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ÖHSÖZ 

Ülkemizin ekonomik, sosyal ye kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 
166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile Yıllık Programların hazırlanması, 223 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı'nın yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 
görevleri arasındadır. 

Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
ikinci, Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara ilave olarak, piyasa 
ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili rol oynamıştır. 

1990-1994 dönemini kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın,. Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik için 
başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa mekanizmasının 
daha fazla etkinlik kazandığı ve KIT'leri özelleştirme 
çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu Plan için 
yapılan özel ihtisas Komisyonu çalışmalarını daha da önemli bir 
hale getirmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince "Özel ihtisas Komisyonları" kurulmuştur. 

özel ihtisas Komisyonları, iktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma 
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teştilatma, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlaklarma daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır. 



özel îhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır. 

Özel ihtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek 
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür. 

Özel ihtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin 
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır. 

Özel ihtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla 
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir. 

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer, bilgi kaynağı niteliğini tayışon Özel ihtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz. 
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I.GİRİŞ; 

I-Sektörün Tarihçesi ye Onetni: 

Eti yenen hayvanların sağlığı, kesimi elde edilen etlerin muhafaza 
ve nakliyesi tarih boyunca hem müstehliki ve hem de mahalli idareyi 
düşündürmüş ve tedbirler almaya zorlamıştır. Eski Mısırda tanrılar adına 
kurban edilen hayvanların kahinlerce canlı muayene edildiği kabartma 
resimlerden anlaşılmaktadır. Tevratta İsrail Oğullarına, insana zararlı 
olabilir düşüncesi ile deve, tavşan, domuz ve dağ faresi yemek yasak 
edilmiştir. Aynı gerekçe ile Kuran’da Kaide süresinde ölmüş hayvan, 
kan,domuz eti, Tanrıdan başkasının adı söylenerek kesilmiş, boğulmuş, darp 
ile öldürülmüş, hastalıktan ölmüş, düşerek ölmüş, boynuzla vurulmuş, kanı 
akmamış,vahşi hayvanlarca öldürülmüş hayvan etleri haram edilmiştir. 

19. asır başlarında Avrupa'da görülen trişin salgınları tedbir 
gerektirmiş ve Fransa'da l.Napolyon devrinde 1807 yılında, önce Paris'de 
daha sonra da 10.2.1810 tarihinde bütün Fransa'da şehir mezbahaları 
kurulması kararı verilmiştir. Almanya'da benzeri sebeplerden 1868 tarihinde 
aynı karar verilmiş ve şehir mezbahaları kurulmaya başlanmıştır. 
OsmanlIlarda ilk benzer teşebbüs İstanbul'un alınışı ile başlamıştır. 
Padişah II. Ahmet'in fermanı ile şehrin muhtelif yerlerine dağılmış olan 
salhanelerin kapatılarak yedikule dışında merkezi ve kontrollü bir umumi 
mezbaha kurulduğu anlaşılmaktadır. 

1988 yılında 500 yıl sonra benzeri bir operasyon İstanbul'da 
tekrarlanmış ve nihayet 30 Ocak 1989'da bir kaç istisna ile başarılı 
olunabilmiştir. 

Osmanlılar zamanında şehir içinde kesim faaliyetlerine müsaade 
edilmemiş, şehir dışındaki kesimhaneler numaralanmış ve şehir bölgelere 
ayrılmış, bu bölgelerdeki kasapların en kısa yoldan et nakli için yalnız 
en yakın kesimhanede hayvan kestirmelerine müsaade edilmiş, bölgelerdeki 
kasap sayıları sınırlı tutulmuştur. 1859'da tartı aletleri, hayvan kesimi, 
kesimlik hayvan tarifi ve mezbaha 1923'de İstanbul'da Alman mühendislere 
inşa ettirilmiş, takip eden yıllarda Ankara ve 1923'de Adana'da benzeri 
mezbahalar kurulmaya başlanmıştır. 

19 Teşrin-ievvel 1922 tarihli Şurayı Devlet kararında salhanelerde 
toplanan gaita ve sairenin salhane sahipleri tarafından mecralara nakline 
dair verilen karardan, o tarihte Fatih'de iki ayrı mahallede kesimhane 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu gün çevre kirliliğini halledemediğimiz 
düşünülürse 1922'de alınan kararın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 

Osmanlı ordusunun et ihtiyacının karşılanması maksadı ile Anadolu'da 
Karakullukçu, İstanbul ve Rumelide ise koyun eminliği kurulmuştu. Bu 
teşkilat her yıl hâzineden muayyen bir ödenek alır ve bölgesinden canlı 
hayvan ve et tedarik ederek kasaplık hayvan kesim ve alım rejiminin 
bozulmasına mani olurdu. Kışın İstanbul şehrinde et kıtlığı olmaması için 
şehir civarında besi çiftlikleri kurulmuştu. Sayacı ocağı denilen bu stok 
yerlerinin en büyüğü Rami'deydi. Benzeri model bugün EBK-Şeker şirketi 
ve MSB arasında mevcuttur. 

Cumhuriyet döneminin üç devrede incelenmesi daha uygun olmaktadır. 
1923-1952 devresi gün aşırı kesim satış ve. stoksuz taze et düzeni içinde 
geçmiştir. Şehirlerde zaman zaman et sıkıntısı olmuş, Belediye narh koymuş 



el altından et satılmıştır. Et Sanayi kurmak gayesi ile 1949'da Amerikalı 
uzmanlar çağırılmış ve raporlar hazırlanmıştır. Modern anlamda ilk et 
sanayii 1952 yılında 871 sayılı Koordinasyon Kurulu Kararı ile faaliyete 
geçen Et ve Balık Kurumu ile başlamıştır. 

EBK'lı et sanayii de 30 yıl kadar sürmüştür.Halen et kesim sanayiinin 
temel yapısı şöyledir. 

a- Yönetmeliğe uygun kesimler 

- Belediye Mezbahaları 
- Et ve Balık Kurumu Kombinaları 
- Özel Et Sanayi Tesisleri 
- Şarküteri Üretim Birimleri 

b- Mezbaha Dışı Kesimler 

- Mezbaha olmayan Belediye ve köy kesimleri 
- Kurban kesimleri 
- Kaçak kesimler 

2~ Sektörün Tanımı ve Sınırlanması ; 

ISIC "Uluslararası Standard Endüstriyel Sınıflandırma-International 
Standard Industrial Classification" konusunda Birleşmiş Milletler ilgili 
komisyonunda halen devam eden revizyona göre " 3111-Et ve Et Ürünleri 
Üretimi" sınıfı, mezbahalarda yapılan sığır, domuz, koyun, keçi, at, kanatlı 
hayvan, tavşan, av hayvanlarının kesimi, hazırlanması ve paketlenmesi ile 
ilgili işlemleri kapsamaktadır. 

Buna göre : 

-Taze soğutulmuş veya dondurulmuş kırmızı etler, 
-Et ve et ürünlerinin kurutma, tütsüleme, tuzlama, salamura içinde 
muhafaza, teneke kutularda konserve etme yöntemleriyle hazırlanması 
ve muhafazası, 

-Sosis ve salam üretimi, 
-Donyağı ve diğer yenen hayvansal iç yağların rendering ve rafinasyonu, 
-Et ve sakatat üretimi, 
-Ham deri ve postlar, dişler ve kemikler gibi yan ürünlerin üretimi 
de bu sınıfa dahildir. 

Ham deriler ile kanatlı hayvan etleri başka komisyonlar tarafından 
incelendiğinden Kırmızı Et ve Mamulleri komisyonu çalışmaları kapsamına 
alınmamıştır. 

MEZBAHA ÜRÜNLERİ SANAYİİNE GİREN MALLARIN GÜMRÜK 
TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONLARI 

Kırmızı Et BB (Sığır) 

020121 Sığır türü hayvanların kemiksiz etleri (buzağı ve dana eti 
dahil) (Taze Soğutulmuş veya Dondurulmuş) 

020122 Sığır türü hayvanların kemikli etleri (buzağı ve dana eti 
dahil) (Taze, Soğutulmuş veya Dondurulmuş) 
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Kırmızı Et KB (koyun) 

020141 Koyun türü hayvanların etleri (Taze, Soğutulmuş veya 
Dondurulmuş) 

Diğer Et 

020110 At, merkep ve katır cinsi hayvanların etleri (Taze Soğutulmuş 
veya Dondurulmuş) 

020123 Manda türü hayvanların kemiksiz etleri (malak eti dahil) (Taze 
Soğutulmuş veya Dondurulmuş) 

020124 Manda türü hayvanların kemikli etleri (Malak eti dahil) (Taze, 
Soğutulmtış veya Dondurulmuş)' 

020131 Ehli domuz türü hayvanların etleri (Taze, Soğutulmuş veya 
Dondurulmuş) 

020132 Ehli olmayan domuz türü hayvanların etleri (Taze, Soğutulmuş 
veya dondurulmuş) 

020142 Keçi türü hayvanların etleri (Taze. Soğutulmuş veya Dondurulmuş) 

020420 Av hayvanlarının etleri ve yenilen sakatat (Taze, Soğutulmuş 
veya Dondurulmuş) 

020449 Diğer etler ve sakatatlar (Taze, Soğutulmuş ve Dondurulmuş) 

Sakatat 

020150 Eczacılık sanayiine mahsus sakatatlar (Taze, Soğutulmuş veya 
Dondurulmuş) 

020160 At, merkep ve katır cinsi hayvanların sakatatı (Taze Soğutulmuş 
veya Dondurulmuş) 

020171 Sığır türü hayvanların karaciğerleri (Taze, Soğutulmuş veya 
Dondurulmuş) 

020172 Sığır türü hayvanların diğer sakatatı (Taze, Soğutulmuş veya 
Dondurulmuş) 

020181 Ehli domuz türü hayvanların karaciğerleri (Taze, Soğutulmuş 
veya Dondurulmuş) 

020182 Ehli domuz türü hayvanların diğer sakatatı (Taze, Soğutulmuş 
veya Dondurulmuş) 

020191 Koyun, keçi türü hayvanların karaciğerleri (Taze, soğutulmuş 
veya Dondurulmuş) 

020192 Koyun, keçi türü hayvanların diğer sakatatı (Taze, Soğutulmuş 
veya Dondurulmuş) 

020199 Diğer yenilen sakatatlar (Taze, Soğutulmuş veya Dondurulmuş) 



Et Mamulleri (Konserveler Dahil) 

020610 At etleri (tuzlanmış, salamura edilmiş veya kurutulmuş) 

020621 Ehli domuz türü hayvanların etleri (tuzlanmış, salamura edilmiş 
kurutulmuş veya tütsülenmiş) 

020622 Ehli domuz türü hayvanların yenilen sakatatı (tuzlanmış,salamura 
edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş 

020631 Sığır türü hayvanların etleri (tuzlanmış, salamura edilmiş 
kurutulmuş veya tütsülenmiş) 

020632 Sığır türü hayvanların yenilen sakatatı (tuzlanmış, salamura 
edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) 

020640 Diğer hayvanların etleri ve yenilen sakatatı (tuzlanmış,salamura 
edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş) 

160110 Karaciğerden mamul, sucuk, sosis, salam ve benzeri 

16012.1 Etten, sakatattan veya kandan mamul sucuk (hava almayan 
kaplarda) 

160122 Etten,sakatattan veya kandan mamul salam (hava almayan kaplarda) 

160123 Etten,sakatattan veya kandan mamul sosis (hava almayan kaplarda) 

160124 Etten, sakatattan veya kandan mamul pastırma (hava almayan kaplar 
da) 

160129 Etten, sakatattan veya kandan mamul diğer ürünler (hava almayan 
kaplarda) 

160132 Etten, sakatattan veya kandan mamul salam (diğer hallerde) 

160133 Etten, sakatattan veya kandan mamul sosis (diğer hallerde) 

160134 Etten, sakatattan veya kandan mamul pastırma (diğer hallerde) 

160139 Etten, sakatattan veya kandan mamul diğer ürünler (diğer 
hallerde) 

Bağırsak (Orj. ve As.) 

050421 Koyun türü hayvanların orjinal bağırsakları 

050422 Keçi türü hayvanların orjinal bağırsakları 

050423 Sığır türü hayvanların orjinal bağırsakları 

050429 Diğer orjinal bağırsaklar 

050431 Koyun türü hayvanların asorti bağırsakları 

050432 Keçi türü hayvanların asorti bağırsakları 
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050433 Sığır türü hayvanların asorti bağırsakları 

050439 Diğer asorti bağırsaklar 

050449 Diğer tam veya parça halinde bağırsakları (Balık hariç) 

Rendering 

050810 Kemik tozu (kemik unu) 

050890 Diğerleri (Kemikler ve boynuzların, iç kemikleri, hu maddelerin 
toz ve döküntüleri) 

050541 Hayvan kanı (sıvı ve kurutulmuş) 

150610 At cinsi hayvanların, hipopotam, ayı, tavşan, karayengeci, 
kaplumbağa vb. nin yağları. 

150620 Paça yağları 

150630 Katı kemik yağı 

150640 Sıvı kemik yağı 

150690 Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar (paça, yağı, kemikten 
döküntülerden vb.den çıkarılanlar, hariç) 

020192 Koyun, keçi, türü hayvanların diğer sakatatı (taze, soğutulmuş 
veya dondurulmuş) 

230113. Et unu 

230112 Et kemik unu 

230113 Kan unu 

230119 Diğer et ve sakatatın unları ve tozları,kıkırdakları 

Ponyagı 

3.50210 İç yağı (Sanayide kullanılanlar, gıda sanayi hariç) 

150220 Diğer iç yağlar. 
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II.MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

Ülkemizde, et sanayiinin geçmişi Belediye mezbahaları üretimine 
dayanmaktadır. Et sanayii ilk kez 1936 yılında toplanan sanayi kongresinde 
ele alınmıştır. 1949 yılında et endüstrisinin durumu ABD'den getirilen 
uzmanlar tarafından incelenmiş ve hazırlanan raporla et endüstrisinin 
kurulmasına karar verilmiştir. 1952 yılında Et ve Balık Kurumu (EBK) 
kurularak faaliyete geçmiştir. EBK' nın kuruluş amacında yurdumuzda hayvan 
ıslahı, kasaplık hayvancılığa yön verilmesi, hayvan ve et ürünleri iç ve 
dış ticareti, kasaplık hayvan üretimi, hayvancılık kredileri, et 
teknolojisinin geliştirilip yönlendirilmesi ve teşviki gibi konular 
bulunmaktadır. Fakat, Kurum bu görevlerini tam anlamıyla yerine getirememiş, 
et sanayii ve teknolojisinde de yakın tarihe kadar kayda değer bir ilerleme 
olmamıştır. Et Sanayiindeki son yıllarda gözlenen bazı temel ilerlemeler 
de, özel sektörün öncülüğünde gerçekleşmiştir. EBK, belirli devrelerde bir 
kısım hayvan alıp, kesen ve satan bir kuruluş olarak kalmıştır. Bugün EBK 
Kombinalarının sayısı 27 dir. EBK. Kombina sayısının artmasına paralel olarak 
kasaplık hayvancılık ve et teknolojisinde gerekli ilerlemeler 
sağlanamamıştır. Bazı hatalı politika ve uygulamalar sonucu EBK. Kombinaları 
kuruluşlarından bu yana yılın çoğu zamanı boş durmakta, üreticinin hayvan 
değer fiyatına alınıp kesilememekte ve ülkemiz et teknolojisinde ileri adım 
atamamaktadır. 

1982 yılında 2678 Sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamında hazırlanan "Özel 
ve Resmi Kombinaların Kuruluş ve İşleyişini Gösterir Yönetmelik" çıkarılarak 
özel sektöre de kombina kurma ve işletme yetkisi verilmiştir. 1983 yılında 
"Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği" çıkarılarak et işletmelerinin uygun 
yerlerde ve entegre bir biçimde kurulmaları öngörülmüştür. Bugün EBK 
Kombinaları ve Belediye Mezbahalarının yanında özel kuruluşlara ait, değişik 
kapasite ve teknoloji seviyede sayı ve kapasiteleri tablo 1 ve 3'de verilen 
kesimhane ve et işletmeleri de kurulmuş bulunmaktadır. Ancak et sanayii 
ve teknolojisinde kaydedilen bu gelişmeler olması gereken düzeyden çok 
uzaktır. Halen et sanayiimiz büyük çapta, her türlü teknoloji ve hijyenik 
koşullardan uzak, pek çok ürünün değerlendirilmediği Belediye mezbaha ve 
köşebaşı kasapçılığma dayanmaktadır. 

Türkiye'de kırmızı et sanayinin temeli 1952 yılında K/871 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Et ve Balık Kurumu ile atılmıştır. Aradan 
geçen 36 yıllık sürede et sanayiindeki önemli gelişmeler son üç yıl içinde 
yoğunlaşmıştır. Avrupa Ülkelerinden Almanya'da kesimin düzenlenmesi için 
ilk yasanın 1868 yılında çıkarıldığı, şehirleşmenin hızlanması ile de et 
sanayiinin gelişmeye başladığını görüyoruz. Daha o yıllarda kesimin kurulan 
kesimhanelerde yapılma zorunluluğu getirilmiştir. 1903 yılına kadar kurulan 
mezbaha sayısı 893'e çıkmıştır. 1988 yılına gelindiği halde ülkemizde kaçak 
kesimlerin hala önüne geçilememesi bu sektörün istenilen düzeye gelmediğini 
açıkça göstermektedir. 

1- Sektördeki Kuruluşlar 

Sektördeki Kuruluşlar; 

a) Belediye Mezbahaları 

b) Et ve Balık Kurumu Kombinaları 
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c) Büyük kapasiteli Entegre Özel Sektör Kuruluşları 
e) Et Mamülleri üreten modern özel sektör tesisleri 

f) Et Mamülleri Üreten Geleneksel Tesisler olmak üzere başlıca beş 
grupta ele alınabilir. 

Sektörde mevcut tesislerin illere göre sayı ve- kapasiteleri Tablo-l'de 
Et ve Balık Kurumu Kombinalarının sayı ve kapasiteleri Tablo-2'de, 2678 
sayılı yasaya göre kurulan veya daha önce kurulmuş olup da adı geçen yasanın 
ilgili maddesine göre modernize edilen Özel Sektör Tesislerinin listesi 
de Tablo 3'de verilmiştir. 

2 - Mevcut Kapasite ve Kullanım 

Tablo l'de gösterildiği üzere ülkemizde toplam 769 adet kesim tesisinde 
27.724 adet/gün büyükbaş ve 168.514 adet/gün küçükbaş, yılda 240 gün 
çalışıldığı dikkate alınarak, 6.653.760 adet/yıl büyükbaş, 40.443.360 
adet/yıl küçükbaş hayvan kesim kapasitesi bulunmaktadır. Büyükbaş kesimlerde 
ortalama 150 kg. küçükbaş kesimlerde ise, ortalama 16 kg. karkas ağırlık 
kabul edilirse 998.064 ton/yıl büyükbaş 647.094 ton/yıl küçükbaş toplam 
1645.158 ton/yıl üretim kapasitesi bulunmaktadır. 1987 yılında mezbaha ve 
Kombina kesimi et üretimi 475.163,3 ton olduğuna göre sözkonusu yılda 
kapasite kullanım oranı % 29 olabilmiştir. 

Et kesim tesislerinin çoğunlukla küçük kapasiteli ve dağınık olmaları 
geçmiş yıllarla ilgili bir kapasite değerlendirmesi yapılmasını 
güçleştirmektedir. 



Tablo 1: Sektördeki Mevcut Kuruluşlar 

11 i 'Kesiıtıhane I .Tip II .Tip III .Tip 
Edirne 4 2 1 1 

Elazığ 8 1 - -

Erzincan 6 - - -

Erzurum - - 2 -

(İlçeler hariç) 
Eskişehir 4 3 _ . 

Gaziantep 3 2 - 1 

Giresun 3 5 2 -

Gümüşhane - - -■ 5 

Hatay 9 - 2 1 

İsparta 6 1 5 -

İstanbul 10 5 7 2 

İzmir 8 12 4 4 

Mersin 6 - 2 1 

Kars 11 3 - 2 

Kastamonu 4 6 2 1 

Kayseri 11 3 - -

Kırklarel i 12 1 4 -

Kı rsehi r 2 - 2 -

Kocaeli 3 4 2 2 

Konya 3 6 1 5 

Kütahya - 5 2 1 

Malatya 5 2 - 1 

Manisa 25 1 3 -

Kombina Topi am 
Günlük Kesim Kapasitesi(Ad.) 

B.baş K.baş 

- 8 191 325 

1 10 326 1765 

2 8 400 1665 

4 6 1200 8750 

2 9 635 4350 

1 6 329 4464 

- 10 230 475 

- 5 380 600 

1 13 279 1490 

- 12 297 530 

5 29 2007 45560 

2 30 1368 7333 

- 9 229 1171 

1 17 528 2832 

1 14 621 2590 

1 15 296 1510 

- 17 293 942 

- 4 110 550 

- 11 400 915 

2 17 1400 3480 
- 8 275 490 

1 9 580 3040 

1 *30 ' 563 3420 



İli Kesimhane l.Tip 11.Tip 

Adana 14 - -

Afyon 6 3 2 

Ağrı 3 - 2 -

Amasya 2 1 2 

Ankara 8 11 5 

Antalya 12 - -

Artvin 5 2 1 

Aydın 26 3 3 

Balıkesir 9 7 4 

Bilecik 2 1 2 

Bingöl - 5 -

Bitlis 4 1 1 

Bolu 12 3 1 

Burdur 5 - -

Bursa 7 2 2 

Çankırı 6 - 1 

Çorum 3 1 4 

Denizli 3 5 -

Diyarbakır 11 - -

Günlük Kesim Kapasitesi (Ad.) 
111.Tip Kombina Toplam B.Baş K.Baş 

1 ı 2 17 662 7545 

2 1 14 603 2082 

- 1 6 256 2260 

2 1 8 530 2250 

1 3 28 1358 4889 

1 - 13 119 399 

- - 8 148 264 

- - 32 349 1050 

3 - 23 712 5530 

- 1 » 6 287. 479 

- 1 6 29.5 2280 

- 1 7 288 2487 

- - 16 167 - 412 

- 1 6 331 2885 

- 2 13 755 3190 

- - 7 80 190 

1 - 9 318 1074 

3 - 11 310 2545 

- 1 12 227 2164 



Günlük kesim kapasitesi (Ad.) 
ili Kesimhane 1. Tip 11.Tip 111.Tip Kombina Toplam B. Baş K.Baş 

K.Maraş 4 2 - - 1 7 256 1156 

Mardin 11 1 - - 1 13 272 2350 

Muğla 11 1 - - 12 83 313 

Muş 2 2 -

- 4 45 126 

Nevşehir 5 3 1 - 9 179 400 

Niğde 3 2 1 - 6 118 343 

Ordu 8 2 2 2 14 375 413 

Rize 6 1 1 - 8 130 60 

Sakarya 3 2 4 2 6 17 1730 6640 

Şamsun - 21 - 1 22 560 1320 

Siirt 7 1 - - 8 50 310 

Sivas 11 3 - 1 1 16 514 2455 

Tekirdağ 6 2 2 2 12 320 1529 

Tokat 3 2 1 1 1 8 331 1183 

Trabzon 2 8 - 2 12 295 205 

Tunceli 7 1 - - 8 79 ■210 

Ş.Urfa 5 4 -
- 1 10 176 2290 

Uşak 3 2 1 - — 6 118 435 

Van 4 1 - - 2 7 625 2694 

Yozgat 3 4 2 - 9 230 1050 

Zonguldak 9 5 6 1 21 506 810 

394 178 90 53 53 769 27.724 168.514 

Sınıflandırma : : lO^Büyükbaş 
11-30 " 

Kesimhane 

1. Tip 
31^50 B. 

51-100 
■baş 11.Tip 

111.Tip 
100,5B, baş ve 
EBK Tesisleri Kombina 
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Sincan Tavuk Kombinası 1976 

Et Pak.Pşrç. 1982 

- Tablo 2-

Kurul 

İli - Tarif 

Et ve Balık Kurumu Kombinaları : 

Günlük Kapasite Toplam teorik kapasite 

lus KB ı (D BB (1) (BB+KB) 
ıi B.ad/gün Ton/gün b.ad./gün ton/gün b.ad/gün ton/yıl(2) 

Ankara 1955 3.000 60 400 60 120 28.000 

Şanllurfa 1968 1.500 30 200 ' 30 60 14.400 

Erzurum 1953 2.200 44 400 60 104 24.960 

Konya 1956 3.000 60 400 60 120 28.800 

Zeytinburnu 1956 2.200 44 400 60 104 24.960 

Bursa 1970 2.000 40 300 45 85 20.400 

Elazığ 1969 1.500 30 300 45 75 18.000 

Kayseri 1971 2.000 40 200 30 70 16.800 

Kars 1972 1.500 30 300 45 75 18.000 

Diyarbakır 1973 2.000 40 200 30 70 16.800 

Adana 1975 2.200 44 200 30 74 17.760 

Tatvan 1976 1.500 30 200 30 60 14.400 

Burdur 1977 2.200 44 300 45 89 21.360 

Amasya 1977 2.200 44 300 45 89 21..360 
Ağrı 1976 2.000 40 200 30 70 16.800 

Gaziantep 1978 1.000 20 100 15 35 8.400 

Sakarya 1978 2.200 44 400 60 104 24.960 

Mani sa 1980 2.200 44 300 45 89 21.360 

Van 1980 2.200 44 200 30 74 17.760 

Afyon 1984 1.800 36 300 45 81 19.440 

Eskişehi r 1984 2.200 44 300 45 89 21.360 

Sivas 1984 1.800 36 300 45 81 19.440 

Malatya 1984 2.000 40 400 60 100 24.000 

Kastamonu 1985 2.000 40 400 60 100 24.000 

Mardin 1987 2.000 40 400 60 100 24.000 

Hakkari 1987 2.000 40 400 60 100 24.000 

Bingöl 1987 2.000 40 400 60 100 24.000 

54.400 1.088 8.200 1.230 2.318 556.320 

Not: 1) BB karkas ağırlığı 150 kg KB karkas ağırlığı 20 kg alınmıştır. 
2) Bir yıl 240 işgünü kabul edilmiştir. 



Tablo 3: 2678 Sayılı Yasaya Göre Açılma İzni Alan Faal Durumdaki Tesisler 

Sıra No, Unvanı  •  İli Kapasite 

1 Beşler Et Gıda San. Tie. A.Ş. İstanbul 50 BB/g ve 200 KB/g 
2 Coşkun Et ve Mamülleri San. Tie. A.Ş. İstanbul 50 BB/g ve 200 KB/g 
3 . Apikoğlu Kardeşler Koli. Şti. (ETSAN) İstanbul 50 BB/g ve 200 KB/g 
4 Demircioğlu Gıda ve Et Sanayi A.Ş. Adapazarı 300 BB/g ve 1000 KB/g 
5 Pınar Entegre Et ve Yem San. A.Ş.(l) İzmir 175 BB/g ve 750 KB/g 
6 Seven Et Gıda San. Tie. A.Ş. İstanbul 100 BB/g ve 400 KB/g 
7 Oral Et Entegre Tesisleri A.Ş. Erzurum 200 BB/g ve 1000 KB/g 
8 Kule Kardeşler Et Kombinası San.Tie.Ltd.Şti. Afyon 50 BB/g ve 200 KB/g 
9 Maret Marmara Besicilik ve Et San. Tie. A.Ş. İstanbul 400 BB/g ve 2500 KB/g 
10 Çoban Et Entegre Tesisleri İzmir 100 BB/g ve 500 KB/g 
11 Harcancı Et Entegre San. ve Tie. Ltd. Şti. Ankara 50 BB/g 
12 İmeks Hayvancılık Gel. ve Et Ent. Tes. A.Ş. Ankara 100 BB/g ve 1000 KB/g 
13 İsmet Turan Et Kombinası Adana 3000 KB/g 
.14 Van Et Entegre Et San., ve Tie. A.Ş. Van 200 BB/g ve 1250 KB/g 
1.5 Boğaziçi Et ve Gıda San. Koli. Şti. İstanbul (Şartlı İzin) 50 BB/g ve 100 KB/g 
16 Ülta İnş. Mak. Yedek Parçaları İth. İhr. 

San. ve Tir. \.Ş. (Şarket) Sivas (Şartlı İzin) 150 BB/g ve 600 KB/g 
Ahmet Mühsurler Afyon (Şartlı İzin) 80 BB/g 

18 Selahattin Mühsürler Afyon (Şartlı İzin) 100 BB/g 
19 Ali Şevki Topçu Afyon (Şartlı İzin) 50 BB/g 

Toplam 2255 BB/g 1290 KB/g 

Ettat Güncüoğlu Erzurum 250 BB 1250 KB 
Başyazıcıoğlu (Besler) Kayseri . 50 BB 200 KB 

vÖzser Erzurum 150 BB 600 KB 
M. Özdabak Ankara 50 BB 200 KB 
M. Maç Konya-Ereğli 50 BB 200 KB 

Et taş Erzurum 200 BB 1000 KB 
Aketsan Niğde-Aksaray 200 BB 1000 KB 
Ersan Erzincan 200 BB 1000 KB 
Karset Kars 200 BB 1000 KB 
R.Kobal Erzurum 200 BB 1000 Kû 

Toplam 3805 BB 20350 KB 

Belediye Düzce 50 BB 200 KB 

Belediye Nizip 50 BB 200 KB 
Belediye İstanbul 350 BB 7Ö00 KB 
Belediye Balıkesir 160 BB 1600 KB 

Toplam 610 BB 9000 KB 
Toplam (4415) (29350) 
Toplam (3415) (24350) 

Lpnot: (1) Bir yıl 240 işgünü, bir işgünü 8 saat olarak kabul edilmiştir. 
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Kurulu kesim kapasitesi, 1987 yılı kasaplık büyükbaş varlığı olan 
4.404.444 adet ve küçükbaş hayvan varlığı olan 18.950.629 adet ile 
karşılaştırıldığında gerek büyükbaş gerekse küçükbaş kesim kapasitesinin 
fazla olduğu görülmektedir. 

3 - Üretim 

% 50 randımanlı bir sığır kesildiğinde, canlı ağırlığına oranla elde 
edilecek ürünler aşağıda gösterilmiştir. 

Ürünler % 

- Karkas . 50 
(Kemikler) (16) 

- Yenebilen iç organlar 16 
(Başeti, dil ve beyin dahil) 

- Deri ve deri yağı 16 

- Kan 3 

- İç yağlar 
(Böbrek, pelvik, kalp ve çöz 
yağları dahil) 4 

- Boynuz, tırnak, ayaklar, kafatası 11 
işkembe ve bağırsak içeriği 

Toplam 100 

% 50 randımanlı bir sığırda biyolojik ve hijyenik olarak elde edilecek 
ürünlerin canlı ağırlığa oranı ise aşağıda gösterilmiştir. 

Ürünler % 

- Karkas eti 34 
(kemiksiz) 

- Yenebilen organlar 14 

- Kan 3 
- Yağlı dokular 4 

Toplam 55 

a) Üretim Yöntemi - Teknoloji 

Burada yukarıda üretilen her sınıf ürün ele alınarak, mevcut teknolojik 
durum çok kısaca belirtilecek ve sonra en son teknolojiye göre yapılması 
gerekli hususlar sıralanacaktır. 

Öncelikle hayvan kesimleri dikkate alındığında; yukarıda da belirtildiği 
gibi yurdumuzda kesilen hayvanların halen büyük bir bölümü çok küçük ve 
iptidai metodlarla kesilmektedir. Bu kesimler sonucu hayvanın yan ürünleri 
değerlendirilmemektedir. Uzun ve yeterli soğutma ve muhafaza tesisleri 
bulunmadığından elde edilen karkaslar hiç de uygun olmayan koşullaTHa kasap 
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dükkanlarına taşınmaktadır. İlkel kesim yerlerinde karkas soğutma ve 
dinlendirme yerleri bulunmadığından karkaslar olgunlaştırılmamaktadır. 
Bu tip işletmelerde, hayvanların - verdiği randımanlar belirlenememekte, gebe 
dahil hir türlü hayvan kesilmektedir. Karkas et kalitesi yenebilir et oranı 
kalitesi yönünden hiç bir değerlendirmeye tabi tutulmamaktadır. Etler kasap 
dükkanlarında kilogram işi uygun olmayan bir şekilde satılmaktadır. Kasap 
dükkanlarında elde edilen kemikler de değerlendirilmemekte ve atılmaktadır. 
Türkiye'de bütün kasaba ve şehirlerin pek çoğunda bu manzara aynıdır. 
Hayvanlar küçük belediye mezbahaları veya işletmelerinde kesilmektedir. 
Yurdumuzda et sanayii dalında alınması gerekli ilk tedbirlerden biri dağınık 
kesimlerin kaldırılması ve hayvanların büyük ve modern işletmelerde kesilerek 
her türlü ürünün en etkin şekilde değerlendirilmesinin sağlanmasıdır. 

Kesimhanelerde; sığır, manda, keçi ve koyun tam askıda kesilmelidir. 
Kesim ve yüzüm sırasında dikkatli davranmalı, karkas ve diğer ürünler 
özellikle deri, bağırsak, ayaklar ve iç organlar herhangi bir zarar olmadan 
alınmalı, muhafaza edilmeli ve işlenmelidir. Kan, hijyenik kurallara göre 
toplanıp rendering işletmesine sevk edilmelidir. Yurdumuzda, bazı işletmeler 
teknolojik imkanları nisbeten iyi dahi olsa, teknoloji uygulamadaki bilgi 
noksanlığı nedeniyle başta et olmak üzere bütün diğer yan ürünler kalite 
kaybına uğrayarak elde edilmekte ve işlenmektedir. 

Karkaslar kesim sonrası temiz su ile yıkanıp, bezlendikten sonra, karkas 
soğutma ve dinlendirme odalarına alınmalıdır. Kesimhanenin kuruluşunda bütün 
bölümler tüm teknolojik işlemleri uygulamaya elverişli olarak 
projilendirilip, planlanmalıdır. Otomasyona yer verilmeli, ürünler ile insan 
eli ve insan gücü teması mümkün olan ölçüde azaltılmalıdır. 

l„a Taze Et Ürünleri 

Bugün için yurdumuzda; rosto, bonfile, biftek, pirzola, parça et, 
kuşbaşı ve kıyma gibi taze et ürünleri üretiminde belirgin, standart ve 
modern teknoloji uygulanmamaktadır. Bu ürünler, yurdumuzun çeşitli 
yörelerinde çok gelişi güzel olarak elde edilip, satılmaktadır. Bu ürünler; 
kesimden sonra en az 24 saat 0 -4 C arasında ve nispi rutubeti ayarlı karkas 
dinlendirme odalarında soğutulmuş, dinlendirilmiş ve kalite sınıfları ile 
yenebilir et verimi yani karkas grandingi tesbit edilmiş karkaslardan, 
bilimsel kurallara uygun olarak yapılan standart parçalama sonucu 
üretilmelidir. Değişik kalitedeki karkaslardan elde edilebilecek ürünler 
kalite bakımından çok farklıdır. Standard parçalama sonucu elde edilen 
ürünler; teknolojik kurallara uygun olarak paketlenip; etiketlenmeli ve 
soğuk zincir içerisinde temiz ve hijyenik kurallara uygun olarak taşınmalı 
ve pazarlanmalıdır. İhraç edilecek taze et ürünleri yine karkas parçalanıp 
paketlenerek ihraç edilmelidir. Özel istek olmadıkça karkas halinde ihracat 
yapılmamalıdır. 

1.1) Dondurulmuş Et Ürünleri. 

Bugün, dünyada ve yurdumuzda taze et ürünlerinin büyük bir oranı 
dondurularak belirli süreler muhafaza edilmektedir. Etlerin dondurularak 
muhafazası konusu, yurdumuzda çok basite alınmaktadır. Et işletmecilerimiz 
bu işi bildiklerini zannetmekte ve önemsememektedirler. Halbuki, bugün geniş 
çapta uygulanan dondurarak muhafaza ileri derecede bir teknolojik bilgiyi 
gerektirir. Karkgs halinde dondurarak muhafaza yerine karkaslar kalitelerine 
göre toptancı veya gerakendeci parçalara parçalanmadı, uygun şekilde 
paketlenmedi, önce- 40 C de şoklanarak dondurulma ve sonra da - 20 C de 
muhafazaya alınmalıdır. 
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Dondurma ve muhafaza şartları ve süresi üzerinde önemli etkenler; 
karkasın elde edildiği hayvanın türü dahil karkasın fizyolojik yaşı, 
paketlemenin şekli, ürünün çeşidi, depolama odalarının durumu olmaktadır. 
Doldurularak muhafaza edilmiş et ürünlerinin taşınmasında, işlenmesinde, 
pazar lanmasmda ve tüketiminde de gerekli bilgilerin kişilere verilmesi 
şarttır. 

2. İşlenmiş Et Ürünleri 

2. 1. Parça Halinde İşlenmiş Et Ürünleri 

2. l.a Pastırma ve Füme Etler 

Yurdumuzda işlenen en önemli parça halinde et ürünü pastırmadır. Son 
yıllarda, bazı işletmeler çok az miktarlarda pişirilmiş etleri tütsülüyerek 
"füme et" adı altında üretmeye çalışmaktadırlar. Bu ürünlerin değişik etler 
ve işleme teknolojisi kullanılarak çeşit bakımından artırılması 
gerekmektedir. Değişik çeşitte, görünümde ve lezzette, tam veya yarı 
pişirilmiş, tüketime hazır veya yarı hazır bir kişilik, aile tipi veya toplu 
tüketim tipi, dilimlenmiş veya dilimlenmemiş füme et ürünleri üretilmelidir. 
Bugün et sanayiinde gelişmiş teknolojilerde çeşitli sığır, koyun ve domuz 
etlerinde bu tip pek çok ürün pazarda bol miktarda pazarlanmakta ve ihraç 
edilmektedir. Bu yöndeki araştırmalar devlet ve özel sektör kuruluşları 
tarafından desteklenmelidir. 

Kendimize has bir ürünümüz olan pastırma üretiminde ise yıllarca hiç 
bir teknolojik ilerleme sağlanamamıştır. Pastırma, halen bazı küçük 
işletmelerde ustaların becerisine bağlı olarak doğal koşullar altında 
üretilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle de üretim mevsimlik olmakta, bazı 
kişilerin tekeli altında kalmakta, standart ve kaliteli ürün üretilememekte, 
yan ürünleri değerlendirilememektedir. Pastırma üretimimiz konusunda ilk 
başta et seçiminden başlayıp üretimin tüm aşamalarında teknolojik' kurallar 
uygulanmalıdır. Üretim standardize edilmeli, klimalı tesislere geçilmeli, 
uygulanacak katkı maddeleri, sıcaklık, nisbi rutubet, presleme, çeşitli 
proses aşamasındaki süreler, paketleme şekli, ürün çeşidi ve kalitesi 
konusunda çalışmalar yapılıp pratiğe aktarılmalıdır. Biz Türklere ait olan 
bu ürüne bugün Yunanlılar sahip çıkmakta ve Avrupa ülkelerine yönelik Yunan 
Pastırması diye reklamda bulunmaktadırlar. Bugün .ABD ve Avrupa ülkelerinde 
pişirilmiş, tütsülenmiş ve değişik şekillerde baharatlanmış "pastrami" diye 
isimlendirilen sığır etinden üretilen bir ürün ihtimaldir ki ismini ve 
kaynağını pastırmadan almıştır, ülkemizde ise kendi ürünümüz olan pastırma 
üretimi konusunda hiç bir çalışma yapılmamıştır. 

Pastırma tipi parça etler işlenmesinde temelde küring (1) 
uygulnmaktadır. Pastırma üretiminde kuru küring işlemi uygulanmaktadır. 
Parça et ürünleri üretiminde uygulanacak küring yöntemleri; kuru veya yaş 
küring, yaş küring içerisinde de daldırma veya çeşitli injeksiyon yöntemleri 
üzerinde durularak en uygunu seçilmelidir. Kliring işleminde uygulanacak 
çeşitli katkı maddeleri örneğin polifosfatlar (2) tumbling ve (3) massaging 
gibi işlem teknolojileri üzerinde de çalışmalar yapılıp. pratiğe 
aktarılmalıdır. 

(1) Kuring : Etlerde tuz, nitrat ve / veya nitrit ilave edilerek değişik 
tat ve aromada yeni ürünler elde edilmek üzere işlenmesi, 
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(2)~(3) Tumbling ve massaging: Çeşitli taze etlerin vakumlu veya 
vakumsuz çalışan makinalarda döndürülerek veya belirli yoğurma ve çevirme 
işlemi yapılarak gevrekleştirilmesi ve işlenmesidir. 

Bu ürünler açısından üzerinde durulacak diğer önemli bir husus ise 
her ürün çeşidi için uygun olan starter kültürlerin geliştirilmesi ve 
bunların üretilerek işletmecilere kullanabilecekleri formlarda 
ulaştırılmasıdır. Bu konuda özellikle araştırma Kurumlarma görev 
düşmektedir. 

2.1.b Konserve Ürünler 

Temel konserve işlemi teknolojisi uygulanarak üretilen et ürünleridir. 
Dünyada teneke veya alüminyum kutular içerisinde üretilip pazarlanmaktadır. 
Çeşitli sığır, koyun ve özellikle domuz etinden bir kişilik, aile tipi veya 
toplu tüketim yerleri için bu tip et ürünleri üretilip pazarlanmaktadır. 
Ancak, dünyada bu gibi ürünlerin oranı diğer sınıf et ürünlerine göre pek 
fazla değildir. Bu tip et konserveleri; daha ziyade çeşitli sebze, makarna, 
şehriye ve soslu ürünlerle karışık işlenerek hazır yemekler şeklinde 
pazarlanmaktadır. Özellikle gelişmiş teknolojilerde, Amerika ve Avrupa 
Ülkelerinde konserve teknoloj.isi uygulanarak işlenmiş, kutularda piyasaya 
sürülen etli hazır yemekler teknolojisi çok gelişmiştir. Yurdumuzda da aynı 
şekilde etli hazır yemekler teknolojisi geliştirilmelidir. Özellikle tam 
ve tropikal tip etli konserveler üretilerek hem yurt içinde pazarlanmalı 
ve hem de bu tip ürünlerin komşu ülkelere .ihracatı konusu geliştirilmeye 
çalışılmalıdır. Etli konserveler konusunda, özellikle çeşit ve katkı 
maddeleri üzerinde araştırmalar yapılmalıdır. 

Etli konserveler konusuna, sakatatların değerlendirilmesi bölümünde 
de temas edilecektir. 

2.2.Kuşbaşı ve Kıyma Büyüklüğünde İşlenen Et Ürünleri 

2.2.a Sucuk : 

Sucuk ta biz Türk'lere özgü bir üründür. Bu ürün işleme teknolojisi 
yönünden Amerika ve AvrupalIların fermente ve kuru sosis ve salamlarına 
benzemektedir. Fakat bunlardan farklı pek çok yönü de mevcuttur. Sucuk, 
gerçekte fermente ve kurutulmuş bir üründür. Bugün yurdumuzda sucuk yapım 
teknolojisi, işletmeden işletmeye büyük farklılıklar arzeden, standart ve 
teknolojik bir üretim teknolojisi olmayan bir ürün durumundadır. Halen 
Türkiye'de sucukların büyük bir kısmı değişik ve çoğunlukla uygun olmayan 
reçetelerle çok düşük kaliteli etlerden küçük kasap dükkanlarında veya 
işletmelerde iptidai 'koşullarda üretilmektedir. Büyük işletmelerde üretilen 
sucuklarda dahi tam teknolojik bir üretim uygulanmamaktadır. Nitekim sucuk 
fermente bir ürün olduğu halde üretiminde gerekli fermantasyon 
yapılmamaktadır. Ülkemizde sucuk üretiminde bir "şans inokülasyonu ve 
fermantasyonu" uygulanmaktadır. Fermantasyon için gerekli olan starter 
kültürler sucuğa ilave edilmemektedir. Bazı işletmeler, dışarıdan 
getirdikleri ve hiçte uygun olmayan bazı katkı maddelerini ve starter 
kültürleri sucuk hamuruna katmaktadırlar ki bunlar da çoğu kez faydadan 
ziyade hatalı sonuçlar doğurmaktadır. Sucukta kullanılacak starter kültürler 
konusunda yurdumuzda yapılan ve sonucu kesin olarak belli olan araştırmalar 
ve belirlenen starter kültürler mevcuttur. Bu starter kültürler üretilerek 
kullanılmalıdır.Sucuk üretimi konusunda diğer temel problemler ise sucuk 
olgunlaştırma yerlerinin olgunlaştırma sürecinde değişecek olan sıcaklığı, 
nisbi rutubetli ve hava cereyanıdır. Bunların sağlanması için ise üretimde, 
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muhakkak surette klimalı olgunlaştırma odalarına geçilmelidir. Olgunlaştırma 
şartları ve süresi araştırma sonuçlarına göre uygulanmalıdır. Bugün 
yurdumuzda resmi ve özel pek çok büyük işlptmede dahi sucuklar doldurulduktan 
sonra yanlış uygulamalar yapılarak sucuklar "ayazlanmakta","güneşlenmekte", 
gündüz dışarı alınıp gece içeri sokulmakta veya fırınlanmaktadır. Bunlar 
hatalı uygulamalardır. Sucuk üretiminde diğer önemli problemler ise sucuk 
katkı maddeleri ve reçeteleri, sucuk yapımı için ve fermentasyonun seyrini 
takip edememektedir. Bu problemler tek tek ele alınarak üzerinde çalışılmalı 
ve sonuçlar tüm işletmelerde aynı şekilde uygulanmalıdır. 

Yurdumuzda sucuk ve benzeri ürünler olarak yalnız tek bir çeşit ürün 
üretilmektedir. Bu ürünün, üretim teknolojisini standardize edip sucuk 
üretimini belirli bir esasa oturttuktan sonra, sucuk benzeri diğer çeşitli 
fermente et ürünlerinin geliştirilmesi yönünde devletin ve özel kuruluşların 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerine girmesi şarttır, Çeşitli Avrupa 
ülkelerinde, özellikle İspanya, Portekiz, İtalya, Almanya ile Yugoslavya, 
Bulgaristan ve Romanya gibi Doğu Avrupa Ülkelerinde sucuk imalinden belirgin 
varyasyonlar gösteren pek çok çeşit çiğ veya pastörize edilmiş, tütsülenmiş 
veya tütsülenmemiş fermente, kuru veya yarı kuru sosis ve salamlar 
üretilmektedir. Türkiye'de de bu tip ürünlerin geliştirilmesi konusunda 
çalışılmalıdır. 

Yurdumuzda sucuk üretim teknolojisi standardize edilerek pratiğe 
aktarılmadığı için sucuk üretiminde pek çok hileler olmakta, halk sağlığını 
tehdit edici boyutlarda sonuçlarla karşılaşılmakta, üretilen sucuklarda 
belirgin bir kalite olmamaktadır. Halen, yurdumuzda kaliteli bir sucuk nedir, 
nasıl olmalıdır gibi soruların cevabı tam olarak belirlenmiş değildir. Türk 
Standartları Enstitüsü'nün bu konudaki standartları yetersizdir. Sucuk katkı 
maddeleri kimyasal bileşim ve mikrobiyolojik açıdan reçeteleri ise oransal 
yönden belirlenecek normlara göre imalatçılar da eğitilmelidir. 

Sucuk hamurunun doldurulacağı kılıflar; özellikle titizlikle hazırlanmış 
hava kurusu sığır ince bağırsakları veya kalojenden yapılmış yapay kılıflar 
olmalıdır. 

Üretilmiş ve piyasaya sürülmeye hazır hale gelen sucuklar, uygun 
paketleme materyali kullanılarak vakumla paketlenmeli, etiketlenmeli ve 
soğuk zincir içerisinde pazarlanmalıdır. Teknik ve hijyenik yönlerden kontrol 
edilmeli ve uygun üretim yapmayan tesislere izin verilmemelidir. 

2.2.b Kavurmalar 

Kavurma üretimi ve tüketimi bizim ülkemize özgüdür. Kaliteli olarak 
üretilen kemiksiz sığır kavurması ve kemikli ve kemiksiz koyun kavurması 
halkımız tarafından aranan bir üründür. Kavurmaya karşı talebin nisbeten 
düşük olmasının başlıca nedenleri, diğer işlenmiş et ürünlerinde de olduğu 
gibi fiyatının halkımız tarafından oldukça yüksek bulunması ve kaliteye 
karşı güvensizliktir. Tüm işlenmiş et ürünlerinde kaliteye karşı olan 
güvensizlik bazen haklı nedenlere dayanmaktadır. 

Kavurma üretiminde; yerleşmiş belirgin bir teknoloji yoktur. Kavurma 
üretimi çoğunlukla küçük işletmelerde yapılmaktadır. Kavurma üretim 
teknolojisi de tüm detayları ile belirlenmeli ve belirli şartlar taşıyan 
işletmeler dışında üretilmesine izin verilmemelidir. 

Kavurma üretiminde seçilen etlerin yağ oranı uygun katkı maddeleri 
ve bunların kaliteleri üzerinde durulmalıdır. Yurdumuzda kavurmalar aşırı 
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yağlı üretilmektedir. Üretim teknolojisinde; üretim makinaları, uygulanacak 
sıcaklık ve süreler, doldurma ve paketleme şekilleri ile muhafaza koşulları 
üzerinde çalışmalara ihtiyaç vardır. Bugün kavurmalar genelde gayri muntazam 
şekillerde çok büyük teneke kutulara doldurulmakta,ağızları lehimlenmekte 
ve pazarlama sırasında da tenekeler açılarak kavurmalar açıkta 
pazarlanmaktadır.Bu işleme ve pazarlama şekli ürün kalitesi ve hijyenik 
açıdan hiç de uygun bir işlem değildir. 

Yurdumuzda kavurma benzeri özellikle kemiksiz çeşitli varyete ürünler 
geliştirilmesi, bunların iç ve dış pazar olanakları üzerinde de çalışmalara 
yer verilmelidir. Kavurma ve benzeri ürünler üretiminde özellikle kemiksiz 
sığır ve koyun etleri, kaliteli kabuk yağları ve iç yağları kullanılmalıdır. 
Kavurmada kullanılacak et parçalarının büyüklüğü de oldukça 'önemli bir 
husustur. Etler kuşbaşı büyüklüğünde ve keskin bıçakli kuşbaşı makinalarmda 
kesilerek elde edilmelidir. Etlerin kesimi ve doğranması el ile 
yapılmamalıdır. Kavurmaya işlenecek etlere, de çeşitli katkı maddelerinin 
injeksiyonu ve etlerin tumbling ve maşsagingi üzerinde de çalışmalar 
yapılmalıdır. 

Anadolu'da 10-15 yıl öncesine kadar oldukça yaygın olan ve bugün ise 
Anadolu'nun, yalnız bazı bölgelerinde köy ve kasabalarda evlerde, güz 
aylarında bir kaç koyun ‘veya bir sığır kesilerek kışlık kavurma üretimi 
yapılmaktadır. Bu tip kavurma üretiminde etler kıyma büyüklüğünde 
parçalanmakta, sonra açık kazanlarda bol miktarda et ve iç yağı içerisinde 
pişirilmekte ve sonra da leğen şeklindeki kaplara dökülerek dondurulmakta 
ve, kışın soğuk kilerlerde asılarak muhafaza edilmekte ve kullanılmaktadır. 
Bu ürün, İç Anadolu'nun köy ve kasaba evlerinde çok sevilerek tüketilen 
bir kahvaltılık ürün olduğu gibi özellikle çok çeşitli çorbalara, yemeklere 
katılmakta, hem besleme yönünden yararlı olmakta ve hem de yemeklere çok 
özel lezzet ve çeşni vermektedir. Bu tür kavurma üretim şekli üzerinde 
yurdumuzda teknolojik anlamda hiç bir çalışma yapılmamıştır. Bu ürünümüz 
bugün için kaybolma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu ürün ve varyetleri 
üzerinde çalışmalara hemen başlanmalıdır. Bu şekilde üretilecek bir ürünün 
yurt içinde önemli ölçüde bir pazar bulacağı muhakkaktır. Diğer taraftan 
et kıyma haline getirilerek işlendiği, için bağ dokuca zengin bazı ,sert 
etlerin bu şekilde değerlendirilmesi de mümkün olacaktır. , 

2.2.C Kıyma Halinde Parçalanarak Üretilen Diğer Et Ürünleri 

Bugün, dünyada çeşitli ülkelerde ve et sanayiinde gelişmiş ülkelerde 
kıyma büyüklüğünde parçalanan etlerden çok çeşitli, salçalı, salçasız, 
soslu veya sossuz köfteler, et (loaf) somunları, hamburger, (1) patti, 
(2) chilli, (3) tacos ve benzeri ürünler üretilmektedir. Bunlar genelde, 
teneke kutular içerisinde pişirilmiş ve konserve . edilmiş olarak 
pazarlanmaktadır. Et loaf lan; içerisine küçük doğranmış,, haşlanmış veya 
pişmiş bezelye ve havuç parçaları konularak hazırlanmakta ve çeşitli 
şekillerde ambalajlanarak pazarlanmaktadır. ‘ 

Yurdumuzda, bu tip ürünlere benzer et ürünü üretimine hemen hemen 
hiç başlanmamıştır. Bu tip pişmiş ve konserve edilmiş, özellikle değişik 
soslu ve salçalı et köftelerinin iç piyasada; evlerde ve özellikle toplu 
tüketim yerlerinde ve dış pazarda satış şansı olacaktır. Bu tip ürünler 
ısıtılarak tüketildiği gibi makarna ve spagetti gibi ürünler üzerine 
dökülerek de tüketilmektedir. 

Etlerin kıyma halinde parçalanması suretiyle üretilen diğer bir ürün 
sınıfı, bugün dünyada çok fazla tüketilen hamburger ve patti tipi 
ürünlerdir.Hamburger ve patti sanayii ve tüketimi dünyada gıda sanayii 
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içerisinde çok büyük bir yer işgal etmektedir. Tanınmış birkaç büyük 
hamburger firması dünyamıza girmiş bulunmaktadır. Hamburger ve patti üretim 
pazarlama teknolojisi,yurdumuzda hemen hiç başlamamış durumdadır. Bu konuya 
et sanayicilerinin büyük önem vermesi gereklidir. Çünkü kaliteli ve standart 
hamburger üretiminin pazarlanamaması diye bir problem sözkonusu olamaz. 
Bugün zaten bazı firmaların çok meşhur olup, dünya piyasalarına hakim 
olmalarının nedeni şaşmayan standartları ve belirgin kaliteleridir. 

Hamburger, patti ve et köfteleri şeklinde hazırlanacak diğer tip bazı 
ürünler ise kahvaltılık ürünlerdir. Dünyanın pek çok ülkesinde, 
kahvaltılarda bu tip taze et ürünleri yaygın olarak tüketilmektedir. 
Yurdumuzda kahvaltılık olarak hazırlanan taze et köfteleri konusu hiç ele 
alınmamıştır. Bu ürünlerin üretimi üzerinde durulmalıdır. 

Ülkemizde, özellikle büyük şehirlerde hızlı yemek servisinin gerektiği 
yerleşim bölgelerinde son yıllarda hamburger restoranları ve satış yerleri 
çoğalmaya başlamıştır. Ancak, üretilen hamburgerlerde hiç bir standart 
ve belirgin bir kalite yoktur. 

(1) Tuzsuz, Katıksız Hamburger 
(2) Acılı, Baharatlı, Su Oranı Yüksek Et Yemeği 
(3) Acılı, Lahmacuna Benzeyen Kıyma Tipinde Et Ürünü. 

Bu restoranlar temel teknolojik bilgiden yoksun olarak ve hijyenik 
olmayan koşullarda kendi hamburgerlerini dışarıdan çeşitli kıyma ve katkı 
maddeleri alarak hazırlamaktadırlar. Bu konu üzerinde, özellikle toplumun 
beslenmesi ve sağlığı açısından önemle durulmalıdır. Bu tip işletmelerin 
tükettiği hamburgerler muhakkak surette belirli bir teknoloji ile standard 
olarak et işletmeleri içerisinde hazırlanmalı konu ile ilgili araştırma 
sonuçları değerlendirilmeli ve yenileri de yürütülmelidir. 

2.3 Emülsiyon Teknolojisi Uygulanarak İşlenen Et Ürünleri(Sosis,Salam) 

Genelde etlerin emülsiyon haline getirilmesi ve çeşitli işlem 
teknolojileri uygulanması ile üretilen et ürünleri sosis ve salamlardır. 
Dünyada birbirlerinden temel işlem teknolojisi bakmından farklılık gösteren 
250 çeşit kadar sosis ve salam mevcuttur. Eğer bazı reçete ve yöresel 
farklılıklar da eklenirse bu çeşit sayısı çok daha artmaktadır. 

Sosis ve salamlar, belirgin işlem teknolojileri ve görünümleri ile 
birbirinden ayrı iki et ürünü sınıfını oluştururlar. Ancak temel üretimleri 
emülsiyon teknolojisine dayanır. Bugün dünyada mevcut çok çeşitli sosis 
ve salamlar için standard bir sınıflandırma ve Standard bir isimlendirme 
sistemi dahi geliştirilmiştir. 

Türkiye'de sosis ve salam üretimi oldukça yenidir. Bu ürünler, ancak 
son yıllarda üretilmeye ve toplumun belirli kesiminin mutfağına girmeye 
başlamıştır. Sosis ve salam üretim teknolojisi oldukça spesifik bir 
teknolojidir ve yetişmiş eleman gerektirir.Yurdumuzda bu ürünlerin üretimi 
konusunda et işletmeleri arasında belirgin bir standarizasyon ve tutarlılık 
yoktur. Sosis ve salam üretimindeki makina seçiminden itibaren yurdumuzdaki 
işletmeler genelde Avrupa orijinli bazı firmaların deneme ünitesi gibi 
çalışmaktadırlar. Yabancı firmalar, sosis üretim teknolojisinde, pek çoğu 
faydasız, hatta etkisi bilinmeyen ve çoğunluğu da ülkemizde üretilebilen 
maddeleri yurdumuza sosis ve salam katkı maddesi olarak sokmakta, satmakta 
ve denemektedirler. Bugün et işletmelerimiz, çok çeşitli yabancı firmaların 
çeşitli deneme reçetelerini araştırır mahiyette çalışmaktadırlar. Yabancı 
firmalardan gelen uzman adı verdiğimiz kişiler de genelde ustabaşından 
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farklı seviyede değillerdir. Bu deneme mahiyetindeki yabancı reçeteler 
ise kendi toplumumuzun damak zevkine de hitap etmemektedir.Luzümsüz ve 
fantazi isimli ve üzerlerinde kimyasal terkibi dahi belirtilmeyen, ne 
oldukları belli olmayan, her üretici firmanın değişik bir isim taktığı 
bu katkı maddeleri ve reçeteler kullanımına ülkemizde bir son verilmelidir. 
Teknoloji gerçek anlamda alınmalı ve üretimlerimiz belirgin temellere göre 
yönlendirilerek bilinçlendirilmelidir. Sosis ve salam üretim teknolojisinde 
temelde yerine getirilmesi gereken hususlar yukarıda belirtilmiştir. 
Yurdumuzda, emülsiyon kapasitesi stabilitesi, ürünlerin doldurulması 
tütsülenmesi ve pişirilmesi, paketlenmesi, muhafaza ve pazarlanması 
konularında pratiğe yönelik bazı çalışmalar yapılmalıdır. Devlet, Üniversite 
ve Araştırma Kurumlan bu ürünlerin temel teknolojisini bilen ve 
uygulamasını yapabilen mühendis ve teknologlar yetiştirmelidir. Bu eleman 
yetiştirme görevi bugün bazı üniversitelerimizde zaten yapılmaktadır. Yine 
Devlet ve Özel Sektör Kuruluşları sosis ve salam üretimi için gerekli olan 
makina ve teçhizatın yurdumuzda imal edilebilmesi çalışmalarına 
başlamalıdır. Halen yurt içinde imal edebilecek her türlü makina ve teçhizat 
yurt dışından ithal edildiğinden bu konuyla ilgili teknolojinin gelişmesine 
bir katkı sağlanamamaktadır. 

Sosis ve salam üretiminde de çeşitli ve kendimize özgü ürünler 
geliştirme çalışmalarına girilmelidir. Bugün halen pazarlarımız yabancı 
isimli ve patentli ürünleri dışarıya satmaya kalkıştığımızda sayısız 
problemlerle karşılaşmaktayız. 

Halen yurdumuzda çeşitli sosis ve salamlarla ilgili kalite kriterleri 
belirlenmemiş olup düzenli bir kalite kontrolü yapılmamaktadır. 

3. İkinci Temel Ürünler 

3.1 Yağlar 

Sığır ve koyun karkasından, özellikle aşırı semirtilmiş hayvan 
karkaslarından et ürünleri ile normal olarak değerlendirilmeyen yağlar 
elde edilir. Bu yağların belirli bir kısmı sucuk, kavurma, sosis ve salam 
üretiminde kullanılır, geri kalanlardan ise aşağıda sıralanan eritme yağları 
elde edilebilir: 

a. Eritme sığır et yağları 

b. Eritme koyun et yağları 

c. Eritme keçi et yağları 

d. Eritme kuyruk yağı 

e. Eritme sığır böbrek, kalp ve pelvik yağı. 

f. Eritme koyun böbrek, kalp ve pelvik yağı. 

g. Eritme keçi böbrek, kalp ve pelvik yağı. 

Eritme yağlar üretiminde özellikle hammaddelerin temiz ve taze 
olmasına, oksitlenmeden muhafaza edilmesine dikkat edilmelidir. Eritme 
işlemi vakum altında, buhar ceketli kazanlarda yapılmalı, elde edilen yağlar 
vakum altında ve hava boşluğu olmadan sıkıca doldurulmalı, gerekli 
antioksidantlar ilave edilmeli, uygun şartlarda pazarlanmalıdır. 
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3.1.1,İ.ısan Gıdası Olarak Kullanılan İ.ç Yağlar (Çöz Yağları) 

İç yağlar (çöz yağları), hayvanın kesimi sırasında işkembe ve bağırsak 
etrafından sıyrılarak alınan visceral yağlar veya pratikteki diğer bir 
arlı ile salkım yağlardır. Bu yağlar hayvandan elde edilebilecek en düşük 
kaliteli yağlardır. Bu yağların bir kısmı kavurma imalinde, geri kalan 
kısmı ise her hayvan türünden ayrı ayrı olmak üzere eritme iç yağı 
üretiminde kullanılabilir. 

Bu iç yağlar içerisine bazı durumlarda böbrek, pelvik ve kalp bölgesi 
yağları da dahil edilebilir. İç yağlardan, çöz yağı üretiminde de eritme 
yağları bölümünde belirtilen hususlara dikkat edilmeli ve üretim buna göre 
yapılmalıdır. 

4. Yenebilen İç Organlar-, Baş ve Ayaklar (Sakatat) 

Hayvanın kesimi sonucu elde edilen, insan tarafından tüketilebilen; 
baş etleri, beyin ve dil dahil olmak üzere baş, ayaklar, kalp, karaciğer, 
akciğer, böbrekler, dalak, işkembe, testisler ve bazı özel yemekler 
hazırlamada kullanılan koyun düz bağırsak gibi iç organlara ve ayaklara 
"sakatat" adı verilmektedir. 

Sakatat bugün yurdumuzda gereken şekilde toplanıp, değerlendirilerek 
pazarlanıp satışa sunulamamakta ve çoğunlukla ziyan olmaktadır. 

Değerlendirilememenin temel nedenleri, et ürünlerinin temel problemleri 
bölümünde belirtilmişti. Sakatat çok temiz bir şekilde ve usulüne uygun 
olarak çiğ, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş ürünlere çevrilip ambalajlanarak 
çekici bir görünüm altında iç ve dış satıma sunulabilir. 

Sırayla, çeşitli sakatatın taze tüketimleri yanında diğer hangi 
ürünlere işlenebilecekleri,dünyadaki durumun da dikkate alınarak burada 
sıralanması yararlı olacaktır, 

4.1, Baş Etleri: 

Yurdumuzda koyun başları yani kelleleri direk fırınlanarak veya 
haşlanarak tüketilebilmektedir. Sığır baş etleri de yine haşlanarak 
tüketilebilmektedir. Baş etleri daha ileri değerlendirilerek özellikle 
konserve tipi veya sandviçlik parça füme et tipi ürünler üretimine doğru 
gidilmelidir. Bu şekilde tüketilenıeyen baş etleri, bazı özel sosis ve 
salamlara da katılarak değerlendirilebilir. 

4.2, Beyin ; 

Yurdumuzda haşlanıp, taze olarak tüketilmektedir. Özellikle değişik 
baharatlı ve katkılı beyin ezme konserveleri üretimine gidilmeli ve bu 
tip ürünler geliştirilmeye çalışılmalıdır. 

4.3 Dil 

Füme dil üretim teknolojisi geliştirerek çeşitli özelliklerde füme 
dil üretimi arttırılıp yaygın pazarlanması yapılmalıdır. Halen ülkemizde 
kaliteli füme dil bulmak imkansız gibidir. 

4.4.Kalp 

Oldukça sert bir yapıdadır. Küçük parçalara parçalanarak bazı füme 
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et imalinde kullanılabilir. Ancak asıl değerlendirme yöntemi özel salamura 
katılarak - yapılmalıdır. 

4.5. Karaciğer 

Taze ızgaralık olarak pazarlanıp tüketimi yapılabilir. Karaciğer özel 
bir teknoloji ile işlenip çeşitli baharatlar katılarak, genelde konserve 
teknolojisine göre işlenerek muhtelif karaciğer ezmeleri üretilebilir. 
Dünyada bugün, karaciğerden böyle karaciğer ezmeleri yapıldığı gibi diğer 
etkin bir değerlendirme yöntemide karaciğer salamı üretimidir. 

4.6.Böbrekler 

Özellikle taze ızgaralık olarak tüketimi yaygmlaştırılmalıdır. Füme 
edildikten sonra bazı salamura parça halinde de katılabilir. Füme edilerek 
sandviçlik olarak da tüketim artırılabilir. 

4.7 Dalak 

Özel olarak taze tüketimleri yaygmlaştırılmalıdır. Bazı özel salamura 
da katılmaları denenmelidir. 

4.8. İşkembe 

En iyi değerlendirme yöntemi çeşitli işkembe çorbalar üretilmesidir. 
Yurdumuzda işkembe çorbası hazırlanmasında kullanılan jöle işkembe 
üretilmektedir. Teneke kutular içerisinde kaliteli olarak üretilen işkembe 
çorbalara yurdumuzda büyük bir talep vardır. Hazır işkembe çorbalarının 
bazı komşu ülkelere ihracatı da mümkündür. 

4.9. Testisler 

Taze olarak ızgaralık tüketime uygun bir şekilde paketlenip 
pazarlanmalıdır. 

4.10 Koyun ve Keçi Düz Bağırsak 

Koyun ve keçi düz bağırsak özel bazı yemekler hazırlanmasında ve 
doldurulmasında kullanılıp, tüketilebilmektedir. Diğer taraftan koyun ve 
keçi ince bağırsaklar sosis kılıfı olarak yine insan tarafından direk olarak 
tüketilmektedir. 

4.11 Ayaklar 

Temizlenmiş ayaklar, bağ dokusu yani kollagen proteinince zengin 
oldukları için haşlanarak paça diye adlandırılan yemeğe işlenip 
tüketilmektedir. Kemiksiz olarak konserve edilmiş şekilde pazarlanmaları 
konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Halkımız arasında"kelle-paça" tabir 
edilen bir yemek çeşidi vardır. Bunda, kelle etleri ve temizlenmiş paçalar 
karışık pişirilmekte, yüksek jelatin oranı nedeniyle oldukça koyu kıvamda 
hatta soğutulduğunda içinde çeşitli et parçaları bulunan, jelleşen bir 
ürün haline gelmektedir."KelLe-Paça" konserve et ürünleri, teknolojisi 
geliştirilmeledir. Bugün yurdumuzda koyun ve sığır ayakları köşebaşlarmda 
açıkta seyyar satıcılar tarafından çok ilkel bir görünümde pazarlanmakta 
ve alıcı bulunmaktadır.Bu irünlerin daha iyi koşullarda işlenmesi 
satışlarını artıracak ve zayi .-İmalarını önleyecektir. 
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5. Hayvan Yemi Olarak İşlenen Kesimhane Yan ürünleri 

5.1- Kan 

Kasaplık hayvan canlı ağırlığının yaklaşık 1/13'ü kadardır. Ancak, 
kesini metodlarına göre kesilen hayvandan akan kan miktarı canlı ağırlığının 
1/15'i kadardır. 

Taze yaş kan % 80 su, % 18 protein ve % 2 inorganik madde içermektedir. 
Görülüyor ki bu ürün kuru madde oranı oldukça yüksek kaliteli bir üründür. 
Yurdumuzda kesilen hayvanların bu kıymetli ürününün çok büyük bir kısmı 
belki de % 90'dan fazlası zayi olmakta ve tahmini olarak % 10'u ise çoğu 
kez uygun olmayan teknolojiler ile hayvan yem maddesi olarak kan ununa 
işlenmektedir. 

Kanın, bugün dünyada, hayvan yem maddesi olarak işlenmesi yanında 
bir miktarı da aşağıda belirtilen çeşitli kan ürünleri olarak işlenerek 
insan gıdalarına katılmakta veya bazı çok kıymetli biyokimyasal ve tıbbi 
preparatlar elde edilmektedir. 

Gelişmiş teknolojilerde kanın kullanım alanları şunlardır: 

- Taze kanın direk olarak gıdalarda kullanılması 
- Gıda kalitesinde kan unu üretimi 
- Gıda amacıyla plazmanın işlenmesi ve üretimi 
- Gıda ve biyoteknolojik amaçla eritrosit üretimi 
- Gıda ve biyoteknolojik amaçla albumin üretimi 
- Gıda ve biyoteknolojik amaçla globin üretimi 

Kanın bu tip ürünlere işlenmesi yönündeki yayın ve çalışmaların 
izlenmesi ve bu teknolojilerin yurdumuzda da uygulama alanına konulması 
gerekmektedir. 

Yine gelişmiş teknolojilerde kan katılarak çeşitli salamlar 
yapılmaktadır. Kanın ve kandan elde edilen ürünlerin yüksek protein oranları 
ve proteinlerinin yüksek biyolojik değerleri nedeniyle yüksek besin 
değerleri yanında, doğal bir tada sahip olmaları iyi emülsiyon 
oluşturmaları, jelleşmeleri, su tutma özellikleri ve renk üzerindeki olumlu 
etkileri nedeniyle de sosis, salam, jambon ve luncheon gibi et ürünleri 
formülasyonuna girmeleri özellikle Avrupa ülkelerinde son yıllarda arzu 
edilmektedir. 

Yurdumuzda bugüne kadar kanın insan gıdasına yönelik ürünlere işlenmesi 
üzerinde durulmamıştır. Ancak kanın bir kısmı hayvansal yem olarak kan 
ununa işlenmektedir ki, burada özellikle kanın temiz ve hijyenik olarak 
toplanması, pişirilme sıcaklığı, süresi ve şartları, pişmiş ürünün 
paketlenmesi ve taşınması gibi konularda tam ve uygun bir teknoloji büyük 
işletmeler dahil uygulanmaktadır. Bu konularda daha bilgili ve dikkatli 
davranılması gerekmektedir. 

Kan unu ve diğer rendering ürünleri üretiminde halen çeşitli kazanlar 
ve teçhizat yurt dışından ithal edilmektedir. Rendering tesislerinin 
kurulmasında yerli teknolojimiz geliştirilmeli, bu basit sistemlerin 
ithalatı durdurulmalıdır. 

5.2- Et Kemik Unu 

Et, kemik unu kesimhanelerde; imha edilen karkaslar, yenmeyen etli, 
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yağlı ve bağ ve destek dokulu kısımlar, yenmeyen çeşitli iç organ 
parçalarından rendering tesislerinde elde edilir. Et-kemik unu üretiminde 
de aynı kan-ununda belirtildiği gibi ürünlerin temiz toplanması, pişirme, 
yağların sızdırılması, presleme öğütme paketleme konularında teknolojik 
kurallara dikkat edilmesi gereklidir. Ürüne girecek et-kemik oranı 
ayarlanmalıdır. 

Et-kemik ünu üretilirken 1, 2. ve 3. kalitede rendering sanayii yağları 
da elde edilir. 

Et-kemik unu üretiminde kan kullanılmamalı, kan ayrıca kan-unu 
üretiminde kullanılmalıdır. 

5.3. Kemik Unu 

Karkasta kemik oranı, karkasın konformasyonuna ve hayvanın randımanına 
göre % 16-22 arasında değişmektedir. Buna baş ve ayak kemikleri de dahil 
edilir ise % 50 randımanlı kasaplık bir sığırdan % 20-26 arasında kemik 
elde edilmektedir. Bunlara bazı çok sert kısımlar; ligament, tendon, fasiya 
ve kıkırdak da dahil edildiğinde bu oran daha da artmaktadır. Bu ürünlerin 
gereken şekilde değerlendirilememesi et sanayii ve ülke ekonomisi için 
çok büyük bir kayıptır.Örneğin etsiz sığır kemiği’ ortalama % 36 su, % 29 
protein ve % 13'de mineral maddeler ihtiva etmektedir. Kemiklerin 
değerlendirilememesi bu bileşenlerin atılması demektir. 

Kemik unu, yenebilecek veya yenemeyecek kalitedeki kemiklerden 
rendering tesislerinde elde edilir. Kemiklerin önce kırılması ve sonra 
pişirilmesi gereklidir. Pişirme ve paketleme işleminde et-kemik unu imalinde 
belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.Yenilebilir kalitede temiz kemik 
kullanıldığında yenebilir kalitede kemik ilik yağı üretilir. 

Yurdumuzda, hayvan kemikleri teknolojik kurallara göre işlenememekte 
ve çevreye atılarak zayi olmaktadır. Bugün, yurdumuzda küçük işletmeler 
ve kasap dükkanlarının artığı kemikler tamamen ziyan olmaktadır.Bu konunun 
üzerinde önemle durulması gereklidir. 

Gelişmiş teknolojilerde et işletmelerinde elde olunan kemikler; kemiğin 
elde edildiği şartlara ve mikrobiyolojik durumuna göre "yenebilir ürünlere 
işlenen kemik" ve renderingde kullanılarak "kemik ununa işl'enen kemik" 
diye .ikiye ayrılmaktadır. Karkasın standart parçalanarak kemiksiz taze 
et ürünlerine işlenmesi veya sucuk, kavurma, sosis, salam ve pastırma gibi 
ürünlere işlenmesi sonucunda yurdumuzda bol miktarda ve çoğunlukla birinci 
sınıf olan "yenebilir ürünlere işlenecek kemik" kalitesinde kemik ortaya 
çıkmaktadır. Bu kemikler bugün Avrupa ülkelerinde kemik-unu veya et-kemik 
unu üretimine verilmek istenmemektedir. Bunlar- aşağıda sıralanan çok daha 
değişik ürünlere işlenmektedir. 

Öncelikle kemiklerin üzerinde kalan etler, mekanik olarak ayrılarak 
"mekanik olarak kemikten ayrılmış et " (MDM) elde edilmekte ve çeşitli 
ürünlerde kullanılmaktadır. MDM teknolojisi üzerinde yurdumuzda hiç bir 
çalışma yoktur, bu konu üzerinde durulmalıdır. Kemiklerden et parçaları 
ayrıldıktan sonra kemikten diğer ürünler elde edilmektedir. 

Kemikten protein ekstraksiyonu yapılmaktadır. İnsan gıdası kalitesinde 
kemik proteini ekstraksiyonunda çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu 
yöntemlerden bugün çok tercih edileni "Lensfield Metodu" dur. Bu metodla 
kemikten son ürün olarak; yemeklik kalite kemik yağı, çözünebilir kemik 
proteini (SBP), LP- proteini ve farmakolojik kalitede çeşitli mineral 
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tuzla i elde edilmektedir. SBP, suda çözünür bir proteindir, fakat su 
bağlamaz ve jelleşmez. Çorbalarda, et sularında konservelerde et aroması 
ve tadı vermek, protein oranını yükseltmek için etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır. LP-Proteini ise suda çözünmez, fakat soğuk suda suyu 
ve yağı absorbe ederek şişer. LP-Proteini hamburger gibi, kıyma et 
ürünlerinde,sosis ve 'salam gibi emülsiyon ürünlerde kullanılmaktadır. Elde 
edilen yemeklik yağ ve mineral maddeler de çeşitli yerlerde etkin şekilde 
tüketilmektedir. Burada bu konularda çok daha fazla ayrıntıya 
girilmeyecektir. 

Kemiklerin işlenmesinde son yıllarda geliştirilen bir rendering sistemi 
de centriflex sistemdir. Bu sistemde; yenebilir kalitede kemikler, yumuşak 
bağ ve destek dokuları ve çeşitli yağ dokuları ile birlikte kuru ve yaş 
rendering sistemlerinden farklı olarak işlenmektedir. Bu sistemin temel 
unsurları; eritici tanklar ve santrifüjlü separatörlerdir. Centriflex 
sistemin esası bu sert ve yumuşak maddelerden son ürün olarak yemeklik 
kalitede 1. yağ, 2. jelatinli, sulu ve et aromalı işlem sıvısı, 3.işlem 
sıvısı konsantresi, 4.kemik proteini, 5. farmakolojik kalitede mineral 
unu, 6. soğutulmuş don yağı tortusu, 7. kuru don yağı tortusu, 8. soapstock 
olmak üzere 8 çeşit, ürün elde edilmesidir. Elde edilen ürünlerin bir kısmı 
direk insan gıdası olarak veya çeşitli etli ürünlere, sosis ve salamlara, 
konservelere, çorbalara, etli böreklere, diğer bazı ürünlere bünye ve 
tekstür geliştirici lezzet ve aroma verici, besin değerini yükseltici olarak 
katılmaktadır. Diğer bazıları da çeşitli sanayii dallarında ve hayvan yemi 
katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.Yurdumuzda da bu yönde çalışmalara 
süratle başlanmalıdır. 

Yenilmeyecek kalitede olan kemikler rendering tesislerinde kemik ununun 
yanında zamk hammaddesine de işlenebilir. 

Kemik-unu veya et-kemik unu üretiminde bugün kuru veya ıslak rendering 
metodu diye iki temel üretim metodu kullanılmaktadır, Bu her iki metodda 
ürün önce ısıtılmakta, sonra su muhteviyesi % 8-10'a kadar 
buharlaştırılmakta, sonra da yağ sızdırılarak ve preslenerek alınmaktadır. 
Her iki sistemde de suyun buhar1 aştırılması için çok fazla enerjiye ihtiyaç 
olmaktadır. Bu nedenle bugün Avrupa ve Amerika'da "Likit Yem Sistemleri" 
bir alternatif olarak gelişmektedir. 

Türkiye'de biz genelde kuru rendering sistemini kullanmaktayız. Ve 
yukarıda da belirtildiği gibi bugün bu teknolojide belirJ i bir 
standardizasyon yoktur ve değişik işletmeler yurt dışından çok farklı 
firmalardan aldıkları sistemlerle bu işi yürütmeye çalışmaktadırlar. Bu 
konuda yerli teknoloji geliştirilmeli ve özellikle likit yem üretimi 
konusunda çalışmalar yapılmalıdır. 

5.4 Rendering Yağları 

Et-Kemik ve kemik unu üretimi yapılırken özellikle sabun ve bazı deri 
sanayiinde kullanılmak üzere 1. ve 3. kalitede renedering yağları elde 
edilir. Bu yağlar, sanayi tipi büyük paketlerde paketlenmedi veya bidonlara 
doldurulmalı, antioksidant maddeler ilave edilerek temiz koşullarda muhafaza 
edilmelidir. 

5.5. Tıraak-Boynuz Unu 

Kesimhanede, tırnak ve boynuzlar rendering tesislerinde pişirilip, 
kurutularak tırnak-boynuz ununa işlenir. Bunlarda bugün sanayide çeşitli 
tutkal ve zamk üretiminde de yararlanılmaktadır. Son yıllarda tırnak ve 
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boynuzlar özellikle Fransa'da yangın söndürücü üretiminde de kullanılmak 
üzere değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu konular hakkında da sanayimize 
yeterli teknolojik bilgi verilmelidir. 

Hayvan yemi olarak üretilen ve yukarıda açıklanan kan unu, et-kemik 
unu, kemik unu, tırnak-boynuz unu ve rendering yağlarının kalite kriterleri 
belirlenmelidir. Bu kaliteye uygunluk devlet tarafından sıkı bir şekilde 
denetlenmesi ve sanayici de üreteceği bu ürünlerin kalitelerinin nasıl 
olması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

6. Bağırsak 

Kırmızı et veren hayvanların bağırsakları modern teknolojiye göre 
çalışan kesimhanelerde büyük ve küçük baş hayvan bağırsakları olarak elde 
edilip, ayrı ayrı işlenmelidir. 

Yurdumuzda özellikle dağınık kesimler nedeniyle bağırsaklarda çok 
fazla zaiyat olmaktadır. Dağınık kesimlerin bir kısmında, hayvanların yalnız 
ince bağırsakları alınmakta ve içleri boşaltılarak aracıya satılmaktadır. 
Bu bağırsaklar işleme yerlerine ulaşıncaya kadar büyük ölçüde kalite kaybı 
olmaktadır. 

Modern kesimhanelerde elde edilen büyük ve küçük baş hayvan 
bağırsakları, ince bağırsak, körbağırsak, kalınbağırsak ve düz bağırsak 
olmak üzere ayrı ayrı ve modern usullere göre makinalar ile temizlenmeli 
ve işlenmelidir. Özellikle sığır bağırsakları hava kurusu olarak işlenip, 
ince bağırsakları sucuk ve diğerleri de çeşitli salam kılıfları olarak 
kullanılmaktadır. Bu bağırsaklarda çözüm işlemi elle yapıldıktan sonra 
geri kalan tüm işlemler makina ile ve yetişmiş teknologların denetiminde 
yapılmalıdır. 

Küçük baş hayvan bağırsakları da çözümü yapıldıktan sonra makinalı 
işlemeye alınmalıdır. Bugün yurdumuzda küçük baş hayvan bağırsaklarından 
yalnız ince bağırsak yarı işlenmekte diğer bağırsak kısımları işlenmemekte, 
renderinge verilmemektedir. 

Bağırsağın tüm kısımları işlenmelidir. Yurdumuzda işlenen ince bağırsak 
da halen devletin resmi kuruluşları dahil çok eski bir yöntem olan ve yanlış 
olarakda isimlendirilen fermantasyon yöntemi uygulanarak el ile yarı 
işlenmektedir. Bu işleme bağırsakların kalitesini oldukça bozmaktadır. 
Böyle işleme kalifiye işçilik gerektirir ve zaman alıcıdır. Bu işlem 
bırakılarak, bugünki teknolojinin gereği olan makinalı işlemeye 
geçilmelidir. Yurdumuzda fermentasyon yöntemi uygulanarak yarı işlenen 
bağırsaklar yurt dışına gönderilmekte ve orada en son ürün olan ameliyat 
ipliğine tekrar bize satılmaktadır. Bağırsakların ameliyat ipliğine 
işlenmesi yurdumuzda daha geniş şekilde gerçekleştirilmelidir. 

Küçük baş hayvan bağırsaklarının ameliyat ipliğine işlenmeyecek 
olanları ise makinalarda işlenerek ince bağırsaklar sosis kılıfı, diğer 
bağırsaklar da spesial salam üretimlerinde kullanılabilir. 

7.Deri 

fCesimhanelerde, büyük ve küçük baş hayvanların değişik ırklarının 
kesimleri sırasında değişik büyüklük ve kalitelerde derileri ve postları 
elde edilir. Derilerden bugün çok kıymetli ve değişik ürünler işlenmektedir. 
Derilerin deri fabrikalarına gidinceye kadar kalitelerinden kaybetmeden 
korunma ve muhafazaları et işletmelerinin en önemli görevlerinden biridir. 
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Bu nedenle kurulacak bir kesimhane ve et işletmesinde deri muhafaza 
yerlerinin doğru bir şekilde projelendirilip, yapılması gereklidir. 

Deri fabrikasına gelen derinin kalitesi; kesim öncesi faktörlere, 
kesim sırasındaki uygulamalara ve muhafaza koşullarına bağlıdır. Kaliteyi 
etkileyen kesim öncesi faktörler hayvanın ırkı., genel sağlık durumu, çeşitli 
deri ve paraziter hastalıklarının olmamasıdır. Kesim sırasında deriler 
zedelenebilir. Bu nedenle, kesimin tam askıda dikkatli yapılması, yüzüm 
sırasında derilerin zedelenmemesi, otomatik yüzüm yapılması, yağ ve et 
parçalarının deriden tamamen ayrılması, derinin kan ve pisliklerle 
bulaşmaması gereklidir. Kesimhanelerde deriler eğik bir düzlem ile kesim 
salonunun aJt katına alınmalı, burada geniş bir havuzda ve 15°C nin 
altındaki su içerisinde üzerinde fazla pisliği olan sığır derileri 
yıkanmalı, temiz bir sudan geçirilip, sızdırıİmalıdır, Sonra, manda, koyun 
ve keçi derileri ırklarına, büyüklüklerine, yaşlarına, yapağılı ve yapağısız 
olma durumlarına göre ayrı ayrı sınıflandırılarak muhafazaya alınmalıdır. 

Deri muhafaza konusunda bilimsel ve teknolojik kurallara uyulmalıdır. 
Unutulmamalıdır ki taze yaş deri büyük oranda su içermekte, kuru maddesinde 
temelde kollagen proteini başta olmak üzere çeşitli proteinler az miktarda 
yağ ve mineral maddeler bulunmaktadır. Deriye çeşitli mikroorganizmalar 
da bulaşmış olabilir. Bu nedenlerle deriler teknolojik kurallara göre 
muhafaza edilmezler ise süratle protealitik bir bozulmaya uğrayarak 
kalitelerini önemli ölçüde kaybederek fabrikalarda işlenemez bir hale 
gelebilirler veya düşük kaliteli ürünler elde edilmesine neden olabilir. 
Yurdumuzda büyük et işletmelerinin çoğu dahil olmak üzere küçük 
kesimhanelerde, belediye mezbahalarında ve dağınık kesimler sonucu elde 
edilen deriler kesim sırasında dikkatsiz yüzümler nedeniyle zedelenmekte, 
bıçak darbeleri ile delinmekte, yırtılmakta, temizlenmemekte ve teknolojik 
yönden uygun olmayan koşullarda muhafaza edilmeye çalışılmaktadır. Bu 
suretle derilerin çoğu kalitelerini belki de tamamen kaybetmiş olarak deri 
fabrikalarına ulaşmaktadır. Ulusal ekonomiye önemli ölçüde zarar veren 
bu konular üzerinde tedbir alınması gereklidir. Bu tedbirlerin başında 
gelenleri; kaçak kesimlerin önlenmesi, belediye mezbahalarının ve diğer 
kesimhanelerin uygun deri muhafaza yerleri yapmalarının sağlanması, yaş 
deri ticareti ile uğraşan kişi ve firmaların da uygun deri muhafaza yerleri 
kurmalarının teşvik edilmesi ve gerekli şartları yerine getirmeyenlere 
izin verilmemesidir. 

Hayvandan yüzülen derilerin muhafazasında; güneşte kurutma, dondurarak 
muhafaza, kuru ve yaş salamurada muhafaza ve seyreltik asitlerle muamele 
ederek piklaj yöntemi kullanılabilir. Yurdumuzda deriler genelde kuru 
salamura yöntemi uygulanarak muhafaza edilmeye çalışılmaktadır. Köylerde 
ve kasabalarda yapılan dağınık kesimlerde nadiren de olsa tuzlanarak güneşte 
kurutma yöntemi uygulanmaktadır. Kurutma ile deri muhafazası uygun bir 
yöntem değildir. Büyük kesimhane ve devlet kuruluşlarında yapılan kuru 
salamura ile muhafazada da pek çok hatalar yapılmaktadır. Muhafaza edilecek 
derilerin temizlenmesine dikkat edilmemektedir. Kullanılan tuzun kaya tuzu 
olmasına, temizliğine ve granül büyüklüğüne, kullanılacak tuz miktarına 
dikkat edilmelidir. Deri muhafazasına odalarının soğutma tertibatlı ve 
hava cereyanlı olması, sıcaklığın en iyisi 0 -4 C arasında bulunması ve 
10-15 C'yi geçmemesi gereklidir.Derinin istif yüksekliğine, istiflerden 
akan kanlı sızıntı suyun akıp gideceği uygun bir yer olmasına, derilerin 
istiflenme şekline ve süresine dikkat edilmelidir. Bu konularda et sanayii 
gerekli teknik bilgiyi edinmelidir. 

Deri muhafaza yöntemleri içerisinde derinin iyi bir şekilde muhafazası 
ve deri kalitesi bakımından en iyi yöntem yurdumuzda hemen hemen hiç 
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uygulanmayan seyreltik mineral asitler kullanılarak yapılan piklaj usulü 
muhafazadır. Bu metodun yurdumuzda yerleştirilmesi ve derilerin bu metodla 
npıhafaza teknolojisinin* tüm işletmelerimizde uygulanması gereklidir. 

Bugün yurdumuzda özellikle ham derilerin toplanması, muhafazası ve 
derilerin çeşitli şekillerde en ileri teknolojiler uygulayarak işlenmesi 
konusunda yol gösterecek gerekli araştırma ve gelişmeleri yapacak resmi 
bir kuruluş yoktur. Geçmiş yıllarda, o zamanın şartlarına göre oldukça 
iyi bir durumda olduğumuz deri işletmeciliği yurdumuzda ihmal edilmiş, 
gelişen teknolojiden yararlanılamamıştır^Bugün dünyada çok önemli bir 
sanayii dalı olan deri ve özellikle kürk sanayii ihmal edilmiştir. 
Yurdumuzda her yıl çok miktarda döviz ödenerek çeşitli kürkler ithal 
edilmektedir.Deri ve kürk sanayii geliştirilerek hem yurt içi talep 
karşılanmalı ve hem de ihracat yapılarak döviz girdr(si sağlanmalıdır. Deri 
ve kürk üretimi, muhafazası ve işlenmesi konusunda üniversitelerimiz 
üzerlerine düşeni yapmamaktadırlarve bu konu ihmal edilmiş bir haldedir. 
Sayılan bu nedenlerden dolayı kürk hayvan yetiştirmesi, deri ve kürklerin 
muhafazası ve. en iyi şekillerde işlenmelerini kendisine konu alacak, bu 
ürünlerin tüm problemlerinden sorumlu, problemleri çözücü ve yönlendirici, 
sanayiye öncülük edici "Milli Deri ve Kürk Sanayii" kuruluşunun yurdumuzda 
kurulması ve yetkili olarak faaliyete geçmesinin sağlanması gereklidir. 

8, Çeşitli Tıbbi ve Biyoteknolojik Preparatlar 

Kesimhanelerde hayvanın kesilmesi sonucu çeşitli enzimler, hormonlar 
ve değişik biyokimyasal metabolitler elde edilebilir. Gelişmiş teknolojilere 
sahip kesimhanelerde hayvanın kesiminden hemen sonra bu biyolojik maddelerin 
bir kısmı alınarak çeşitli biyoteknolojik preparatlar elde edilmektedir. 
Bu preparatların başlıcaları; başa (beyin yöresine) yerleşmiş bezlerin 
çeşitli hormanları, böbrek üstü bezlerin hormonları, pankreasın salgıladığı 
çeşitli enzim ve hormonlar, karaciğerden elde edilen çeşitli enzimler ve 
metabolitler, safra kesesi salgıları ve kandan elde edilen çeşitli protein 
ve metabolitlerdir. Bu metabolitlerin bir kısmı ilaç sanayiinde 
kullanılmakta, bir kısmı biyokimya ve biyoteknoloji laboratuvarlarında, 
bir kısmı da çeşitli sanayi dallarında kullanılmaktadır. 

Dünyada, hayvanlardan elde edilen bu tip metobolitler teknolojisi 
ve sanayi ilerlemiş olduğu halde, yurdumuzda hayvanların bu yan ürünlerinden 
safra asitleri hariç yararlanılmamakta ve bu ürünler zayi olmaktadır. Bu 
teknolojinin yurdumuza sokulması şarttır. 

Kesimhanelerde, konsantre safra üretiminde yetersiz kalmaktayız. Safra 
üretimi, dağınık ve küçük i etmelerde yapılamadığı gibi özel işletmelerin 
çoğunda da safra alınarak, üretimi yapılmamaktadır. Et ve Balık Kurumu 
kesimhanelerinde teknolojide bazı yetersizlikler olmakla birlikte safranın 
toplanması ve konsantre edilmesi, paketlenmesi konularına önem verilmelidir. 
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Tablo 4: Birim Üretim Girdileri 

Sucuk Üretimi İçin Birim Üretim Girdileri 
(100 kg. üretimi için) 

Girdiler (Mal bazında)  Birim   Miktar 

Et yağ karışımı Kg. 147 

Et-Sığır veya yarı yarıya Kg. (132) 
Sığır ve manda (% 18-20 yağlı) 

Kuyruk yağı Kg. (15) 

Tuz Kg. 3 

Sarmısak Kg. 1,5 

Kırmızı biber Gram 1029 
(orta acılıkta) 

Karabiber Gram 735 

Kimyon Gram 1324 

Toz şeker Gram 882 

Yenibahar Gram 368 

Rafine Zeytinyağı Gram 368 

Na N0^ Gram 49 
Na NO2 Gram 7,4 



Sosis Üretimi için Birim Üretim Girdileri 
(100 kg. sosis üretimi için) 

Girdiler Birim Miktar 
(Mal bazında)      

Et Kg. 56 

Kuyruk yağı Kg. 14 

Tuz Kg. 1,4 

Nişasta Gram 350 

Kırmızı biber Gram 70 

Karabiber Gram 140 

Kişniş Gram 70 

Toz şeker Gram 140 

Na N0^ veya Gram 35 
Na N02 Gram 14 
Askorbik asit Gram 31,5 

Hindistan cevizi Gram 28 

K2 HP0, Gram 35 
4 

Su veya buz Kg. 19 
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Halk Salam Üretimi için Birim Üretim Girdileri 
(100 kg. Halk Salamı Üretimi için) 

Girdiler 
(Mal bazında) 

Birim Miktar 

Et Kg. 67,8 

Kuyruk yağı Kg. 16,9 

Tuz Kg. 2,1 

Kırmızı biber Gram 84,7 

Toz karabiber Gram 169,5 

Tane karabiber Gram 84,7 

Zencefil Gram 84,7 

Toz şeker Gram 169,5 

Kişniş Gram 84,7 

Hindistan cevizi Gram 33,9 

Nişasta Gram 423,7 

Na NO^ veya Gram 42,4 

Na N02 Gram 16,9 

Askorbik asit Gram 33,9 

Buz veya su Kg. 18,6 

K2 hpo4 Gram 423,7 
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Macar Salamı Üretimi İçin Birim Üretim Girdileri 
(100 kg. macar salamı üretimi için) 

Girdiler 
(Mal bazında) 

Et 

Kuyruk yağı 

Tuz 

Karabiber 

Zencefil 

Toz şeker 

Nişasta 

Kişniş 

Kırmızı biber 

Na N0^ veya 
Na N0„ 

k2 hpoa 
Askorbik asit 

Buz veya su 

Birim Miktar 

Kg. 

Kg. 

Gram 

Gram 

Gram 

Gram 

Gram 

Gram 

Gram 

Gram 

Gram 

Gram 

Kg. 

77.3 

13,6 

1,8 

182 

182 

182 

454.5 

182 

54.5 

45.5 

18,2 

454.5 

36.4 

20 

Kavurma Üretimi İçin Birim Üretim Girdileri 
(100 kg. kavurma üretimi için) 

Girdiler 
(Mal bazında 

Et 

İç yağı veya et yağı 

Tuz 

Birim Miktar 

Kg. 

Kg. 

Kg. 

100 

25 

3,5-3,7 
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b) Üretim 

Giriş bölümünde belirtilen kapsama göre DPT Yıllık Programlarında 
verilen üretirn miktarı Tablo-5 de, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
tarafından hazırlanan Belediye Mezbahaları Özel ve Resmi Kombinalarda 
kesilen hayvan sayı ve elde edilen karkas et miktarı ise Tablo 6'da 
verilmektedir. 

Tablo 5 ve 6'da görüleceği üzere 1982-1987 döneminde mezbaha ve Kombina 
kesimi et üretiminde baş/adet ve ağırlık olarak gerileme kaydedilmiştir. 
Söz konusu gerileme dünya • pazarlarındaki gelişmelere bağlı olarak et 
ihracatının Beşinci Plan hedefinin gerisinde gerçekleşmesinden ve 
hayvancılık sektöründeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. 

Tablo 5 : Üretim Bin ton 

Ana mallar Yıllar 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Kırmızı et BB 398,2 369,9 391,4 365,0 385,0 345,6 

Kırmızı et KB 192,8 172,7 179,0 167,0 159,0 130,0 

(Kır.et Top.) (591,0) (542,6) (570,4) (532,0) (544,0) (475,6) 

Sakatat 94,6 86,8 91,2 85,1 87,0 76,0 

Et mamülleri 34,7 36,0 37,8 40,0 43,0 42,0 

Bağırsak (orj) 3,9' 4,3 4,4 4,1 4,0 3,5 

Donyağı 5,5 7,0 7,0 18,9 20,0 21,0 

Hamderi BB 60,2 50,9 50,1 46,7 46,0 39,3 

Hamderi KB 26,9 21,5 21,0 19,0 20,0 16,7 

Kaynak : DPT yıllık programları 



Tablo 6: Belediye Mezbahaları Özel ve Resmi Kombinalarda Kesilen Hayvan Sayıları 
Yıllar (Baş adet) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Koyun 4.081.948 4.725.247 4.507.617 4.498.529 4.139.427 3.529.141 

K.Keçi 1.064.589 955.700 652.825 603.773 676.503 756.676 

Tiftik Keçisi 183.250 238.300 80.891 55.301 92.390 110.302 

Kuzu 4.380.585 4.251.248 4.394.316 4.734.362 4.518.763 3.736.478 

Oğlak 347.210 425.125 269.611 256.032 309.743 239.276 

Sığır 2.873.854 2.864.606 2.589.472 2.358.060 2.674.121 2.374.798 

Manda 200.685 121.381 129.417 145.020 150.383 82.830 

Deve 255 417 423 299 326 378 

Domuz 6.582 8.164 7.804 7.427 5.831 1.680 

34-
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c) Maliyetler 

1987 ve 1988 yılları kemiksiz et ve imalat eti birim maliyetleri 
Tablo: 7 ve 8'de, et mamülleri ise Tablo: 9'da verilmiştir. 

Tablo 7: Kemiksiz Et Birim Maliyeti (1987 10.Ay Fiyatları) 

Ortalama Karkas Ağırlığı 
Parçalama Modeli  %   (150 Kg)  

İmalat eti (%19 yağlı) 49.68 74.52 t 

Böbrek ve gövde yağları 5.27 7.91 
Antrkot 3.58 5.37 
Bonfile 1.08 1.62 
Kontrfile 1.71 2.57 
Nuar 1.44 2.16 
Ayna 4.95 7.43 
Solcum 4.05 6.08 
Yumurta 2.93 4.40 
Kontrnua 3.15 4.73 
Kemik 19.86 29.79 

Sinir, tendom 1 1.50 
Böbrek 0.32 0.48 
Billur 0.27 0.40 
Fire 0.71 0.07 

100.00 150 

Hayvan Alım fiyatı 150 kg X 2.524 U/Kg .= 378. ,600 Tl 

Değerlenen Sakatat % Kg U 
Deri 16 24 X 1.800 = 43.200 
Kelle eti 2 3 t X 2.000 = 6.000 
Sakatat etleri 1 1.5 X 1.800 = 2,700 

Sakatat yağları 5.4 ■ 8.1 X 300 = 2.430 
Yenilebilir kırmızı sakatat 5.7 8.5 X 2.500 = 21.250 
İşkembe li8 2.7 X 1.500 = 4.050 

Ayak,kuyruk,püskül diğer 
beyaz sakatat 5.0 7.5 X0 ,3X500 = 12.375 

Bağırsak 20 metre X 114 = 2,280 
94.285 

Soğuk hava firesi : % 2 147 kg. 
Hayvan alım fiyatı 378.600 U. 
Sakatat+deri tenzili 94.285 TL 

Soğutulmuş karkas 147 kg. 284.315 TL 

Birim Maliyet 1.934 İl/Kg. 



Parçalama Sonrası Derderlendirme 

Z Kg. U/Kg. U 
Antrkot 3.58 5.26 X 3.820 = 20.093 
Bonfile 1.08 1.59 X 5.600 - 9.222 
Kontrfile 1.71 2.52 X 3.650 = 9.198 
Nuar 1.44 2.11 X 3.700 = 7.807 
Ayna , 4.95 7.28 X 3.420 = 24.898 
Sokum 4.05 5.95 X 3.260 = 19.397 
Yumurta 2.93 4.31 X 3.340 r= 14.395 
Kontrnuar 3.15 4.63 X 3.340 = 15.464 
Böbrek 0.32 0.47 X . 1.800 = 846 
Billur 0.27 0.39 X 1.000 = 390 
Kemik+sinir 20.86 30.66X0 '.5 X 400 = 6.132 

Böbrek+gövde yağları 5.27 7.75 600 = 4.650 
72.93 132.492 

Soğutulmuş karkas birim maliyet 1.934 Tl/Kg. 
Kesimhane, rendering,sakatathane 
parçalama,paketleme ve sevkiyat 452 

giderleri 2.386 TL/Kg. 

Toplam maliyet 147 X 2, .386 = 350. 742 
Yan satışlardan tenzil 
edilen gelir 132.492 

218.250 

İmalat eti olarak ayrılan miktar : 73.03 Kg. 
İmalat eti birim maliyeti : 2.988 TL/Kg. 
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Tablo 8 : Kemiksiz Et Birim Maliyeti (1988 10. Ay Fiyatları) 

Parçalama Modeli 
Ortalama Karkas Ağırlığı 

İmalat et (%19 yağlı) 49.68 74.52 
Böbrek ve gövde yağları 5.27 7.91 
Antrkot 3.58 5.37 
Bonfile 1.08 1.62 
Kontrfile 1.71 2.57 
Nuar 1.44 2.16 
Ayna 4.95 7.43 
Sokum 4.05 6.08 
Yumurta 2.93 4.40 
Kontrnuar 3.15 4.73 
Kemik 19.86 29.79 

Sinir, tendom 1 1.50 
Böbrek 0.32 0.48 
Billur 0.27 0.40 
Fire 0.71 1.07 

100.00 150 

Hayvan alım fiyatı 150 Kg. X 3850 Tl/Kg. = 577.500 TL 

Değerlenen Sakatat % Kg. TL. 

Deri 16 24 X 1100 26.400 
Kelle eti 2 3 X 2000 6.000 
Sakatat etleri 1 1.5 X 800 = 1.200 

Sakatat yağları 5.4 8.1 X 300 = 2.430 
Yenebilir kırmızı sak. 5.7 8.5 X 2500 = 21.250 
İşkembe 1.8 ■2.7 X 2000 = 5.400 
Ayak,kuyruk,püskül diğer 
beyaz sakatat 5.0 7.5 X 0 3X 500 = 12.375 
Bağırsak 20 metre X 114 2.280 

-

77.335 

Soğuk hava firesi. : % 2 147 Kg. 

Hayvan alım fiyatı : 577 .500 Tl -

Sakatat+deri tenzili : 77 .335 U 

Soğutulmuş karkas 147 Kg 500 
Tl .165 U 

Birim maliyet 3.402.5 U/Kg. 
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Parçalama Sonrası Değerlendirme 

Antrkot 

Bonfile 

Kontrfile 

Nuar 

Ayna 

Sokum 

Yumurta 

Kontrnuar 

Böbrek 

Billur 

Kemik+sir.ir 

Böbrek+gövde yağları 

Soğutulmuş karkas birim maliyet 
Kesimhane,rendering,sakatathane 
parçalama,paketleme ve sevkiyat 
giderleri 

Toplam maliyet 147 X 3.854.5 = 

Yan satışlar tenzil edilen 

gelir 

% Kg. 11/Kg. U 

3.58 5.26 X 4.900 = 25.774 

1.08 1.59 X 8.900 = 14.151 

1.71 2.52 X 5.900 = 14.151 

1.44 2.52 X 4.500 = 9.495 

4.95 7.28 X 4.600 = 33.488 

4.05 5.95 X 4.400 = 26.224 

2.93 4.31 X 4.400 = 18.964 

3.15 4.63 X 4.200 = 19.446 

0.32 0.47 X 1.500 = 705 

0.27 0.39 X 900 = 351 

20.86 30.66X0. 5X 550 = 8.431 

5.27 7.75 X 800 = 6.200 
72.93 178.097 

3402.5 U/Kg. 

452 U/Kg. 
3.854.5 

566.611.5 

178.097 

388.514 

İmalat eti olarak ayrılan miktar: 73.03 Kg. 

İmalat eti birim maliyeti : 5.320 U/Kg 



Tablo 9 : Mamül Birim Maliyetleri 

SUCUK 

1 Kg. mamüle giren et miktarı (Kg) 1.30 

Net et maliyeti (3822,3 Tl/Kg.) 4.969 

lKg.mamule giren yağ miktarı (Kğ) 0.14 

Net yağ maliyeti (1000 Tl/Kg) 140 

Toplam hammadde maliyeti 5.109 

Katkı malzemeleri (Tl) 221.5 

Ambalaj malzemeleri (TL) 200 

İşçilik+Enerji+Genel 3) 

İdare Masrafları 1.035 

6565,5 

SOSİS SALAM KAVURMA 

0.56 0.77 1.04 

.2.140,5 2.943 3975 

0.14 0.14 Ü.261^ 
140 140 208 

2.280.5 3.083 4.183 

72.3 88.3 7.3 

1.100 967 565 

706 743 878 

4.159 4.881,3 5.633,3 

1)İç yağ kullanılıyor (800 Tl/Kg). 

2)0rtalama imalat etinden gidilmiştir. 
Değerli etler maliyeti yükseltir. 

3)İşçilik+enerji+Genel idare masrafları yaklaşık % 15'dir. 

PASTIRMA 

1.432) 
5.466 

5.466 

866 

1.176 

7.508 
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4-Dış Ticaret Durumu; 

a)İthalat 
(1) Ürün İthalatı 

Ana Mallar itibariyle 1982-8? dönemindeki ithalat miktar ve CİF $ değr 
olarak Tablo 10 ve 11'de gösterilmiştir. 

GTIP itibariyle mevcut gümrük vergi oranları ve ithalatta alınan fonlar 
ayrıca çizelge halinde verilmiştir. ' , 

Tablo 10'da görüleceği gibi,et ithalatı,özellikle 1984 yılında 
başlamış,1985 yılında ani bir çıkış göstermiş ve öerali boyutlara ulaşmış,1986 
ve 1987 yıllarında tekrar düşmüş ve 20 bin ton/yıl mertebesinde 
kalmıştır.1986 yılındaki düşüşün başlıca sebebi ithalata uygulanan 250 $/ton 
tutarındaki fonun 1.4.1988'de $/ton mertebesine kadar çıkarılmasıdır. 

Tablo 12 ve 13'de AT Ülkelerinden yapılan ithalat miktar ve CİF $ değer 
olarak gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde Türkiye'nin toplam ithalatın 
yaklaşık % 50-60 mertebesindeki kısmının AT Ülkelerinden yapıldığı 
anlaşılmaktadır. 



Tablo : 10 Et ve Et Mamulleri Sektörü Ürün İthalatı Birim: Kg. 

Sıra 
No GİTPN 

Y ı 11ar 

ANA MALLAR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

1 02.01.21 Sığır türü hayv.et.kemiksiz - - 9.905.411 8.096.154 11.384.777 

2 02.01.22 Sığır türü hayv.et.kemikli - 628.669 27.539.393 15.684.215 11.176.968 

3 02.01.23 Manda türü hayv.et.kemiksiz - - 32.281 - 145.430 

4 02.01.41 Koyun türü hayv.eti eri - - 702.417 997.622 10.865 

5 02.01.42 Keçi türü hayv. etleri - 89.842 - - -

6 02.01.71 Sığır türü hayv.karaciğeri - - 2.989 - -

7 02.01.72 Sığır türü hayv.diğer sakat. - 16.926 38.440 40-. 216 13.858 

8 02.01.91 Koyun keçi türü hayv.karaciğ. - - - 6.096 -

9 05.04.71 Koyun barsağı-orij i nal - - - 423.824 2.213.501 

10 05.04.22 Keçi barsağı-orijinal - - - 5.000 -

11 05.04.31 Koyun barsağı-asorti 3.500 3.037 10.000 45.000 4.360 18.350 

12 05.04.11 Dana kursağı-kuru 29.513 34.615 26.075 38.395 39.326 88.472 

13 05.04.23 Sığır barsağı-orijinal - - - - 10.000 

14 05.04.33 Sığır barsağı-asorti - - - - 2.400 

15 05.04.49 Hayvan mesaneleri-mideleri -
- -

- 2.260 

16 16.01.22 Sucuk-sosis-salam vb(hava al.kap)- 071 - 460 015 .3.587 

17 16.01.32 Salam diğer hallerde - - 500 - 3.000 

18 16.02.20 Et konserve!eri(hava almıyan kap)- 048 140 - - -

Kaynak: Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ebim Kayıtları 



Tablo : 11 Et ve Et Mamulleri Sektörü Ürün İthalatı Birim: Dolar 

Y ı 11ar 

Sıra No GİTPN ANA MALLAR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

1 02.01.21 Sığır türü hyv.et.kemiksiz - - 11.304.851 8.370.472 15.338.183 

2 02.01.22 Sığır türü hyv.et.kemi kİ i - 700.820 30.235.500 15.621.550 13.526.811 

3 02.01.23 Manda türü hyv.et.kemiksiz - - 35.281 - 207.197 

4 02.01.41 Koyun türü hyv. etleri - - 747.753 981.625 15.940 

5 02.01.42 Keçi türü hyv. etleri - 100.615 - - -

6 02.01.71 Sığır türü hyv.karaciğeri - - 3.437 - -

7 02.01.72 Sığır türü hyv.diğer.sakatat - 22.308 33.127 35.952 15.417 

8 02.01.91 Koyun keçi türü hyv.karaciğeri - - - - 4.034 -

9 05.04.21 Koyun barsağı-orijinal - -
- 3.235.978 8.209.966 

10 05.04.22 Keçi barsağıörijinal - - - 7.352 -

11 05.04.31 Koyun barsağı-asorti 38.609 35.368 3.677 210.718 14.482 44.838 

12 05.04.11 Dana kursağı-kuru 1.033.887 696.568 581.828 753.544 879.623 771.913 

13 05.04.23 Sığır barsağı-orijinal - -
- - 18.813 

14 05.04.33 Sığır barsağı-asorti - - - - 22.906 

15 05.04.49 Hayvan mesaneleri-midel eri - - - - 26.555 

16 16.01.22 Sucuk,sal am,sosis vb. 
(Hava al. kap.) 

.651 - 2.236 .087 13.668-

17 16.01.32 Sal am diğer hal 1 erde - - 1.151 - 9.032 

18 16.02.20 Et konserveleri(Hava almıyan kap)- .191 .608 -
-

-

Kaynak : Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ebim Kayıtları 



ıblo : 12 AT Ülkelerinden Et ve Et Mamulleri Sektörü ürün İthalatı Birim: Kg. 

Sıra  —Y_i_l_I_a_r  
_No GİTPN > AN A_ MALLAR   ^.1983 1984 1985 1986 _ 1987 

1 02.01.21 Sığır türü hyv.et.kemiksiz - - 9.545.029 7.152.410 8.121.784 
2 02.01.22 Sığır türü hyv.et.kemi kİ i - 595.295 10.758.838 7.107.595 4.104.454 
3 02.01.23 Manda türü hyv.et.kemiksiz - - 20.201 
4 02.01 .42 Keçi türü hyv.etleri - 89.842 
5 02.01.72 Sığır türü hyv.diğer sakatatı - 16.926 38.440 
6 02.01.91 Koyun-keçi türü hyv.karaciğeri - - 6.096 
7 05.04.31 Koyun barsağı -asorti 3.037 - - 1.960 
8 05.04.21 Koyun barsağı-orijinal - - - 47.570 709.060 
9 05.04.22 Keçi barsağı-orijinal - - - - 5.000 
10 05.04.11 Dana kursağı-kuru 30.170 24.875 36.495 36.326 84.472 
11 05.04.23 Sığır barsağı-orijinal - - 10.000 
12 05.04.33 Sığır barsağı-asorti - - - - 2.400 
13 05.04.49 Hayvan mesane!ir-midel eri vb. - - - 2.260 
14 16.01.22 Sucuk-Sosis-Salam vb. 071 - 960 015 6.587 

15 16.02.20 Et konserveleri 048 140 -

Kaynak : Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ebim kayıtları 



Tablo : 13 AT Ülkelerinden Et ve Et Mamulleri Sektörü Ürün İthalatı 
Birim: Dolar 

(CİF Cari Fiyatları) 

No GİTPN ANA MALLAR 1983 1984 1985 1986 1987 

1 02.01.21 Sığır türü hyv.et.kemiksiz _ _ 10.917.312 7.414.492 11.226.729 

2 02.01.22 Sığır türü hyv.et.kemik!i 667.308 11.689.620 6.612.558 4.600.110 

3 02.01.23 Manda türü hyv. etleri - - 19.928 - -

4 02.01.42 Keçi türü hyv.eti eri - 100.615 - - -

5 02.01.72 Sığır türü hyv. diğer sakatat - 22.308 33.127 - -

6 02.01.91 Koyun keçi türü hyv. karaciğeri - - - 4.034 -

7 05.04.31 Koyun barsağı-asorti 35.368 - - 7.325 -

8 05.04.21 Koyun barsağı-orijinal - - - 755.048 2.020.690 

9 05.04.22 Keçi barsağı-orijinal - - - 7.352 -

10 05.04.11 Dana kursağı-kuru 604.926 554.125 725.048 857.464 727.189 

11 05.04.23 Sığır barsağı-ori jinal - - - - 18.813 

12 05.04.33 Sığır barsağı-asorti - - - - 22.906 

13 05.04.49 Hayvan mesaneleri,mideleri vb. - - - - 26.555 

14 16.01.22 Sucuk,Sosis,Salam vb. .651 - 3.387 .087 22.700 

15 16.02.20 Et konserveleri .191 .608 - - -

Kaynak : Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ebim Kayıtları 
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GTİP 

01.02 
01.04 

02.01 

02.01 

02.05 

02.06 

16.01 

16.02 

02.04 

15.01 

05.02 

16.01 

16.02 

16.03 

Et İthalatında Uygulanan Gümrük Vergi Oranları 

MADDE ISMI GV. 

Yalnız canlı dana,sığır,koyun muaf 
ve kuzular 

(01.01), (01.02), (01.03), (01.04) 40 
tarife pozisyonuna giren hayvanla¬ 
rın etleri ve yenilen sakatatı (ta¬ 
ze soğutulmuş veya dondurulmuş)(yal¬ 
nız koyun, keçi, manda, sığır türü 
hayvanların etleri hariç) 

Yalnız koyun,keçi,manda,sığır türü 
hayvanların etleri (taze,soğutulmuş 
ve dondurulmuş) 1 

Lard,domuz yağı 40 

Her nevi et ve, yenilen sakatat (Kü- 40 
mes hayvanlarının karaciğerleri ha¬ 
riç) tuzlanmış,salamura edilmiş,ku¬ 
rutulmuş veya tütsülenmiş. 
Etten,sakatattan veya kandan mamul 
sucuk,sosis,salam ve benzerleri 40 

Etten veya sakatattan hazırlanmış 
diğer yenilen maddeler ve konserve¬ 
ler 40 

Diğer etler ve yenilen sakatat (ta¬ 
ze soğutulmuş veya dondurulmuş) muaf 

Eritilmiş domuz yağı (saindoux) di- mufa 
ğer domuz yağları ve kümes hayvanla¬ 
rının yağları (eritilmiş,sızdırılmış 
veya çözücüler yardımı ile elde edilmiş) 

İç yağı (sığır,koyun ve keçi cinsi hay- muaf 
vanların) (işlenmiş veya çözücüler yar¬ 
dımıyla elde edilmiş) (ilk mahsül"premiers 
jus"denilen içyağları dahil) 

Etten, sakatattan veya kandan mamul su- 40 
cuk sosis salam ve benzerleri 

Etten ve sakatattan hazırlanmış diğer 40 
yenilen maddeler ve konserveler 

Et suyu, et hülasaları ve balık hülasa- 40 
lan (ambalajlı) 

DFİF'jre Yap. 
Fon Ödemesi 

250 $/Ton 

250 $/Ton 

500 $/Ton 

200 $/Ton 

2 $/Ton 

2 $/Ton 

1 $/Ton 

40 

40 

2000 

2000 

3000 
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(2) Yarı Üriin İthalatı 

Tablo 10'da yeralan GTİP 02.01.21 ile 02.01.23 malları içerisinde donmuş 
olarak ithal edilen parça etler bulunmakta olup bunlar et mamülü imalatında 
kullanılmak amacıyla ithal edilmişlerdir. Dolayısıyla bu etlerin bir kısmı 
da yarı mamul olarak et mamülü üretiminde kullanılmıştır. 

(3) Hammadde İthalatı 

Sektörün hammaddeleri olan canlı hayvan ithalatı 1985, 1986 ve 1987 
yılları için tablo 14'de verilmiştir. 

Tablo 14 ; Canlı Hayvan İthalatı Baş adet 
Yıllar  

Sıra No Ana Mallar 1985 1986 1987.      
1 Sığır ' 561 ' 12.463 127.535 

2 Koyun 11.477 21.145 303.059 

3 Keçi - - 297 

Kaynak:Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ebim Kayıtları 

Görüldüğü gibi canlı hayvan ithalatı, 1986 yılından başlıyarak ani 
bir çıkış göstermiş 1988 yılının ilk 4 ayına kadar da aynı hızda devam 
etmiştir. Bu- ani yükselişin başlıca sebebi, Türkiye'de hayvan varlığında 
son yıllarda meydana gelen azalmadır. 

1988 yılının Şubat ayında canlı hayvan ithalinden alınan fon 250 $/Ton 
mertebesine yükselmiş ve bunun etkisi ile de canlı hayvan ithali durmuştur. 
Ülkemizdeki canlı hayvan varlığı ile orantılı olarak fiyat artışları devam 
ettiği sürece, fonun aynı kalması halinde, canlı hayvan ithalinin yeniden 
başlıyacağı tahmin edilmektedir. 

b) İhracat 

Sektörde üretilen malların 1982-87 dönemindeki ihracat miktar ve 
değerleri (FOB $) tablo 15 ve 16'da gösterilmiştir. 

Bu mallara uygulanan ihracat teşvikleri hali hazırda şöyledir. 
(Aralık 1988) 

VERGİ İADESİ (%) MUNZAM (%) FON ($/TON) 

Sığır türü etler - 0,6 170 

Diğer etler 
i 

0,6 170 

Sakatat 0,6 -

Asorti bağırsak 0,4 0,6 -

Orjinal bağırsak - 0,6 -

Sosis,Salam,Sucuk (1 kg-paket) 0,8 0,6 300 



- 47 -

Sosis,Salam,Sucuk (1-5 kg) 0,6 0,6 300 

Sosis,Salam,Sucuk (5 kg,üstü) 0,4 0,6 300 

Not: 5.4.1988 tarih ve 19776 mükerrer no.lu Resmi Gazetede yayımlanan 
ihracatta vergi iadesi ödemelerine dair karara ek karda 1.1.1989 tarihinden 
itibaren vergi iadesi ödemelerinin kaldırılacağı ve bu tarihe kadar da vergi 
iadelerinin tedricen sıfırlanacağı belirtilmiştir. 

Tablo 15'den de görüleceğ4i üzere et ihracatımızın büyük kısmını kçük 
baş hayvan eti oluşturmaktadır. Ülkeler itibariyle ihracat incelendiğinde, 
İran, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, Cezayir, Kuveyt ve Libya'nın belli başlı 
alıcı ülkeler olduğu gözlenmiştir. En büyük alıcı olan İran'ın 1982 yılından 
başlıyarak, Irak'm ise 1986 yılından itibaren atımlarını azalttığı 
görülmektedir. 

Bunun en büyük nedenlerinden birisi, Türkiyenin fiyat rekabetini nisbeten 
kaybetmiş olmasıdır. Bunun yanısıra İran-Irak savaşı da bu düşüşün sebebi 
olarak izah edilebilir. Sığır eti ihracatında da İran ve Irak başı çekmiş 
fakat 1984 yılından başlayarak alımlar büyük düşük kaydetmiştir. Aynı dönem 
içerisinde AT ülkelerine yapılan ihracat ve bunların ülkelere dağılımı miktar 
ve değerler olarak tablo 17 ve 18'de gösterilmiştir. 



Tablo 15 : Et ve Et MamUlleri Sektörü İhracatı 

SIRA NO  GÎTPN  ANA MALLAR 
1 02.01.10 At, merkep, katır etleri 
2 02.01.11 Sığır eti taze 

3 02.01.21 Sığır türü hyv.etieri-Kemissiz 
4 02.01.22 Sığır türü hyv.etleri-kemikli 
5 02.01.31 Ehli domuz türü hyv.etleri 
S 02.01.32 Ehli olmuyan domuz etleri 
7 02.01.41 Koyun türü hyv.et 1eri 
8 02.01.42 Keçi türü hyv. etleri 
9 02.01.12 Manda eti taze 

10 02.01.60 At, merkep,katır sakatatı 
11 02.01.50 Eczacılık San.nıahsussakatat 

12 02.01.50 Sakatat yenilen taze 
13 02.01.71 Sığır türü hyv.karaciğeri 
14 02.01.72 Sığır türü hyv.diğer sakatatı 

15 02.01.81 Ehli domuz türü hyv.karaciğeri 
16 02.01.82 Ehli domuz türü hyv. diğer sak 

17 02.01.91 Koyun,keçi turu hyv.karaciğeri 
18 02.01.92 Koyun,keçi türü hyv.diğer sak. 
19 02.01.99 Diğer yenilen sakatat 

Birim: Kg. 

1982 

3.695.OK 

12.311.025 

79.935 

44.372.555 

42.801 

115.000 

1983 1984 

514.444 252.200 

12.861.138 12.689.865 

1985 

678.976 

1986 

516.314 

392.198 246.048 

3.786.375 453.577 

45.384 181.034 10.310 27.428 

114.629 - -

44.680.579 51.869.734 25.049.726 35.151.652 

22.366 

682.950 

14.822 

3.000 

705.662 

3.005 

50.500 

.800 

53.572 

102.131 

65.010 

10.500 

.131 

7.200 

1987 

144.500 

623.924 

802.144 

35.850 

22.457.283 

23.870 

98.150 

7.364 

61.913 

.252 

■c- 
oo 

3.388 

198.744 

16.731 

141.495 

161.449 

.066 

69.583 

125.202 

.500 



Tablo: 15 Et ve Et Mamulleri Sektörü İhracatı Birim: Kg. 

 Y I L L AR  
SIRA GİTPN ANA MALLAR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
NO 

20 05.04.31 Koyun bağırsağı-Asorti 593.914 606.794 621.851 715.000 842.157 892.927 

21 05.04.32 Keçi bağırsağı-Asorti 1.400 7.424 - - 2.735 5.495 

22 05.04.33 Sığır bağırsağı -Asorti - 5.787 -
-

- 6.474 

23 16.01.10 Sucuk,sosis,salam ve kar. - - 15.494 5.000 - -

24 16.01.21 Sucuk hava alma kaplarda -
- - 6.985 4.656 15.879 

25 16.01.22 Salam hava alma.kaplarda -
- - 4.116 6.235 18.186 

26 16.01.23 Sosis hava alma.kaplarda - - - 3.655 12.694 7.626 

27 16.01.24 Pastırma hava alma.kaplarda -
- - .853 .641 .175 

28 16.01.29 Sucuk,salam,sosis benzerleri 
hava alma.kaplarda 

-

- - 5.607 10.335 6.520 

29 16.01.29 Sucuk diğer hallerde - - - .585 3.128 -

30 16.01.30 Salam diğer hallerde - - - .305 .343 .908 

31 16.01.33 Sosis diğer hallerde - - - .365 - .100 

32 16.01.34 Pastırma diğer hallerde -
- - .005 .145 -

33 

34 

16.01.39 

16.02.21 

Sucuk,salam,sosis ve pastırma 
benzerleri-Diğer 
Karaciğer hazır yiyecek 
(Hava almayan kaplarda) 

- -

5.750 2.010 1.306 

2.000 

66.247 

35 16.02.51 Et ve sakatattan hazır yiyecek 
diğer-Hava alma.kap. _ 

- 55.482 201.252 3.500 .267 

36 16.02.52 Et ve sakatattan hazırlanmış 
yiyecekler-Diğer _ .092 75.540 140.000 200.750 

KAYNAK: BAŞBAKANLIK, HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EBİM KAYITLARI 



Tablo 16: Et ve Et Mamulleri Sektörü İhracatı 

Sıra 
No GİTPN ANA MALLAR 

1 02.01.10 At,merkep katır etleri 
2 02.01.21 Sığır türü hyv. et.kemiksiz 
3 02.01.22 Sığır türü hyv.etleri kemikli 
4 02.01.31 Ehli domuz türü hyv. etleri 
5 02.01.32 Ehli olmayan domuz etleri 
6 02.01.41 Koyun türü hyv. etleri 
? 02.01.42 Keçi türü hyv. etleri 
8 02.01.60 At-Merkep- katır sakatatı 
9 02.01.50 Eczacılık san. mahsus sakatat 

10 02.01.71 Sığır türü hyv.karaciğeri 
11 02.01.72 Sığır türü hyv.diğer sakatatı 
12 02.01.81 Ehli domuz türü hyv. karaciğeri 
13 02.01.82 Ehli domuz türü hyv.diğer sakatatı 
14 02.01.91 Koyun, keçi türü hyv. karaciğeri 
15 02.01.92 Koyun,keçi türü hyv. diğer sakatatı 
16 02.01.99 Diğer yenilen sakatat 
17 05.04.31 Koyun barsağı -asorti 

18 05.04.32 Keçi barsağı -asorti 
19 05.04.33 Sığır barsağı-asorti 
20 16.01.10 Sucuk,sosis,salam ve karaciğer mamul 
21 16.01.21 Sucuk hava almayan kaplarda 

Biranı: Dolar 

 1 îpB,. Cari. Fiyatlarla). _ _ 
 Y.ı.Ll.a.r  

 1985 1986   1987__ 
775.838 449.564 71.785 

1.371.945 764.364 1.732.173 
6.226.654 926.015 1.827.543 

37.331 55.849 24.034 

114.629 

70.414.461 62.296.311 47.123.052 

5.949 205.569 45.396 

. 10.057 16.540 34.703 

2.999 

.200 .246 9.710 

135.840 6.955 47.638 

.099 

1.079 

9.135 161.234 113.374 

320.594 198.912 141.554 

38.774 .109 .652 

10.621.316 16.336.770 25.908.730 

33.766 173.190 

40.571 

ı 

S 

15.178 

3.669 

18.242 62.893 



Tablo 16: Et ve Mamulleri Sektörü İhracatı 
Birim: Dolar 

(FOB, Cari fiyatlarla) 

22 16.01.22 Salam hava almayan kaplarda 23.628 24.296 68.217 

23 16.01.23 Sosis hava almayan kaplarda 15.069 12.694 28.041 
24 16.01.24 Pastırma hava almayan kaplarda 7.565 5.473 1.128 

25 16.01.29 Sucuk,salam,sosis ben.hava aim.kap. 44.372 63.438 31.025 
26 16.01.31 Sucuk diğer hallerde 3.760 6.984 -

27 16.01.32 Salam diğer hallerde 6.462 1.047 3.083 
28 16.01.33 Sosis diğer hallerde 1.972 - .313 

29 16.01.34 Pastırma diğer hallerde .035 .657 ■ - 

30 16.01.39 Sucuk,salam,sosis ve pastırma ben. diğer 12.148 6.034 369.016 

31 16.02.21 Karaciğerden hazır yiyecek hava almayan kap. - 2.300 -

32 16.02.51 Et ve saka.hazır yiyecek,diğer hava aim.kap. 520.604 14.088 1.502 

33 16.02.52 Et ve sakatattan hazırlanmış yiyecek.diğer 210.083 415.966 626.469 

Kaynak: Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ebim Kayıtları 



Tablo 17: AT Ülkelerine Et ve Et Mamulleri Sektörü İhracatı. Birim: Kg. 

Sı ra Yılla r 

No GİTPN ANA MALLAR 1982 1983 1984 1985 ■1986 1987 

1 02.01.10 ' At, merkep, katır etleri 3.685.753 480.344 252.000 480.603 301.500 143.500 

2 02.01.32 Ehli olmayan domuz etleri ' - - - 9.828 -
-

3 02.01.31 Ehli domuz türü hyv.etleri - 14.061 132.883 - - -

4 02.01.41 Koyun türü hyv. etleri 93.970 40.000 34.200 21.000 -
-

5 02.01.60 At, merkep, katır sakatatı - - - 50.500 65.000 92.000 

6 02.01.72 Sığır türü hyv.diğer sakatatı 44.911 12.500 15.000 - - 33.520 
7 02.01.50 Eczacılık san.mahsis sak. - - - - 10.500 -

8 05.04.31 Koyun barsağı-asorti 535.841 528.889 565.941 665.689 810.689 854.279 
9 05.04.32 Keçi barsağı-asorti - 2.824 - - 1.635 5.495 

10 05.04.53 Sığır barsağı-asorti - 5.787 - - - 6.474 
11 16.01.10 Sucuk,sosis,salam vb. 

Karaciğerden mamul 
- - .630 - 5.000 -

12 16.01.21 Sucuk hava alma, kaplarda - - - .100 - -

Kaynak: Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ebim Kayıtları 



Tablo 18: AT Ülkelerine Et ve Et Mamulleri Sektörü İhracatı 
Birim: Dolar 

(FOB Cari Fiyatlarla) 

No GİTPN ANA MALLAR 1985 1986 1987 

1 02.01.10 At, merkep, katır etleri 465.492 172.849 70.925 

2 02.01.32 Ehli olmayan domuz etleri 23.794 - -

3 02.01.31 Ehli domuz türü hyv.etleri - - -

4 02.01.41 Koyun türü hayvan etleri 6.240 - -

5 02 ..01.60 At, merkep, katır sakatatı 10.057 16.522 28.495 

6 02.01.72 Sığır türü hyv. diğer sakatatı - - 10.123 

7 02.01.50 Eczacılık san. mahsus sakatat - 2.999 -

8 05.04.31 Koyun barsağı-asorti 9.830.381 14.800.722 24.658.112 

9 05.04.32 Keçi barsağı asorti - 19.816 173.190 

10 05.04.33 Sığır barsağı- asorti - - 40.571 

11 16.01.10 Sucuk sosis salam ve karaciğerden mamul - 2.669 

12 16.01.21 Sucuk hava almıyan kaplarda .162 -

-

Kaynak: Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ebim Kayıtları 
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5. Stok Durumu: 

1983-1987 yılları arasında aylar itibariyle Et ve Balık Kurumu'nun 
stokları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Belediye mezbahaları stoksuz çalışmakta, özel kombinalarda ise stok 
seviyeleri ihmal edilebilecek düzeydedir. 

Tablo: 19 Et ve Balık Kurumu Stok Durumu (Yıl sonu itibariyle) 

Birim: Ton 

CİNSİ 1983 1984 1985 1986 1987 

Gövde Sığır 1.571 2.445 4.937 1.150 3.250 

Gövde Koyun 1.768 384 4.538 1.469 977 

Kanatlı 211 864 558 634 1.704 
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6. Yurtiçi Tüketim 

Üretim bölümünde yeralan Tablo 5 ile ihracat ve ithalat dikkate 
alınarak hazırlanmış olan ve DPT Yıllık Programlarında yeralan et sanayii 
ürünleri yurtiçi talebi Tablo 21'de verilmiştir. Tabloda verilen et yurtiçi 
tüketimi, giriş bölümünde tanımlanan, mezbaha ve kombina kesimi etin 
tüketimini ifade etmektedir. Ülkemizde, özellikle küçükbaş hayvan eti 
üretiminde mezbaha ve kombinalar dışında yapılan kesimler yaygın olduğundan 
Tablo 21'de verilen makamlardan ülke genelindeki fert başına et tüketimine 
ulaşılması gerçekçi olmayacaktır. 

Tablo 21 : Yurtiçi Tüketim Birim: Bin Ton 

Y ı 11ar 

CİNSİ 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Kırmızı Et BB 385,9 357,1 380,0 398,3 409,0 366,0 

Kırmızı Et KB 148,4 127,5 127,1 132,1 124,0 107,5 

(Kırmızı Et 
toplamı) (534,3) (484,6) (507,1) (530,4 (533,0) (473,5) 

Sakatat 94,5 86,1 90,5 84,8 87,0 76,0 

Et Mamulleri 34,7 36,0 37,8 39,7 43,0 41,6 

Bağırsak (Orj) 3,2 3,7 3,4 4,0 3,0 4,0 

Donyağı 27,2 35,4 40,3 45,0 50,0 50,0 

Hamderi BB 60,2 55,5 52,6 49,6 51,0 48,8 

Hamderi KB 26,9 24,3 31,3 30,5 47,0 54,5 

Kaynak DPT Yıllık Programları 

Raporun III. bölümünde yeralacak olan talep projeksiyonuna ışık tutmak 
üzere hazırlanan 1977-1987 dönemi arz, talep ve toplam ve kentli nüfusa 
göre fert başına mezbaha-kombina kesimi et tüketimi Tablo 22'de yer 
almaktadır. 

Her iki tabloda yer alan yurtiçi tüketim rakamları incelendiğinde, 
1983 yılında düşme eğilimi gösteren tüketimin, 1984-1986 yıllarında et 
ithalatının etkisiyle artış eğilimine girdiği görülmektedir. 



Tablo 20: Et Ve Balık Kurumu Stoklarının Aylık Durumu Birim: Ton 

AYLAR G .-SIĞIR 

1986 1987 

— p 

1988 

G 

1986 

KOYUM 

1987 1988 

KIRMIZI ET TOPLAMI 

1986 1987 1988 

KANATLI 

1986 1987 -1988 ■ 

1 8.658 815 5.779 3.089 866 800 11.747 1.681 6.579 252 1.021 1.410 

2 12.474 1.774 11.865 1.926 532 795 14.400 2.306 12.660 450 992 1.130 

3 14.793 2.303 17.513 1.207 420 834 16.000 2.723 18.347 1.134 836 709 
4 14.963 3.054 19.386 637 514 1.208 15.600 3.568 20.594 1.180 931 272 | 
5 12.236 2.274 18.368 | - 356 158 944 12.592 2.432 19.312 895 552 657 

6 10.382 1.192 17.100 ■ 204 110 815 10.586 1.302 17.915 478 675 492 

; 7 8.149 1.102 15.574 ! 129 413 606 8.278 1.515 16.180 391 1.529 606 

i 8 6.304 1.437 13.927 - 148 411 283 6.452 1.848 14.210 302 2.311 800 

9 4.362 2.121 10.068 652 1.393 335 5.014 3.514 10.403 297 2.491 593 | 
I ıo 1.853 2.635 9.214 : 2.319 2.350 872 4.172 4.985 10.086 396 2.305 877 i 

11 908 2.629 1.911 1.646 2.819 4.275 631 2.069 

12 1.150 3.250 1.469 977 2.619 4.227 634 1.704 
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Tablo 23: Yıllar İtibariyle Et Sanayii Fiyatları (U./Kg) 

ÜRET1Cİ( Fcbrika Çıkışı) 1983 1984 1985 1986 1987 

ET(BB) 450 700 1.000 1.200 2.100 

ET(KB) 537 698 1.150 1.300 2.350 

ET MAMULÜ 600 900 1.442 2.035 2.900 
SAKATAT 400 400 497 600 850 

BARSAK 750 3.237 4.533 1.200 1.400 

DON YAĞI 125 222 332 350 400 

HAM DERl(BB) 245 347 407 595 1 .370 

HAM DERI(KB) 900 710 1.110 2.213 5.160 

TOPTANCI 

ET (BB) 473 735 1.050 1.260 2.205 

ET(KB) 564 733 1.206 1.365 2.468 

ET MAMULÜ 630 945 1.514 2.137 3.045 

SAKATAT 420 420 522 630 893 

BARSAK 788 3.399 4.760 1.260 1.470 

DON YAĞI 131 233 349 368 420 

HAM DERİ(BB) 257 364 427 625 1.439 

HAM DERİ (KB) 945 746 1.166 2.324 5.418 

TÜKETİCİ 

ET (BB) 591 919 1.313 1.575 2.756 

ET (KB) 705 916 1.509 1.706 3.084 

ET MAMULÜ 786 1 .181 1.893 2.671 3.806 

SAKATAT 525 525 652 786 1.116 

BARSAK 984 4.249 5.950 1.575 1.838 

DON YAĞI 164 291 436 459 525 

HAM DERİ (BB) 322 455 534 781 1.798 

HAM DERİ (KB) 1.181 932 1.457 2.905 6.773 

(x) Fiyatlara KDV dahil değildir. 

KDV DEĞERLERİ (%) 1987 1988 

KARKAS ET - 3 

PARÇA ET - 3 

ET MAMULLERİ 10 12-10 (x) 

(x) 1.11.1988 tarihinden itibaren % 10'dur. 



Tablo: 22 Kırmızı Et İçin Kişi Başına Tüketim ve Toplam Talep Seyri (Tüketim Seyri) 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

1-ÜRETİM (Bin Ton) 475.0 391.0 388.1 442.4 493.3 591.0 542.6 570.4 532.0 544.0 475.6 

2-İTHALAT - - -
-

- - - 0.7 38.2 24.6 22.7 

3-TOPLAM ARZ 475.0 391.0 388.1 442.4 493.3 591.0 542.6 571.1 570.2 561.6 498.3 

4-İHRACAT (Bin Ton) 1.8 6.4 4.9 7.8 30.1 60.5 58.1 65.0 40.0 36.5 24.1 

5-DAHİLİ ARZ. 473.2 384.6 383.2 434.6 463.2 530.5 484.5 506.1 530.2 532.1 474.2 

6-TALEP (Bin Ton) 473.1 389.1 385.4 436.8 462.9 534.3 -484.6 507.1 530.4 533.0 473.5 

7-NÜFUS (Bin Kişi) 41.768 42, ,640 43.530 44, .438 45, .540 46.688 47.864 49, .070 50.306 51, ,546 52, .845 

8-KİŞİ BAŞINA 
TÜKETİM (5:7) 11.3 9.0 8.8 9.8 10.2 11.4 10.1 10.3 10.5 10.3 9.0 

9-KENT NÜFUSU 16.463 17, .171 17.909 18. .699 19 .649 20.539 21.569 22, .564 23.600 24. ,700 26, ,400 

10-KENTLİ NÜFUS 
BAŞ.TÜK.(5:9) _ 22.4 21.4 23.2 23.6 25.8 22.5 22.4 22.5 21.5 18.0 
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7. Fiyatlar 

a) Yurtiçi Fiyat Durumu 

Yıllar itibariyle et sanayi fiyat seyri gösterilmiştir. Buna göre 
1983-1987 yılları arasında fiyatlar: 

Büyükbaş etinde : % 366 

Küçükbaş " : % 377 

Et mamullerinde : % 383 

Sakatatta : % 125 

Oranlarında artış göstermektedir, 
fiyat artışları şöyle olmuştur. 

Büyükbaş etinde : % 47 

Küçükbaş etinde : % 47 

Et mamullerinde : % 49 

Sakatatta : % 22 

Tablodan da görüleceği üzere 
gerçekleşmiştir. 

Başka bir deyişle yıllık ortalama 

en yüksek artışlar 1987 yılında 



ET YE BALIK KURUMU FİYATLARI 

ET CİNSİ/YILLAR 1982 1983 

ALIM FİYATLARI 

1984 1985 1986 

Birim: H/Kg 

1987 

Gövde sığır eti 300,0 405,0 583,0 817,0 1006,0 1842,0 
Gövde koyun eti 420,0 565,0 750,0 1034,0 1305,0 2133,0 

FABRİKA ÇIKIŞ FİYATI (Malivet+Pazarlama Masrafları) 

Gövde sığır eti 341,98 452,41 619,10 1062,73 1062,73 1990,08 
Gövde koyun eti 440,21 583,53 795,97 891,44 1137,14 2044,14 
Parça sığır eti 473,51 598,89 817,04 1903,02 1439,06 2419,58 
Parça koyun eti 688,11 1126,14 1130,25 1170,10 2827,39 3091,28 

TÜKETİCİ FİYATLARI 

Gövde sığır eti 327,50 470,0 675,0 965,0 1292,5 2002,5 
Gövde koyun eti 390,0 555,0 775,0 1100,0 1475,0 2237,5 
Kemiksiz sığır eti 390,0 570,0 795,0 1145,0 1577,5 2510,0 
Kemiksiz koyun eti 475,0 585,0 - - -
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AT' de Fiyat Durumu; 

Toplulukta tarımsal ürünler ve bu kapsamda mütalaa edilen etle ilgili 
pazar düzenlemeleri en başarılı politikalar arasında bulunur.Topluluk 
bütçesinde bugüne kadar bu düzenlemeler için önemli toplamlara ulaşan 
ödemeler yapılmıştır. 

AT' de et için çeşitli fiyatlar yürürlüğe konulmuştur; 

- Yönelim fiyatları; Dış ülkelerden gelecek rekabet baskısına karşı 
korunmayı sağlamak ve iç piyasayı desteklemek amacına yöneliktir. (Temel 
fiyat, baz fiyat) 

- Müdahale fiyatı: Yönelim fiyatına erişmeyi sağlamak, zaman içinde 
veya bir bölgeden diğerine pazar fiyatlarının düşmesini önlemek için her 
yıl belirlenir ve yüksekliği yönelim fiyatının % 85-90'ı kadar olur. 

- Bunun dışında topluluk pazarındaki ortalama fiyatı yansıtan bir 
referans fiyattan söz edilebilir. 

- Prelevman: İthal edilen etin CİF ithal fiyatı ile yönelim fiyatı 
arasındaki fark prelevman olarak alınır. 

Yukarıda belirtilen fiyatların Topluluk piyasasında gerçekleşebilmesi 
için kamuya ait destekleme kuruluşlarınca et alımları yapılır. Ayrıca et 
depolaması yapan özel sektöre para yardımları yapılmaktadır. Teorik olarak 
canlı hayvanlar da müdahale kapsamında olmakla beraber, uygulamada canlı 
hayvan alımları hiç görülmemiştir. 

1986 yılı sonuna kadar uygulanan primler ise şunlardır: 

- İngiltere'de yetişkin sığırların kesim primi, 
- Yunanistan, İrlanda, İtalya ve Kuzey İrlanda dana kesim primi, 
- Yunanistan'da ayrıca milli prim, 
- İrlanda ve Kuzey İrlanda'da inekler için ek prim, 

Topluluk prim sistemi ileride yeniden gözden geçirilecektir. 

1. Sığır Eti Fiyatları 

Toplulukta kasaplık canlı sığır, sığır ve dana eti 1968 yılından 
itibaren ortak piyasa ve fiyat politikası içine alınmıştır. 

Sığır ve sığır eti ithalinde gümrük vergileri ve kısmen prelevman 
alınır. Damızlık hayvanlar, kesim artıkları ve sığır eti konserveleri için 
prelevman konulmaz. Bunun dışında sığır eti ithalinde hem GATT 
yükümlülükleri, hem de diğer ülkelerle olan karşılıklı anlaşmalar 
çerçevesinde daha düşük prelevmanlar uygulanmaktadır. 

AT Komisyonu, teklifine göre, sığır ve dana eti fiyatları 1986/1987 
de sabit kalacaktır. Ancak bu durumda her ülkenin milli parası ile hesap 
edilince yaklaşık olarak % 2,3 oranında bir artış olabilecektir. 

Cari satmalma fiyatları 1986/87'den itibaren sığır karkas grading 
cetveline dayalı pazar fiyatlarının ışığında Topluluğun tümü için tesbit 
edilecektir. 



62 -

AT ülkelerindeki pazar fiyatları Tablo 24' de görülmektedir. 

Tablo : 24 AT Sığır ve Dana Eti Pazar Fiyatları 

ECU/100 Kg. (Canlı Ağırlık) 
ülke 1982 1983 1984 

F.Almanya 153.818 157.717 151.460 
Fransa 172.312 174.489 164.118 
İtalya 171.327 169.853 163.702 
Hollanda 145.581 146.763 138.117 
Belçika 172.924 167.794 157.368 
Lüksemburg 176.713 176.828 169.623 
İngiltere 150.539 146.907 149.418 
İrlanda 142.851 145.440 146.185 
Danimarka 151.637 154.225 152.268 
Yunanistan 182.706 180.003 172.450 

AT 10 160.478 161.267 155.540 

F.Almanya 219.329 224.553 215.702 
Fransa 253.560 254.160 235.962 
İtalya 230.465 231.471 224.134 
Hollanda 218.024 221.899 207.500 
Belçika 241.197 241.206 219.544 
Lüksemburg 156.281 148.885 143.286 
İngiltere 182.854 179.336 179.336 
İrlanda 212.697 215.037 211.539 
Danimarka 162.750 169.845 164.592 
Yunanistan 234.493 220.949 204.702 

AT 10 222.829 224.158 213.805 

Kaynak : Eurostat 

AT ülkelerindeki sığır ve dana eti tüketici fiyatları Tabii 
görülmektedir. 

Tablo : 25 AT Sığır ve Dana Eti Tüketici Fiyatları 

Ülke Birim 1982 1983 1984 

F.Almanya DM/Kg. 37.78 38.73 35.73 
Fransa FF/Kg. 66.35 73.14 77.47 
İtalya LİT/Kg. .109.203 118.56 123.70 
Hollanda HFL/Kg. 14.99 15.14 22.95 
Belçika BFR/Kg. 464.0 487.50 500.02 
İngiltere Pence/lb 260.90 279.8 297.2 
Danimarka DKR/Kg. 57.58 277.4 618.2 
Yunanistan DR/Kg. 360.81 359.79 -

Kaynak : Eurostat 



- 63 -

1980 yılından itibaren sığır eti fiyatlarındaki gelişme izlendiğinde 
AT'da 1981 ve 1982 yıllarında bir önceki yıla oranla önemli fiyat artışları 
olduğu halde, 1983'de ve özellikle 1984'de bazı ülkelerde sığır eti 
fiyatlarında bir önceki yıla göre düşmeler görülmektedir. Genel eğilim 
fiyatların veya fiyat artışlarının azalması yönündedir. Aynı eğilim dana 
etinde de ortaya çıkmaktadır. 

Tablo: 26 10'lu Toplulukta Sığır ve Dana Eti Piyasa Fiyatlarındaki 
Gelişmeler 

Birini: (%) 
Ülkeler 

Sığır Eti 1981/80 1982/81 1983/82 1984/83 
B.Almanya 4,6 7,5 -0,1 -4,9 
Fransa 12,5 15,9 5,3 0,5 
İtalya 16,2 14,0 2,5 2,8 
Hollanda 8,4 9,4 . -ı,o 6,5 
Belçika 10,1 15,5 1,8 -2,6 
Lüksemburg 9,0 20,6 5,0 -0,3 
İngiltere 15,8 10,3 -2,4 1,7 
İrlanda 21,1 10,8 5,4 5,4 
Danimarka 12,5 15,2 2,9 0,4 
Yunanistan X 19,3 14,2 11,8 
AT (9) X X X X 
AT (10) X 10,9 0,5 -3,6 

Dana Eti 
B.Almanya 1,8 5,3 -0,3 -4,8 
Fransa 21,6 14,3 4,3 -1,8 
İtalya 22,6 10,8 3,9 3,3 
Hollanda 20,1 4,0 -0,1 ' 7,1 
Belçika 16,6 13,6 5,0 -5,5 
Lüksemburg 0,0 0,0 0,0 0,0 
İngiltere 0,2 5,7 1,9 0,0 
İrlanda 16,0 16,1 4,6 2,8 
Danimarka 11,4 14,7 5,6 -1,5 
Yunanistan X 18,1 9,2 8,1 
AT (9) X . 8,8 0,6 -4,6 

2. Koyun Eti Fiyatları 

Toplulukta koyun eti için piyasa düzenlemeleri 198Q/81 bütçe yılından 
bu yana yapılmaktadır. Yeni bir uygulama olmakla beraber Topluluğun garanti 
fonu harcamalarına gittikçe artan oranlarda (1984 yılında 433,5 milyon 
ECU) yük getirmektedir. 

Koyun karkası için biryönelim fiyatı tespit edilmekte ve bu fiyata 
erişilmesi hedeflenmektedir. Bunun dışında bir referans fiyat uygulaması 
vardırki (Topluluğu İtalya, Fransa, Almanya, İrlanda ve İngiltere olmak 
üzere 5 guruba ayırarak) farklı düzeylerde saptanmaktadır. 

Müdahale fiyatı temel fiyatın % 85'i kadardır. Referans fiyatı ise 
müdahale fiyatına herbölge için farklı fiyat ilaveleri yapılarak (en fazla 
yönelim fiyatına erişilecek seviyede) hesaplanır. 
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Piyasa fiyatı müdahale fiyatına veya altına düşerse, müdahale, 
alımlarına gidilebilir. Eğer piyasa fiyatı yönelim fiyatının Z 90'ı veya 
daha aşağısında oluşursa et stoku yapan özel şahıslara prim verilerek 
piyasadaki etin üretim fazlalığı şekline dönüşmesi engellenmeye çalışılır. 
Bu primler yönelim fiyatının en çok Z 5'i kadardır. 

Müdahale alımlarının uygulanmadığı yerlerde ise kesim primleri 
ödenebilir. Bu primlerin miktarı müdahele fiyatı ile piyasa fiyatı 
arasındaki farka eşittir. 

Bunların da dışında ithal edilen koyun etinde CİF ithalat fiyatı ile 
yönelim fiyatı arasındaki fark prelevman olarak alınmaktadır. 

Ortaklık konseyi 1985/1986 sezonundan itibaren koyun eti yılının takvim 
yılı olmasını ve Buna 1986 başından itibaren başlanılmasını kabul etmiştir. 
Ayrıca 1985 yılma göre % 1 fazla olan 1986 yılı koyun eti yönelim fiyatının 
1987 yılında da aynen uygulanması kabul edilmiştir. 

Konsey, 1987 yılında yönelim fiyatının 432,32 ECU/100 Kg, ve müdahale 
fiyatının 367,47 ECU/100 Kg. karkas ağırlık olmasını kararlaştırmıştır. 

Türkiye ile Topluluk arasında koyun etinde de piyasa mekanizmaları 
açısından hiçbir benzerlik yoktur. Üstelik Toplulukta her yıl tesbit edilen 
yönelim fiyatı mevsimlik dalgalanmalara uygun olarak her hafta yeniden 
hedeflenebilmektedir. Bu piyasa düzenlemesi sadece topluluk bütçesine ek 
yük getirmekle birlikte bu uvgulama ile koyun ve keçi mevcudunun ve 
dolayısıyla bunlardan sağlanacak et miktarının da artması beklenmektedir. 

Koyun eti pazar fiyatları Tablo 27'de verilmiştir. 

Tablo: 27 Koyun Eti Pazar Fiyatları (ECU/Kg.) 

Ülke 1982 1983 1984 
F.Almanya 3,554 3,536 3,403 
Fransa 3,914 4,272 4,049 
İtalya 4.541 4,465 4,294 
Hollanda 3,494 3,678 3,832 
Belçika 4,112 4,232 4,222 
İngiltere 2,702 2,596 2,845 
İrlanda 3,317 3,428 3,239 
Danimarka 2,737 2,831 3,086 
Yunanistan 5,211 4,966 5,082 
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Tablo 28'de koyun eti piyasa fiyatlarının AT üyesi' her ülkede yıllara 
göre önemli dalgalanmalar gösterdiği, piyasada bir istikrar sağlanamadığı 
gibi, fiyatlar için genel bir eğilim tesbitinin zorluğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 28: 10* lu Toplulukta Koyun Eti Piyasa Fiyatlarındaki Gelişmeler 

Ülkeler 1981/80 1982/81 1983/82 1984/83 

B.Almanya' 21,9 -0,4 -3,1 -4,7 
Fransa 10,6 9,4- 13,4 0,2 
İtalya 22,1 5,4 2,7 2,5 
Hollanda • 14,8 -4,0 3,3 3,5 
Belçika 2,4 -14,8 8,0 3,5 
Lüksemburg X X X . X 
İngiltere 19,9 4,4* -3,9 9,6 
İrlanda 21,4 2,1 6,7 -1,2 
Danimarka -9,2 14,1 4,6 10,8 
Yunanistan X 13,3 8,4 19,4 
ST 10 X X X X 

Toplulukta 1983/84 üretim yılında koyun ve keçi etinde yönelim fiyatı 
323 ECU/tondur. Bunun TL. karşılığı 1.170.702 Tl.dır. Yani hedeflenen. kg. 
dereği 1170 TL. kadardır. Müdahale fiyatı 955.219 TL. tondur. 

Aynı tarihte E.B.K. karkas fiyatı olarak 765,7 U./Kg. fiyat biçmiş 
satışlarda ise gövde eti olarak 680-870. TL/Kg. üzerinden, bağlantılı satış 
yapmıştır. 

' ı 

8. İstihdam: 

Tablo: 29’da yer alan istihdam durumu yapılan anket çalışması ile 
tespit edilen Et ve Balık Kurumu 2678 sayılı yasaya uygun olarak faaliyet 
gösteren bazı entegre et tesisleri ile 23 adet büyük belediye mezbahasını 
kapsamaktadır. 

Bu nedenle çok dağınık bir yapıya sahip olan bu iş kolunun toplam 
istihdamını göstermemektedir. Özellikle küçük «belediye ve kasaba mezbahaları 
ile imalathane tipindeki et .mamülü, üretim mahalleri dikkate alındığında 
tabloda verilenin üzerinde bir rakama ulaşabilir. Ancak belediye mezbahaları 
çoğunlukla devamlı işçi istihdam etmemekte, kesim sırasında hayvan sahipleri 
kendi işçilerini çalıştırmaktadır. 
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Tablo 29: Et Sektörü İstihdam Burusu 

Belediye Et ve Balık 
İşgücü Özel Kuruluş Mezbahaları Kurumu Toplam 

Yüksek 845 
Teknik 121 47 249 417 
İdari 113 6 309 428 

Orta 1.393 
Teknik 95 7 194 296 
Memur 278 137 682 1.097 

İşçi 7.697 
Düz 1.248 645 1.992 3.885 

Kalifiye 562 867 2.383 3.812 

TOP! .AM 2.417 . ' 1.709 5.809 •9.935 

9» Mevcut Burumun Değerlendirilmesi: 

a) Beşinci Plân Döneminde Gelişmeler 

Kültür ırklarının istenilen hızla yaygmlaştınlamaması besicilikte 
yaşlı yerli hayvanların kullanma .zorunluluğunu getirmiştir. Yaşlı 
hayvanların kısa dönem besisinde ise yağlanma artmakta besi sonunda 
istenilen kârlılık sağlanamamaktadır. 

Sığır besiciliğinde kârlılığı etkileyen sebepleri şu başlıklar altında 
toplayabiliriz: 

- Besi için uygun yeterli hayvan materyalinin bulunamaması 
- Artan yem maliyetleri 
- Düşük et fiyatları 
- Yüksek faiz oranları 
- Bakım ve yönetimde bilgisizlik 

Beside masrafların büyük bir bölümünü yem giderleri oluşturmaktadır. 
5.beş yıllık plan döneminde et fiyatları ile yem fiyatları, arasındaki oran 
besici lehine gelişememiştir. Besiciliğin gelişme hızını artırmak için 
yem et fiyatı arasındaki fark besici lehine olmalıdır. 

Sığır besiciliğinin ekonominin içindeki yerinin ve öneminin 
anlaşılabilmesi için ekonomik çarpanının bilinmesinde fayda vardır. 
Tahminimize göre bu çarpan 4-5 dir. 

Besicilikte yeratılan değer 1, .00 
Yem fabrikaları satış değeri 0. .50 
Kesicilerce yaratılan değer 1 .00 
Yan ürünlerle yaratılan değer 0 .25 

Deri+Bağırsak yaratılan değer 0 .25 

Dericilerce yaratılan değer 0 .25 

Perakendecilerce yaratılan değer 1 .00 
Et mamullerinde yaratılan değer 0 .50 

Diğer (Otel+Lokanta v.s.) 0 .25 

5.00 
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Günümüzde, teknolojide gelişmiş ülkeler, toplam tarımsal gelirlerinin 
yarısından fazlasını hayvan ve hayvansal ürünlerden elde etmektedir. Bu 
ülkeler, dünya hayvan varlığının ancak % 30-40'ma sahip olmalarına karşın, 
dünya toplam hayvansal üretiminin % 75-80'ini ellerinde tutmaktadırlar. 
Buna karşın, ülkemizinde içinde bulunduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler dünya hayvan varlığının % 60-70'ini ellerinde bulundurdukları halde, 
dünya hayvansal ürün üretiminin ancak % 20-30'una sahiptirler. Bu rakamlar, 
bu ülkelerde hayvansal ürünler üretiminin ve bunlar içinde de et 
endüstrisinin gelişmediğine dair bir kıstas oluşturabilmektedir. 

Teknolojide ve tarımsal sanayide gelişmiş ülkelerde, et. sanayii en 
başta gelen sanayi dallarından birisidir. Örneğin ABD, Avusturalya, Yeni “ 
Zelanda, Brezilya, Arjantin, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, J 
Yugoslavya ve Romanya gibi ülkelerde et sanayi temel sanayi dalları 
içerisinde ilk başlarda yer almaktadır. Yurdumuzda, hayvancılık ve 
dolayısıyla et teknolojisi ve endüstrisinin bugün dahi kendi kaderine 
bırakılmış halde olduğu söylenebilir. Avrupa Topluluğu (AT) ve Orta Doğu 
Ülkeleri içerisinde ülkemiz 85 milyon civarındaki küçük ve büyük baş hayvan 
varlığı ile en fazla hayvan varlığına sahip olmasına karşılık, hayvancılığın 
ülke ekonomisine katkısı oldukça düşük bulunmaktadır. Hayvancılığın toplam 
tarım sektöründeki payı ise ancak % 35 kadardır. Bu oran gelişmiş ülkelerde 
% 60-70'e ulaşmaktadır. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı verilerine göre kaçak kesimler 
de dahil, Türkiye'de üretilen toplam kırmızı et miktarı 1980 yılında 928 
bin ton, 1984 yılında 975 bin ton ve 1986 yılında 1060 bin ton kırmızı 
et üretilmiştir. 

Bu rakamlar, Tablo: 5'te verilen mezbaha ve kombinalarda üretilen 
kırmızı et miktarları ile karşılaştırıldığında, mezbaha ve kombina üretimi 
etin toplam et üretimindeki payının 1984 yılında % 58,5, 1986 yılında ise 
% 51,3 olduğu görülmektedir. Başka bir deyimle, ülkemizde elde edilen 
kırmızı etin yarısı kaçak olarak kesilmektedir. Kasaplık hayvan gücü dikkate 
alındığında ise, kaçak kesimlerin küçükbaş hayvan eti üretiminde daha fazla 
olduğu görülmektedir. 

Kaçak kesimlerin yaygın olması, biryandan kurulu kapasiteden 
yararlanılmamasma sebep olmakta diğer taraftan da üt üretiminin hijyenik 
şartlar altında gerçekleştirilmesi, yan ürünlerin değerlendirilmesi, katma 
değer yaratılması ve vergi gelirlerinin artırılması sağlanamadığından 
sakıncalı olmaktadır. 

Ülkemizde modern anlamda Et Sanayiinin kurulması, 1952 yılında Et 
ve Balık Kurumu (EBK) kurulması ile başlamıştır. EBK'nun kuruluş amaçları 
arasında hayvan ıslahı, kasaplık hayvancılığa yön verilmesi, hayvan ve 
et ürünleri iç ve dış ticareti, kasaplık hayvan üretimi, hayvancılık 
kredileri, et teknolojisinin geliştirilip yönlendirilmesi ve teşviki gibi 
konular bulunmaktadır. Kurum bu görevlerini yeteri kadar yerine getirememiş, 
et sanayii ve teknolojisinde de beklenen gelişme _ sağlanamamıştır. Et 
sanayiindeki son yıllarda gözlenen bazı ilerlemeler de, özel sektörün 
öncülüğünde gerçekleşmiştir. EBK kombina sayısının artmasına paralel olarak 
kasaplık hayvancılık ve teknolojisinde gerekli ilerlemeler sağlanamamış, 
bu kuruluş, belirli devrelerde bir kısım canlı hayvan olarak kesen ve 
pazarlayan, zamanzaman bir miktar ihracat gerçekleştiren bir durumda 
bulunmuştur. Kombinaların yanlış yer seçimi kapasite kullanım oranının 
düşük olmasında önemli bir rol oynamaktadır. 
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Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde en önemli gelişmesi 1982 yılında 
özel kombinaların kuruluşuna izin veren 2678 sayılı yasanın çıkarılmasıdır. 
Bu yasa ile ülkemizde ilk defa özel sektöre ruhsatlı kesim izni verilmiştir. 
Bu kanun çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe giren "Özel ve Resmi 
Kombinaların Kuruluş ve işleyişini Gösterir Yönetmelik" çerçevesinde 
Tablo:34'de yer alan bazıları yüksek kesim kapasiteli, entegre, yan 
ürünlerin tümünü değerlendirebilen ve tesisler kurulmuştur. Ancak, bu 
gelişmeler üretim teknolojisi bölümünde de belirtildiği üzere olması gereken 
düzeyden uzaktır. Et sanayii üretimimizde belediye mezbahaları ve mahalli 
kasap ve imalathanelerin önemli payının bulunması, yukarıda da belirtilen 
ekonomik, hijyenik ve kalite kayıplarına yol açmaktadır. Bütün bunlara 
rağmen, ülkemiz et sektörünün yapısını değiştirmek amacı ile kurulan modern 
tesisler bugün ya atıl durmakta veya çok düşük kapasite ile 
çalışmaktadırlar. Ayrıca, 2678 sayılı yasa kapsamında kurulan tesislerle 
kendini modernize etmeyen tesisler arasında da bir haksız rekabet 
oluşmuştur. 

Beşinci Beş Yıllık Plan'm diğer bir özelliği de ihracatla ilgili 
gelişmelerdir. Özellikle küçükbaş canlı hayvan ihracatı sürekliliğini 
korurken, önemli kısmı küçükbaş eti olan et ihracatı son 4 yılda devamlı 
bir gerileme göstermiştir. Halkubi ihracatımızın et olarak yapılması, 
yarattığı katma değer ve mezbahalarımızın kapasite kullanım oranının 
artırılması açısından arzu edilmektedir. Et mamülleri ihracatı ise düşük 
miktarlarda gerçekleşmiştir. 

b) Sorunlar 

D Ham Madde (Kasaplık Hayvan) Temini ile İlgili Sorunlar 

Et Endüstrisinde sürekli üretim ham madde akımına bağlıdır. Üreticiden 
başlayarak et işleme fabrikalarına gelinceye kadar kasaplık hayvanlarda 
ekonomik kayıplar en aza indirilecek biçimde gerçekleştirilecek 
birorganizasyon Türkiye hayvancılığını ileriye götürecektir. Ancak son 
yıllarda hayvancılık sektörünün bir darboğaza girmesi, üretimi de olumsuz 
yönde etkilemiştir. Uygulanan yeni teşvik tedbirleri, hayvancılığımızın 
dar boğazdan çıkışında yeterli olmamaktadır. Yeni önlemlerin alınması 
zorunluluğu Türkiye hayvancılığının yapısal özelliklerinin tanınması ile 
daha kolay anlaşılacaktır. Bu konuda ilk bilinmesi gereken nokta, 
hayvancılığımızın niçin bu dar boğaza sürüklendiğidir. Aşağıda bu nedenler 
özet olarak sunulmuştur. 

- Girdi fiyatları ürün satış fiyatlarının üzerine çıkmıştır. 

- Süt tozu ithalatı süt hayvancılığını olumsuz yönde etkilemeye devam 
etmektedir. 

- Canlı hayvan ihracatının devam etmesi et endüstrisine ham madde 
akımını aksatmaktadır. 

- Genç hayvanların kesimine engel olunamaması kaynak israfına yol 
açmaktadır. 

- Küçük ve büyükbaş hayvanlarda kaçak kesimlerin önlenememesi ve 
oranının % 60'ın üzerine çıkması, et endüstrisini olumsuz yönde 

etkilemektedir. 
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- Büyükbaşlarda % 70, küçükbaşlarda % 95 olan yerli ırklardan et 
endüstrisinin istediği özellik ve kalitede kasaplık hayvan 
sağlanamamaktadır. 

- Hayvan ıslahı organizasyonunun kurulamaması suni tohumlama 
uygulamalarının yaygınlaşmasını yavaşlatmaktadır. 4,5-5 milyon 
sağılan inekten ancak 1/10, yani 450-500 bini suni olarak 
tolıumlanabilmektedir. 

- Hayvancılıkta kredi kullanımı küçük üretici bazında yaygınlaştırıla-
mamaktadır. 

- Hayvancılığı geliştirecek özel ve karma (devlet-özel) hayvancılık 
organizasyonları (hayvancılık dernek ve birlikleri) kurulup yaygın 
laştırılamamıştır. 

- Yem bitkileri üretim alanları istenilen düzeyde genişletilememiştir. 

İşte sayılabilen başlıca bu noktalar Türkiye hayvancılığını bulunduğu 
noktadan öteye götürememiştir. Besicilik de endüstri haline dönüşme sürecine 
girememiştir. Besiciliğin içinde bulunduğu darboğazın nedenleri ortaya 
konmadan konunun çözümündeki yollar da belirlenemez. Aşağıda kısaca 
besicilik endüstrisinde çözüm bekleyen güçlükler sıralanmıştır. 

- Besicilik, süt hayvancılığından ayrılamaz. Süt hayvancılığının 
sorunlarının çözümlenmesi, besicilik için kaynak yaratacaktır. 

- Her mevsim besicilik yapılabilmeli, bunun için besi hayvanı akışında 
aksama olmamalıdır. 

- Doğu Anadolu Bölgelerinden ham madde dökümü 10., 11. ve 4. ayda 
olmakta, bunun dışında ancak mahalli pazarlardan besi hayvanı 
toplanabilmektedir. Bu da gelişen et endüstrisinin ihtiyacını 
karşılayamamaktadır. 

- Besicilik organize edilmediğinden kaynak kaybı olmaktadır. 

- Besicilik yapacak olan işletmeler hayvancılık kredisinden 
yararlanmada, kredi kullanmadan önce yaptıkları besi tesisleri 
öz sermaye olarak sayılmalıdır. 

- Hayvancılık için Anonim Şirket şeklinde olan kuruluşlarda öz sermaye 
katılımı payı % 40, besiciler için ise % 30 dur. Bu oranların 
içerisine tesisler girmediği için kullanılan kredi limitini 
daraltmakta ve büyük besicilik yatırımları yapılamamaktadır. 0 
nedenle bu oran tesis maliyetleri de dahil olmak üzere kuruluşlar 
için % 20, diğerleri için % 10 şeklinde düzeltilmelidir. Böyle 
bir düzeltme kuruluşlara atılım yapma ve kapasite büyütme olanağı 
sağlayacaktır. 

- Süt hayvancılığı ıslah programları her bölge için ayrı ayrı 
belirlenmeli ve belirlenen ıslah programı çerçevesinde özel suni 
tohumlama organizasyonları teşvik edilmelidir. 

- Küçük üreticiler elindeki erkek materyalin besi işletmelerine 
aktarılmasında etkin olacak hayvan borsaları yaygınlaştırılmalıdır. 



- Üretilen karkas ağırlığı başına üreticilere teşvik primi devlet 
tarafından verilmelidir. 

- Veteriner hizmetleri eksiksiz yerine getirilmelidir. 

- Besicilik kredileri yaygınlaştırılmalı, kredi almadaki formaliteler 
azaltılmalıdır. 

- Hayvancılıkta ara insan gücünün yetiştirilmesi için çoban, sağımcı 
ve kasap okulları veya kursları açılmalıdır. 

- Hayvancılıkla uğraşanların eğitimine önem verilmelidir. 

Yukarıda ancak önemli olanlarını vurguladığımız sorunların çözümü 
Türk hayvancılığının gelişmiş ülke hayvancılığı düzeyine çıkmasını 
hızlandıracaktır. 

2- Kasaplık Hayvan ve Karkas Standardizasyonundaki Eksiklikler 

Yurdumuzda kasaplık hayvan, et ve et ürünleri konusunda başta gelen 
sorun standardizasyon eksikliğidir. Dünyada, özellikle teknolojide gelişmiş 
ülkelerde kasaplık hayvan, et ve et ürünleri konusunda bilimsel esaslara 
dayanan pek çok standardlar geliştirilmiş ve yürürlüğe konmuştur. Yurdumuzda 
bu konudaki çalışmalara çok geç başlanmış ve bugüne kadar kasaplık 
hayvanları ve et ürünlerini kapsayan ve uygulanabilen standartlar 
hazırlanamamıştır. Buna karşılık ABD, AT ve diğer pek çok üretici ve 
ithalatçı ülkglerde standardlar yıllarca önce .geliştirilmiş ve yürürlüğe 
konmuştur. Kasaplık hayvanlar ve., kasaplık hayvanların kalite sınıfları 
hakkında standardizasyona gitmek; ekonomik açıdan ve sağlık yönünden hayvan 
yetiştiricisi, semirtici (besici), hayvan alıcısı, et sanayicisi ve tüketici 
açısından burada teferruatına giremiyeceğimiz derecede önemli faydalar 
sağlıyacaktır. Türkiye'de ilk defa 1966 yılında "Kasaplık Sığır" ve 
"Kasaplık Koyun" standardları Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından 
çıkarılmıştır. Ancak, bu standardlar hatalı ve eksik olduğundan pratikte 
uygulanamamıştır. Bu nedenle bu standardlar yürürlükten kaldırılmış, 1979 
yılında tekrar kasaplık sığır ve kasaplık koyun standardları 
geliştirilmiştir ki bu standardlar da yine hatalı ve eksik olduklarından 
bugün pratikte uygulanamamaktadır. Keçi ve manda standardlarmda da aynı 
durum geçerli olup manda standardları konusu, içinde bulunduğumuz aylarda 
yeni ele alınmıştır. Kasaplık hayvanlarla ilgli kalite standardları ise 
daha da karmaşık ve yetersiz bir durum arz etmektedir. Teknolojide gelişmiş 
üretici ve tüketici ülkelerde, kasaplık hayvanlar; yaşları, cinsiyetleri, 
besi durumları, randımanları, verebilecekleri karkas ağırlığı ve kalitesi 
yönünden değerlendirilip, standardize edilmektedir. Ülkemizde ise "ayağının 
üzerinde duran" her hayvan kasaba sevk edilmekte ve kesilerek ete 
dönüştürülmek istenmektedir. Sonuçta ise hem üretici, hem et sanayiicisi 
ve hem de tüketici açısından büyük problem doğmakta, et sanayii ve 
teknolojisi de yerinde saymaktadır. Şu hiç bir zaman unutulmamalıdır ki 
kaliteli et ve karkas; et yönünden ıslah edilmiş, bilgilice semirtilmiş 
ve kesilmiş hayvandan elde edilir. Bu şekilde yetiştirilmemiş hayvanların 
vereceği karkas ve et kalitesi de ■'itiştirilme şekline bağlı olarak 
varyasyon gösterecektir. Bu konuda, ülkemizde hayvan yetiştiriciliği 
konusunda eğitim ve araştırma yapan kuruluş ve müesseselere büyük iş 
düşmektedir. Kasaplık hayvan ve kasaplık hayvan kalite standardları 
geliştirilirken muhakkak ki dünyadaki durum ve özellikle ticaret 
yapabileceğimiz ülkeler ve bu konuda dünyada etkin olan ülkelerin 
standardlarma uyum şarttır. 



Pratikte uygulanabilir kasaplık hayvan ve kasaplık hayvan kalite 
sınıflarını belirledikten sonra, yurdumuzda hemen yapılması gerekli ikinci 
iş "Karkas Grading" denilen karkas derecelendirilmesi ve karkas 
standardlarıdır. Bugün, yine tüm gelişmiş teknolojilerde, alıcı ve satıcı 
ülkelerde, her hayvan türünün karkasları kendi içerisinde, bu iş için özel 
olarak yetiştirilmiş eksperler tarafından kalite sınıflarına ayrılmakta 
ve damgalanmaktadır. Kesim salonundan sağlık damgası ile çıkan tüm veya 
yarım karkaslar, dinlendirme odalarında belirli bir süre dinlendirildikten 
sonra muhakkak surette eksperler tarafından karkas kalite sınıfları ve 
karkasın verebileceği et randımanı bakımından derecelendirilip 
sınıflandırılmalı ve bu sınıfların iki ayrı damgası karkas üzerine 
vurulmalıdır. Sonra bu karkaslar bu iki kalite sınıfı dikkate alınarak 

çeşitli et ürünlerine işlenmek üzere standart parçalamaya alınmalıdır. 
Şu unutulmamalıdır ki çok farklı kalitedeki karkaslardan, farklı kalitede 
taze ve işlenmiş ürünler elde edilir. Her karkasın işleneceği ürün sınıfı 
farklı olacaktır. Özellikle taze ürünlere işlenecek karkaslar üstün kalite 
sınıflarına sahip olmalıdır. 

Karkaslarda kalite ve yenebilir et verimi sınıfları belirlendikten 
sonra, taze et ürünleri ve dondurularak muhafaza edilecek et ürünlerinin 
elde edileceği karkaslar "Standart Parçalamaya" tabi tutularak standart 
şekilde parçalanmış taze et ürünleri üretilip, pazarlanmalı veya ihraç 
edilmelidir. Bugün Türkiye et sanayiinde başta gelen eksikliklerden ve 
problemlerden biri de karkaslarda standart parçalama olmamasıdır. Bugün 
dünyada, et üreticisi, ihracatçısı ve alıcısı ülkelerde, kalite sınıfları 
belirlenmiş sığır ve koyun karkaslarının standart parçalanışı, çeşitli 
kısımlardan çıkabilecek ürünler; isimleri, şekilleri, kaliteleri, fiyatları 
hatta pişirme yöntemleri ile belirlenmiş olarak elde edilip 
pazar]anmaktadır. Örneğin yarım bir sığır karkası önce ön ve arka 1/4'lere 
ayrılmakta ve sonra bunlardan 6'şar parça standart şekilde kesilerek toplam 
12 parça "toptancı parçasına" parçalanmaktadır. Toptancı parçaları da sonra 
çok daha küçük standart perakendeci parçalarına parçalanmaktadır. Karkasın 
standart parçalanışı, teknolojide gelişmiş tüm ülkelerde uygulanmaktadır 
ve bilinen bir husustur. Karkasların standart parçalamaya tabi tutulması 
üretici, et sanayicisi, iç ve dış pazarlamacı ve tüketici açısından burada 
sıralamaya girmeyeceğimiz pek çok avantaj doğurmaktadır. Karkasların 
standart parçalanması konusunda yurdumuzda hiçbir ciddi girişim henüz 
olmamıştır. EBK ve bazı özel kuruluşlar kendilerine ve ustalarının 
becerisine göre bazı parçalama şekilleri uygulama çabası göstermektedirler. 
Bunlar, belirgin bilimsel ve teknolojik temellerden ve standartlardan 
uzaktır. Karkaslarda standart parçalama konusu üzerinde yurdumuzda vakit 
geçirilmeden çalışılmaya başlanmalıdır. 

3. Karkas Ağırlıkla İlgili Sorunlar 

Yurdumuzda et üretimi konusundaki ikinci temel problem hayvan başına 
verimin yani karkas ağırlıklarının dünya ortalamalarının gerisinde oluşudur. 
Kilogram olarak örneğin ABD'inde 266, Rusya'da 174, Arjantin'de 196, 
Brezilya'da 209, Fransa'da 235, Federal Almanya'da 269, İtalya'da 231, 
İngiltere'de 266, Kolombiya'da 164, Meksika'da 175'dir. Komşu ülkelerin 
pek çoğunda da karkas ağırlıkları bizdekinin üzerindedir. Örneğin İran 
ve Yunanistan'da 170-220 Kg. civarındadır. Sığırlarda dünya karkas 
ortalaması 200 kg.'ın üzerindedir. Ülkemizde ise karkas ağırlığı 90-200 
kg. arasındadır. Hayvanlarımızda düşük karkas verimi sorunu acilen 
halledilmeli ve birim başına karkas ağırlığını artırıcı İslah çalışmaları, 
bakım ve semirtme sistemleri geliştirilmeli, düşük verimli ve gereği şekilde 
semirtilmemiş hayvanlar kesimhaneye sevk edilmemelidir. Gerçekte, et verimi 



yönünde İslah edilmemiş ve gereği şekilde semirtilmemiş hayvan kesildiğinde 
çok düşük randıman verebileceği gibi elde olunun karkaslarda kemik oranı 
yüksek ve et kalitesi de düşük olacaktır. 

4. Ürünlerin Değerlendirilmesiyle İlgili Teknik Bilgi Eksikliği 

Et sanayimizde üçüncü sıradaki problem, kesimhanede hayvanların 
kesilmesi sonucu elde edilen çeşitli ürünlerin bilimsel ve teknolojik 
kurallara göre işlenmemesi, muhafaza edilmemesi ve iç ve dış pazarda 
pazarlanamamasıdır. Buradaki en büyük eksiklik, özel sektörün büyük bir 
kısmında ve özellikle et sanayiimize öncülük etmesi gereken devlet 
işletmelerinde gerekli teknolojik bilgi birikiminin olmaması ve işin ehil 
insanlara verilmemesinden kaynaklanmaktadır. Kesimhanede elde edilen et 
ve yan ürünleri biyolojik bir materyaldir. Bunların muhafazası ve işlenmesi 
spesifik bilgiyi ve teknolojiyi gerektirir. Sanıldığının aksine, kolay 
ve basit bir iş değildir. Teknolojik bilgi yetersizliği ve yetişmiş 
elemanların yerinde ve etkin bir şekilde istihdam edilmemesi sonucu çok 
büyük ekonomik kayıplara uğramakta ve sanayi de gelişememektedir. 

5. Ürünlerin Değerlendirilmesiyle İlgili Sorunlar 

Diğer bir sorun, yukarıda belirtilen teknolojik bilgi yetersizliğine 
de bağlı olarak, yukarıda maddeler halinde verilmiş olan ve modern bir 
kesimhanede elde edilmesi gerekli ürünlerin, özellikle yurdumuzda yapılan 
dağınık kesimler sonucu değerlendirilememesidir. Bugün modern kesimhanelerde 
hayvanın sesi hariç her türlü ürünü değerlendirilmektedir. Yapılan 
araştırmalar (Bölüm 3 a) da belirtildiği gibi) göstermiştir ki % 50 
randımanlı bir sığırın kesimi ile canlı ağırlığın % 50'si kadar karkas 
elde edilir ki bu karkasında % 16’sı kemiktir. Geri kalanın % 16’sı iç 
organlar, % 10-12'si deri ve deri yağı, % 6'sı kan, % 4'ii iç yağlar, % 
ll'i boynuz, tırnak, ayak, kafatası iskeleti ile işkembe ve bağırsak 
içeriğidir. Yine araştırmalar; uygun işlem teknolojileri ile % 50 randımanlı 
sığır canlı ağırlığının, kan dahil ancak % 55'nin insan tarafından 
tüketılebilen ürünlere işlenebildiğini göstermektedir. Biyolojik ve hijyenik 
kurallar uygulanarak % 50 randımanlı sığır canlı ağırlığından; % 34 karkas 
eti (kemikler uyrılmış), % 14 yenebilen organlar, % 3 kan ve % 4'de yağlı 
dokular olmak üzere toplam % 55'i ancak insan tarafından tüketilebilir 
ürünler elde edilir. Geriye kalan % 45'lik kısım bugün Amerika ve Avrupa 
ülkeleri gibi teknolojide ilerlemiş ülkelerde etkin bir şekilde 
değerlendirilmekte ve bu ürünleri işleyen deri sanayii, yem maddeleri 
sanayii, ilaç ve bazı biyoteknoloji sanayii gelişmiş bulunmaktadır. Ancak, 
burada hemen belirtmek gereklidir ki, bu ürünler ve insan gıdası olarak 
tüketilebilen sakadat, bugün dahi ülkemizde gereken şekilde işlenememekte 
ve değerlendirilmemektedir. Bu nedenlerle büyük maddi kayıplaroluşmakta 
ve bu kayıplar da karkasdan kaynaklanan ürünlere yansıtılmakta veya et 
sanayicisinin kârı düşük olmaktadır. 

Yurdumuzda, çok kıymetli kesimhane yan ürünlerinin gereği şekilde 
değerlendirilememe nedenleri aşağıda maddeler halinde kısaca özetlenmiştir. 

a) Öncelikle yurdumuzda hayvan kesimleri çok küçük belediye 
işletmelerinde veya işletme olmayan yerlerde açıkta, iptidai koşullar 
altında ve dağınık şekilde yapılmakta ve böylece yukarıda belirtilen ürünler 
toplanıp, işlenemediğinden zayi olmaktadır. Yurdumuzda, hayvan kesimlerinin 
modern kesimhanelerde yapılması ve bu dağınık kesimlerin önlenmesi 
gereklidir. 



b) Dağınık ve iptidai kesimler nedeniyle özellikle kan, işkembe, ayak, 
kafatası, kemik, tırnak ve boynuz çeşitli insan gıdası, hayvan yem:i ve 
diğer sanayii ürünlerine işlenememekte, bu ürünlerin hemen hemen tamamı 
sulara ve diğer çevreye atılarak israf edilmekte ve büyük boyutlara varan 
çevre kirlenmesine de neden olunmaktadır. 

c) Yine yapılan bu dağınık kesimler sırasında yenebilir sakatat gereği 
şekilde temizlenip, işlenerek halkın tüketimine sunulmamaktadır. 
Sakatatların besleyici değeri halkımız tarafından yeteri kadar bilinmemekte 
ve bu ürünlere 2. sınıf bir gıda veya dar gelirlilerin tüketeceği bir gıda 
gözüyle bakılmaktadır. Gerek küçük, gerekse büyük kesimhanelerde elde edilen 
sakatatlar ilkel koşullarda, hijyenik şartlardan uzak ve çirkin görünümler 
altında pazarlanmaya çalışılmaktadır. Halbuki, bu ürünler işlenmiş mamül 
maddelere çevrilerek, veya yarı-işlenmiş ve çiğ olarak teknolojik kurallara 
göre hazırlanmalı, standardize edilmeli, çekici ve uygun bir şekilde 
paketlenip modern süpermarketlerde pazarlanmalıdır. 

d) Yine yapılan bu dağınık kesimler sırasında elde edilen deri, post 
ve bağırsakların ancak belirli bir kısmı uygun olmayan koşullarda muhafaza 
edilerek aracıya satılmaktadır. Bunlar da fabrika ve işletmelere ulaşıncaya 
kadar özelliklerinden ve kalitelerinden büyük ölçüde kaybetmekte ve 
çoğunlukla bozularak zayi olmaktadır. Bu kıymetli ürünlerin işlenecekleri 
fabrikalara ulaşıncaya kadar en iyi şekilde muhafaza edilmeleri ancak 
hayvanların modern kesimhanelerde topluca kesimleri ve kesim-kesim sonrası 
gerekli teknolojik bilgiyi uygulamak ile mümkün olacaktır. 

e) Son yıllarda, yurdumuzda yüksek kapasiteli ve nisbeten modern 
kesimhaneler kurulmaktadır. Fakat bu işletmelerin büyük bir kısmında 
projelendirme hataları mevcuttur. Bu işletmelerin bir kısmında dahi 
kesimhane yan ürünlerini en iyi şekilde işleyecek tesisler, rendering 
tesisleri kurulmamış veya kurulmaları sonraya bırakılmış veya yanlış 
projelendirilmiştir. Böylece bu ürünler değerlendirilmemekte ve hatta günde 
binlerce hayvanın kesildiği, kuruluşlarında da devlet tarafından kredi 
verilen ve denetlenen bir kısım işletmelerde kan suya verilmekte, imha 
edilen karkaslar, yenmiyen etli ve yağlı kısımlar, kemikler, boynuzlar 
ve tırnaklar değerlendirilmemekte, büyük ekonomik kayıplar olduğu gibi 
aşırı ölçüde çevre kirlenmesine de neden olunmaktadır. 

f) Et sanayicimizde ve küçük işletmecilerimizde kesimhane yan 
ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda bilgi eksiği oldukça fazladır. 
Et işletmecilerinin çoğu kârını yalnız karkası esas alarak hesaplamaya 
çalışmakta, yan ürünlerin değerlendirilmesi konusunda kendisini yeni 
teknolojiler ve yatırımlar açısından zorlamamaktadır. 

Yenebilir ve yenmiyen kesimhane yan ürünlerinin gereği şekilde 
degerlendirilememesi konusunda sıralanan bu sorunların devlet, sanayici 
ve araştırma kurumlarının işbirliği ile çözümü, bu yan ürünlerin etkin 
bir şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır. 

Yurdumuzda et sanayiinin temel olan bu genel sorunlarından sonra et 
sanayiimiz ile direkt ilgisi olan diğer sorunları da burada kısaca sıralamak 
gerekmektedir. 
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6- Et Mamulleri imalatında Denetim Eksikliği ve Tüketici Güveninin 
Kazanılamamış Olması 

Et mamülleri imalathaneleri, kesim tesisleri ile mamüller ve piyasa 
yeteri kadar denetlenememektedir. Bu nedenle hem piyasada haksız rekabet 
devam etmekte, hem de bu denetimsizliğin sonucu et mamullerini alan tüketici 
güveni her geçen gün yitirilmektedir. 

Et, et ürünleri ve et sanayii yan ürünleri "kalitesi"nin olduğu, kalite 
kontrolünün ne zaman, üretimin hangi aşamalarında ve kimin tarafından, 
nasıl yapılacağı, çıkacak sonuçlardan kimin sorumlu olduğu halen açıklığa 
kavuşmuş değildir. Et ve et ürünlerinde kalite ve kalite kontrolü konusu 
halen büyük bir karmaşa içerisindedir. Pek çok devlet kuruluşu bu konuda 
yetkili görünüyorsa da gerçek muhatap bulunamamaktadır. Kalite kontrolleri 
yanlış ve çoğu kez bilgisizce yapılmakta, sonuçlar yorumlanıp, 
raporlanamamaktadır. Kalite kontrolü hem devlet kontrolü olarak yapılmalı 
ve hem de sanayiimiz kendi otokontrolünü yapmalıdır. Devlet tarafından 
yürütülecek kontrol, teknolojik donanımı ve gerekli elemanı yeterli olan 
tek bir kuruluş tarafından imalattan önce, ham madde aşamasında, imalat 
aşamasında ve imalattan sonra mamül madde ve pazar aşamasında yapılmalıdır. 
Büyük sanayii kuruluşlarında ücretleri devlet tarafından ödenen kontrolörler 
bulunmalı ve üretim her aşamada denetlenmelidir. Bu örnek bugün ABD ve 
bazı Avrupa ülkelerinde başarı ile uygulanmaktadır. 

7- Kasaplık hayvan yetiştiriciliğini ve dolayısıyla et sanayiini direkt 
olarak ilgilendiren diğer bir sorun ise Türkiye meralarının verimsiz durumu, 
semirtme yemlerinin yetersizliği ve pahalılığı ile semirtme bilgisi 
eksikliğidir. 

8- Hayvan hastalıkları ve bu konuda gerekli ilerlemenin yapılmamış 
olması, bu konuda hayvan sağlığı teşkilatının çok iyi bir şekilde 
organizasyonu ve konuya gereği şekilde ciddi olarak eğilmesini 
gerekmektedir. 

9- Damızlık ve kasaplık hayvan yetiştiriciliği ile ilgili temel 
meselelerin halen rayına oturtulmamış ve temel yetiştirme görüşünün halen 
tesbit edilmemiş olması da ayrı bir sorun teşkil etmektedir. 

10- Et sanayii ve teknolojisine önderlik edecek ve yön verecek devlet 
kuruluşu vazifesini yerine getirememektedir. Bu kuruluşun bilgili bir 
şekilde fonksiyoner ' hale getirilmesi ve kuruluş amaçları doğrultusunda 
vazife yapması sağlanmalıdır. 

11- Ülkemizde et teknolojisi konusunda yetişmiş teknik eleman ve 
tekniker yetersizliği mevcuttur. Bu konu üniversitelerimizde titizlikle 
ele alınmalı, gerekli bilgi ve beceri düzeyinde teknik eleman, araştırıcı 
ye tekniker yetiştirilerek sanayiye kazandırılmalı ve bu elemanlar etkin 
bir şekilde işgjfdam edilmelidir. Gelişmiş teknolojiler zamanında yurdumuza 
aktarılmalı .ve içendi şartlarımıza adapte edilerek uygulanmalıdır. 

12- İhracat Sorunları 

Yoğun bir dış rekabete maruz olan et ve et mamülleri ihracatı yeteri 
kadar desteklenmemektedir. 



10.Dünyadaki Durum ve Diğer Ülkelerle Kıyaslama 

Et fiyatlarında önceki yıllardan gelen aşırı fiyat durgunluğu 1987 
yılında sona ermiş ve fiyatlar artış temayülü göstermiştir. Fiyat artışının 
başlıca nedenleri: 

- Geçmiş yıllardaki sabit fiyat politikası neticesinde sürü 
sahiplerinin hayvanları elden çıkartmaları neticesinde üretim 1987 yılında 
% 1 azalmıştır, arz düşmüştür. Bu düşüşün belirgin olduğu ülkeler A.B.D., 
Kanada, Arjantin, Uruguay ve Kolombiya olmuş, Avrupa Topluluğunda da canlı 
hayvan varlığı azalırken, kesim seviyesinin yüksekliği nedeniyle 1987 
üretimi aynı kalmış, Avustralya, Yeni Zelanda, Brezilya, Japonya ve Rusya'da 
üretim bir miktar artmıştır. Netice itibariyle dünya üretimi % 1 oranında 
azalırken 44.3 milyon ton seviyesine gerilemiştir. 

- ABD ve AT'de mevcut süt kotalarının dengelenmesi ile süt hayvanları 
kesimi azalmıştır. 

Bu etkenlerin yanısıra dünya pazarlarında fiyatlardaki bu düzelmeyi 
ters etkileyecek bir dizi gelişmeler de olmuştur. Bunlar başlıca şöyle 
sıralanabilir: 

- Yem fiyatlarındaki aşırı durgunluk, ilk bakışta maliyet düşürücü 
bir unsur olarak avantaj gibi görünüyorsa da bu avantaj yem/et oranı daha 
düşük olan domuz ve tavuk eti üretiminin daha fazla artmasına sebep olmuş 
ve fiyatlarının sığır eti fiyatlarına nazaran 4-5 kere daha ucuz kalmasına 
yol açmıştır. 

- Sağlıklı beslenebilme endişesinin dünyada yaygınlaşması kırmızı 
et üretiminde yavaşlamaya sebep olmuştur. 

- Önemli tüketici ülkelerde, ekonomik büyümenin beklenenin altında 
gerçekleşmesi tüketimi azaltfcı bir faktör olarak gözlenmiş ve talep 
azalmıştır.. 

ABD'de % 4, Kanada'da % 2 mertebesinde bir düşme kaybeden sığır eti 
tüketimi, Avrupa Topluluğu ve Rusya da oldukça az, Japonya da ise tüketici 
fiyatlarındaki yükselmeye rağmen kuvvetli bir artış göstermiştir. 

1987 yılında dünya sığır eti ticareti hacim olarak % 3-4 oranında 
gerilemiş olmakla beraber fiyatların artması neticesinde değer olarak 
kuvvetli bir artış göstermiştir. Bu gelişmenin sebebi yukarıda da 
bahsedildiği*gibi, hem ithalatçı hem ihracatçı ülkelerde üretimin azalması 
ve et ticaretinde birim olan ABD dolarının sürekli değer kaybı neticesinde 
ithalat taleplerinin körüklenmiş olmasıdır. Netice olarak, artan ithalat 
talebi, azalan mal arzı fiyatların artmasına neden olmuş ve dünya ticareti 
değer olarak artış kaydetmiştir. 

İleriye dönük olarak bakıldığında fiyatlardaki olumlu gelişmenin devam 
edeceği, üretimin bir süre daha düşeceği, ithalat taleplerinin azalan üretim 
ile karşılanmasında güçlükler çekileceği tahmin edilmektedir. Diğer 
taraftan, domuz ve tavuk eti üretiminin % 4 mertebesinde artması ve 
fiyatının sığır etine nazaran oldukça düşük kalmasının yanısıra belli başlı 
sığır eti tüketen ülkelerde tüketimin doyum noktasına ulaşmış olması, dünya 
sığır eti tüketiminde düşmenin devam edeceği görüşüne kuvvet 
kazandırmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler ise belirsiz petrol fiyatları, 
düşük hammadde fiyatları ve yüksek borçları nedeniyle, muadili ürünlere 
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Bunun en önemli göstergesi ihracatın değer olarak % 80'inin canlı 
hayvan şeklinde yapılmasıdır. Bu tür ihracat et sanayiine herhangi bir 
katkıda bulunmadığı gibi, katma değer yaratmamakta üstelik hayvan varlığını 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Halbuki ihraç pazarlarımızda sığır eti ve et mamüllerinde AT 
Ülkelerinin sübvansiyonlu fiyatları, koyun etinde ise Doğu Bloku ülkeleri 
ile Okyanusya Ülkelerinin düşük fiyatları ile rekabet etmek zorunda 
kalınmaktadır. 

İhracatın bu yönde rekabet şansını arttıracak şekilde selektif olarak 
desteklenmesi, et sektörünün kapasite darboğazının aşılmasını da 
sağlıyacaktır. 

Aksi taktirde ana ihraç pazarlarımız daha iyi sübvansiyonlar veren 
rakip ülkelere terkedilmek mecburiyetinde kalınacaktır. 

13- Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Sorunları 

Halen ülkemizde çift tırnaklı hayvanlarda görülen şap hastalığı ile 
mücadele yetersizdir. Bu durum bu hastalığın hayvan varlığına yaptığı 
ekonomik kayıpların yani sıra AT ve diğer Avrupa ülkeleri ile Veterinerlik 
Anlaşması yapılmasını engellemektedir. Bu nedenle bu ülkelere 
yapabileceğimiz et ve et mamulleri ihracatımız gerçekleşememektedir. 

14- İthalat Sorunları. 

V.Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde başlatılan et ve canlı hayvan 
ithalatı yeni yeni modernleşmekte olan hayvancılık ve et sektörüne büyük 
bir darbe vurmuştur. Genelde ülkemizde süt ve et hayvancılığını gerileten 
bu uygulama, hayvancılıkla uğraşan kesimin şevkini kırmış bu konuda alınması 
gereken tedbirleri geciktirmiştir. 

Kaderlerini ülkemizdeki besiciliğin gelişmesine bağlamış olan et 
entegre tesisleri de bu durumdan etkilenmişlerdir. 

15- Milli et sanayii politikamız ve hedefimiz kesin hatları ile 
belirlenmeli ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli tüm hususlar yerine 
getirilmelidir. 

Kasaplık hayvan üretimi ile et ve et ürünleri sanayii konusunda 
sıralanan bu sorunlar ve önerilen çözüm yolları üzerinde ciddi çalışmalara 
başlandığında yurdumuzda "et sanayii" gerçekten bir sanayi olma yolunda 
belirli bir düzene girecek ve arzu edilen hedefe ulaşabilecektir. Et sanayii 
konusu; bugün, direkt veya indirekt olarak pek çok resmi kuruluşun elinde 
sahipli gibi görünse de gerçekte "sahipsiz" bir halde bulunmaktadır. Zaman 
geçirilmeden, bu konunun gerçek uzmanları, sanayicileri, yetiştirici ve 
pazarlayıcıları temsil eden, az sayıda kişiden oluşan, fakat tüm yetkilere 
haiz, her türlü politik baskılardan uzak "Milli Et Sanayii Komisyonu" 
toplanmalıdır. Bu komisyon bütün yurdu, en küçük işletmeden en büyüğüne 
kadar tarıyarak çalışmalarını ne kadar süre gerekiyor ise' o kadar süre 
çalışarak yürütmeli ve mesele en küçük detayına kadar kökünden halledilmeli 
ve komisyon çalışma sonuçlarını pratiğe aktarmada da yetkili olmalıdır. 



Tablo: 30 Kırmızı Et Yurtiçi Talep Projeksiyonu (1988-1994) 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

A- Kentli nüfus başına talep 
projeksiyonu 18.4 18.8 19.2 19.6 20.0 20.4 20.8 

Varsayımlar: 

1- Gelir tüketim esnekliği=0.7 

2- Yıllık gelir artışı= % 3 
. 1 

3- 1987 yılı tüketimi= 18 kg/ 
kişi/yıl 

4- Sabit nispi fiyatlar 

B- Kentli nüfus miktarı 

(Bin Kişi) 27.729 29.148 30.638 32.176 33.775 35.394 36.983 

C- Kentli nüfusa göre 
toplam kırmızı et talebi 
(Bin Ton) (A ve B nin 
çarpım sonucudur) 

510.2 548.0 588.2 630.6 675.5 722.0 769.2 
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göre oldukça pahalı olan sığır eti ithalat taleplerini düşük tutmak zorunda 
kalacaklardır. Muhtelif üretici ülkelerin sığır eti ihracatına 
uygulayabilecekleri ihraç teşvik ve sübvansiyonları bu ithal taleplerini 
dengede tutabilir. 

III. ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 

1. Genel Politika: 

Geçmiş bölümlerde yapılan değerlendirmelerde detaylı olarak anlatıldığı 
üzere, et sektörü bugünkü mevcut durumu ile, Avrupa Topluluğu et sanayiinin 
gerisindedir. 

AT üyelik sürecinin başlangıcında oluşumuz da dikkate alındığında, 
sektörün gelişmesini teminen, AT'da geçerli olan koşullar gözönünde 
bulundurularak ciddi tedbirler alınmalıdır. 

Özel kombinaların kuruluşuna imkan veren 2678 sayılı Yasa ile ülkemizde 
modern tesislerin kurulması açısından çok önemli bir adım atılmıştır. 
Sektörde önümüzdeki VI. Beş Yıllık Plan döneminin en önemli politikası, 
bu kapsama giren tesislerin tam kapasite ile çalışmalarının teşvik edilmesi, 
kaçak kesimlerin önlenmesi, et üretiminin mevcut ve kurulmakta olan kesim 
tesislerine kaydırılarak boş kapasitelerin devreye girmesidir. 

Söz konusu modern et tesislerinde sağlık kurallarına uygun et kesiminin 
yanısıra, kaçak kesimlerde yok olan veya değerini kaybeden deri, bağırsak, 
kemik, kan gibi yan ürünler değerlendirilerek bir ek değer yaratacak olması, 
konunun önemini artırmaktadır. 

Et mamulleri üretiminin geliştirilmesine, hijyenik şartlar altında 
üretimlerinin teşvikine önem verilmesi, et ve et mamülleri üretim ve 
pazarlama zincirinin her halkasında soğuk muhafaza, uygun ambalaj ve 
etiketleme kurallarına önem verilmesi gerekmektedir. 

2. Talep Projeksiyonu: 

a) Yurtiçi Talep Projeksiyona 

Tablo: 22'de verilen 1977-1988 yurtiçi talep gerçekleşmesi dikkate 
alınarak ve et tüketiminde gelir tüketim esnekliği 0.7, fert başına yıllık 
gelir artışı % 3, 1987 yılı kentli nüfus fert başına kırmızı et tüketimi 
18 kg/kişi/yıl kabulleriyle yapılan projeksiyona göre, ve mezbaha ve kombina 
üretimi etin kentli nüfus tarafından tüketildiği varsayılarak yapılan 
projeksiyona göre, VI.Beş Yıllık Plan dönemini kapsayan yıllarda tahmin 
edilen yurtiçi talep Tablo 30'da gösterilmiştir. Buna göre, VI.Beş Yıllık 
Plan dönemi sonunda, kentli nüfus fert başına kırmızı et tüketimi 20.8 
kg./yıl, kentli nüfus toplam kırmızı et talebi ise 769.200 ton/yıl 
olacaktır. 
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- Hükümetin Tarım ve Tarımsal Sanayi sektörüne müdahalesi devam etmekle 
birlikte azalacak, devlet yardımı kalmıyacaktır. Sanayi sektörünün daha 
fazla mesuliyet alması ve kendini modern teknoloji ile yenilemesi 
gerekecektir. 

- Enerji maliyetleri artacak. Gübre ve sulama ile nakliye maliyetleri 
önem kazanacaktır. Neticede besicilik ve kesicilik yer, metod ve 
şekillerinde değişiklikler gerekecektir. Bu değişikliklerin tedrici ve 
düzeltme mahiyetinde olması beklenmektedir. 

- Çağ atlama fikri ve felsefesi ile yaşamaya başlayan besiciler, 
ticaretten anlıyan hayvan bakıcıları hüviyetini kaybedecek, hayvandan 
anlıyan iş adamları şekline girecek veya bu iş adamları besicilerin yerini 
alacaktır. 

- Yıllar itibariyle hayvan sayılarında dalgalanmalar görülecek ve 
fakat ana sürüde büyük bir değişiklik olmıyacaktır. Bugüne kadar besicilik 
sektöründe yeteri miktarda kâr birikimi olamadığından büyük bir yatırım 
faaliyeti veya teknolojik değişiklik beklenmemektedir. Kırmızı et üretim 
ve tüketiminde nüfus artışı dışında bir yükselme beklememekteyiz. 

- Bugün memleketimizdeki besicilerin sayı, büyüklük, doluluk oranları 
ile kazanılan ağırlık bilgileri mevcut değildir. 

Tahminimize göre küçük besicilik önümüzdeki 10 yılda azalacak, büyük 
besiciler devreye girecektir. Rekabet artacak, besi maliyetleri düşecek, 
küçük besiciler yaşayamıyacaktır. 

- Besicilikte, tavukçulukta olduğu gibi dikez entegrasyon 
beklenmemektedir. Ananın temini, beslenmesi, döllenmesi ve/veya embriyo 
transferi, buzağının bakımı ve besiye alınması fikri kanaatimize göre hayal 
ve yanlış yoldur. Bu faaliyetler yapılacak fakat farklı yer ve şahıslar 
iştigal edeceklerdir. Besici gene 6-7 aylık genç danadan besiye 
başlıyacaktır. Tahminimize göre sanayii daha iyi organize olacak liretim 
ile talep zaman, adet ve tüketim yönünden daha iyi koordine edilebilecektir. 
Önümüzdeki 10 yılda canlı hayvan mülkiyet hakkı veya ortaklığı, Joint 
Ventures, Kontrat Besicilik, Pansiyon Besiciliği, Kooperatifçilik, Sipariş 
Besicilik, Özel Besicilik gibi kavramlar geliştirilecek ve uygulanacaktır. 

- Yurdumuzda maalesef kırsal yerleşim ve arazi mülkiyeti bozuktur. 
Tarımsal faaliyette bulunanlar bu faaliyeti yaptığı arazi parçası üzerinde 
yaşamamakta, hergün yerleşim merkezine gelip gitme mecburiyetinde 
kalmaktadır. Bu tip yerleşim şeklinin değişeceğini tahmin ediyoruz. 

Aynı şekilde veraset ve intikal yolu ile bölünen tarım arazileri gayri 
iktisadi ebadlara gelmiş ve kârlılığını kaybetmiş, teknoloji ve mekanizasyon 
tatbik edilebilme özelliğini kaybetmiştir. Bu hususta idari tedbir alınmaz 
ise ilerideki yıllar ümit vadetmemektedir. 

Kiralama, yarıcılık gibi bilinen sistemler devam edecek fakat 
cazibesini kaybedecektir. Arazi dağılımı ve mülkiyeti sebebi ile boş kalacak 
arazi miktarının çoğalacağından endişeliyiz. 

- Orta ve uzun vadeli finansmanın daha önem kazanacağını tahmin 
ediyoruz. Bu güne kadar takip edilen politika neticesinde besicilik hala 
öz sermayeye dayanmaktadır. Yeteri miktarda kâr birikimi sağlanamadığından 
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zor mevsim veya yıllarda besicilerin büyük bir kısmı işten vazgeçmiş veya 
iflas etmişlerdir. Borçların ödenmesi için nakit temini güçlükleri devam 
edecek ve nakit akışı idaresi daha fazla önem kazanacaktır. 

- Bu güne kadar takip edilen "üretileni satalım" anlayışı değişecek, 
"talep edileni üretelim" yoluna gidilecektir. Yeni cins ve mamullerin 
üretileceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda daha standart, 
randımanlı ve lezzetli et üretimine yönelineceğini ümit ediyoruz. 

- İhracatın önem kazanacağı ve teşvik edileceğine milli ekonominin 
çıkarları açısından muhakkak gözüyle bakıyoruz. AT'da et ve et ürünlerinin 
satılabilmesi için yurdumuzun hayvan hastalıklarından • 5 yılda 
arındırılmasının plan ve programlara alındığından eminiz. 

- Son 5-10 yılda tavukçulukta yaşanan teknolojik değişikliğin 
önümüzdeki yıllarda küçük ve büyük baş besicilikte yaşanacağını tahmin 
ediyoruz. Bu maksatla memleketimizde kurulu ve kurulacak modern et sesisleri 
en büyük destek olacaklardır. 

- Hastalıklarla mücadele ve kontrol genetik gelişme ve yem/et oranı 
maliyetler açısından daha da önem kazanacak, işkembeli hayvanların 
özelliğinden istifade edilmeye çalışılarak başka türlü kıymetlendirilemiyen 
tarımsal ve sanayi artıkları ete dönüştürülecektir. 

- Yeniden keşfetme ve deneme usullerinden vazgeçilecek başka ülkelerde 
denemiş ve kendini ispat etmiş metodlar ve teknolojiler alınarak 
kullanılacak ve/veya adapte edilecektir. 

- Beklenen gelişmelerin sağlanması ve hızlandırılması için cemiyet, 
araştırma merkezleri kurulacak, devlet yardımı arttırılacak ve bu 
harcamaların yapılması için fonlar yaratılacaktır. 

- Diğer bir çok sanayide olduğu gibi besiciler hayatta kalabilmek 
için kendi bilgi, beceri ve idari kabiliyetleri ile yaşamak zorundadırlar. 
Dışardan bir yardım ve destek görmeyecektirler. Böyle olmakla beraber işin 
selameti ve besicilerin başarıları açısından, her türlü bilgi alışverişinin 
sağlanması, istatistiki bilgilerin ulaştırılması, teknik ve teknolojik 
yardımın devletçe sağlanması gereklidir. 

-1. 2678 Sayılı Kanunla İlgili Yönetmeliğe İşlerlik Kazandırılması 

Halen ülkemizde yeterli bir kesim kapasitesi mevcut olmakla birlikte 
bu tesislerin çoğu 2678 sayılı yasaya uygun çalışmamaktadır. Ayrıca halen 
tam üyelik için müracaat etmiş olduğumuz Avrupa Topluluğu'nun özellikle 
kesimhane ve et mamülleri üretim tesisleri konusunda özel standartları 

olup bu standartlar 2678 sayılı yasa ile ilgili çıkarılan yönetmeliğin 
de ötesindedir. Bu nedenle VI. Beş Yıllık Plan döneminde mevcut tesislerin 
modernleştirilmesi projelerine ve kesimlerin bu tesislere kaydırılması 
için alınacak önlemlere ihtiyaç vardır. Bunun için: 

a) Özellikle Ankara ve İstanbul'a taşra mezbahalarından genellikle 
çok gayri sıhhi şartlarda yapılan kesimlerle gövde ve kemiksiz et sevk 
edildiği ve bunlardan tam rüsum dahi alınmadığı kanaati hakim bulunmaktadır. 

Bunun yanısıra, Belediye mezbahalarının 2678 sayılı Kanun ve ilgili 
Yönetmeliğe göre gerekli düzeltme ve yenileme için müracaat dahi 
yapmadıkları sanılmaktadır. 
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2678 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce işletilmekte olan 
tesislerin bu Kanuna dayalı özel ve resmi kombinaların kuruluş ve işleyişine 
ilişkin yönetmeliğe uyarlanması gerekmektedir. 

Özellikle arıtma tesislerinin inşaası öngörülmektedir. Ancak afıtma 
tesisleri ile ilgili olarak söz konusu yönetmelik ile Su Ürünleri Kanunu 
ve Çevre Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde arıtma tesislerinin inşaası 
ve tamamlanması değişik zaman periyodlarmda sonuçlandırılması söz 
konusudur. Bu hususun bir sonuca bağlanması ve açıklığa kavuşturulması 
uygun mütalaa edilmektedir. 

İşletmeler bazında ön arıtma tesisi yapıldıktan sonra şehir ana 
deşarjının boşaltım noktasına büyük kapasitede bir kombina arıtma tesisinin 
yapımına ve işletilmesine ilgili işletmelerce maddi olarak katılımın 
sağlanması uygun mütalaa edilip bu konuda bir fon kurulması önerilmektedir. 

b) Bu meyanda il, ilçe ve- kasaba mezbahalarının, 2678 sayılı Kanunla 
ilgili yönetmeliğe göre arıtma tesisi kurulması hususu dışında eksikliklerin 
en kısa zamanda giderilerek ayarlanmasının gerekli olduğu insan sağlığının 
hijylenik kesim ve üretimle teminat altına alınacağı uygun görülmektedir. 
Aksi takdirde bu tesislerdeki kesimlerin yönetmeliğe uyan tesislere 
kaydırılması gerekmektedir. 

c) İhracatçı kişi/kuruluşa fon ödenmesinde, kesimin 2678 sayılı Kanunla 
ilgili yönetmeliğe göre yeni yapılan tesisler ile EBK tesislerinde 
yapıldığına dair belge aranması uygun mütalaa edilmektedir. 

d) Kesimi söz konusu kombinalar, modern mezbahalar ve EBK'da yaptırılan 
kesimler için, besici/üreticiye % 55 randıman üzerindeki karkaslar için 
EBK'unca tesbit edilecek olan cari et/kg fiyatı üzerine % 10-15 arasında 
değişen bir primin T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile verilmesinin besiciliği 
teşvik edeceği ve söz konusu modern tesislerin idamesini ve yenilerinin 
teşvikini sağlayacağı, belediye ve kasaba mezbahalarının da daha süratli 
şekilde ilgili yönetmeliğe göre hazırlanmasının gündeme geleceği 
düşüncesiyle bu görüş tavsiye edilmektedir. 

e) Bütün belediye mezbahalarında kesim ücretinin baş üzerinden 
alınmayıp "kg" üzerinden alınması esası getirilmiştir. Bunun için İçişleri 
Bakanlığının, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğün aracılığıyla belediyelere 
gereği için talimat verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

Söz konusu ücretin kg, üzerinden alınması hem Belediye gelirleri, 
hem de vergi gelirleri bakımından yararlı olacaktır. Ayrıca kesim ücretinin 
Türkiye genelinde Tl/Kg. olarak aynı seviyede olması ve bu uygulamanın 
başlatılmasının faydaki olacağı mütalaa edilmiştir. 

f) Mevcut tesislerin 2678 sayılı Kanunla ilgili yönetmeliğe uygun 
hale getirilmesini teşvik için modernizasyon ve darboğaz giderici yatırımlar 
özel desteklenmelidir. 

g) Tesislerini 2678 sayılı yasa kapsamında çıkarılan yönetmeliğe uygun 
hale getirmek üzere yatırıma başlamış ve türlü nedenlerle tamamlanamamış 
yatırımların rüçhan hakkı korunmalıdır. 
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2) Düşük Faizli Tarımsal Kredi İmkanı 

2678 sayılı Kanun'la ilgili yönetmeliğe uygun entegre et tesisleri 
ve/veya büyüklüğü Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nca tespit edilecek 
olan entegre et tesisleri ile besi işletmelerine ihtiyaç duydukları' işletme 
kredisinin % 29 faizli tarımsal kredi ile sağlanması besiciliği 
geliştirecektir. Üretimin istikrara kavuşması besicilerin gelirlerinin 
artmasına bağlı olduğundan, bu dönemde kazancı artırıcı bir düzenleme alımı 
yapılması ve bununla ilgili olarak gerekli kuruluşların görevlendirilmesi 
ve özellikle entansif besiciliğin yılın bütün aylarında eşit oranlara yakın 
yaygınlaştırılmasını teminen Haziran-Ekim aylarında kesime verilecek besi 
yapan besicilere bu kredinin daha fazla verilmesinin ve yapılacak düzenleme 
alımlarında daha yüksek teşvik primi uygulanmasının özendirici bir tedbir 
olduğu düşünülmektedir. 

3) İhracatta Fon Uygulaması 

a) Orta Doğu ülkelerine yönelik gövde kırmızı et ve beyaz et 
ihracatımızda Avrupa Topluluğu'nun uyguladığı sübvansiyonlu fiyatlarla 
rekabet edebilmemiz için, bugün uygulanan 170 $/ton fonun en az ithalatta 
alınan fon seviyesine çıkarılması hayvancılığımızı ve ihracatımızı teşvik 
edici bir unsur olarak önerilmektedir. 

b) Sakatat ve et ürünlerinin de işlem görmüş sanayi mamulü olması 
sebebiyle bunlara gövde etler de uygulanan fonun üzerinde birsubvansiyonun 
sağlanmasının ihracatı artıracağı temenni olunmaktadır. 

c) Et ve et ürünlerindeki ihracata verilen fon ve primlerin önemli 
bir oranı, belirli bir baraj aranmaksızın ürünü imaleden kuruluşa 
verilmelidir. 

4) İthalatın Kontrol Altına Alınması 

Halen tam manası ile kontrolsüz bir şekilde yürütülen et ithalatı 
kontrol altına alınmalıdır. Bunun için: 

a) İthalattan alınan fonlar yükseltilmeli ve ülke hayvancılığını 
olumsuz etkilemeyecek seviyelere çıkarılmalıdır. 

b) İhtiyaç anında ithalat mümkün mertebede canlı hayvan olarak 
yapılmalı dolayısı ile ülke içinde katma değer yaratılmalıdır. 

c) İthalatı yapan kuruluşlarda denetim açısından belli koşullar 
aranmalıdır. 

5) Yardımcı Malzeme İthalatına Gümrük Muafiyeti 

Et ürünlerinde maliyeti düşürücü unsur olarak ithali gerekli, yurt 
içinde üretimi olmayan sentetik bağırsak, baharat ve ambalaj malzemelerine 
gümrük muafiyeti getirilmesi sağlanmalıdır. 

6) Eğitimin Teşviki 

a) Türkiye'de, kasaplık hayvanların kesimi ile başlayan et bilim ve 
teknolojisi eğitim ve öğretimine gerekli önem verilmelidir. Bu eğitime 
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seçilecek çeşitli üniversitelerde özel ağırlıklar verilmelidir. Et bilim 
ve teknolojisi eğitimi bir gıda bilimi ve teknolojisi eğitimidir ve bir 
mühendislik formasyonunu gerektirir, bu gerçek ülke genelinde kabul 
edilmelidir. 

b) Et işletmelerimizde, resmi ve özel kuruluşlarda et bilimi ve 
teknolojisi konusunda mühendislik formasyonu alarak eğitilmiş kişilerin 
çalıştırılması sağlanmalıdır. 

c) Resmi ve özel kuruluşlarca et ve ürünleri konusunda araştırma ve 
geliştirmeye gereken önem verilmeli ve bu yöndeki çalışmalar 
hızlandırılmalıdır. Üniversitelerde bu araştırmaları yapacak birimler 
devletçe desteklenmeli, yarım kalmış araştırma ve geliştirme birimleri 
için gerekli ödenekler ayrılmalıdır. 

d) Et ve et ürünleri sanayiinde kalifiye işçi ve orta düzey teknik 
eleman ihtiyacına acil çözüm getirmek üzere Kamu ve Özel kesim işbirliği 
ile kısa dönemli kurslar düzenlenmeli ve bu kurslardan belge alan elemanlara 
işyerlerinde öncelik verilmelidir. 

7) Gıda Kontrol Mevzuat ve Uygulamasının Güncelleştirilmesi 

a) Et ve et ürünleri ile ilgili yasa ve yönetmelikler yeniden gözden 
geçirilmeli, özelliği nedeni ile hayvansal ürünler yasa ve yönetmeliği 
şeklinde düzenlenmeli ve gıda denetim hizmetleri tek bir kuruluş tarafından 
yürütülmelidir. 

b) İkinci sınıf düzeyindeki imalathanelerin de asgari teknik ve 
hijyenik şartlara uymaları için gerekli yasal düzenlemeler getirilmelidir. 

c) Gıda yasa ve tüzüklerinde AT ülkeleri ile uvum sağlanmalıdır. 

d) Halen yürürlükte olan ağır ceza-i müeyyidelerin ekonomik suça 
ekonomik ceza ilkesine göre değiştirilmelidir. 

Diğer Konular 

a) Et ve Balık Kurumunun yurt sathına yayılmış birimleriyle birlikte 
Ana Statüsüne, günün teknolojik ve ekonomik şartlarına uygun yeni bir 
yönetim anlayışı içinde reorganize edilmesi, ihracattan ithalata kadar 
her kademede görev alabilecek düzeye getirilmesi sağlanmalıdır. 

b) Et ve et ürünlerinin yurtiçi taşımacılığında soğuk zincirden 
yararlanılması sağlanmalıdır. 

c) Kasaplık hayvanlardan başlamak üzere karkas standardları 
hazırlanmalıdır. Standart karkas parçalama yöntemleri belirlenmelidir. 

d) Ulusal Et Sanayii Politikasını yönlendirmek üzere, konunun 
uzmanları, sanayicileri, yetiştirici ve pazarlayıcıları temsil eden bir 
"Milli Et Sanayii Komisyonu" kurulmalıdır. 
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