
dildiği görülür.

Bütün Türk sanayiinin sorunu haline gelen sendikalar arası re
kabet ve sendikaların bu sektör için her yıl asgari f> 50 - 60' 
a varan zam istekleri, karşılanamıyacak talepler karşısında 
büyük işgücüne sahip olan bu sanayiin gelişmesini menfi yönde 
etkileyen en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir.

9* ve Tıkanıklıklar:

Bisküvi ve benzer mamullerin üretimi son yıllarda çeşit, ka
lite, paketleme ve optimum kapasitelere ulaşma bakımından bü
yük gelişme içindedir. Yurdumuzda tüketimin gittikçe artması 
bu sanayie canlılık getirmekte ve kapasitelerin artmasına ola
nak sağlamaktadır. Halen Yurdumuzda ÜLKER ve ETİ kuruluşları 
kendi branşlarındaki Avrupa müesseselerinin ihraç pazarlarına 
girebilme mücadelesi içindedirler. Bazı tıkanıklıkların gide
rilmesi halinde 3-4 yıl içerisinde başarılı sonuçların alına
bileceği, bu arada AKI Aş, AYKENT, BESLER, TATSUN ve diğer bü
yük kuruluşların da ayni olanaklara erişebilecekleri ifade 
edilmektedir.

Sektöre dahil kuruluşlar? yukarıda belirtilen ihracat imkân
larına kavuşabilmeleri için öncelik arzeden tedbirlerin aşa
ğıda belirtilen şekilde Devletçe alınması gerektiğini bildir
mektedirler.

a- Bisküvi imalinde özellikle ihracat için, ilerliyen tekno
lojiyi takibetmek zorunludur. Ülkemizde imal edilemiyen 
makine ve tesislerin ve daha uzun yıllar yapımına imkân 
olmadığı görülen otomatik ambalajlama makinelerinin Türk 
teknolojisinin geliş inesi bakımından serbest olarak itha
line daha bir müddet devam edilmelidir. Bu arada tesisler
le ilgili plan, proje ve know-how satmalını, uzman istih
damı ihraç potansiyeli olan hususî bisküvi ve mamuller



için kısmi ihracat garantisi ile patent ve lisans hakkı 
ve bunlarla ilgili ödemelerin transfer garantisi verilmeli
dir .

b- İhraç edilecek bisküvilerin hususiyet arzoden çeşitleri i- 
çin, değişik tipte likit, toz ve hamur halindeki koku ve 
rahiya maddelerinin ithalinde gümrük vergilerinin azaltıl
ması gerekmektedir,

c- Bisküvi ancak küçük paketler halinde ihraç edilebilmekte
dir. Bunun için ısıyla yapışabilen selofan, polipropilen, 
kdğıt v.s, gibi baskılı ve baskısız ambalaj malzemelerin
den alınmakta olan çok yüksek gümrük nispetlerinin azaltıl
ması, ihracatın kaderinde en mühim rolü olması bakımından 
zorunludur.

d- İhracat fformalitelerinin basitleştirilmesi ve vergi iade
lerinin artırılması gereklidir.

e- B isküvi sanayiinin gelişmesi için büyük çapta orta ve u- 
zun vadeli kredilere ihtiyaç vardır. Gıda sanayiine tanı
nan düşük faizli krediden bu sektör de yararlanmalıdır.

f- Sendika talepleri ileri ülkelerde olduğu gibi muayyen e- 
saslara bağlanmalıdır, Karşılanamıyaoak talepler karşısın
da huzursuzluk artmaktadır.

III- ÜLKB OLANAKLARI:
Sektör için önemli üretim faktörleri potansiyeli:

1. Ham Madde:

Bisküvi yapımında kullanılan ve İthal edilen bazı yardımcı 
maddelerle bir kısım ambalaj maddeleri dışında kalan esas 
ham maddeler dahilden temin edilmektedir. Bunların kapasite 
kriterlerinde saptanmış olan ortalama nispetleri itibariyle 
ve yıllara göre tüketim miktarları aşağıda tabloda gösteril
miştir.



Ana Ham Maddeler Tüketim Tablosu:

SIRA
NO.

AHA HAM 
MADDELER

MAMUL İÇİN
DEKİ NİSBE- 

TI
YILLAR VE TÜKETİM MİKTARLARI (Ton)

1973 1974 1975
1 2 3 4 5 6
1 Un 7° 61 41.899 44.578 45.097
2 Şeker /» 23 15.798 16.808 17.004
3 Margarin 10 6.869 7.304 7.393
4 Süttozu $ 2,5 1.717 1.826 1.848
5 Glikoz 1° 1,9 1.305 1.388 1.405

Kaynak: 1) Üretim tablosu,
2) Kapasite kriterleri.

Sektörün ana ham maddelerini teminde ülke olanakları müsait
tir. Ancak bu ham maddelerden en mühim olan un standart ev
safta bulunamamakta, un fabrikaları kendilerine göre ve her 
defasında başka harmanlarla un imal ettiklerinden bisküvi ü- 
retiminde bu unlar biribirine karıştırılmak suretiyle elveriş
li terkip elde edilmiye çalışılmaktadır.

2. Enerji
Bisküvi sanayiinin en önemli maddeleri fuel-oil ve elektrik 
fiyatlarındaki artışlar özellikle elektrik kesilmeleri diğer 
sanayi kollarında olduğu gibi bu sektörü de etkilemiş, mali
yetlerin yükselmesinde etkili olmuştur.

Uygun kuruluş yerlerinin seçilmesinde genellikle en büyük so
run enerji temini olmuş, geniş sahada kurulmasına gerek olan 
bu sanayi, enerji teminindeki güçlükler sebebiyle ihtiyaçla
rından daha dar yerlerde sıkışmaya mecbur kalmıştır.

IV- ÜRETİM PROGRAMI:

1. Genel Politika:
B üyük bir gelişme içinde olan bisküvi sanayiinde tüketimin 
süratle artması yeni yatırımları gerektirmiş, yeni kurulan 
kontinü ve otomatik tesislerle bu sanayie büyük canlılık 
gelmiştir. 1975 satışlarına göre Türkiye'de adam başına düşen



1,700 kg. bisküvi miktarı Avrupa ülkelerine nazaran çok dü
şüktür, Bunun ilk sebebi bisküvinin Türkiye'de halk kitlele
ri tarafından yeni yeni tanınmış olmasıdır. Yurdumuzdaki nü
fus nisbetinin çok yüksek olması, millî gelirdeki artış, bu 
sanayi kolundaki kapasite ve modern teknolojinin gelişmesin
den dolayı ortaya çıkacak maliyet ucuzlamaları ve satış fi
yatlarının nisbî ucuzluklarını muhafaza etmesi dikkate alın
dığında bisküvi ve benzeri mamullerin 1975'den sonra 1982 
yılma kadar (7 yılda) her yıl ortalama ^ 45 oranında bir 
tüketim artışı yaratılacağı hesaplanmıştır. Sektörün nisbe- 
ten kısa bir zaman içinde ve geliştirilecek yeni millî tek
nolojiler, makine ve tesislerle halen imalâthanelerde yapı
lan simit, kadayıf, baklava, revani tipindeki Türk spesiya
litelerini ve corn flakes tipi Dünya'da çok tüketilen kah
valtılık (cereals) mamullerini de içerecek duruma geleceği 
düşünülmekte dir.

Bugünkü gelişme seviyesinde Türk bisküviciliğinin Ortak Pa
zar ülkeleri karşısında üreticilerinin gruplaşmasiyle ve ül
kenin yeni şartlarına adapte olarak yaşayabileceği ifade e- 
dilmektedir. Ortak Pazar ülkelerinin Türk bisküviciliğine za
rar vermemesi için bundan sonraki on yılın gerek ülke gerek
se kuruluşlar çapında sektörün değerlendirilmesi ile mümkün 
görülmektedir. Bu değerlendirmenin ölçüsü ihracatın artışı 
olarak görülebilir. Türk bisküviciliği dış pazarlara gire
bildiği ve buralarda pozisyonunu koruyabildiği ölçüde geliş
mişlik seviyesine erişmiş olabilecektir. Aksi halde geliş
mişliği Yurt içindeki tüketimin arttığı ve dahilde talebi 
karşılayacak ölçüde kalacaktır.

, Talep Çalışması:

a) Yurt îçi Talep Projeksiyonu:
Bisküvi Türkiye'de büyük halk kitleleri tarafından yeni 
yeni tanınmakla beraber tüketim.... potansiyeli olan bir 
mamuldür. Üretilen malların ilanlar vasıtasiyle tanıtıl
ması, nüfus artışı, şehirleşme her geçen yıl talebi ar
tırmaktadır. Geçmiş yıllarda edinilen tecrübelerle



yapı  •  y v ı r a r  ra  gerçeği  doğrulamıştır. Nüfus başı
na  i s  ı cc - 1  adar .  i ,  700  kg .  tüketimin artması tabiidir. Pa
zarlama çalışmalarında ortan talebe göre yatırımlara yön 
verilmektedir.

b) İhracat Projeksiyonu:

Teknolojik gelişme içinde olan büyük kuruluşlarımız dış 
pazarlara girebilme mücadelesi içindedirler. Önümüzdeki 
3-4 yıl içerisinde başarılı sonuçlar alınabileceği ve 
1980 yılından sonra büyük çapta ihracat yapılabileceği 
ifade edilmektedir. Kuruluşların ihracata yönelik müca
deleleri, ihracat için öngörülen tedbirlerin Devlet tara
fından destek görmesi ile kolaylaşacaktır.

Üretim Hedefleri:

Üretim Yurt içi talebi karşılayacak şekilde geliştirilmekte 
olduğundan, esasen teknik kapasitenin üstünde çalışılmak
tadır. Yurt içi talep projeksiyonu dikkate alınarak önümüz
deki yıllar İçin yapılması planlanan yatırımlar aşağıda gös
terilmiş tir.

Anket föyüne verilen cevaplarda İstanbul'da ÜLKER firması
nın tesisini tevsi etmek suretiyle 10.730 ton olan 1975 yı
lı üretimini 1982 yılına kadar 30.000 ton/yıla yükselteceği, 
İstanbul'daki AKTAŞ firmasının Ankara'da halka açık bir şir
ket kurarak yaklaşık maliyeti 75.000.000,— Tı.'lık bir tesi
sin planlamasını yaptığı, 1978'de başlıyacak üretimin 1980 
yılında 18.000 ton/yıla yükseltileceği, İzmir'de AYKENT fir
masının eklenecek yeni kapasitelerle 1975 yılında 2.055 ton/ 
yıl olan üretimini 1973'de 6.000 ton/yıla yükselteceği, An
kara'da ANADOLU GIDA SANAYİ A.Ş.'nm 1975'de 9.182 ton/yıl 
olan üretimini eklenecek yeni kapasitelerle 1982 yılına ka
dar 24.000 tona yükselteceği, Eskişehir'de ETİ firmasının 
yeni yatırımlarla ve devamlı tevsi suretiyle 1975'de 19.727 
ton/yıl olan üretimini 1981'e kadar 76.000 ton/yıla çıkara
cağı, Kayseri'de TATSüN firmasının yatırımını fiilen gerçek
leştirdiği tesisleri ile 1975'de 5.305ton/yıl olan-üretimini
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1980 yılına kadar 55.340 ton/yıla çıkaracağı anlaşılmıştır.

Bu duruma ğöre mevcut kapasitelerle birlikte üretim hedefi 
aşağıda tabloda gösterilmiştir.

1975 yılında Türkiye'nin toplam 73.929 ton olan üretiminin 
1982 yılında 235.870 tona çıkarılması ve fert başına düşen 
ortalama yılda 1,700 kg. tüketimin 4 - 4,5 kg.'a yükseltil
mesi planlanmıştır. 1975 yılma göre sektörün yıllar itiba
riyle gelişmesi, aşağıda göstergede belirtilen artışlarla 
planlanan hedefine ulaşacaktır.

Yıllar Artış Göstergesi

1975 100
1976 135,7
1977 155,5
1978 201,1
1979 240,8
1980 269,6
1981 314,2
1982 319,0

Yüzde 219 bir artışla 1982 yılında 235.870 tona ulaştırılma
sı planlansın üretim için ortalama bir maliyetle toplam 278,6 
Milyon Tt. yatırım yapılacağı hesaplanmıştır.

Bu yatırımlarda 134 Milyon Tl. ile Eskişehir başta gelmekte, 
diğerleri;
92,1 Milyon Tu. yatırımla Ankara ikinci,
34,8 " " " Kayseri üçüncü,
7,2 " " " İstanbul dördüncü,
4,0 " " " İzmir beşinci sıralarda yer almak

tadırlar .

Yine bölgelerin öngörülen yatırımlarla 1975 yılındaki üre
timlerine göre 1982 yılında kendi bölgelerinde ulaşacakla
rı üretim kapasiteleri ve gelişme hızı aşağıda gösterilmiş
tir .



BİSKÜVİ SEKTÖRÜNÜN ÜRETİM HEDEFLERİNİ GÖSTERİR TABLO

SIRA
BÖLGELER 1975 YILI YILLAR VE EKLENECEK YENİ KAPASİTELERLE ÜRETİM HEDEFİ (Ton)

NO. ÜRETİMİ 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 İstanbul 24.905 31.975 33.775 36.675 37.175 33.775 42.175 44.175
2 Ankara 9.545 12.363 14-763 23.963 30.863 38.363 40.763 42.363

3 İzmir 6.6 48 6.643 8.093 10.193 10.193 10.193 10.193 10.193
4 Eskişehir 19.727 25.000 29.000 33.000 4-9.000 65.000 76.000 76.000

5 Kayseri 5.305 16.560 21.570 32.080 43.024 55.340 55.340 55.340
6 Diğerleri 7.799 7.799 7.799 • 7.799 7.799 7.799 7.799 7.799

T 0 P L A M 73.929 100.345 115.000 148.710 178.054 215.470 232.270 235.870

Kaynak: Bilgi föyleri

EKLENECEK YENİ KAPASİTELER İÇİN YAKLAŞIK YATIRIM MALİYET TAHLOSÜ

SIRA
NO. B Ö L G E L E R

YILLAR VE YAHLACAK YATIRIMLARIN YAKLAŞIK MALİYETİ (Milyon TL.)
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 İstanbul 3 4,2 - - _ _ _
2 Ankara 3,8 6,5 54 17,8 10 - 4
3 İzmir 3 - 1 _ - - -

4 Eskişehir 25 34 31 29 15 - -

5 Kayseri 34,8 - - - - - -
6 Diğerleri - 2,5 - - - - -

T 0 P L A M 69,6 47,2 86 lf>, 8 25 - 4

Kaynak: Bilgi föyleri



SIRA
NO. BÖLGELER 1975 YILI 

ÜRETİMİ 
(Ton)

1982 YILI 
ÜRETİMİ 
(Ton)

ARTIŞ NİSBETİ 
*

1 Kayseri 5.305 55.340 943
2 Ankara 9.545 42.363 344
3 Eskişehir 19.727 76.000 285
4 İstanbul 24.905 44.175 77
5 İzmir 6.648 10.193 53

1975 yılı ortalama fiyatlarına göre yıllar itibariyle Türki
ye'nin bisküvi üretimi ve üretim değerlerinin aşağıda göste
rilen miktarlarda olacağı hesaplanmıştır. Buna göre:

YILLAR ÜRETİM 
■(Ton)

1975 YILI ORTALAMA 
FİYATLARI İLE DE
ĞERİ (Milyon Tl.)

1976 100.345 1.424,9
1977 115.000 1,633,0
1978 148.710 2.111,7
1979 178.054 2.528,4
1980 215.470 3.059.7
1981 232.270 3.298,2
1982 235.870 3.349,4

V- YATIRIM PROGRAMI:
1975 yılından başlayarak IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı devresi 
içerisinde yapılacak yatırımların bu devre içerisinde imkânlar 
nisbetinde tamamlanmasına çalışılacaktır. Bu yatırımlara ait 
bilgiler bundan önceki tablolarda ayrı ayrı gösterilmiş ve ince
lenmiştir. 1.982 - 1987 döneminde yaratılması şimdiden planlanan 
kapasiteler ve projeler mevcut değildir.

VI- SAĞLANACAK YARARLAR:

1. IV. Bölümde saptanan üretim ve yatırım programlarının yarata
cağı katma değerler 1975 yılı ortalama fiyatlarıyla bu bölüm
de belirtilmiştir.



2. Dış Ticaret Etkisi:

a) Mal ithal talebi:

Sektörün ana ham madde ihtiyacı yurt içinden temin edil
mektedir, Sadece yardımcı tüketim maddelerine olan ihti
yacın karşılanması için yapılacağı bildirilen ithalâtın 
değeri yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

Yardımcı Tüketim Maddesi îthalâtı

YILLAR İTHALAT 
(Milyon $)

1976 0,225
1977 0,32
1978 0,36
1979 0,4
1980 0,5

Kaynak: Bilgi föyleri

b) İhracat Tcplamı:

Sektöre dahil 6 kuruluştan 3 adedi 1976 - 1981, 1 adedi 
1977 - 1981, 1 adedi 1978 - 1980, 1 adedi sadece 1977'de 
yapacaklarını tahmin ettikleri ihracat değerlerini bil
dirmişlerdir. Bu sebeple 1979 - 1981 arası ihracat değer
lerinin gösterilenden daha fazla olacağı tahmin edilmek
tedir, Buna göre;

Ana Mal İhracatı:

YILLAR İHRACATI YAPACAK 
FİRMA ADEDİ

1975 YILI DEĞERLE
RİNE GÖRE İHRACAT 
TOPLAMI (Milyon Tl)

1976 3 15,27
1977 5 70,20
1978 5 61,17
1979 5 77,95
1990 5 95,2
1981 4 108,2

Kaynak: Bilgi föyleri



1976'dan itibaren yapılacağı planlanan yatırımlar sonu- 
ounda ..yaratılacak ek iş hacmi, bilgi föylerine verilen 
cevaplar değerlendirilmek suretiyle hesaplanarak aşağıda 
tabloda gösterilmiştir.

Yaratılacak Iş Hacmi:

İ S T İ H D A M YILLAR VE İLAVE İ ŞGÜCÜ SAYISI
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

1. Mühendis 29 11 8 4 5 - 1
2. Tekniker 47 16 12 6 8 2 2
3. Kalifiye işçi 542 111 95 105 100 58 32
4. Düz İşçi 2598 351 610 726 677 229 455
T O P L A M 3216 489 725 841 790 289 490

Kaynak: Bilgi föyleri

Bu neticeye göre bisküvi sektöründe Türkiye'de 1982 yılma 
kadar (6840) kişiye daha iş sağlanmış olacaktır. Halen 
mevcut çalışanlarla birlikte bu sektörün istihdamı 1982 
yılında (3.911+6.840) = 10.751 kişiyi bulacaktır.

VII- ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER:

Bisküvi ve çeşitlerinin Yurdumuzdaki tüketimi gittikçe süratle 
artmakta buna paralel olarak üretim çoğalmaktadır. Diğer taraf
tan Avrupa müesseselerinin ihraç pazarlarına girebilme çabaları, 
kalite, çeşit, paketleme ve optimum kapasitelere ulaşma bakımla
rından daha hızlı bir gelişmeyi gerektirmektedir. Bisküvi sektö
rünün bu gelişmeyi kolayca gerçekleştirmesi Türk ekonomisini müs- 
bet yönde etkileyecek, kendi çapında bir kısım işgücünü masset
me gücüne sahip olacaktır.

Şüphesizki ihtiyaç duyulan gelişmeyi engelliyen bir kısıcı sorun
lar mevcuttur. Bu sorunlar hızlı gelişmeyi yavaşlatmaktadır. A- 
şağıda sıralanan ve bugün için öncelik arzeden sorunların sürat
le çözümlenmesi bu sanayie daha çok canlılık getirecektir. Sa
nayi kolları içinde oldukça büyük bir sektör haline gelen bisküvi



sanayii bu engelleri aşmakla Türk ekonomisine daha çok katkıda 
bulunacaktır. Temennimiz öncelik arzeden bu sorunlarımızın sü
ratle ortadan kaldırılmasını tecıinen İlgililerce gerekli tedbir 
lerin alınmasıdır.

SORUNLAR - TEDBİRLER:

1• Vergilerin Sektör Üzerindeki Etkileri:

. Artan ücretlerin büyük bir kısmı enflasyonist bir gidişte 
gerçek ücreti, vergi nisbetinin artması sebebiyle vergiye 
kaydırmaktadır. Bu sebeple vergi dilimlerinin ayarlanma
sında fayda vardır.

. İthali zorunlu yardımcı kimyevi maddeler ve özellikle am
balaj malzemelerinin gümrük nisbetleri yüksek olduğundan, 
yatırımlarda ve ihracatta sektör menfi yönde etkilenmek
tedir. Gümrük vergi nisbetlerinin şiddetle revizyonuna 
İhtiyaç vardır. Ambalaj malzemelerinin FOB değerleri üze
rinden i* 160'a varan gümrük vergilerinin 50-60 nisbet- 
lerine indirilmesi büyük bir zarurettir.

2. Krediler;
Bisküvi sanayiinde yatırım kredisinin eksikliği şiddetle 
hissedilmektedir. Sektör gerek iş hacmi, gerekse istihdam 
ettiği işçi-personel ve ciro bakımından genel sanayi için
de oldukça büyük bir yer almaktadır. İnkişâfının sağlanma
sında planda öngörülen sektörler arasında yer alması gerek
mektedir. Halbuki 2.Ocak.1976 tarih ve 15456 sayılı Resmî 
Gazete'de yayınlanan 7/11116 numaralı Bakanlar Kurulu karar
namesinde teşviki öngörülen Gıda Sanayii içerisinde bu sek
töre yer verilmemiştir. Bisküvi sanayiinin, gelişmesinde 
mutlak ihtiyaç duyulan düşük faizli krediden istifade etti
rilmesi ve öngörülen teşvik tablosuna girmesi zorunlu hale 
gelmiştir.

3. Standartlar ve Kalite Kontrolü;
Bisküvi üretiminde standart tesbiti yapılmamıştır. Basit 
imalâthanelerden modern fabrikalara kadar imalât yerleri



derişik olan bisküvi çeşitlerinde kalite farkları meydana 
gelmektedir. Gıda maddeleri tüzüğünün bisküvi imali için ge
tirdiği hükümler dışında bisküvi standardına tesirli bir hü
küm bulunmamaktadır. Bu bakımdan bisküvi standardının en kı
sa zamanda ele alınması lâzımdır.

. Bisküvi sanayiinde kontrolü, diğer unlu maddelerde olduğu 
gibi Belediye Zabıtası ve Sağlık Ekipleri yapmaktadır.

4. Pazar Olanakları:
Mevcut üretimin dahili pazar olanağı mevcuttur. Avrupa stan
dartlarına göre kişi başına düşen bisküvi tüketimi Yurdumuz
da çok düşüktür. Bu nisbetin artmasını sağlama yönünde büyük 
kuruluşların yaptığı reklamlar ve hayat seviyesinin gittikçe 
yükselmesi tüketimi çoğaltmaktadır.

. Satış büyük şehirlerde fabrikalardan doğrudan doğruya pe
rakendeci dükkânlara, diğer bölgelerde toptancıya yapıl
maktadır. Bisküvinin nakli ham maddeye nisbetle çok daha 
zor ve dikkat istiyen bir iş olduğundan, fabrikalar nakli
yatı kendi araçları ile yapmaktadırlar.

k
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5. İhracatı Teşvik Edici Tedbirler:

İhraç edilen bisküvilerin genellikle hususiyet arzeden çe
şitler olması sebebiyle muhtelif koku verici ve boya yardım
cı maddelerinin ithalinde gümrük vergilerinin azaltılması,

. Bisküvi ancak küçük paketler halinde ihraç edilebildiğin
den ithali zorunlu olan ambalaj maddelerinin ithalâtında 
maliyeti büyük ölçüde etkileyen gümrük nisbetlerinin mut
laka düşünülmesi,

. İhracat formalitelerinin basitleştirilmesi ve ihracatta 
vergi iadesinin artırılması sorunludur.

6. Ortak Pazar ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Karşısında
Durum:



Bugünkü gelişme seviyesindeki Türk bisküvieiliğinin Ortak 
Pazarla aneak Türk üreticilerinin gruplaşnalariyle yaşaya
bileceği ve zaman içinde bugünkü kapasite seviyesini yeni 
şartlara adapte olarak dahili tüketime göre yükseltebilece
ği ifade edilmektedir. Önümüzdeki on yıl içerisinde ülke 
ve kuruluşlar çapında ihracat bakımından sektörün değerlen
dirilmesi gerekmektedir. Böyle bir değerlendirme sonucunda 
Türk blsküviciliği alınacak tedbirlerle dış pazarlara gire
bildiği ve buralarda pozisyonunu koruyabildiği ölçüde gerek
li gelişmişlik seviyesine ulaşabilecektir. Ülkemize döviz 
temini bakımından ihracatı geliştirecek tedbirlerin alınma
sı mutlaka gereklidir.

7• İsçilik Durumu ve Teknisyen Yetiştirilmesi:
Bisküvi üretiminde imalâtın özelliği ve dikkat istemesi ba
kımından çalışan işçilerin asgari bir yıllık tecrübe devre
sinden geçmelerini gerektirmektedir. Yurdunuzda halen bis
küvi sektöründe mevcut teknisyen kadrosu fabrikaların bün
yelerinde meslekten yetiştirilmektedir. Gıda Sanayiinde sa
nat okulları yoktur. Batı ülkelerinde olduğu gibi Yurdunuz
da da Gıda Sanayii sanat okulları açılmalı ve teknisyen kad
roları bu okullardan mezun olan teknik elemanlarla takviye 
edilmelidir.

8. Ücret Politikası:
. Sendikalar arası rekabet ve sendikaların her yıl için as
gari $ 50-60'a varan karşılanamayacak zam istekleri karşı
sında belirli bir ücret politikasının çizilmesini imkân- 
sızlaştırmaktadır. Batı ülkelerinde olduğu gibi sendika 
taleplerinin hayat standardını aşmıyacak biçimde yüksel
tilmek suretiyle sınırlandırılması lazımdır. Ödenmesi 
mümkün olmıyan zam istekleri karşısında kapanan fabrika
ların ekonomiye faydalarının devamı düşünülemez. Sendi
kaların bu tutumları Ülke ekonomisine zarar vermektedir,

. Kıdem tazminatı kanunu fabrikaların yıllar ilerledikçe 
yaşamlarını imkânsızlaştıracak büyük bir yük getirmiş
tir. Eskiyen işçilerin birikecek kıdem tazminatları büyük



boyutlara ulaştığında bunu ödiyemiyecek durumdaki fabri
kaların kapanmaları kaçınılmaz olacak, bugünkü sistemde 
işçinin kıdem tazminatı güvencede olmıyacaktır. Halbuki 
işçinin güvencesi çalıştığı fabrikaların yaşamını devam 
ettirmesine bağlıdır. Bu sebeple zaten yaşam kavgası ver
mekte olan fabrikaların bu yük altından kurtarılması ayni 
zamanda işçinin güvencesi bakımından:
1) Kıdem tazminatının, sigortada bir fon ayrılarak prim 

verilmek suretiyle sigorta edilmesi, veya
2) Amortisman gibi vergilerden bir karşılık ayrılması,
3) Prim şeklinde sigortaya ödenecek veya vergilerden bir 

karşılık ayrılmak suretiyle fona ödenecek kıdem tazmi
natlarının vergilerden düşülmesi,

en makul bir çare olarak düşünülmektedir.

9. Prodüktivite:
1975 verilerine göre bisküvi sektöründe işçi saati başına 
düşen üretim miktarı (Yılda 250 işgünü üzerinden) 9.5 kg. 
dır. Bu miktar prodüktivite bakımından çok düşüktür. Pro
düktivitenin artırılması için teknolojik yeniliklerin uygu
lanması yönünde her fabrika kendi çapında gelişme göstermek
tedir.

10. Diğer Sektörlerle fizikî İlişki :
. Bisküvi sektörünün yatırımlarında yan tesislerinin Yurt 
içinden temini yönünde de raakina sanayiinin gelişmesine 
büyük ölçüde katkısı bulunmaktadır.

. Tüketim potansiyeli geniş olduğundan toptancı ve peraken
deci tüccar ve esnafla daima temas halindedir.

11. Sonuç olarak, Batı ülkelerinde sanayi için uygulanan teşvik 
tedbirlerinin noksansız olarak Ülkenizde de uygulanması, sa
nayiin yaşanası ve plan hedeflerine uygun şekilde gelişmesi 
için mutlaka gereklidir.



III. MAKARNA

I. GÎRİŞ

1. Sektöriln Tanımı ve Sınırlanması

Makarna, sert buğday irmiğinin suyla yoğrulup şekillendirilmesinden 
sonra kurutulmasından elde edilen gıda maddesidir. Başka bir deyimle makar
na bir hamur konservesidir.

Makarna imalâtı asırlar boyunca sağlanmış teknik gelişmelere rağmen 
teknolojik bünyesi itibariyle büyiik bir değişikliğe uğramamıştır. Filhaki
ka ilk çağların basit araçları ile bugünün otomatik ayarlı makineleri ara
sında imalâtın ana prensibi bakımından herhangi bir değişiklik yoktur. Bu 
prensip hamur karma, yoğurma, presle şekillendirme, kurutma ve ambalâjlama 
olarak özetlenebilir.

İyi kalite makarna sert (Durum) buğday irmiğinden yapılır, özel ma
karna çeşitlerinde yumurta, süt ve çeşitli sebzeler karıştırılabilir.

Teknolojik özellik bakımından makarnalar kesme, çubuk ve zımba ola
rak 3 ayrı teknikle imal edilmektedir.

Buğday ürününün değerlendirilmesi bakımından makarna sanayii büyük 
önem taşımaktadır.

Buğday en kıymetli gıda maddesi olması sebebiyle eskiden beri ekmek 
imalâtı dışında çeşitli un mamulleri bu arada evlerde hazırlanan erişteler 
ve bulgur şeklinde istihlâk edilegelmiştir. Makarna Sanayii bütün bu dağı
nık çabaları bünyesinde en rasyonel şartlarla toplayan bir sanayii dalı 
olmuştur.

Makarna imalâtı son 25 yıl içinde yurdumuzda çok çabuk gelişerek is
tihsal tekniği bakımından dünyanın her tarafındaki emsalleriyle rahatça 
rekabet edebilecek bir seviyeye erişmiştir.

2. Tarihçe

Dünya'da umumiyetle makarnanın ana vatanı İtalya olarak bilinir. Mu- 
hakkakki makarnanın en popüler olduğu memleket İtalya'dır. Ancak makarna 
imalâtının başladığı memleket Çin veya Japonya'dır. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya 
gelen makarna büyük rağbet görmüştür. 1800 yılları civarında ilk defa 
İtalya'da küçük makarna makineleri yapılmıştır. Takriben 50 yıl sonra ilk 
elle çalışan tahtadan yapılmış presler kondu. Bu makineler zamanla İtalya, 
Fransa ve Almanya'da geliştirildi. 1934 yılında bir Fransız firması konti- 
nü makine yaptı. Daha sonra İsviçre, İtalya ve Amerika'da otomatik presler 
yapılmağa başlanıldı.

Bugün İsviçre ve İtalya'da otomatik ve vakumlu preslerde iktisadi ve 
hijyenik şekilde makarna imal eden komple tesisler yapılmaktadır.

istiklâl harbine kadar Türkiye'de bazı ufak makarna fabrikalarının 
yabancı uyruklu müteşebbisler tarafından çalıştırıldığı bilinmektedir.
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TUrkler tarafından makarna sanayiine başlama tarihi 1922 olarak kabul 
edilmektedir. 1950 yılından sonra Ankara, İzmir ve İstanbul'da otomatik uç- 
kumlu preslerle çalışan tesisler kurulmuş olup, bugün artık Türkiye'de ma
karna sanayii batı memleketleri seviyesine erişmiş bulunmaktadır.

II. MEVCUT DURUM

1. Sektörün Kuruluşu

Makarna sanayii, tamamen özel teşebbüsün gayret ve çalışmaları ile ku
rulmuş ve bugünkü haline gelmiştir. Bu sektörde yabancı sermaye mevcut değil
dir.

Memleketimizdeki makarna fabrikaları daha ziyade İstanbul, İzmir ve 
Ankara gibi büyük merkezlerde kurulmuşlardır. Makarna fabrikalarının özel
likle büyük şehirlerde kurulmalarını etkileyen faktörler çoktur. Bunların 
başında yakıt, enerji, su ve kalifiye personel tedarikindeki kolaylıklar 
gelmektedir. Diğer önemli bir nokta da ham madde tedarikidir. Bu sanayii 
dalında ham madde olan buğdayın fabrikanın bulunduğu yere nakli, mamul mad
de olan makarnanın pazara naklinden daha kolay ve ucuz olmaktadır. Diğer ta
raftan buğdayın irmiğe işlenmesi anında elde edilen yan ürünlerinde büyük 
şehirlerde değerlendirilmesi daha kolay olmaktadır.

Ancak son senelerde, bilhassa teşvik tedbirlerinden faydalanmak ama
cı ile geri kalmış yörelerde de makarna fabrikalarının kurulmağa başlandı
ğı görülmektedir.

2. Mevcut Kapasite

Mevcut kapasitenin sıhhatli bir şekilde hesaplanması, komitemizin 
elinde bulunan bilgi ve imkânlar ile maalesef mümkün olmamıştır.

3. Üretim

Makarna Teknolojisi:

Uzun yıllardan beri uygulanan makarna teknolojik düzeninde prensip 
itibariyle bugün de önemli bir değişiklik kaydedilmemiştir. Makinelerde :

a) Gövdede döküm aksam yalnız pres silindiri ve vidaya inhisar etmek
tedir. (paslanmaz çelik döküm veya paslanmaz çelik kaplama döküm) Diğer kı
sımlar maliyet sebebiyle pres mamullerine dönüşmüştür.

b) Kurutma kısımlarında pahalı tahtaların yerini sunta almaktadır.

c) Makarna imalâtının, lokal küçük üniteler yerine, yüksek kapasite
li santral fabrikalara yönelmesi, makine kapasitelerinin büyütülmesine yol 
açmıştır. Halen saatte 5o400 Kg. kuru makarna imâl eden makarna hatları 
müşteri bulmaktadır.

d) Kurutma kısımlarında ısı ve nemi otomatik olarak ayarlayan araç
lar güvenilir bir düzeye erişmiştir. Amerikan yapım ayarlama cihazları ter
cih olunmaktadır.

e) Makine kapasitelerini arttırmak, makine parkında yer kazanmak ama
cıyla kurutma ısısını yükseltmek (70oC a kadar) eğilimine, bu ısılarda pro
teinlerin denature olarak besin değerini yitirmesi bir hudut çekmektedir. 
Ancak mikrobiyolojik araştırmaların sonuçlanıp, makarnalarda kabul edilebi
lir azami bakteri sayıları yasalaştığı takdirde, imalâtçının yüksek ısıla
rın (66°C dan itibaren) bakteri öldürücü gücünden faydalanmak eğilimi güç 
kazanabilir.

•A



f) Makarna kurutma yönteminde bir yenilik olarak mikro-dalga kurutma 
sistemine de işaret etmek yerinde olur. Prensibi polar olan su molekülünün 
devamlı yön değiştiren bir magnetik alanda çok süratli hareket ederek ısı
nıp buharlaşmasına dayanmaktadır. Az yer kaplayan ve mikrobiyolojik avan
tajlar da sağlayan bu metodun, geniş şekilde kullanılmasını fiatı önlemek
te ise de, gelecekte bu sakıncanın bertaraf edilebileceği beklenebilir.

Kontrol Yönünden :
Gerek gıda maddeleri tüzüğündeki yenilikler, gerekse standart çalış

maları daha objektif kurallar getirmiştir. Bu konudaki titizliğin, tüketi
ciyi koruma amacına katılmamak kabil değildir. Ancak ökolojik koşullardan 
her yıl çeşitli şekilde etkilenen, nitelik kadar nicelik istikrarsızlığı 
bulunan doğal bir ham madde işleyen imalâtçının da zorlukları gözden uzak 
tutulmamalıdır. Örnek olarak bazı yıllarda protein miktarındaki düşme ve 
yükselmeler, gübreleme sonucu artan kül yüzdeleri, imalâtçıya kusur olarak 
yükletilmemek lâzımdır. Makarnanın ambalâjında kuruması doğal olduğuna gö
re, ağırlık eksikliklerinin, kabul edilen nem miktarlarına oranlı olarak 
değerlendirilmesi şart koşulmalıdır. Kimyasal kontrolların yanında, dünya
da aktüel duruma gelen mikrobiolojik esaslar üzerinde araştırmalara baş
lanmasını, ihracatı etkileyecek bir konu olarak önermekteyiz.

b. Üretim
Memleketimizdeki makarna üretimi 1960 yılında 24.126 ton iken bu 

miktar 1975 yılında 149„500 tona yükselmiştir. Elde mevcut bilgiler, ma
karna üretiminin son yıllarda % 5.3 civarında arttığını göstermektedir.

Bugün mevcut makarna fabrikalarının kapasitesi yeni tesisler kurul
madan memleket ihtiyacına cevap verecek durumdadır. Yeni tesisler kapasi
te artışına tesir edecek, bu hal ise mevcut tesislerin üretimine olumsuz 
etki yapacaktır.

Tesis edilecek yeni kapasitelerin ise mevcut fabrikaların tevsii 
yoluyla yapılması, hem maliyetlerin düşmesine, hem de memleketimizde ba
tı memleketlerin modern fabrikaları ile boy ölçüşecek tesislerin meyda
na gelmesine imkân sağlayacaktır.

Ayrıca hammadde üretimi açısından tohumluk üreten müesseselerin 
kaliteli Durum buğdayı çeşitlerine öncelikle eğilmesi ve ilgili kuruluş
larında kalite araştırmalarını yapabilecek şekilde organize edilmesi ih
tiyacı giderek ehemmiyet kazanmaktadır.

ÜRETİM TABLOSU

1974 1975
Miktar Değer Miktar Değer

Makarna 137.9 586.1 149.5 852.1

4. Dış Ticaret Durumu 
a. İthalât

Ürün, yarı ürün veya hammadde ithalatı mevzubahis değildir.

1976 (Tahmin) 000 T. 
Miktar Değer milyon

157.5 897.8 71'



b. İhracat

Son yıllarda dış pazarlarda Türk makarnaları için belirli bir tale
bin doğduğu görülmektedir,, Kanaatimizce bugün için mühim olan bu talebin 
miktarından ziyade artış süratidir. Nitekim şartların müsait olması halin
de makarna ihracatının ülkemiz için önemli bir döviz kaynağı olması müm
kündür.

Diğer taraftan Türk makarna sanayiinin ihracat yönünden bazı önemli 
problemleri yalnız makarna sanayii için değil, tüm ülke gıda sanayii için 
de mevcut görünmektedir. Bu problemleri aşağıdaki şekilde özetlemek müm
kündür.

Ülkemiz gıda sanayiinin ihracat potansiyeline henüz tüm olarak müd
rik görünmemektedir. Bu potansiyelin tarım sektörü üzerindeki müspet et
kisi ise ne kavranmış ne de hesaplanmıştır.

Dolayısıyle gıda sektörünün teşviki üzerine gerektiği gibi eğilin- 
memiştir.

Ürünlerimizin dış ülkelerde pazarlanması zayıftır. Bu konuda kâğıt 
üzerinde yeterli gibi görünen tedbirler, bürokrasinin benimserımemesi sebe
bi ile fiiliyatta kifayetsiz kalmakta, ihracatçıyı katı kurallar altında 
şartları süratli değişen bir dış pazara ayak uydurmak imkânlarından mahrum 
bırakmaktadır.

Gıda mamullerinin ve makarnanın ihracatında, ambalâj önemli bir so
run olarak ortaya çıkmaktadır. Kalite bakımından dış pazarlarda herkes ile 
rekabet edebilecek mamullerimiz, maalesef kullandığı ambalâj maddelerinin 
düşük vasfı dolayısıyle satış ve rekabet potansiyellerini önemli derecede 
kaybetmektedirler.

Nihayet, Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından ithalâtı kısıtlamak 
maksadı ile yürürlüğe konan çeşitli tedbirler, gıda mamulleri ihracatımı
zı önemli ölçüde kösteklemektedir.

İHRACAT TABLOSU
000 Ton

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer milyon değer 

Makarna 0,9 3.9 1.4 6.1 2.0 8.7

5. Stok Durumu

Bugün Türkiye'de Askeri mubayaaların dışında üreticinin depolarında 
stok bulunmadığı tahmin edilmektedir. Günün koşullan içerisinde fabrika
ların stok yerine düşük kapasite ile çalışmayı tercih etmeleri daha müm
kündür .

6. Yurt içi talebi

Makarnaya olan talep üretime paralel olarak devamlı surette artma 
temayülü göstermektedir. Burada makarnanın kolay hazırlanabilen bir gıda 
maddesi olması, piyasada devamlı olarak bulunması ve fiatının bilhassa 
son yıllarda diğer gıda maddelerine nispetle çok ucuz olması önemli rol oy
namaktadır.

Makarna üretimindeki artış, talepdeki artışa oranla daha fazla oldu
ğundan, makarna sanayiinde devamlı ve kırıcı bir rekabet mevcut bulunmakta
dır. Bu meyanda 1975 yılı içinde Türkiye'nin büyük makarna fabrikalarından 
ikisi faaliyetlerini durdurmuşlar ve tasfiyeye gitmişlerdir.



Tüketimde en önemli payı büyük merkezler almaktadırlar. Buna rağmen 
son yıllarda ufak şehirlerde ve köylerde de makarnaya olan talebin arttığı 
görülmektedir.

Türkiye'deki makarna tüketiminin bölgeler olarak dağılımı aşağıda 
gösterilmiştir.

İSTANBUL VE CİVARI % 35
EGE BÖLGESİ % 25
İÇ ANADOLU BÖLGESİ % 20
DİĞER % 20

1975 yılında yurt içi makarna tüketimi 148 bin ton olarak tahmin 
edilmektedir. Bir yıl evveline nispetle tüketimdeki artış % 8 civarında
dır. Fert başına düşen tüketim 3.7 Kg. dır. Bu miktar 1965 yılında 2.5 Kg. 
idi.

YURT İÇİ TALEP TABLOSU

1974 1975 1976 000 Ton milyon
Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer TL. (tahmin)

Makarna 137.0 582.2 148.1 844.2 155.5 886.3

7. Fiat Durumu
Ülkemizde makarna fiatları Mayıs 1974 tarihinden itibaren dondurul

muş bulunmaktadır. Bahis konusu tarihte ambalajlı 1 Kg. makarnanın fabri
ka satış fiatı 600 Krş/Kg., ve bakkal satış fiatı ise 750 Krş/Kg. olarak 
tespit edilmişti. Toptancı fiatları üretici ve tüketici fiatları arasında 
toptancının çalışma şartlarına göre değişmektedir. Diğer taraftan rekabet 
şartları üreticiyi zamanla tesbit edilen fiatların altında dahi mal satma
ğa zorlamaktadır.

Dış ülkelerde tüketiciler makarnayı ülkemize kıyasla çok daha paha
lıya yemektedirler. Burada dış ülke fiatları hakkında kesin bilgi vermek 
güçtür, zira bu ülkeye, makarnanın cinsine, kalitesine ve ambalaj şekline 
göre değişmektedir. Ancak dış ülkelerde tüketici bir kilo makarna için 
12,- Tl. Kg'dan 30,- TL Kg'ya değişen bir menzil içinde fiat ödemektedir.

8. İstihdam Durumu
Makarna sanayii memleketimizde kuruluşundan bu yana büyük mesafeler 

katetmiştir. İlk zamanlarda fazla iş gücü kullanan bu sanayii, son yıllar
da teknolojik gelişmeler icabı daha az iş gücü ile çalışmaktadırlar.

Makarna sanayiinde iş gücü çoğunlukla erkek işçiler tarafından temin 
edilmektedir. Bu sanayiin özelliği dolayısı ile kadın işçiler ambalaj kı
sımlarında çalışabilmektedirler.

Bu sanayii kolunda kalifiye eleman sıkıntısı mevcuttur. Bu elemanlar 
bilhassa pres ve kurutma kısımlarında görevlendirilecekler ve usta başı ni
teliğinde kimselerdir.

Makarna sanayiinde 8 saatlik 3 vardiye halinde çalışılmaktadır.
İşçi,ücretleri son Toplu İş Sözleşmelerinde yükselme eğilimi göster

mektedir. İşçinin gündelik maliyeti bazı müessese.lerde 140,- TL.yı bulmuş
tur.



9. Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar

Makarna sanayiinin problemlerine bundan evvelki bölümlerde değinil
miştir. Ancak aşağıdaki hususlara burada bir kere daha değinmekte fayda 
mülahaza edilmektedir.

Makarna sanayii ülkemizde rekabetin en kesif olduğu sanayii kollu- 
nndan bir tanesidir.

v Üretim talepten fazladır. Dolayısıyle mevcut tesisler tam kapasite 
ile çalışmakta güçlük çekmektedirler.

Halen proje safhasında olan ve yapılmakta olan tesislerin istihsa
le başlaması ile arz ve talep dengesi daha da bozulacaktır.

Makarna sanayiindeki yeni yatırımların ufak kapasiteye yönelik oldu
ğu müşahede edilmektedir. Kanaatımızca bu hatalı bir tutumdur. Bugürı gün
de 24 ton kapasiteli yeni bir fabrika kurmak yerine, mevcut bir fabrika
nın kapasitesini 40 ton/gün olarak tevsii etmek mümkündür. Dolayısı ile 
yeni yatırımlarda büyük kapasitelere yönelmek, günün şartlarına daha uy
gun olacaktır.

1974 yılından beri makarna fiatlarma tatbik edilen fiat dondurma
sı bu sanayii dalının hayatiyetini tehdit etmektedir.

Komple tesisler ve sistemler halindeki yatırımlarda yerli imâl du
rum belgesi temini büyük güçlükler yaratmaktadır.

Bu sanayii dalında ihracat olanakları mevcuttur, ihracat potansiye
linin tüm olarak kullanılabilmesi için biran evvel alınacak tedbirler tes
pit edilmeli ve yürürlüğe konmalıdır.

10. Diğer Memleketlerde Durum

Müşterek pazarın kuruluşunda ortak memleketlerde pek küçükler dışın
da 2000 makarna fabrikası mevcut idi. 1964 yılındaki sayım bu rakkamın 
1092 ye düştüğünü gösterdi. 1974 araştırmaları bunun 474'e indiğini belir
ledi. Şöyleki :

İtalya 380
Fransa 30
B.Almanya 52
Belçika 5
Hollanda 4
Luksemburg 3
Ingiltere 8
İrlanda 1
Danimarka 1

Fazla makarna üreten ilk 3 memlekette imalâtın çoğu mahdut firmalar 
tarafından üretilmektedir.

İtalya'da 40 kadar, Fransa'da 5, B.Almanya'da 10 civarında firma bü
tün imalâtın 4/5 ni üretmektedir.

İtalya, Fransa, Belçika ve İngiltere'de makarna fabrikaları ekseri
yetle değirmenle kombine edilmiş olmasına karşılık, B.Almanya, Hollanda 
İrlanda, Danimarka ve Lüksemburg'da böyle kombinezonlara rastlanmamaktadır

Makarna üretimi 1958 den 1974'e kadarki devrede diğer industrie dal
larındaki büyük artışa mukabil ancak % 22 nisbetinde artmıştır. Yıllık ar
tış % 1,5 civarındadır. Şayanı dikkat olan nokta makarna üretimi, diğer 
tahıl ürünleri arasında azda olsa yegâne artış gösteren mamuldür.



1974 rakkamlarına göre liretim miktarları şöyledir: 
1000 ton olarak

Batı Almanya 196.8
Fransa 289.7
İtalya 1794
Hollanda 32.4
Belçika 19.4
LUksemburg 2.0
İngiltere 19.5
İrlanda 2.5
Danimarka 1.5

Mlişterek pazarın dış ülkelerden yaptığı ithali o yıl üretiminin
1958 de % 0.56'sı 
1973 de % 0.5'i dir.

III. ÜLKE OLANAKLARI

Makarnanın en kaliteli hammaddesi kuşkusuz durum buğdayıdır. Genetik 
bakımdan tetraploid grubundadır, 14 çiftgen ihtiva eder. Buna karşılık yu
muşak ekmeklik buğday (Triticum vulgare) Hexaploid sınıfındandır ve 21 çift 
gene maliktir. Yalnız durum irmiğinden yapılan makarnaları, pişme dayanık
lılığı, pişme zamanı toleransı yüksek olup çirişlenmezler. Beslenme bakı
mından daha yüksek özellikler taşırlar.

Yurdumuzda üretilen durum miktarı hakkında resmi kaynaklar çelişkili 
rakkamlar vermektedir. Son yıllarda üretimin 1,5 milyon tonu geçmediği tah
min olunabilir, önümüzdeki senelerde bu çok değerli ürünün, yumuşak buğda
yın yararına daha azalacağından endişe duyulmaktadır. Son yıllarda Trakya- 
da, Güneyde, Konya civarında, Polatlı'da üretim önemli şekilde azalmıştır. 
Azalma sebebi kolayca tahmin olunabilir. :

Durum tüketen endüstri, yalnız makarnacılıktır. Bunun da yılda 350 bin 
ton kadar duruma ihtiyacı vardır. Fazlası ekmek imalinde sarfedilir. Dekar 
verimi yumuşak buğdaydan % 20 azdır. Üretici için cazip olabilmesi en az 
% 20 daha pahalı satılabilmesine bağlıdır. Halbuki 2 çeşit buğdayın ofis 
fiatları arasındaki fark yıllarca % 5'i bulmamıştır. Serbest piyasada ek
meklik buğday, ekseriya durumdan daha yüksek fiat bulagelmiştir. Dünyada 
iklimi durum için elverişli olmayan ülkeler dahi (Fransa, Avusturya, Batı 
Almanya) durum tarımı için büyük masraflarla tecrübelere girişmişlerken, 
bizim bu konudaki ihmalimizin daha fazla sürdürülmemesi içten dileğimizdir. 
Yüksek Değerli durumu ihraç ederek, gerektiğinde daha ucuz fiatla yumuşak 
buğday ithali düşünülebileceğine inanıyoruz.

ÖNERİLER

Aşağıda sıralanan önerilerin önemli bir kısmı raporumuzun içinde yer 
almış bulunmaktadır. Burada bunlara özet olarak değinilmiştir.

1. Türkiye makarna sanayiinde halen mevcut kapasitenin, talep mikta
rının, ihracat olanaklarının, yatırım safhasında olan tesislerin kapasite
lerinin saptanması için bilgiler esas alınarak bir araştırma yapılmalıdır.

Bahis konusu sanayiin mevcut durumunun değerlendirilmesinin ve 
geleceğinin planlanmasının bu araştırmanın sonuçları üzerine bina edilmesi 
gereklidir.



2. Makarna sanayii tarım ürünlerini değerlendiren bir sanayi dalıdır. 
Mamulünü ihraç olanakları mevcuttur. Dolayısı ile teşviki öngörülmelidir.

3. Makarna sanayiinde yeni yatırımların ufak kapasiteli ünitelere yö
nelik olduğu görülmektedir. Bu ünitelerin maliyetleri yüksektir. İhraç 
olanakları mevcut değildir. Yeni yatırımlarda büyük kapasitelere yönelmek 
veya mevcut tesislerin kapasitelerini tevsi etmek yolunu seçmek daha eko
nomik gözükmektedir. Ayrıca bu suretle yurdumuzun sınırlı döviz kaynakla
rını da daha etkili bir şekilde kullanmak mümkün olacaktır.

4. Makarna satış fiatlan ön kontrolden çıkarılmalıdır.

5. Kalite Kontrolünün etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak ted
birler alınmalıdır.

6. Makarnanın ham maddesi olan "Durum Buğdayının" istihsalinin arttı
rılması için tedbirler biran önce alınmalıdır.

7. Yurdumuzda istihsal edilen buğdayın depolanması için gerekli kapa
site mevcut değildir. Bu sorunun üzerine acilen eğilmek gerekmektedir.

8. İklim şartları sonucu durum buğdayının kıt olduğu devrelerde bu tip 
buğdayın ithali imkân dahiline sokulmalıdır.

9. Gerektiğinde Toprak Mahsulleri Ofisine kredili buğday satış yapma 
olanakları sağlanmalıdır.

10. Komple tesisler ve sistemler halindeki yatırımlarda yerli imal durum 
belgesi temini büyük güçlükler yaratmaktadır. Modern teknolojinin yurdumu
za ithali için komple tesisler ve sistemler halindeki yatırımlar teşvik 
edilmeli ve halen mevcut güçlükler ortadan kaldırılmalıdır.

11. Tesislerin kapasite ve ihracat olanakları gözönüne alınarak, mevzula
rı ile ilgili teçhizatın ithali için kendilerine özel kontenjanlar tanınma
lıdır.

12. Yeni kurulan tesislerin buğday stoku yapmak için yeterli silo kapasi
tesine sahip olmaları şart koşulmalıdır.
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I - GlRlŞ

1. Sektörün Tanımı ve Sınırlanması :
Nişasta sanayii.Tarım Sektörü Bitkisel Üretim Alt Sektörüdür.
Nişasta,doğada Karbonhidratlar olarak bitkilerde bol miktarlarda değişik fiziki ve kimyevi yapılarda bulunur.
Faaliyet dalları kapsammı;Ana üretimi Nişasta olarak.nişastadan gli
kozlar, dekstrinler,modifiye nişastalar.nişasta türevleri ile nişasta 
üretiminde yan ürünler olarak glüten,kepek ve ham madde mısır olduğundan mısırözü teşkil eder.
2. Tarihçe .
Binlerce sene evvel bilinen ve ilk defa olarak buğday veya benzeri hu
bubattan elde edilmiş olduğu tahmin olunan nişasta,Avrupada patates 
ve mısırdan,Amerikada genellikle mısırdan,Avustralv.uda buğdaydan elde 
edilmektedir.Bunlardan, başka sanayide Akdarı,Pirinç ve Tapyoka’dan da
daha sınırlı olarak Nisasta üretimi yapılmaktadır.
Ülkemizde ise Nişasta üretimi başta mısır ile mısır'a oranla çok dü - 
şük miktarlarda buğday ve patatesten yapılmaktadır.
Ülkemizde Nişasta üretimi 1930 yıllarına kadar bir ev üretimi olarak 
devam etmiş,1930 yılında îetanbulda ilk Nişasta ve Glikoz fabrikası 
çalışmaya başlamış,artan talebi karşılamak-Tekstil Sanayiinin geliş - 
meşine paralel olarak- ve glikoz ithalâtına son vermek düşünce ve a - 
maçlarına paralel olarak yine Istanbulda 1932 ve 1934 yıllarında iki 
yeni Nişasta ve Glikoz fabrikası kurulmuştur.
Müteakip yıllarda eski fabrikalar gelişmeler gösterirken Sakarya böl
gesinde üç,Trakya çorluda bir ve 1945 yıllarında Sümerbank Müesseseei 
tekstil fabrikalarının nişasta ihtiyacını karşılamak gayesi ile bir 
nişasta fabBikası tesis etmiş isede,bugüne kadar genel üretimi etki - 
leyeoek miktarda üretim yaptığı işitilememiştir.

II - MEVCUT DURUM
1. Sektörün Kuruluşu :
Halen Ülkemizde.Adapazarında 3,Yarımcada 1,Istanbulda l.Bursada 1, 
Samsunda l,Uşak-Banaz’da 1 fabrika bulunmaktadır.Bunlardan Adapaza - 
rındaki 1 fabrika 1967 yılında faaliyetini durdurmuş,Bursa ve yine 
Adapazarındaki bir fabrikada yılda birkaç ay mevsimlik çalışmalar 
yapmakta,Uşak-Banaz’da yeni kurulan fabrikanın ise önümüzdeki sezon
da -Ekim 1976- çalışmaya başlayacağı öğrenilmiş bulunulmaktadır.
Mülkiyet......: Hepsi özel mülkiyet altındadır.
Kapasite ..... ; Çalışır haldeki kuruluşların toplam günlük kapasi -

teleri 4.OO-4.5O ton Mısır/24 saattir.
İşçi Miktarı...: Çalışır haldeki kuruluşlarda 850 kişi istihdam edil

mektedir.
. \ , Yabancı Sermaye: Bakanlar mumlunun 24.2.1968 tarih ve 6/9628 sayılı

kararnamesi ile Kocaelinde kurulu bir fabrikanın 
^ $ 60 hissesi bir yabancı şirkete satılmış isede,bu

satış hakkında diğer nişasta fabrikaları ile unlu 
maddeler imâl eden fabrikalar tarafından Danıştay 
dava daireleri kurulunda dava açılmış,neticesi 1973 
yılında niiıayetlenmiş ve yabancı şirketin memleke - 
timize girmesine esas olmuş bulunan kararname iptal 
edilmiş olmasına rağmen,şirket halen faaliyetini 
sürdürür niteliktedir.
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2. Mevcut Kapasite;
Tablo 1 : nişastacılık sektöründe Kurulu Kapasite 

1975 Yılı Durumu

Sıra Ana Mal... Kapasite kapasite
No. Birimi
(1) (2) (3) (4)

1 - Nişasta Ton/Yıl 26.500

3. Üretim :
a.Üretim Yöntemi - Teknolo.1l.
Halen memleketimizde ve bütiln dünyada mısırdan nişasta üretimi YAŞ 
ÜŞÜL ile yapılmaktadır.
Memleketimizin muhtelif bölgelerinde üretilen mısırların ortalama 
kompozisyonu aşağıda gösterilmiştir.

Su ............... .... İ. 17
Nişasta ........... 64
Protein ........... 9
Yağ ........ . 3
Fiber ............. ---54 2,5
Kül .............. 1,5
Sair Münhaller ____ •••• 5

?4 100.0
Yaş usûl ile nişasta üretiminde metod : mısırda bulunan nişastayı 
diğer maddelerden kademe kademe ayırarak saf nişasta elde etme yo
ludur.
Memleketimizde üretilen mısır nişastasının ortalama kompozisyonu 
aşağıda gösterilmiştir.

Nişasta ...............  $ 86,5
Su  .................. 54 12,5
Protein ..............   İ° 0,4
Yağ   % 0,1
Kül  ..................  İ 0,5

f 100.0

a.l) Mısır ön temizleme ve depolama :
Fabrikalara genellikle kara yoluyla gelen mısırlar,depolara elek 
veya ızgaralardan geçirilerek mekanik veya azda olsa insan gücü 
ile alınır.
a.2) Temizleme ve tartma :
İşlenecek mısırlar,mısır temizleme makinasma mekanik olarak sev- 
kedilir.Elekler ve Aspiratörlerle mısırda bulunan bütün yabancı 
maddeler,toz,toprak vs.temizlenir.Temizlenmiş mısırlar otomatik 

Is. kantarlardan geçirilerek mısır ıslatma fıçılarına verilir.



a.3) Mısır Islatma (Masüraeyon) :
Fıçılardaki mısırlar Sûjsu ile mısırın fiziki yapısına göre,4-0 ilâ 
60 saat müddetle 50-53 C’de yumuşatılır ve şişirilir.Bu işlem için fabrikanın kapasitesine göre,başlıca iki metod uygulanır.

- Ufak kapasiteli fabrikalarda doldur-boşalt,- Masürasyon suyundaki münhalleri değerlendiren 70-80 tondan 
daha büyük kapasiteli fabrikalarda ters akım metodu tatbik edilir.
a.4-) Kırma ve öz Ayırma :
Yumuşatılmış ve şişirilmiş mısır iki kademede dişli değirmenlerden 
ve öz ayırıcılardan geçirilerek % 50 yağ ihtiva eden özler ayrılır, 
öz ayırma işi Ufak fabrikalarda V şeklindeki uzun depolarda,büyük 
fabrikalarda ise özel siklonlarla yapılır.Ayrılan özler yıkanır,sıkılır ve kurutulur.
a.5) öğütme :
özleri alınmış mısırlar taş değirmenlerde veya büyük kapasiteli fab
rikalarda (Pin Mili) veyahut (Entoleter) tabir edilen değirmenlerde 
mümkün olduğu kadar ufak ve ince olarak parçalanır.Elde edilen sulu 
magma muhtelif tipteki süzme ve kepek yıkama makinelerine verilir. 
Ayrılan kalın ve ince kepekler (Sris) ayrı ayrı veya karışık olarak yıkanır,pres edilir ve kurutulur.
a.6) Ham Nişasta Sütünün ön Rafinasyonu :
Süzme ve yıkama eleklerinden elde edilen ham nişasta sütü ufak fab
rikalarda çöktürme kanallarına,büyük fabrikalarda ise ön Separatöre pompalanır.Kanal sisteminde glüten suları ve çöken nişasta tazyikli sularla söktürülerek tekrar çöktürme havuzlarına verilir.Separatör 
sisteminde ise,ham nişasta sütünün taşıdığı proteinlerin % 80-90’ı ön separatörde ayrılır.$ 60-70 protein ihtiva eden bu glüten suyu, glüten konsantratöründe konsantre edilir,pres veya vakum filtreler
den geçirildikten sonra kurutulur.
a.7) Nişasta Rafinasyonu :
Kanal sisteminde..........: Kanallardan alınan nişasta yıkama ha -vuzlarında bir veya iki kere temiz su

larla çöktürülerek yıkanır.Separatör sisteminde : Ön separatörden alınan nişasta sütü genellikle üç kademe separatörden geçiri
lerek rafine edilir.Mülti Siklon sisteminde....: Keza ön separatörden alınan nişasta sütü 9 kademeli siklon sisteminden geçi - 
rilerek rafine edilir.

Bu üç sistemde de nişasta sütünde bulunan çözülen ve çözülmeyen pro
tein miktarı asgari f> 0.3 - 1° 0.4’e düşürülmüş olur.
a.8) Su alma ve Kurutma :
Rafine edilmiş 20 B6 nişasta sütündeki su miktarını $ 37.40’a düşü
rebilmek için santrifüj veya vakum filtrelere verilir.Elde edilen kekler parçalanır ve fabrikanın kapasitesine uygun tipde kurutma fı
rınına verilir.Kuru nişasta eleklerden geçirilerek ambalajlanır.
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Bütün bu sistemlerin uygulanmasında su çok büyük rol oynamaktadır. 
Temiz su sisteme rafinenin en son kademesinde verilir.Ters akis 
sistemi tabir edilen bu metodla Bular başlangıca doğru kullanıla 
kullanıla masürasyop için mısır fıçılarana pompalanır.
Teknolojinin irdelenmesi ve Memleketimizdeki durum i
Mısırdan nişasta üretiminin sanayi halini alışından beri,bilhassa 
iki buluş bu sanayiin gelişiminde çok mühim rol oynamıştır.

- 1880 yıllarında mısır masurasyonunda S0?tatbiki ile üretilen nişastanın kalitesi ve randımanı yükseltilmiştir.
- Elde edilen ham nişasta sütünün rafinesinde 194-0 yıllarından 

sonra,çöktürme kanallarının yerine yüksek devirli separatör - 
ler veya 1950 yıllarından sonra ilk kademe rafinede separatör 
ve son kademe rafinede mülti siklon sisteminin tatbiki olmuş
tur.

Her iki sistem sayesinde çok geniş sahalar kaplayan çöktürme kanal 
ve havuzları kaldırılmış,kapalı sistemle çalışma olanağı temin edil
miş ve nişasta kalitesi ile randımanı yükseltilmiştir.
Memleketimizde.mısırdan nişasta üretiminde her üç sistemde - kanal, 
separatör,mülti siklon - uygulanmalı tadır.
Burada şu nokta çok önemlidir; bir nişasta fabrikasının modem maki
nelerle donatımı herşeyden evvel o fabrikanın kapasitesine bağlıdır. 
Modem makineler fabrikanın muayyen bir kapasite seviyesine ulaşma
sından sonra ekonomik olabilir.Çok iyi yetişmiş kalifiye elemanlar 
isteyen ve çok fazla elektrik gücü sarfeden modem makinelerin mali
yetleri de çok yüksek olmakta,dolayısiyle yatırım ve amortismanları- 
da büyümektedir.Bu bakımdan memleketimizde kumlu fabrikalar,kapasi
telerine göre uygun makinelerle teçhiz edilmiş olduklaurı kabul edi - 
lebilir.
Tablo 2 : Ortalama,Birim Üretim Girdileri 

( 1 ton Nişasta üretimi için )
Sıra öirdiler HHm MiktarHo.____________ _______________ ________
1 - Mısır kg. 1666.
2 - Su 7,5
3 - Elektrik kw. 196.
4 - Yakıt kg. 338.
5 - Ambalaj (Torbalık) 

bez
mt. 23.

6 - Kükürt kg. 13-
7 -
8 -

İşçilik
Sair İşletme Gideri

iş saati 50.

b .Üretim i

Nişasta sanayii memleketimizde,iptidai madde mısırın bol ve münaka
le imkânının müsait olduğu bölgelerde yerleşmiş bulunmaktadır. 
Gerçekten nişasta üreten fabrikaların hemen hemen hepsinin marmeıra 
bölgesinde toplanmış olması ve bir tanesinin de 1975 yılı sonunda 
Samsunda faaliyete geçmiş bulunması,bunun en bariz belirtisidir.



Tablo 3 : Yurtiçi Üretimi Birim : Ton

Sıra
No.

Ana Mal Yıllar Miktar

(D (2) (3) .....1.4i. ..
1 - Nişasta 1966 16.900
2 - II 1967 19.280
3 - II 1968 16.606
4 - tl 1969 18.101
5 - » 1970 17.900
6 - II 1971 18.100
7 - II 1972 19.524
O ... II 1973 19.345
9 - II 1974 25.425

.0 - II 1975 26.500

Yukaı daki tabiouuı tetkikinden de anlaşılacağı üzere,on sene zar- 
fmdt nişasta üretiminde ’/> 56.8’lik ve ortalama olarak,senede % 
5,7’lik bir artış söz konusudur.
Bu artış nedenlerini kısaca şu şekilde sıralayabiliriz :

Nüfus artışına paralel olarak istihlâkin de artışı,
- Tekstil sanayiinin inkişafı,
~ ilaç sanayiinin " ,
- Kağıt sanayiinin " ,

Tablo 3.a : Üretim Değerleri - Son Uç sene -
1975 yılı ortalama fabrika satış fiyatları ile 
Birim : TL.

Sıra Âna Mal Yıllar
No._____________________ ___________________________

(1) (2) (3)
1973 1974 1975

1 - Nişasta 129.611.500.- 170.347.500.- 177.550.000.-

4. Dış Ticaret Durumu : 

a.ithalât.

Sektörümüzde ithalât ana mallarda yapılmamaktadır.Yapılan ithalât, 
Sağlık Bakanlığı müsadesiyle ve tıbbi maksatlar için kullanılan 

, nişasta esaslı maddeleri teşkil eder.Bunun için tablo son dört şe
yi kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

\1) Mamfll Mal İthalâtı :



Taolo 4 : Nişasta sektörü Mamûl Mal İthalfitı : (Birim.kg)
Sıra
No.

Ana ballar ' Yıllar

(1) (2) (3)
1972 1973 1974 19.75 ...

1 - Nişasta 110
2 - Esasını un ve- — 

ya nişasta teş
kil eden Mad.

200

3 - Çocuk mamala- 153 
rı ve diğerle
ri

59

Not : 1974 yılında hiçbir kayda raslanmamakta,1975 senesi ise top
lam rakkam olarak verilmiş,ayırıma tabi tutulmamıştır.
Tablo 4.a : Son üç yıl İthal&t değerleri : (Birim.CİF TL.)
Sıra
No.

Ana Mallar Yıllar

d) (2) (3)
1973 1974 1975

1 - Nişasta — —

2 - Esasını un ve
ya nişasta teş
kil eden Mad.

5.930.-

3 - Çocuk mamaları 
ve diğerleri

4.621. — --------------------

(2) Yarı Mamûl Mallar İthalâtı :
Yoktur.
(3) Ham Madde İthal&tı :
1966 yılından beri yapılmamaktadır, 
b. İhracat.
Sektörümüz; ana mallardan üretimi etkileyecek miktarda bir ihra - 
cat henüz gerçekleşmemiştir.Bu konu ihracat projeksiyonlarında 
ele alınacaktır.

5. Stok Durumu ;
a.Ham madde Mısır.

i ui Ülkemizde mısır zıraati yapılan başlıca bölgelerden Trakya ve G-ü- 
ney Batı Anadoluda Eylül,Sakarya ve havalisinde Ekim.Karadeniz 
havalisinde ise Kasım aylarında tanelenerek fabrikalara gelmeye



başlar,Ancak mevsim başlarında Sakarya ve Karadeniz bölgelerinden 
gelen mısırlarda su ( rutubet ) miktarı çok yüksek ($ 25-27’e ka
dar) olduğundan depolama ve muhafaza imkânları olmamaktadır.Fabri
kalar mısır stoklarına,rutubet miktarının $ 15 ve daha aşağı düş
mesinden sonra.bilhassa şubat ve mart aylarından sonra başlar, en 
yüksek seviyesine mayıs ve haziran aylarında ulaşırlar.

b.MutÛl Madde.

Fabrikaların yıllık revizyon aylarına tekaddüm eden haziran ve tem
muz aylarında mamûl madde stokları en yüksek seviyesine ulaşır.Ani 
taleb artışlarını karşılayacak atıl kapasiteleri bulunduğundan U - 
retimlerini daha ziyade talebe göre ayarlarlar.

6. Yurtiçi Talebi :

Baştan beri izaha çalıştığımız ve stok durumunda da belirtildiği 
üzere.memleketimizde çalışmakta bulunan fabrikalar üretimlerini ta
lebe göre ayarlamaktadırlar.Halen boş kapasiteleri mevcuttur.Yeni 
teşvik edilen tesislerin dahada boş kapasite yaratacak nitelik ar- 
zetmesi bakımından şayanı dikkattir.

Tablo 9 : Nişasta Sektörü Yurtiçi Talebi. Birim : Ton

Sıra
No.

Ana Mal Yıllar Miktar

(1) (2) (3) (4)

1 - Nişasta
tt

1966 17.000
2 - 1967 19.000
3 - tt 1968 16.500
4 - tt 1969 18.200
5 - II 1970 18.000
6 - II 1971 18.200
7 - II 1972 19.400
8 - tt 1973 19.200
9 - II 1974 25.600
LO - II 1975 26.500

Talep'teki artış da,3 nolu tablonun izahında belirttiğimiz neden - 
lerden ileri gelmektedir.
Yurdumuzda nişasta sanayiinde umumiyetle stokla çalışmaya gidilme
mektedir.Her işletme satabildiği kadar imâl etme usulünü tatbik 
etmektedir.Bu sebeble senelik istihsal ve istihlâk rakkamları bir
birlerine çok yakındır.Senelik istihlâkin mukayesesinde,istihsalde 
olduğu gifei,$ 5-6 arasında bir artış gösterdiği müşahede edilir.
Ortalama olarak,istihlâkin İ« 30’unu gıda ve t 70’inide diğer sana
yi ( Tekstil,îlaç,Kağıt vs ) kolları teşkil etmektedir.

Ortalama olarak talebin bölgesel dağılımı aşağıda gösterilmiştir.
Marmara Bölgesi (trakya dahil)  ..................................................  “/<, 45
Orta Anadolu Bölgesi ...................................................................  °/0 20
Kuzey Anadolu Bölgesi ................................................................  °/<> 6

\ R Güney Anadolu Bölgesi      0/o 13
jy^'Batı Anadolu Bölgesi   $ 12
'h Doğu Anadolu Bölgesi   % 4



7, Fiyat Durumu :
Nişasta ve nişasta esaslı malların maliyetlerinin - fabrikaların 
bünyelerine göre - 60-75’ini ham madde mısır teşkil eder.Ayrıca
ana mallar üretiminde elde edilen yan ürünlerin zayiat vermeden 
değerlendirilmesi,ana mallar maliyetini büyük ölçüde etkiler.
Nişasta ürünleri 1967 yılından beri istikrarlı fiyatlarla satıl - 
maktadır.1962-1964 yıllarında fabrikalar arasında devam eden şid
detli rekabet sebebi ile nişasta ve diğer mallar maliyetlerine , 
hatta bazı seneler maliyetlerinden de düşük fiyatlarla satılmış - 
tır.Bunun neticesinde Adapazarında orta kapasitede bir fabrika fa
aliyetini durdurmuştur.
Ana Mal Nişastanın On yıllık Ortalama Fabrika Satış Fiyatları :
Sıra
No.

Ana Mal Yıllar Ortalama Fabrika 
Satış Fiyatı - kş.

(1) (2) (3) (4)
1 - Nişasta 1966 180
2 - II 1967 190
3 - II 1968 205
4 - II 1969 215
5 - II 1970 230
6 - II 1971 255
7 - II 1972 315
8 - II 1973 385
9 - II 1974 625
.0 - II 1975 670

Fiyatların 1971 yılından bu vana hızlı bir şekilde artış göster - 
meşinin asıl sebebi,ham madde mısır fiyatlarının artışından ileri 
gelmektedir.Aşağıdaki tablo mısır fiyatlarındaki değişmeleri gö3 - 
termektedir.
On yıllık Mısır Ortalama Fiyatlarıdır :
Sıra
$0.

Ham Madde Yıllar Ortalam Fiyatı 
kş.

(1) (2) (3) .... (4) .... .
1 - Mısır 1966 80
2 - II 1967 86
3 - II 1968 90
4 - II 1969 97
5 - II 1970 99
6 - II 1971 101
7 - II 1972 125
8 - II 1973 160
9 - II 1974 241
.0 - II 1975 245

Yukarıdaki tabloların tetkikinden de anlaşılacağı üzere,1966’ya 
nazaran,ham madde mısır fiyatlarında İ° 206’lık,buna karşı nişasta 
fiyatında Ş» 272’lik bir artış söz konusudur.
Bundanda.ham madde mısır fiyatlarının,nişasta ürünü fiyatına ne 

ı derece etkili olduğu anlaşılmaktadır.Diğer artış nedenleri ise , 
[yy gerek toplu sözleşmelerden ve gerekse elektrik,su,feul oill gibi 

vazgeçilmez girdi maliyetlerinin yükselmeleri neticesinde meyda
na gelmiştir.



Nişasta satışları toptancılara veya doğrudan doğruya fabrika ve 
imalâthanelere yapılmaktadır.Toptancılar genellikle $ 5 kâr ilâ
vesi ile tüketicilere satış yapmaktadırlar.
Nişasta ürününün,1975 yılı için ortalama oari fiyatları aşağıda
gösterilmiştir.
- Ortalama Fabrika satış fiyatı „......  670 kş.
- Toptancı satış fiyatı .................  705 "
- Tüketicinin ödediği fiyat .............  705 "
Dış piyasalara oranla memleketimizde nişasta fiyatları çok yiik - 
sektir.1976 Ağustos ayı içindeki ham madde mısır fiyatları 400 - 
420 kş.arasında değiştiğinide nazarı itibara alacak olursak,fi - 
yatların dahada artabileceği kanısındayız.
Halen dış piyasalarda ki mısır fiyatları aşağıya çıkarılmıştır:
Londra 'Borsası A.B.D Sarı CİF Londra ... kş.
Hamburg II A.B.D Sarı CİP Hamburg ... İt

İt II Arjantin ..................... ......  226 II
Rennes II Sarı/Kızıl 1975 mahsulü ...... II
Milano II Yerli ...................... . . II

( 5.8.1976 tarihli İktisat gazetesinden alınmıştır.)
Ana mallar maliyetine en fazla tesir eden ham madde fiyatları Dün
ya piyasalarında 1954’den 1969’a kadar devamlı düşüş göstermiştir, 
1970 yılında,bilhassa Amerikada düşük ürün alınması sebebiyle en 
yüksek seviyeye ulaşmıştır.
Büyük monopoller sebebi ile fabrikaların kapasiteleri Amerika ve 
Avrupada,memleketimiz ve diğer gelişmekte olan memleketlerdeki 
fabrikaların kapasiteleri ile mukayese edilemiyecek oranda büyü - 
müş,netice olarak prodüktüviteleri yükselmiş,işçilik ve sair iş - 
letme masraflarının artmasına rağmen nişasta fiyatları yılda or - 
talama olarak $ 2’lik bir artış göstermiştir.
Halen nişasta,Ortak Pazar ve Avrupa memleketlerinde,ortalama ola
rak 450 kş/kg civarında muamele görmektedir.

8. tsdihdam Durumu :
Tablo 10 : Nişasta Sektörünün İstihdam Durumu : Birim.Kişi
TşğTicTi ' " -------------- -------- -------------
1 . İDARİ ve TEKNİK ELEMANLAR........................... 48a. Teknik Elemanlar

(1) Mimar ve Mühendisler..... 11
(2) Fizikçi ve Matematikçiler .. -
(3) Ziraat Mühendisleri .......... 1
(4) Tıbla ilgili olanlar ......... 3

- Doktor ve Operatör ... 2
- Diğer ................. 1

(5) İdareci ve Müteşebbisler ... 33
A , - İdareci Devlet Memurları
jr- - Direktör ve Menecerler 33



( 10 nolu tablonun devamı )
2 . TEKNİSYEN ve YARDIMCI ELEMANLAR...................... 84

a.Teknisyen ve Tekninerler .............  46
b.Surveyanlar .......................... -
c.Tıb ve Diş Teknisyenleri ............. -
d.Hastabakıcılar ...... ................
e.Ulaştırma ve Muhabere Teknisyenleri . 1
f.İdare Yardımcıları .................    37

3 . KALİFİYE İŞÇİ ......................................  249
4 . DÜZ İŞÇİ............................................  469

TOPLAM İŞGÜCÜ : 850

Fabrikalarda sekiz saatlik iiç vardiya halinde çalışılmaktadır.
- I . Vardiya........  0 8 - 1 6
- II....Vardiya........  1 6 - 2 4
- III.Vardiya.........   2 4 - 0 8
veya,
- 1 ....Vardiya........  06 - 14
- II....Vardiya........  14 - 22
- III.Vardiya .........  22 - 06
şeklinde uygulama yapılmaktadır.
Ücret,toplu sözleşmelerle belirlenmekte olub,işçi ve teknisyenler 
yevmiye.teknik ve idari elemanlar aylık ücret ile çalıştırılmak - 
tadır.
İmalât kesiminde çalışan teknisyenler ile kalifiye işçiler müesse- 
sece yetiştirilmektedirler.

Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar :
Ekonomi dışı etkiler değişmediği sürece talebler yılda ortalama 
İo 5 bir artış göstermektedir.Mevcut fabrikaların kurulu kapasite - 
leri bu taleb artışlarını 1994 yılına kadar karşılayacak durumda - 
dır.Kaldı ki yıl sonunda faaliyete geçmesi plânlanan Uşak-Banazda- 
ki fabrikanın kapasitesi bu yargının haricindedir.
Nişasta üretiminin Ş?> 50’den fazlasını tüketen tekstil sanayiinde 
son yıllarda sentetik elyafların kullanılmasının artışı ile bu tip 
tekstil mamullerinde, nişasta ve nişasta esaslı maddelerin kullanıl
masını kısıtlamıştır.Ayrıca nişasta yerine yine sentetik apre ve 
haşıl maddelerinin kullanılması da artmaktadır.Bu sebeblerle teks
til sanayi kolunda nişasta tüketimi son yıllarda düşüklük göster - 
inektedir.
Sektörümüzün mamulleri tüketim ara malı niteliğindedirler.Bunun i- 
çindirki,tüketim mallarına genel talep artış veya azalışları,sek - 
törümüzün mamûl satışlarımda etkiler.
Mevcut fabrikalar kapasitelerine göre en modem makinelerle çalış
maktadırlar .Ürettikleri ana mallar Gıda Maddeleri tüzüğüne ve dün- 
va standartlarına uygundur.Talep düşüklüğü sebebi ile halen üretil
meyen bazı nişasta esaslı maddelerin.muayyen bir talep artışı yatı
rımı ekonomik kılacak seviyeye yükseldiği, takdirde.fabrikaların 
kendi imkânları veya Know How ve lisans anlaşmaları ile üretime ge
çecekleri tabiidir.



Ana mallarımız fiyatlarının dünya fiyatlarından yüksek olması,büyük 
monopollerin piyasalara hakim olması,üretim kapasitelerinin tüketim
den fazla bulunması,Ortak Pazar ülkelerinde prelevman tatbikatı ya - 
pılması ve ayrıca io 5.5 oranında ithalât muamele vergisi tatbikatı 
normal ihracatı mümkün kılmamaktadır.

10.Diğer Memleketlerde Durum :
Amerika ve AET ülkeleri dahil Avrupa ülkelerinde iç tüketimlerinde - 
ki aşırı tüketim sebebi ile mısır işleme sektörü çok gelişmiş durum
dadır. îkincl dünya savaşından sonra büyük Amerikan şirketleri Avrupa 
ve diğer ülkelerde bu sanayi koluna tamamen hakim olmuşlardır.Birçok 
fabrikalar kapanarak monopoller kurulmuştur.Halen çalışan fabrikala
rın kanasiteleri 3.000 Ton mısır/ 24 saat’e yükselmiştir.
Balkan memleketlerine nazaran sektörümüz aynı seviyede ve bazıların
dan daha ileri durumdadır.
Orta Şark ülkelerine nazaran ise sektörümüz gelişmiş durumdadır.RCD 
üyelerinden Pakistan ve îran da bu sektöre Amerikan sermayesi hakim
dir .

s* Arap ülkelerinden Mısır’da gelişmiş olduğu,diğerlerinde ise çok u - 
fak çapta üretim yapıldığı bilinmektedir.



III. ÜI£E OLANAKLARI
Sektörümüz için en önemli üretim faktörünün ham madde mısır olduğu 
bir gerçektir.Ham maddemiz mısır bakımından,1967 yılından beri ih
tiyaçlarımız yurd içinden karşılanmaktadır.
Elimizde bulunan rakkamlara göre memleketimizdeki mısır üretimine 
ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir.
Ham madde Mısır :
Sıra
No.

Yıllar .. Ekiliş ---Hektar Üretim
Ton

Verimkg/Hektar
1) (2) (3) (4) (5)
1 - 1965 650.000 945.000 1.4532 - 1966 655.000 1.000.000 1.527
3 - 1967 675.000 1.050.000 1.556
4 - 1968 655.000 1.000.000 1.527
5 - 1969 659.000 1.000.000 1.517
6 - 1970 648.000 1.040.000 1.605
7 - 1971 635.000 1.135.000 1.787
8 - 1972 617.000 1.030.000 1.669
9 - 1973 625.000 1.100.000 1.760
10 - 1974 620.000 1.200.000 1.93511 - xx 1975 620.000 1.200.000 1.935
xx- Seçicidir.
Sunulan tablonun tetkikindende görüleceği üzere,Ekiliş alanında # 4,6 
lık bir azalışa karşılık,Üretimde $ 26,9’luk,Verimde ise $ 33’lük bir 
artış söz konusudur.Ekim aleminin azalışına karşı,istenen seviyeye 
ulaşamamasına resmen verimliliğin artışını,tohum islfih istasyonların
ca yapılan çalışmalara ve gübre kullanılmasının devamlı olarak yay - 
gınlaşmasına bağlayabiliriz.Anoak hemen belirtelim,bu yinede arzu e - 
dilir bir seviye değildir.Konu ilerde tedbirler bahsinde tekrar ele 
alınacaktır.
Mısır,ihtiva ettiği kıymetli besin değeri bakımından fakir memleket - 
lerin kalkınittalarında önde gelen bir madde olarak kabul edilmiştir. 
Zirai potansiyeli yüksek olan memleketlerde bugün dahi ekim saha ve 
veriminin arttırılması için gayret sarf edilmektedir.A.B.D’inde tar
la verimi,istimal sahası olarak en geniş imkânları bulan mısır zira - ati Rusya’da ve son senelerde Fransa ve nihayet Cenubi Amerika devlet
lerinde hızla artmaktadır.
Mısır’a yüksek nisbette protein ihtiva etmesi bakımından tarlada ye - 
tişen et dahi denilmektedir.Bu bakımdan,büyük nüfusunu doyurmak kay - 
gusunda olan memleketler bu mahsul üzerinde ehemmiyetle durmaktadır - lar.
Nişasta sanayiinin memleketimizde başlıca ham maddesini teşkil eden 
mısırın ziraat şekil ve şartları,bunların depolanması,muhafazası u - 
sulleri ve hususiyetleri,randımanı,mamûlün kalitesi ve maliyet fiyatları bakımından çok büyük bir ehemmiyet arz eder.
Yurdumuzda mısırın cins ve kalitesi yeknesak değildir.Renkleri beyaz- 

A dan kırmızıya kadar değişmekte ve umumiyetle bilinen sarı renkli o -
A 1anları ekseriyeti teşkil etmektedir,Dene şekli itibarı ila çok çe -
' Şülüik gösterir.At dişi tabir edilen yassı ve iri danelileri olduğu



gibi darı denilecek kadar küçük olanlara da tesadüf edilir.Bunların 
ihtiva ettiği nişasta ve protein nisbetleride çok değişiktir.
Tarladan mısırların zamanında toplanması,danelenmesi,bunların kuru - 
tulması işleri yurdun her yerinde bir usul Ve nizama göre yapılmakta 
ve ilmi esaslardan uzak kalınmaktadır.Bu eebeblerle mısır cinsinin 
çeşitli olması,imalât güçlükleri ve verim düşüklüğü meydana getirmek
tedir.

Mısırın zamanında toplanarak danelerinin ayrılması ve kurutulması hu
susuna ehemmiyet verilmemesi yine imalât’ta aksaklıklara ve randıman 
azlığına,fabrika kapasitelerinin düşmesine,anbarlarda bozularak fire 
ve zayiatın büyük ölçüde artmasına meydan vermektedir.

Görüldüğü üzere mısırın tarladan fabrikaya kadar geçen müddet içinde 
icap eden itinayı görmemesi büyük bir kıymet israfına sebeb olmakta - 
dır.

Ham madde sıkıntısının sebebi memleketemizdeki genel mısır rekoltesi
nin azlığından değil bu maddenin istimal sahasının geniş olmasından - 
dır.Zira Nişasta sanayiinin,450 ton mısır/24 saat kapasite ve ortala
ma 300 iş günü hesabı ile 135.000 ton mısır’a ihtiyacı olduğu açıktır, 
tik bakışta rekoltenin 1.200.000 ton olması ham madde potansiyeli ba
kımından bir problem yaratmayacağı intibaını vermektedir.
Ancak mısırın bir çok sanayii işletmelerinde gerek ana ve gerekse 
yardımcı madde olarak kullanılışı,özellikle bugün 40-50 adet olduğu 
tahmin edilen yem fabrikalarının,kapasitelerinin de btiyük olması ne - 
ticesi,ekim sahalarının teşvikini,alınacak tedbirlerle' verimliliğin 
arttırılmasını gerektirmektedir.

Enerji sorunu,güncel bir konu olması ve çözümlenebilmesi için devlet 
tarafından gerekli tedbirlerin alındığı bir vakıa olduğundan,sektörü
müze yaptığı tahribatı uzun uzadıya anlatmaktan ziyade,bu sorunun,bü
tün sınai kuruluşları etkilemesi bakımından bir an önce halledilmesi 
temennisi ile yetineceğiz.

IV- tÎRETÎM PROGRAMI

1.Genel Politika :

Fabrikalarımız halen yılda I35.OOO ton mısır işleyecek durumdadır.
1963 yılından beri makinalar en modemleri ile değiştirilmiş olub üre
timde en son metodlar tatbik edilmektedir.Randıman,kalite ve yan ü - 
rünlerin değerlendirilmeleri oldukça yüksek düzeydedir.

Ancak,bir evvelki bahiste açıklandığı üzere ham madde potansiyelinde
ki yetmezlik ve sorunları ile ham madde fiyatlarının memleketimizde 
istikrarlı bir seyir takib etmeyişi,istikbale matuf projelerimizin ta
hakkukunu önlemektedir.Özellikle ham madde fiyatlarının yüksek oluşu 
(kapasite arttırımı - ihracata dönük olarak) ihracat konusunda çalış
malarımızı ilerki dönemlere kaydırmaktadır.
Sektörümüzün en önemli sorunu,iç talebe bağlı olarak halen ATIL KAPA
SİTE ile çalışmasıdır.Ana sorun bu olduğuna göre,yurt içinde tüketi - 
lemeyen ürünlerinin ihracatını teşvik için sektöre imkânlar sağlanma
sı DİLEĞİMİZDİR.
Kalkınma plânlarımızda ayrı politikalar izlenmiştir.Örneğin I.Kalkın
ma plânında sektörümüz teşviki icap eden sektörlerden kabul edilmiş 
iken (Filvaki bu dönemde birçok fabrikalar teçhizatlarını vs metodla- 

\ rını modernleştirmişler ve kapasitelerini arttırmışlardı®.) II. plân 
\\ , döneminde ise sektörümüzde atıl kapasite bulunması sebebi ile teşvike 

ön görülmemiştir.
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2.Yurtiçi Talep Projeksiyonu :
Geçmiş yılların ortalama talep ve üretim artışlarıÇgerek üretim ve ge
rekse Yurtiçi talebinde açıklandığı üzere)$ 5 olduğuna göre,talep pro
jeksiyonları her yıl sözü edilen yüzde artış esası kabul edilerek ter
tiplenebilir.
Sektörümüzde üretim iç talebe göre ayarlandığından ve halen çok cüz’i 
ihracat ve ithalât tahakkuk ettirildiğinden,üretim ve İç Talep projek
siyonları aynı zamanda Toplam Talep Projeksiyonu olarak mütala edile - 
bilir.
Ana mallar itibarı ile talebin bölgesel dağılımı aşağıda gösterilmiş
tir.
Marmara Bölgesi (trakya.dahil) ..........  % 45
Orta Anadolu Bökesi .....................  % 20
Kuzey Anadolu Bölgesi ................... İ° 6
Güney Anadolu Bölgesi ...................1° 15
Batı Anadolu Bölgesi .................... % 12
Doğu Anadolu Bölgesi ....... ............ # 4
Yurtiçi Talebi : 1975 senesi Veri. Birim. Ton :
Diğer faktörlerin sabit,talebin ortalama $ 5 artacağı varsayılarak;
Sıra
No.

yıllar .... Ek'.........
Talep

Toplam
Talep

VERİ 1975 26.500
1 - 1976 1.325 27,825
2 - 1977 1.391 29.216
3 - 1978 1.461 30.677
4 - 1979 1.534 32.211
5 - 1980 1.611 33.822
6 - 1981 1.691 35.513
7 - 1982 1.776 37.289
8 - 1983 1.864 39.153
9 - 1984 1.958 41.111

10 - 1985 2.056 43.167
11 - 1986 2.158 45.325
12 - 1987 2.266 47.591
Sektör,halen kurulu kapasite nazarı itibare alınır,(Uşak-Banaz da ku
rulan hariç) tam kapasite ile çalışacağı ve üretimin çeşidi olan Nİ- 
ŞASTA - GLIKOZ’u <f> 50’ er olarak piyasaya arz edeceği,varsayılacak o- 
İursa,nişasta talebini 1984 yılına kadar karşılayacağı kabul edilir.
3.İhraoat Projeksiyonu :
Sektörümüz ana mallarından üretimi etkileyecek miktarda bir ihracat 
henüz gerçekleşmemiştir.
AET’ye katılmamızla ana mallar ihracatının bu ülkelere yapılabilme 
olanağı yoktur.Fiyatlar ülkemize nazaran daha ucuzdur.Bu ülkelerde 
halen üretim fazlalığı vardır.
Ham madde olarak kullanılan mısırın yurtiçi fiyatları her zaman dış 
piyasa fiyatlarına nazaran # 40-60 civarında bir fazlalık gösterdi - 
ğinden elde edilecek nişastanın maliyeti’do dış pazarlar maliyetine 
nazaran yüksek olmaktadır.

. . A  Belirtmekte fayda umduğumuz için tekrar ediyoruz:İhracatta sektöre 
A>' kİ1, takım imkânlar tanınır,ham madde fiyatları istikrarlı bir seviye-



de tutulabij irse ' İran Irak ve di/1,et a:, ühc» - iL"< dt
olanakları vardır,< rLeudiE»» yollara w.y »bilir.
4.Toplam Talep Projeksiyonu j_
Talep projeksiyonu aynı zamanda Toplam talep projeksiyonudur.Konu 
Yurtiçi talep projeksiyonunda izah.edilmiştir.
5.Uretim Hedefleri :

Sektörde arz-taleb kanunu tam işlerliğini göstermektedir.Fabrikalar 
atıl kapasite ile çalıştığından her an talep artışlarını karşılaya
cak durumdadır.Üretimlerinide talebe göre ayarlamaktadırlar.Bunun i- 
çin üretim hedefleri,yurtiçi talep projeksiyonunun işlerliğine bağlı kalmaktadır.
Tablo 11 : Nişasta Sektörü Üretim Hedefleri. Birim : Ton.
Sıra Ana Mal 
No.

"Tıll'ar" Miktar

(1) (2) (3) (4)
1 - Nişasta 1976 27.8252 - " 1977 29.216
3 - " 1978 30.6774 - » 1979 32.211
5 _ 1980 33.822
6 - « 1981 35.5137 - " 1982 37.289
Not : Talep projeksiyonu rakkamları aynen alınmıştır.
Tablo 11.a : Üretim Değerleri .

1975 yılı ortalama fabrika satış fiyatları ile
Birim : TL.

Sıra ~ Ana Mal Yıllar- T5eğerNo. _____
( D ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

1  - Nişasta 1976 ie6.427.500.-
2 - II 1977 195.747.200.-
3 - II 1978 205.535.900.-
4 - II 1979 215.813.700.-
5 - II 1980 226.607.400.-
6 - II 1981 237.937.100.-
7 - II 1982 249.836.300.-

6.Uygulanması gereken Teknoloji ve Üretim Girdileri :
Yurdumuzdaki fabrikalar mevcut kapasitelerine göre en uygun teknolo
jik metodları uyguladıkları söylenebilir.Bazı ana malların değişik 
şekilleri için fabrikalarda çalışmalar yapılmaktadır.Talepler yatı - 
rımı ekonomik kılacak seviyeye eriştikçe üretime geçilmekte ve geçi
lecektir. B>. uları yalnız mısır işleyen sanayiler değil,nişasta ve ma
mullerini ham madde olarak kullanan fabrika ve imalâthaneler de yap
makta veya yapmaya çalışmaktadırlar,

\ ? •İthalât Brojeksiyonları :
\y a.Mamûl Mal İthal tı



Memleketimize nişasta ve nişasta esaslı maddelerden yapılan ithalat 
yıllardan beri aynı seviyede olub.cüz’i miktarlardan oluşmaktadır. 
Önümüzdeki yıllar içinde büyük bir artış göstereceği beklenmemekte
dir.
b.Yarı Ürün Ithal&tı.
Yapılmamaktadır.önümüzdeki senelerdede yapılmayacağı bir gerçektir, 
o.Ham Madde İthal&tı.
1967 yılından bu yana yapılmamaktadır.Ancak ham madde fiyatlarının 
istikrar kazanabilmesi için,alınması ön görülen tedbirler bahsinde 
bu konu ayrıca işlenecektir.

YATIHIM PROGRAMI
1.Ekleneoek Yeni Kapasiteler :
Fabrikalarımız halen atıl kapasite ile çalışmaktadırlar.Ani talep 
patlamasına bu seneye kadar rastlanmamıştır.Önümüzdeki senelerdede 
böyle bir olasılık tahmin edilmemektedir.Her yıl için $> 5 talep ar
tışı kabul edildiğinde mevcut tesislerin kurulu kapasiteleri,nişas
ta taleplerini 1984 yılına kadar karşılayacak durumdadırlar.

2.Yatırım Programı :
Sektörün yapacağı yatırımlar kapasite artışına hedef teşkil etme - 
mektedir.
Yapılacak yatırımları,
- Mevcut kapasite ile optimum netice almak,ki bu problem sektörde 

çoğunlukla halledilmiş sayılabilir.
- Yeni nişasta esaslı maddelerin üretimi için,rantabl olduğunda dü

şünülebilir.
- Yan ürünlerin değerlendirilmesi.
- Eskiyen makinelerin yerine yenilerinin ik&me edilmesi, 
şeklinde özetleyebiliriz.

SAÖLANACAK YARARLAR
1.Katma Değer ;
Tablo : 17 Nişasta Sektörü Katma Değeri 

1975 yılı fiyatları ile 
Birim : TL.

Sıra ' Yıllar ' Katma Değer Katma Değer
No. Miktarı.TON TL.

( D (2) (3) (4)
1 - 1976 1.325 8.877.500.-
2 - 1977 1.391 9.319.700.-
3 - 1978 1.461 9.788.700.-
4 - 1979 1.534 10.277.800.-
5 - 1980 1.611 10.793.700.-
6 - 1981 1.691 11.329.700.-
7 - 1982 1.776 11.899.200.-

2.Dış Tioaret Etkisi :
Gerek bundan evvelki ilgili bölümlerdeki izahlarımız ve gerekse Dev
let istatistik Enstitüsü bültenlerinin tetkikinden de anlaşılacağı 
gibi,nişasta ve nişaBta esaslı maddelerden yapılan ithal&t yıllar - 
dan beri çok cüz’i miktarları kapsamaktadır.Bu miktar mevcut fabri-



kaların yıllık toplam satışlarına oranla çok düşüktür.Bu balcımda 
4.plftn döneminde ithalâtın veya İthal ikamesinin dış ticaretimize 
mühim bir etkisi olacağı kanısında değiliz.

3.İstihdam etkisi :
Sektörümüzün ilerki yıllar için,bilhassa atıl kapasite bulunması ne
deni ile,yeni iş hacmi yaratacağı kanısında değiliz. Ancak,Uşak-£a- 
nazda faaliyete geçmesi plânlanan yeni yatırımın yaratacağı» istih - 
dam hacmi biı yargının haricindedir.

VII- ALINMASI ÖN GÖRÜLEN TEDBİRLER
l.Bam madde mısır hakkında alınabilecek tedbirler;
Ülke olanakları bahsinde değinilen bu sorun,sektörün ana ve vazge -
çilmez sorunudur.
a.Mısır İthali - Fiyat istikrarını sağlamak ipin -

ithal edilmesi istenen mısırın muayyen bir program çerçevesinde, 
yurda Hazlran-Ağustos devresinde gelmesi ön görülmektedir.Bu sa - 
yede mahsulün değer fiyatıyla satılması mümkün olacağı gibi.depolama ve finansman mevzularıda kolaylaşaktır.

b.istihsalin arttırılması.
Memleketimizde ekilen sahaların arttırılması ve hektar başına dü
şen verimliliğin yükseltilmesi gerekmektedir.Bu hem memleket ihtiyacını karşılamak,(Yem sanayiilerinin de bur- 
da dikkate alınması gerekir) hemde verimliliğin artması ile fiyat
ların istikrar kazanmasını sağlayacak,dolayısı ile nişasta ihraca
tından söz edebilmek olanağı yaratılmış olacaktır.

o.En Uygun mısırın seçilmesi.
Yeknesak ve yüksek verimli bir mısır tipine gitme hususunda Tarım Bakanlığınca,çalışmaların sürdürülmesi ve en uygun mısır cinsleri
nin yurdumuza intibak kabiliyetlerinin devamlı olarak işlenmesi temenAive şayandır.

d.Stok anbarları.
Yurdumuzda mısır stok etmek için silo inşaasını zaruri kılacak de
recede ekici veya ekici kooparatifleri henüz mevcut değildir. Kapalı depoların etüd edilmesi ekicinin yersizlik sebebi ile mısı
rını elinden ucuz fiyatla çıkartmasına mani olacağı gibi,sanayici
ye de yavaş ve muhafazası güç bir maddeyi istikrarlı fiyattan sa
tın alma olanağı sağlayacaktır.

2.Vergilerin sektör üzerindeki etkileri ;
a.Vasıtasız vergiler.
Memleketimizin ekonomik bünyesine uygun olduğu kanısındayız.

b.Vasıtalı vergiler.
Sektörümüzün ana üretimlerinden biri olan Glikoz satışlarında fab
rika satış fiyatı üzerinden % 25 gider vergisi tatbik edilmektedir.

3.Amortisman!ar.
Normaldir.

4.Sektörde sermaye durumu.
^ Şirketlerin fiili kapasite ve tam kapasite çalışmaları için yeter-
/ y li sermayeye sahiptirler.
\ . 1 5.Yatırımların finansmanı.



Yenileme ve kalite ıslahı için yapılan yatırımların ortalama olaral 
f 50 si oto finansman,$ 50 si orta vadeli krediler ile karşılanmaktadır.

6.Krediler.
Sektördeki firmalar.muhtelif milli bankalardan orta vadeli kredi 
kullanm sıktadırlar.
Anoak kredi faizlerinin dolaylı olarak yükselmasi maliyetlere büyük 
ölçüde tesir etmektedir.

7.Standartlar ve kalite kontrolü.
Sektörümüz mamûlleri mer’i gıda maddeleri tüzüğüne göre,belirli ev
saflarda üretilmektedir.Bütün üretimlerimiz için fabrikalar labro - 
imarlarında devamlı olarak kalite kontrolları yapılmaktadır.Sıhhi 
Murakabe Teşkilâtlarınca devamlı olarak ürünlerimiz kontrol edilmek
te ve tüzüğe uygun görülmektedir.

8.Pazar olanakları.
Diğer sanayi kollarının bir ham ve yardımcı maddesi mahiyetinde bu - 
lunan nişasta umumiyetle büyük müstehlike doğrudan doğruya,küçük is
tihlâk ünütelerine de toptancılar vasıtası ile intikal etmekte ve 
perakendecilere direk satış çok cüz’i bir miktarlarda kalmaktadır. 
Satış hususiyeti itibarı ile sektörün pazarlama sorunu yoktur deni
lebilir.

9.İhracatı teşvik edici tedbirler.
Nişastaya makul nisbette vergi iadesi tatbik edildiği taktirde,ürün
lerimizin Orta Şark ülkelerine ihraç olanağı mevcuttur.(Sektörümüzü! 
diğer üretim ürünü olan Glikoz’da tatbik edilen vergi iadesi oranı
nın yükseltilmeside ayrıca dileğimizdir.)

10.Ortak pazar ve diğer uluslararası kuruluşIsır karşısında Sektörün duru
mu^___________________________________________________________ __

Bu husus 2.bölüm 10 nolu paragraf ile 4.bölüm 3 nolu paragrafta açık
lanmıştır.

11.İşçilik durumu ve teknisyen yetiştirilmesi.
Üretimde çalışan kaliteli işçilerle,teknisyenler fabrikalarımızda ye
tiştirilmektedirler.

12.Çalışma politikası - Ücret politikası.
Mer’i iş kanunu ve toplu sözleşmelerle tanzim edilmektedir.

13.Prodüktivite.
50 kg mısır/işçi saati civarındadır.

14.Yönetim sorunları.
Sektörün gerek teknik ve gerekse idari yönetim kademelerinde bir so
runu mevcut değildir.

15.Sektörün plân hedeflerine uygun olarak gelişmesi için gerekli diğer ted
birler ve öneriler.

- Raporumuzun başında belirtilen ve halen sektörümüzün kendi bünyesi 
içinde çelişik bir durum yaratması bakımından,sektör içi yabancı 
sermayeye karşı 1973 yılında kazanılmış bulunan davanın bir an ev
vel vuzuha kavuşturulması.

- Sektörümüzün ana ürünlerinden biri olan glikoz için,gıda maddeleri 
tüzüğünün ilgili maddelerinin yeniden günün şartlarına uygun oiarac



gözden geçirilmesi ve Ordu Satın Alma ve Kabul Şartnamelerinde,şeker
li maddelerde glikoz kullanılmasının mümkün kılınması,

- Tekrarında fayda umduğumuz için belirtiyoruz;
a.Mısır randıman ve kalitesinin yükseltilmesi,
b.Haziran ve Ağustos ayları döneminde mısır ithalâtının yapılması,
e.Bunlara paralel olarak,mısır depolama tesisleri hakkında çalışmalar 
yapılması,

d.Keza enerji sorunu çözümüne daha çabuk ulaşılabilmesi,
- Kredilerdeki faiz nisbetlerinin yeniden gözden geçirilmesi,
- Plânlama Dairesinin,Plân uygulamalarında bütün fabrikalara eşitlik il
kelerine göre işlem yapması,
Son tedbir ve önerilerimiz olarak kaleme alınılabilir.

Saygılarımızla,
S - - - - anı



V. UMLU ÇOCUK MAMALARI

I - GİRİŞ_______
1. Sektörün Tanımı ve Sınırlaması

Hububata dayalı,unlu çocuk mamaları imalatı Sanayii içinde,
3 çocuk_maması markası mevcuttur .Bunlardan Arı ve Paro özel 
sektöre Sekmama da Devlet Sektörüne (T.Süt End.Kur ) ait 

. bulunmaktadır.
2. Tarihçe

Tiirkıyede çocuk mamaları ile ilgili genel bir mevzuat 1968 
yılına kadar yoktu.
1968 yılına kadar pek çoğu çocukları besleyebilme niteliğinden 
yoksun ,ve yaygın olarak kullanılmaları sebebi ilede çocuk 
sağlığını bozma tehlikesi yaratan ve mama adı altında satılan 
mamuller mevcuttu 1968 yılında Tlirkiyede ,Dünyada ilk defa 
olmak üzere Çocuk mamalarının nitelik ve besleyici değerlerini 
birtakım şartlara bağlayan bir tüzük yürürlüğe konmuştur..
Bu tüzük ticare çocuk mamalarının tarif ve tanımını yapmış, 
besleyici değerini,hijyenik durumunu,hazırlama ve imalat tekno 
lojisini,ambalaj ,Reklam ve Satış Burumları ile kontrol sistemini 
bazı esaslara bağlamıştır.

Bu tüzüğün.yürürlüğe girmesinden sonra mamalar,mama niteliğini 
kazanmışlardır.

II-MEVCUT DURUM
1.Sektörün Kuruluşu:
Türlciyede hububata dayalı 3 çocuk maması markası mevcuttur.Bunlar 
SEKMAMA ,AKI ve PARO dur
SEKMAMA’nın mülkiyeti bir Kamu kuruluşu olan Türkiye ^iit Endüstrisi 
Kurumuna,
ARI Mamanın mülkiyeti özel sektöre,
PARO Mamanın mülkiyeti özel sektöre ait bulunmaktadır

ARI ve PARO bütün Türlciyede Pazarlanmalctadır EKİM 1976 itibariy 
le SEKMAMA»nın da halen gİraediği6 bölgeler .olan Trakya Marmara ve 
Ege bölgelerine girmek planlanmaktadır 

■ her üç markada % 100 yerli malıdır.
2. Mevcut Kapasite

1975 yılı itibariyle
Tablo 1 Unlu Çocuk Mamaları Sektöründe Kurulu kapasite



Sıra Ho Ana mal______________  Kapasite birimi Kapasite_______
(1) (2) (3) Ton (4) Ton/yıl

1- Sekmama Ton 300
2- ARI MAMA " Bilgi Alınamadı
3- PARO MAMA » " "

Kaynak TSEK idari kayıtları

3- Üretim_______________
a. Üretim-Yöntemi-Teknoloji .
Sekmama : İmalat safhaları ile yerleşim şeması aşağıda gösterilmiştir»

1.Hammadde giriş 
2<,Hanmıadde Silolama 
3oHammadde Karıştırma 
4oPişirme Bölümü 
5»Ana Kumanda 
6»Kurutma Silindirleri
7«Kurutulmuş yarı mamul ve Şeker sijfcoları 
8.Vitamin siloları 
9olIihai Karışım bölümü 
lQ„Poşet doldurma bölümü 
lloKarton kutulama ve stoklama bölümü
ARI MAMA AKIM ŞEMASI_______
Bilgi alınamadı

PARO MAMA AKIM ŞEMASI ____
Bilgi alınamadı



Tablo 2___  Birim Üretim girdileri 1975 itibariyle

Girdiler Birim Miktar.
Sekmama

Arı Mama 
Paro Mama

Buğday unu 
Soya unu 
Pirinç Unu 
Şeker 
Süt tozu 
Vitamin -anzim
Bilgi alınamadı

ıı tt

_OL
ı
2
3

Sekmama
Arı Mama 
Paro Mama

Kg

Kaynak TSEK tdari kayıtlan
6- Üretîm ________

Tablo 3 Yurtiçi üretimi 
Sıra no Ana Mallar 1968

il1 İ2l_

35.000
17.500
17.800
9.500
9.500

650

Yıllar
62 70 
(4.3, .il)
- - 40

Bilgi Alınamadı

Birim Ton

m.

72
J7)_
70

73

60

25_. İ23 Lio_
100 77

Sekmama için TSEK Kayıtları

Üçüncü beş yıllık planda konu yer almamaktadır bu sebeple hedef 
gerçekleşme analizi yapılamamıştır 
Üretim değerleri (sınai maliyet )__
Sıra no Ana mal Yıllar Birim Tl/Kg

1973_______ İ974____ 1975
1 Sekmama 22,47 23.36 30.99
2 Arı Mama Bilgi alınamadı
3 Paro Mama Bilgi alınamadı

4-D1STİCARF.T DURUMU
a) İthalat_____ çürün ve yan ürün ithalatı yoktur

Tablo 6
İmalat için gerekli hammaddeler ve ithalat durumu 

SEKMAMA İÇİN
Ham Madde Yıllar

m
Birim TL/Kg _____
1974 __ 1975

Vanilya 
Kalsiyum 
Anzim (lysin)

23.y



Vitaminler

ARI MAMA İÇİN 
PARO MAMA ÎÇÎN

Bilgi alınamadı 
Bilgi alınamadı

İhraçaafe
İhracaat söz konusu değildir

5-Stok Durumu .
Stoklu çalışılmamaktadır

6-Yurtiçi Talebi
D.l.E 1975 istatistik yıllığına dayanılarak Türkiyedeki unlu mama 
Tüketimi yapabilecek 3 ay ila iki yaş arasındaki çocukların sayısı 
1.980 milyon olarak hesaplanmıştır.Bu rakam yaklaşık 2 Milyon olarak 
kabyl edilebilir.Çocukların ek yiyeceklere başlatılma zamanı yapılan 
araştırmalarda (1) Türkiyenin ooğrafi bölgelirine göre değişmekte ise 
de 3-4 aylıkken ek yiyeceklere başlala oranı ortalama % 40 dır.12 
aylık olmuş çocukların tamamı işe ek yiyeceklere başlamış olmaktadır 
Yapılan bir başka araştırmada (2) Ankara Köylerinde ailelerin 

% 10 unun Şehir içinde ise % 52 sinin hazır ticari mamalarla beslediki( 
leri tesbit edilmiş bulunmaktadır yukarıdaki verilerle ailelerin 
gelir dağılımı ve.lcültür düzeyi de dikkate alınırsa,hububata dayalı 
mamayı tüketecek çocuk sayısı 2 milyonun ancak % 20 si kadarı yanı 
400 bini mama tüketimi için talep yaratacaktır
3 ay-2 yaş gurubunda har çocuğun,yaşa göre değişmekle beraber günlük 
ortalama pRotein ihtiyacı 15 gr olarak kabul e dilmektedir.Mevcut 
formüllerine göre Sekmama ile beslenen bir çocuğun günlük Sokmama 
tüketimi 75 gr, Paro Mama ile beslenen bir çocuğun 135 gr, olarak 
kabul edilirse bir çocuğun bu mamalradan biri ile beslenmesi hâlinde 
yılda ortalama 49 kg,Sekmama ile beslendiği yılda ortalama 27 kğ 
Sekmama talebi olacaktır.Bu hesaba göre talep Arı ve Paro mama ile 
beslenme halinde 19.600 Ton Sekmama ile beslenmesi halinde 10,800 
tondur.Bu miktarlar çocukların Protein ihtiyaçlarının yalnız Mama 
ile karşılanması ihtimaline dayanmaktadır.Bu ise gerçekçi olmayacaktır 
Çocukların günlük protein ihtiyaçlarının ortalama % 50_3inln sair 
yiyeceklerdeni sağlandığını düşünürsek buna göre yurtiçi Sekmama 
talebi 5400 ton/yıl, Arı veya Paı-o mama muhtemel talebi 9.800/ton-Yıl 
kabul edilebilir .^u mamaların her üçüde Piyasada mevcuttur fakat 
imalatları vc satışları yukarıda hesaplanan muhtemel.talep tarafından 
zorlanmamaktadır bu talep Potonsiyelinin harekete geçirilmesi için

(1) vo (2) Prof Dr.O Koksal IV i lim kongresi 5-8 Kasım 1973
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1.Çocuk maması kullanılmasının faydaları annelere,kitle haberleşme 
.araçları kanalıyla duyurulmalıdır

O2,Sağlık ve ^osyal Yardım Bakanlığı mama tüketimini teşvik için yaptığı 
çalışmaları yoğunlaştırmalı,beslenme eğitimine daha fazla ve gece- 
.kondu ve kırsal jnbölge -seviyesinde önem vermelidir 

3.İstikbalin garantisi olan ooçukların dahada.sağlıklı yetişmelirini 
temin için ,bu çocuk mamalarının imalatı için ithali gerekli 
ham maddelerin yurt içinden sağlanmasını mümkün kılacak tedbirlerin 
alınması,bu gereçekleşinceye kadarda ithalatta öncelik ve kolaylıklar 
sağlanması gereklidir

7- FİYAHD URUMU

Sekmama için 1973 1974 1975
Fabrika 11.40 14.00 14.00
Toptancı-Depo 12.60 15.40 15.40
Perakende
(Tüketicinin ödediği ) 16.00 20.00 20.00

Arı Mama için Bilgi ajmamadı
Paro Hama için " "

8- İstihdam Durumu

Yıllar
1972 1973 1974 1975Memur .

Gen.İd.Hizmet 4 9 9
Teknik hizmet 1 2 2
Sağğık Hizmeti(veteriner) 1 1 1
İsçi
Devamlı(Kalifiye işçi) 11 11 12
Geçici e -
çalışmalar 8 saatlik 1 vardiya şeklinde yapılmıştır.
9-MEVCUT DURUM VE TİKAHIKLIKLAR_____
Talep 6 maddede üretim 3 maddede incelenmiştir

10-DİGER ÜLKELERDE DURUM
Çocuk beslenmesinde Avrupa vo Amerika çok ileridedir.Bugünkü 
durumu ile Türkiye nin çocuk maması sanayii hem çeşit hemde niktar 
olarak oldukça geridir

11- ÜLKE OLARMAKLARI
Ülke içinde unlu mama imalatı için her türlü olanak mevcuttur



VI. BULGUR

Bulgur Türkiye'nin Ana Gıda Maddesini teşkil eden doyurucu 
bir gıdadır.

Senelerden beri ve halende tüm Köylerimiz, bu gıda maddesini 
senelik yiyeceği miktar kadarını kendi imal etmektedir. Ayrıcada 
Karaman, Gaziantep, Urfa, Birecik ve Mut'ta da ibtidai usulle gayri 
sıhhi şartlar altında Bulgur imâl edilmekte Türkiyenin dörtbir tara
fına satış yapmaktadırlar.

Bu iptidai usulle yapılan Bulgurlar sürümün fazla olabilmesi 
içinde oramin II boyalarıyle boyanarak satılmakta, boyalı Bulgur
larda renkli olduğu için fazla rağbet görmektedir.

Diğer taraftan boyalı Bulgurların Halk sağlığını tehdit etti
ğini boyalı Bulgurların Kanser yaptığı öne sürüldüğü Sağlık Bakan
lığı Gıda Genel Müdürlüğünün bu hususu bildiği halde böyle malların 
satışının önlenemediği bir hakikattir.

İptidai usulle imâl edilen Bulgurun her yönüyle Halk sağlığına 
zararlı olacağı kanaatiyle Karaman'lılarm yerinde bir teşebbüsüyle 
yepyeni bir Teknoloji yaratarak Bumas Karaman Bulgur Sanayi ve Tica
ret A.ç. adı altında %30 u Toprak Mahsûlleri Ofisine ait bir şirket 
kurarak Bulgur Fabrikasını gerçekleştirmiş, el değmeden istenilen 
evsaf ve kalitede Bulgur ve Köftelik elde etmiş olup, iki senedir 
piyasaya sürülmüştür.

Gıda Maddeleri Lizamnamesine tamamen uygun olan Bulgurlar Taşsız 
(0) Analizli olması tabii rengine havi bulunmasına rağmen Boyalı Bul
gurlar yanında rağbet görmemektedir.

Yine İzmir riyale Firması da kendi çapında Bumas'a yakın mal 
üretmekte, keza bol miktarda piyasaya arzedilen boyalı ve kalitesiz 
Bulgurlar yanında rağbet görmemektedir.

Diinya'da bir eşi dahi olmayan Bumas Karaman Bulgur Fabrikası 
her yönüyle planlx-amaca desteklenmelidir.

Saatte S Ton kapasiteli olan Fabrika Türkiye'nin ihtiyacını 
tam olarak karşılama imkanına haizdir. Daha fazla ihtiyaç anında 
cüzi parayla tevsi imkanı vardır.

Türk işçisi, esnafı; memuru ve çiftçisinin el ele verip, kurduğu .mİka açık Anonim Şirketi desteklemelidir.
Geliniz görünüzdev eser yukarıdaki sebepler öelayısı ile 1/4

kapasitesini dâhi izleyememektedir.
Aşağıda yazılı mukayeseli Beslenme Değeri Tablosunda da görü

leceği gibi;



BESLER MI DEĞERLERİ

Besin Kaynağı 
(100 Gr.)

Sığır
Eti

Pişmiş
Süt Pirinç Makarna BULGUR

Kalori 372 35,ü 363 290 350

Protein 22,4 3,5 6,7 8 17,3

Yağ 30,6 0,8 0,4 1,2 2

Karbonhidrat --- 5,08 80,4 60,4 70

Kalsiyum (mg) 9 123 24 20 5ü,3

l’osfor (mg) 157,6 97,2 9ü 130 385

Potasyum (mg) 355 175 92 140 424

Pirinci aratmayacak derecede ve memleket ekonomisine büyük 
katkısı olacak olan bu I'üessesenin gelişip büyümesini, Yurt içi ve 
Yurt Dışı satışlarında yardımcı olunmasını, KikAS ayarında mal 
üreten müteşebbüslere azami kolaylığın sağlanması ile mümkün olacak
tır. •

Bu ma s A.Ş. marti'11 erinin Türk Standartları Enstitüsü karkasını 
taşıması için baş vurulmuş ve Standardı 30.11.19V6 tarikine kadar 
yapılmış olacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından almış bulunduğu Teşvik 
belgesi ile İhraç imkanı bulunan ve urta Doğu ülkelerine ihraç 
edilmek üzere teşebbüse geçilen ve halen temas safhasında bulunan 
kumaş'm Yurt ve bölge Ekon raisine yapacağı katkının hudutsuz olaca
ğı aşikardır.

Yukarıda temas edilen konular ve çalışmalar ile gerek Dış 
ve gerekse j.ç piyasada ıazarlaması ile İşletme Kredisi temini güç
lüklerine de yardımcı olunması hususunu belirtir ir bu I.apor ta
rafınızdan tanzim, edil;.irtir. 17.11.1976

Kül dürt ÜZ J inTİSAS 
1 /KİEiCl ün, .  AKI 
Ham,azan IŞIK

~v' ̂  " V



VII. EKMEKÇİLİK

On ve Unlu Mamuller Sanayii Özel İhtisas Komisyonunun 21.6.1976 günü Anka- 
ra*da yapılmış ilk toplantısında oluşturulan alt komisyonumuz., fırın iş verenlerinin 
bir kısmının da olsa görüş ve önerilerinden faydalanmak üzere toplantılarına katılma
larını aağlamak amacı ile toplantıların sırası ile Ankara, İstanbul ve İzmir’de ya
pılmasını kararlaştırmıştır. Bu münasebetle ilk toplantı 25 1976'da Ankara'da
İkincisi 30 Temmuz 1976'da İstanbul'da ve üçüncüsü 16 Ağustos 1976'da İzmir'de seri 
halinde yapılmış te ileri sürülen görüş ve önerilerin ışığı altında bu rapor hazırlan
mıştır.

IV.Bey Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonları çalışma madelinde 
istenilen bilgilerin önemli bir kısmı bütün çabalara karşın maalesef sağlanamamıştır. 
Ancak, ekmek mayası üretimi ile ilgili olarak bazı bilgiler elde edilebilmiştir. Bu 
nedenle daha ziyade ülke ekmekçiliğinin genel sorumları ve bunların çözüm yollarını 
kapsayan aşağıdaki önerilere maddeler halinde ve açıklamaları ile birlikte yer veri
lerek raporun hazırlanması zorunlu olmuştur.

ÖNERİLER

1. Ülke üretim sanayii içinde kayda değer ölçüde yer tutan gıda sanayiinde 
ekmekçilik henüz sanayi niteliğinde olmamakla beraber, ekmeğin halkımızın beslenmesin
de başlıca gıda maddelerinden birisi olması nedeni ile ekmekçiliğe plan kapsamı için 
gereken önem verilmelidir.

AÇIKLAMA : Şimdiye kadar hazırlanan kalkınma planları ve bunlarla ilgili ^ 
yıllık plan ve icra planlarında ekmekçiliğe bir yer ayrılmamıştır. Oysa, günlük enerji 
gereksiniminin ^ 80'nine yakın bir kısmını hububat mamullerinden ve özellikle ekmekten 
karşılayan halkımızın daha iyi ve hijyen koşullarına uygun ekmek yemesini Bağlıyacak 
önlemlerin plan amaçları içinde dikkate alınması ekmekçiliğin aşama yapmasında önemli 
rol oynayacaktır.

2. Ekmekçilik alanında gerçekçi bir planın yapılabilmesi, herşeyden tince Tür
kiye' deki fırın tipleri., kapasiteleri, sayıları, çalışan isçi sayısı ve yapılan ekmek 
çeşitlerinin oran itibarıle dağılımının iyice bilinmesine, geniş çaplı teknik ve ekono
mik etüdün yapılmasına bağlıdır. Bu incelemeler yapılmadıkça, önümüzdeki kalkınma dö
neminde ekmekçiliğin planlanması mümkün değildir. Gerekli bilgilerin tam ve gerçek 
olarak sağlanabilmesi hususunda çalışmalara, hiç olmazsa bundan sonra girişilmelidir.

AÇIKLAMA

Raporun girişinde de belirtildiği gibi, bütün iyi niyetli çabalara rağmen 
fırınlar hakkında gerekli bilgileri toplayabilmek mümkün olamamıştır. Bu yüzden çalış
ma modeline uygun bir rapor hazırlanamamıştır. Türkiye'de onbinlerce fırın işletmesi 
olduğu göz önünde bulundurularak, bu hizmetin D.P.Teşkilâtı tarafından Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının Ziraat Teşkilâtının yardımı ile yapılması imkanı olabilir. 
Gerekli bilgiler sağlandıktan sonra, bütün ülkeyi kapsayacak bir plan çalışması içi
ne girilebilir.

3. Ekmek üretiminde mevcut en önemli sorunlardan birisi ekmekçilik kalitesi 
yönünden gerçek anlamda standartlaştırılmış iyi kalitede un bulmakta karşılaşılan bü
yük güçlüktür. Söz konusu güçlüğün ortadan kaldırılması herşeyden önce iyi kalitede 
buğday üretimi ve ihtiyaca cevap verecek biçimde buğday standardizasyonunun yapılmasına 
bağlıdır.



Bu anaçla; buğdayın stand; rdlaştınlmasını zorlaştıran yıldan yıla kaliteleri önemli 
fark gös teren ıslah edilm' niş .buğday çeşitlerinin yerine verim ve ekmekçilik değeri 
yüksek çeşitlerin üretildi si için geniş kapsanlı tedbirler mümkün olan kısa zamanda 
sonuçlandırılın, ilidir. KalJteli buğday üretimini teşvik etmek için yeterli miktarda 
. —.unluk sağlanması ve kaliteye daha fazla pirim veren bir fiyat politikasının iz
lemesi zorunludur.

AÇIKLAMA : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı araştırma enstitüleri 
ve tohum ıslah istasyonları tarafından uzun yıllardanberi yapılagelmekte olan buğday 
i3İah çalışmalarında daha ziyade verim faktörü Ön planda tutulmuştur. Bu yüzden, yıl
larca yapılmış kalite arattırmalarının sonucuna göre buğday çeşitlerimizin ekmekçilik 
değerlerinin çoğunlukla z? yıf ve orta olduğu saptanmıştır. İyi ekmek üretimini önemli 
düzeyde etkileyen un kalitesinin düşüklüğü nedeniyle. fırıncı da çoğu kez haksız eleş- 
t: r:\lere maruz kalmaktadır. Diğer taraftar, fırıncı tarafından ekmek üretimi için kul
lanılan unun kalitesinin 1 emen her partide büyük değişmeler göstermesi üretim teknolo
jisi bakamından zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu sakıncanın da giderilmesi, kalite 
faktörüne gerekli ağırlığı veren buğday üretimi ve standardizasyonu ile mümkündür.
3uğday standardizasyonunun istenilen düzeyde yapılmasını önleyen en önemli nedenlerden 
birisi ıslah edilmemiş»ekmekçilik değerleri farklı buğday çeşitlerinin çokluğudur.
Bu yüzden, verim yanmaa kili te faktörü de gerektirdiği önem çerçevesinde dikkate alı
narak buğday ıslahı çalışmalarına yön verilmelidir. Kaliteli buğday üreten çiftçiye 
Tcıilcn fiyat farkının bu çeşitlerin üretimini teşvik edecek düzeyde olmasına ayrı 
-■ir önem verilmesi de sorunun çözümüne yardımcı olacak başlıca tedbirlerden biridir.

4* Ekn°k h?nurur un esas unsurlarından olan "e^mek mayası" üretimi son yıl
ımda a. lan talebi karşıl_./acak düzeyde yükselmiştir. Mevcut ekmek mayası fabrikalarının 

. rot o. kapasileleri toplar’ 1981 yılında 21.000 tona ulaşacağı tahmin edilen tüke-
.11' ihtiyacını giderecek durumdadır.

Ekmek mayası sek borüne ait hazırlanan bir rapor ayrıca sunulmuştur.
5. Türkiye'deki 'ırınların adeti ve tipleri hakkında tatmin edici yeterli 

t-lgı p.e\cut olmamakla beraber, fırınların büyük bir kısmını direkt ısıtmalı kubbeli 
fırın tiplerinin teşkil e i tiğı bilinen bir gerçektir. Sağlık yönünden ve modern ko
şullarda daha iyi eknek yc unını olumsuz yönde etkilemesinden dolayı bu tip fırınların 
belirâi süre işinde yerel ihtiyaca göre saptanacak adet ve kapasitede olacak indirekt 
ısıtmalı modem tipte fırj ılara yerlerini bırakmalarını sağlayacak yasal tedbirlerih 
kısa sürede uyjulanmava ıulnası g°veklidir. Bu amaçla direkt ısıtmalı fırın sahip
lerine bir plân çerçevesi:, ie kredi olanakları sağlanmalıdır.

AÇIKLAMA: Ülken? :de ilkel koşullar altında faaliyette bulunan kubbeli direkt 
ısıtmalı düşük kapasiteli 'ırınlarda ekmek hazırlanması belirli bir süre konularak 

saklarmış ve sadece iddi ekt ısıtmalı fırınların açılmasına izin verilmiş olmasına 
rağmen, kubbeli fırınların çalışmalarına devan etmelerine ve yenilerinin de açılmasına 
■ 'in verilmektedir. Örneğin, İstanbul'da mevcut 534 fırından 156 tanesi ve İauir'deki 

Bölgesi Elemek İşverenler Sendikası'na üye 366 fırından 220 tanesi kubbeli tipte 
: mıdır.

Bir fırının açılması izni 6.11.1930 tarihinde yürürlüğe giıtıiş bulunan 1593 
=-av-f"Uıumi HıJTzıssıhha Kanununun 268. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 

yılığına veriim:* ş olup, ikinci sınıf "gayri sıhlıi müesseseler" içine sokulan ekmek 
una: ' thaneleri" aynı kanunun 272. maddesine göre"mahalli sıhat memurlarının muvafık 
r m e ricam üzerine mahalli on büyük mülkiye meourunca resmi müsaade alarak" açılabil- 
mlv.udir. Belediye hudutları içinde açılacak fırınlarda Belediyeler tarafından inşaat 
. ürürden bazı koşulların sağlanmış olması isteniyorsa da, Belediye hudutları dışında 
1 o;;le t: r durum söz konusu leğildir. Bu da, uygun olmayan koşullara haiz fırınların



a:!''.dinin giderek artmasına haksız rekabete ve fırıncılar arasında sürtüşmelere neden 
olmaktadır. Kaldı ki, nerede olursa olsun yeni açılacak bir fırında dahi teknik yönden 
üretim olanakları üzerinde durulmaktadır. Açıklamaya çalışılan durum, artık günümüzde 
şart olan sadece modem hijyenik ve teknik koşullara uygun fırın açılmasını sağlayacak 
yeni bir yasaya gerek olduğunu ortaya koymaktadır.

Yerli olarak da yapını mümkün olan indirekt ısıtmalı katlı fırınların yaygın
laşması için esasen mevcut olan yasal önlemlerin biran önce uygulamaya konularak kubbeli 
fırınların ortadan kaldırılması ve fırın sahiplerinin mağduriyetlerini önlemek için ye
terli kredi olanaklarının sağlanması gereklidir. Diğer taraftan., fırınların az el emeğine 
ihtiyaç gösteren ve hijyenik yönden de Önemli olan yoğuma, tartma ve şekil verme makina- 
ları ile teçhis edilmesi üzerinde de durulmalıdır.

6. Özellikle büyük şehirlerimizde ihtiyaca göre tan ve yarım otomatik büyük 
*'-ıoi teli bantlı sistem fırınların kurulması teşvik edilmelidir. Üçüncü Beş Yıllık Kal-

jo.nna planında ön görülen bu tedbir yeni plan döneminde de yer almalıdır. İndirekt ısıt
malı ve büyük kapasiteli gerçek anlamda sanayii kuruluşu niteliğini taşıyan modern band- 
lı fırınların kurulması için kredi imkanlarına hacimlerinin genişletilmesi ve teşvik ted
birlerinin uygulanmasına devam edilmesine gerek vardır.

AÇIKLAMA: Özellikle büyük şehirlerde fazla sayıda olan fırınlar düşük kapasite
li olup çoğunluğu gerek hijyenik ve gerekse teknolojik yönden kötü koşullar altında öğ- 
: jtin yapmaktadırlar. Örneğin, 4. maddede yer alan öneride belirtildiği gibi, İstanbul- 
<ia 534 fırın mevcuttur. Belediye hudutları dışında kalan fırınlar muhtemelen bu adede 
dahil değildir.

Bu durum; fırınların her yönden kontrolünü güçleştirmekte, ürün maliyetini 
yükseltmekte, pazarlamada, haksız rekabeti teşvik etmekte, eknek israfını arttırmakta 
ve nihayet elemek kalitesi üzerine olumsuz etki yapmaktadır.

Çağdaş teknolojiye uygun biçimde kurulacak büyük kapasiteli tesislerin bu sa
kıncaları ortadan kaldıracağı gibi zaman zaman ekmeğin kalitesi ve fiyatı üzerinde ya
yılan tartışma ve sürtüşmeleri önemli ölçüde azaltacağı kanısı hakin olmuştur. Bir çok 
ülkede uzun yıllar önce kurulmuş olan böyle tesislerin sağladığı faydalar açıkça ortada
dır. Bununla beraber, uygulamada başarıya ulaşabilmesi için üretim teknolojisinin tam 
olarak bilinmesi ve paz ırlamanın iyi biçimde organize edilmesi hususları üzerinde önem
le durulmalıdır.

7. Ekmekçilik sanatının geliştirilmesi ve her zevke uygun değişik ekmek çe
şitlerinin üretimi için, tek tip ekmek çıkartan fırınlarda diğer ekmek çeşitlerinin de 
yapımına engel olan önlemler kaldırılmalıdır. Ancak 11 tahsis ununun" diğer ekmek tip
lerinde kullanılmasını önleyici yasal önlemler ihmal edilmemelidir.

AÇIKLAMA: Fırıncı T.M.O. tarafından tahsis edilen belirli randımanlı undan 
tek tipte eknek yapmak orundadır. Genellikle piyasada serbest olarak satılan undan 
daha ucuz fiyatla alınabilen böyle unun daha yüksek fiyatlarla satılan ve "lüks eknek" 
olarak nitelendirilen diğer tip ekmeklerin yapımında kullanılacağı, üretimin ve fiyat 
kontrolünün güçleşeceği ve fırıncının ucuz eknek üretimini azaltacağı endişesi bu
:cdbirin alınmasının başlıca nedenini oluşturmaktadır, Diğer taraftan daha düşük 
randımanlı undan eknek yapımının yaygınlaşmasının un tüketimini arttıracağı da dü
şünülmektedir. Halbuki, söz konusu önlem : fırıncının kalite bakımından seçme ola
nağı bulamadan daha ucuz olduğu için almak zorunda kaldığı % 80 randımanlı undan ya
pılmış ekmeğin çoğu kez iyi olmayışı, eknek israfının nedenlerinden biridir. Bunun 
yanında bazı fırınlarda daha yüksek randımanlı undan yasağa rağmen yapılan " esmer 
ekmeğin" de değişik tipte olduğu için bir kısım üretici tarafından tercih edildiği 
bilinmektedir. Bir çok ülkede olduğu gibi ekmeğin çeşitlendirilmesi, ekmekçiliğin ge- 
lişnesini ve çeşitli reçeteler ile iyi ekmek üretimi yönünden yarışmayı keşvik edeceği 
g.'.bi, her satın alııa gücü ve zevkine uygun eknek yapımını da sağlayacak ve eknek ziya- 
nınıazaltıcı etki yapacaktır. Bunuıla beraber, fiyat farkı nedeniyle "tahsis ununun" di
ğer ekmek çeşitlerinin yapmanda kullanılmasını engelleyen önlemlerin de birlikte getiri? «



r-??i haksız kazanca yer bırakmamak yönünden önemlidir. Diğer yöndenböyle bir kontrolün 
v "IrnDsının güçlüğü leri sürülerek her fırında çeşitli eknek üretimine izin verilme
mesi anlamsız olup seri st ticaret anlayışına da aykırı bir tutundur.

8. Yerli ölmek buğday çeşitlerinin kalitelerinin genellikle iyi olmadığı 
f öz .nüı.de bu V ondurularak, unun ekmekçilik değerini iyileştirmek anacıyla sağlığa zarar
sız olan kimyasal katkı maddelerinin patent altında da olsa yurt içinde üretimini ya— 
pensle sanayiinin kurulmasına çalışılmalıdır.

AÇIIKMCA: Un ekmekçilik değerinin çoğu kez tatmin edici olmayışı nedeniyle, 
iyi eknek yapımındaki dır boğazlardan birisidir. Sağlık ve Sosyal Yardın Bakanlığı bu 
maddelerin genel olarak İmi] anılmasına izin vermemesine karşılık birçok ülkede kimyasal

'n maddelerinin yayg n biçimde kullanılması suretiyle bu sorun önemli ölçüde çözümlermiş
,' °-Tn-.rktadır, Arca’ : ü elan-.k t iketir.ünin çok yüksek düzeyde olması dikkate alı-

k> katkı m.—’.-c.j.c n. : nt.iyaeer.ın ithal yolu ile karşılanması yerine ülke içinde- üre
timlerini sağlayacak sanayii kolunun kurulması üzerinde durulmalıdır. Bu maddeler deği
şik ticari isimler ve patent altında B.Almanya, Fransa. İngiltere ve B.Amerika Devlet- 
1 :.-:i v.d. ülkelerde baş .ıbaşma bir üretin kolunu oluşturmuştur. Bu maddenin ekmekçilikte 
kodlanılma yerleri ve çeşitlerine örnek olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkelerinde 

uyg-’J.anaya ait bir 1. ste ilişikte verilmiştir:
t Gıda Maddeleri ile ilgili tüzüğün bazı maddelerini değiştiren ve 1972 yı

lda yürürlüğe konulan tüzüğün diğm kısımlarında olduğu gibi, tahil unları ve un 
M_.o.llerj ile ilgili kısımlarımda da çağdaş bilimsel ve teknolojik anlayış ve aşana-
.o-Td te cs düşen çok ney d: -..adda mc\c ;ttur. Söz konusu tüzüğün bütünü ile yeniden 
dü-?nlornes:i y^ :nıvda- Bu düzenlemenin 1973 1973 yılı icra planının 52. 'maddesinin ; -J.ediği hüküm çerçevu mnde Gıda, Tarım vc Hayvancılık Bakanlığı özellikle bu bakan- 
u t:..r.f mdan görevlen-'.irilecek Gıda İşleri Genel Müdürlüğünce bir an önce yapılması
.uk'.idir.

AÇIKLAMA: B' :anlar kurulunun 27.10.1972 terih ve 7/5274 sayılı kararı ile 
.100.1 edulen "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanmış "Gıda Maddeleri ununi sağlı- 
ileilendiren eşya v levazımın hususi vasıflarını gösteren tüzüğün bazı maddelerinin 

ucğlştirilıvosi hakkında tüzük" yalcın bir geçmişte hazırlanmasına karşın, birçok aksak 
. zddc^Ler ile donudur. .. ı tüzüğün hazırlanması sırasında, konu ile doğrudan doğruya ilgi
li. resmi vc öze] IrîreGU -şiarın bütününün görüşleri alınmadığı gibi bildirilen görüşlerin 
çoğuna da, itibar ediV. niştir. Burada ayrıntıları ile belirtilmeyecek tüzük maddelerin- 
..on büyük k:.snı gürünü. lolci bilimsel ve teknolojik kurallar ile sağdaşmadığı gibi, uygu- 
1 -a elanağ?. bulunmayan hiçinde düzenlenmiştir. Tüzükteki hatalar., Türk Standardlar Ens- • 
titüsü tarafından nazı.' Laran standardlarm tüzük nadcelerine uygun olması zorunluğu tüze- 
ım do ısrar edilmesi ne 1 eni ile standardlarda da tekrarlanmaktadır. Esasında 1974 ^ılı 
icra planının 79. maddecinde açıkça belirtildiği gioâ, bütün kamu kuruluşları TSE ile 
işbirliği yapmak ve on uymak zorundadırlar, diğer bir ifade ile tüzüğe aykırılık olııa-
• . yolunda iıiçbir İcar ıluş iddiada bulunmalıdır. "Hüsb^t Bilim" e uyma anlayışına, gc- 
u^lliklo ters düşerek bızırlannış söz konusu tüzüğün Gıda İşleri Genel Müdürlüğü tara-

odan yoniuen düzenler jisirr.n o no r a ime s. i, bu Genel I üdür lüğün en yetkili kuruluş olarak
• u-ü'ne cindendi r. Esas eı yukarıda da belirtildiği gibi bu yetki son dönen planında Gıda,
- uran vc lîayvancıl-k Ba.camlığına verilmiştir. Belirtilen görevin Gıda İşleri Genel Mü-
ıİVJönce yerine getir .İnesi en doğru yoldur. Aksi talcdirde, bu Genel Müdürlük görev 
, yetizLsinden çok şey caybetrdş durumuna düşecektir. Bu durum, Bakanlığın adı ile de 

e ğ :k.;cr.a2.
■O. Gıda maddelerinin ham maddeleri üretiri ve kalitesini kontrol hizmetle- 

r yicrütüDmcsi için mevzuat sorunlarını çözmek görevini, üçüncü beş yıllık kalkınma 
ğ’ Arının i33. maddebini.ı ikinci benai ile yüklenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğım. ba konu'akı ç:ı7 _. .iJ.0j.-inm hızlanaırılması ve kısa sürede sonuçlandırılması



temenni edilir. Biğor taraftan, hazırlanacak mevzuatın tek sorumlu kuruluş olarak 
•kabul edilmesi gereken Gıda İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulanması ve bu Genel 
Müdürlüğün hizmeti en iyi yapacak biçimde teşkilatlandırılarak güçlendirilmesi, ekmek
çilikte olduğu gibi bütün gıda saniyiini karaakarınıklıktan ve sahipsizlikten kur
taracaktır. Böylece ekmek bir politika aracı olmaktun da çakartılacaktır.

AÇIKLAMA:Gıda sanayii ve bu arada özellikle "ekmekçilik" uzun yıllardanberi 
başı boş kalmıştır. Üretime yön verecek veMmtrolunü yapacak merkezi bir sistemin 
mevcut olmayışı, bu hizmetlerin çok eski tarihlere dayanan mevzuat ile değişik kuru
luşlara dağıtılması vr hatta aynı yetkinin paylaştırılması, pratikte önemli aksaklıklar 
ortaya çıkartmaktadır. Gelişmeyi önleyici bu sakıncanın giderilmesi, kuşkusuz bütün 
mevzuatın yeniden düzenlenmesi ve sorunların bu konuda bilgi sahibi elemanlar ile 
teşkilatlandırılmış bir merkezi sisten tarafından çözülmesine bağlıdır. Bu hiznetin • 
Gıda İşleri Genel, Müdürlüğü tarafından yürütülmesini sağlamak en doğal bir yol gözükmek
tedir.

• Z

. üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında "kalite kontrol hizmetlerinin yürütülmesi, 
teknoloji ve kalite geliştirilmesine >ön verecek mevzuat sorunlarının çözümlenmesi 
Tarım Bakanlığı bünyesinde etkin ve tutarlı bir şekilde ele alınacaktır" hükmüne rağmen, 
şimdiye kadar istenilen sonuca varılamamıştır. Buna neden olarak, bir taraftan bakanlık
lar arasında ve içinde yetki yönünden mevcut kısır çekişmeleri ve diğer taraftan görev 
ve yetkileri henüz yasal olarak tanımlanmayan Gıda İşleri Genel Müdürlüğüne muhtemelen 
şimdilik bu görevin tam olarak verilmemesi, gösterilebilir.

11. Gıda sanayiinin bir şok dallarında olduğu gibi ekmekçilikte de teknisyen 
ve kalifiye i'şçi sorunu gelişen bilim ve teknoloji içinde giderek daha büyüyen önen 
kazanmıştır. Budalanda bilgi sahibi elemanların yetiştirilmesi suretiyle üretime tekno
loji ve kalite bakımından yön verecek bir "Değirmencilik ve Ekmekçilik Meslek Okulunun" 
kurulmasına gerek vardır. Söz konusu, okulun, Hububat Teknolojisi dalındaki bütün sa
nayii kuruluşları ve saptanacak belirli miktardan fazla elemek üreten fırıncılar tara
fından mali yönden desteklenmesi yasal olarak zorunlu kılınmalıdır. Diğer taraftan, 
Üniversiteler ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının doğrudan doğruya hububat 
teknolojisi ile ilgili olan öğretim ve araştırma birimleri tarafından seri kurslar 
tertiplenerek kalifiye işçi sorununun, çözümüne yardımcı olunmalıdır.

AÇIKLAMA : üzün yillardanberi birçok ülkede (Pransa, Belçika, İsviçre, B. 
Almanya, İngiltere v.d.) özel veya resmi "Değirmencilik ve Ekmekçilik" Okulları" faa
liyette bulunmaktadır. Esasen, bu okullardan mezun olmamış kişilerin değirmen veya 
fırın işletmesi çoğu ülkoüo yaoalar ile önlenmiştir. Değirmencilik ve ekmekçilik 
biribirileri İle sıkı organik bağ içinde olduklarından öğretimleri blrarada yapılmak
tadır. ülkemizde de örneklerine uygun nitelikte bir okul açılması; değirmencilik ve 
ekmekçilik alanlarında mevcut koşullar ile giderilmesi imkansız olan bilgili teknik 
eleman gereksinimipi büyük ölçüde karşılayacak bir önlemdir. Bu okul ve öneride belir
tilen diğer öğretim ve araştırma kuruluşlarının el birliği ile değirmencilik ve ekmekçi
lik alanında yetiştirilecek teknisyen ve kalifiye işçiler sayesinde, her iki alanda 
kisa sürede büyük gelişme sağlanacağı inancı linkindir. Her düzeyde yapılacak öğretim 
ve eğitimin ihtiyaçlarının önemli bir kısmını kendilerine önemli fayda sağlayacak ' 
olan özellikle değirmenciler ve fırıncılar tarafından karşılanması sağlanmalıdır.

12. Un ve ekmeğin üretimi, pazarlaması,. kalite kontrolü, fiyat saptanması 
işveren ile işçi arasında ilişkileri ve her düzeyde öğretin ile eğitimi düzenleyici 
bir yasanın hazırlanması ve kısa sürede yürürlüğe konulması, şimdiye kadar sıralanan 
sorunların çözülmesine önemli düzeyde yardımcı olacaktır. Böyle bir yasanın hazırlan
masında,konu ile ilgili bütün resmi ve özel kuruluşların görüşlerin alınmasına özen 
gösterilmelidir.
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AÇIKLAMA: İükara4a tapaonı ona çizgileri ile belirtilen benzer bir yasa 
tasarısının T.B.M.H. güBdeaİflo alındığa ve büyük bir olasılıkla Kasın ayı içinds
yürürlüğe girebileceği bazı ilgililer tarafından ifade edilmiştir. Uzun güredir 
üzerinde

Se#a«e¥; k^W‘b:-îİM^Vev«efeW^yfe-^e9İ^yAtt:i.\fk»;ıDJtlıİ^e 
SÎlİf3t«e*ü«teeHla<Ee^ tesi ^ÜİİîSrÎ!F§€Mf»rlfnâîıfiîİMat^nrSzHfizSMâiS3i 
ÜMftfiâe ^^î»5^S!»llıiWa«trS.f1f!tîanâ?lfaİ6.İci»58iı fcaSS^aSdBİÎfl^&aiden
gg*«teai4«ot?îîfi65i 9̂nüaHa îHi9^se«^M!tn*851sçin0İâ#^âi»aS%ösffli£feı iîai'4fclİut̂ ıggg%eî®a-?zîicte¥İS|laÇİ8t«?a»J188İ kaA4§â11«â8Srî0HfiKktea4riWi§«!Üs- 
y»^egBÎ«ıfİteirîŞsg4g^2ı3MF‘rfi'^?<iSyHjS1ftffi5JS&&İ5c8k«r âzl naddeleri yeniden gözden geçirilmesi ve dana iyi duruna getirilmesi için çalışanlarda bulunulnaaı , 
gerekli görülmektedir. İstenildiği taktirde, söz konusu tasarı hakkında alt konis- 
yonun görüşlerini kapsayan bir rapor ayrıca hazırlanacaktır.
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