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Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkındaİti 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 Uıcl maddelerine göre kurulan Özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
lâtının İzni olmadan yayın ve referans için kullanılamaz.

700 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 hakkmdaki 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- 
vesıhde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonları» kurul
muştur.

Özel İhtisas 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, Kaikınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak , ve ülkenin bütün 
olanaklarım değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

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

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

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağhyabilecek 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 İhtisas 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.

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel ihtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plâm’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.

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI

Kemal CANTÜRK
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Genel Gıda Sorunları özel İhtisas Komisyonuna bağlı olarak ku
rulan gıda politikaları alt komisyonu çalışmalarını ilgili kamu ve özel 
sektör temsilcilerinince belirtildiği üzere :

Memleketimizde gıda maddeleri üretimi yeterli ve dengeli bir 
biçimde programlanamamaktadır. Bunun neden]eri;

1. Gıda politikasının çok çeşitli Bakanlık ve Kuruluşlarca yü
rütülmekte olup koordinasyon eksikliği,

2. Uzun vadeli master plânların eksikliği ve ürün bazında ya
pılan teşvik ve plânlamanın tüm ekonomik politikalarla uyumunun sağlana
maması nedeniyle kaynak israfına neden olması,

3. Ana gıda maddelerinde yurtiçi üretim, talep gibi temel bü
yüklükler konusundaki istatistik ve araştırmaların yetersiz oluşu

şeklinde belirlenebilir sözkonusu nedenlerin ortadan kaldırı
labilmesi için genel politikaların tesbiti gerekmektedir.

Üzerinde durulması gereken diğer bir konu destekleme uygulamala
rıdır, bu uygulamalar ancak ülkenin tarımsal kaynaklarının en etkin bir 
biçimde ve bir bütün olarak ele alınması ile başarıya ulaşabilir, amaç
ların iyi tesbiti ve etkin araçların seçimi ön şarttır. AmaÇ ürünümüj 
yolsa üreticiyimi desteklemektir. Eğer ürün desteklenecekse fiyatın ya

nında alt yapı yatırımdan, eğitim, modem girdi kullanımı, finansman 

ve pazarlama politikaları bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bunlar bir

arada olmadığı takdirde üretimde gelişme çok sınırlı olacaktır. Eğer 
amaç üretici gelirini artırmak ise fiyat artırarak destekleme yapmak; 
enflasyon!st baskılara ve önemsiz olan ürüne yönelme gibi olumsuz sonuç
lara yol açacaktır. Böylesi durumlarda Devletin fiyat gibi; tüketiciyi 
ve iç piyasayı etkileyecek bir araç seçimi yerine üreticiyi alternatif 
ürürlere veya sektörlere yöneltecek bir yatırım programına girişmesi, bu 
mümkün, değil ise fiyat dışında sosyal -yardım primi gibi bir gelir sağla
ması en uygun yol olacaktır.



Ayrıca memleketimizin ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda maddele
rinin üretiminde yararlanılacak hammadde kaynaklarının yetersizliği 
gözönünde tutularak alternatif hammadde üretimi devletçe desteklenmeli
dir.

Memleketimizde fiyat desteklemesine tabi bazı gıda maddeleri üre" 
timinin değeri daha yüksek olan bazı gıdaların üretimini düşürdüğü yo
lunda genel bir kanı bulunmamaktadır.

Daha öncede belirtildiği gibi memleketimizde gıda politikala
rının koordinasyonsuz çalışan çok ve çeşitli kuruluşlarca yürütülmekte 
oluşu hizmetlerin yeterli etkinlikle yürütülmesini engellemektedir. Bu
nun için öncelikle bu konuda tüm çalışmaların tek elden yönetimini sağ
layacak organizasyon gerçekleştirilmelidir. Böyle bir organizasyon bir 
gıda master plânı çerçevesinde yatı nm-üre tim-emni ye t stoku, fiyat po
litikalarını daimi komisyonlar eliyle süratle ve bürokratik usullerden 
annmış yöntemlerle yürütmesi ideal bir çözüm olarak görünmektedir.
Bunun yanında iç tüketime ve özellikle ihracata dönük ürünlerde iyi bir 
pazarlama, standardizasyon, finansman gibi konularda üretici kooperatif 
birlikleri ve tüccara bilgi aktaracak ve yarar birliği sağlayacak büyük 
organizasyanlarada ihtiyaç vardır.

Gıda Sanayimiz içinde şeker dışında tekel uygulaması olan 
herhangi bir sektör yoktur. Bunun yanında son dönemde bazı yanlış uygu
lamalar nedeniyle özellikle bitkisel yağ ve buna bağlı ürünlerin üretil
diği sektörde böyle bir hal geçicide olsa dikkati çekmiştir.

Memleketimizde gıda üretimi ile ilgili mevzuatın yetersizliği 
ve uygulama zorlukları gözden kaçmayan bir konudur. Üretimden başlayarak 
tüketime kadar geçen safha ile ilgili sorunların çözümünde mevzuat teş
vik edici yardımcı ve yol gösterici bir niteliğe kavuşturulmalıdır bu 
arada tüm dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri uygulamalı olarak 
sağlayacak mevzuat bölümleri uygun yapıya kavuşturulmalıdır.



KOMİSYON BAŞKANI

GÖRÜŞ BİLDİREN KİŞİ VE 
KUHULDŞIAR

Mehmet AYDIN
Gıda-Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı
Gıda İşleri Genel Müdürü

1- TARİŞ
2- İSTANBUL TİCARET ODASI 
3y, BEŞLER
4- FİSKO B İRLİK
5- GEBIİ ÇAPA
6- KOMİLİ
7- PAK GIDA
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Mamul gıda pazarlama sorunları alt komisyonu aşağıdaki üyelerin 
katılmasıyla yapılan çalışmalar sonucu konu ile ilgili görüşlerini tes- 
bit ederek raporunu hazırlamıştır.

Katılan Öyeler :
Başkan : Mehmet AYDIN (Gıda İşleri Genel Müdürü)

: Çelikler Kol.Şti.Şenol Çelik

Osman Akdere 
Ayhan Aktan 
Yılmaz Evigen 
Necati Girişmen 
Kadir İlhan 
Yaşar Çubukçu 
Mahmut Bozkurt

: Erciyeş Gıda Pazarı 
s Ankara Ticaret Borsası 
s Ordu Pazan 
: Besi Çiftliği 
: İlhanlar Koll.şti.
: Gina
s Bozkut Koll.Şti.

Şemsettin Efendioğlu: İFA A.Ş.
Necmettin Gözlükçü s Toptancılar Derneği Başkanı 
Salih Oğuz : Başkent Gıda
Bekir Deveci s Anaç Tic.Kell.Şti.



1. MAL TEMİNİNDE GÜÇLÜKLER
ülkemizde zaman zaman temel gıda maddelerinin temininde 

güçlükler çekilmektedir. Buna örnek olarak 1975 yıllarında görülen bit
kisel hayvansal yağ darlığını gösterebilinz. Bunlar yetkili kuruluşla
rın aldığı tedbirlerle önlenmiştir. Ancak darlığı gidermek için yapılan 
ithalatın ihtiyaçdan fazla oluşu üretici ve satıcıları zor duruma sok
muştur. Hem getirilen maddeler tüketilemeden bozulmaya başlamış hum.de 
konuyla ilgili olmayan kişilere yapılan ithalat haksız kazançlara ve 
dağıtım kanallarında tıkanıklıklara neden olmuştur.

Bunun dışında temininde güçlük çekilen malların büyük ço
ğunluğu lüks tüketim mallan olup fazla önemi yoktur.

Aynca ülkemizde ihtiyacı karşılayacak kadar üretimi, olan 
mallar vardırki örneğin süttozu gibi bunların ithalatına devam edilmesi 
ülke hayvancılığı süttozu üreticileri ve tüketicileri açısından kısa 
ve uzun dönemde sorunlar yaratmaktadır ve yaratacaktır.

Bir takım gıda maddelerinin ilgili kamu kuruluşlarınca 
fiyatlarının saptanması ve fiyatlar saptanırken nakliye depolama gibi 
maliyet unsurlarının gözönünde tutulmaırıasıda üretim merkezine uzak tü
ketim merkezlerinde sözkonusu malların temininde güçlükler doğurmakta
dır.

2. MAL FARKLILIĞI
Memleketimizde birçok gıda maddesini» tüketicinir aldanma

sına neden olabilecek ağırlık ve karakter farklılığında olduğu görül
mektedir. Aynı kutu büyüklüğünde olan çeşitli konservelerde net ağırlı
ğın faiklı oluşu, çeşitli niteliklere sahip diye pazarlanan bazı gıda 
maddelerinin aslında normalinden farklı olmayışını buna örnek olarak 
verebiliriz. Bu nedenle tüketicilerin aldanmasını önlemek amacıyla ağır
lık re kalitede standardizasyona gitmek bir zorunluluktur.

Sözkonusu standardizasyona toplu tüketim merkesleride uy
malı ve taleplerini bunlara uygun yapmalıdırlar. Bu standartların gıda



maddeleri ihracatçısı bir ülke olduğumuz gözönünde tutularak dünya 
standartlarına uygun olarak hazırlanması ayrıca gereklidir.

3. BAĞLAYICI SATIŞLAR
Genel olarak toptancılar ve perakendecilerin ellerinde bağ

layıcı satışlar nedeniyle devir hızlan az mal stokları birikmektedir. 
Sözkonusu olay temel tüketim mallarında oluşmaktadır. Örneğin bitkisel 
yağlarda böyle bir durum vardır. Ayrıca tanınmış ve ellerinde talebi 
fazla mal bulunan firmalar talebi az mallann pazarlama ve dağıtımını 
ele aldıklarında aynı durum sözkonusu olmaktadır.

4. IEDARİK KANALLARI
Son zamanlarda kurulan çeşitli imalatçı firmalara ait pa

zarlama örgütlerinin bilimsel ve fonksiyonel çalışmaları sağlanmalıdır. 
Aksi halde ülkemizde örgütlenmiş bulunan toptancıların yanında yeni 
bir organizasyonla pazarlama şirketlerinin kurulması satış maliyetle
rinin artmasına neden olacaktır.

5. PAZARLAMADA GARANTİLE®
Gıda maddelerinin pazarlatmasında kalite bozukluğuna ve 

eksik mallara karşı markalı malların hepsinde garanti kurumu sözkonusu- 
dur. Ancak bu yazılı bir garanti olmayıp karşılıklı iyi niyet ile çö
zümlenen bir konudur.

6. REKLAM
Memleketimizde reklamların tüketici üzerinde etkisi oldukça 

fazladır. Hatta rekabeti önleyici ve reklâm yapamayan kuruluşların ya
şayışı üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır. Reklâmın zararlı etkileri
ni önleyecek tedbirler alınmalıdır.

7. MESLEÖE GİRİŞ
Memleketimizde toptancı veya perakendeci olarak herkes mes

leğe girebilir bunun için engelleyici hiç bir yağa bulunmamaktadır. 
Toplum sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle bu konuda sağlık 
kontrolü meslek eğitimi gibi ve diğer tedbirlerin alınmasında büyük fay
da görülmektedir.
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Yukarıda görüş belirtilen konular dışında nakliye konusu, tağ
şiş konusu, taklit konusu, pazar taksimi, pazarlama paylan, fiyat uygu
lamaları, ikramiyeli satışlar,ambalajsız mal satışı gibi konularda top
tancı t» perakendecilerin belirgin sorunlarının olmadığı görülmektedir.
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GENEL GIDA SORDNLAEI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

EÖİTİM SORUNLARI ALÎ KOMİSYONU

GIDA SANAYİİ 
EÖİTİM SORUNLARI RAPORU





1. GİRİŞ !
1.1. Raporun amacı

Gıda ve beslenme sorunları, bütün dünyada olduğu gibi memle
ketimizde de hergeçen gün önemini artırmakta olan temel sorunlar haline 
gelmektedir. Mevcut beslenme düzeni içerisinde kendine yeterli gıda üre
timi bulunan ülkemiz, artık beslenme yönünden ileri ülkeler düzeyine çık
mak ve bu nedenle gıda üretimini iç talebi karşılayacak ve ihracat yapı
lacak şekilde süratle geliştirmek zorunkuğundadır.

Plânlı döneme girildiğinden bu yana her 5 yıllık plân döne
minde, memleketimizde gıda üretimini geliştirmek amacıyla uygulanmak 
üzere, çeşitli tedbirler öngörülmüştür.

Bu rapor da, 4.Beş Yıllık Kalkınma Plânında gıda sanayiimiz- 
de eğitim konusunda bugüne kadar geçirilmiş tecrübelerin ve yapılanların
ışığı al t anda yeralması öngörülen yeni tedbirleri ihtiva etmekte olup,
4.Beş Yıllık Kalkınma Plânı Genel Gıda Sorunları Özel İhtisas Komisyonun
ca, 4.Beş Yıllık Kalkınma Plânı için hazırlanmıştır.

1.2. Raporun kapsamı
Rapor, ülkemiz gıda sanayiinde eğitim sorunlarını incelemek

te, gıda sanayiindeki yüksek ve orta seviyeli teknik eleman eğitimlerini, 
gıda sanayii eğitimi konusunda alınması gereken tedbirleri kapsamaktadır.
2. Gıda Sanayiinde Eğitimin Önemi ve Yeri :

Gıda Sanayii, genel ekonomimiz içerisinde önemli bir yeri olan bir 
sanayi koludur. Genellikle tarımsal hammadde işlemesi nedeniyle tamam, 
gelişmesine direk etkisi ve katkısı vardır. Sanayide üretilen gıda ma
mulleri halkm beslenmesi için memleket içerisinde tüketilmekte ayrıca 
ihracatı da yapılmaktadır. Bu şekilde sözkonusu mamuller ülkemiz için 
dış ticarette her geçen gün artan bir hacimde yer işgal etmektedir. Tü
keticiler için gıda sanayii mamulleri beslenmenin ana unsuru olarak bü
yük önemi haizdirler. Buntoa yanısıra gıda sanayii memlekette gittikçe 
arsan ölçüde işgücü istihdamına imkân sağlayan bir kaynak teşkil etmek

tedir. Bu suretle sanayiin kendisini üreticiden tüketiciye kadar uzanan 
ve memleketin ekonomik düzeninin gelişmesine direk ve indirek etki ya-





parak millî gelire katkısı bulunan çokyinlü bir faaliyet sahası, olarak 
kabul etmek gerekmektedir. Ancak hergün ilerleyen teknoloji, gıda sa
nayiini de daha büyük ve karmaşık bir hale getirmiştir. Gıda sanayiinde 
hergün yeni metodlar, yeni âlet ve makinalar bulunmakta ve geliştirilmek
tedir. Bu gelişmeler neticesinde iç ve dış piyasalarda bir kalite savaşı

başlamıştır. Bu balcımdan gıda sanayiinde yeni teknolojilerin geliştiril

mesi, bu teknolojilerin uygulanmasını, da kompleks bir hale getirmiş

ve bu suretle gıda sanayiinde vasıflı işgücüne olan ihtiyacı artırmış
tır. Dolayısı ile eğitimin gıda sanayiindeki önemi de bu ölçüde artmış 
bulunmaktadır. Gelişen ve gittikçe modernleşen tekniğin icabı olarak 
çağdaş imalât yöntemlerini ve bunlara ait âlet ve makinalan kullanmayı 
yeteri kadar bilen bir seviyede eğitilmiş işgücüne sahip olmadığımız 
takdirde imalât kalitesinin iyi olmasına imkân olmayacağı aşikârdır.İyi 
eğitilmiş personelle kalite yükselmesinin yanaşıra israf,makina bakım 
masrafları ve kaza oranı azalır. İşyerlerinin daha düzenli, güvenli, ve 
istikrar içerisinde çalışması sağlanmış olur.

3. Gıda Sanayiine İlişkin Eğitim Konusunda 
Memleketimi.zdeki Durum

Gıda Sanayii çeşitli seviyede ve bilim sahalarında yetişmiş 
elemanların istihdamını gerektiren bir sanayi koludur. Gıda kontrolü, 
araştırması, üretimi her alt sektörde farklı olmak üzere değişik bilgi, 
beceri ve davranış özellikleri dolayısiyle fitimi gerektirmektedir. 
Günümüzün kabul edilen insangücü piramidine göre:

1- Yüksek öğrenim seviyeli teknik elemanlar
2- Orta seviyeli teknik elemanlar

a) Teknisyen
b) Vasıflı işçi

aa) Usta, ustabaşı 
bb) Diğer vasıflı işçiler 

3- Düz işçi (vasıfsız) 
şeklinde yapılan ayımm gıda sanayii için de geçerlidir. Gıda sanayiine 
ilişkin her seviyedeki elemanın yetiştirilmesinde istihdam imkânları,



eğitim imkânları ve bu yetiştirilmenin ekonomik olma faktörleri gözönün- 
tutulmalıdır.

Memleketimizde gıda sanayiine işgücü arzeden kaynaklara bakıldı
ğında mevcut elemanlana yüksek öğrenim seviyelilerde ihtiyaçlara nazaran 
yetersiz olduğu, orta seviyeli teknik eleman ihtiyacının ise organize 
olarak hiç karşılanmadığı görülmektedir.

1- Yüksek Öğrenim Seviyeli Teknik Elemanlar
Gıda sanayiimizin ihtiyacı olan yüksek düzey elemanlan konu 

ile ilgili bazı fakültelerimiz tarafından yetiştirilmektedir. Gıda sana
yiine yönelik eğitim denilince önçelikle bu tür eğitim ziraat fakültele
rinde başlamıştır. Memleketimizde Ziraat eğitiminin yapıldığı 1846 yılın
da ilk açılan Ziraat Mektebinin ders programlarında Gıda Bilimi ve Tekno
lojisi derslerinin olduğu görülmektedir. Bugün Gıda Bilimi ve Teknolojisi 
eğitimi mevcut 4 Ziraat Fakültesinde, ancak farklı statüler içerisinde

yapılmaktadır. Özellikle Ankara ve Ege Üniversiteleri Ziraat Fakülteleri 
nin Gıda Teknolojisi eğitimi yapan bölümleri pilot tesisleri de bünyele
rinde ihtiva ettiklerinden oldukça yeterli bir eğitim yapmaktadırlar. 
Memleketimizde Ziraat Fakülteleri dışında gıdaya ilişkin eğitim ihtisas 
düzeyinde olmak üzere Veteriner Fakültelerinde de yapılmaktadır. Ancak 
bu eğitim genellikle hayvansal ürünleri kapsamaktadır. Aynca Veteriner 
Fakültesinde daha çok kontrole ağırlık verecek şekilde eğitim yapan Be
sin Kontrolü ve Hijyen Kürsüsü vardır. San zamanlarda bu kürsüde de kont
rolün yanışına Gıda Teknolojisi eğitimi yapılacak şekilde değişikliğe 
gidilmiştir. Veteriner ve Ziraat Fakültelerinden başka Kimya, Eczacılık 
ve Makina Fakülteleri de gıda sanayiine ilişkin çeşitli konularda meslek
lerinin gerektirdiği hacim ve yönde eğitin yapmaktadırlar. Bu fakülteler
de gıdayla ilgiliders ve uygulamalar daha çok kendi eğitimlerine yardımcı 
olacak nitelikte bulunmaktadır.

Son yıllarda gıda konusunda bazı Üniversitelerin özellikle 
gıda sanayiine yönelik ve daha yoğun bir eğitimi sağlamak üzere bazı gi
rişimleri olduğu görülmektedir. Bunlardan Ege Üniversitesi "Gıda Tekno-



lojisi Yüksek Olculu", Hacettepe Üniversitesi "Gıda Analizleri ve Teknolo
jisi Bölümü"nü kurmuş ve eğitime başlamışlardır. Diğer taraftan Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinin de bu yönde bazı girişim
leri olduğu bilinmektedir.

Sorunun arz tarafına bakıldığında halen gıda sanayiinde sayıca 
yetersiz bulunan yüksek seviyeli eleman ihtiyacının yeni kuruluşlarla 
sayıca karşılanabileceği anlaşılmaktadır. Halen Kimya, Ecza, Tıp gibi

dallardan yetişenler için gıda sahasının pek cazip olmadığı veya genel 
olarak uygun istihdam imkanlarının yeteri kadar bulunmadığı göze çarp
maktadır. Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimlerden gıda sahasında 
mezuniyet sonrası eğitimi görmüş elemanların ihtiyaca kâfi miktarda ol
madığı, mevcut olanlardan ise gereği kadar istifade edilemediği bir ger
çektir. Aynca mevcut statü devam ettirildiği takdirde gıda sanayiinin 
ihtiyacı olan yüksek seviyeli elemanlar kantite olarak karşılanmakla 
beraber, çözümlenmesi gereken birçok husus mevcut hlunmaktadır. Halen 
gıda konusunda faiklı eğitim sistemleri uygulanmakta, bu konudaki yüksek 
eğitimin yeniden organize edilerek standart hale getirilmesi gerekmek
tedir. Eğitim kuruluşlarının kendi aralarında ve gıda sanayii ile ilişki
lerinde gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır. Bu konuda ye
tiştirilecek elemanların görev, yetki ve sorumlulukları ve istihdam so
runları yasalarla belirlenmelidir.

2. Orta Seviyeli Teknik Elemanlar
Yurdumuzda gıda sanayiinin yüksek seviyeli teknik eleman ih

tiyacını karşılayacak çeşitli fakülteler olmasına karşılık, orta seviye
li teknik eleman ihtiyacını karşılıyacak herhangi bir okul ve kuruluş mev
cut değildir. Oyşa işletmelerde makina ve tesisler ustabaşı, usta gibi 
orta seviyeli teknik elemanların insiyatifine bırakılmaktadır. Bu ele
manlar da işin ehli olmadığı takdirde sınaî tesis ne kadar mükemmel olur
sa olsun imalât kalitesi düşmektedir.

Bu ihtiyacı karşılamak üzere gelişmiş ülkelerde uzun yıllar
dır değirmencilik okulları, ekmekçilik ve sütçülük okullan vs.gibi gıda 
sanayiinin hemen her 3ektörü itibariyle okullar bulunmaktadır.



Memleketimizde gıdaya ilişkin kamı kuruluşlarından Gıda-Tanm 
ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Süt Endüstrisi Kurunu, Toprak Mahsul
leri Ofisi ve Et ve Balık Kulununun ancak kendi elemanlarını yetiştirme 
yönünde Hianetiçi Eğitim faaliyetleri vardır.

Köyişleri Bakanlığına bağlı Kooperatifler Eğitim ve El Sanat
ları Genel Müdürlüğünce gıda üreten kooperatif tesisleri için orta se
viyeli teknik eleman yetiştirmek amacıyle zaman saman kurslar düzenlen
mektedir.

Sanayi ve Teknoloji, Milli Eğitim ve Çalışma Bakanlıklarınca 
müştereken yürütülen sanayide monitör ve monitör geliştirme eğitimleri 
ise daha çok gıda dışı sanayici elemanlarını kapsamaktadır. İş ve İşçi 
Bulma Kurumunoa düzenlenen aynı mahiyetteki kurslar da gıda sanayiine 
hitap etmemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca Meslekî ve Teknik Öğretim Okulların
daki meslek bölümlerinin geliştirilmesi amacıyle yapılan çalışmalar so
nunda, 1975-1976 öğretim yılında Ankara ve İstanbuldaki birer Kız Meslek 
Lisesinde Besin Teknolojisi Bölümleri açılmıştır. Yine aynı Bakanlıkça 
Konya ve Eskişehir Sanayi Odalarıyla yapılan çalışmalar sonunda Un De
ğirmenlerinde çalışacak orta seviyeli teknik elemanların yetiştirilmesi 
için Değirmencilik Bölümü üretim programlarının geliştirilmesi konusunda
ki çalışmaların sürdürüldüğü ve memleketimizin gıda sanayii alanında ih
tiyaç duyduğu teknik elemanların yetişmesi için gereken tedbirlerin alın
makta olduğu bildirilmektedir.

Gıda sanayii özel sektör kuruluşlarında ise durum kamu kuruluş
larına benzer bir mahiyet arzetmekte olup özel sektörde de gıda sana
yiine orta seviyeli vasıflı işgücü yetiştiren herhangi bir organizasyon 
mevcut bulunmamaktadır. Genellikle iş içerisinde ve usta-çırak anlayı
şıyla veya yetişmiş elemanları transfer etmek suretiyle bu husustaki 
eleman ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır.

Kalifiye el ananların iş içinde yetiştirilmesi sanayi için mali
yeti yüksek bir yoldur. Zira bu esnasa pahalı cihazları bozulmakta ve 
kalitesi düşük mamuller meydana gelmektedir.



Bu itibarla dış ülkelerde olduğu şekilde sanayiin kendisi veya 
sanayi ile ilgili mesleki teşekkülleroe ele alınıp halledilmediği gö
rülen bu konudaki eğitim organizasyonlarının, gıda sanayiinin ülkemiz 
ekonomisi bakımından taşıdığı önem gözönünde tutularak Kalkınma Plân 
ve Programlanmız meseleye bir kamu görevi gözüyle bakmış ve bu görevin 
Gıda-Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı içinde kurulacak bir birim tarafın
dan yapılmasını öngörmüştür.

Kalkınma Plân ve Programlarında öngörülen ilkeye uygun olarak 
Gıda-fanm ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde gıda sanayiinin teknoloji 
ve kalite kontrolü ve araştırma hizmetlerinin yanısıra eğitim hizmet
lerini yürütmek üzere Gıda İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.Adıgeçen 
Genel Müdürlük verilen görevleri ifa etmek üzere gerekli tesis, araç- 
gereç ve eleman eksikliklerini tamamlamaya çalışmakta ve bu amaçla ya
tırımlarına devam etmektedir. Bu arada 1975 yılında Genel Müdürlüğe bağ
lı Gıda Kontrol, Eğitim ve Araştırma Enstitülerince yürütülmek üzere 
Gıda Sanayii Orta Seviyeli Teknik Eleman Eğitim Projeleri hazırlanmış ve 
bunlardan Bursa'da meyve-sebze mamulleri sanayiine ilişkin Kutu Kapama 
Ustası Eğitimi ile İzmir'de toplam 240 saatlik meyve sebze konserveleri., 
meyve sulan, salça ve alkolsüz CO^ li meşrubat gıda sektörlerinde ça
lışan orta seviyeli otokontrol elemanlan eğitimleri gerçekleştirilmiş
tir. 1976 yılı başında Köyişleri Bakanlığı ile müştereken süt ve mamul
leri üreten kooperatifler için düzenlenen bu konudaki usta eğitimi ise 
belirtilen tarihlerde iştirak azlığı nedeniyle yapılamamış, ertelenmiş
tir. Halen gıda sanayii kuruluşlarına yapılacak eğitimleri saptamak

üzere survey çalışmalan sürdürülmektedir.

4. Memleketimizde Gıda Sanayiinde Eğitim Konusunda 
Alınmış Tedbirler
Gıda Bilimi ve Teknolojisi Eğitimi memleketimizde hızla geli

şen Gıda Sanayiinin isteklerine cevap verebilecek bir oluyum içine girme 
çabasını göstermektedir. Yüksek öğrenim kuruluşlarının bu soruna yakla
şımları ve bugüne kadar yapılan girişimler, bunun en güzel örneğini 
teşkil etmektedir. Yüksek öğrenim düzeyinde eğitim veren fakültelerden
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Ziraat Fakülteleri içerisinde ayn. bir bölün halinde yapılan gıda eği
timine ilişün programlar, günün ihtiyaçlarına uygun olarak devamlı 
aşamalarla değiştirilerek lâboratuvar, pilot tesis, araç—gereç ve staj 
imkânları ve yapılan eğitime ilişkin ders ve uygulamaların çeşit, içerik 
ve kapsamları geliştirilmiştir. Gıda konusunda müstakil yüksek okul ha
linde gıda eğitimi Ege Üniversitesinde gerçekleştirilmiş, Hacettepe 
Üniversitesi Beslenme ve Gıda Eğitimini bir yüksek okul kuruluşu haline
getirme çabalarını tamamlamıştır. Ayni anlayış ve gelişmeler Veteriner
Fakültelerinde sözk onusudur. Eczacılık Fakültelerinin, Ortadoğu Teknik 
ve Boğaziçi Üniversitelerinin bu yöndeki girişimleri yüksek öğrenim 
kurumlanmn gıda sanayiinin ihtiyacı olan yüksek seviyeli elemanları 
yetiştirme çabalarını dile getirmektedir.

Gıda Sanayiinin orta seviyeli teknik eleman ihtiyacını karşı
lamak amacıyla Kalkınma Plân ve Programlarındaki tedbirlerin ilkini,
1964 yılı programı Gıda, İçki, Tütün Sanayiinde sektörün ortak tedbir
leri (2-o) maddesinde yeraian "Gıda Sanayiinin orta seviyeli teknik ele
man ihtiyacını karşılamak amacıyla gerekli yerlerde gıda meslek okulları 
açılması ele alınacaktır." İfadesi teşkil etmektedir.

(Sayfa 96.97) 1966 yılı programı sayfa 197 tedbir 3/b de sa
nayiin teknik personel ihtiyacının karşılanması için gıda ile ilgili ku
ruluşlarca çalışma yapılacağı, yurdun çeşitli yerlerinde Bölgesel Kont
rol Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulmasının bu çalışmalarda ele alına
cağı belirtilmiştir.

2.Beş Yıllık Kalkınma Plânı sayfa 387'de "1.Plânın yıllık prog
ramlarında üzerinde durulduğu halde çözümlenememiş önemli bir sorun mar- 
mûl gıda maddeleri ile ilgili eğitim, araştırma ve kontrol işlerinin
etkili bir organizasyona kavuşturulamamış olmasıdır. Nitekim bu konu
daki mevzuat yetersiz olduğu gibi kamu organlarına düşen görevler dağı
nık ve etkisizdir. Bu durum kalitesiz üretime bir prim gibi etki yap-



makta ve ihracat yönünden ünü d verici bazı maddelerin üretimini köstek
lemektedir" denilmektedir.

Bilâhare 1968 yılı programında, Türkiye'de gıda ile ilgili eği
tim, araştırma ve kontrol faaliyetlerinin çeşitli daireler tarafından 
etkisiz bir şekilde yürütüldüğü, selâhiyet ve organizasyonla ilgili hiz

metin tek bir kamu organizasyonu tarafından yürütülmesi ile ilgili hu
kukî mevzuatın hazırlanarak TBMM'ye sunulacağı belirtilmekte ve 1971 yı
lı İcra Plânı 136 ncı tedbirinde gıda sanayiinin eğitim, araştırma ve

teknolojik kontrol hizmetlerini yürütecek merkezi teykilâtm Tarım Be-' 
kanlığına bağlı olarak kurulacağı ve bu kuruluşun diğer sorumlulukları 
ifade edilmektedir.

Kalkınma plân ve programlarında özellikle gıda sanayiinde eği
tim konusunda yeralan başkaca tedbir bulunmamaktadır.

Ancak, genel anlamda banayide hizmetiçi eğitim ve teknik eleman 
yetiştirilmesi konularında eğitim, teknoloji ve insangücü sektörlerinde 
de tedbirler görülmekte ve sorumlu ve işbirlikçi olarak ilgili Bakanlık 
ve Kuruluşlar görevlendirilmişlerdir.

5. Uygulanamayan Tedbirler
Bu tedbirlerin uygulamamama nedenleri
Gıda sanayiinde eğitim konusunda Kalkınma Plân ve Programla

rında orta seviyeli teknik eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla gerekli
yerlerde gıda meslek okullan açılması hususunda yeralan tedbir bugüne 
kadar gerçekleştirilememiştir.

1968 ve 1971 yıllarına ait plân tedbirlerinde gıda sanayiinin 
eğitim, araştırma ve kontrol hizmetlerini tek elden yürütecek Tarım Ba
kanlığı bünyesinde kurulacak kamu organizasyonu ise 1972 yılı -başlarında 
bugünkü Gıda İşleri Genel Müdürlüğü olarak kurulmuştur. Adıgeçen Genel
Müdürlük sözkanusu hizmetleri kuruluş yıllarında gerekli personel, te
sis, araç-gereç eksiklikleri nedenleri ile istenen düzeyde gerçekleşti-



rememiştir. Halen gerekli organizasyonu tamamlamak üzere bina, tesis ve 
alet-ekipnıan cihaz yatırımlarına devam edilmekte, eleman yetiştirilmek
tedir. Bu arada hazırlanan eğitim projelerinden 1975 yılında uygulamaya 
almanlar olmuştur. 1976 yılı faaliyeti için yapılacak eğitim program
larını saptamak üzere survey çalışmaları sürdürülmektedir. Bugüne kadar 
geçirilen tecrübeler gıda sanayiinde eğitimin başarılı olabilmesi için 
bu faaliyetin kontrol ve araştırma hizmetleriyle birarada yürütülmesi 
gerekmektedir. Halen yukarıda sayifen hizmetlerin fiilen dağınıklığı ve 
dublikasyonlann önlenmemesi sözkanusu hizmetlerin etkenliğini ortadan 
kaldırmaktadır.

Gıda sanayiinde eğitim konusundaki gerçek ihtiyaçlar tesbit 
edilmelidir. Gerçek ihtiyaca dayanmayan eğitim faaliyetleri etkisiz 
kalmaktadır. Bu konuda yeterli çalışmalara ve surveylere ihtiyaç vardır.

Gıda sanayiinde eğitimi gerektirecek herhangi bir müeyyide 
sözkonusu değildir. Bu yüzden çok uygun ve gerekli eğitim faaliyetleri 
ilgisizlikle karşılanmaktadır. Bazı ülkelerin gıda kanunlarının, gıda 
tesislerinin belirli pozisyonlarını işgal eden personelinin özel eğitim 
görmüş olmaları şartı konulmuştur. Eğitim faaliyetlerinin ancak bu tak
dirde etkili olması beklenmelidir.

6. Memleketimiz Gıda Sanayiinde Eğitim Konusundaki Sorunlar 
Gıda sanayiindeki eğitim konusunda başlıca sorunlar aşağıda 

yazılı ana başlıklar altında toplanabilir.
1. Gıda sanayiinin bütün kollarında her seviyedeki yetişmiş 

eleman sayısı yetersizdir;

a. Orta seviyeli teknik eleman ihtiyacını karşılayacak 
organizasyonlar yoktur. Bu eğitim çok yetersiz bir 
düzeydedir.

b. Yüksek seviyeli teknik eleman ihtiyacını karşılayan 
kuruluşlar değişik eğitim sistemleri uygulamakta ve 
farklı statüde elemanlar yetiştirilmektedir.

c. Gıda sanayiine ilişkin eğitim özellikle yüksek seviye
li öğrenim kuruluşlarında genellikle teorik kalmakta
dır. ./..



2. Gıda sanayii ile ilgili yüksek seviyeli öğretim kuruluşları,
gıdaya ilişkin kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşları arasında iş
birliği ve koordinasyon gereğince kurulmamıştır. Mevcut eğitimlerde dub- 
likasyonlar önlenememekte ve ulusal kaynakların israfına yol açılmakta-

3. Sğitimi gerekli kılacak ortam geliştirilememiştir. Bu konu
daki mevzuat ve bugüne kadar alınmış tedbirler çeşitli ilgili kuruluş
lar arasında dağılmış etkisiz ve yetersiz bir halde kalmıştır.

?. Gıda Sanayiindeki üğitim İçin Alınması Gerekli Tedbirler
1. Gıda sanayiinin bütün kollarında, orta ve yüksek seviyede

yeter sayıda ve sanayiin ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte orta 
ve yüksek seviyeli teknik eleman yetiştirilmelidir.

8. Halihazırda gıda sanayii kollarında çalışmakta olan her se
viyedeki teknik elemanlar için Gıöa-Tanm ve Hayvancılık 
Bakanlığı Gıda İşleri Genel Müdürlüğünce kısa ve uzun süreli 
kurslar açılarak eğitilmeleri sağlanmalıdır. Bu konuda il
gili kuruluşlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyon 
sağlanmalı, dublikasyonlar önlenmelidir.

b. Gıda biliminin başlı başına bir disiplin olduğu kabul edile
rek buna uygun özel bdr eğitim sisteminin uygulanması, stan
dartlaştırılması ve kademeleştirilmesi temin edilmelidir. 
Yüksek seviyeli öğrenim kuruluşları arasındaki farklılıklar 
giderilerek standart gıda fakülteleri kurulmalıdır.
Gıda sanayiinin orta seviyeli teknik eleman eğitimi ile gö

revli kuruluş olarak Gıda-Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda İşleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde ise Gıda Usta Okulları ve Gıda Meslek Lisele
ri açılmalıdır.

2. Gıda sanayiinde her seviyedeki eğitim, sanayi ile eğitim ya
pan kuruluşlar arasında çok yakın bir işbirliği ve koordinasyon kurula
rak teorik halden kurtarılmalı, yeterli öğretim kadrosu ve gereken tesis
ler ve araç gereçler sağlanmalıdır.

3. Gıda sanayiinde bu konudaîriL eğitim kuruluşlarından yetişen 
elemanların istihdamını zorunlu kılacak mevzuat geliştirilmeli ve ı

dır.



lanmalıdır.
4. Gıda eğitimi politikası iyi düzen]ermelidir. Eğitimle ilgili 

tedbirler ve hizmetler etkili hale getirilmek üzere dağınıklıktan kur
tarılmalıdır. Eğitimi gerekli kılacak ortam hazırlamak amacıyle kontrol 
araştı ima ve geliştirme faaliyetleri idari bir bütünlük içinde yürütülme
li ve özellikle orta seviyeli teknik eleman eğitiminden tek bir kuruluş 
sorumlu olmalı, hizmet dublikasyonlan önlenmelidir.
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IV. BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNI 
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

GENEL GIDA ŞORUNLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
GIDA SANAYİ MAKİNA VE TEÇHİZAT SORUNLARI 

ALT KOMİSYONU RAPORU





GIDA SANAYİİ MAKİNA VE TEÇHİZAT SORUNLARI 
ALT KOMİSYON RAPORU

Toplantı Tarihi v; lerı : 31.0.1976 günü, Gıda İşleri Genel Müdürlüğü
toplantı salonu.

Toplantıya davet edilenler :
Başkan : Cahit Aral
Üyeler : Prof.Kemal Gökçe-Adana Ziraat Fakültesi

Prof.Bekir Cemeroğlu-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Doç.Aziz Ekşi-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Refat Yavuz- Et Balık Kurumu İşletmeler Müdürü
Suay Harman- Gıda İşleri Genel Müdürlüğü
Visalettin Vardar- Koç Holding A.Ş.Koordinatörü
Sabri Ülker- Ülker Bisküit A.Ş.İdare Meclisi Başkanı
Firuz Kanatlı- Eti Bisküileri A.Ş.Genel Müdürü
Feridun Sipahioğlu-Ünilever A.Ş.Genel Müdürü
Orhan Davut-Tariş Genel Müdürü
Ayhan onsr-Pınar Süt Genel Müdürü
Aydın Kent- Efes Pilsen Genel Müdürü
H.Yarman-Demir Çelik İşi.A.Ş.İdare Meclisi Başkanı,
Haşan Kırkdevelı-Değirmen Makina Endüstrisi-İSTANBUL
Kaper Kars Peynirleri Genel Müdürü 
Lütfü Odabaşı-Marsa Fabrikası Müdürü

Toplantıda görüşülen sorunlar :
1- Gıda Sanayii Makina ve Teçhizatının yerli imal, ithal ve istihsalinin 

mevcut durumu nedir ? (özet olarak açıklanması)
2- İmal edilen ınakinalamn ve teçhizatın sorunları nelerdir' ?
3- İthal, edilen gıda sanayii makinalannın ve teçhizatının sorunları

nelerdir ?
4- Gıda Sanayii Makinalam ve Teçhizatında kullanılan malzeme ve ala

şımların sorunları nelerdir ?
5- Bugüne kadar kormuş elan teşvik tedbirleri yeterlimidir ? hatalı gö

rülen teşvikler masıdır ? bu teşviklerden ne gitei müsbet sonuçlar 
beklenir ?





6- Yerli gıda sanayii makinal arının üretimi ve kalitesi yeterlimidir ? 
bu hususta özel görüşünüz nelerdir ?

7- ithal gıda sanayii makinaiarı ve teçhizatı için ithal imkanları ve 
döviz yeterlimidir ?

8- Hangi gıda dalında modernleşmeye ihtiyaç vardır ? dünyadaki makina 
ve teçhizattaki tekamül memleketimize intikal ediyormu ? hangi gıda 
konusunda modern cihaz ve makinaya ihtiyaç vardır ?

9- Gıda sanayii makina ve teçhizatını her gıda konusunda işletecek ve 
yürütecek yetenekli teknik eleman mevcutmudur ?

10- Hasıl bir organi zasyon yutardaki sorunların çözümü için tavsiye edi
lebilir ?

11- üzçl görüş ve dilekleriniz.

Gıda Sanayii Makina ve Teçhizat Gruplan

1- Unlu maddeler endüstrisi makina ve teçhizatı,
2- £'t, Balık, Yumurta, Tavuk, endüstrisi makina ve teçhizatı,
3- Yağ, nebati yağ, hidrojene yağ endüstrisi makina ve teçhizatı,
4- Taze meyve ve sebze endüstrisi makina ve teçhizatı,
5- Meyve ve sebze işleme endüstrisi makina ve teçhizatı,

(Konsantre, konserve, salça, reçel v.s.)

6- Hazır yemek endüstrisi makina ve teçhizatı,

7- Süt ve sütten mamul maddeler endüstrisi makina ve teçhizatı,
(Süt, yoğurt, peynir, dondurma v.s.)

8- Gıda maddeleri endüstrisi muhafaza sistem makina ve teçhizatı,
9- Yem endüstrisi makina ve teçhizatı,

10- Yiîkardakl gruplar dışındaki gıda sanayii makina ve teçhizatı,

Bu Sorunlar Üzerindeki Mufassal Görüşmelerde Plân Hedeflerinin Kısaca 
İfade Edilmesi Yönünden Sadeleştirilmiştir.

l) Gıda Sanayii Makina ve Teçhizatının yerli imal, ithal ve istihsalinin 
mevcut durumu nedir ? (özet olarak açıklaması)

- unlu maddeler endüstrisi ve fabrikaları 200 ton/güne kadar makina ve 
teçhizatını yaklaşık olarak onbeş imalat müesseaesi tarafından yer
li olarak % 80 ni yapılmaktadır. Diğer kısımları ithal edilmektedir.
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Yalnız makama \6 irmik tesislerinin mühim bir kısmı ithal, edil
mektedir.
Et endüstrisi kesim, makinalan tamamıyla yerli imal edilmekte
dir. Şarküteıi konserve makinalann % 35-40'ı Türkiye'de imal 
edilmektedir. Diğer kısımlar ithal edilmektedir.

Yağ endüstrisi makinaların cüz'i bir kısmı Türkiye'de imal edil
mekte diğer makina ve teçhizatı paslanmaz çelik endüstrisine 
dayalı olduğu için ithal edilmektedir.
Keyve ve sebze endüstrisi makinaları paslanmaz çelik, bir kısım 
makinası ve teçhizatı yerli imal edilebilmekte diğerleri ithal 
edilmektedir. Yerli imal, makina ve teçhizatı konuya göre /İ15-30 
arasında değişmektedir.
Süt mamulleri makinaları tamamîyle paslanmaz çelik olduğu için 
çok cüz'i kısan, yerli imal edilmekte, diğerleri ithal edilmek
tedir.
Gıda m-ddeleri muhafaza tesislerinin kompresör ve teçhizatının 
ancak % 40-45'i Türkiye'de imal edil e Dilmekte, büyük tesisler 
% 90 ithal edilmektedir. Dondurulmuş grda maddeleri endüstrisine 
bir tesisle girilmiş tesisin durumu gereği > 90 makina ve teç
hizat ithal edilmektedir.
Yeni endüstri makinalan ve teçhizatın ’p 85-90 'm Türkiye'de 
imal edilebilmektedir. Diğer gıda makinaları küçük kapasiteli 
olanlar yerli, diğerleri ithal edilmektedir.
Gıda maddeleri ambalajlama mnkinalaıunın % 80'ni ithal edilmek
tedir.
Alt komisyon toplantısında diğer sorunlar tevili d edilerek cevap
landırılması uygun görülmüş ve özetle aşağıda sunulmuştur.

Komisyonun Görüşü
Unlu maddeler işleyen tesislerin makina ve teçhizatını imci ede
bilecek modem işletmeler teşvik edilmeli ve en yeni teknoloji 
yurdumuza getiri lmoliuir.



Et, balık, tavuk, yumurta tesisleri kifayetsiz ve demode olduğun
dan şarküteri, (Kutulu, tohumlu veya dondurulmuş) konserve ve 
yan ürünler, modern teknolojisi ithal edilmeli ve protein kay
nağı bu ürünlerin çoğu uygun tarza istihsal ve pazarlama zinciri 
teşvik edilmelidir. Bu tesislerin imalatı aşağıda belirtilen 
bir organizasyonla gerçekleştirilmelidir.

Meyve suyu ve konsantreleri ile meyve ve sebze işleme tesisleri 
yağ ve yağ rafine tesisleri istihsali, için teknoloji bilgisi 
tam mühendislik brolannın teşekkülü teşvik edilmelidir. Bu 
brolann hizmet neticesi Türkiye'de yerli imal nisbeti süratle 
artırılması sağlanmalıdır.

Soğutma maki nal an imalatı, büyük endüstri dondurma maki nadan 
montaj tesislerinin bu plân döneminde montajı öngörülmeli ve 
teşvik edilmelidir, imalata geçişin emniyetli yoldur.

Paslanmaz çelik imali ve bunda yapılan gıda makinaları ve teç
hizatı imalı teşvik edilmelidir. Bu endüstri icabı "Argon" 
gazı istihsal eden tesislerde teşviki öngörülmelidir.
% 1 den fazla küsbede yağ bırakan tesislerin modernleştirilmesi 
öngörülmelidir.

Komisyonun Görüşü
Gerek gıda sanayiinde ihtisaslaşmış mühendislik gruplarının 
teşekkülü teşvik edilmelidir.

Gıda Endüstrisi makina ve teçhizatından Bürkiye'de imal edile
bileceklerin teşbihi imal ve organizasyonu için Bakanlığa bağlı 
(Gıda Sanayii Makina ve Teçhizat Araştırma ve Geliştirme Endüst
risi ) Kurulması plâna alınmalıdır.

Eğitimde devlet ve özel sektörün işbirliği sağlanarak "Gıda 

maki nal an çırak okulları" fabrikalarda gerçekleştirilmelidir.

Sanat okullarına gıda endüstri makinaları eğitimi uygulanmalıdır.
Makina, kimya, ziraat fakültelerine gıda makinaları dersi opsi- 
yon olarak konmalıdır.





IV. BEŞ YILLIK KALKILMA PLÂNI 
HAZIRLIK ÇALINMALARI

GENEL GIDA SORUNLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
GIDA SANAYİ ARAŞTIRMALARI ALT KOMİSYON 

RAPORU





Oenel Gıda Sorundan Özel İhtisas Komisyonu
GIDA SANAYİİ ARAÇTIRMALABI AİT KOMİSYON BAŞKANLIĞI 

RAPORU

1. ARAŞTIRMANIN TARİFİ ve TANIMI

Araştırma; herhangi bir konuda yeni ve bilimsel bir bulguya 
ulaşmak ve bu bulgulan yeni bir teknolojide uygulamak veya mevcut bul
gu, teori ve uygulamaların bilinçli ve sistematik bir şekilde yeniden in
celenerek yeni ve ucuz mallara çevrilmesini ve geliştirilmesini hedef 
alan, en az zaman, en az parasal kaynaklar ile en az işgücünü kapsayan 
çalışmaların tümüne denir. Kapsamına ekonomik, teknolojik ve bilimsel 
araştırmalar girer.

Kukandaki araştırma kavramı içinde Gıda Araştırması şu şe
kilde tanımlanabilir :

Doğal yapı içerisindeki üretim kaynaklarına, ekolojik potan
siyeli, kalite ve kantite yönünden yükseltecek olanakları yerinde ve 
yeterince kullanmak, uygulamada üretimi, tüketim kanallarının istek şek
li ve hacmine göre devamlılığını sağlayabilecek yöntemleri oluşturmak ve 
geliştirmek veya yenilenni ortaya koymak için bilimsel ve teknik metod- 
lar içerisinde yapılan çalışmalardır.

2. FAALİYET DALLARI ve KAPSAMI
iç ve Dış Pazar İstekleri, insana yararlılığı ve ekonomik 

koşullara uygunluğu gözönünde tutularak, Gıda SanayiL'nin gelişmesi, 
hammaddeden başlıyarak, tüm gıda maddelerinin üretiminden tüketimine ka
dar her aşamada Ekonomik ve Teknik sorunların çözümünü ele alan gıda 
sanayii araştırmaları;

Meyve sebze değerlendirme teknolojisi, hububat teknolojisi, 
nebati yağ teknolojisi, fermantasyon teknolojisi, süt ve mamulleri tek
nolojisi, mezbaha mahsulleri teknolojisi, soğuk teknolojisi dallarındaki 
hammadde araştırmalarını, teknolojik araştırmaları, nutris.yonel araştır
maları, işleme artıkları ile ilgili araştırmaları, işletmecilik araştır
malarını, pazarlama araştırmalarım , kalite kontrol ve kodeks araştırma
larını kapsar.



3. TÜRKİYE'DE GIDA ARAŞTIRMALARININ MJGÜNKÜ DURUMU
Temel ve uygulamalı araştırmaların her maddesinde, araştır

ma projesini yöneten araştırmayı bizzat yapan, araştırma bulgularını uy
gulamaya aktaran kişiler dünya ülkelerinde, o toplumun en elit en bilgi
li ve en yaratıcı ünitelerinden yetişmektedir. Bu nedenle, araştırmanın 
ve araştırıcının önemini idrak eden ülkeler personel rejimlerinde tüm 
olanaklarını araştırıcılar için kullanmaktadır. Bilime dayalı bir tekno
lojinin önemini bilen sanayileşmiş Batı ülkelerinde bütün maddi olanak
lar araştırma hizmetlerine yöneltilmiş ve araştırıcıların yetiştirilmesi 
amaciyle eğitim seferberliği açılmıştır.

Dünyadaki görünümü ve önemi hiç kuşkusuz en yüksek seviyede 
olan araştırma hizmetleri ve araştırıcı personel, ülkemizde ancak ya
rışmalarda itibar gören, gerçek hayatta önemi, anlamı ve değeri anlaşıl
mış bir durumdadır.

Araştırma hizmetlerinin son günlerde önem kazanması 1,2 ve 
3.beş yıllık kalkınma plânlarında öngörülen hedeflere ulaşabilme amacıy- 
le yapılan bilimsel ve teknolojik araştırma faaliyetleri nedeniyle ol
muştur.

Bugün kamu sektöründe yapılmakta olan araştırma çalışmaları 
belli bir düzeye erişmiş blmakla beraber yeterli değildir. Bu hizmetler 
içinde tanın kesiminde artık tarımdan anlaşılan üreten bir saha olmayıp, 
geliştiren hatta temel araştırmadan tüketiciye kadar ulaşan entegre bir 
çalışma sahasıdır. Bu şuura yeni ulaşan kamu kesimi, organizasyon ve

koordinasyon yetersizliği nedeniyle hizmette aksamalara yol açmaktadır.

Araştırma harcamalarında tasarruf sağlıyacak vasıta, la- 
boratuvar araç ve gereçleri, kütüphane gibi ortak ihtiyaçların ayn. aym 
karşılanmaya çalışılması hem her müessesenin bu ihtiyaçlarının gereği 
gibi karşılanmasını önler ve hemde harcamaları arttırır. Bu nedenle büt
çe olanakları kendiliğinden baltalanmaktadır.

Ülkemizde gıda araştırmaları 1932 yılında kurulan A.Ü.Zi
raat Sanatları Kürsüsü ile başlar. Zamanla Ziraat Sanatları adı Teknoloji



adını değişmiş ve kapsam genişlemiştir. Daha sonraları kurulmuş olan 
Ege üniversitesi ve Adana Üniversiteleri, Ziraat Fakülteleri, Gıda Tek
nolojisi bölümleri ve pilot üniteleri bu konuda çalışmalar yapmaktadır.

Aynca Gıda-Taruu ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Bornova 
Zeytincilik Araştırma, Bursa Konservecilik Araştırma, Çanakkale Zirai 
Araştırma, Yeşilköy Zirai Araştırma, Yalova, Alata, Antalya Araştırma 
kuruluşları Gıda Sanayii'nin kuruluşunda, gelişmesinde ve modem tekno
lojinin yerleşmesinde öncülük etmeye çalışmışlardır.

1967 yılma kadar Gıda Sanayii ’nin bazı kollarının ancak be
lirli hizmetlerini yürütebilen Gıda-Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı; Gıda 
Sanayii'nin hertürlü sorununa yönelme lüzumu görerek programına almış
tır. Bu çalışmaları 2 nci Beş Yıllık Kalkınma plânına intikal ettirmiş
tir. Bu program döneminde Gıda Sanayii, Araştırma Eğitim ve Kontrol Böl
ge Merkezleri olarak kuruluşlara geçilmesine öncelik verilmiştir.

1967 yılında Gıda Sanayii Genel Kurulu teşkili gerçekleştiril
miş ve çalışmalar sonucu saptanan bölgelerde 1969 yılından itibaren 
9 müessese kuruluşuna geçilmiş 1973 yılında, 25 milyon yatırımla Ankara, 
İzmir, Bursa, Çanakkale, İçel, Nevşehir, Malatya, Gaziantep, İsparta da 
gerçekleştirilmiştir.

1972 yılında Gıda İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuş olup, Ankara, 
İzmir ve Bursa Müeeseseleri bu Genel Müdürlüğe devredilmiştir.

1972 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bes
lenme ve Gıda Teknolojisi Bölümü kurarak faaliyete geçirmiştir.

Son ol arakta Gıda-Tanm ve Hayvancılık Bakanlığında, Tarımsal 
Araştırma Genel Müdürlüğü kurulmuştur.



3.1. Gıda Araştırmaları Yapan Üniversite Kesimi 
Ankara Üniversitesi
- Elâzığ Veteriner .fakültesi
- Fen Fakültesi
- Veteriner Fakültesi
- Veteriner Fakültesi Hayvan yetiştiriciliği ve Hayvan 

Sağlığı Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulu
- Ziraat Fakültesi
- Ziraat Fakültesi Diploma Sonrası Yüksek Okulu

Atatürk Üniversitesi
- Fen Fakültesi

• - Ziraat Fakültesi

Çukurova Üniversitesi

- Adana Ziraat Fakültesi

Ege Üniversitesi
- Fen Fakültesi
- Mühendislik Bilimleri Fakültesi
- Ziraat Fakültesi

- Hacettepe Üniversitesi
- Ev Ekonomisi Yüksek Okulu
- F«n Fakültesi
- Kimya Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi
- Kimya Fakültesi

İstanbul Üniversitesi
- Fen Fakültesi
- Kimya Fakültesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi
- Fen ve Edebiyat Fakültesi



3.2. Gıda Araştırmaları Yapan Kamu Kesimi
Gıdaya dönük araştırma yapar, birimleri buluna» veya yalnız; 

gıda araştırmaları yapan kamu kuruluşları aşağıya çıkarılmıştır.

3.2.1. BAŞBAKANLIK'A BAĞLI KURULUŞLAR
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ( ANKARA )
- Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü (Gebze)........(b)
Türk Standartlar Enstitüsü ( ANKARA )..............................(b)

3.2.2. SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI'NA BAĞLI KURULUŞLAR 
Sağlık İsleri Genel Müdürlüğü
- Hıfzısıhha Okulu ( ANKARA )
- Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü ( ANKARA )................(e)

3.2.3. GÜMRÜK ve TEKEL BAKANLIĞI»NA BAĞLI KURULUŞLAR 
Cay Kurumu Genel Müdürlüğü
- Çay Araştırma Enstitüsü (RİZE)................................. (b)

Tekel Genel Müdürlüğü
- Tekel Enstitü (Cevizli-İSTANBUL)............................... (b)

3.2.4. GIDA-TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI'NA BAĞLI KURULUŞLAR 
Gıda İsleri Genel Müdürlüğü
- Ankara Gıda Kontrol, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü................ (a)
- Bursa Gıda Kontrol, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü................  (a)
- İzmir Gıda Kontrol, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü................. (a)

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
- Ankara Orta Anadolu Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü................(b)
- Antalya Turunçgiller Araştırma İstasyonu................i....... (b)
- Aydın İncir Araştırma İstasyonu................................ (b)

- Çanakkale Zirai Araştırma İstasyonu..............................(a)
- Edremit Teytincilik Araştırma İstasyonu......................... (b)
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- Gaziantep Zirai Araştırma istasyonu....................  (c)
- Giresun Fındık Araştırma İstasyonu.....................  (b)
- İsparta Zirai Araştırma İstasyonu.................   .....(a)
- İzmir Zeytincilik Araştırma İstasyonu....................(b)
- Malatya Zirai Araştırma İstasyonu....................... (c)
- Manisa Bağcılık Araştırma istasyonu..................... (B)
- Mersin Bahçe Kültürleri Araştırma ve Eğitim Merkezi.. (c)
- Nevşehir Bağcılık Araştırma İstasyonu....................(c)
- Yeşilköy Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü...............   (b)
- Yalova Bahçe Kültürleri Araştırına Enstitüsü............«.(b)

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü
- Araştırma Dairesi..................................     (b)
- Hayvan Ürünlerini Kontrol ve Teknolojik Araştırmalar Şubesi
- Ekonomik Araştırmalar Şubesi

- Adana Veteriner Subtropikal Hastalıkları ve Gıda Kontrol 
Bölge Laboratuvar Müdürlüğü........................     (D)

- Afyon Veteriner Bölge Gıda Kontrol laboratuvar Müdürlüğü. (D)
- Amasya Veteriner Sağlık Kontrol laboratuvar Müdürlüğü.... (D)
- Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Md.(D)
- Antalya Veteriner Bölge Gıda Kontrol Lab.Md.lüğü.,....... (d)
- Balıkesir Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuvar Md »..(D)
- Bursa Veteriner Bölge Laboratuvar Md....................(d)
- Denizli Veteriner Bölge Laboratuvar Md..................(D)
- Diyarbakır Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enst.Md...(D)
- Elâzığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Md....... (d)
- Erzurum Veteriner Bölge Laboratuvar Md..................(D)
- Eskişehir Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuvar Md........(D)
- Giresun Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuvar Md..........(D)
- İzmir Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enst.Md (d)



- Kars Veteriner Bölge Gıda Kontrol Laboratuvar Md............ (d)
- Kayseri Veteriner Bölge Gıda Kontrol Laboratuvar Md.. (d)
- Konya Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Md........... (d)
- Ordu Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuvar Md............... (d)
- Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Md.......... (d)
- Trabzon Veteriner Sağlık Kontrol Laboratuvar Md.............(D)

3.2.5. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NA BAĞLJ KOTMUŞLAR 
Seker Sanayii A.S.
- Şeker Enstitüsü (Etimesgut-ANKARA).......................(b)

Açıklama :
(A.) Yalnız gıda araştırmaları yapan kuruluşlar
(b) Bünyelerinde gıda araştırmaları yapan birimleri bulunan 

kuruluşlar.
(c) Yalnız gıda araştırmaları yapmak üzere krulmuş müesseseler 

olup halen adıgeçen müesseseler bünyesinde olan kuruluşlar.
(D) Veteriner Sağlık hizmeti yapmakla birlikte gıda araştırma

larından ziyade gıda kontrol hizmetlerini de kısmen yürüten 
kuruluşlar.

(e) Gıda Kontrol, hizmetleri gayesiyle kurulmuş olup bunun ya
nında gıda araştırmaları da yapan kuruluşlar.

Kamu kuruluşlarında yanlız gıda araştırmaları yapan eleman ve 
bu kuruluşların mevcut cihaz durumları ayrıca tesbit edilememiş olup, 
yukarıdaki açıklama esaslan dahilinde görev yapan kuruluşların eleman 
ve cihaz durumları aşağıdaki cetvellerde verilmiştir. (Gıda-Tanm ve 
Hayvancılık Bakanlığına ait detaylı bilgi Ek: II1de verilmiştir.)



TÜHKİYB'BEKİ GIDA KONTROL KURULUŞLARININ 
PERSONEL TOPLAMI

MEVCUT ELEMAN DURUMUS.S.Y. Beledi Gıda-Tar. Tic. Gümrük Türkiye
Bak. yeler Hay.Bak. Bak. Tek.Bak. Toplamı

Kimyager 15 8 2 2 1 28
Kim.Müh. 50 15 8 4 3 80
Vet.Hek. 7 4 47 - 58
Tabip 4 2 - - - 6
Bakteriyolog 24 3 4 - - 31
Zir.Yük.Müh. 1 - 151 - 7 159
Eczacı 1 - 1 - - 2
Biyolog 8 - - - - 8
Diğer (Yük.Tah.) 3 - - 1 - 4
Yük.Tah.Tek.El.Toplana 113 32 213 7 11 376
Sağlık Memuru 19 - 1 - - 20
Hemşire 7 - - - - 7
Laborant 64 21 58 4 11 158
Kim.San.Ok.Mez. 7 2 2 - - 11
Lab.Tek. 4 - - - - 4
Eksper - - - — 2 2
Orta Sev.Ele.Top. 101 23 61 4 13 202
Hademe 103 22 36 3 7 171
Laborant Yard. 7 - - — _ 7
Teknisyen Yard. 2 - - - - 2
Hademe vs.Top. 112 22 36 3 7 180
Mevcut Eleman Top. 326 77 310 14 31 758
İHTİSAS DURUMU 
a)Yurt İçinde 

Doktora Yapmış 3 5 1 9
Master Yapmış 3 1 13 - - 17
Sertifika Almış 22 - 21 - - 43
Diğer şekillerde 14 10 41 - - 65

b)Yurt Dışında 
Doktora yapmış 2 1 3
Master yapmış 1 - 5 — _ 6
Sertifika almış 1 - 13 - _ 14
Diğer şekillerde - - 2 - - 2
T o p 1 a m 44 11 102 - 2 159

TECRUHE DURUMU
1-3 yıl 59 5 87 — 3 154
4-6 yıl 11 5 28 - 2 46
7-9 yıl 2 2 20 - 3 27
10 ve daha yukan 12 12 46 3 3 78

T O P L A M 8 4 2 4 1 8 1 5 1 1 3 0 5
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TÜHKİYE'BEKİ GIDA KONTROL KUHJHJ ŞİARININ 
CİHAZ TOPLAMI

S.S.Y.Bele- Gada-Tar. Tic. Gümrük ve Türkiye
Cihazın Adı Bak. diyeler Hay.Bak. Bak. Tekel Bak. Toplamı

1. Hassas terazi 34 14 35 5 1 89
2. Teknik terazi 23 12 27 2 1 65
3. Bakkal terazisi 10 10 26 5 - 51
4. Kurutma dolabı 37 13 32 7 1 90
5. İnkübatör 10 1 25 - - 36
6. Kuru Sterilizatör 33 3 22 - - 60
7. Otoklav 39 4 27 - 1 71
8. Kül fıranı 35 11 32 1 1 80
9. Su banyosu 33 11 31 2 1 78

10. Santrifüj 40 11 31 2 1 85
11. Polimetre 3 3 10 1 1 18
12. Sakkarimetre 11 1 5 - 1 8
13. El Refraktometre 10 3 16 2 - 31
14. Abbe " 20 9 27 2 1 59
15. Spektrofotometre 4 3 19 2 - 28
16. Viskozimetre - 4 10 2 - 16
17. Vakum pompası 4 2 2 3 2 - 31
18. Su pompası 22 9 26 2 1 60
19. Hunter kolorimetre — 1 3 1 - 5
20. Kolorimetre 4 2 15 - - 21
21. Kırma değirmeni 4 4 19 3 - 30
22. Soxhelet düzeni 24 12 29 2 1 68
23. Kjeldahl cihazı 7 8 25 2 1 43
24. Dist.ve Tit.Düzroi 26 11 29 2 1 69
25. Kağıt Kromotografi 12 2 26 _ - 42
26. Gaz " 1 _ 3 _ 1 5
27. Ednoküler 21 2 23 - 1 47
28. Koloni sayıcı 4 1 29 - - 34
29. Eıtraksiyon düzeni 9 5 18 2 1 35
30. Çalkalama mak. 8 4 19 1 - 32
31. Su Dist.Cihazı 38 8 25 3 — 74
32. Öz yakama düzeni 3 - 5 1 - 9
33. Tintometre - 2 3 - - 5
34.Ult.ve Enfr.Lam. 3 3 18 2 — 26
35. Cam malzeme 38 15 35 4 1 91
36. Filtreler 36 12 32 2 1 83
37. Mikrobiyolojik Mal. 39 2 26 _ - 67
38. Mikroskop 39 14 30 2 1 86

T O P L A M 6 7 6 2J2. , 836 64 20 1828



3.3. Gıda Araştırmaları Özel Sektör Kesimi
Özel Sektör Kesiminde kendi ihtiyaçlara için kurulnuş araş

tırma ve geliştirme birimleri bulunan müesseseler olmasına rağmen bu 
konular bilgi edinilememiştir.

KAYRAKLAR 
4.1. Eğitim Kaynaklan

Araştırıcı belirli amaçlarla üzerinde çalıştığı materyali 
çeşitli metodlar içerisinde iaoeleyen kişidir. Ancak araştırma yeterli 
bilgi, yetenek, sabır ve başarı ietiyen bir iştir. Araştırıcıya destek 
olan bilgisi, fakültelerde teorik olarak verilmektedir. İşin uygulaması 
metod sorunudur. Bu sebeple, araştırıcının yapacağı uygulamalar ve me- 
tod için ayrı bir eğitim görmesi gerekmektedir. Fakülteler araştırıcıya 
ihtisas veya doktora yaptırmak yoluyla, bir metod vermek, belirli pren
sipleri aşılamak ve araştırıcıyı araştırma yapabilecek düzeye getirmek 
için eğitilmektedir. Aym eğitim yurtiçi ve dışı fakültelerde olduğu 
gibi yine yetişmiş araştırıcı kadroları olan Enstitülerde de olmaktadır. 
Bu eğitim kaynaklarını şu şekilde sıralıyabilirlz»

4.1.1. Yüksek düzeyde araştırıcı personel eğitim kaynaklan
4.1.1.1. Yurtiçi Kaynaklar

* Yüksek okullar
- Fakülteler
- Diploma sonrası yüksek okulları
- Araştırma müesseseler!
- Çeşitli bakaniıkların yurtdışı fakültelerdeki 
doktora, master bursları

- Tübitak'ın yurtiçi ve yurtdışı doktora, master 
bursları

4.1.1.2. Yurtdışı Kaynaklar
- FAO Eğitim bursları
- CENTO doktora ve master bursları
- NATO doktora ve master bursları
- Çeşitli ülkeler vakıf kuruluşlarının doktora 
ve master bursları

- Çeşitli ülkelerin anlaşmalı fakültelerinin dok
tora ve master imkânları.
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4.1.2. Yardımcı elemanlar (Teknisyen, Laborant. Usta) Bgiti» 
Kaynaicları
Çeşitli illerde teknisyen yetiştiren Ziraat Meslek lise

leri mevcutsa da bunlar gıda sanayiine dayalı araştırıcı yardımcısı 
hüviyetinde değildir.

Bursa Konservecilik Araştırma Enstitüsü ve Çanakkale 
Zirai Araştırma istasyonunun gıda ie ilgili üretim yapan fabrikalara yar
dımcı eleman yetiştirme çalışmaları vardır.

Geçen yıl ülkemizde değişik illerde Milli Eğitim Bakanlı
ğının Yaykur Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 adet Hayati Bilinil.er ve Gıda 
Teknolojisi Yük3ck Okulu kurulmuştur. Mühendis yardımcısı yetiştirmek 
üzere kurulmuş olan bu okulların gerçek gayesi henüz tam teessüs etmemiş

tir.
4.2. Teknik Alet ve Ekipman Kaynakları

Gıda endüstrisinde yapılacak araştırmalar, pilot tesis
ler, laboratuvar alet ve ekipmanlarıyla yürütülmektedir. !îndüstriye ör

nek olabilecek, özendirecek mikro tesislere ihtiyaç vardır. Memleketi
mizde gelişmekte olan gıda endüstrisi yeni teknolojiler getirmekte, ge
rekli görülen alet ve ekipmanlar alınarak tesisler kurulmaktadır. Devlet 
müesseseler! bu endüstrinin sorunlarını çözebilmek için yeterli alet ve 
ekipmanlardan yoksundur. Özel sektöre örnek olmak, yönlendirmek yerine 
arkadan takip etmek durumundadır. Gıda endüstrisi konusunda araştırmalar 
yapan elemanların dünyada gelişmekte olan yeni alet ve ekipmanlarla,

yeni teknolojilerden memleketimiz koşullarına göre yararlanmamız için 
çalışmalar yapılmalı bu yönde maddi kayıplara meydan bırakılmamalıdır.

4.2.1. özel Sektör
özel sektör gıda araştırmaları yapan kuruluşlara, yapı

lacak araştırmalar özel sektörün sorunlarını çözmek, memleket ekonomisine 
bir şeyler kazandırmak amacında olduğundan, işbirliği içersinde çalışma 
ve özel sektörün tesislerinden yararlanma düşünülmelidir. Bu meyanda 
araştırma kuruluşlarına özel sektör alet ekipman temini yönünden yardım 
yapabilmeli veya satın aldığı bir aleti araştırma kuruluşuna verip İçendi 
problem ve analizleri için kullanma, kullandırma olanağına sahip bulun
malıdır.
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4.2.2. Dış Kaynaklar
Araştırma alet ve teçhizatını belirli projeler için CENTO, 

UNIDO, PAO, OECD gibi kuruluşlar desteklenmektedir. Özellikle önümüzdeki 
yıllarda UNIDO'nun Türkiye için bir program bulunmaktadır. Araştırma 
kuruluşlarını dış yardımından faydalandırmak için dış kaynaklı ulusal 
projeler hazırlanmasına özendirici tedbirler getirilmelidir. Unutmamak 
lâzımdır ki birçok gelişmiş ülkeler dahi bu gibi kuruluşların araştırma 
fonlarından yararlanmaktadır.

Bir proje dahilinde ulusal ve dış kaynaklardan sağlanan 
hertürlü teçhizat araştırma kuruluşlarına gümrüksüz olarak temin edile
bilmelidir.

5. İHTİYAÇ
5.1. Personel İhtiyacı

Mevcut personelin ekserisi araştırma için yeterli eğitimi 
görmemiştir. Aynca yukarda bahsedilen araştırmaların ve hatta mevcut 
araştırmaların yürütülebilmesi için gerekli çeşitli kademelerdeki perso
nelin bulunmayışı (mevcut personel ihtiyacın % 25-30 dur) yüzünden araş
tırmaların sonuçlandırılması ve gerekli randımanın alınması güçleşmek
tedir.

5.2. Alet - Ekipman İhtiyacı
Mevcut Alet-Ekipmanın iyi bir dağılım göstermeyişi ne

deniyle bazı kuruluşlarda Alet-Ekipman noksanlıkları görülmektedir.

Yeni geliştirilmiş alet ve ekipmanların alınması ve bu 
işlerin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir.

Burada literatür ihtiyacınada değinecek olursak; mevcut 
yayınlar gereğince takip ve teinin edilememektedir. Bu nedenle eskiye 
bağlı kalınmaktadır.

5.3. Araştırma Müesseseler! Kurulması Arzu Edilen Yer ve
Araştırma Müesseseler! Konusu
Yeni araştırma müesseseler! kurulmasına ihtiyaç yoktur. 

Kalkınma plânı gereğince kurulmuş olan Çanakkale, İsparta, Nevşehir, 
Alata, Malatya, Gaziantep, İzmir, Bursa, Ankara Müesseselerinde bu ko
nuda gerekli, personel ve alet birikimi yönüne gidilmesi (Laboratuvar



aletleri, pilot tesisleri) yenidan araştırma müesseseleri kurmaktan hem 

daha ucuza hemde dağınıklığı nedeniyle koordinasyonu güçleşen gıda araş

tırmalarının toplu ve gayeye yönelik bir şekilde çalışması imkânı artacak

tır.

6. KOORDİNASYON

Iiali hazırdaki araştırma yapan kuruluşların statülerinde bir 

değişikliğe gitmeden bugün için mümkün olan koordinasyonu sağlamak mu

hakkak ki ileri bir adım olacaktır. Araştırmalarda koordinasyon üç yön

den düşünülebii ir.

a) Bakanlıklar ve Kuruluşlar arası Koordinasyon

b) Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı içi Koordinasyon

c) Genel Müdürlükler ve diğer kuruluşlar içi Koordinasyon

Ulusal ölçüler içerisinde (üniversite-karau-özel sektör)
gıda araştırmaları arasındaki koordinasyon TÜBİTAK tarafından en etkili 

şekilde sağlanmalıdır.

Gıda araştırması yapan kuruluşlar arasında işbirliği ve 

koordinasyon için zorunlu hükümler getirilmelidir. TÜBİTAK plânlarda 

bu görev ile yükümlü görüldüğü halde etkili olarak yürütülememektedir. 

Kesin yasal hükümler ile TUBİIAK bünyesinde koordinasyon birimi olarak

GIDA GRUBU oluşturulmalıdır.

Araştırmalar bünyesinde bilim jürisi ve tecrübeli araştırı

cılardan oluşan bir kurul tarafından yönetilmelidir. Teori ve tatbikat
çı araştırıcılardan oluşan bir kurul, sorunların tesbiti, hangi konular
da çalışacağı, personel ihtiyacı, yapılacak çalışmaların seviyesi ve 
yeterliliği, sonuçların değerlendirilmesi ve yayını gibi konularda önder

lik eder ve standart bir yol islenmesine imkan hazırlıyabilir. Çalışma

ların belirli sürelerde kontrolü veya araştırıcının kurula bilgi vermesi 

şeklinde yürütülmesi mümkündür. Karşılıklı danışma, yardımlaşma ve iş

birliği içerisinde hizmetler yapılabilir.

7. öZBJj VE KAMU O'KToKÜTCDE ARAŞTIRMA YAPTJİîASI t!ERKKEN 
KONl J] AR

iıda Teknolojisi alanında araştırma gereksinimi duyulan

konular, objektif olarak derecelendirilmesi ve konuların, araştırma ku

ruluşlarının olanaklarına göre Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından



görev olarak verilmesi zorunludur.
Araştırma yapılması ihtiyacı hissedilen konulan şu şekilde 

sıralıyabi liriz.
a) Hammadde araştırmaları

- Teknolojik Kalite tesbit araştırmaları
- İmal teknolojisinde uygunluk araştırmalan

b) Teknolojik araştırmalar
- Mevcut imal teknolojisi sorunlan ile alakalı araştırmalar
- İleri teknoloji adaptasyonu araştırmalan
- Yeni teknoloji geliştirme araştırmalan
- Ambalaj sorunlan araştırmalan
- Depolama araştırmalan
- Nakliye araştırmalan
- Diyet gıdalar imal teknolojisi araştırmalan

c) Nutrlsyonel araştırmalar
- rjıda sanayii ürünleri gıda'i değer araştırmalan
- Ürünlerin sağlık yönünden zararlılık araştırmalan

d) İşleme artıklan ile ilgili araştırmalar
- Artıkların değerlendirilmesiyle alakalı araştırmalar
- Artıkların çevre kirlenmesine etkileri ile alakalı araş
tırmalar.

e) İşletmecilik araştırmalan
- Fizibilite araştırmaları
- Hazırlık araştırmalan
- Yapılan fizibilite çalışma! arma uygunluk araştırmalan
- Fizibilite için kriterler tesbit araştırmalan
- Maliyet ve verimlilik araştırmalan
- Kapasite araştırmalan
- Organizasyon, sevk ve idare araştırmalan

f) Pazarlama araştırmalan
- Mevcut ürünlerin pazar tıkanıklıklarını tesbit ve giderme 
araştırmalan

- Yeni ürünler pazarlama araştırmalan



- Pazar gelişti ime araştırmaları
- Dış pazar isteki erine uygun mamul araştı imaları

Kali te Kontrol ve kodeks araştırmaları
- Kalite kontrol sistemleri geliştirme araştırmaları
- Müşterek kalite kontrol yöntemleri uygulama araştırmaları
- Kodeks ve standartlar hazırlama araştırmaları

8, TEDBİRİ ER
a) Sektörlerin (Üniversite, kamu, özel sektör) gıda araştır

malarının koordinasyonu TÜBİTAK bünyesinde GIDA GHUHJ ku
rularak gerçekleştirilmelidir.

b) Gıda araştırmalarını yürüten kanu kuruluşlarının çokluğu 
bir çok dublikasyonlara ve çekişmelere neden olmaktadır. 
Bunların ve kaynak israfının önlenmesi bakımından kamu ke
simindeki gıda araştırmaları tek elde toplanmalıdır.
Bu gayeyle kurulan Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale,İsparta, 
Hevşehir, Malatya, Gaziantep, İçel müesseseler! aynı birim 
altında toplanmalıdır.

o) Özel sektöre ışık tutabilmek, yardımcı olabilmek için yu
karıda adıgeçen müesseselerin pilot işletme tesisleri önce
likle kurulmalıdır.

d) Araştırma yapan kuruluşlar arasında ve bunlarla uygulama 
birimleri arasında karşılıklı bir ilişki sağlanarak araş
tırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasına, sanayiin ve 
uygulamanın sorunlarının ise araştırma çevrelerine duyurul
masına ağırlık verilmelidir.
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e} Bilimsel ve teknoloji!: alanda dünyadaki gelişmeleri isle
mek, bilim sınırlarım genişletmek ve bilim adamlarının en 
yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelerine yerinde incele
melerini sağlamak amacı ile uluslararası işbirliğine önem 
verilmelidir.

i) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve bağlı kuru
luşları kalkınma hedeflerine ve sanayiinin ihtiyaçlarına 
dönük uygulanalı ve temel araştırmaların yapılmasına öncülük

adecek, destekleyecek, üniversiteler ve kuruluşları ve 
özel kuruluşlarla karşılıklı işbirliği içinde etken bir 
haberleşme ve ilişkiler düzeni kurulmalıdır.

g) Gıda araştırmaları hizmetlerinde iç ve dış pazar istekleri 
gözönünde tutularak gıda sanayiinin gelişmesi, tüm gıda

maddelerinin üretiminden, tüketime kadar her aşamada ekono
mik ve teknik sorunların çözümlenmesi, yeni ve mevcut tek
nolojilerinin geliştirilmesi, denenmesi ve uygulanması ile 
ilgili Gıda Sanayii çalışmaları esastır. Araştırma proje
lerinde, Gıda Araştırma hizmetlerine ilişkin çalışma prog
ramlarının bilimsel, teknik, ekonomik ve mali yöntemlere 
göre düzenlenmesi ve plânlaması gerekir.

h) Gıda araştırmalarına ayrılan parasal kaynaklar, milli gelir 
içindeki payına göre arttırılmalıdır.

k) Araştırma kuruluşlarının araştırma ekipmanları ithalatında 
sıfır gümrük uygulamasını sağlıyacak Bakanlar Kurulu kara
rı çıkarttıİmalıdır.

l) Parasal harcamalar konusunda araştırıcıya ve araştırma ku
ruluşlarına mali, harcamalar yönünden özerklik sağlayacak

kanuni mevzuat çıkan İmalıdır.

m) Ekonomi!: kalkınma ve sosyal gelişmenin gerektirdiği araş- 
tırmalan ve bilimsel çalışmaları yapacak nitelikli bilim
sel, teknik ve araştırıcı in3an gücünün yetiştirilmesi için



yurtiçi ve yurtdışı lisans üstü öğretim imkânları ihtiyaçlara uygun bir 
biçimde düzenlenmelidir,

n) iiğitim sisteminde, araştırıcı düşünceyi geliştirecek ve bi
lim alanındaki yeniliklerin tanıtılması ve öğretilmesini 
sağlıyacak program düzenlemeleri yapılmalıdır.

o) Araştırma elemanını araştırma kuruluşlarına çekecek, :rr.ddi 
ve manevi özendirici tedbirler alınmalıdır.

p) Üniversiteler dışındaki kamu kuruluşlarında, kıt olan araş
tırıcı insan gücü ve araştırma kaynaklan yeterince kulla
nılmalıdır.

r) Araştırmaya ayrılan kaynakların kullanımında iktisadi kal
kınma ve Sosyal gelişmenin gereği olarak maliyeti düşük, 
verimi yüksek tutacak uygulamalı araştırmalara öncelik ve
rilmelidir.

s) Kısa dönemde bilimsel, teknik ve araştırıcı ihsan gücünün, 
öncelikle transfer edilen teknolojiyi uygulayarak ve ülke 
şartlarına uyumun sağlanması için gerekli uygulamalı araş
tırmaları yapacak nitelikte yetiştirilmesine önem verilme

lidir.

t) Araştırma ortamının yaratılması için gerekli şartlar hazır
lanarak, araştırma fikrinin yaygınlaştırılması ve bilimsel 
etkenliği özendirmek amacıyla uygun bir yayım ve ödülleme 
sistemi geliştirilmesini, var olanlar desteklenmelidir.

Tamer AYDOĞ 
Alt Komisyon Başkanı
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GIDA.-TABIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI BÜNYESİNDEKİ 
LABORATU VARLARIN TEKNİK ELEMAN TOPLAMI

MEVCUT ELEMAN DURUMU 
Yük.Tah.Tek.Eleman

Ziraat İşleri 
Gn. id •

Veteriner İşi. 
Gn.Md.

Gıda İşleri 
Gn.Md. TOPLAM

Kimyager _ 2 2
Kim.Müh. 3 - 5 8
Vet.Hek. - 43 4 47
Tabip - - - —
Bakteriyolog - 4 4 4
Zir.Yük.Müh. 67 - 84 151
Eczacı - — 1 1
Biyolog - - - _
Diğer (Ylik.Tah.) - - - —
Yük.Tah.Tek.El.Top. 70 47 96 213
Orta Sev.Tek.Eleman 
Sağlık Memuru 1 1
Hemşire - - - -
Laborant 18 29 11 58
Kim. San.Ok.Mez. 1 1 2
Lab.Tek. _ — _ «.
Orta Sev.Ele Top. 19 31 11 61
Hademe 12 17 7 36
Laborant Yardımcısı _ - — _
Teknisyen " - — _ _
Hademe va.Toplamı 12 17 7 16
Mevcut Eleman Toplamı 101 95 114 310
İHTİSAS DURUMU 
A) Yurt içinde 
Doktora yapmış 4 1 5Master yapmış 1 8 4 12
Sertifika almış 1 14 6 21
Diğer şekillerde 8 15 18 41

B) Yurt dışında
Doktora yapmış 1 _ 1 2
Master yapmış 4 - 1 5Sertifika almış 9 - 4 13İhtisas yapanlar top. 24 43 35 102

TECRÜBE DURIJT.KJ 
1-3 Yıl 21 3 63 874-6 yıl 6 10 12 28
7-9 Yıl 4 7 9 2010 ve daha yukarı 13 2J. 12 46
T 0 P L !• M 44 41 96 ısı



Elemanlar Ankara ■ :uI'3o Tonlam

Kimyagerler 

Kinç:o üh. 

Vel .hck.

Zir.Yük.Müh. 

Eczac:

Tonlam

27

I

57

19

?o

5B b4

1
%

İhtisas Durumu (Top.i 14

Doktor?- yapmış 2

î.Tpster yatmış 2

Serti fi ka almış 5

Diğer şekillerde 5

19

2

5
10

18



Ek : II Sayfa 4

VETEHİHEH GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI GIDA KONTROL 
LABORATOVARLARINDA ÇALIŞAN YÜKSEK TAHSİLLİ ELEMAN DUHUI.lt,

İhtisas Durumu
Lahoratuvar Vet.Hek. Bakteriyolog Top. Doktora Master Sertif ilaDiğer Top,

Adana 3 _ 3 _ _ 3 3
Afyon 3 2 3 1 4 - - 3
Amasya 1 - 1 - - - 2 2
Ankara 6 - 6 1 - 3 - 6
Antalya 3 - 3 - - - 3 3
Balıkesir 3 - 3 - - 2 - 2
Bursa 1 2 3 - - - 3 3
Denizli 5 - 3 1 3 - - 4
Diyarbakır 1 - 1 - - - 1 1
Elâzığ 1 - 1 - - 1 - 1
Erzurum - - - - - - - -
Eskişehir 4 - 4 - - - 2 2
Giresun 2 - 2 - - 2 - 2
İzmir 2 - 2 - - 2 - 2
Kars - - - - - - - -
Kayseri 2 - 2 - - 2 - 2
Konya 1 - 1 - - - 1 1
Ordu 1 - 1 1 - - - 1
Samsun 3 - 3 - - - 2 2
Trabzon 1 _ 1 _ 1 _ _ 1
TOPLAM 43 4 47 4 8 14 17 43
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3k : II Sayfa 5

GIDA.-TARIM VS TlAYVAiTCIlıIK BAKANLIĞI BÜîrfRStUDKKİ 
LA B0RATUVAKLAPI1J CİHAZ TOPLAMI

Cihazın Adı Ziraat i ş. Veteriner İş Gıda İş.
Gn.Md. Gn.Md. Gn.Md. T o p l a m

1.Hassas Terazi 12 20 3 35
2.Teknik Terazi 9 13 3 27
3.Bakkal Terazisi 8 15 3 26
4.Kurutma dolabı 12 17 3 32
5.İnkübatör 8 14 3 25
6.Kuru Sterilizatör I 18 3 22
7.Otoklav 7 17 3 27
3.Kül fınrn 10 19 3 32
9.Su banyosu 9 19 3 31

10.Santrifüj 9 19 3 31
ll.Polarimetre 2 6 2 10
12.Sakkarimetre - 3 2 5
13.Kİ refraktometresi 10 3 3 16
14.Abbe " 9 15 3 27
19.Spektrofotome tre 11 5 . 3 19
16.Vizkozimetre 6 1 3 10
17.Vakum pompası 9 11 3 23
18.5u trombu 7 16 3 26
19.Hunter Kolorimetre - 2 1 3
20.Kolorimetre 2 12 1 15
21.Kü raa değirmeni 6 11 2 19
22.Soxhelet düzeni 8 19 2 29
23.Kjeldahl cihazı 6 17 3 25
24.Dist.ve Tit.düzeni 9 17 3 29
23.Kağıt kromatografi 7 16 3 26
26.Caz 1 1 1 3
27.Binoküler 7 13 3 23
28.Koloni sayıcı 8 18 3 29
29.Extraksiyon düzeni 2 13 3 18
30.Çalkalama makinası 3 12 2 19
31.Su dist.cihazı 7 15 3 25
32.Öz yıkama düzeni 2 3 - 5
33.Tintcxnetre 1 1 1 3
34. il İt. ve Enfr.Lâmbası 6 9 3 18
35,Cam malzeme 12 20 3 35
36 .Pili t reler 10 19 3 32
37.Mikrobiyolojik Mal. 4 19 3 26
38.Mikroskop 11 16 3 30

T O P L A M 2 5 3 4 8 6 9 7 8 3 6



Hk : II Sayfa 6
ZİliAA'I İŞLERİ CiSİIEIı IIüDÜEIflöl) 

LAüOEATüVARIAEIlIIİi CİHAZ DUROMU

Ankara 
Çayır-Uer1a 
Zoo.Ar.En3.

Ankara
Or.Ana.
Böl .Z.A.E.

Antalya 
Tur.Ar. 
İst.

Çanakkale 
Zir.Ar.İst.

1. Hassas terazi 4 + + +
2. Teknik ” + + - +
3. Bakkal Terazisi 4 + + +
4. Kurutma Dolabı + 4 + 4
5. İnkübatör - + - 4
6* Kuru Sterilizatör - - - +
7. Otoklav - - - +
8. Kül fırını + 4 - 4
9• Su Banyosu 

10. Santrifüj
4
4

+ + +
4

11. Polarimetre - + - -
12. Sakkarimetre - - - _
13# El refraktometresi - + + 4

14. Abbe refraktometresi - + + 4-
15. S pek t ro fotometre + - + 4

İn. Vizkozimetre - - - 4

17. Vakum pompası - + - 4

18. Su pompası 4 4 - 4

19. Hunter Kolorimetre - - - 4

20. Kolorimetre - — _

21. Kırma Değirmeni 4 + - 4

22. Soxhelet düzeni + + — 4

23. Kjeldahl cihazı 4 4 - 4

24. Dist.ve Tit.düzeni + 4 + 4

25. Kağıt Kromotografi - 4 — 4

26. Gaz Kromotografi - - - -

27. Binoküler - - + 4
28. Koloni sayıcı - - — 4
29. Extraksiyon düzeni - - - 4

30. Çalkalama makinası - f + 4

31. Su Dist.cihazı 4 + 4 4
32. Öz yıkama düzeni - 4 _ _

33. Tintometre — — _

34. Ult.ve Enfr.Lâmbası - _ _ 4
35. Cam malzeme + + 4 4
36. Filitreler 4 4 + 4
37. Mikrobiyolojik mal. - - + 4
38. Mikroskop 4 4 4 4

T O P L A M 17 23 16 39



G.Antep İsparta İçel Alata I s t an bul
Zir.Ar. Zir.Ar. Bahçe Kül. Yalova Bah.
İst. İst. Eğ. Ar .iler. Kül. A.Eğ.Her.

1. Hassas terazi 4 4 4 4
2. Teknik terazi - - - 4
3. Bakkal Terazisi 4 - - -

4. Kurutma dolabı 4 4 4 4
3# İnkübatör 4 _ 4
6. Kuru Sterilizatör - — - -

7. Otoklav 4 4 4 4
3. Kül fınnı 4 4 4 4
9. Su Banyosu - 4 - 4
10. Santrifüj 4 4 4 -

11. Polaıimetre - - - 4
12. Sakkarimetre — - - -
13. El refraktometresi 4 4 4 4
14. Abbe refraktometresi 4 4 4 4
15. Spektrofotometre 4 4 4 4
16. Vizkozimetre 4 4 4 _
17. Vakum pompası - 4 4 4
18. Su pompası - 4 4 4
19. Hunter Kolorimetre - - - —

20. Kolorimetre — — — _

21. Kırma değirmeni 4 4 - —

22. Soxhelet düzeni + 4 — 4
23. Kjeldahl cihazı - 4 - 4
24. List.ve Tit.düzeni 4 4 4 4
25. Kağıt ICromotografi 4 4 4 4
26. Gaz Krcmotografi - - - -
27. Binoküler 4 4 4 4
28. Koloni sayıcı 4 4 4 4
29- Extrak3iyon düzeni - - - 4
30. Çalkalama Llakinası - - - —

31. Su Dist.cihazı - 4 _ 4
32. Öz yıkama düzeni - - — _

33- Tintametre — — 4
34. Ult.ve Enfr.lâmbası 4 4 4 _

35# Cam malzeme 4 4 4 4
36. Pilitreler 4 4 4 4

37. Mficrobiyolojik mal. - - 4 -

38. Mikroskop 4 4 4 4

T O P L A M 2 3 2 5 22 2 5



I stanbul İzmir Malatya Nevşehir
Yeşilköy
Zir.A.Ens.

Bornova
Zey.A.Ens.

Kayısı 
Ar.İst.

Bağcılık
Ar.Ens. TOPLAM

1. Ilassas terazi + + + + 12
2. Teknik terazi + + — + 9
3. Bakkal terazisi + - + + 8
4. Kurutma dolabı + + + + 12
3. İnkübatör + - + + 8
6 •Kuru Sterilizatör - - - — 1
7. Otoklav - _ + + 7
8. Kül fınnı + + - — 10
9. Su banyosu + + _ + 9
10, Santrifüj ♦ - + + 9
11. Polarimetre - - — M 2
12. Sakkarimetre - - ..
13. El refraktometresi + - • + 10
14. Abbe refraktometresi + - + 9
15. Spektef otome t re + + + 11
16. Vizkozimetre - - + + 6
17. Vakum pompası + - + + 918. Su pompası + - - - 7
19. Iiunter Kolorimetre - - — 1
20. Kolorimetre - - + + 2
21. Kırma değirmeni + - _ _ 6
22. Soxhelet düzeni + + _ — oO
23. Kjeldalıl cihazı + - - _ 6
24. Dist#ve Tit.düzeni - - — + 9
25. Kâğıtkromotografi - - + — 7
26. Gaz Kromotografi - + - - 2
27. Binoküler + - - — 7
28. Koloni sayıcı - + + + 8
29. Ektraksiyon düzeni - - - 2
30. Çalkalama mnkinası + - _ _l 5
31. Su Dist.cihazı - - — + 7
32. Öz yıkama düzeni + - _ 2
33. Tintometre - - _ — 1
34. Ult.ve Enfr» lambası - i — + 6
35. Cam malzeme + + + + 12
36. Pilitreler + + _ 10
37. Mikrobiyolojik ma] • - - + - 4
33. Mikroskop + - + 11 \

T 0 P L A 11 21 13 16 21 255
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IV. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI HAZIRLIK 
ÇALIŞMALARI

GENEL GIDA SORUNLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

SOĞUK TEKNİK VE DEPOLAMA ALT KOMİSYONU 
RAPORU





so&nr teknik ve depolama

ALI KOMİSYON RAPORU

Alt Komisyon Üyeleri :

Başkan : Yaşar Yaşar
Üyeler : Rafet Yavuz ~ Et ve Balık Kurunu - ANKARA

Ersural Sunar - Et ve Balık Kurumu -ANKARA
Mustafa Pekmezci -Çukurova Univ.- ADARA 
Zeki Tolgay - Veteriner Fakültesi - ANKARA 
Selim Suntur - Karaköy - İSTANBUL 
Cahit Aral - Lleybuz - KAYSERİ 
Grasso - Gaziosmanpaşa - İSTANBUL 
Aldağ Soğutma A.Ş. -Karaköy-İSTANBUL 
Ünilever-Bakırköy- İSTANBUL 
Ankon - ANTALYA 
Ra®taş - Rami - İSTANBUL 
Arslan Bilişli - Yalova - İSTANBUL 
Tek-İz - Gümüşsüyü - İSTANBUL

D.D.Y. İzoteimik Vagonlar İşletmesi-ANKARA
Devlet Denizyolları Frigorifik Tesisler 
Dairesi - İSTANBUL
Tüdaş - MERSİN 

SeC-UK TEKNİK VE DEPOLAMA SORUELARI :
1) Soğuk teknik ve depolamanın Türkiye'deki tatbikatının son 

durumu nedir ?
2) Soğuk Teknik ve Depolamanın memleketimize kazandıracağı ka

lite üstünlüğü ve menfaatler olabilir mi ?
3) Yurdumuz ve dünya gıda sorunu üzerinde soğuk tekniğin tat

bikatının fayda ve zararları varandır ?
4) Bugüne kadar konmuş olan teşvik tedbirleri yeterlimidir ?

Ne gibi tedbirler düşünülebilir ? Bu tedbirlerin ameli ne 
gibi müsbet neticeleri beklenebilir ?

b) Soğuk teknik ve depolamanın tatbikatında uğranan müşkllatlar 
varandır YKalifiye personel ve işletme ve teknolojik tatbikal 
sorunları nelerdir ?

6) Soğuk teknik tatbikatı bir soğuk zinciri icap ettireceğinden



nasıl bir organizasyon sorunların çözümü için tavsiye edilir ? 
Milletlerarası soğuk zincirine ne suretle bağlanılabilir ?
7) Özel görüş ve dilekleriniz .

Mevcut Durum Hakkında Kısaca Malumat :
Türkiye'nin soğuk depo gücü toplam olarak aşağıda gösteril
miştir.

________ Son______
Toplam kapasite 221.341 1.783.092 236.712
Bu depolar dört grupta toplanmaktadır.
a) - 5 ile 0 C° arasındaki depolar
b) - 2 ile 8 C° " "
c) - 18 ile- 20 C° " "
d) - 26 ile - 30 C° " "
Nisbet itibariyle toplam kapasitenin % 53 i (a) grubu, % 22 si 
(b) grubu, % 21 i (c) grubu ve % 2 si (d) grubu depolardır. 

Belediyeler :
Yapısı tamam tesisler 62 adet 62.000 ton kapasiteli olup, 

v 2510.260 m ve toplam alan 75.931 m dir.
Yapımı sürdürülen tesisler 35 adet olup, 35.000 ton kapasiteli 
288.050 m3 ve 42.700 m2 dir.
Et ve Balık Kurunu :
23 soğuk depo ve 16 kombinadan müteşekkil olup, 59.712 ton 

v 2kapasiteli 328.910 m hacminde ve 48.945 m dir.
Özel Sektör :

v 2Toplam 80.000 ton kapasiteli 655.872 m hacminde ve 97.600 m
dir. Makine güçleri ve mevsim nazari itibare alındığında mevcut
depoların ancak % 49.2 kapasite ile çalıştığı görülmektedir.-oBunun sebebi modem teknolojinin icabı - 20 C nin altındaki de
poların çok az sayıda ve kapasitede oluşudur.



Öojuk tcknj k meyve, so: : vo çeş.'tli y; d'- maddelerine göre mıh— 
telli hususiyetler i- Cedi t. Avrupa ve Amerika'da tatbik
edilen si stenier n kfsı-bond! oksit, rutubet ve depo dereceleri 
maalesef memleketimi zde uygulanmamaktadır. 40-45 yıl öncesi 
teknolojinin balen tatbik edildiği üzülerek görülmektedir.

Komisyonun Sorurlar Ikkkınüaki Görücü ;
Bugün dünyada sıcak nu'rafaza sistemi terkedilmekLu ve yerini 
soğuk muhafaza sistemi almaktadır.
Soğuk sistemin uygulanması ile hammaddenin ve mamul gıda madde
lerinin özellikleri en iyi şekilde korunabilmektedir. Ayrıca 
tüketici ihtiyaçları ile tüketim arasında dengeyi, sağlamakta, 
üretici emeğinin karşılığını alabilmekte, üretim faz Lası ürünün 
teleı olması önlenmekte ve pazarlama olanakları kazanmaktadır, 
liu sistemin tatbiki ile Dünya gıda ihtiyacının karşılanmasında, bü
yük bir kaynak yaratılmaktadır.

Bu sistemin muvaffak olabilmesi soğuk zincirin üretimden tüketi
me kadar gıda maddesinin ön işlemleri, soğutma, dondurma, depo
lama ve nakliye işlemi eri nin komple hale getirilmesi ile mümkün
dür.

Komisyon Görüşü :
1) Gıda maddelerinin özellikleri icabı modern teknolojinin tat

biki ile Dünya Standartlarına uygun vasfa getirilmesi öngö
rülmelidir.

2) Ham, yarı mamul ve mamul gıda maddelerinin özelliklerine göre 
muhafaza depolarının karbondioksit, rutubet ve dereceleri yeni 
teknolojinin icap ettirdiği şekilde teşvik edilmelidir.

5) Ilara, yazı mamul vc mamul gıda maddelerinin özelliklerine göre 
frigofirik nakliye filoları tesis ve teşvik edilmelidir, 
a) Kara nakil vasıtalarının frigofirik taşıma vasıtaları 

tayin ve tarif edilmelidir.



b) Deıair yollan ile nakli/ede interfrigo sistemi ve müsta
kil solutma sistemli vagonlar geliştirilmeli vo gıda 
maddeleri, ile temas edecek iç cidarların sağlığa zararlı 
olmayan kaplamalarla imali kontrol edilmelidir.

c) Denizyolları ile yapılacak frigofirik filoların vasıflan 
Dünya standartlarına uygun tarzda tarif ve tasnif edilme
lidir.

4) Müstehlikin ihtiyacına arz edilen dotıdui'ulmuş veya soğutul
muş gıda maddeleri vasıflarına uygun tarzda otentlerin yapıl
ması. öngörülmeli ve teşvik edilmelidir.

5) Soğuk zincirin son halkası olan üç yıldız (-18 ile -22 °c) 
veya dört yıldızlı (-2.6 ile -52 °o) dipfirizlerin imali 
teşvik edilmelidir.

6) "Uluslararası Soğutma Enstitüsü" Bünyesine paralel Türkiye- 
de soğuk zincirin kurulması için "Türk Soğutma Enstitüsü" 
kurulması plânda tavsiye edilmelidir.

7) Soğuk zincirin her kademede ihtiyacı olan teknik personelin 
eğitim ve yetiştirilmesi planlanmalıdır.

8) Dondurulmuş gıda maddelerinin standardı bu plân döneminde 
ele alınmalı ve Mikrobiyolojik yönden "kalite Belgesi" ile 
tevsiki sistemi getirilmelidir.

9) Soğuk zincir içerisindeki gıda maddelerinin Hıracı için 
mevcut teşvik tedbirleri artırılmalıdır.
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TEŞVİK TEDBİRLERİ VE AKSAYAN YÖNLERİ 

I- G İ R i 3
Yeni gelişen ve tarımsal ekonomiden sanayileşme dönemine geçme 

çabasında olan ülkemizde uygulanacak teşvik tedbirlerinin, tutarlı ve et
kili bir biçimde oluşturulabilmesi için beş önemli hususun gözönünde tu
tulması gerekir.

Birincisi, Kalkınma Plânlarında saptanan yatırım ve üretim 
hedefleri ile teşvik tedbirleri demeti arasında organik ve yeterli bir 
ilişkinin kurulmasıdır. Başka bir deyişle, nisbi fiyat ve kârlılık fak
törlerinin Kalkınma Plânlarında öngörülen yatırım ve üretim hedeflerine 
erişmede yetersiz kalmaları halinde, teşvik tedbirleri bu suretle ortaya 
çıkacak açıklan kapatmaya yeterli olmalıdır. Bu husus sadece Kalkınma 
Plânlarında sağlanan genel yatırım ve üretim düzeyi ve dengesi açısından 
değil, ayni zamanda alt sektörler yatırım ve üretim dengeleri bakımından

da büyük önem taşar. Plân hedefleri ve teşvik tedbirleri arasında sağla
nacak bu organik ve yeterli bağ, ayni zamanda plân, disiplininin sağlan
masına ve Plânlı Kalkınmaya olan güven ve inancın artmasına imkân vere
cektir. Bugüne kadarki teşvik tedbirleri sisteminin, gerek oluşturulma
sında ve gerekse uygulanmasında bu temel gereğin yeterince yeline geti
rilmediğini söylemek yanlış olmaz kanısındayız.

İkinci husus, teşvik tedbirleri sisteminin oluşum, gelişim ve 
yapısal değişim döneminde elan bir ekonomide, ekonomik amaçlı ve ulusal 
çıkarlarımız açısından gerekli bir tedbirler demeti olduğunu kabul etmek 
ve bu suretle teşvik tedbirleri sorununu politik amaçlı tartışmalar ve 
eleştiriler düzeyinden uzaklaştırmaktır. Zira, gerek teşvik tedbirle
rinin oluşturulmasında ve gerekse uygulanmasında, konunun politik ve 
ideolojik açıdan ele alınması, sistemin yeterli ve etkili bir biçimde 
devreye sokulmasını büyük ölçüde baltalamaktadır. Teşvik tedbirleri, 
herhangi, bir kişiye veya gruba sağlanan tek yönlü ve tek amaçlı bir çı

kar aracı değildir. Teşvik tedbirlerinin amacı, yatırımların ulusal çı- 
k arlanmazın gerektirdiği ölçülere ulaştırılması, halkımıza yeni istihdam 
v© gelir imkânları yaratılması ve ekonomimize rekabet gücü kazandırılma
sıdır. Kısacası, teşvik tedbirlerinin bir lütûf olmadığı artık anlaşılma
lıdır.



Üçüncü önemli husus ise teşvü tedbirlerinin çeşit ve kapsam 

ile ilgilidir. Bilindiği üzere bugün için sınai yatırımlara uygulanan 

teşvik tedbirleri demeti,

- Yatırım indirimi

- Gümrük muafiyeti veya taksitlendirilmesi

- Vergi, Resim ve Harç istisnası

- Orta vadeli kredilerde faiz farkı ödemeleri

gibi dört ana kısımdan oluşmaktadır. Bu dört tedbirden üç tanesi yatınm 

döneminde yapılması gerekli fon çıkışlarını azaltıoı mahiyettedirler. 

Yatırım indirimi ise, işletme devreye girdikten sonra sağlayacağı kâr

lardan belli bir miktara kadar gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi, yapıl

masına olanak sağlar.

Kuşkusuz, büyük ölçüde yatınm fonlan darlığı çekilen ülke

mizde, yatınm anında gerekli harcamalan azaltıcı mahiyetteki tedbirler 

önemli bir teşvik unsuru sayılabilir. Ne vaıki, Türkiye gibi hızlı bir 

şekilde sanayileşme ve yapısal değişme ihtiyacında olan bir ülkede, sa

dece bu tedbirlerle yeterli bir teşvik ortaca yaratmak iddiası fazla

i yi.ma erlik olur. Bu nedenle, teşvik tedbirleri demetini ve kapsamını, 

sadece yatırım isteğini bir ölçüde arttıran bir şekilde değil, ayni za

manda işletme bazında üretim, istihdam ve verimliliği arttmcı ve kali

teyi yükseltioi yönleri ile de düşünmek ve buna göre oluşturmak gerekir. 

Yatınm fonlarının kıt ve pahalı, işsizliğin yaygın üretimin yetersiz 

ve kalitenin düşük olduğu bir ortamda, daha az fonlarla daha sür1at 11 

ve daha rasyonel yatırımların gerçekleştirilmesi, daha çok üretim ye 

istihdam yaratılması ve kalitenin iyileştirilmesi gibi hısuslann teşvik 

görmemesini anlamak cidden zordur. Başka bir deyişle işletmelerin iç ve 

dış piyasalarda rekabet gücünü destekleyecek teşvik tedbirlerine de mut

laka ihtiyaç vardır.

Dikkatle gözönünde tutulması gerekli dördüncü bir husus da teş

vik tedbirlerinden yararlanmada sağlanacak sadelik ve kolaylık olmalıdır. 

Bu sadelik ve kolaylık teşvik belgesinin alınması döneminde olduğu kadar

bu belgenin kullanılma süresinde de devam etmelidir. Bugünkü uygulamada



teşvik belgesi almak ve bu belgenin sağladığı teşviklerden yararlanmak, 
kolaylıkla her girişimcinin İçinden çıkamayacağı bir karışıklıktadır.

Nihayet, teşvik tedbirlerinin uygulanmasında, tüm teşvik ted
birleri İle ilgili işlemleri yürütecek ve kontrol edecek yetkili ve so
rumlu bir tek kuruluşa gidilmelidir.

Bu temel ilkeleri ve gerekleri dikkate almadan oluşturulacak 
bir teşvik tedbirleri demetinin bu teşviklerden beklenen yaran Bağla

masına İskân yoktur.
II- TEŞVİK TEDİBİKLERİNDE BUGÜNE KABAR

GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR
Bu güne kadar uygulanagelen teşvik tedbirlerinin aksayan yün

lerini, önce, teşvik tedbirlerinin yapısından ileri gelen ve sonra da 
uygulamadan doğan aksaklıklar olarak iki bölümde değerlendirebiliri*.

a) Teşvik Tedbirlerinin
Tapısından Boğan Aksaklıklar 

- Yatırım indirimlerinde esas alınan "ete kaymak" kriteri, âra teşvik 
tedbirinden yararlanma imkânlarım çek sınırlı bir düzeye sokmaktadır.

Zira, bilindiği üzere, sermeye piyasasının henüz gelişmemiş ve 
yasal olarak düzenlenmemiş olması delayısiyle, yatırımlar % 60'm üze
rinde kredilerle gerçekleştirilebümektedir. Son yıllarda yüksek Olan
larda devam edegelen enflasyon hızı yatırım maliyetlerini büyük ölçüde 
yükselttiğinden yatırımlarda kredi ihtiyacı sür'atle artmış re öz kaynak 
oranı azalmıştır. Bu durum yatırım indirimlerinin etkinlik derecesini
daha da kısıtlamıştır.

Ayrıca, " öz kaynak " hesaplamalarında da maliyeoe esas alman 
sınırlayıcı kriterler bu kaynağın toplam yatın* işindeki oranımı önenH 
ölçülerde düşüren diğer bir faktördür.

- Sınai yatmalara İlişkin mevcut teşvik tedbirleri, çoğunluk!a 
bir çeşit "borç erteleme" mahiyetimdedirler. Bu nedenle kısa bir süre 
sonra işletme işim ağır noül yükler teşkil etmeye beşlemektedir.



özellikle teşvik belgesine bağla projelerin gerçekleşse süresi ge«siktik
çe, ertelenen borçların, daha işletme devreye giiseden ödenmesi zorunlu
luğu doğmakta ve bu durum biiytik güçlükler yaratmaktadır.

- Yine tüm teşvik tedbirlerimiz kuruluş anında yapılması gerek
li bazı masraf kalemlerinin, bir süre için ertelenmesini veya hiç yapıl
mamasını dikkate almakta, fakat yatırımcıların yatırım imkânlarını ge
nişletici hiçbir fan yardımını öngörmemektedir. Başka bir ifadeyle, Dev
let sınai yatırımlara mevcut ve hazır fonları ile katkıda bulunmayı dü- 
şümaenektedl r.

- Bilindiği üzere bir sınai yatırım projesinde en büyük masraf 
unsurları arsa, bina, alt yapı, makine ve teçhizattır. Bu durum bilindi
ği halde, sadece ithal malı maki ne ve teçhizatta uygulanan gümrük muafi
yeti veya takaitlendirilmeai dışında, diğer önemli masraf kalemlerinde
yatırımcıya hiçbir kolaylık tanınmamaktadır. Halbuki, yatırım sermayesi 
bol ve faiz hadleri çok düşük gelişmiş ülkelerde bile bedelsiz veya uzun 
vadelere bağlanmış araa, inşa edilmiş fabrika binası veya her çeşit alt
yapısı tamamlanmış kuruluş yeri gibi çak önemli teşvik tedbirleri uygu
lanmaktadır.

- Yine teşvik tedbirlerimizden hiçbiri halk tasarruflarının 
öngörülen üretken yatırım alanlarına yönlendirilmesini ve böyle ee yatı
rımcıların öz kaynak ihtiyaçlarının daha kolay ve daha yüksek düzeyde 
sağlayabilmelerine imkân vereoek şekilde düşünülmemiştir. Bu durum ya
tırımcıları dış borçlanmaya zorlamakta ve dolayı siyle işletmenin malî 
yükü giderek artmaktadır. Halbuki gerçekçi ve etkin bir teşvik tedbirle
ri demeti ulusal düzeyde yatırım eğilimini yaygınlaştınoı ve hızlandı
rası bir yapıya sahip olmalıdır.

- Sınai yatırımlara ilişkin tüm teşvik tedbirlerimiz, sadeoe,
yatırım döneninde sağlanan ve yatırımlara girişmeyi, bir ölçüde üşendi
ren bazı kolaylıklardan ibarettir. Halbuki, mühiıa olan yatırımın yapılma
zı değil işletmenin yaşayabilmesi ve gelişebilmesidir. Bu çok açık ger
çeğe rağmen bu lnısus tamamen ihmal edilmiştir.



b) Teşvik Tedbirlerinin Uygulanmasında
Karşılaşılan nkaaklıklar
- Bugünkü durumu ile teşvik tedbirleri sistemimiz dağınık, 

genellikten ve sadelikten yoksun, bürokratik engellerle zaman ve imKân 
kaybettirici bir görünümdedir. 0 kadarki, bir teşvik belgesi almak ve 
yatırım döneminde bu teşvik belgesinin zaman ve şekil bakı mm dan zorunlu 
kıldığı gerekleri yerine getirmek her yatırımcının kolaylıkla üstleneceği 
bir husus değildir, lu ned enledi iki teşvik belgesine bağlanmış yatırım
larda yatırımcılar her an herhangi bir formalitenin eksik kalması endi
şesi işinle kıvranmaktadırlar.

- Teşvik tedbirlerinden yararlanmayı sağlayan teşvik belge
leri, sadece çıplak birer müsaade vesikasından ibaret kalmaktadırlar. 
Başka bîr deyişle, bir yatırımın teşvik belgesine bağlanmış olması, o 
yatın* projesi işin en önemli unsur olan finansman konusunda hiçbir ko
laylık sağlamamaktadır. Dolayısiyle, teşvik belgesine bağlanmış olan 
yatın* projesinin finansmanı işin aynoa yorucu, bezdirici ve çoğu kes 
vazgeçiAei girişimlerde bulunmak zorunluluğu doğmaktadır.

- Teşvik belgesi ile yararlanılması öngörülen her leşvüt
t ad biri için aynoa, uzun zaman alan ve büyük maddi imkânların harcanma
sına yol açan girişimlerde bulunmak mecburiyeti vardır. Nitekim, bir güm
rük bağışıklık belgesinin sağlanması için aylaroa uğraşmak ve beklemek 
gerekmektedir.

- Yerli İmal Burum Belgesi t asin etmek syn bir sorun olarak 
ortaya çıkmaktadır. Çoğu kez uzun zaman ve imkan kayıplarından sonra, 
yerli imal edildiği iddia edilen bir makinenin vaya fabrika
kossple ve üretim garantili ithal edilen bir üniteye asla uygun d ürediği 
anlaşıldığa balda, gerekli makina veya aksam ithal edilmesi işin mü
saade almdrta büyük zorluklarla karşı! aşı İnaktadır.

- Teşvik belgelerimin verilmesinde sadeee yatırımım "fizibl" 
alması yeterli görülmekte, dolayısıyla bu kritere uyma ve ayal konuda 
şak sayıda projeye teşvik belgesi verilmektedir. Böyleos, kısa süzada bü
yük aUrtarta» varan itil kapasiteler yaratılmakta ve yatarım fenlan



ısrafına yol açılmaktadır. Bir yatırım projesi o yatırım konusundaki mev
cut kapasite ile projenin hazırlandığı andaki öngörülen yatırım kapasite
lerinin toplamına göre ancak kârlı olabilir. Bu toplam kısa zamanda de
ğiştiğinde projelerin fizibilitesi de değişecektir.

- Teşvik dışı bırakılmış yörelerde çok az bir ek yatırım ile 
dar boğaz giderme ve kaliteyi iyileştirme imkânları var iken, bu gibi 
yatırımlar teşvik dışı bırakılmakta, dolayısiyle çok az bir ek yatırımla 
sağlanabilecek önemli miktardaki üretim artışları yerine, ayni üretim 
kapasitesini de çok daha pahalı yeni yatırımlara gidilmektedir. Bu yan
lış uygulama ne yazıkki yatınm fanlan israfının diğer bir görünümüdür.

- Yatırımların yurt sathına yayılması için alınmış olan yönlen
dirme tedbirleri, kuşkusuz gerekli tedbirlerdir. Ne varil, bu yönlendir
me isteklerine uygun olarak, geri kalmış yörelerde yatınm yapan girişim
ciler, ciddi alt yapı yetersizlikleri ile karşılaşmaktadırlar. Yol, 
elektrik, su kanalizasyon ve haberleşme alt yapılarının kurulmadığı bir 
bölgede yatınm yapmak, herhalde nasyonal düşünen bir girişimcinin işi 
değildir.

- Yatınm projesi için gerekli arsanın satın alınması, parsel
lenmesi ve tapulanması için "Toprak Reforma Yönünden Geçersizdir" kaydı
nın alınabilmesi diğer bir zaman kaybettirici ve bürokratik engellerle 
delu bir sorundur.

- Tapa ve kadostro işlemlerindeki gecikmelerden sonra, fabrika 
ruhsatını alabilmek için Vilâyete değil de İmar ve İskân Bakanlığa.'na 
müracaat etme zorunluluğu çeşitli güçlüklere ve zamen kaybına yol aç
maktadır.

III- TEŞVİKLERİN HIZLANBUaUttSI
(İŞISESİ) İÇİN GÖRÜŞLER
ülkemiz için gerekli alan hızlı, dengeli ve sağlıklı sanayi

leşmenin ve ekonomik yapısal değişmenin bir an onoe sağlanabilmesi için 
teşvik tedbirleri demetinin, sür'atle, daha etkin ve geniş kapsamıt
bir biçimde oluşturulması zorunludur. Bu maksatla yapılacak çalışmalarda, 
giriş bölÜBÜnde özetlediğimiz temel ilkeler ve ikinci bölümde belirledi
ğimiz aksaklıklar, mutlaka, gözönünde tutulmalıdır.



Bununla beraber, hemen ilâve etmek isterizki, daha geniş kapsam
lı ve daha etkin bir teşvik tedbirleri demetinin oluşturulması, belli bir 
zamana bağlıdır. Bu nedenle, kanun konusu olabilecek teşvik tedbirleri 
bir taraftan hazırlanır ve oluşturulurken, diğer taraftan kararname ve 
tebliğlerle yapılabilecek iyileştirmelere ve uygulamada sür1 ati sağlaya
cak tedbirlere sür'atle gidilmelidir. Böylece mevcut teşvik tedbirleri 
sistemimizi daha etkin bir kişimde kullanma imkânları yaratılmış ola
caktır.

- Teşvik Belgeleri için müraoaat anından başlamak üzere, uygu
lamanın her kademesinde ilgili kamu yönetici ve elemanlarına, yatırım 
projesinin gecikmesine ve aksamasına yol açabilecek, zaman ve imkân ka
yıplarına fırsat verecek her türlü frenleyici davranışlardan, mutlaka 
kaçınmaları telkin edilmelidir. Bu hususta sadece telkinle de yetiniİme- 
yip, bu konudaki davranışları görev ve sorumluluk açısından yakından iz
lenmelidir. Zira, en iyi ve en etkin teşvik tedbirlerini getirseniz bile,
bunları uygulayacak olanlar bu tedbirlerin ulusal ekonomimiz için önemini 
ve değerini, gereği gibi anlamadıkları ve arzu ile uygulamadıkları eti- 
reoe tedbirlerin etkinliği büyük ölçüde azalacaktır.

- Değişik bakanlıkları ve cni arın alt kuruluşlarını ilgilendiren 
teşvik tedbirlerinin uygulanmasında, zauan ve şekil sorunlarını asgari 
bir seviyeye indirecek bir koordinasyon ve uygulama birJği sağlanmalıdır. 
Ayrıca, uygulama ile ilgili hususlarda yatırım noktalarına yakın olmak 
için gerekli hizmetlerin bir bölümü illere aktarılmalıdır.

- Teşvik Belgeleri verildiği anden itibaren, o teşvik belgesinin 
sağladığı tüm teşviklerden, başka bir müracaata gerek kalmaksızın, tam 
olarak yararlanmayı mümkün kılmalıdır.

- Teşvik edilen sanayi sektörleri alt sektörler ve alt dallar 
olmak üzere, alınan teşvik belgelerinin yaratacağı yeni üretim kapasi
teleri açısından belli bir düzeyde tutulmaya dikkat edilmelidir. Bu 
suretle kısa ve orta dönende atıl kapasiteler yaratma tehlikesi önlenmiş 
olacaktır.



- "Tekelci gelişmeleri önleme ve yatıranları geri kalmış yöre
lere yönlendirme" gibi, aslında yararlı ve yerinde tercihlere gereğinden 
fazla ağırlık vererek, diğer bölgelerdeki çok az ek yatırımlarla sağ
lanabilecek önemli üretim artışlarını ve kalite iyileşmelerini teşvik 
dışı bırakmak, herhalde doğru olmaz. Bu gibi yatıranların da teşvikler
den yararlandırılması yerinde olacaktır.

- Teşvik Belgeleri birer "çıplak belge" olmaktan kurtarılıp, 
projenin gerektirdiği malî ihtiyaçları da bir ölçüde dikkate alan 
"kombine" bir belge haline getirilmesine çaba harcanmalıdır.

- Teşvik belgelerine bağlanmış yatıranların durumu, gerçek
leşme düzeyi, yaratılan kapasite miktarı gibi "enfoımatif" bilgiler, 
üç aylık devreler halinde ilgili meslek kuruluşlarına bildirilmeli ve 
böyleoe yeni yatırımcıların girişimlerine ışık tuttılmalıdır. Bilgisa
yarların yaygın kullanıldığı bir dönemde böyle bir enfoımatif hizmet güç 
olmasa gerekir.

- İhracat garantili yatırım projeleri . belgesine bağla
nırken, projede öngörülen ihracatın gerçekleştirilip, gerçekleştirileme
yeceği hususuna ayn bir dikkat gösterilmelidir. Son yıllarda ihraç 
garantisi ile teşvik belgesi almış olan projelerin çoğunluğu işletme 
devreye girdikten sonra öngördükleri ibraoatı gerçekleştirememişlerdir. 
Zira özellikle gıda maddeleri sanayiinde ihzaoata yönelik yatıranların, 
mutlaka belirli büyüklükte ve laboratuvar, ambalajlama gibi yan hizmet
leri de yeterince yapabilecek güçte olmaları gerekir.

- Geri kalmış yörelerde yapılacak yatırım projelerine ilişkin 
teşvik belgeleri ile beraber, bu yatırımların gerekli kıldığı enerji, 
su, yol ve haberleşme ihtiyaç!aranan da karşılanacağına dair garanti 
veri. İme İldir.

* Teşvik belgesine bağlanmış yatırım projelerini gerçekleş
tirme safhasında kamu kuruluşlarına yapmaları gerekil hertürlü baş 
vurmaların sevap süreleri, azamî bir müddetle sınırlanma!ıdır.



- Yerli imal durum belgelerinin sağlanması için gerekli işlem
ler mutlaka sadeleştirilmeli ve bu hususta daha esnek bir uygulamaya gi
dilmelidir.

IV- TEŞVİK TABLOSU (GIDA) ARZ-TALBP yönünben
ALABİIECEĞİ SON BURUM

İmalât sanayiinin diğer alt sektörleri ile karşılaştırıl
dığında görülecektirki gıda sanayii teşvik tedbirlerinden, gerek miktar 
ve gerekse kapsam bakanından en az yararlandırılan bir sektör olagelmiş
tir. Nitekim, 1963-1976 yıllan arasında teşvik tablolarına 5i çeşit gı
da sanayii alındığı halde, 1976 yılında gümrük muafiyetinden sadece 5, 
gümrük taksi tlendirilme s inden 21, yatırım indiriminden, orta vadeli 
kredilerden, özel dış krediler ve yatırım kotasından ise 24 gıda sanayii 
dalı yararlanabilmektedir.

Tamamen delik-deşik bir durum arzeden gıda sanayii teşvik 
tablosunun diğer bir anlam da, Plânlı Kalkınma döneminde görev alan 
Hükümetlerin gıda sanayiinin teşviki ve geliştirilmesi hakkında, henüz 
tutarlı ve belirli bir politikayı oluşturamamış olmalarıdır. Zira, 
1963-1976 yıllarına kapsayan 14 yıllık dönemde, yıllara göre bazı gıda 
sanayii dallan teşvik kapsamına alınmış, bazıları çıkarılmış, bamla
rı ise henüz düşünülmemiştir.

Gıda sanayiinde gitarük taksitlendirilae sinden yararlana
bilen 21 alt dal arasında, sadeoe 7 tanesi 5 yıl diğerleri ise 4 ve 3 
yıllık sürelere tabidirler. Bu bilgiler bile, teşvik tedbirleri konu
sunda gıda sanayiinin ne dereoe ihmal edilmiş olduğunu göstermeye ye- 
terlidir samnz.

Bununla beraber, gıda sanayiinin bazı kesimlerinde, örne
ğin meyve suları ve domates salçası gibi dallarda, plâh ve program 
hedefleri hiç göz önünde tutulmadan verilen teşvik belgeleri, kısa za
manda aşın üretim kapasitelerinin yaratılmasına ve dolayısiyfe, önemli 
ölçülere varan fon israflarına yol açmıştır.
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Gelecek yıllarda işlenmiş gıda maddeleri toplam iç talep artış 
hızının ne olabileceğini yaklaşık olarak bulabilmek için, aşağıdaki 5 
faktörü gözönünde tutmak gerekir.

- Nüfus artış hızı
- Şehirleşme hızı
» Para ekonomisine geçiş hızı
- Gelir artışı
- Gelir dağılımındaki değişmeler
Bu faktörlerden nüfus artışının % 2,5, şehirleşmenin % 1 para 

ekonomisine geçişin % 05, gelir artışının % 4 ve gelir dağılımının % 1 
oranında talebi arttıracağı varsayıldığında, işlenmiş gıda maddeleri 
toplam iç talebinin, yılda ortalama, f, 8 civarında artacağı tahmin edi
lebilir. Buna ayrıca, % 2 civarında dış talep artışı da ilâve edildiğin
de, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında, işlenndş gıda maddeleri yıl
lık ortalama talep artış hızını % 10 civarında öngörmek yanlış olmaz

sanırız.
Bununla beraber, gıda sanayii alt kesimlerinde talep artışla

rının büyük farklılıklar göstereceği kuşkusuzdur. Diğer taraftan, unlu 
maddeler, sebze ve meyve konserveleri, meyve suları, zeytinyağı ve diğer 
bitkisel likit yağ üreten sanayi dallarında halen mevcut ve kurulmakta 
olan kapasiteler, en az üç yıllık talep artışını karşılayacak düzeydedir. 
Bu nedenle, bu sektörlerde yeni kapasiteler yaratılmasına, şimdilik ge
rek yoktur sanın z.

Ülkemizde, gıda maddeleri tüketimi ile ilgili bilgiler, hemen 
hemen daima makro düzeyde, üretim, ihracat, ithalat, stok, fire ve za
yiat gibi genel rakanlardan hareket edilerek, basit bir toplama ve çıkar
ma hesabı ile elde edildiğinden, daima yetersiz kalmaktadır, özellikle 
bu gibi genel rakamlardan hareket edilerek hesaplanan tüketim esneklik
leri, dalma gerçek esneklik katsayılarının altında kalmaktadır.



Dolayısiyle, Kalkınma Plân ve Programlarında öngörülen tüketim hedefle
ri daima aşılmaktadır.

Diğer taraftan ulusal düzeyde neyin ne kadar tüketildiği, ha
talı da olsa, bir dereceye kadar bilinebildiği halde, tüketimin niçin, 
neden veya nasıl yapıldığı hakkında, hemen hemen hiç bilgi mevcut de
ğildir. Bu önemli mahzurun giderilebilmesi için aile anketleri yolu ile 
gerçek tüketimdeki gelişine, gelişmeyi etkileyen faktörler ve tüketimde
ki yapısal değişme incelenmelidir. Bu inceleme ve araştırmaları yapmak 
üzere bir "Tüketim araştırma ve Dokümantasyon Merkezi" kurulmalıdır.
Böyle bir merkez, Kalkınma Plânlan hazırlık dönemlerinde önemli yarar
lar sağlayacağı gibi, tüm yatırımcılara da ışık tutacaktır.

V- DİĞER HUSUSLARDA ÖNERİLER
Gıda maddeleri sanayii yurt sathında en yaygın ve tarımsal 

sektörle en yakın işbirliği içinde çalışan bir sektördür. Sektörün bu 
özelliği dikkate alınarak, gıda sanayiinde yeni yatırımlar yerine tevsi 
yatırımlara öncelik verilmelidir.

İhracat garantili yeni gıda sanayilerine, gelişi güzel, gidil
meden önce, mevcut ve kurulmakta olan gıda sanayilerinin, giderek artan 
oranda ihracata yönelmelerini sağlayacak tedbirlere ağırlık verilmelidir.

Genellikle ihraç kapasitesi yüksek olan bazı gıda sanayii dal
larında gerekli olan ham maddelerin, üretioilerce yeterli miktarda ve bit- 
ki sağlık kurallarına uygun bir biçimde yetiştirilememesi, bu maddeler
den üretilecek ürünlerin ihracatını büyük ölçüde frenlemektedir. Devle
tin bu konuya dikkatle eğilmesi ve gıda sanayiine sağlıklı ve yeterli 
hammadde temini için çaba harcaması gerekir. Bu nedenle, ihracata yö
nelik gıda maddeleri sanayiinin kurulduğu bölgelerde, bu sanayilere 
hammadde yetiştiren, üreticiler öncelikle eğitilmeli ve gerekli mücadele 
araçlan ile teçhiz edilmelidirler.

Teşvik tedbirleri kapsamına, gıda sanayii ile işbirliği yapan 
tarım kesimleri de alınmalıdır.

Gıda sanayiinin gelişmesi büyük ölçüde ambalaj sanayiine bağlı
dır. Özellikle, yüksek bir tüketim düzeyine'irişmiş re titiz alıcılardan 
oluşan Batı Avrupa ülkelerine yapılacak gıda maddeleri ihracatında, çok



kaliteli ve çekici ambalajlama sistemlerine ve malzemesine gerek vardır.

Gıda maddeleri ihracatında başarılı olabilmek için tarımsal 
üreticiden başlayarak nihai tüketiciye kadar, her aşamada ürünü izlemek 
gerekmektedir. Bu zorunluluk gıda maddeleri sanayiinde organizasyon ve 
pazarlama hizmetlerinin önemini ve ağırlığını büyük ölçüde arttırmakta
dır. Bu nedenle, gıda maddeleri sanayiinin bu özellikleri dikkate alın
malı bu ihtiyaçlara cevap verebilecek biçimde bir teşvik sistemi uygu
lanmalıdır.

Yine bilindiği üzere, gıda sanayiinin ham maddelerini teşkil 
eden tarımsal ürünLer, mevsimlere ve yıllara göre en büyük fiyat dal
galanmaları gösteren hammaddelerdir. Bu dalgalanmalar dolayısiyle gıda 
sanayii ürünlerine de yansımaktadır. İşletme]er hammaddelerde hasıl olan 
bu fiyat artışlarının zorunlu kıldığı maliyet yükselmelerini satış fi
yatlarına kolaylıkla aktarabilmelidirler. Bu husus, Piyat Kontrol Komi
tesi gibi uygulamalarla engelendiği takdirde, mecburen üretim yavaşla
yacak ve kalite düşecektir.

Gıda maddeleri sanayiinde, belirli bir hammaddeden en çok
3ayıda yan ürünler üreten ve bunları en iyi değerlendiren teknolojileri 
kullanan iş]etme tipleri daha çok teşvik edilmelidir. Basyonel ve ve
rimli bir gıda sanayii ancak böyle oluşturulabilir.

Gıda Sanayiinin gelişmesi ile soğuk hava depolama ve taşıma 
sistemleri arasında çok sıkı bir ilişki mevcuttur. Bu iki endüstri ve 
hizmet sektörünün bir arada ve birbirini destekler biçimde geliştirilme
si lâzımdır.

Bilindiği üzere 3te sanayiinin hammaddelerini teşkil eden ta
rımsal üretimde, yıldan yıla, miktar ve kalite bakımından önemli dalga
lanmalar meydana gelmektedir. Bu dalgalanmalar işletmelerin yıllık üre
tim programlarını büyük ölçüde aksatmaktadır. Diğer taraftan gıda sana
yii işletmelerinin genellikle küçük ve orta çapta olmaları, bu işletme
lerin yeterli hammadde stokları ile çalışmalarını ulusal ihtiyaçlara 
yetecek stoklar tesis etmesi ve bu stoklan gıda sanayiinin ihtiyaçları
na hazır tutması, özellikle stoklanabilen hammadeler bakımından önemli 
bir tedbir olacaktır.



GIDA SANAYİİ TEŞVİK TEDBİRLERİ VE AKSAYAN YÖNLERİ
I- TEŞVİK TEDBİRLERİNDE BUGÜNE KADAR GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR

a) Ülkemizde sermaye oluşumu henüz gelişmemiş ve yasal düzen
lemelerde olmaması nedeniyle yatırımlar en az % 60-70 ora
nında kredilerle gerçekleştirilebilmektedir.

Son yıllarda enflasyon hızının yüksek olması nedeniyle 
yatırım maliyetleri, büyük oranda artmakta dolayısiyle kre
di gereksinmesi fazla olmakta ve öz kaynak oranı azalmak
tadır.
Bu durum yatırım indiriminde beklenen etkinliği kısıtlamak
tadır.

b) Uygulanmakta olan teşvik tedbirleri borç erteleme şeklinde 
oluşmaktadır. Bu nedenle ödeme devresinde işletmelere bü
yük mali külfetler yüklemektedir.

c) Yatırımlarda en büyük masraf etkeni arsa, bina alt yapı, 
makina ve teçhizat olmaktadır. Bu masraf etkenleri içinde 
yalnız ithal edilen makina ve teçhizat olmaktadır. Bu mas
raf etkenleri içinde yalnız ithal edilen makina ve teç
hizata gümrük muafiyeti yada taksitlendirllmesi uygulan
makta diğer önemli masraf kalemlerinde yatırımcıya kolay
lık sağlamlamaktadır.

d) Teşvik tedbirleri yatınm döneminde uygulanmaktadır. İplet
menin yaşayabilmesi ve gelişebilmesi için gerekli teşvik
ler yapılmamaktadır.

e) Teşvik tedbirleri sisteminin uygulanmasında birçok bürok
ratik engeller bulunmaktadır Bunlar yatırımcıya zaman
ve imkan kaybettirmektedir.

f) Teşvik belgesi bir izin belgesi yapısındadır. Yatırım 
projesi için gerekli olan finansman konusunda kolaylık
sağlamamakta dolayisiyle birçok yatırımcı teşvik belgesi 
almış olmasına rağmen projenin finansman için gerekli 
finansmanı bulamadığı için yatırımdan vazgeçmektedir»



g) Yerli imal durum belgesinin sağlanmasıda ayn bir sorundur. 
Yerli imal edildiği belirtilen makina veya yedek parçanın 
komple ve garantili ithal edilmiş olan bir üniteye uygun 
olmadığı veya eski modeller olduğu görülmektedir.

h) Teşvik belgesi verilmesinde yatırımın sadece "Yapılabilir" 
olması gözönüne alınmakta dolayısiyle aynı konuda çok sa
yıda teşvik belgesi verilerek kısa sürede atıl kapasiteler 
yaratılmaktadır. Böylece kısıtlı olan yatırım fonlarda 
israf edilmektedir.

i) Teşvik dışı kalan yörelerde ek yatırım ile dar boğaz gi
derme, kaliteyi iyileştirme .olanakları bulunmakta iken aynı 
üretim kapasitesi teşvik bölgeleri içinde çok pahalı yatı
rımlarla oluşturulmaya çalışılmaktadır.

j) Toprak reform bölgeleri ile tarımsal arazi plânlaması ya
pılmadığından bürokratik formaliteler ile zaman kaybedil
mektedir.

k)Teşvik tedbirlerini uygulayan birimlerde özellikle Gıda 
Sanayiideki teşvik mekanizmasında yeterli personelin bu
lunmaması ve konu dışındaki birimlerin bu işlemleri yapma
sı sonucu hatalı yatırımlara gidilmektedir.

II- TEŞVİKLERİN İŞLEMESİ İÇİN GÖRÜŞLER
a- Gıda sanayiinde teşvik belgeleri uygulamasının konuyla 
ilgili birimlerce yapılması ve dağınık birimlerin bir ara
ya toplanması gereklidir.

b- Bürokratik engeller azaltılmalı ve yatırımcı tek kuru
luşa muhatap olmadadır.

o- Teşvik belgeleri alındığı andan itibaren başka bir baş
vurmaya gerek kalmadan uygulanması sağlanmalıdır.



-7 3 -

d) Teşvik dışı yörelerde ek yatırımlara olanak tanınmalıdır, 
e- Teşvik belgeleri izin belgesi yapısından çıkarılmalıdır, 
f- Teşvik belgeleri yatırımların durumlarını belirten ve ya

tırımlara ışık tutacak bilgilerin derlenip yayılması için 
etkin bir enformasyon sistemi kurulmalıdır.

g- ihracat garantili yatırımlara teşvik verilirken ihracatı
gerçekleştirip gerçekleştiremiyeceği iyice etüd edilmelidir.

h- Yerli imal durum belgesi sağlam esaslara bağlanmalıdır, 
i- Teşvik belgesi ile ilgili işlemler sadeleştirilmeli ve 

cevaplama süreleri asgariye indirilmelidir.

j- Geriee yörelerdeki yatırım projeleri alt yapı tesisleri 
gereksinmesinin karşılanabileceğine dair garanti verilme
lidir.

III- GIDA SANAYİİ TEŞVİK TABLOSUNUN SON DURUMU
Gıda sanayii teşvik tedbirlerinden en az yaararlandınlan 
bir sektör olmuştur.

Şöyleki; 1965-1976 yıllan arasında teşvik tablolarına 
50 tür gıda sanayi alınmış, 1976 yılında gümrük muafiyetin
den 5, taksitlendirmeden 21, yatırım indirimi, orta vadeli 
kredi, özel dış kredi ve yatırım kotasında 24 gıda sanayii 
dalı yararlanabilmektedir. Gümrük taksitlendirilmesinden 
ise 7 dal 5 yıl diğerleri 4 ve 5 yıllık taksitlendirmeye 
tabidir.
Plânlı Kalkınma döneminde görev başında bulunan hükümetler 
gıda sanayine yeterince eğilmemiş tutarlı ve belirli bir 
politika oluşturamamıştır. Çünkü 14 yıllık dönemde bazı gıda 
sanayii dallan teşvik kapsamına alınmış, bazıları çıkarıl
mış bazılarında üzerinde hiç durulmamış tır.
Bununla beraber meyve suları ve domates salçasında plân 
ve program hedefleri, üretim ve tüketim potansiyeli gösönü- 
ne alınmadan teşvik belgeleri verilmiş ve aşın üretim

kapasiteleri, yapağ üretim potansiyeli yaratılmış ve dolay
lı olarak atıl kapasite doğmuştur. ./..



Önümüzdeki yallarda gıda maddeleri talebinin ne olacağını 
tahmin edebilmek için ülkemizin nüfus artış hızı, şehirleşme 
hızı, gelir artışı ve gelir dağılımındaki değişmeler» bölgesel 
tüketim alışkanlıkları, para ekonomisindeki dalgalanmalar 
gözönüne alınarak projeksiyonlar yapılmalı ve buna göre teş
vik tedbirleri uygulanmalıdır.

Ülkemizde üretim ve tüketimin ne olduğu hakkındaki tahminler 
genellikle makro düzeyde yapılmakta ve yetersiz kalmaktadır.

Bu nedenle konunun iyi incelenmesi ve buna göre yönlendirilme
si gerekmektedir.

Zekâi VAHNACI 
Zir.Yük.Müh.

Tanju İBEK 
Zir.Yük.Müh.



.BAŞBAKANLIK DEVLET PLANJAMA TKŞKİIlTl 
GENEL GIDA SOHJNLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
GIDA SANAYİİ TEŞVİKLERİ ALT KOMİSYON BAŞKANLIĞI

ANKARA

Teşvik tedbirlerinin yeterince etkili olmadığı bütün sanayi ku

ruluşlarınca kabul edilmiş bir gerçektir. Bu, gıda kolunda kendini dala 

büyük oranda hissetirmektedir.

Burada miiesseselerin kurulmasından önce verilen ve daha sonra 

onları kederleriyle başbaşa bırakan yatırım indirimi, vergi muafiyeti, 

gümrük taksitlendiri Imesi gibi teşvik tedbirlerine temas etmiyeceğim.

a) Teşvik tedbirlerinin uygulanmacnnda en büyük aksama vergi 

iadesi konusunda olmakta, gümrük idaresinin resen alması gereken ör

neklerdeki aksamalar ihracatçıya büyük külfetler yüklemekte, hatta bazen 

iadenin alınmaması yada tekrar .geri verilmesi gibi durumlar ortaya çık

maktadır. Bu konuda tatbikattaki örneğin alınıp tahlile gönderildiğinin 

takibi külfetinin ihracatçıya yüklenmemesi gerekir.

b) Keza muamele kolaylığı bakımından tescil işlemlerinin mahal

li kuruluşlarca yürütüm.ünde fayda müliıaza etmekteyiz.

iade karşılıklarının ihracatın yapılması ile birlikte tediyesi 

ihracatçıya yeni ihracatlara daha çabuk hazırlanma 0lanag3.n1 sağlayacak

tır. İhracat akreditiflerinin Ankara, İstanbul dışındaki banka şubelerin

de de açtırabilme olanağı ihracatçı için büyük kolaylık sağlayacaktır.

c) Vergi iadesindeki farklı ambalajlara uygulanan farklı orun

lar teke irca edilmeli ve orun yükseltilmelidir.

Gerçekten, bugün Türkiye'de gıda sanayiinde ihracata dönük 

çalışmalar yeni yeni gelişmeye başlamış, dış ülkelere mamul gıda maddele

rinin ihracı çok küçük çapta gerçekleştirilelilmektedir. Alıcının bize 

karşı ürkekliğini, tereddüdünü ise ancak düşük fiatlarla yumuşatmak, 

kendimizi kabul ettirinceye kadar ucuza satmak zorundayız. Hele karşı

mıza A.E.T.ülkelerinde dahi bir vergi duvari çıkarsa...



Bu gün komşumuz Yunanistan, Japonya'nın uygulamasını geride 

bırakmış örneğin bizim konumuzda azami % 30 olan iade oranını % 60 ın 

üstüne çıkarmıştır.

Bunun yanında, devletin sanayiciye belli bir kâr marjı tanıya

rak satın alacağı emtiayı bizzat ihraç etmesi de düşünülebilir.

d) İhracatçı ambalaj malzemesi ve yardımcı hammaddelerdeki de

vamlı fiat artışları yüzünden kesin fiat vermekten, kendini bağlamaktan 

korkmakta do.Lavısiyle angajmanlardaki elastikiyet, talepleri büyük çapta 

etkilemektedir.

Ambalaj malzemelerindeki fiat artışı yanında kalite yetersizli

ği de olumsuz yönde rol oynayan faktörlerdir.

ihracata dönük çalışma yapan sanayiciye yeterince ve ucuz ener

ji sağlanması yolunda çaba sarfedilmelidir.

Kendi uygulaması daha basitleştirilmeli, süre uzatılarak ihra

catçıya imalât safhasından çok önce stok yapma olanağı sağlanmalıdır.

Teşvik unsurlarıyla ilgili görüşlerimi yukarıda özetlemiş bu

lunuyorum.

Doğan Soysal 

Meysu Genel Müdür Yrd.
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IV. BEŞ YILLIK KALKINMA PLÂNI 
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

GENEL GIDA SORUNLARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 
GIDA SANAYİİ AMBALAÖ SORUNLARI RAPORU
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T.C. Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilâtı Genel Gıda Sorunları 
Özel İhtisas Komisyonunun 
Gıda Sanayii Ambalaj Sorunları 
Alt Komisyon Raporu

Komisyon Başkanı : Sn. Pamir Bezmen

Türk Ambalaj Sanayii 
Genel Müdürü 

Üyeleri : Sn. Güngör Uysal

Türk Standartları Enstitüsü

Sn. Fahriye Göktürk
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı

Sn. Aziz Ekşi

Aa Ü. Ziraat Fakültesi

Sn o Yılmaz Tandoğan

Gıda Kontrol Eğitim Araşt. Enst.

Sn. Nadir Işık

Gıda Kontrol Eğitim Araşt. Enst. 
Sn. Ertuğrul Karlı 
Bolu süt sanayi

Bursa

Bursa





MEVCUT GIDA SANAYİİ- BEKLENEN GELİŞMELER VE GIDA SANAYİİNİ AMBALAJLAYABİLECEK 
___________________________________ AMBALAJ SANAYİİ_______________________________

Gıda sanayiinde lüzumsuz kayıpları önleyen ambalaj sanayiinin önemi günden güne art

maktadır. Gıda sanayiinde ambalaj ,ilave bir maliyet yaratmasına rağmen sağladığı fay

da yönünden bu ilave maliyet önemsiz kalmaktadır. Ambalaj sanayii sayesinde gıda sana

yiinde kayıplar önlenmekte, tüketici sıhhi ve temiz mal temin edebilmekte ve en önem

lisi mallarımız dış ülkelere ihraç edilebilmektedir. Ambalaj sanayiinin karşılayabi

leceği gıda sanayii konuları çok geniştir . Bu kadar geniş bir konuyu işleyebilmek 
için gıda sanayii aşağıdaki belli başlı konulara ayrılmıştır.

a) Salça ve Konserve Sanayii

b) Yağ Sanayii

c) Meyve Suyu Sanayii

d) Süt Sanayii

Gıda sanayiini kapsayacak ambalaj sanayii de gıda sanayiine uygun aşağıdaki ambalaj 
türlerine ayrılmış ve incelenmiştir.

a) Teneke kutu

b) Şişe ve cam kavanoz
c) Karton kutu

d) Aliminyum ve plastik

Salça ve Konserve Sanayii:

Türkiyenin muhtelif yörelerinde kurulmuş salça ve konserve fabrikaları vardır.

Salça fabrikaları: 1974 yılında Türkiyede vakum salçası üreten 11 modem işletme mev
cut idi. Bunlar 24 saat/gün ve 50 gün/yıl işleme üzerinden nominal kapasiteleri 66.000 
ton/yıl olup üretimleri 44.912 ton/yıl şeklinde gerçekleşmiştir. Genel kapasite kul

lanma oreuıı %68 dir. 1975 senesinde ise ilave 8 yeni tesis ile kapasite 98.500 ton/yıl'a 
çıkmıştır. 1975 senesinde üretim 42.725 ton olmuştur» Kapasite kullanma oranı 1975 
te %43.4 te kalmıştır. Aşağıdaki tabloda 1975 yılı salça'fabrikaları 1975 kapasiteleri, 
üretime geçiş yılları ve üretim (ton)lan belirtilmiştir.



ÜRETİM (TON)

Firma üretişte 
geçiş yılı

1975 yılı 
kapasite 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

TAT 1968 14.000 1.132 5.480 8.142 8.540 6.710 7.500 14.000 12.500

DEMİRCİ 1970 7,000 - - 210 2.100 3.221 2. 741 7.200 .2500

DOSAN 1971 8.000 - - - 2.051 2.395 4.850 7.700 5.500

VATAN 1971 6.150 - - - 26 7 569 1.500 3.920 1.700

C C E 1972 5.150 - - - 830 4,000 2.800 3.400 3.000

TÜRSANT 1972 4.100 - - - - 420 1. 700 2.205 1.800

VİGİ 1973 4.300 - - - - - 150 2.115 1.700

AKTÜR 1974 8.000 - - - - - - 3.300 600

TUKAŞ 1974 8.000 - - - - - - 3.800 5.250

DEVSAN 1974 1.300 - - - - - - 272 -

PINAR 1975 7.000 - - - - - - - 1.300

SEMKUR 1975 5.400 - - - - - - - 500

BEYTAŞ 1975 4.000 - - - - - - - 1.500

SEDAŞ 1975 3.000 - - - - - - 1.500

HATAŞ 1975 4.000 - - - - - - 370

ANKON 1975 3.000 - - - - - - - 1.500

TÜRSANT 1975 4.100 - - - - - - - 1.500

TÜDAŞ 1975 2.000 - - - - - - - 5

TOPLAM 98.500 1.132 5480 8152 13788 17315 21.241 44912 42.725

Salça sanayiindeki beklenen geçişmeler aşağıda belirtilmiştir: 
1976 SENESİNDE DEVREYE GİRECEK FABRİKALAR (SALÇA)

1. Sancak Ziraat Çanakkale 4.000

2. Gönen Balıkesir 5.500

3. Fekotaş Fethiye 4.500

4. Akfa Çanakkale 3.500

5. Senir İsparta 5.000

6. Dombaylı köyü sınırlı Manisa 5.000
kooperatifi

7. Honaz Denizli 2.000__________

29.500

Kr.ynak ı HCB Salça Raporu



1977 SENESİNDE DEVREYE GİRECEK SALÇA TESİSLERİ
Hatay 4.000

Balıkesir 6.750

8. Güneysu

9. Tarımsa 1 ürün. Değ.

10.Meysal AŞ

11.Mersal Kon.

12.Boyar Ziraat

13.Çalışkur

14.Karüntaş

15.Gülçin çiftliği

Zile Tokat 735

BOR Niğde 7.000

Mersin 5.000

Samsun 5.000

Unye-Ordu 750

Silivri Ist> 3.500

12.730

1978'DE DEVREYE GİRECEK SALÇA TESİSLERİ

16.Madan Antalya 6.000

17.Tepeciköy Kal.Koop. Ordu 5.500

18.Alibeyköyü kal.koop. Samsun 8.750

19.Uztaş Çanakkale 6.000

20.Akşehir kal.koop. Konya 7.500

21.Bileydiler Antlya 2.600

22.Kırkkavak köyükal.koop. Edirne 4. 700

23.Burdur VAliliği Burdur 4.000

45.050

Mevcut ve kurulmakta olan tesislerin kapasite ton olarak toplamı 205.705 ton/yıl olarak 
saptanmaktadır.

Konserve Fabrikaları

Aşağıda bazı başlıca konserve fabrikalarının (sebze,mey ve,hazır yemek) kapasiteleri 
belirtilmiştir.

DOSAN  2000 ton/yıl

TAT 8925 ton/yıl

VATAN___________ 13100 ton/yıl

TAMEK___________  3000 Ton/yıl
OĞUZELİ (GAZİANTEP) 1500 ton/yıl

Giilsan Gıda_______2500 ton/yıl
AKKENT (DENİZLİ___ 2830 ton/yıl
BURHANİYE  4000 ton/yıl

Kaynak ı SKB Raporu



BALIK KONSERVE FABRİKALARI

Balık konserve fabrikaları Karadeniz'de Sinop ve Trabzon şehirlerinde hamsi konserve fabrikaları 

olarak kurulmak tadı rl ar . üretimlerinin büyük bir kısmını ihraç etmek kaydıyle kurulan bu fabri- 

lar senede 800<000 ton hamsiyi ambalajlayacak kapasitededirler.

YAĞ SANAYÎÎ

Yemeklik yağ sanayii likit ve margarin olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Aşağıdaki tabloda 

Devlet Planlama teşkilatı kaynaklarından faydalanılarak yağ üretim ve tüketim miktarları 

belirtilmiştir« (TABLO I)

MEYVE SUYU SANAYİİ

Ülkemizde halen meyva suyu ve konsantreleri sahasında faaliyette bulunan 20 tesis mevcuttur.

Bu tesisin çoğunluğunda meyve suyu şişeleme üniteleri vardır.

Şişeleme ünitesi olmayan tesisler ürettikleri meyva konsantlerini sezon şartlarına göre 

konsantre açığı bulunan tesislere vermekte ve şişelenek pazapgarz edilmesini sağlamaktadırlar. 

Meşrubat dışında meyva suyu şişeleme üniteleri bulunan 15 büyük tesisin toplam şişeleme 

kapasiteleri 657,800.000 şişe/yıldır. 1976 yılında meyva suyu konsantresi üreten 7 tesisin 

faaliyete geçeceği beklenmektedirB Elde edilen bazı bilgileri göre bu tesislerin işletmeye 

açılmasıyla şişeleme kapasitesine 115.000,000 şişe/yıl bir ilave olacaktır. Bu ilavelerle 

mevcut şişeleme kapasitesi 772.800.000 şişe/yıl 'a ulaşacaktır.

Aşağıdaki tabloda 1 alkolsüz içki satışları ve meyva suyu talepleri bildirilmiştir.

YILLAR ALKOLSÜZ İÇKÎ

  S A TIŞALARI

1967 741

1968 851

1969 981

1970 1.058

1971 1.046

1972 1.254

1973 1.397

19 74 1.519

1975 1.597



AŞAĞIDAKİ TABLODA : Firma bazında meyva suyu Tesisleri Kapasiteleri ve Beklenen 

Gelişmeler Belirtilmiştir.

Firmalar

1 . Bos tay

2. Tasko birlik

3. Meysu

4. Aroma

5. Tat

6. Devsem 

7 o Tamek

8. Atatürk Orman 

Çiftliği

9. Ma ten

10.Akken t

11. Garipsu

12. Ersu

13. Diren

14. Nimsa

15. Güneysu

16. Tüdaş 

1 7. Türsan

18. Ankon

19. Tarko 

T O P L A M

Kuruluş Yeri

İstanbul

Nevşehir

Kayseri

Bursa

Bursa

İzmit

Bursa

Manisa

Denizli

Kayseri

Ereğli

Tokat

Niğde

Hatay

Mersin

Tokat

Antalya

Salihli

Şişeleme kapasitesi 

( 000 şişe/yıl )

Narenciye 

konsantresi 

(ton/yıl)

28.000 

16.000

95.000 

100.000

25.000(teneke kutu)

14.000

72.000

14.000

14.000

58.000

58.000

36.000 

9.000

58.000

60.000

1.000

1.500

75

200

800

900

3.000

1.700

Elma konsantresi 

kapasitesi

(ton/yıl)______________

800

450

340

1.200

500

657.000 9.175 3.515



MEYVE SUYU KAPASİTESİNDE BESLENEN GELİŞMELER 

1976 Yılında üretime Geçecek Tesisler

FİRMA

1. Derince

2. İzdaş

3. Asya Meyva Suyu

KURULUŞ YERİ 

Afyon

KAPASjTE

İsparta

4. Güneydoğu Meyva Gaziantep

Suyu

5. Oguzeli Meyva Suyu Gaziantep

6. Fersu Amasya

7. Tosya Meyva Suyu Kastatonu

T O P L A M  Şişeleme Kapasitesi :

330 ton/yıl vişne konsantre 

660 ton/yıl üzüm "

990 ton/yıl elma

2o 695 ton/yıl meyva konsantresi

2.820 ton/yıl muhtelif meyva konsantresin

2.500 ton/yıl Meyva Pulpu

42.000 000 şişe/yıl şişeleme kapasitesi

20.000 ton üzüm işleyerek üzüm üretecek.

2.370 ton üzüm işleyerek üzüm suyu üretecek. 

58.000.000 şişe/yıl

7.500 ton meyva işleyecek.

11.760 ton meyva işleyecek.

115.000.000 şişe/yıl

TEŞVİK BELGESİ ALMIŞ OLUP PROJE HALİNDEKİ MEYVA SUYU TESİSLERİ 

FİRMA_______________  KURULUŞ YERİ KAPASİTE

1. Meyva değerlendirme 

tesisi

2. Bursan

3. Fin taş

4. Meysal

5.Kışla Meyva Suyu

6. Sultan gıda

7. Aktop A.Ş.

K.Maraş

Finike

Zile

Yozgat

Mersin

Nevşehir

Proje halinde 28.000.000 şişe/yıl

İnşa halinde 15.000 ton/yıl meyva

meyva işleme kapasitesi

Proje halinde 2.000 ton/yıl konsantre

Proje halinde 1.250 ton/yıl meyva konsantresi

Proje halinde

1.230 ton/yıl konsantre 

1.140 ton/yıl konsantre

Kaynak ı 3CB Raporu



- B *  -

MEYVA SUYU SATIŞLARI ( MİLYON ŞİŞE )

FİRMA 1974 197 5

Mey su 4.0 39.4 56.5 76.0 70.0 75.0

Arma 0.7 15.1 28.8 40.5 48.0 75.0

Bosstay 5.4 7.2 6.5 8.0 3.0 2.0

Tasko,Birlik 7.8 11.3 15.0 15.0 15.0 15.0

Tamek 8.5 8.5 12.0 20.0 15.0 15.0

Dusan 3.5 3.6 3.8 2.0 2.0

Tat 1.4 ■ 1,9 6.6 10.0 10,0 10.0

Ersu 2,0 20.0

Diğerleri 5.0 5,0 5.0 22.0 53.0 54.0

TOPLAM 32.8 91.9 134.0 195.3 218.0 268.0

ARTIŞ (%) 45.8 45. 7 11.6 22.9

SÜT SANAYİİ

1975 yılında süt üretimi( içme sütü olarak ) 95,000 ton dur. Kurulan fabrikalar 

42,000 ton steril süt işleyebileceklerdir,

1976 da ise süt üretimi ( içme sütü olarak ) 140,000 T. olarak hesab edilmiştir. 

Kurulan fabrikalar ise 60,70,000 ton steril süt işleyebileceklerdir.

Tarım bakanlığına göre Toplam Süt Üretimi : 1976 da 4,770,000 ton

1977 de 5.974,000 ton

1982 de 7.281.000 ton

olacaktır. Toplam süt üretimine göre Pastörize edilerek veya sterilize edilerek 

piyasaya sunulem miktar çok azdır.
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Gıda Sanayiini Ambalajlayabilecek Ambalaj Sanayii 

I- Teneke Kutu

Gıda Sanayiini ambalajlayabilecek Teneke kutu tesisleri genellikle iki tipte olmaktadırlar«, 
Birincisi gıda sanayii fabrikalarının ihtiyacı olan teneke kutuları imal etmek için kendi 
bünyelerinde kurulan teneke kutu tesisleridir. İkincisi ise ayrı bir sanayii olarak 
kurulmuş olan Teneke Kutu Fabrikalarıdır.
Bugün salça, konserve, yağ sanayiinin büyük bir kısmı, meyva suyu sanayiinin ise şimdilik 
bir miktarı teneke kutular tarafından ambalajlanmaktadırlar.
A. Salça ve Konserve Sanayiinde kendi teneke kutu tesislerini kuran fabrikaların başlıcaları 
Tat Konserve Sanayii, Vatan Konserve, Tamek, Demirci Konserve, Türsant, Hataş, Aktür gibi 
salça ve konserve fabrikalarıdır. Bunlar arasında Türsant, Hataş, Aktür gibi gıda sanayii 
kuruluşları kendi kutu tesislerini getirmiş olmakla beraber çalıştı ramamı şiar ve Tasaş 
gibi kutu fabrikalarından gerek teknik yardım gerek gıda imalatları için kutu talep 
etmişlerdiro

Konserve ve salça fabrikalarına bağlı olmayıp kurulmuş olan başlıca kutu fabrikaları 
Tasaş- Türk Ambalaj Sanayii ve Botaş-Bomova Teneke Kutu Sanayiidir.

Tasaş- Türk Ambalaj Sanayii A.Ş. nın salça ve konserve sanayiine kutu imal eden fabrikası

Manisa'da kurulmuştur. Manisa Tesisleri son derece otomatik bir tesis olup 5/1, 4/1, 3/2.

1/1, 1/2 kg. lık 200 gr. ve 100 gr. lık gıda sanayiine uygun muhtelif eb'at teneke kutuları

otomatik hatlarda imal etmektedirler. Hatlar dakikada 500 kutuya kadar kutu imal etmekte 
ve kapasitesi 1 vardiyada 303.120.000 kutu/senededir.

Botaş Bornova Teneke Kutu sanayiide muhtelif ebatlarda kutu imal etmekte ve kapasitesi 
1 vardiyada 50.000.000 adet kutu/senededir.

Tasaş Türk Ambalaj sanayii A.Ş. bu kadar büyük kapasiteye sahip olmasına rağmen, Gıda 
Sanayiindeki durgun yıllar ve faaliyete geçmeyi planlayan fabrikaların bazı nedenlerle 
faaliyete geçmemeleri sebebiyle kapasitesinin çok altında çalışmaktadır. Neticede 
Tasaş kendine dış ülkelerde pazar aramağa başlamış ve Suriye, Irak, Kıbrıs gibi ülkelere 
ihracat yapmağa başlamıştır.

Mevcut salça ve konserve fabrikaları ve kurulmakta olan fabrikaların tam kapasite ihti

yacını bu fabrikaların bünyelerinde kurulan kutu tesisleri yahut Tasaş-Botaş gibi kutu 
fabrikaları rahatlıkla karşılayabilicek durumdadırlar.

B.Yağ Sanayii bugün en önemli ambalaj olarak teneke kutu kullanmaktadırlar. Yağ fabrika

larının çoğunda eski kuruluşlarda bilhassa teneke kutu tesisleri mevcuttur. Bu tesislerin 
çoğu 17/1 Kg. 10/1 kg. 5/1 kg. 2/1 kg. 1/2 kg. lık dört köşe teneke yağ kutuları imal 
etmektedirler.



Eski kuruluşlar olan bu tesislerde elle çalışan ve. yarı otomatik makineler bulunmaktadır„
Yağ fabrikalarının teneke kutu tesisleri olmayanlar, ambalaj ihtiyaçları olan teneke kutu

yu teneke kutu fabrikalarından temin etmektedirler. Yurdun bir çok yerlerinde ve atelye 

tipinde kurulan bu fabrikalarda yarı otomatik tesislerdir, Bunlardan bazıları, Trakya 

teneke, Honan, Güner Teneke, Coşkun Teneke ve Mosaş tır, Bunların içinde Şimşek (İzmir) ve 

Mosaş (Ceyhan) diğerlerine nazaran daha büyük hatlara sahip kutu fabrikalarıdır„
Gıda sanayiinin bir çok teneke kutu ihtiyacını rahatlıkla karşılamaktadırlar» Bunların 

dışında isimlerini yulcarıda sayamadığımız Ayvalık, Gemlik, Trakya, İstanbul' civarında 

kurulmuş atelyeler vardır ki yağ sanayiine rahatlıkla teneke kutu imal etmektedirler,

Tasaş Türk Ambalaj Sanayiinde bazı otomatik hatlarında büyük yağ fabrikalarına kutu imal et- 

mektedir9 TASAŞ fabrikaları gerek elle, gerek yarı otomatik tesislerle imal edilen 

yağ kutularını otomatik hatlarında otomatik olarak imal etmeğe başlamıştır.

Neticede yağ sanaiinde de ambalaj açığı olması diye bir problem yoktur, Kurulmuş teneke 

kutu fabrikaları bu sanayiinin taleplerini kolaylıkla karşılayabilmektedirler, Meyve suyu 

konsantresi amil eden fabrikalar genellikle Botaş ve Tasaş gibi teneke kutu fabrikalarından 

temin etmektedirlera Türkiye'de henüz meyve suyu büyük ölçüde şişelenmektedir, Bunun 

dışında TAT meyve suyu ve Meysu meyve sularının bir kısmı teneke kutu ve tetrapak (karton 

kutu) ile ambalajlanmak tadır0 TAT meyve suyu teneke kutularını kendi tesislekinde imal etmek

tedir. Bugün meyve suyu sanayii şişeden teneke kutuya ve karton kutuya dönse dahi bu sanayii

nin ambalajını sağlayabilecek gerek teneke kutu tesisleri gerekse karton kutu imal tesisi 

yeterli kalacaktırlar,

IZ- ŞİŞE VE CAM KAVANOZ

Gıda sanayiinin bir kısmıda Paşabahçe Cam fabrikalarının imal ettiği Sınai Gıda kaplarında 

ambalajlanmak tadır. Sınai gıda kapları, kavanozlar, su şişeleri, süt şişeleri, maden suyu 

şişeleri, meşrubat ve meyve suyu şişeleridir„
Paşabahçe cam fabrikalarının imal ettiği sınai kapların gıda kabı olanları sınai kap imala

tının %28-%32 sine geri kalan %70 ni ise içki şişeleri, ilaç şişeleri, vs i kapsamaJctadır» 
Büyüyen cam sanayiinin sınai tap talep kapasitesi ve eklenecek kapasite durumları aşağıdaki 

tablolarda verilmiştirc

.A



1975

19 76

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

SINAİ KAPLAR

TALEP - KAPASİTE - EKLENECEK KAPASİTE ( 1000 TON )

İÇ TALEP İHRACAT ÜRETİM 1975 te mevcut Eklenecek

İMKANI HEDEFİ KAPASİTE KAPASİTE

83 19 102 149

100 25 125 152

115 25 140 152

133 15 148 152

151 20 171 . 137 40

171 13 184 144

191 25 216 152 40

213 19 232 152

238 15 253 152 40

266 25 291 142

29 7 29 7 143 40

332 10 342 147 40

3 71 10 381 152 40



19 77 - 1982 YILLARI YURTİÇİ SATIŞ TAHMİNLERİ ( MİLYON ADET )

SINAİ KAPLAR 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Gıda kapları 22.6 26.1 29.5 33.0 36.5 39.9

Su şişeleri 10.6 11.5 12.4 13.4 14.4 15.5

Süt şişeleri 4.5 5.0 5.5 6..1 6.8 7.5

Maden suyu şişe 5.3 12.0 12. 7 13.1 13.6 14.2

Meşrubat ve meyve şişe 56.0 60.0 64.1 68.2 72,3 76.5

Rakı şişe 35 cl. 67.2 71.7 76.2 80 .9 85.5 90.4

70 cl. 25.0 26.8 28. 7 30.5 32.7 34.7

Bira şişeleri 30.0 36.0 40 05 44.5 49.0 53.5

Şarap şişeleri 10.0 11.4 12. 7 14.1 15.- 16.9

Likör kanyak şişeleri 6.9 7.0 7,1 7.2 7.3 7.4

Penesil in şişeleri 56.0 56.0 56.0 57.0 57.0 57.0

Boza şişeleri 104.0 113.8 129.4 144.0 159. 9 176.6

Kolonya Şişeleri 8.5 9.4 10.3 11.3 12.3 13 4

Mürekkep şişesi 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

Müteferrik şişeler 0. 7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7

Lamba depoları 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5

YEKUN 408.2 448.6 407.4 525.9 565.9 606.8



Paşabahçe cam fabrikalarının sınai gıda kabı imalatı ambalajladıkları gıda sanayii mamulleri 
ni gerekli tevsi programları ile rahatlıkla karşılayabilecek durumdadırlar.

III-KARTON KUTU

Karton kutu, aliminyum folyo ve polietilen kombinasyonu olan 5 katlı ambalaj malzemesidir.
Bu malzeme, steril süt, pastörize süt, meyva suları için uygun ambalaj malzemesidir. Bugün 
Mey su(Kayseri) meyva suları mamullerinin bir kısmını bu karton kutularda (tetra pak) amba

laj la j lamaktadırlar. Kartonu meydana getiren kağıda bugüne kadar dışardan temin edilen bu 
ambalaj malzemesi FETAŞ firması tarafından İzmir civarında kurulan fabrika bu malzemeyi imal 
edecektir ve dolayısiyle süt ve meyve suyu sanayiinin mamullerini ambalaj layacak karton kutu 
yerli imalat olacaktır.

Aşağıdaki tabloda PETAŞ( Plastik endüstri ve ticaret a.ş.) nin süt ve meyve suyu sanayi inin 
ambalajlayabilecek üretim programı ve satış projeksyonu verilmiştir.

Görüldüğü gibi 1979 yılında Petaş kapasitesinin %95.4nü kullanarak 1979 satış projeksyonunu 
karşılayabilecektir. 1979 dan sonraki yılların talibini yatırımın tevsii yahut bu tür yeni

yatırımlar karşılayacaktır.

IV- ALİMİNYUM VE PLASTİK

Aliminyum folyonun kullanıldığı ambalaj malzemeleri toz çorbalar, soslar , baharatlar, v.s. 
gibi gıda maddelerinde kullanılmaktadır. PETAŞ firması bu tür ambalaj malzemesini de imal 
edecektir. Toz çorbalar, soslar baharatlar için 1976 da 1.100.00 m2 lik üretim için pazar 
tesbit edilmiştir.

Plastik ambalaj malzemesi olarak bir çok gıda sanayii tarafından kullanılmaktadır. Bugün 
likit ayçiçeği yağları, yoğurt, turşu, cips gibi birçok gıda mamulleri plastik torbalarda 
satılmaktadır. Gıda maddeleri nizamnamesine uygun olmamakla beraber plastik ambalaj yaygın

dır. Sıhhi açıdan birçok problemler yaratan plastik ambalajın gıda ambalajı olarak kulla

nılmaması, kullanıldığı takdirde gıda nizamnamasine uygunluğu aranmalıdır. İlerdeki inki

şaflarda mahsurlar giderildiği takdirde bazı gıda sanayii mamullerinin ambalajlanmasında 
emniyetle kullanılmalara tahmin edilebilinir.



HACIM MAMUL CİNSİ

I-Süt ve meyve suyu kartonu

1000 cc dört köşe kutu brik aseptik süt kabı 

500 cc " " " " " " "

250 cc " " " " " " "

500 cc üçgen " aseptik " " "

250 cc " " " " "

200 cc " " " ”

500 cc dörtlöşe meyve suyu kabı 

200 cc " " "

189 cc üçgen " "

Yıllara göre kapasite kullanımı: %



1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

19  70

19  71

1972

1973

T A B L O

Bitkisel yağ Bitkisel yağ Margarin Üretimi Yurt içi
üretimi (ithal) üretimi zeytinyağı
(bin ton) (bin ton) ( bin ton) tüketimi

( bin ton)

54.0 49.8 80 78.5

86o0 76.8 88 59., 9

106.0 71.0 98 83.6

90.0 7.6 84.6 87.9

80.0 33.5 100 67.0

98.0 5.1 110 91  2

100.0 __ 120 97.6

110.0 0.02 130 96.1

110.0 5.1 125 97.1

170.0 20.1 133.2 94,6

197.9 26.4 140 68,4

148.5 1.9 175 87.6



SONUÇ

Türkiye'de gelişmiş bir gıda sanayii ve bu gıda sanayiini ambalajlayabilecek gelişmiş 
tir ambalaj sanayii mevcuttur.Rapordan da anlaşılacağı gibi gıda sanayiinin ambalajlan

masında kullanılan teneke ve cam ambalaj sanayii mevcut kapasiteleri ve planlanmış 
tevsii projeleri ile mevcut gıda sanayiini ve kurulmaları öngörülmüş gıda sanayiini 
rahatlıkla ambalajlayabilecek durumdadır.Bu konularda yeni kurulacak teneke ve cam 
ambalaj sanayiine gerek yoktur.

Diğer ambalaj malzemelerinden tetrapak ve plastik son yılların ambalaj malzemeleridir. 
özellikle süt sanayiini ambalajlayan tetrapak karton ambalaj raporda görüldüğü gibi 
mevcut kapasitesi ile 1980 yılına kadar bu sanayii ambalajlayabilecek durumdadır.Her

ki yıllarda ambalajlanabilecek süt miktarı artarsa bu tür ambalaj sanayiinde tevsilere 
gerek ol abi lir.

Flastik ambalaj malzemelerinin gıda mevzuatına uygunluğu şart olmalıdır.Bu gün mahsur

lar görüldüğü ileri sürülen maddelerden tamamen ari kılmabildiği ve bugün kullanılması 
mahsurlu görülen şartlar ortadan kalktığı takdirde bazı mamulun ambalajında kullanıla

bileceği tahmin edilmektedir.

Diğer önemli bir husus,ambalaj sanayiinde kullanılan üretim araçları bunların Türkiye'de 
yapılabilirlik derecesidir.Memleketimizde bugüne kadar,plastik makinaları ve bu maki- 
nalara parça yapabilen atelye seviyesinde müesseseler kurulmuştur.Ancak bu atelye se- 
visesindeki müesseseler sanayideki gelişmeler karşısında kifayetsiz olmuşlardır.Halen 
bu atelye seviyesindeki müesseseler dışında yani ambalajlama makinaları ile otomatik 
teneke kutu imal makinaları,aliminyum imal makinaları cam ambalaj sanayii için maki- 
nalar v.s. yapacak bir tesis yoktur ve böyle bir tesisin süratle kurulması gerekmek

tedir.
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T. C.
BAŞBAKANLIK
DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞINA

"Genel Gıda Sorunları Özel İhtisas Komisyonu" 10.6.176 

tarihinde toplanarak konunun yoğunluğu nedeniyle aşağıdaki 

alt gruplar oluşturulmuştur o

1. Gıda Kontrolü ve Mevzuatı Başkan: Prof.Dr.Zeki Tolgay

2. Beslenme Sorunları Başkan: Prof. Dr.Orhan Koksal

3. Gıda Sanayi Makina ve 
Teçhizat Sorunları

Başkan: Cahit Aral

4. Gıda Sanayi Ambalaj Sorunları Başkan: Pamir Bezmen

5. Soğuk Tekniği ve Depolama Başkan: Yaşar Yaşar

6. Mamul Gıda Pazarlama Sorunları Başkan: Mehmet Aydın

7. Eğitim Sorunları Başkan: Ümran Nafiz Dabakqglu

8. Gıda Sanayi Teşvikleri Başkan: Akman Üner

9. Nakliye Sorunları Başkan: Gürkan Sancay

10. Gıda Politikaları Başkan: Mehmet Aydın

11. Araştırma Sorunları Başkan: Tamer Aydoğ

Prof.Dr. Zeki Tolgay, Prof .Dr. Orhan Koksal, Pamir 

Bezmen, Gürkan Sancay tarafından hazırlanması gereken rapor

lar hazırlanmıştır.

Hazırlanan Raporlar Tanju İpek tarafından birleştiril

miştir.
Saygılarımla

Mehmet AYDIN 
Genel Gıda Sorunları 

Özel İhtisas Komisyonu 
Başkanı
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Yayın ve Temsil Şubesi 
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