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tEEn yrlr LirUnU Ege Ekici TutLln Piyasasr 17

E$ubat 1993 Qar;amha ciinii !\r4nj:!r', lr-
kantmtz S= -. - -. - '

aCtldi t/a;. -.. a - - ., C:- (:lc ta|:rr r a: a' 'a-
-: .a j: ,,r S€f]3!e :r'an:a '. 39 artr$ gosteriyOf.
1992 r,,r;i urinu iqin acrklanan nevi fiyatlarr goyle
AG=46.000 TL. BG=23.000 TL, KP=5.400 TL. Bu
durumda, belirlenen nevi fiyatlan, geEen seneki fi-
yatlara gore % 31 civarrnda artrg gosteriyor. Geqen
sene 7 Ocak 1992 tarihinde agrlan piyasa bu sene
40 gUnluk bir gecikmeyle aErlmrg oluyor.

Ege Bdlgesi'nde 2.23'1 adet koy ve 325.216
uretici tutun tartmryla ugragtyor. 191.181 hektarltk
alanda uretim yaprlrrken, bir tiltun tlreticisine dtigen
ortalama UrUn miktarr 500 kg. civannda bulunuyor"
Ege BOlgesi tUtunleri, CIlke ttitUn Liretiminin % 55'ini
olugturuyor.

iEim ozellikleri; fizyolojik etki gricu gok yavag,
lezzel yonUnden gok tatlr ve aromatik kokulu olarak
nitelendirilen Ege Botgesi tUttinlerimizin ortalama
nikotin oranr "% 0,70'in altrnda olup protein azotu
miktarr % o,90-"/"1,30 total indirgen madde miktart
ise % 15-20 arasrnda de$igmektedir.

DUnyadaki benzerleri arasrnda haklt bir gohrete
sahip olan ve harmanlarda sert karakterli, act,
yavan, kdtu kokulu ve dUgUk kaliteli tutUnlerin tslah
edici ozellikleri dolayrsryla sigaralartn iEim ka-
litelerini yUkselten Ege Bdlgesi tritunlerimiz, verilen
katkr maddelerini emmesi ve koruyabilmesi
ozelliklerine haiz olmastndan "blend" tipi sigara
harmanlarr iginde aranrlan niteliktedir.

Ege Bolgesi Tutunleri, Tekel ve 6zel Sektor ta-
rafrndan ureticilerden mUbaya edilir, iqlenir ve
onemli bir krsmr ihraE edilir. Son beg ytltn rakamlart
incelendilinde Tekel ve Ozel SektdrUn altm oran-

!arr alrnan ii;tirn miktarlarrnrn tcplamr esas altn-
I t: -t-:i .'a'' ;?";?, ' '991 Vr utUnlerintn altm fi-
:. :.' r':::'-'as -:(: te 2:.377 TL Czel Sek-

:::r: s3 26.J23 Tr- oiarax gerceklegirken uru-nun
'.62 si aze; Sektor. ". 38 i Tekel tarafrndan
mubaya edi!di.

Miktar ve deler bakrmrndan tutun drg sattmtntn
o/" 80-90'nt arastnda payt olan Ege Bolgesi tUtunleri
ticari kabiliyeti yUksek Eegitlerimizdendir.
01 .09.1991-31 .08.1992 tarihleri arasrnda toplam
95.887.594 kg...iqlenmig tuttin, 482.298.197 TL be-
delle Tekel ve Ozel Sektdr tarafrndan ihrag edildi.

1992 yrlr UrUnU Ege Bdlgesi tUtrinlerin tesbit
calrsmalarr Tekel'ce Kasrm avrnrn ilk haftastnda
baglatrldr. Ozel Sektor ise 1991 yrlr UrUnlerinde
zarar ettikleri ve primlerin geg aqrklanmasr gerek-

Eesiyle tesbit gahqmalannr piyasa aqrlrg tarihinden
krsa bir srire once bitirebildi. 1991 yrh urtinUne mu-
sallat olan mavi kUf hastalr$r birim aianda altnan
verimi dugUrmUg olmasrna ra$men seqim at-
mosferinde verilen politik f iyatlar nedeniyle 1992
yrlr urUnu rekoltesi bir onceki seneye oranla 7o 39
artrg gostererek son onbeq senenin en yuksek mik-
tartna ulagtr. AErklanan AG . (Devamr sayfa 3'te)
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ffrulxlttcl sayrmrzla kargrnrzdayrz. 1992'nin Nisan ayr,nda sizere .Mer-

-haban 
derken mutruruk ve heyecan doruyduk. Ayrrkperiyotrarra sirere

ulagabilmek, tutuncutugum0z ve sigaracrligrmrzta' itgiti frobtemten ve
golum yollarrnr dile getirmek amacrnr tagryorduk. Gegmig'yrllarda iyi ni-
yetlerle baglayarak sesimizi duyuran yayrn organlarrnrn" belirli bir sure
sonra nefeslerinin tukenmesi.gibi yaganmrg ornekler de daha Eok gayret
gdstermemizi gerehiriyordu. Varlrk sebebimiz olan tutunden u" onun 

"o-runlarrndan kendimizi soyuilamamrz, istikbalimizi ve bagarrlarrmrzr
bagkalarrnrn takdirine brraktrgrmrzda olugacak tablonun gegmigi irataca!rnr
biliyorduk. Bugun, tutun ve sigara konusunda bizler iuituica baskalan
yazyor ve konuguyor. Neredeyse "Kanarya sevenler cemiyeti bile bu ko-
nuda fikir beyan edecek hale geldi. ortaya konmak isteyen tablo pratiKe
"Aslanrn gakallara boldurulmasr" orneline dolru gidiyor. Tutun ve srgara
olayrnrn ehil ellere ve asrl sahiplerine verilmesi geiekiigi inancrndayrz. Bu
yonde verilen mucadelede bagarrh olmanrn tek yolu- mesleki uinir ve
d€yanrgmanrn pekigtirilmesinden gegiyor. Bu gergek artrk kafalarrmrza
"Dank" etmelidir.

1gg2 Yrlr urunu Ege Ekici -*u.iil*sr aqrrdr. Neredeyse gereneksel
hale gelen ve kligelegen tablolar tekrar yagandr. Uretici verya"r,"n etti. 6zel
seh6r veryansrn etti ama sonugta Tekel y0zmilyor.r kiloluk bir alrm mik-
tanyla bagbaga kaldr. D0g0nulnreyen orta ve uzun vadeli tedbir ve
qozOmler, problemler yumalrnr buyrn0rken stokjan arttrrmaktan oteye grt-
medi. Elbirliliyle T[rk lutOncilug[nOn ve sigaracrlr!rnrn sonunu hazuiryoruz
sanki.

. Dolu ve GUneydolu B.tgeteri t:il,i"rino" gegmig yrlarda yaganan
olaylar ve ahnmasl gereken tedbirler unutulmuga binziyoi.1992 yilr Lrunu
igin 83 milyon kilosu GUneydogu, 12 mityon kitosu Do[u B6lgesi otmak
uzere 95 milyon kilo tahmin edilen rekolte ve meslektaglarrmrzjn gahgma
gartlan igin bu sene neler planlanryor merak ediyoruz? 19g6 yrh urununde
adr gegen bolgelerde uretimin AG neviyuzdesi26 iken 1991 yrh urununde
68'e yukselmig. Uretim ise 1986 yrlrnda 25 milyon kilo iken 1991 yrtr
urununde 75 milyon kilonun uzerine grkmrg. B6lgenin sosyo-ekonomik ve
siyasi gartlarr gdzonune alrndr$rnda bu rakamlar dugundurmekten 6reye
nerelere varryor? Neyin, nerelere vardr!r gerge!ini itgiti ve yetkililerin bir
kez daha dikkatine sunuyoruz.

D-egerli meslektaglarrmrz, oniki ";;ri*" siztere her ay ,,merhaba,, di-
yebilmenin mutlulugunu tattrk. yeri geldiginde birtakrm sr'krntrlara o6d0s
gerdik. sesimiz, solulumuz grkmasrn isteyenler ve biz dizlerimiz u-stIne
gdktugumuz iqin kendirerini buyuk g6renrer ayaga karkrp el ere
verdi!imizde neler yapabilecelimizi gorduler ve gorecekler. Bu arada ner
zaman belirttigimiz gibi bir takrm eksikliklerimiz hatta yanhglanmrz bile
olmugtur. L0tfen, bizi takip ediniz ve gereki!inde elegtiriniz. Bu sayrmrzda
"Nasrl Bir BUlten lstiyoruz?" baglrgr altrnda yayrnladi$rmrz bolumjeki so-
rulara ve sorunlara cevap veriniz. Fazlasryla yaztntz. Mesleki konular bagra
olmak uzere her konuda bilgiri, uretken ve ga$dag olmak zorundayrz.

Tum meslektaglanmrzrn ulkemize, tutunculu$umuze mesle$imize ortak
ilke ve ideallerle yararh olmanrn bilincini ve heyecanrnr tagrmasrnr istiyoruz.

BUltenimizin yayrn hayatrnrn birinci yrhnda hepinizi sevgi,
saygt ve muhabbetle selamlryor, Ramazan bayramanrzr kut-
luyor ve esenlikler diliyoruz.

Y6NETIM KURULU
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(1 , sayfadan de":- soylenebilir.

tor tarafrndan altmtntn gerqeklegeceli gorulUyor' iuttiy"i. b"f.fentilerin boyut, ve stiresi. bir yrl bitmeden di-

fiyatr ozel secir.u. BG fiyatr ise tuketiciyi mem1ul3]me1 !r1 1992 yrlr 0rtinuyle.artrk klasik hale gelen bir piyasa daha

g'orrintu yaralrrken tAo irilyon kiloluk rekoltenin 100 mily_on yagandr.'Uretici teselliim ve 6demelerin hesabtnt yaparken

iifo"rnun Tekel, gerie kalan 80 milyon kilosunun ozel sek- 6ir'yandan da 1993 yrh rirtin0n0n fide haztrhklartnt sur-

;t

1992 yrlr 1rununde goi" guipun d"ligif uir uygulama,da gerineragryor. Problemler buyiiyor, stoklar artryor, orgutsuz

piy"sa-.n once ureticife uruirterinin ne-viyat ytjzde-ierinin Te- iretici kitieieri, ozel sektor ve Tekel deli meyen rollerle.."Act

kel,ce sozlu olarak iletilmesiydi. Uygulamanin piyasaya gef- tutiinu" bir kez daha oynuyorlar. Piyasanrn d'lkemiz tutun-

laflrk getirdi!i, iireticinin pazarhk gucunti bir miktar aftttrdt!t culugune haytrlt olmastnl diliyoruz.

RAKAMLARTA EGE BtiLGESi TITUNCUTUCU
Unrrlm DURUMU

UnTTIM ALANTARININ DURUMU IEKEL ve 6ZEL SEKIIIRU}I
ALIM DURUMLARI

PIYAsA Aglll$ TAnIHLERI

1t

Orlalama I t EkiciYe
1. Hektar I Dugen Ort.
Verimi I Uron Mik.
(Kilo) | 1xitol

4.955
5.487
5.466
5.497
5.932
6.103

473
496
517

526
530
453

954

905
946
957
893
743

106.705.636
119.577.466
139.835.498
166.205.437
165.690.294
129.649.683

111.829
132.172
't47.869

173.624
185.522
174.543

225.666
240.895
270502
315.822
312.731
285.980

1.991

2.035
2.182
2.321
2.276
2.222

T0tun Ekilen
Alan (Hektar)

45
JO

36
JO

39
38

o

8

8

I
8
-7

46
co
56
56
53
55

111.829
132.172
147.869
173.620
185.522
174.543

Ur0n
Ytlt

Toplam
Ahm
(Ton)

Tekel
(Ton)

o//o
Tuccar
(Ton)

o/

1 986

1 987

1 988

1 989

1 990

1 991

.1992

105.929

1 19.181

139.035

165.347

165.013

I 
12e.oes

I r so.ooo

67.010

45.278

37.345

91.564

76.688

49.897

100.000

63

38

37

55

46

38

56

38.919

73.903

101.690

73.783

88.325

79.198

80.000

37

62

73

45

54

62

44

Ur0n Yrh Tarih

1 986

1 987

1 988
1 989
1 990
1 991

1992

1 .12.1986
4.12.1987
1.12.1988
12.2.'1990

7.1.1991
7.1.1992

17.2.1993

(-) 1992 0run ylltna ait rakamlar tahminidir.
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TEKEIcE AgtxtAr{m igmrurmiq yApRAr rihtir il.m rivnrunt (TL/I(G}

TEKET ve iizEr srxr0nUil oRTAIAMA AUM rlvRrmru (TL/Ks)

Sayfa 4

Urun
Yrlt

Tekel T0ccar

1 982
1 983
1 984
1 985
1 986
1 987
1 988
1 989
1 990
1 991

281.97
366.00
505.00
778.68

'1.447.67

2.931.32
4.864.94
7.952.39

11.684.44
27.377

407.90
530.00
966.00

1 .318.00
1.593.07
3.667.49
7.343.26
8.754.42

11.376.74
26.923

35.'100
17.550
4.100

Kaynaklar: Tekel, Ege ihracatgt
Birlikleri ve Ttittin Eksperleri Derne$i

TEKEr + tiZn SEKTIIR D|$ SAT|M DURUMU

NEVILEH
1 .9.1 990 - 31 .8.1991 1 .9.1991 - 31.8.1992

Miktar (Kg) Deger ($) Miktar (Kg) Deger ($)

A.Grad
B.Grad
Kapa
Kapa Kapa
Ege Toplam

46.633.360
29.266.104
26.769.307

373.O82
tog.o.it.sss

280.575.429
126.609.486

443.817
443.817

463.658.s73

43.044.081
32.057.563

559.392
559.s92

95.887.594

275.831304
152.200.093

708.283
708.283

482.298.197

Not: 1.9.1992 - 31.1.1993 tarihleri arasrnda Tekelce 8.337.000 kilo tiitiin 31.055.683 $ bedelle ihrag edilmigtir.
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Sayfa 5

I Girdi fiyatlan 49 kat, urun fiyatlan yaln vca 7 kal artttise

I Ankara'da dertlerini
dinleyecek yetkili
bulamayan Egeli ttitUn
ri reticileri, Cu mhuriyet,e
gelip'urUn bedellerinin
pegin 6denmesini; bag
fiyat yerine de ortalama
fiyatrn esas allnmasrnr
istiyoruz' diye iglerini
doktuler.

gelip sorunlannr dile getiren Egeli
tut0n ureticilerinin temsilcrleri" bir
kib tut0n0n rnalivetinin 5O bin lira
oHugmu so/eOer-

lhn eflen bagfiyafin sadece A
Grad trn0ne uygubndrglnr. ancak
bu llr tutr.rn0n toplam r.rretimin S.te
birini olugturdu[unu kaydeden
0reticiler, bag fiyat yerine ortalama
fiyatrn esas ahnmasrnr istediler. or-
talama fiyatrn kilo bagrna SO bin li-
radan az olmamasr gerekti(ini sa-
vunan ureticiler, urun bedellerini en
erken 15 ayda alabildiklerini, ye-
niden uretim yapabilmeleri igin borg
almak zorunda kaldrklarrnr belir-
terek, pegin 6deme yaprlmasrnr is-
tediler.

Kredi2 milyon
Yrlda ortalama 2 milyon lira kredi

ii RUN bedeilerinin pegin 6den-
[f mesini isteyen tutun Ureticileri,
Ankara'da sorunlarrnl anlatacak vet
kili arryorlar. Son 8 yrlda girdi fi-
yatlarrnrn 49, urun fivatrnrn ise
yalnrzca 7 kat arttlglnr soyleyen
ureticiler, bag fiyat yerine oilalama
fiyatrn esas alrnmasrnr istivorlar.

Cumhuriyet Ankara burosu'na

Tiitiin iireticisi' isyan lan oynuyor'
geg odenen alacaklarrmrz kargr-
lrgrnda hrgbir odeme yaprlrnazken
istemeyerek gecikirdigimiz kredi
geri odemelerinde faiz igletilmek-
tedir'dediler.

Ureticiter gunlarr soyled iler:
'Sigara kagakgrhgrnr 6nleme

gerekgesiyle glkartrlan lekel ka-
rarnamesi, yabano tekellere buyuk
ayrrcahklar tanr rnakadrr. Urettikleri
sigaralara karrgtrrdrklarr yabancr
t0tun oranr ytizde 85'e varabilmek-
tedir. Urettigimiz kaliteli tut0ne
kargrlrk kalitesiz yabancr tUtunUn,
ozellikle de Virginia tutUnun0n tu-
ketiminin son ylllardaki hrzla artrsr
hakh olarak bizleri endiselendii-
mektedir. geligmeler bu gekilde de
vam ederse ekim alanlarrmrz bog,
bizler de aglrk ve igsizlikle kargr
kargrya kalacafrz. B0tun bu neden-
lerle, tekel kararnamesinin iptal
edilmesini ve lehimize olacak ge-
kilde yeniden duzenlenmesini is-
tiyoruz."

(10 gubar 1993 Cumhuriyet)

alabildiklerini, bunun ihtivacr karsl-
lamaktan uzak oldu!unu kaydeden
ureticiler, "Aldrglmrz kredilerin fa-
izleri de son yrllarda yukselmiEtir.

f Tekel'in gdzdesi sigara ve ,aslan sutu'

Duman duman, buram buram
I 1988-1992 ylltannl kapsayan donemde Tekel 323
milyon 381 bin kilo filtreli ve filtresiz sigara ile 551
milyon 906 bin litre alktilhi igki uretti.

!!'ENDi verilerine gore Tekelr r19BB -1992 doneminde toplam
323 milyon 381 bln kilosu filtreli ve
filtresiz sigara, 2 milyon 908 bin ki-
losu difer tut0n urunleri olmak tze-
re toplam 326 milyon 289 bin kilo
tirtun 0runu uretti.

Aynr donemde r.rretilen alkollI
igki miktarr ise, 551 milvon 906 bln
litre olarak gergeklegti. Bu uretim

iginde rakr aslan paylna sahip, son
5 yrlhk d6nemde 0retilen rakr mik-
tan 295 milyon 412 bin litre. Rakryr
129 milyon 462 bin litreyle bira, 58
milyon 881 bin litreyle garap, 34
milyon 514 bin litreyle diger alkolll
igkiler ve 33 milyon 637 bin litreyle
votka izledi.
5 yllllk hasllat

Tekel'in bu 5 yrlhk donemde Urun

lerinin satrgrndan elde ettifi toplam
gayrisafi satrg hasrlatr 51 trilyon
104 milyar 63 milyon lira olarak
gergeklegirken bunun 2 trilyon 716
milyar 724 milyon lirasr igSa yr-
lrnda, 4 trilyon 600 milyar 602 mil-
yon lirasr 1989 yrlrda, 7 trilyon 796
milyar 839 milyon lirasr 1990 yl-
hnda, 13 trilyon 16 milyar 698 mil-
yon lirasr 1991 ylhnda ve 22trilyon
973 milyar 200 milyon lirasr 1992
yrhnda sa!landr.

Gergeklegen gayrisafi sattg ha-
srlatrnrn yuzde 96.3'0ne denk gelen
49 trilyon 258 milyar 277 milyon
lirahk bolUmu ig pazardan elde
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yaprtan satrgran etde

Sayfa 6

Afkoffil igki ve tuz

u^:i,^f3tu'"m
13._lili, lyuzde 8 1,rir< oortimu lJai

(16 gubat 1993 Cumhuriyet)
r\\\\\\tsrrs--o-------

39 trityo,n aiZ 
^ily^rozO milyon tirJttltun urunlerindln, yOzde 18,lik

?:ldry otan 8 rrityon 882 mityar2BS,milyo-n lira alkollu iqtii*O"n'"1yuzde 1'tik bolumri 
"f"ri 

+gs,if'V"i
980 milyon lira tuzdan saglandr.

Jgtelin bu donemde "ig 
pazarasattr!r-ttittin urunlerinin 

". iJ;;;:
11_saglayanr 26 trilyon 374 milvaro?1 mityon lira ite rirtre-ti' ;;il;
19.t1: Tir:,' sisarayr tz trityon"i+l
mrtyar 360 milyon iira getiri ile ithal
t rlt_r-i n rl rLj nle ri izledi. n f lof f Li,nn,' n*
lr,j_:rjf" de astan payr her.uru"nki
gror rakrnrn: 5 trilyon SSO mifyalSOS
mrlyon lira.

Sevgiyte
yo$rulmamrysa

yiirejin
Tekkede,

manasfirda
eremezsin.

Bir kez
gergekten
sevdin mi
dtinyada
Cennetin,

cehennemin
i,istiindesin.
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I igyerlerinde pasif igicilik yuzunden birgok insan ciddi sa$ltk sorunlartyla karqtlaqryor

Sigaffi kar$ltt kampanyalar arttl
I DUnyanrn birqok ulkesinde sigara kargttt gruplar,
eylemlerini hlzlandrrmtg durumda. Dunyantn ilk sigara
iqilmeyen gehrine sahio olmayr amaqlayan Singapur'da. toplu
yerlerde sigara igmek yasak oldugu gibi. bozuk para atrlarak
sigara alrnan makinelere de izin verilmiyor.

F GFR birisine kot0lDk yaprnak
E istiyorsanlz. o insantn yantnda
surekli sigara iEerek bunu gergek-
legtirebilirsiniz. Sigarantztn dumant
hem sizi hem de o insant zehirle-
meye yetecektir.

Veronica Blond adrndaki Ingiliz
kadrn, 14 yrl boyunca sigara igmedi
ama gunde toplam 150 sigara igen
7 kigiyle iq ige gahgtr. Bir sure sonra
oksurmeye, gozleri yanmaya bag-
layan Veronica Blond, oyle bir hale
geldi ki yakalandr$r kronik brongit,
onu ameliyat masasrna kadar go-
turd0. Birgok defalar, gerek arka-
daglarr, gerekse idareyi uyarma-
srna ra$men onlem altnmadt!tnt
soyleyen Veronica Blond, sa$lt[tnt
kaybetmesine neden olan palron-
larr aleyhine agtrQr davayt kaza-
narak, 15 bin pound tazminat aldt.

Bu olay, Ingiliz Hukumeti'nin
toplu yerler ve iqyerlerinde sigara
yasaQr getiren yasa tasartlannt ye-
niden gozden gegirece$i uyartstn-
dan sonra gergeklegti.

Ash adlr sigara kargltt grubun
sozcus0, igyerlerinde pasif igicilik
yuzunden sallr!rnr kaybeden bir-
gok insanrn mahkemeye bagvur-
maya hazrlandrlrnt soyl0yor. Her
beg igyerinden birinde sigara
iEmeme kampanyast sirrd0r0len In-
giltere'de, Mahalli ldare Qahganlart
Sendikasr (Nalgo), igyerlerinde ha-
valandrrma sistemlerinin yenilen-
mesi ve yeterli hale getirilmesi ko-
nusunda harekete gegti. lgyerle-
rinde sigara igenler igin ozel bo-
l0mlerin olmasr konusunda parla-

mentoya yasa tasansl sunan Ge-
orge Foulkes, pasil igiciligin has-
tahklara hatta olume bile neden
olabilece[ini belirtiyor.

Dunyantn birgok ulkesinde siga-
ra kargttt gruplar, eylemlerini htz-
landrrrntg durumda. Dunyantn ilk si-
gara igilmeyen gehrine sahip olma-
yr amaglayan Singapur'da, toPlu
yerlerde sigara igmek yasak oldugu
gibi, bozuk para attlarak sigara
alrnan makinelere de izin verilmi-
yor. Nufusunun sadece yUzde 16'st
sigara igen Singapur'da, 0nlu si-
gara firmalannln sponsorlu!unu ya-
pan hiE kimse yok. Fransa'da ka-
srm aytnda yururliige giren bir ya-
sayla, igyerleri gibi kapalt mekan-
larda sigara igilmesi yasaklandt. Si-
gara igme yasa$tntn havalandtr-
masr yetersiz cafe ve restoranlart
da kapsadr$r Fransa'da, Yasa[a
uymamanrn kargrh[t 1300 frank
ceza odemek oluyor. Sigara igenle-
rin toplum drgr goruldu[u ABD'de,
birgok iqyerinde, havalimanlartnda
ve ig hatlarda sigara igmek Yasak.
Almanya'da trenlerde ve bazt res-
toranlarda sigara iEilmezken, ltal-
ya'da bu yasak, tiyatro ve toplu ula-
grmr kapsryor. ltalya'da sigara ya-
sa$r hen[2, hastane, okul ve lokan-
lalara ulagmtg degil.

Beyaz Saray'tn yeni ev sahibesi
Hillary Rodham Clinton'un ilk igi,

Beyaz Saray'da sigara igilmesini
yasaklamak oldu. Her ev sahibesi
gibi evinin sigara kokmaslnt iste-
meyen Hillary'nin bu hareketi,
ABD'deki sigara kargttt hareketler-

den artr ouan aldt.
Sigara paketlerinin 0zerinde 'Si-

gara saglrga zararltdtl yazlst, hatta
sigara yasaklartntn ne denli etkili
ohugu tarttgmalara yol agtyor.
ABD'de guglu bir lobisi olan'Sigara
End0strisi'nin. politikacrlar uzerin-
deh etkisi ve sa$ladrlr maddi des-
tek ortadan kalkmadrkEa. sigara ya-
saklanntn tam anlamlyla bagartlt
olmasr beklenmiyor.

(1 Mart 1993, CumhuriYet)

(Bagtaraft 6. sayfada)

Qunku Tekel'in 1990 ytltnda ithal

edip yurtiginde sattt!t 15 bin yabanct

sigaranrn 13 bin 500 lonu, Yanl
yuzde 87'si, Philip Morris taraftndan
uretilen Marlboro, Marlboro Light, ve

Parliament markalart ndan oluguyor.
lkinci strada gelen Reynolds

Grubu'nun pazar payt ise belirtilen
miktartn yartst duzeyinde. Yani diler
firmalarrn higbirinin yrlltk 200 tonluk
pazarr yok. Bu maddeler hem Te-
kel'in, hem de Hazine'nin en buYuk
gelir kaynaklanndan birinin Philsa'nln
kasalartna aktanlmast anlamtna ge-

liyor."
Raporda Philsa'ntn Turk pazartnt

tam anlamryla kullanmast iqin buyuk

bir engel olugturan Tekel'i damping
dahil her turl0 silaha bagvurarak yok
etmek igin galrgaca$r da one suruldu.

'Borsaya karglYtz'
Raporda "Tutun Tartm Sattg Ko-

operatifleri ve onun ust birli!i de-
mokratik bir igerikle kurulup uretim ve
pazarlama agamastnda d0zenleyici
bir rol ustlenmedigi surece, ktsa va-
dede 1177 Sayrlr Kanun'un verdili
yetkilerle uretim alanlartnln stntrlan-
masr ve altm sisteminin gergek

ureticiye parasrnr zamantnda vererek
Tekel b0nyesinde gergeklegtirilmesi
en az kotu olan yoldur" goruglerine
yer verildi.

(20.2.1 993, Cum huriYet)
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Sayfa B

I Ege Ekici
ureticinin de

Tutun Piyasasl izmir'de aQtllyor;
tuccann da derdi aynt:

'Bagf iyatla ba$ edebilecek miyiz?,
o Maliye ve Gumruk Bakanr sumer oral taraf rndan izmir
Tekel Tutun Alrm Merkezi'nde bugrin agrklanacak olan
bagfiyatta uretici 55 bin, tuccar 42bin lira beklentisinde.

(1 7.2.1993, Cumhuriyet)
Merih AK

. Bugun agrlacak 1992 Ege Ekici rutun piyasasr ureticiyi de tuccarr da
kaygllandrrryor.

.. Gegen yrl taban fiyatrn yuksek verilmesi yuzunden, ihracatrn d0gtugtinri
one suren tuccar bagfiyatrn 42bin lira olmasrnr isterken; ureticiler 55 bin
lira bekliyor.

Hukumetin tutun bagfiyatrnr 46 bin lira olarak dusunmesi rse hem
tuccarr hem de ureticiyi endigelendiriyor.

Darbo$az yrllarr
Kiraz Ureticiler Birligi Bagkanr Dursun okumug, Ankara'da, bagta Ma-

liye ve Gumrtlk Bakanr sumer oral olmak tizeie, hukumet vetkililerivle
gor0gtuklerini belirterek, "Yaptr!rmrz gorugmelerde tutunde bigfiyatrn +o
bin lira o.laca$r ve her,.bir dereceye ytizde 32'rik artrg yansrtrraca$r
soylendi. llan edilen bagfiyat, sadece A Grad tutunu tajsaorgr igin oi-
talama fiyat, gegen yrlrn gerisinde karacaktrr. eunk0" yaptr!rmlz in-
celemelere gore A Grad tutunun Ege'de 0retilen tutun igindeki payr sa-
dece yuzde 20'dir. Bu, Ege'de toplam 1g0 bin ton olarak beklenen tutun
rekoltesinin yalnrzca 30 bin tonunun 46 bin liradan iglem gorece$i
anlamrndadrr. geri kalan 150 bin ton tutun B Grad ve Kapa'dir. Kap-a
tutununun oranr yuzde 40'trr. Fiyatr da beg altr bin lirayr gegmeyecektir"
dedi.

lzmir Ziraat odasr Bagkanr Regit Kurgun, yabancr alrcrlarrn T0rk
tutununu pahalr buldugunu soyledi. Tuccarrn da bu yuzden piyasaya gir-
mek igin gekimser davrandr$rnr belirten Kurgun, t0ccann maliyeti orgut
tutmak iEin elinden geleniyapaca!rnr da vurguladr

Kurgun ''Tuccar satrn aldrgr tutunu igleyip yaprak tutun olarak ihrag
elmek zorunda. stok yapma gansr yok. Bir sezon aldr[r tutunu satrp
parasrnr almadan bir sonraki yrln urununu alacak kayna[a da sahip degii.
Tuccar bu yuzden maliyeti duguk tutmak iqin ureticiden satrn alacadr 1so-
200 kiloyu "guruk" gostermek isteyecektir', dedi.

Politik tir0n
Tutun Eksperleri Dernei '; konuyla ilgiri yaptrgr agrkramada. tutunun

'zirai urun' niteliQini yitirdigini, 'politik' 0run oldugunu belirlti. Dernek
agtklamasrnda 1992 yrh tutun rekoltesinin 320 bin ion civarrnda olacagr
vurgulandr ve "Uretirn aflrgrnrn baglrca nedenlerinden biri de politik fiya-t.
Gegen yrl 30 bin lira olarak belirlenen fiyata, 5 bin lira Erkma yaprldr. Bir de
gegen sene mavi kuf dedigimiz bir hastalrk vardr. Bu da rekoltevi d0surd0.
Bu seneki adrg biraz da oradan kaynaklanryor', dendi.

II I!

TUTUN
POtiTiKASI
f Htiki.imetin agrkladrlr
trittin fiyatlan ile ti.ittin
tanmrndan geginen
begyilzbin ailenin
memnun oldu!unu
s6ylemek imkansrz.

U yrl giftqinin yagadrgr hayal
krrrklr$r son on yrlrn en bu-

yugudur.
Son dokuz yrlda t0tun fi-

yatlarrnrn o yrlrn Arahk ayrna ka-
dar agrklanmasr prensibi uy-
gulanmlgtlr. (1989 yrh urunu
harig) Fiyatrn erken aglklan-
masr EiftEinin takibeden yrlda
tutun dikip dikmemesi karar-
larrnl etkilemektedir. Fiyatrn gu-
bat sonunda agtklanmasr koylu-
ytt zor durumda brrakmaktadrr.
Qunku, tutun ekim karannr giftgi
en geg Ocak ayr iginde vermek
mecburiyetindedir.

Hattrlanaca!r gibi 1991 yrh
t0tun fiyatlarr Ekim 1991'de
agrklanmrgir. Fiyatlar daha agrk-
lanmadan, o gunk0 muhalefet,
bugunk0 iktidar, "Hukumet ne
fiyat verirse versin biz bes bin
lira daha fazla verecegiz;' di-
yerek, 1992 yrlrnl gok buyuk sr-
krntrya soktu.

Seqimlerden sonra kurulan
koalisyon A Grada 35 bin TL.
verdi. Boyle bir fiyat 't992 yrlr
igin tulun ekim sahalarrnr gok
genigletti ve netice olarak urun
yuzde 40 civannda arttr. Bu
arlrg kargrsrnda hukumet, gift-
ginin mahnl reel anlamda gok
ucuza almak durumunu segti.

Agrklanan fiyatlar gegen yrl
odenen rakamlardan '/.31 Iaz-
ladrr. Enflasyonun tam r*-
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I Bagfiyat ureticiyi zor durumda brraktrken tUccar hvla altm yaptyor

Ticaret flrsat, flrsat nakittir!
O Aqrklanan fiyatlarrn dUnya konjonktUrUnUn uzerinde oldu$unu ve ihracatta
zorlanacaklarrnl one suren tuccar, bir yandan piyasada altmlarr sUrdUrurken bir
yandan da ihracatrn durmamast igin hukUmetten bazt talepleri olaca$tnt
sdylemekten geri kalm ryor.

p GELi ureticiler ve tuccar, bagfiyatr

! turt'q'yor. Uretici ise ozellilile B
Grad tutun iqin agrklanan ucretin gagktn-
Irlrnr yagryor. Bu ytl daha Eok uretilen B
Grad tutune duguk iiyat verilmesi, ureti-
cilerin tepkisine neden oldu. Ureticiler
hukumetin soziinu yerine getirmedi$ini
one surerken tutuncunun zor duruma
sokuldu$unu belirttiler. Bu arada tuccar
alrmlara bagladr.

Ege Ekici Tutun Piyasast, her zaman
oldugu gibi tartrgmalarla aqrldr. Ureti-
cinin 55, tuccarrn 42 bin lira istedi$i
baqf iyatrn, hukumetEe 46 bin lira olarak
aqrklanmasr taraflartn tepkisine yol agtt.

Geleceli karanhk

srndan endigeli olduIunu belirtmekten
geri kalmadt. Kurgun, A Grad'da 11 bin
lira, B Grad'da da 6 bin liraltk arttq
oldu$unu vurguladt ve "TIccar bunu
dengeleyecek. B Grad'r tuccar, 30 bin li-
raya kadar alacakttr. Uzun vadeli
dugInul-du$unde, bugunku gartlarda,
tutunrin fiyatlart iyi. Ama enf lasyon
devam ederse gelecek ytl verilen fi-
yatlar geriye donecektir. $unu vur-
gulamak istiyorum, Tutiin ekimine ruh-
sat sistemi mutlaka getirilmelidir. Belli
bir miktarrn uzerin-deki tutunun des-
tekleme kapsamrndan glkartlaca!l ilan
edilmelidir. Uretim {azlast bu yollarla
onlenmelidir. Aksi taktirde tutilnde ge-

lecek karanlrktr/"' dedi.

"Fiyatlar gegen yrl gibi arttrrtltrsa piyasa
giremeyiz diye agrklama yapan tuccar,
piyasaya baqfiyat aqtklanmadan bir
gece once girerek altmlara bagladt. Bu
yrl daha gok B Grad ve Kapa cinsi
tutunu yelleyen tuccartn 80-85 bin ton
civarrnda alrm yapmast bekleniyor.

Ege Tutun ihracatqllart Birligi Bag-
kant Esin Ozgener agtklanan fiyatlartn
dunya konjonkturunun ustunde oldu$u-
nu soyledi. Ozgener, bu liyatlarla ih-
racattn dugebilecegini de belirlerek
hukumetten ihracat konusunda talepleri
olaca!rnr aqrkladr. Tutun altmlartnda dtg
pazarlardan gelen istek 0zerine B Grad
ve Kapa'ya a!rrhk verdiklerini belirten
Ozgener. ureticinin pazarda Tekel'den
gok triccara bel ba$ladr!rnt one surdu.

B Grad tutune duguk fiyat verilmesi,
1992 yerel seqimlerinden once bolgeye
ziyareti strasrnda da A Grad'a 50 bin li-
radan aga$r vermeyece!iz sozlerinin
anrmsatrlmasr bakanr krzdrrdt.

Srlmer Oral, Manisa tutununun kalite
agrsrndan Ege Bolgesi'nin ortalamaslntn
ustunde oldu!unu belirterek gunlarl
soyledi:

"Bizim gayemiz giltqiyi enflasyona ez-
dirmemektir. Ortalama fiyat bu ytl30 bin
lirantn ustUnde olacakttr. Hukumet oldu-

!umuz srrada enflasyon yuzde 71'di,
tritiln ise 15 bin 100; ikinci sene enf-
lasyon yuzde 66'drr. 14 ay once
aldr!rmrz ihidardaki 15 bin 100 lirayt iki
garpt enflasyon yuzde 75'den qarpar-
sanrz 46 bin lira olur. Bu ytl enflasyon
yuzde 66 olmasrna kargrn biz gene enf-
lasyon yuzde 75'mig gibi fiyat verdik.
Tritiinti iki iytl iginde ug kat arttrra-
mazsrnrz. Ureticimiz bu f iyatlardan
memnundur. Gegen ytl tutunu zama-
nrnda alrp parasrhr verdik. Bu ytl da bu
boyle olacak^"

izmir Ziraat Odasr Bagkanr Regil
Kurgun fiyatlarrn tatmin edici boyutlarda
oldr"r!unu vurgularken gelecek agl-

(Baglarafr 8. sayfada)
yaflsr.

Flekolte yuzde 40 artmastna
ralmen, tutuncu geEen ytl cebine
giren parayr sabit fiyatlarla bu ytl
alamayacak. Tabi ki isyan ede-
cek. isyan ettigini Saytn Bakan
tutun fiyatrnr aErkladrItnda ifade
etti.

Tutun alanlartntn ktsttlanmast,
alternatif Ur0n ekiminin tegvik
edilmesi gerekirken, strf segim
kazanma peginde, sorumsuzca
yaprlan vaadle bulabihigi araziye
tut0n eken koylu perigan edilmig-
t ir.

Evet, ne demigler; "Ruzgar
eken ftrttna bigermig" de$erli
okurlarrm.

Ekrem Pakdemirli
(9 $ubat 1993 YeniAstr)

'S5zlerini tutnradrla/

Manisa Ziraat Odasl Yonetim Kurulu
Bagkanr Nuri Sorman, ihidartn vermig
oldu$u sozrl tutmadt!tnt soyledi. 1992
yerel segimlerinden once Manisa'ya
gelen Maliye ve Gumriik Bakant Sflmer
Oral'rn "50 bin liradan aga$tya fiyat ver-
meyece$iz" soz0nu anlmsalan Sorman,
"Biz ortalama 42 bin lira faizsiz, 48 bin
lira faizli fiyat grkarmtgttk. Maalesef 33
bin 400 lira ortalama aldtk. Gegen ytl bu
ortalama 29 bin 150 liraYdt. Her ne
kadar bag fiyatta yuzde 32'lik bir adtg
gorun0yorsa da ortalama yUzde 15 fiyat
artrgr vardtr. Fiyat politikastnt yaparken
kaliteli tutun yetigtirenleri ma$dur et-
memek laztm, ama ma$dur edildik.
Hukumet di.igtik f iyat politikastndan
vazgegmelidir. Manisa'da firetilen tutu-
n0n yuzde 56'sr A Grad, Ytizde 30'u B
Grad, yuzde 14'u kapadtr. Biz A Grad'a
55 bin lira liyat bekliyorduk" diye ko-
nuslu.

ihracatgr piyasada

Bag fiyattn aqtklanmastndan once,

(Cumhuriyet 1 9.2.1 993)
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Sayfa 1O

f Tutun ne ureticiyi, o€ tuketiciyi hognut edebildi: 46 bin lira

Kiil olmuyor deriler dumanda!..
ESE Ekici TLttLtn piyasasr dUn izmir'de agrldr. Ma_

- liye ve GrlmrUk Bakanr Srimer oral, A Grid tUttine
46 bin, B Grad tritr,ine 23 bin, kapa cinsi tritUne 5 bin
400 lira fiyat verildigini agrkladi. Fiyailar ttretici ve
tUccarlarca tepkiyle kargrlandr, Balian Oral, Men_
deres'e ba!lr Gavurkoy,de B Grad trjtUne verilen fiyatl
gYilk bulan bir grup Uretici tarafrndan yuhalandr. ige
TUt!.n ihracatgrtarr Birtili Bagkanr Esin OzgenJr,
Agrklanan fiyatlarrn drinya piyasalarrnrn tistLlnde
oldu$unu belirtti. izmir Ziraat Odasr Bagkanr Regit
K.urgun fiyatlarr 'gelecek aErsrndan, iyi buiurken, Mi_
nisa Ziraat Odasr Bagkanr Nuri Sorman, iktidarrn
Ureticiyi kandrrdrprnr, soz verilen fiyatr alamadrklarrnr
aqrkladr.

Ege Ekici TUtrin piyasasr dr.in izmir Tekel yaprak
TtltUn Allm Merkezi'nde agrldr. Bakan Oral, Ureiimin
y!1q" .57 sinin Ege'de gerqektegtiritdigini soytedi.
1992 yrhnda ttit0nde yrizde 33-34,lUk bir rekolte artrsr
gergeklegti$ini vurgulayan Oral, ,,Bu arttg, Ege'dL
yiizde 40'l bulmaktadrr. Gegen yrl Ttirkiye genelinde
244 bin ton olan ttitUn rekoltesi, bu Vtl 320 bin ton
civarrndadrr. Ege'de gegen yrl 129 bin ton olan trittjn
rekoltesi bu yll 180 bin tona yUkseldi. Son yrllarrn en
yUksek. retoltesiyle kargr kargrya kaldrlrmrz bir
gerqektir. BugLin Tekel,in depolarrnda 390 bin ton
tritrin stoklanmlgtrr. Dolayrsryla, bu yrl rjretilecek olan
320 bin ton tritLinden 60 bin ton fazlasr depolardadrr.
Tekel'in Rusya ile yaptrgl anlagmaya gore 38-40 bin
ton civarrnda ihracat yaprlacaktrr,, dedi.

Oral "TUtline verdigimiz fiyat her tUrlU endeksin gok
ListUndedir. Fiyatrn yant stra, parayt ne zaman ve-
receksin, bu da cinemlidir. Bu yrl ttitUncriye 10 trilyon
kaynak aktarrlacaktr r" dedi.

. Bakan Oral agrklamanrn ardrndan Menderes
llqesi'ne ba!fu Gavurkoy,e gitti. Burada bir konugma
yapan Oral, tUtunrln son yapralrna kadar alrnaca[rnr
soyledi, Bakan Oral, A Grad trjtrjne 4O bin lira
bagfiyat verildigini agrklayrnca bazr tjreticiler tara_
ftndan omuzlara alrndr, Bakanrn B Grad tUtUne 23 bin
lira verildigini bildirince Vuhalandr.

(1 8.2.1 993 Cumhuriyet)

(Merih AK)

O Hukrimetin 'oftayt bulmak' amacryla
verdi$i 46 bin liralrk bag fiyatr ureticiler
'dUgrik' bulurken tuccar'bu fiyattan
alrnan tritunrin ihrag edilebilmesi gok
zordur'diye yakrndr

Yrllar A Grad B Grad Kapa

1986 2.800 1 .125 310'1987 4.200 3.000 800
1988 7.500 4.200 1.100
1989 1 1 .000 5.800 1.500
1990 15.000 7.500 1 .650
1991 35.100 17.550 4.100
1992 46.000 23.000 5.400

Tekel tiitiin koymak igin
1 trilyon harcaylp
depolar yapilnyor

5 UHOeXi tutunleri koyacak yer butamayan Tekel,

- 
yeni depolar inga ediyor. Maliye ve Grlmruk Bakanr

Stimer Oral, Tekel'in mevcut depolarrnrn t0ttin stoklarrna
yetmedilini aglkladr ve ,,1 trilyon lira harcayarak yeni
tutun depolan yaptrrmak zorunda kaldrk. Bu ig lgin itrate
agtrk" dedi.

Bu yrl tutun rlretiminde yuzde 30.S artrg gergeklegtilini
ve Tekel'in elinde geqen yrldan S80 bin ioin tiitun stot<u
birikti!ini hatrrlatan Oral, gunlarr soyledi:

"TUrkiye'nin yrllrk ttitun ihtiyacr 2Zo Oin tondur. Bu ih_
tiyacrn 100 bin tonu ihracata, 70 bin tonu yrlhk ig
trlketime gider. Elde normal gartlar altrnda 30 bin ton
stok kalmasr gerekir. Ancak, gu anda gegen yrldan dev-
rolan.stokun yanrnda, bu yrl'gergeklJgen Uietim artrgrTekel'izorlamaktadlr.', lil.Z.sl,Sabahi
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Ekici tiitiin piyasalart
ue G.Dofu'da allmlar

F Kici ttittin piyasalart
E yaklagtr ya, Trirk tu-
tuncrilUQU ve tUtuncUsU-
nUn sorunlartna duyarstz
yerli igbirlikgilerle, gtkar-
larr tutuncri eme$inin so-
mUrrisrine dayalr kesim-
den koro halinde spekU-
latif sesler.. yUkselmeye
bagladr. "Uretim tazla,
genel ekonomi baskt
altrnda. iq fiyatlar yLiksek.
drg-satrmda rekabet gtl-
cumLlz srfrr..." Soylenen-
ler, ytllardtr her piyasa
oncesinin alrgrlmrg, dUz-
mece nakaratlartdtr. TUrk
tUtUncUki$unde asrl trajik
sorun GUneydo$u bol-
gemizde yaganmaktadtr.
Ulke ekonomisine getir-
di0i yukten ote, ulusal
guvenlik ve toprak butun-
ki$LimUz baktmtndan
kaygr verici boyullara ula
gan rekoltenin alrmlarr
ivedilikle radikal onlem-
lerin alrnmasrnr zorunlu
krlmaktadrr. Son 5 yrlda
Y" 300'e varan Uretim
adrgr 1992 yrhnda 95-100
milyon kg olarak gerqek-
legmigtir. Bu ola$an dtgt
srqramanrn ig tuketim ge-
reksinimi ya da dtg ta-
leple herhangi. bir bagtn-
trsr yoktur. lE tr.lketim
yrllardrr 30 milyon kg do-
layrnda seyreder. Ya-
sadrgr aracr{oplayrctlarla
baglayan somrlru, aga-
lardan sonra giderek te-
ror orgritune dayanmak-
tadrrlar. Bunlar, politik
gUcun de katrhmryla, altm
larda gorevli her kade-
meden elemanr baskt-
layarak fiyatlarda yapay

yukselmeler yaptrrdlklart
gibi, gorevlilerin yolsuz-

luklara katrlmalartnt da

zorlamaktadtrlar. Olaylar

oldukqa ayrrnttlt olarak bir

bolUm bastnda yer al-

drktan sonra "TutUn Eks-

perleri Derne$i"nce de Lil-

kenin bohinmez btitUn-

lLigrl ve meslek onuru

adrna. yetkili katlarda qe-

qilli girigimlerde gundeme

getirilmigse de bekleyen

yankt altnamamtgttr. Oy-

sa devletin G.Dogu'ya

verdi$i trilyonlartn btlytik

bolUmrlnUn terorist orgti-

te aktartldt$t sdylentileri

yaygtndtr. Bu olugum, po-

litik baskr ve denetim ye-

tersizli$i ile yapttrtm uy-

gulamasrndaki Eekinceli
davranrglara dayandtrtl-

maktadrr. Bu olumsuz gi-

diqin onlenmesi, bolge

alrmlarrnda gorevlenecek

teknik ve denetim ele-

manlartntn ozenle segil-

mesine, yardtmct perso-

nelin yerel kigiler dtgtnda

olugturulmast gibi ktsa

vadeli onlemlere ek ola-

rak, alrmlarda can gtiven-

liQi ve huzurun duyarlt-

Irkla saglanmastyla, uzun

vadeli, Uretimin ruhsat

usultiyle dengelenme-

sine bagltdtr.

Turhan N.Aral

(16 $ubat, 1993, Cumhuriyet)

giildii, iiretici a$ladr
Tiitiin fiyatrna tiiccar

1993 ytlrnda tutijn ureticisinin kaderi gene
degigmedi ve Ege Ekici Tutun Piyasast d0n tUccartn za-
fer tUrkuleri arasrnda 46 bin lira bag fiyatla aqtldt.

Maliye ve Gumruk Tekel Bakanr SUmer Oral, lzmi/de
tut0ne verilen destekleme fiyatlannr agrkladt$r anda,
tuccar dort koge olurken ureticilerin dunyast bir kez
daha karardr.

Kasaba ve koylerinde televizyonlartntn baqtnda
agrklanan fiyatlarr duyan tutun ureticileri qok geqirdi.

Qunku, ilan edilen fiyatlar tuccartn iste!ine uygundu,
ama ureticinin beklentisinin gok alttndaycir.

Ureticinin onerdigi fiyal 52 ile 55 bin. tiiccarrnki ise 42
ile 45 bin lira arasrndaydr. Her iki kesim de istedi$i
do!rultuda karar grkartabilmek igin hukiimeti aylarca
suren abluka ahrna almr$tr.

T[ccar hikilmeti
dize getirdi

Ureticilerin emekleri her zamanki gibi boga gtktt arga,
tuccar tuttulunu kopardr ve hukumeti dize getirdi.

Ashnda bu sonug surpriz degildi. Ozellikle son za-
manlarda hirkumet uyeleri ile ihracatgt birliklerinin
yoneticileri arastndaki gorugmelerden ureticilerin bir ka-
zaya kurban gidecekleri belli oluyordu.

Ustelik, 1974 ytlr. drgtnda 30 seneden beri suren bu
grkar savaqrnr hep t0ccar kazanmtgtt. Hele, Demirel'in
bagbakanlrk yaptr!r donemlerde ureticinin y0zii bir kere
bile gUlmemigti. 1991-1992 yrhndaki kampanyada tekel
bagarrlr olmugtu ama, uretiminin yartstndan fazlastnt
alan tticcar, odemeleri zamantnda yapmaytnca uretici
gene perigan olmugtu.

Butun bu gergeklere ra$men, ureticiler dun sabaht
"belki iyi olur" duguncesi ile umutla beklediler. Ama ne
yazrk ki, bir kere daha hayal krrrkk$rna u$radrlar.

A Grad t0trine verilen 46 bin lira gibi, B Grad ve kapa
tut[ine verilen fiyatlar da az bulundu. Zira, tiretici igin en
onemli odalama liyat. Ege tLittin0n yartstndan fazlastnt
oluqturan B Grad'a 23 bin, kapaya da 5 bin 400 lira ve-
rilmesi ortalama fiyatrn d0gurece$i igin ureticiyi gileden
grkardr.

12 yrldan beri tutun 0reticisi gergekten gok ezildi.
1979 yrlrndan sonra aftan enflasyon kargtstnda verilen
fiyatlar hep d09iik oldu. Orne$in gifginin en onemli gir-
dilerinden olan mazot fiyatlarr oranrnda bir artrg olsaydt,
bu yrl baq {iyatrn 59 bin lira olmast gerekirdi.

Bir bagka ornek daha vermek m0mkLln. 1979 ytltnda
130 lira olan bag fiyat i993 yrhnda 353 kat artarken,
traktor f iyatlarrndaki artrg lam 647 kat olmug.

Faturayr iiretici odiiyor

lq ve drg piyasa fiyatlarr arasrndaki uyumsuzlu!un fa-
turasr bug0ne kadar hep qiftgiye grkarrldr. Demirel

Eg'
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saklamrgtrr. Ozgrirhikg0 rejimi benim-
semigtir. Bu nedenle kamu gorev-
lilerinin sendikal haklannr yasayla dri-
zenleme olana$r vardrr. Bir te( toplu
pazarhk hakkrnrn dnrinde 12g. mad-
deden kaynaklanan bir engel bulun-
maktadrr.

Bu d6nemdeki yasal dUzenlemelere
bakrlarak kamu g6revlilerinin sendikal
hakkr goyle ozetlenebilir:

Tlim memurlarr kapsayan genel bir
yasa olan 657 sayrlr Devlet Memurlarr
Yasasr'nda, 1961 Anayasasr donemin-
de, memurlara sendlkal orgUtlenme
hakkr tanryan bir dUzenleme bulun-
maKaydr. (m.22) Gerekqesinden an-
lagrldrgr kadarryla bu Yasa,yla getirilen
sendika hakkr, y6netimle igbirligi an-
lamrnda bir haktrr. Ydnetim sendikalar
aractlrglyla memurlann e$ilim ve is-
teklerini o$renecektir. Ancak sen-
dikalarrn karara katrlma haklarr yoktur.
Yasa'nln bu maddesi Anayasa'daki
1971 degigikligine kogut olarak 1972
ytlrnda yrirUr[ikten kaldrrrlmrgtrr. Bug0n
657 sayrh Yasa'da sendikal orgUtlenme
hakkrnr tantyan ya da yasaklayan bir
dUzenleme bulunmamaktadrr.

Kamu gorevlileriyle ilgili obUr per-
sonel yasalarrnda da (399 sayrh KHK
drgrnda) sendikalagma yasagtna yer ve-
rilmemiqtir.

Konu ile ilgili yasaklayrcr tek dUzen-
leme KIT Personel Rejimine illgkin 399
sayrh KHK'da bulunmaktadrr. KHK'nrn
l4.maddesinde, K|T'lerde gahgma s6z-
legmeli personelin herhangi bir sen-
dikaya Uye olmasr ya da sendikal et-
kinlikte bulunmasr yasaklanmrgtrr. Bu-
rada onemli bir hususun altrnrn qizil-
mesinde yarar vardrr: KHK'nrn 60. mad-
desine gore "sendikal faaliyet ve grev
yasaf r"na iligkin hilkUmler KHK'nin ya-
salagtr!r tarihte yUr0rluge girecektir. Bir
bagka anlatrmla anrlan yasaklama
kurall, KHK henUz yasalagmadlgl iqin
y0rtirlUge girmemigtir. Yasalagrncaya
de$in de girmeyecektir. Ne var ki, Ana-
yasa Mahkemesi agrlan bir dava
Uzerine 60.maddedeki, ytirUr[ig0 ya-
salagma koguluna baglayan hUkmrj
iptal etmigtir. (3) lptal h0km0, kararrn
yayrmlandtgr 13.8.1 991 gtinUnde y0rUr-
Iti$e girmigtir. lptal h0kmUn0n yrirUrlUge
girmesiyle, sandikalagma yasa$rnrn

ytirLirl0giinri erteleyen kural y0rUrlUkten
kalkmlg, dolaysryla sendikalagma ya-
sa$r getiren kural 13.8.1991,den iti-
baren uygulanabilir olmuglur. Daha
agrk bigimde anlatmak gerekirse de-
nilebilir ki, bu g[n KiTlerde gahgan
s6zlegmeli personel igin sendikal
6rg0tlenme yasa$r vardrr.

ObUr yasalarda durum griyledir:
2821 sayrlr (igqilere iligkin) Sendikatar
Yasasr 6zel okul o$retmenlerine sen-
dikalagma yasaQr getirmigtir. (m.2 j )
yine aynt Yasa'da, askeri kigiler sen-
dika 0yesi olamayacaklar arasrnda
sayrlmrgtrr. (m.21/a) llk bakrgta bu
dUzenleme, esasen yasa kapsamrna
girmeyen askeri personelin ayrrklar
arastna ahnmasr gibi anlamsrz bir
96rUntU vermektedir. Oysa, TBMM tu-
tanaklarrnrn (4) incelenmesinden, lq
Yasasr kapsamrnda iken askere ahnan
er ve erbaglarrn orduda bulunduklan
sUrece sendika haklarrnrn asktya
alrnmasr amacryla bu dUzenlemenin
yaprldr$r anlagrlmaktadrr.

21 1 sayrh lg Hizmel Yasasr, silahh
kuwetler personelinin siyasal partilere,
derneklere, yasayla kurulan meslek
orgrljtlerine Uye olmalarrn r yasaklam rgtrr.
(m.43) Anrlan orgUtler sendikalar dlgrn-
daki mesleki ve toplumsal orgUtlerdir.
Bu yOzden dUzenlemenin sendika-
lagma yasa$rnl kapsamadr$r soyle-
nebilir.
TOPLU PAZARLIK HAKKI

Yasal duzenlemeler iginde, yine 399
sayrlr KHK'deki bir ayrrk drgrnda, kamu
gorevlilerinin toplu pazarhk hakkrnr
dolrudan yasaklayan agrk bir kural bu-
lunmamaktadrr. Yalnrz burada 657
sayrlr Yasa'nrn l46.maddesindeki do-
laylr kuraldan soz etmek gerekir.
GergeKen bu maddenin ikinci frkrasln-
da, memurlara, yasa, t0zijk ve
yonetmeliklerle ristlerinin tayin ettigi
gorevler kargrllgrnda, bu Yasa'yla
sallanan haklar drglnda Ucret odene-
meyecegi, higbir yarar saglana-
mayaca!t vurgulanmrgtrr. Bu, toplu s6z-
legme hakkr y6n0nden dolaylr blr yasak
hUkmU olarak algrlanabilir.

KIT Personel Rejimine iligkin 399
sayrlr KHK'nin 3.maddesinin (d) frkra-
srnda ise, KlT'lerde gahgan sozlegmeli
personel yonUnden toplu pazarhk

yasagtna agrkqa yer verilmigtir.
Toplu pazarhk hakkr on0ndeki ana-

yasal engellere klsaca de$inmek ge-
rekir: Anayasa'nrn l2B.maddesinde,
memurlarla obrlr kamu gorevlilerinin ni-
telikleri, atanmalarr, gorev ve yetkileri,
haklarr ve y0kUmlUlUkleri, aylrk ve
odenekleri ve obUr ozlUk iglerinin ya-
sayla dUzenlenece!i belirtilmigtir. Bu
buyru$a kogut olarak kamu gorev-
lilerinin tUm haklan 657 sayrh Devlet
Memurlarr Yasasr; 926 TUrk Silahlr Kuv-
vetleri Personel Yasasr, 2802 sayrlr Ha-
kimler ve Savcrlar Yasasr, 2547 saylr
YUksekogretim Yasast ve 2914 sayllr
YUkseko$retim Personel Yasasr'nda,
b0t0n ayrrntrlarryla duzenlenmigtir. Bu-
nunla da yetinilmemig, kimi maddelerde
gergeve gizilerek drizenleme yetkisi Ba-
kanlar Kurulu'na brrakrlmrgtlr. Ornegin,
657 sayrh Yasa'nrn 2.maddesine gore,
bu Yasa uyannca grkanlacak tUm
yonetmelikler Bakanlar Kurulu kararr/a
y0ruirlUge konulacak; 36/G maddesine
gcire, bu maddede sayrlan srnrflann ve
frkralarrn kapsamrnrn belirlenmesi, ben-
zeri ya da egdeger ogrenim ya da hiz-
metin saptanmasr Bakanlar Kurulu'nca
yaprlacak; ek madde uyannca, zam ve
tazminatlarrn gosterge, katsayr ya da
oranlarr Bakanlar Kurulu'nca sap-
tanacak; 154. maddesine gore de,
aylrklarrn hesaplanmaslnda etkili 6ge
katsayr, yrhn ikinci yarrsr igin Bakanlar
Kurulu'nca belirlenecektir.

Kugkusuz, kamu gorevlilerine iligkin
yasalardaki dOzenlemeler statti hukuku
esast Uzerine yaprlandrnlmrgtrr. 657
sayrlr yasantn gegitli maddelerinin,
orne!in 17 ve 226.maddelerinin gerek-
gelerinde memurlann stat0ler nitelilinin
aqrkga vurgulandr$r gorulUr.

Kanrmrzca, Anayasa'da kimi degigik-
likler yaprlmadan, kamu 96revlilerinin
toplu paizarlrk hakkrnr yagama geqirmek
gUqtUr. Bunun aksini savunan bilim
adamlarr vardrr (5).

GREV HAKKI
Sendika ve toplu pazarlk hakklnrn

at{sine, yasalarda grev yasa$rna iligkin
birqok kural bulunmaktadrr. 657 sayrlr
Yasa'da memurlartn grev yapmalarr ve
grevle ilgili her tUrl0 etkinlikleri ya-oo"
saklanmrgtrr. (m.27) Greve karar-"
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FGE tuiur, prys56sr. gegen haf-rta ortalarrnda agrHr. Tekel'in
destekleme alrm fryatlan. golu kez
oldugu gibi yogun larttgma konusu
oldu. Tut0n allm fiyatlanntn agtk-
lanmasr gergekte. bu yrltn destek-
leme s0recinin agrhgr ya da yrlhk
desteklemeye girig ozelli!i tagiyor.
T0tun0 gelecek aylarda obur tanm
ur0nleri izleyecektir.

Bu nedenle tarrmsal urun des-
tekleme uygulamalarrnr irdelemek
gerekiyor.

Oncelikle belirlelim ki hukumet.
gegen yrl ttrt0ne y0zde 1257 ora-
nrnda bir fiyat arttgt saglamrgtr.
Eler 1992 yrhnrn enflasyon orinr
yuzde 70 alnlrsa tutr.rn altm fivatlarr
enflasyonun 56 puan dolayrnda
yuksek tutulmug; 0reticinin ahm
gucu, bu olg0de arttrnlmrgtr. Bu yrl
enflasyon oranrnda onemli bir azal-
ma beklenmiyor, buna kargrhk tUtun
fiyatlarrndaki artrg yuzde 31 dola-
ylnda tutuluyor. Ob0r ko$ullar ve
ozellikle g0bre, kredive ilag fiyatlarr
veri ahnrrsa, Ureticinin reel gelir ar-
tlgr, bu yll gegen yrlrn duzeyinde tu-
tulmuyor; lam tersine ahm g0c0
kaybr soz konusu oluyor.

Aynr hUkumetin gegen yrl ve bu
yrl verdili tutun fiyat adrgr oranlarr,
rilkemizde tarrmsal desteklemenin
ne olgude belirsiz tutarsrz ve ilkesiz
yaprldr!rnr kanrthyor.

Destekleme fiyatlarrnrn bu inisli
glklglr durumu, tarrmrn niteliginden
kaynaklanan uretim miktarrnrn do-
lal kogullara baglrhgr ve ig ve drg fi-
yatlarrn kararsrzlr!r ile birlesince
ntifusun yanya yakrnrnrn do!rudan
gegim kaynalr olan tarrm kesimin-
de 0reticiler surekli bir tedirginlik ve
kaygr iginde yagryodar denilebilir.

Genel olarak demokratik s0ree-
lerin igledigi, krrsal kesimin oy gu-
cunun etkili oldugu yrllarda tarrm
urunlerine yUksek oranda fivat
artrgl sallanryor. Buna kargrlrk is-
keri yonetim yada baskr donem-
lerinde tarrmsal destekleme gerek
fiyat ve gerekse urun miktaru

Sayfa 15

a

IE y6n0nden gok yetersiz kalmak-
tadrr. Haghag ekiminin 12 Mart
1971 sonrasrnda ABD'nin istekleri
do!rultusunda t0muyle yasak-
fanmasl ve 12 Eylul 1980 sonra-
srnda yag gay yapra[r ahm mik-
tanntn '1981'de bir onceki yrlln top-
lamrnrn yuzde 30'u dolayrna
dugurulmesi bunun act or-
nekleridir.

Ek olarak 12 Eyhil ANAp rejimi
doneminde tarrm urunleri des-
teklenmesinde tumuyle 0retici za-
ranna igleyen bir kargaga sureci
gegerli olmugtur.

Baskr rejimi iggi ve memurlarla
birlikte sessiz tarrm ureticilerini de
olabild igince yoks ullagt r rm I gt lr.

Hukumetin son iki yrlda verdigi
destekleme fiyatlarr ve ozellikle
pegin odeme uygulamasr rjreticinin
eski kayrplarrnr bir olgUde de olsa
kapatmaya yonelik, ureticiyi ko-
ruyucu ve kollaylcr onlemlerdir.

Ancak bu olgu ulkemizde tarrm-
sal destekleme uygulamasrnrn tam
bir belirsizlik, tutarsrzlrk ve kargaga
ortamrnda bulundu$u gergegini de-
gigirmez.

Tarrmsal destekleme konusunda
neler yaprlmasr gerektigine geg-
meden once bir noktanrn altr
onemle gizilmelidir. Tarrmsal des-
tekleme geligmiq ve kolu piyasa
yanlrsr ulkelerde de vardrr. Avrupa
Toplulu$u'nda Ege trit0n t0runun
'1991 fiyatr 3.8 dolar/kilogramdr.
lsvigre'de tartm ureticisi basrna
yrlhk subvansiyon 33 bin dolar, 

-Fin-

fandiya'da da 25 bin dolar dola-
yrndadrr. Son aylarda ABD ile Fran-
sa arastndaki garap savagt da
ozunde tarrm urunlerinin destek-
lenmesinden kaynaklan ryordu.

Bu nedenle sorun oztnde ta-
rrmsal desteklemenin kendisi de!il,
uygulama bigimidir.

Tarrmsal desteklemenin eko-
nomik, toplumsal ve siyasal yon-
leriyle salhkh bir yaprya kavug-
mast, esas olarak 0reticinin bu
surece olabildi$ince katrlmasrna

ba!lrdrr.
Yaprlmasl gereken, once varo-

lan 0retici birliklerinin, Tariq'ten Fis-
kobirlik'e, Qukobirlik'ten Trakya Bir-
lik'e dek, yonetimlerinin htikumetge
atanmasrnrn yerini ureticilerin se-
gimine brrakmasrdrr. Seqim snre-
cinin baglatrlmasr ve ureticilerin
kendi birliklerine sahip glkmalarr
do$rultusunda atrlacak her adrm
sorunun uzun donemli oozumune
katkl yapacaktrr.

Hukumete dugen, tarrm 0retici
birliklerinin demokratik bir igleyige
ka,rugmalarr yonunde somut 

- 
uv-

gulamalarr baglatmaktrr
Bu tOr bir demokratik birlik uy-.

gulamasrnln ilk ornegi olarak bir
int0n 0reticileri birli!inin kurulma-
slnda b0yuk yarar vardrr.

Tarrm Ureticilerinin Ulke icindeki
ve dlgrndaki grkarlarrnl savunma igi,
akllh bir yaklagrmla rlreticilerin ken-
dilerine brrakrlmahdrr.

Bu yaprlmadrlrndan tarrm 0re-
ticileri her yrl, ya bagkan yada bag-
bakan babanrn avucunun igine ba-
kan bir durumda kalryor.

Her yrl tarrmda yaganan allama
ve srzlanmalarrn, go$u dayanrksrz
ve tek yanlr suglama ve karsr
suglamalarrn yerini ureticilerin ci-
karlannr koruyan kendi birliklerinin
almasr igin gerekli duzenlemeler
yaprlmalrdrr.

Yakup Kepenek
(22 gubat 1993 Gumhuriyet)

r----rr--1
a "Diigiinen ve i

seven insan
yaglanmaz"

M. Cevdet
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r ILO SOZLE$MELER|N|N ONAYLANMASI iLE OLU$ACAK GUNDEM

Yasal Diizenlemelerde
Kamu Giirevlilerinin

Sendikal Hakfarl
22.1 .1972 gununde kabul edilen 1630
sayrlr "Dernekler Kanunu,' kamu go_
revlileri yonUnden ktsttiama getirrie_
migtir.

1924 Anayasasr'nda kamu oo_
revlilerinin sendikal haklarr Vonund"en
herhangi bir dUzenleme bulunma_
maktadrr. Bu donemde qrkarrlan 78g
sayrlr "memurin Kanunu'i, memurlara
sendikal orgUilenmeyi yasaklamamr gtrr.
t:una Kargtn memurlar, bu donemde
dernekler, yardlmlagma sandrklan. ko_
operatif ler kurmuglar fakat sendika_
tagamamrglardrr. Grev hakkr ise, 788
sayrlr Yasa'nrn 65.maddesiyle yasak_
lanmtgttr.

. 1961 Anayasasr sendikalagma hak-
krnl tum galganlara tanrmrgtrr. (m.46)Bu hakkrn dUzenlenmesi yasaya
blrakrlmrgtrr. Memurlara tantnan sen_
dikalagma hakkr toplu pazarlrksrz ve
grev hakkrnl yalntz iggilere vermigtir
(m.47) gu soylenebilir ki, bu Ana-
yasa'da, grev ve toplu pazarhk hakkr
xamu gorevlileri iqin yasaklanmamrstrr.
Yani bu haklarrn yasayla tanlnmasl
y9ty. a.erk brrakrtmrgtrr. Bu niteligi ile
1961 Anayasasr,nln 6lgrilU ve er/rimci
bir yaklagrma sahip oldugu soylenebilir.

196'l Anayasast doneminde iqgi
sendikalarr yasa tasarrsr gorUg0liirken,
memurlarrn iggilere gore qok aynmli
statU iginde olmalarr ve memurlarrn
sendika hakklnrn iggilerinki kadar
stntrstz olamayaca!r gerekgeleriyle, her
iki kesimin ayrr yasalarla orgutlenmeleri
ilke olarak benimsemig; iggiler igin 274,
ramu gorevlileri igin 624 sayrll sendika
yasalan grkafllmrgtrr.

624 sayrlr Devlet personeli Sen-
dikalar Yasasl, toplu pazarllk ve grev
hakkr getirmemesine, sendika vone_
ticileri igin gUvence ongtirmemesine,
igyerlerinde evlemli sendikal etkinlik
yasaQr getirmesine, bir gok kamu go_
revlisini kapsam drgr brrakmasina
Kargtn, kamu g6revlilerinin sendik_
lagmasr yolunda atllan onemli bir adrm
olmugtur. Bu donemde kurulan kamu
gorevlisi sendika saytst 658,i (2)
bulmustur.

;l sendikal haklarryla ilgili dUzen_
remetere de yer .veren altr ilo (ulus_

Biilent Serim
Anayasa Ma hkemesi Raportcirii

RALARINDA kamu gorevlilerinin

, 1971 yrInda yaprlan degigiklikle
Kamu gorevlilerine sendikalagma hakkr
tanryan dOzenleme Anayasaidan qrka_
rrlmrg; .buna ba$lr oiarak 624 sayrI
Yasa da yururlukten kaldtrrlmrgtrr. 'Bu

donemde 119.maddede yaprlin de-gisiklikle kamu gorevlilerine mesleki
orgutlenme hakkr tanrnmrg; ancak, ya_
sasr grkarrlmaor$r lgin bu hak yagama
gegirilememigtir.

1961 Anayasasr doneminde. .l 965
yrLnda 788 sayrlr yasa yururlLlkten kal-
drrrlarak yerine 657 sayrh ,,Devlet 

Me_
murlan Kanunu,' kabul edilmistir. Bu
yasa yurUrlUgUnu stjrdUrdUgU i;in ilgili
kurallarrna agagtda yer verilmrgtir. A-n_
caK gu kadaflnr belirtmek isteriz ki. orev
yasagl bu yasa,da da yer almr-gtrr.
(m.27)
1982 ANAYASASI DdNEM|
DERNEK KURMA HAKKT

1982 Anayasasr, dnceden izin al_
maKstztn dernek kurma ya da kurulu bir
dernege Uye olabilme hakkrnr herkese
tanrmtgtrr. (m.33) Ancak, SilahI kuv_
vetler personeli ve kolluk giigleri men_
suplarr ile kamu hizmeti goievlilerinin
dernek kurma hakkr yasayla srnrrla_
nabilecek ya da yasaklanabiiecektir.

. Anayasa'nrn 33.maddesi uyannca
benimsenin 2909 sayrh Dernekler
Y.u.?..,. 7.10.1989 gtinUnde yUrurliige
girmigtir. Bu Yasa,nrn 4.maddesinde
dernek kuramayacak kamu hizmeti
gorevlileri belirtilmig; l6.maddesinde
de, kurulu derneklere lye olmasr 6n iz_
ne ba!lr gorevliler sayrlmrgtrr. Bunlar
geneiltl(le yargrglar ve savcrlar, Sa_
yrgtay meslek mensuplan, vali ve kay_
makamlar, o$retmenler, Trlrk Silahlr
Kuwetleri personeli ve kolluk gtig_
leridir.

lararast Qalrgma OrgUtLi) sozlegmesinin
o.naylanmasrnln uygLtn bulunduguna
ugKtn yasalann Resmi Gazete,de ya_
yrmlanmasr (1), kamu gorevlilerinin
sendikal haklannl yeniden ve yo$un
brqtmde grlndeme getirmigtir.

Bu incelememizde xonunun yasal
boyutu uzerinde duracak, de!igmesi
gereKen yasal kurallarr sergilemeye
galtgaca$rz. yasalardaki krsrtiama ve
yasakiamalar ige nereden baslantlmasr
gerektigini gostermesi yonUnden gar_
prctdtr. Yasaklama ve krsrilamalara
iiigkin kurallar sergilenirken orgritlenme
ozgurlU$U uzerinde de durulacaKrr.
Incelemelerimizde 1992 Anavasasr
srnrr alrnrp, onceki ve sonraki d'onem_
lere iki ayrr baglrkta yer veritecektir.

1982 ANAYASASI'NDAN
oucexi ooueu

.1924 Anayasasr doneminde gtka_
nlan 3512 sayrll ,'Cemiyetler 

Kanunu,,
ile kamu gorevlileri dernek kurma ya da
kurulu derneklere uye olma hakkindan
y:l".rn 

" 
brrakrtmrgtardr. (m.12) Oysa

1924 Anayasasr'nrn T0.maddesinde
dernek kurma hakkrntn ,,Trirklerin,,

dogal haklanndan oldugu belirtilmig;
T9.maddesinde de derneklerin ozgUi-
lUk srnrrrnrn yasayla gizilecegi airk_
ranm lsltr.

1961 Anayasasl, herkesin 6nceden
izin almaksrzrn dernek kurma hakkrna
sahip olduQunu h0kme baglamrgtrr.

F.?si. HUkme gore bu hati ancak,
Devlet'in Ulkesi ve ulusuVla bUtUn_
lUgUnrin. ulusal gtivenliginin, kamu
quzentntn ve genel ahlakrn korunmasr
amaclyla ve yasayla srnlrlanabilecektir.
Anayasada yer alan bu dUzenleme
Uzerine "Cemiyeiler Kanunu,,ndaki
yasak hUkmU, 2.7.1964 gUnU, 490
sayr I I Yasa'yla yri rrirlUkten kaldrnlm rstl r.
1961 Anayasasr doneminde, tgZf
yrhnda yaprlan de$igiklikten sonra

SENDiKAL ORCUTICruUE HAKKI
Anayasa'nrn 51 , 53 ve 54. mad_

delerinde sendikal haklar yalnrz iggiler
igin ongorUlmrlgtUr. 6btjr kamu hizmeti
g6revlileri sendikal haklarr yonUnden
Anayasa'da olumlu ya da olumsuz her_
hangi bir hrjkrllm yer almamrstrr. yeni
Anayasa, kamu 96revlileri yonUnden
ou hakkt ne tanimrg, ne de ya_n:g-
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hukumetinin yap:iEr t.rm vadbre ra$
men, bu yrl da trtun 0reticsi gene
aynr darbeyi yedi.

Ege bolgesinde bu y,l da 325 bin
aile 197 bin hekta.' k arazide ekim
yaptr. Rekottenin gegen yrla gore
yuzde 40 aftarak 180 milyon kilo ol-
masr bekleniyor.

lhracatEr birliklerinden verilen bil-
giye gore, triccar 80 milyon kilo t[t[n
almayt hedefliyor. Bu durumda Tek-
el'e 100 milyon kilo tutrln kalacak...

Fiyatlara tepkiler

Ege ziraat odalan ba€kanlarrnrn
aqrklanan tutun fiyatlarr ite ilgiti gortig-
leri goyle:

Manisa (Nuri Sorman):
"Tirtun Llreticisi f iyatlara buyrik tep-

ki gosteriyor. Hrlkumet piyasayl tuc-
cann isteline gore hazlrlamrg. Kesin-
Iikle memnun deliliz. Hukrimet aqrk-
ga Lireticiye klymrgtrr."

Aydrn (KemalQetin):
"Fiyatlar gok dugrik. Ortalama fiyatr

48 bin lira beklerken bag fiyat 46 bin
lira oldu. gok yazrk. Fiyatlar gene ttic-
cara gore tesbit edilmig."

Denizli (Mesut Tellio!lu):
"Bag fiyatr 55 bin, ortalama fiyatr

da 42 bin liranrn altrnda kabul etmek
mumkun deQildir. Ureticiye yazrk ol-
du."

Akhisar (Naci Ozkara-Abdullah
Karaoba):

"B Grad ile kapaya gok d[guk fiyat
verildi. Uretici gok 0zgun..."

Saruhanl r (Mustaf a Ulusoz):
"Uretici bu f iyatlarla igin iginden

grkamaz. Girdiler yukselirken f iy-
atlarrn dugrik kalmasr tutun ekicisinin
fakirlegmesine neden olur. Ozellikle
B Grad ve kapa'ya verilen f iyat
Llreticinin belini buktO..."

(18.2.1993 Sabah)

F'IIIIII
"Mutluluk

bulagrcrdrr,

bulagfirtctst olun."
R.ORBEN
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'f u'r'ual
ED U yrl ttltUn Uretiminin bekle-
tsnilsndsn lazla gergeklegmesi,
Ostelik elde satrlamayan bUyUk sto-
kun bulunmasr, tiltun konusunu,
onemli bir ekonomik sorun haline ge-
tirmigtir.

Milli lUtUn komitesince hazrrlanan
bir rapordan. gegen yrl yUksek tu-
tulan destekleme alrm politikasr yii-
zlnden bu yrl yalnrz Ege B6lgesi'nde
0retimin 15O bin tona ulagtlgl ve
gegen yrl 236 bin tonda kalan TUr-
kiye tUtUn rekoltesinin bu yrl 320 bin
tona yUkselmesinin muhtemel oldu-
lunu o{reniyoruz. oysa Saytn Ba-
kan, lzmir'de yaptr!r konugmada
halen elde 350 bin tonun rtstUnde
stok bulundugunu agrklamlgtrr. Boy-
lece lazla rekoltenin devlete yaklagrk
5 trilyon lirahk ek bir ytik getirdigi
anlagrlryor.

Bu manzara, TUrkiye'de Uretici
giftgiyi "korumak" amacryla yUriltUlen
destekleme alrm politikasrnrn ne
kadar halalr bir uygulama olduQunu
agrkga ortaya koymaktadtr.

Burada, giftginin "korunmasrnrn"
asla kargrsnda olmadr$rmlzt peg-
inen belidmek isteriz. Ama srrf politik
gtkarlar ulruna kalitesiz Urrini.in, pi-
yasa gergeklerini dikkate almadan,
devletge yUksek fiyatla satrn alrn-
mastntn ve sonra da tirelicinin "ahn
teriyle" riretilen tritUnUn merasimle
yakrlmasr yoluna bagvurulmaslnrn
kargrsrnda oldugumuzu dile getirmek
istiyoruz.

Bilindigi gibi TUrkiye, ashnda be-
lirli bir tUtUn Uretici Ulkedir. "gark tipi"
adryla anrlan iyi cins tritUnlerimiz, drg
pazarlarda sigara riretiminde pagal
olarak kullanrlrr. Ne var ki, dUnya si-
gara igim zevki daha ziyade Virginia
ve Budey tUderine ydnelik bulun-
mast, gark tipi tUtUnlerin talebini
azalttr!r gibi, Balkan tilkelerinin de
ciddi rekabetiyle kargr kargrya bu-
lunmaktadrr. Nitekim 199f in on bir
ayrnda 387 bin ton tUtrin ihrag edil-
di$i halde, 1992'nin ayni doneminde
bu rakam, 248bin tona dUgmUgtUr.

Dahilde sigara Uretimi igin Tekel'in
tUtUn ihtiyactntn 100 bin ton civarrn-
da kaldrgr soyleniyor. Bu durumda
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soRurvu
satrlamayan tUtUn stoklarrnrn, brrakr-
ntz muhafazasrnr, imhasr bile sorun
olmaktadrr.

$ubat ayr oftasrnda agrlan Ege
tutUn piyasasrnda A Grad tUtrinlere
46 bin lira fiyat belirlenmigtir. lyi cins
tritUnlerin bu fiyatla pegin olarak
Tekel ve tr.iccar taraf rndan satrn
alrnmasrnrn sorun olmayacaQr sa-
nrhyor. Ama B grad yani kalitesiz
ttit0ne verilen 23 bin lira fiyat, duguk
bulunmug ve bu rakamrn UrUn ma-
liyetini bile kargrlamadrgl ileri sU-
rUlmiigtUr. Bu iddia do!ru olabilir.
Ama yalnrz Tekel'ce satrn alrnacak
bu kalitede UrUnUn, bir siire de-
polarda bekletildikten sonra, qrkacak
bir "yangrnda" imha strastnt bekle-
meside kagrnrlmazdrr.

lgte bu bakrmdan, ozellikle veri-
mini yukseltmek amaoyla sulak ara-
zide tUtrln ekimi yaprlmastntn kesin
olarak 6nlenmesi gerekiyor. Fiyat
bakrmrndan tatmin olmayan rireti-
cinin, bagka tur UrUn i.iretimine ycin-
lendirilmesi garttrr. Ve bu konuda
Tekel'in yUksek fiyat uuygulamasr
yerine, Tarrm Bhkanlr!r politikasrna
olan ihtiyag gtindeme geliyor. Tabii,
Ureticinin taban arazide tUtUn eki-
minden caydrnlmasl ve onun yerine
gegecek UrUnUn belirlenmesi, hatta
Ureticinin bu konuda eSitilmesinin
(mesela Virginia tipi tUtrin ekiminin
yaygrnlagtrrrlmast!) kolay olmadrgt
doSrudur.

Ne var ki, Ureticinin hakikaten r".o-

runmast isteniyorsa, talebe gore
UrUn Uretme alrgkanlrgrna kavug-
turulmasrndan bagka grkar yol bu-
lunmadrgr da iyice bilinmelidir.

Bu konuda tUtUn ekim alanlarrnrn
srnrrlandrrrlmasr 96rugU ileri srirUl-
mekte ise de, bizce bu yeterli bir uy-
gulama olmuyor. Gegerli olan tU-
tUnUn belirli arazide ekiminin yerini
alacak UrUnU belirleyip rireticiye
dlretilmesi ve bu uygulamantn "des-
teklenmesi" olduSunu dUg0nUyoruz.

(28 gubat s3 Miltiyet)
Hatuk ciLLoVL
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vermek, grev duzenlemek. bu Yolda
propaganda yapmak. greve ya da grev
girigimine katrlmak. grevi desteklemek
yasak kapsamtndadtr. Madde gerek-
qesinde grev yasa$t iki onemli nedene
dayandtrtlmtgtrr: Bunlardan ilki, kamu
hizmetlerinin aksatllmastntn onlenmesi;
ikincisi ise, Anayasa'da kamu gorevlileri
iqin grev hakktntn ongorUlmemig
olmastdtr. Kamu hizmetlerinin aksattl-
masr gerekgesinin karEtlanmast bu

yazrnrn boyutunu agar. Ancak gunu be-

lirtmek isteriz ki, kamu gorevlilerine
grev hakktntn tantndt!t birqok Batt'lt
ulkede kamu hizmetleri aksattlmadan
y0rutulmektedir. lkinci gerekqe kabul
edilebilir olmaKan uzakttr. QtinkU bir
hakktn Anayasa'da dUzenlenmemig
olmasr o alanda anayasal guvence bu-

iunmadtItnt ve o alantn dUzenle.n-

mesinin yasama organtna btraktldt{tnt
gosterir. Bu, o hakkrn yasayla yalntz
yasaklanabilece$i anlam tna gelmez.

Devlet Memurlart Yasast'nda, bir de,

toplu eylem ve harekette bulunma
yasa$r getirmigtir. (m.26) DUzenlemeye
gore, memurlartn "kamu hizmetlerini
aksatacak bigimde" memurluKan "ka-
srtlr" olarak birlikte gekilmeleri, gorev-
lerine gelmemeleri, hizmeti yavag-
latmalart ya da hizmetin aksamast so-
nucunu do$uracak eYlem ve ha-
reketlerde bulunmalart yasakttr. Mad-
denin dikkatlice okunmastndan da
anlagalrlaca! | Ozerc, etkinliklerin yasak
kapsamtna girmesinin koqulu, bunlartn
"kamu hizmetini aksatacak d0zeye"
ulaqmast ve "kasttlt" olmastdtr. Her iki

kogulu birliKe igermeyen eylem ve ha-

reketler yasak kaPsamtna girme-

mektedir. Bununla birliKe antlan
duzenleme grev hakktntn dnUnde bir
engel daha olugturmaktadtr.

Devlet Memurlart Yasast'nda, gerek
birlikte eylem ve hareket gerek grev
yasa$tna aykrrt davrananlar iqin disiplin
cezasr ongorulmilgti.ir. Yasa'ntn 1251C'

h maddesine gore, toPlu bagvuru ve
yakrnmantn yaptlrlml "ayltKan kesme";

1251E-a maddesine gore de, boYkot'

iggal, engelleme, iqi Yavaglalma ve
grev gibi eylemlerin yaptlrlml ise "me-

muriyetten gtkarma"dtr.
KIT Personel Rejimini dUzenleYen

399 sayrh KHK'de, KIT'lerde qaltgan

sozleqmeli perscnei tqrn grev yasagt
getirilmigtir. {m.14) Yukartda belirtilen
etkinlikler bu madde ile KIT sozlegmeli
personeli iqin de yasaklanmlgtlr.

Sendikalagma eYlemi Turk Ceza
Yasasr'nda yaptlrlma ba$lanmtgttr.
Grev yonUnden ise durum farkltdlr.
Yasa, kamu kesiminde grevi Ya-
saklamakta; yasa$a ayktrl davrananlar
iqin rig ytla de$in haPis cezasl
ongormektedir.Ayrtca Yasa'da, me-

murlartn, yasaya ayktrt olarak topluca
goreve gelmemeleri de YaPttrtma
baglanmtgttr. (m.236)

soNU9
Baglangtg bolUm0nde de belirtti$imiz

gibi, kamu gorevlilerine sendikal haklart
iqeren 87 ve '151 saYtlt ILO

sozlegmelerinin onaylanmast yasayla

uygun bulunmugtur.AnaYasa ve 244

sayrlr Yasa'ya gore bundan sonraki ev-

rede an tlan sozlegmelerin bir ka-

rarname ile onaylanmasl vardlr. Ka-

rarnameyi Bakanlar Kurulu ile birlikte
Cumhurbagkant'ntn imzalamasl onay-
lama anlamtna gelmekte ve ka-

rarnamenin Resmi Gazete'de Ya-
yrmlanmastyla sozlegmeler ig hukuKa
etki ve de$er kazanmaktadtr. Bu etki ve
deler ba$layrctltk anlamtndad tr.

Ba$layrcrlrk, yUrurlU$e girdi$i anda
sdzlegmelerin, kendilerine ayktrt duqen
yasal dUzenlemeleri ortUlU olarak (ztm-

men) yUrUrliikten kaldlrdt$t anlamtna
gelmektedir. YUr0tme ve Yargl or-
ganlartntn ve yonetimin ondan sonra

sozlegme kurallartna gdre davranmast
gerekmektedir. Daha uygun olant kug-

kusuz, bir an once Yasal duzen-
lemelerin s6zlegmelere uygun duruma
getirilmesidir. Yalntz toplu pazarltk

hakkt y6nUnden belirtmek gerekir ki'

Anayasa'ntn l2S.maddesinin de soz-
legmelere uygun igerige kavuqturul-
masr, uluslararast yUkumlillu$um0ztin
ve "ahde vefa (pacta sunt servanda)" il-

kesinin geregidir"

DI PNOTLAR
1) 3845 saYrlt Yasa'YIa 135

sayrlr "lgletmelerde Iggi Temsil-
cilerinin Korunmast ve Onlara
Sallanacak Kolayltklar !4akkrnda
Sdzlegme"nin,

3847 saYtlt Yasa'Yla 87 saYtlt

Sendika Ozgurlugune ve Or-gtitl'
enme Hakktntn Korttnmastna ve
Istihdam Koguliarrnrn Belirlenme-
sine lligkin
Sbzegme"nin

3849 saytlt Yasa'YIa 59 saYtlt
"Sanayi lgyerlerinde Alrnacak Qo-
cuklarrn Asgari Yag Srntrrnt Be'
lirleyen Sdzlegme"nin
3850 saytlt Yasa'Yla 142 saYtlr
"lnsan Kaynaklarrnrn Deger'
lendirilmesinde Mesleki Eiitim ve
Y6nlendirmenin Yeri Hakktnda
Sozlegme"nin
3851 saytlt Yasa'Yla 144 saYtlt

"Uluslararasr Qalrgma Normlarr
lJygulamasrnrn Gelig-irilmesinde
UqlA Danrgma Hakkrnda Sdzleg'
me"nin, onaYlanmast uYgun bu'
Iunmugtur.
2) Arif GALdKSUz, "Memur Sen'
dikacttr$tnda Gegmigin Etkileri"'
Denetim Dergisi, Ytl: 7, S;74,
Mart - Nisan 1992, sY 32: bu saYr
kimi arag-ttrmacrlara gdre 453
(Cenal MIHCIOGLU, TirkiYe'de'Kamu Persoieli Sendikalart, An-
kata 1968, sY. 11), kimilerine gore
ise 5oo (Musa OZDEMIR, saQlrk
ve Kamu Qalrganlarr Sendikal
Haklarr/1960'dan,.. 1990'a ITO
yaytnt, Kasrm 1 990, sY 69)
dolayrndadtr.
3) AYMK: 4.4.1991, E'1s90/12'
K.1991/7. (RG; 1 s.8.19e1 )
4)MM TD, 11"4.1e63, 8.7a, 0.1-2'
sy.255-256.
5') Prof. Dr, Mesut GULMEZ' .Me'
murlar ve Sendikal Haklar, Imge
Kitabevi, kastm 1990, sY. 73)

DENETIM Dergisi
Ocak - $ubat 1993

"Benim derdim, bir
yumurta misali

daha giidir,
pigmeyince
soyamam.'

AgtK VEYSEL
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ITIRAiZ
Ergiil Yaztc'
Urla Tekel Yaprak T[t[n lletrre Ll0diru

Ll EMEN t0m Tut0n Eksperierinin her tesbit do-
r lr:minde karsrlastrkhn oh:/lardan biri de yaptrklarl
ekspertiz iglemi scr r..icunrCa belidedikleri nevi oranlanna
ya da liyata ekrc ,e"n i'aptrklarr itirazlardtr.

Bu kadar .rrii x3.11ia9rlan bu olayda birbirinden olduk-

Ea farkh uygularnaa" _,apr!CrQrnr da hep izlemigizdir.
Acaba bu konuda aslrrrcia y"aptlmast gereken uygulama
ne olmal:drr? Bu yazrda bu sorunun cevabtnt bulmaya
galtgaca$tz.

1177 sayrlr TLltun re T[tUn Tekeli Kanunu'nda itirazla
ilgili tek drizenleme emanel ambartna getirilen ttittinlerin
ilk muayenelerine iligkindir. Burada itiraz konusu yal-
nrzca tritrlnun denkleme gekli ve iqindeki vasftnt kay-
betmig tutunlere iligkin olarak yaptlan muayeneyle ilgili
olduQu igin konumuz drgtndadrr. Tutunlerin lakdir edilen
deSer ve evsaf tna iligkin ilirazlarry,rl" 

"t',' 
olarak kanunda

bir dtizenleme yoktur. Bu Tekeli altctlardan birisi olarak
gordti!umrizde gayet normaldir. Ureticinin )/apmasl ge-
reken gey {iyatr be!enmiyorsa trtOn0nu baqka bir
altctya satmastdtr. Ancak Tekel aynt zarnanda des-
tekleme altmr yapan bir kurulugtur ve birkaQ bolgede lek
alrcrdrr. Bu nedenle tireticilerin ttltunlerinin evsal ve {i-
yallarrna itiraz edebileceklerini kabul etmigtir. bu ko-

nudaki uygulamaya iligkin duzenlemeyi de her yrl
gonderdi$i alrm talimatlartnda yapmaktadtr. Bu 1a-

limatlara gore "itiraz" iglemini safha safha inceleyelim.
1-itirazrn yaprlmasr: Talimatlarda itiraztn kim la-

raf tndan ve hangi gekilde yaprlacagr aEtkqa be-
lirtilmemigtir. Yani itiraztn yazllt ml yoksa sozlu mu
yaprlmasr gerekti$i, bizzal tiretici taraf tndan ml
yaprlmast gerekliQi konusunda bir dUzenleme yoKtur.
Ancak itiraz igleminin dolurdu$u sonuglar aglstndan bir
degerlendirme yaparsak:

a-itiraz yazrh ya da sozlii yaprlabilir: Ozellikle
ureticilerin bir boklmunr.in okuma yazma bilmedifi goz
onune altntrsa sozlu itiraztn yapllabilecegini de kabul
etmek gerekir. Ancak bu durumda daha sonradan itiraz
ekicinin aleyhine sonuElandt!tnda do$abilecek sonug-
larr onleme agtstndan sozlU itirazlartn tulanakla bel-
gelenmesi doQru olur.

b-itiraz sadece i,iretici larafrndan yaptlmaltdlr:
Aynr mahsulUn birkaq ortak ureticisi varsa mahsulun
bolunmesi mUmkUn olmadtgtndan hepsinin birden itiraz
etmesi gerekir. Ekici adtna baglr oldu$u Uretici birli!i ya
da yaktnlanndan birinin vekalet olmadan yaptt!t itiraztn
kabul edilmemesi gerekir.

2-itiraz dilekgesine yaprlacak iglem: Ahm ta-
limatrnda itiraz dilekgeleri igin ayrtnttlt bir defter tu-
tulmast istenmektedir. Bu defterde hangi bilgilerin
olacagr konusunda ayrtntt yoktur... Ancak izleme

aErs:ndan litiraz edenin adt, itiraz tarihi, uretim yeri,
denk miktan, numarasr, itiraz inceleme tarihi, itiraz so-

nucu gibi bilgilerin bulunmast {aydalt olacakttr.
g-itiraz incelemesi: llirazlar Bageksper veya onun

gorevlendirece!i bir heyet bagkant yantnda iki eks-
perden kurulu 3 kigilik bir heyet taraftndan incelene-
cektir. Altm talimatlartnda heyetin ne zaman kurulaca[t,
ilirazlara hangi stire iginde bakaca$t gibi konularda
ayrrntr yoktur. Yalntzca genel bir ifade ile piyasantn ha-
reketli devresi gegtikten bu kurulun olugturularak in-

celeme yaprlmast istenmektedir. Kurulun iliraz in-

celemesini nasrl yapaca$t konusunda da aynnti yoktur.
Yani heyet riyeleritek tek inceleme yapttktan sonra bu-
lunacak bir odalamaya gore mi yoksa hep birlikte mi

tutUne bakacaklart belirlilmemigtir. Uygulamada her
denge baktltrken verilecek neviyat konusunda f ikir
birligine varrlmak yoluyla inceleme yaptlmaktadtr.

4-Kurul incelemesinin sonucu: Altm talimatlarlnda
kurulun yaptr!r muayene sonucu verdi!i karartn kesin
olduQu ve bu kurul kararrna gore iglem yaptlmast aEtkga

belidilmigtir.
Bu drizenlemeye gore odaya gtkan sonuElar

gunlardtr:
1-Kurul karan kesindir. Kurulun verdili karara

ureticinin yeniden itiraz etmesi mUmkun de$ildir. Etse
de incelenmez.

2-Kurulun verdigi karara gore iqlem yaprlacakttr. Yani
daha once tuttlnu muayene eden tuttln eksperinin
verdiQi karar ne olursa olsun kurulun karart uy-
gulanacalctrr. Bu noktada daha once izledi!imiz hatalt
iki uygulamaya da dikkat Eekmek istiyorum:

Bazen kurulun verdiQi karara gore bulunan fiyat eks-
perin verdigi karara gore bulunan liyattan az ise eks-
perin verdigi tiyat, gok ise heyetin verdi$i fiyat ve-
rilmektedir. Bu higbir dayana$t olmayan bir uygula-
madtr.

Bazende heyetin belirledi!i fiyatla eksperin belirledi!i
fiyat kargrlagtrrrlarak aradaki larkn "h 10 u agtp a$ma-
drgrna bakrlmakta, agmtyorsa eksperin belirledigi fiyat
verilmektedir. Bu durum 1177 saytlt kanunutr ilgili ttizti-

!tinrin 34la maddesinin yanlrg yorumlanmastndan
dolayr ortaya grkmaktadtr. Bu madde eksperin mesleki
agrdan sorumlulu$unun belirlenmesinde kullanllacak bir
olgU olarak % 10 luk slntrt koymugtur" Ekspere verilen
bir hak deSil, yanllabilecegi stnlrlan belirlemekte kul-

lanrlmasr gereken olgudtir. Dolayrst ile bu Llygulama da
hatalrdrr. Heyetin belirlediSi fiyat kayttstz gattstz uy-
gulanrnaltdtr.
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Boyut: Orta. Krsmen buYuk.
Tiitin Tekn.lliih. Form: yukarr karrnlr.

at! EREK olrenciyken. gerekse de mes- Sap: Kabakulak
lUl t"g" atrld]ktan 

"onr. 
ginlgirniz yerlerde Renk Sart, Agtk ktrmtzt

kargrlagtrlrmrz insanlar, tr-ttun ve meslelimiz Dokuz: Kaltnca
biraz ilging geldilinde olsa gerek-bize stk stk DUYUSAL
tut0n ve sigara hakkrnda soru yonetirler' Koku: Kokulu

OrneSin: -En kaliteli l0tun nerede yetig- lgimi: Tok ve Tatlt.
tirilir? KIMYASAL

-En kaliteli sigara hangi tutiinden yaptltr? Nikotin: "/o1 ,2 - 1,7
(Genellikle konuyu bilmeyenler sigarantn tek Protein azotu: 1.3

bir menqeiden uretildilini santrlar.) Indirgen Mad' orant: 15.

-Sizce en kaliteli sigara hangisidir? Bu tutunlerin kalite tesbitine yukartda

-Hangi sigarayr kullanryorsunuz? yazrlan kriterlerin yardrmtyla ulagrrtz. Op-

-Hangi sigarayr kullanmanrzt onerirsiniz timum kogullarda yetigen Yaylada$t tut0ntj

vb. yukarrdaki ozellikleri standartlartna uygun

Hatta kimi zaman bizim Tltun Eksperi olarak verir, bu ozellikeki Yaylada$t tiitunu

olarak en kaliteli srgarayr iqtigimizden ha- ise kalitelidir diyebiliriz.
reketle kimi insanlar sigaralartnt deligtirme- Yalntz sigaradaki kalite kavramt bana

ye galrqrrlar. Fakat sonunda goruliirki olay farklr geliyor. Sigarada kaliteyi belirlerken, si-

r"nitO'$' gibi degildir. Kalitenin tamamen gara harmantntn igeripi ve riretim tek-

igicinin iqiri zevki lle ilgili oldu!unu kendileri nolojisinin yanrsrra igici kitlesinin igim zevki

cie gorur. ve talebi gok onemlidir. lgici kitlesinin ta-

du anlamda, kalite kavramr uzerinde bi- lebine ve zevkine gore de$igtili igin si-

raz durmak istiyorum. Bu konuda farklt garada kalite goreceli bir kavram oluyor.

dug0nceler olabilecelini d0q0nuyorum' Ko- Burada kalite igin (uygun uretim tek-

nuyu irdelemekte yarir goruyorum. noloiisi koqullarrnda) igici kitlesinin

Dikkat edilirse yukarrda srraladr$rm za- (ttiketicinin) igim zevkine en uygun harman

man zaman bize yoneltilen, merak konusu dolayrsl ile sigara o igici kitlesi igin kalitelidir

olan sornlarrn hepsi kalite kavramr ile ilgili diyebiliriz. Yani sigara; tiryakisini doyurdugu

oluyor. once kalite deyince ne anlryoruz: olqude kalitelidir. Burada kalite tatmin de-

recesi ile do$ru oranttltdtr'ona bir bakaltm;
"Bir urunrin belirlenmis bulunan, kabul

sorm09 spesifikasyonlartna t9t"!ljll:1.T1 A _ -TlTylI
ll::tlu:3:!n,3?ll,Lt,';l'[5:fl:.il:T: T - ---it
duyusaldrr. Bunlara aqalrda definilecektir. | -/ !

Tuttinde kalite denince anlamamtz ge- | -/ I
reken sey ise: her trltil, ll_"1:"'llj*i | -/ I
once bilimsel olarak belirlenen (standart) | -/t-/l
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ozelliklerine uygunlu$udur. Yani bir tutun, | '/
men$eininozel|ik|eriniverdi!io|qtideka|ite-
y" ulug,r, burada bir dolru oranttltltk soz ko- KALITE

nLlsUour.
Sozun0 ettigim ozellikler liziksel, kim- Tuketicinin iEim isteklerini belirleyen

yasal ve duygusal ozellikler olmak uzere ug faktorlerin iginde, tuketici kitlesinin sosyo-

grupta toplairr. Gergi pratikte sadece fi- ekonomik, sosyo-kultgrel, psikolojik vb.

iiksel ve duyusal kriterlerden daha fazla ya- yaprst igin {aktorlerde vardtr. Onun iqindir ki

ranantyoruz. bir urun piyasaya sur1lmeden once buyuk
gir iutunun bu saydrIrm rig ozellikle top- reklam kampanyalart ve piyasa araqttrmalarl

lanan kriterleri verebilmesi dolayrsl ile ka- ile tukelicinin e$ilimleri ve talepleri saptanlr.

liteye ulagabilmesi; yetigtirme tekniline, Urun bu egilimler do$rultusunda riretilip pi-

et<ololit< kogullara, hava k-ogullarrna, toprak yasalara surulur. Nitekim son zamanlarda

koguliarrna vb. balhdrr. (Bu ayrr bir konu. btiyiik sigara firmalarr da (sigara karqltt kam-

Ayirca 0zerinde duimaya de$er.) panyalardan dolayr) yeni pazarlar elde

gimdi kalite kavraminr ornelin Yaylada$r etmek iEin bu gibiyollara bagvurmaktadlrlar.

tutunleri tizerinde irdeleYelim:

i -.:.'

KALITE
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Nasrl bir biilten istiyoruz?
Jf eGenf-i meslektaglarrmu.,lss2 yrlr Nisan Ayr'nda birinciE sqy;s11"11 yayrnladrgrmrz bUltenimiz ayhk periyotlada oni-
kinci sayrsrna ulagtr.

Sizlerle her ttirl0 iletigimde gok onemli bir kopr0 olarak
gordu{ilmuz bUltenimiz vasrtasryla tiitiin ve sigara konu-
sundaki goruglerimizi kamuoyuna iletme imkanr da buluyoruz.

Mesleki sorunlarrmrzr elimizden geldiSince ilgililere ve yet-
kililere aktarmaya gayret ediyoruz.

Bir yrl boyunca bir yerden bir yere geldillmizi, mesafe ka-
tetti!imizi zannediyoruz. Yapmak isteyip yapamadrklarrmrz.
olsun deyip olduramadr!rmlz durumlarrn varh!rnr biliyoruz.

Gozumtizden kagan irade drgr yaptrgrmrz yanhglanmrz bile
olmugtur. Yanlrg anlagrldrQrmrz da olmugtur. Her defasrnda be-
iirttik; elegtirileriniz bize yon verecektir. destek olacaktrr diye.
Genel kanaatimiz odur kit meslektaglarrmrzdan bekledigimiz
olgiide nitelikli elegtiri ve katkryr alamryoruz.

Aga$tda sizlere yoneltti$imiz sorularr arttrrmak ve daha
ayrrntrlr hale getirmek m0mk0n. Eksik kalan delinemedi[imiz
hususlar da bulunabilir. Sizlerden istedi[imiz, elinize kagrdr ka-
lemi ahp goruglerinizi ve elegtirilerinizi bize yansrtmanrz. Or-
taya grkan genel elilim ve istekleri imkAnlarrmlz olgustinde
hep birlikte hayata gegirmeye gayret edece!iz. Tegekkur ede-

SORULAR:
1) Bultenlerimizi srjrekli takip edebildiniz mi? Elinize

duzenli olarak ulagtr ml? Biriktiriyor musunuz?
2) Detayh olarak yazllanlann tumunU okuyor musunuz?

Bug[ine kadar en gok ilgi duydu$unuz konu veya haberler ne-
lerdir?

3) Belenmediliniz konu, haber ve yorumlar hangileri
oldu?

4) Birinci sayfada yer alan konu, haber veya yorumlar isa-
betli segilmig midir?

5) "Basrndan segmele/' sayfalanyla ilgili elegtirileriniz ne-

lerdir?
6) Bulmacamrz ve armalan kitaplan hakkrnda 96rugleriniz

nelerdir?
7) "Bizden Haberler" sayfasr hakkrnda gorugleriniz nelerdir?
8) Hemen hemen her sayrda yer verdi$imiz anlamlr ve

veciz sozler hogunuza gidiyor mu?
9) Briltenimizin boyut, renk, sayfa sayrsr, dizgi ve baskrsr,

mizanpajr ve ka!rdrnrn kalitesiyle ilgili gorugleriniz nelerdir?
10) Bultenimize renkli kalrn kapak sayfast ilave edilerek

renkli baskr yaprlmasl ve reklam alrnmasr konusundaki go-
rugleriniz nelerdiP

11) Fotograf, grafik. gema saytstntn (renkli veya renksiz)
arltrrrlmasrnr istermisiniz?

12) Bultenimizin tLit0ncululumuze ve mesle$imize olumlu
katkrlan olduluna bu yonde giderek artan bir fonksiyon gor-
dtigUne inanryor musunuz?

'13) Bultenimiz drgrnda gegitli dergi, gazete ve yayrn or-
ganlannda tutun ve sigara konusunun ele allnlg gekli ve niteli$i
hakkrnda mukayeseli gorugleriniz nelerdir?

14) Bultenimizde yer almasrnr ve ayrrntrlr olarak deger-
lendirilmesini istedi$iniz tutuncUlU[0muzle ve meslelimizle il-
gili konular neler olmalrdrr?

15) Gorev yaptr$rntz veya bulundulunuz yerlerde t0tLin-
ciilu$umuz ve mesle$imizle ilgili sorunlarr, geligmeleri ve olay-
lan defedendirip briltenimize yazmak ister miydiniz? Bugune
kadar yazamadrysanrz nedenleri?

16) Billtenimizin muhtevasl ve bigimsel durumuyla ilgili
bug0ne kadar yonelttiginiz yazrlr elegtiriler size gore dikkate
alrndt mt? Hangi yondeki elegtirileriniz cevapstz ve sonugsuz
kaldt?

17) Bultenimizin yayrn hayatrnrn sona ermesi halinde
dugunce ve tepkileriniz neler olurdu?

DURMU$ NAR|N
Hamdib.ey Tekel Yaprak
Tiitii n lgletme Miidii rii AGONYAODA TUTUM

A GONYA, Qanakkale ilinin Yenice llgesi srnrrlarr iginde,
FQanakkale'nin Dogu ucunda, Yenice'nin Guney'inde
yer alan bir ovadrr. Balrkesir il srnlrlanna komgudur. Tum
qevresl ormanlrk da!larla gevriliCir. iglek bir yol guzer-
gahrnda da olmadr!rndan ulaglm zorlulu vardrr. Ancak or-
manlartyle, dogal gLlzellikleriyle gorulmeye deler bir yore-
mizdir. Kara avcrlr!r olanaklarr genigtir. Hentz de!er-
lendirilmemig srcak sularr vardrr. Yerlegimi Hamdibey, Kal-
krm, Akgakoyun, Pazarkoy Beldeleri ile gevresindeki 30
kadar koyden olugmal<tadrr. Nufusu 20.000 civarrndadrr.

Batt bolgelerimiz iginde geligmede nasibini alamamrg bir
yoredir. Sanayisi yok denecek kadar azdrr. Ticaret gelig-
memigtir. Otlaklarr yetersiz oldulu igin hayvancrllk, sulama
olanaklan yetersiz oldugu iqin sulu tarrm az yaprlmaktadrr.
Son ytllarda olanaklarrnr zorlayarak yaptrklarr sulu tanm ga-
Itqmalartndanda olumlu sonuq alamamrglardrr. Ormana gok
yaktn ve orman tegkilairnrn kurulu oldugu yerlegim bi-
rimlerinin bir miktar orman qeliri varcirr.

Agonya'nrn asrl gegim kaynalr tutundur. Yore ha. r igin
t0t0n, yagamlarrnr belirleyen asrl etkendir. Alrgveriglerde
odemeler tut0n parasrna gore ayarlanrr ya da t0t0n parasr
alnrnca alrgverig yaprlrr. T0tun iglerinin yogun oldugu zaman
dugnn yaprlmaz. D0gun alrgverigleri t0tun paraslna gore
yaprlrr. Tutun iglerinin yo[un oldu!u zamanlarda sa!hk
ocaklarrnrn hastasr azdv. Gezilecekse tut0n iglerinin
olmadr!r zamanlarda gezilir. Klrrm zamanr erke kalkllrr,
demet zamanr geq yatrltr. Tutunden genelde iyi para
kazanrlmrgsa yore canlrdrr, insanlarr mutlu ve negelidir.
Ktsacasr yore halkr t0tunle ozdeglegmig durumda. Bagka
yerlerde bile Agonya deyince once tiitiln0 akla gelir.
Kanrmca tut0ncLllLi[rin bitmekte oldLrf u Marmara bolgesinde
Agonya, t0tunun fethedilmeyen bir kalesi olarak kalacaktrr.

Agonya igin t0t0nL1n onemini bilen halk t0tunede gereken
onemi vermektedir. Ozellikle 0lkemizde son yrllarda tutunde
kaliteye onem veren politikalar izlenmesi Agonya'da etkisini
gostererek kalitenin dahada yiikselmesini sadlamrgtrr. o*
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Ka|ite|ittrt[ndendahatatminediciparaa|abi|ece$ini
dlgunen halk fitleleme, tarla seqimi, ilaglama ktrtm' kurutma

".U1-gbi 
iglevlerini daha ozenle yapmaktadrr' Agonya t0tunu

i"in v1p'f.i't ieqilik di!er bolge t[tiinieri igin yaprlan igqiligin itq

;;d' 6.9 yrkitr benleridir. Yalnrz dokusunun gok ince olmast

.iil.'u""in, kuf gibi artzalara daha kolay maruz kalmast ne-

denivle Oaha dTkkatll bir iggilik ister' Burada soylemeden

gegemiyecegim bir nokia var. Tutunlerin demet yapllmasl'

T0tinler kuruduktan sonra denklemeden once demet (Pastal)

"""ii'i. 
O"*"tleme iqini genellikle kadrnlar yaptr!rndan demet

l"il""' "" 
iqferi .sgariye-iner. Yemek iginde dahi pratik' haztr

viv"""Ltera"n faydilanrlrr. Demetlemed-e but0n yapraklar tek

i"';;b;; g"iiriiJt"k duzeltilir' renk ve boyutlarrna gore ayrtltr'

Ot.gi,n u! ,ygun vaziyette biraraya..getirilen 35-45 yaprak

."pfii'no"n uJgt"n't. bemetleme yore tut0.nculilgunun en

uzun suren ve en stktntrlr iglemidir' Zaten ekicilerde en gok bu

konuOun yaktnmakta ve daha kolay bir Eozum islemektedirler'

irrt tutunc0lug0nde onemli uir yei tutan Agonya.Tiil$ii
iik;;in ;; ince iokulu ve sigara randtmant.en y0ksek tutun-

[ri"a"" Uiriair. igimleri tarh seit olup kendilerine ozg0 kokulart

vardrr.Yaprak|artortavebiiy0k'boyda,genige|ipsbigi-
tninJ"Oit. Sap bigimi zenepsiz kabakulaktrr' Renkleri agtk sart'

sart ve aqtk ktrmtztntn p"it"k tonlarrndldtr' Dokularr gok ince'

;;fi;i;y"n'[r,o't' Ekici tutijrnlerini 25 Kg'mr geqmeyen Ru-

melikarr demet dengi yaparak satlga sunar' Harmanlartmlzln

arantlan t0ttrnudur.
Aoonva'da 36 Verlegim biriminde 3500 ekici taraf rndan yak-

h.;k;odo i"tt"t'utu.iOe tutirn ekimi yaprlmaktadrr' Yrllrk t0t0n

urltimi t.30o.ooo Kg civartndadtr'- -i6;" 
tut0nlerininlimdilik Tekel'den bagka ahcrsr yoktur' Tu-

tUn 
"f 

i*t yupun Tekel kuruluqunun adl Bandlrma Tekel Yaprak

rri* lirli*"teri Merkez vuourltigu,ne ba!h olarak galrgan

Hr.OiULy Tekel Yaprak Tut0n lgletme Miid0rlirgu'dul' A9l:
4"" J. 

"il"q'lacafr 
gibi Hamdibey kasabaslnda kuruludur' 400

t*it"f."t"fit' sosy-aliesisi ile 1Obo metrekarelik 4 adet pre-

{abrik depodan olugmaktadrr' Qalrgan sayrsr bir m0dur' bir eks-

p* [iitl"trr, a tekgi, 22 bakm iggisi,olmak trzere 29'dur'

islevi tut0nlerin altm uL'b"k'*'n' yaplrat< igleme mahallerine

Sayfa 2O

sevketmektir.-- 
ftftii,:iii,giin kurulu bulundulu Hamdibey yerlegim olarak

birbj;;;; b;lrmsrz Merkez, liarabey ve Kurtlar Mahallele-

;;;;;;i;,9*"beledivelik bir kasabadtr' Niifusu son n[{us

;;;; 
";-;6t 

e 2i:-157' oir. Yore tiitirnc0l0guntin her yon0vle

merkezi durumundadtr. Agonya'da tutun ve tirtiinc0liik igin

"OVf"Atf"ti. 
iamdiUey Oe" en U"tirgin ozellikleriyle kendini

go'"t"r,ir. Kasabanrn en bUy0k igyeri Tekel 1!dulyndan 
tutirnun

ianrnda Tekel'inde ayrr bir dnemi vardrr' Tekel'in kasa-

[.f"ti"o. Uir trtiin igleme atelyesi kurmasl halkrn en b0yuk

oti"ti,l" ttiyuk istegidir. Bunun gelir ve.i9 
-olanaklartnr 

arttlra-

;;b; ;',bi s;,s*eterln6 on avak olicafr f1iiing,lllnoedirler' 
Bu

istek ve ozlemlerinin yerine getirilm"=i iqin yrllar suren b0yuk

;6;;+; ""i*ii[t. 
Bu gtne kiadar bagarLlr olamamrqlar' Ancak

bukonudakiumut|artnthalayitirmemiglerveulraglarrntsur-
durmektedirler.--V"!"ti"t'nr 

buyuk olEirde t0tirne baflamr9 Agonya...halkt'

,on yril"rda g0ndeme gelLn Tekel'in ozel sektore devredilmesi'

J".t!t f"t"n'in kaldrrrlmasr gibi geliqmelerden buy0k rahatstzltk

iryt"f.t.o'tf"r. Geligmelerin kdndi aleyhlerine olaca$t' tutun-

Liin" p..t, bulamayacaklarr end igesi igindedirler' Dtltguncem e

;;" iuru; uoyt" oimtvag3ftr1' A.sonva,tutunt Yrllarca stoara

harman|artmtz,n .,un',"n t&t0n0 o|maya devam.edecektir, Do-

lavtstvla pazar sorunu y"guntuyutukirr' Yeterki' Agonya halkt

t<atiteve 6nem vererek ttitiin ekimine devam elsln'

ADANA'DA ORYANTASYON
e6iriui YnPlrol

TEKEL Y.T'igl.ve Tic.Muessese MudurlU$u'n-

ce Adana, Hatay, Malatya ve Adlyaman Merkez

MUdUrlukleri emrine atanan 28 TtitUn Teknolojisi

Mtihendislerine yonelik olarak E$itim $ube

M ridtirlu$u'ntin d Ozenledi$i "Tutu n Eksperleri Or-

yantasyJn E$itimi" 02-1 1 $ubat 1993 tarihleri

araslnda Adana'da YaPlldl.

Bakrm-igleme $ube MudUru A'Kemal BAY-

KAL, Baguzman Fahrettin ARICALI, Eksper

ok,"V atinxgtoclu, Eksper Hasan QEL|K'

Eksplr Bujent burunv ve Malatya Merkez Mtidtir

Yardtmctst Huseyin KOQ tarafrndan yUr0tulen or-

yantasYon e$itimi;

-Baktm - igleme

-Uretim Planlama ve Altm

-Stok ve Sattq

konulartnda Eksperler bilgilendirildi'

Bu kapsamda, Adana Merkez MudUrltiflu'nce

Egiticive EQitime kattlanlara Adana Seyhan Oteli

Kiza satonunda bir yemekli toplantt d0zenlendi'

Adana Merkez MudUrU Erol KOCAGIL toplanttntn

aglltgtnda bir konuqma yaparak Mtiessesemizde

fiitun eX"perligi iglevini yerine getirecek olan

Tutun Teknoloiisi Mtihendislerine bagarrlar di-

leyerek bu gibi e$itim amaglt faaliyetlerin daha

yaygrnlaqtrrtlmaslntn onemine de$indi' Yemek bo-

Vrn"" Eisperler gonullerince e[lenip kaynaqttlar'
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sirxi KoRUMA iugrAnt uE iizrLilKLERi
lTKl zararlr .: 1:= .;:--r r En,n;arasrnrn yant srra bu etkenlerin
zararf r etk :-- :lq*e< ia da onlenrek iqin bitki korumada kim-

yasal madd€:.- ::: "'e XVll. yuzytl sonlarrnda Nikotin'irr kul-
lantlmaya .:s 3-€s .,tar.r bu yana ilach mr,icadelede buyLik geligmeler
olmustur.

Gunumaz3e b t.kr koruma ilaqlarrnrn bazr gruplarrntn kullanrlmasrnrn
bir cok ulKe,Je ,asaldanmastna ya da srnrrlandrrrlmastna karstn VUzlerce
etkili nnddeden hazrrlanan ilaqlar larrmsal iiretimin artrgrnr saQliyan et_
kenlerden b rri olarak biiyitk miktarlarda kullanr lmaktadrr.

Bitki korurrn ilacr olarak kullanrlmasr diisrlnUlen bilesiklerle co6u kez
yrllar suren arasttrmalardan olumlu sonuglar ahncfi'ktan .onr', uv_
gulamaya gecilebilmekte; endustrinirr Urettipi inaddeler formUlasyorr fab-
rikalannda dolgu maddeleri, solvent, emLilgat6r yayrcr-yaprgtrrrcr
v.b.leriyle belirli orarrlarda karrqtrrrldrktan sonra bitki ioruma ilacr ni-
teligini kazanmaktadtr.

r.BiTKl KoRUMI ltngtlnrrutu yAptMtNDA
(FORMULASYON) KULLANILAN MADDELER
Aragtrrmalardarr olumlu sonuc alrnarr bilegiklerin (etkili madde) bitki

koruma uygulamalarrnda do!rudan do$rurya kullanrlmamasrnrn ne_
denleri gunlardrr:

1-Bu bilegikler fiziksel 6zellikleri y6nunden saf Va cla teknik halde kul_
lanrlmaya elverisli de!illerdir. Katl, kristal halde Trichlorfon Thirarn,
Azinphos, Carbaryl gibi veya balmumu gorun0mUnde olabilirler;
600tulebilmeleri zordur ve bu durulnda bitkiyi ilaglarnada kullanrlmalarr
olanaksrzdlr.

. 2-Eikili maddeyi genig bir alanda homojen olarak yayma olana$t yok-
tur.

3-Srcak kanlrlara olan ytiksek toksisiteleri, saf halde kullanrlmalarrnr
sa!llgt koruma y6nunden engeller.

4-Etkili maddenin, dolgr-r maddeleri ve difler yardrmcr maddelerle
seyreltilmesi ilaglaman r n maliyetini duSurUr.

Etkili maddeyi korumacla kullantl;bilir cluruma getirmek igin cliler
maddelerle karrgtrrrrken bazt etkenlerin dikkate altnmast qereklidir.

1-Preparatrn, hastalrk ya da zararlrnrn hangi d-Oneminde kul-
lantlaca!t,

2-Kullanrlmakta olan ilaclara oranla maliyet,
3-En etkili formulasyon Seklinin saptanmast.
4-llaQlama aletlerine etkileri,
5-Fitotoksik etkileri,
6-5rcak kanltlara kargr toksit etkileri,
7-Ur0nult gor0nug, koku ve tadrna olan et<ileri,
8-Dolgu maddesi ve difer yarclrmcr maddelerin et(ili maddenin tok-

sitesinde meydana getirdigi degigiklikler.
Bitki Koruma ilaglarrnrn Yaptmrnda Kullanrlan Maddeler:
1-Bir ve birden fazla etkili madde: Bu madcleleri bir ve birden fazla

hastalrk ya da zararlrya kargl etkilidirler. Toksisiteler idolayrsryla ancak
6zel durltmlarda do$rudan do!ruya kullanrlrrlar.

2-Yi)zey gerilim maddeleri (Tensio-actif maddeler:) Srvr ilaglarda
ilacrn ytlzey gerilimini dilgUrerek rslannra alanrnr genigleten maddelerdir.

3-Dispersiyon maddeleri: Srvr ortamda oluqan gran0llegme ve se-
dimantasyonu onleyen maddelerdir.

4-Stabilizorler: Etkili maddenin dekompozisyon hrzrnr azaltan mad-
delerdir.

5-Emiilgatorler: Bir srvrrrrrr kendisi ile karrgmayan di!er bir srvr
iginde qok kugiik damlacrklar halinde yayrlmasrnr saglayan emtilsiyon
olusturan maddelerdir.

6-Yaptgttf tcr maddeler (Adhesif,ler): llacrn ilaglanan yuzeye
yaprgmasrntn, d19 efl<inlerle sUruklenmemesini ve sUrekii bir ilac ortiliLl
elde edilmesini sa$larlar.

7- Solventler: Etkili maddenin qozUlmesini, boylece slvr icinde
da!rlrmrnr yada rslanabilir toz formrilasyonlarda oldugu gibi katr dolgu
maddelerce absorbsiyonunu sa6lar.

8-Dolgu maddeleri: Etkili m;ddenin seyretilmesini. toz ve lslanabilir
toz formrilasyonlar iqinde homojen da$rllmrnr sallarlar.

9-Renk verici maddeler: eo0unlukla tohum ilaglarrndaki toksit mad-
delere dikkati qekmek iqin kullanrlrrlar.

il-BiTKl KOBUMA ILAQLABtNtN StNtFLANDtRtLMAS|;

. Bitki koruma ilaglarr formOlasyon gekilleri, kimyasal yaprlan, etkili ol-
duklarr zararlr ve hastahklar, etki yollan gibi deligik konularda

stnrfl andrrrlmaktadl r-

1-Bitki Koruma llaglarrnrn Formiilasyon $ekillerine G6re
Srnrflandrrrlmasr:

a- Toz formiilasyonlar
b- lslanabilir toz formUlasyonlar
c- Suda goziinen formtilasyonlar
d- Emulsiyon konsantre formUlasyonlar
e- Ultra Low Volume (ULV) emUlsiyon konsantre formiilasyonlar
F Granltle formiilasyonlar
g- Mineral yaglar
a) Toz Formriilasyonlar: Etkili maclde, dolgu maddesi ve Stabilizdr

maddelerin homojen kaflgrmrdrr. Toz ilaglarda etkiti madde orant ge_
nellikle 7o 20'yi gecmemektedir. Dolgu maddeleri Aluminyum silikat,
talk, pirofilit, bentonit, kaolen v.b.leridir. Bu maddeler40 mikron zerre
bLiyiiklti0ri dUzeyinde 6!tittilerek etkili madde ve stabilizatorlerle
karrgtrrrlrr. Zerreler kUre, oval, i$ne, v.b. gibi deligik bigimlerde olabilir.
Zerre. biiyt'iklu$tl ile biyolojik etki arasrnda iliqki oldugu bilinmektedir.
Zerye|gr kuguldrlkge homojen ve daha genig alanr kaplayan bir ilag
6rtfis0 saplantr ve biyolo.iik etki artar. Zerrelerin se.t olmasl tozlama
aleflerinde.agrndtrma ydnrinden olumsuz etki yapabilir, fakat sert zerreli
tozlann (Orne$in: Aluminli tozlar) bazr boceklerin eklemlerinde
agrndrnna yaparak su kaybrndan dlmelerini sallamalarr gibi olumlu e!
kileri de saptanmrgtrr. Formulasyonda birden fazla dolgu maddesinin
bulundugu durumlarda bunlarrn dzelliklerinin birbirlerine ve etkili mad-
geye uygun olmasr gerekir. Form0lasyoncla lihe alrrhklarr ve zerce
buyuklUkleri gok farkl dolgu maddeleri bulunursa taslma ve depolama
srrasrnda burrlar bolumler halinde aynlabilir ve ilag|ama srrasrnda pre-
parattn bir b6liimti cabuk Q6kerken cli$er b6l(rmti s0ruklenip gicler.

b) lslanabilir Toz Formiilasyonlarr (Wettable powder): Bu grup-
taki ilaqlar suyla karrqtrrrldrklarrnda siispansiyon meydana geliren toz
preparatlardtr. Etkili madde orant yo 20-90; disperse edici madde oranr
7" 2-20 arastndadrr. Bu tip formttlasyonlarcla rslanma kabiliyeti; incelik,

:U.pqryiyg! kabiliyeti, pH, yaprgma kabitiyeti gibi fizikset ozelikter gok
onemlidir. Karrgtrrma dUzenekleri bulunmayan alederde atrldrklarrnda
suspansiyon kabiliyetlerirrin 6zellikle yriksek olmasr gerekir.
Suspansiyon kabiliyeti dtig0k, dolaytstyla gabuk qokelli veren ilaqlar
kullanrldr$rnda aletlerde meme trkanmast ve attlan ilagta konsantrasyon
degigikligi gdrukir. Suspansiyon kabiliyetinin yr_iksek olmasrnr sallamak
iqin preparaflar ince ogutulur ve suspansiyon sallayrcr maddeler katrlrr.
Dolgu maddesinin seqiminde de dikkaili davranrimalr, silis gibi sert
dolgu maddeleri kullanrlmamalr, etkiii madde ile reaksiyona girmeyecek
dolgu maddeleri seqilmelidir.

c) Suda Qoz0nen Formiilasyonlar:

. -Suda Qoziinen Toz Farmt'rlasyonlar (Soluble powder): Bu
formulasyon tipinde katt haldeki etkili madde suda Cdzunmekteclir. Et-
kili maddenin ve yardrmcr rnaddelerin en yUksek kullanma dozunda
suda t0muyle q6zilnmesi gerekmektedir. (Oinek: Trichlorphon,un "/" B0ve daha fazla etkili madde ihtiva eden suda g6zun0r toz
formlilasyonlarr) Bazr durumlarda sadece Vafdtmct maddelerin bir
bo[imUnUn gok ince 6SutUlm0q (1-2 rnikron) suda g6zrinmeyen mad-
delerden seqilmesi gerekebilir. Bu maddeler kolloidal stispansiyon ha_
linde eriyipe da$rlrr ve uzun sUre g6zmezler. Suda gozijnen toz
formulasyonlar genellikle % S0'den fazla etkili madde ihtiva ederler.

-Sol0syonlar: Etkili maddenin suda cozunen bilesikler haline oe-
tirilmesiyle.hazrrlanan srvr preparaflardrr. (6rnek: 2,+-DiclorophenJxy
acetic asitin amin tuzlarrnln suyla meydana getirdigi soliisyonlari.
Suyla her oranda karrgrrlar. llaclamada iert sutirta kirrstrrrldrklannda
qdziinmeyen bilegikler meydana getirebilirler. Bu olasrlfir onlemek igin
formLilasyona sudaki Kalsiyum ve Mafnezyum iyonlarryla birlegerek
kolay qoziinUr molekLiller olugturan maddeler katrlrr (poly phosp-
hate'lar, sequeshene'ler v.b.)

d) Emiilsiyon Konsantre formiilasyonlar: Bu formUlasyonlar etkili
madde, em0lgator ve solventlerin belirli oranlarda karrstrrrlmasrvla elde
edilirler. Et<ili madde genellikle o/" 20'den fazladtr; "Z S-SO oranrnda
emUlgalor kattltr.

. ..Bir srvrnrn di$er bir srvr iginde gdzunmeden gok kiigiik damlacrklar
halinde dagrlmasrndan olugan stvr ortama ,,Emiilsivof' denir. Bu or-
iamda kUqUk damlacrklar halincle dagrlana ,'Disperse 

faz",
kiigiik damlacrklarrn iginde yUzdugU taz,a da,'sUrekli faz,, 6"p;y.lI5
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Uysurarrnda taz"tari}rnbirisu, dileri grolni\.sgfyre1tli,1l,,[1f,x'"u,"0,, 0"'3i':i'$:"t:;llLll3ff"!ll Erkit imadde or.al]arl q!?Yll^tane
""iri,rsvo" x.nsanbe ro'ilur""tvonru'toa ilacrnlromoit 

rtJ hazrrtanan qaptarr r si'-:;.,;;iiiil;;;''" o"gis"n ve toprak ilaElamasrnda kul-

orrrlsi-jerexriorr Birbirlerine uvqun olmayan maooer(

em.rsiyon b=.y" r",1,1,i.i,'',,!i,::::*.?:# i:; ff,ffi'*,:"l5:ffi ':ml 
*ft,^5il;"U:'s;.if,[l'ni;il,'i"'l'Jf::i l':;3i [ll:

io.."' n" bdum'erinde 3Y'fH''flJy::ffi:[1:iiril"*iJli:*: 
:li?Ji:'ft:i"#ffiiifi]:sk,.,l.fT;::lffiT?"."e"litifi,xi;ahlnrasr gr.r$e$r; ilaq deQiqil

;;Jai' H;;],k ve zalarltntn kontrolunda' 6te yanc

yonunoeruisten'"r"n.onrilJilh:tfftil^,,nou 
"rnurriyon 

,"y- ffi.$5;;;; *rd;;i;; xitrer loeri'tofri "tt^p'igit 
kaolinit v b') di-

' 
Emrilfryon konsantre ilar

dana setirirrer au emurs yoliin q*;i;;:*;;;k* "''"",iilili'l'i""'.11- 
;iltm*j1ff n[x''mt$e?fiiflfli4il1ff"?"ffiffi:;

o"'tE,-lun;1"#t,"rmurasyonrarrn 
giderek daha fazra kuuanrrmasr anjonic kucuk parcalara avrrrp' kurutarak ti 

'fllil'i'l: 
ffIsifri'ffi'"r*"n

u" nonioii. "*.its'tol",ilutlf:Y:T;lik,g;t"",:fl"ltSlt -:l i:f,#n"ti"'i"3iil'':1"'i?-':i:?$"AH'# il;ilar'Ja iormute eoit-

;JH:":'J:;"3::["":H::..#i];lEii"'t!-t:jl-.,I' u" viiksek kur- '"Til,Xi""," yalrar: Ham p-:t..o1un distirasvon,ndat ?rd: *ji,H';
;#; ;;dt kararlr emulsiyonlar sa9lanmaktadrr' 

I

e) urtra Low votuml (uLVt emursivonitonsantre for- "i*ti**L:*km'l*:::''i"Jlilf:#lgJ;tl?nXllili*n"
*#mri"un*{it?tl'#lffiliH'*1jil-iff'ffi ::3.;:Rilf-g$if,u-,,r,*mrr**,3'nl[:!qJ.#rxakonsantre PreParatlardtr' 

t

tarda es(iri maddenin .d;"dfii;'i;lLoin uvgrr"r" teknioini be- 
i|,[|'i,i. Doymamrg hidrokarbonrar gu'n"u'i',g,nr 

"ll'..ivle 
oksitlenerek

:)H:,'l'n';'nt''*ffi;fuqfii*ffHfrii: :.;:::' *nt*ffiNq*g;1i1 *lliit#*i#ry
Bazr etkili maddeler (C

',rFi:'m:l*lilli:*#{',.;"; 
"ilffi#f;11h,,;;g'ilJg :;.$.p}i*i.,?.:f*i,,',i* 

drer varc,mc mac,c,e,er,e kare.

lanrlacak solventlerin Qol

viskozitererir.rinouqiixormXirr;;i;;;;ur',ig"'JiliJ;' 

'- t'"T=iu,,fJ&1iJlHiln:,"f:"'*lil''r" az v" B0 or.11,1d-a minerarva!

ULV formulasyonrunn.g"n"t ozellikleri: (d6rtyag) ihtiva ede,rler Distilasyotr dereceleri 310-400 co' sultonasyoll

-Etkit imadde oranr yok yuksefi'lo" 
urnr,"n,r. aerecelJii en az"/" s2'tli( . . -n az yo65 oranrnda T]lll"l vus u"

-Birim alana aok ktiquk mlKtarlaroa.uyg"'_'l]"_:,_^-.,^-. ohraristi6ir. V€ Ktqltk yaglar (winter wasnri Err,az l:-::';il;- ihfiva ederler.
viskozirereri, r<ilqux o;r;",krar harindL atomizosvona erverieridir' Ve 

-,,:f$AtiliUli:; ::":) :Hf "f:i^:'ili'1i33 Tffi:"

"r=x"ritlrii '"'v" 
uagrmr'rijr 

?t,1lftll'trrnuramada buharraema kaybr suttonasfoi al'"""rlii vazlrk vaglannh8?1'11*Jl'[ir,t'fitlr?lt?iilt
-Brtharlagma katsaYtr

"'1llrq:l)t;",irimte ri optimum clamla sap t n r verecek de!erdedir'

-Alev alma dereceleri Yilksektir'

Bitki Koruma El Kitabr (1991)

(Devamt Gelecek SaYtda)

( ASKE RriK H ARi Q ) p riiliriirilnwtr* ilruu.t1-^-'iii'[dil,i[ALi'BilfcET-oi@ MUHEilDiSi UNVNNU

EZUiltARI tisTEsl
il-rsrrxrrn'noE ASGA!!

1-Guney Gilrbiiz
2-19rk Muzalter
3-Qanakgt Mevlin
4-Yetimoglu Erdinq
5-Tacar Mustala
6-Ozcan Levenl
7-Atabas Yllmaz
8-Biler O$ttz
9-Akgiin TaYlun

10-TUfekqi Sami
1 1-GiineY Osman K6ksal

12-TuncaY HaYdar

13-Eleman Mustafa
14-Altcl Mustala
15-Qelik Erkan
16-OYtun HtiseYtn
17-Ozdemir Kemal
'18-Bingirl Sabri D'
19-Tekay Yllmaz
2o-Erdenk KubilaY

21-Tekin Ramazan
2z-Kot|Jr.az Ramazan
2$Yrlmaz Muzafler

27-Vuran Mehmet
28-Taran Adnan

29-KaYa Ramazan
30-Cakln Eray

31-Akgrnar Necati

32-UYantk Ramazan

33-Yumu9 Yusuf
34-l9rk Nadir
35-Keskin Hasan

36-Eroulu Mehmel
37-Karagbz All

38-GUler Bldvan
39-Qelik Rrza Ali

40-Girgin Turgut
41-Gavcar Somer

42-Akduman Umit

43-OOan Levent
44-Kadlnklz Mehmet Halll

45-Aras Milmlaz
46-Ozkan lsmail
47-Karakug Tulan
48-AslanaPa Celal Murat

49-Teket ismail
5O-Kurl Hasan

51-Gilmiig Ahmet Hamdi

52-BagPrnar Adnan

53-Erdogan Sedat
54-Ozcan Nazltm
55-TUrko$lu H0seYrn

56-Eensoy llYas

57-Ergene Osman

58-Avdrn ZeYnel Abidin

sg-Ailun Mehmet Emin

6GErtem Arif
61-Yrlmaz Ethem
62-lspir Mehmet Yagar

63-Alpmen Haluk

6+Alimeno$lu K.Mustala
65-Ballr Sebahaltln
6&Pehlivan GiiraY

67-Eryigit Ytlmaz
68-Tagql Ozcan

69-Akel Milmin
TGDemir Yalgtn
71-Sahin Mehmet oouz
72-Giintanrr Ali $e{ik
73-Haman Resul

74-Polat Olgun HaYdar

75-UYsal Fikret
7&Aglk Ahmet
77-AYbar Hiiseyin
78-Yrlmaz AYdln

79-serbest Cogkun
SGlyisarag Hiiseyin
81-Yalgln llyas
82-AhtngiEek Nezih
8+Okumug Ahmet
84-Alacan Mustala
85-Bryrkltoolu Fuat
SGAgrl Salim
87-Demirel Mehmet
88-Havran TaYfun

89-lrhiYYrm Mohamed Jamal

90-Zorlu Nazif

91-Kandemir Nevzat

92-Aktan ReceP

93-Nalbani Burhan

94-6zqoban Abdulkadir
9s-Aytaq Cevat
9&DalqlQ Ozcan

Yuiarrda adlarl Yazlll olan

meslekta$larlmlz; Tiitiin Eksper-

i"i-v"r"k or.riu'na, iiq vrl bilfiil

"-ui'ti'ttunn" 
dair kurumdan. al'

drklan belge ve diin adel torog'

iatla muracaatlart halinde Tirliln

Teknoloji Miihendisli$i diploma'

srnr alabileceklerdir'24-Urnez HtlseYin

25-Uyanlk Omer CeYhun

26-Oztaq celil
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BIZT'EN HABERLER'...
TEBRIK

Antakya Tekel Y.T.lgletmeleri Merkez MildurlUgti'nde gorevli
arkadagrmrz lsmail TEKET, 14.02.1993 tarihinde

lzmir-Menderes'le yapt lan d0!0nle Aslthan Hantm'la
evlenmigtir. Aslrhan ile lsmail TEKET giftini tebrik eder,

yagam boyu mutluluklar dileriz.

Dernek Yonetim Kurulu Sekreterimiz, Tekel Y.T.lgl. ve
Tic.Mues.Md.'de gorevli arkadagtmtz Semih TARIM'tn

11.02.1993 gunu oglu Drinyaya gelmigiir. Emre adt verilen
minik yavruya hoggeldin der, TARIM ailesini tebrik ederiz.

Bursa Tekel Y.T.lgletmeleri Merkez M0durlUgu'nde
gorevli meslektagrmrz lskender ERDOGMUg'un

04"02.1993 gun0 Ecem isminde ktzt dunyaya gelmigtir.
Minik yavruya uzun omurler diler, $ilkriye-lskender

Erdolmug giftini tebrik ederiz.

TEBRIK
TEKEL S|GARA SANAYIi

i$LETMELERi MUESSESESi
MUDUR YARDIMCILIGINA

ATANAN
DEGERLi V rSlrKTA$lt\4 lZ

vUCeI TENGIZER'i
KUTLAR, YENi GOREV|TOT

BA$ARTLAR DiLERiZ

KAMPANYA
Derne$imize oncelikle lzmir olmak

Uzere belirli merkezlerde kiralama veya
m0lk edinmek amacryla agttItmtz kam-
panyaya bug0ne kadar katrlamayan ar-
kadaglarrmrzrn yardrmlarrnr bekliyoruz.
Tegekkur ederiz.

Bina Kiralama veya Edinme Komisyonu
Ahmet OKUMU$
Sezai KARTAL
Turan YALQIN
T0rkiye lg Bankasr

lzmir Yeniliman $ubesi
Hesao No: 3427-30440-230851

UYE XiUIiT KARTLART
Derne!imiz 0yelik kimlik kaft lartnrn

hazrrlanmasr ve da!ftrmr devam ediyor.
BugOne kadar Uyelerimizin go$unlu[unun
edindigi kimlik kartlan ve yenilenen der-
nek Oye defteri igin agagrdaki bilgive bel-
geler gerekmektedir.

1) lki adet vesikalrk renkli foto$raf
2) N0fus cUzdanr veya sUructr bel-

gesinin onlu arkalr fotokopisi
3) Mezuniyet yrlr

4) EmekliSandtgt Sicil Numarast
Gerekli bilgi ve belgeleri gondermemig

veya eksik gondermig meslektaglartmtztn
ihmalkar davranmamalan n t istivoruz.
Tegekkur ederiz.

l
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SOLDAN SAGA
l-kr.werlan lalla clonenrin(le t0tirn
y.rlrrz€nun cnta clanranmn bir- veya iki
yaruncla iki epidel'rtris arasurda lteslenen
ve drsa dofrru tjptk stgkt_nlikler
oltrgnrasura netlen olan zararh (Plrtho-
rlnre:r oper-r:ulella)... hlrlyunr'un simgesl.
2-Mitoltji.... tserilyunr'urr sirrrgesi...
Etagr6lartra.... iJ-?rvlacl;r lrit. sayl... Sey-
n'isel-er... GtrnriS iistrhte 6zel bir triglntcle
kur$unla iplenen kara nakrp... 4-(lekis-
nre. kavga.,. Paranuzr sirngeleyen harf-
ler... Tavlat'la bir sayr... S-Ekgi.vip ntaya-
lannra. 1'emr:uttasyon... Er1grni6. tragar
nug... Spielbel€'in t)ilin kurgu t0-dlnde
bir lilnri... f,i- Elektromanyetlzma (lalgalan
yarttrnryla qahgnn telgraf veya telefonun
krsa adr... (ienrilerde bulunan sactan
yal'illnr$ lalb slt tleposrr,,. 7-SatUyctlC bir
julluh i6 yerp:rn bir motorrrn giiQ tridntl...
Ma.qala... SrE sul:u'<la agri' yr1kler-i
t:r;runak tgin kullzull:ur. alb (ltz trir ee$it
Lekrre.... Mzutgiurez'lrr sinrgesl... 8-Ozel
lrir" rnaya nrantanyla kegi rre.ya lnek
stittiniin rD ayalatun aslyla hazrrliuran ekgl
ieecek... [)o[u Akcleniz'tle blr r]e|ilr...
l)nl:rgnizr... 9-Raclon'un simgesi... Ktsrr
rlLrrrgii... l(J-Tcl.lt b;rbkgrI... Tur.k to1-r-
Iumunun -yaplsl ve clegigrne dinamiEi
iizedne yaptr$ galgnralarla ta,runan;
"Tiit'kiye'Irin Toplunrsa,l yaplsl". "Ho-
caefenclinin Sandukast" lsintli eserlerln

Sayfa 24

Arma$anln BuJma@a
toprak l)Oliinl... 3-Telh-rr'iur sirngesl... Ol-
<ltltlnle -vcrkrl nre.., Bellrtl. lSa-ret... 4 -Bl-
kag 6eyden trirtrirlne g6re yukan(la olan...
Kusrna... Kelirnelere "qilt" anlarmru veren
l;ir 6nrek.,. l:-Bir nre.yvtl... Bir nota,.. Ratl-
yurn'un sinlgesi... Panruk kozasr... 6,lyi-
lesnre llrtinrall olnravan irastalar _va da
Irayalrru kerrtli lragura sirr<ltirernevecek
Olgiicle s*rkat olan bire_ylerin hayatul acr
venrre.yell l)ll. yontenrle sona efllnrre,
kolay oltiln... Bozrtkluk, kesilnle. durgtr...
7-Tritiiil thrrrranuilrr l)u-,tkllgl katr.arunrsr
kir'... I)uu.va ve olirnl)i-vat ;vrnpiycrnu lral-
tercirnizirl "cep herkirlir" 6n d,.ir.. Belalar.
krriu rlil'... 8- tsu r ra lrrr r... (.'ar rlrrun zilrirr-sel
ya cl:r l.i4'olojik i;;levlerini kesintiye
riAratan her ttihi eergirilik ya da'etkirdn
ortak atL... Rir r.elvel rrlru... {)lilerlirrLr
qekUE suvu gdsrernrek iqin bas vrXirg bo-
rloslantalan t-rzerine konrilan lgareder...
Dr-rsunce. fikir- -. Ivlalez.vahlar'da gdrillerl
ol(tlirtcD rletilik... 10-Rubictyunr'Lrn sint-
96i... Askerlikl e' -\'tlfn" kom utu... ArIt onl
kurallanna gore ilst irste l)indfilnli$ ses-
ler... Nikel'tur sinlgesi... I l-lqlennrig vap-
rak trittirn trzrlyalanrun itzerjne drgs:frmr
yapilrrken "g6nclerildifii yer" anlanuntla
.yazrlzur nrarka.,. ()smanlilar'da Macar ve
Hlwzrt sancak beylenne ve kfrg{lk prens-
lere verllen thrvzu)... 12-Erdal ()z'lln blr
kital)I... ll)-Tuza{a diisiiniler}. ken-
clisinclen -yar.r:rr1:rrllmr kinrse... Pelerinli btr
Qe$it lralto... l4-Anlatrm, cleyig.." Ko,
lonrl:lya'run kuzey batrsncla bil urnak...
l5-Turgut lJyar''rn 1.q63 Yeclitepe $ir
Amratarr kaz.archfrr kit:rbur ach...

rrptFfarrr:
Not: Rulrruri,nuzr clofrnr -(:ijzenler zrrasrn-
tlan kura ile bilellelle(€k bes kisive "Orhan
Veli'nin Biiti.in giirleri" lsiirrti 

-e.*er 
anrra

Ean erlilecektir.
Qclzffrnlerin ash veya fotokol)lsi en geq lO
Nisarl l!)tiS t.ulhtD(le eltmlze ge$ecek {te-
ldlde posta_y:r verilrrtelidlr. Baganlu rlileriz.
(ieqi:n sayrclaki brrlmacarruzr (klfint (:i)zerek
birer adet Ulur Mumcu kitall k:rzanatrl:rr:
Vedat Kalkan, Alaattin Ergin

ITTII:II

GEQEltl S.AYININ
gozuMu

| 2 -1 { 5 6 7 8 I t0 [lt 1-1 1{ 15
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1:

de sa-lilbl sosyolo{unruz... Il-Dht i$lel'inl
clevlet iglerine kangtunayzur. <levlet
I,slerlnl dirtclen aJan tutarl.., Rir sayr... l2-
Brlyiik ve shslit gatlr... Blr l$, bir
riti piince srasllll, tlilzeyiril gdsteren yazr,
plzur... Medh gezegenl... l3-Dansta ka-
va.lyenln e$i... Yelki ve sorumlulufu olan.
yoneten ldmse... Hiznret hayvanleurnn
trnraklarura eakllan tlenrir pargasr... 14-
Qabuk tlawanrna zonrrilrllu{u, nliista-
cel... Ton ve rnakarl telnellrle baEh kal-
nradan ol rr$l rr nrlal beste,.. Tantal;ir r slnt-
gesi... 15-1957 Kzrysed tlofrunrlu, ilk
ronlam "Sevgili Arsz Olirm"cle oldufru $tn
Ozellikle gecekon<luyu ve kent yok-
sullanrun hayatru atrlatajr "Berci l{ristln
Qdp nrasallan". "(]ece l)ersleri" r'e "Buz-
clzur krlplar" isirnll roillarilann tla sahjbl
yazar-Lnrrz... Postu cle$erll, ntenrell clenlz
hayvan ayr balfi..,

YTJKARIDAIT A$A6IYA
l-Ralyalarunrg ttit0rilerin, kdylercle tirt>
ticl evlnde veya anl;artla nllktar ve kalite
dunrnrlanru bellrlenrek anracr.yla yaprlarr
ekspeltiz ve tlefierlenclimre iglernlerl ve-ya
bu anragla yapiibn geziler... iglenrnlp tim-
s.rh cledsl... 2-Yaprak tfitfinler-in clenk
ha,line getirilnreden 6nce lntrrtma ve bek-
letnre fazuxla, 1ll:-20 acleti blr ara.ya ge-
tidlen dizilerin d6rde katlarutrasrna ve-
r-ileu acl... Flrle yeUgtl,rrrek lg{rr aynlnrrg
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