
a 19.

EKSPERTERI DERNEOI
ULTENiB

TUTUN

SAYI:28 ocAK-suBAT-IYIAF|T r996

t99s yru ou6nN oENEL KIJRUL TopLANTrMtz yAptLDr:

"SigaFa ve klyrlffrrsi
tritrrn hassas UnUnleF

listesincr ahnrTrall"
Dernelimizin 1995 yrlr ola!an genel kurul toplanttst,

17..12.1995 tarihinde 213 iiyemizin katrhmryla lzmir Kiilti.irpark
lsmet InonU Sanat Merkezinde yaprldr.

Ydnetim Kurulu Bagkanr Mustafa Seydio$ullan'nrn agrg ko-
nugmasrnr ve saygr durugunu mtiteakip olugturulan divan Ku-
rulunda; Orhan Ozet Bagkan, lbrahim Gulekim Bagkan Yar-
drmcrsr, $enol Hayman ve Mustafa Alacan'da katip uye olarak
gorev yaptrlar. Oy tasnif heyeti ise Vedat Cihat Erkan, Htiseyin
Vakrf Mercimek ve Ercan G0neg'ten tegekkiil ettirildi.

Divan Bagkanr Orhan Ozet yaptrgr konugmada; Ti.lrk Tr,l-
ttitUnci.ilugrinrin iginde bulundu$u gartlarrn bundan daha onceki
yrllarda ifade edildigi gibi
alrrlagtrgrnr ve Tiir-
kiye'nin Gumriik Bir-
li!ine girmesiyle daha
da agrrlagaca!rnr belirt-
migtir. Higbir onlem alrn-
madan girilen Gtimruk
BirliQi'nin Turk Tri-
ttincrlliloiine sektorde
qa|gan iSQi ve me-
murlara vereceli za-
rarlarr en az seviyeye in-
dirmenin, kendi kader-
lerini T0rk Ttittinc0ltigu-
nijn kaderinden ayrr-
mayan Tiitiin Eksper'
lerinin gorevi olduSunu
dile getirmiqtir.

Gundem geregr,
1995 yrlr faaliyet raporu
yonetim kurulu sekreteri
Ahmet Hamdi Gumiig tarafrndan okundu. Faaliyet raporunun
okunmasrnr takiben Tiirk TutuncululU hakkrnda derneSimizce
haztrlanan bildirinin, genel kurulun ittifaktyla kamuoyuna ve
resmi makamlara ulagtrrrlmasr kararlagtrrrlmrgtrr. Adl gegen bil-
diriyelzmirZiraat Odasr, Tek Grda-|g Sendikasr, Tum Grda-Sen,
Ziraat M0hendisleri Odasr, TLirkiye Ziraatqilar Dernepi, Tanm
Ekonomisi Derneli ile Genel Kurulda bulunan Tutun Tarrm Satrg
Kooperatiflerince imza konarak destek verilmigtir.

Daha sonra faaliyet raporu hakkrnda lsmail Karakag , Kaztm
Karaahmeto$lu, Abdurrahman Nalcr, Tamer Koksal ve Nagit Yrl-
maz soz istediler.

lsmail Karakag yaptr!r konugmada, mesleki sorunlarrn giin
gegtikEe a$rrlagtr$rnr, derneSin mesleki ilkelere yaprlan baskr
ve saldrrrlara kargr daha aktif hareket etmesini ve guglil bir
meslek grubu olugturmak igin dernelin onciiliik etmesi ge-
rektigini belirtti.

lsmail Karakag'tan sonra soz alan Kazrm Karaahmeto$lu,
son zamanlarda hig bir idari tecrr-ibesi olmayan mes-
lektaglanmrzrn hiq haketmedikleri halde siyasi gug sahiplerini
kullanarak idari kademelere atandr$rnr, mevcut gorevlerini kay-
betmemek iginde siyasi kirlenmelere alet olduklarrnr, bununda
mesle$e ve qalrgtrlr muesseseye verdi$i zararn buytik ol-

du$unu dile getirerek;
bunun onUne ge-
gilmesinin de ancak
meslektaglarrm rza
uygun bir tayin ve
atama yonetmeli$inin
hayata gegirilmesiyle
mumkun olaca$rnt bil-
dirdi.

Abdurrahman
Nalcr'da konugmasrnda,
qok uluslu tUtiin te-
kellerinin ulkemiz tu-
tLinciihi!iine yonelik sis-
temli yoketme po-
litikalarrna engel olmak,
igyerlerimizde qalrgma
diizenini etkileyecek si-
yasi taleplerin onrine
gegmek igin dernek ga-
trsrnrn yeterli ola-
nrayaca!rnr, qalrganlarrn

ekononrrk, demokratik ve siyasi haklarrnr alma, koi'uma ve ge-
ligtirme 619i.itlerinin sendikalar oldugunu ve bu sebeble tum
kamu gahganr Tutr-in Eksperlerini Ti.im Grda-Sen'e i.iye olmaya
Eaorrdr.

Daha sonra kiirsuye gelen Tamer Koksal, DoSu ve Gr-i-
neydogu Anadolu Bolgesinde gorev yapan meslektaglarrmrza
kargr derne!in yeterli ilgiyi gostermedi!ini dile getirdi. Ayrrca
temsilciliklerin kurulmasrnr, tayin ve atama yonetmeli$inin bir
an once eksperler lehine drlzenlenmesini, halen igbagr ya-
pamayan meslektaglarrmrzrn sorunlarrna yardrmcr olunmasrnr
istedi. a Devamt 6. sayfada



-

t.
ICINDEKILER MrnHnsn

IUTUru EKSPERLER|
oenneGi
BULTENi

Sayfa

1995 Yrh Olalan Genel Kurul
Toplantrmrz yaprldr.................... 1

Merhaba...... ..........2

1 996'da Tiitiinciilii$iin Durumu
ve Geleceli :

"Manisa'dan Sesleni9",..........,.3

Tilrk Tiitiinc0lU!ii Hakkrnda
Bi1diri........... ..........7

Tiitiin Sanayii Sorunlarr ............ 9

TRT Radyolan Canh Yayrnr.....'l 1

Neden Naturel Sigara? ........... 13

Sigaralr Habeder ...................., 14

Basrndan Segme|er................. 1 6

Bizden Haberler ...................... 25

Orhan Ozet Onursal
Bagkanrmrz. ........28

I
I

Tiitiin ve sigoronrn gozete soyfolonndon inmedili bir diinemi yogadk, yatryoruz.

Sektorle ilgili haberlerin gazete mangetlerine toynmosnn gilphesiz \nemli
nedenleri vord. Gegmigte sdylediklerimizin, yozdrklonmtan birer birer
gergeklegmesi, sektoriln uzmonlonno danryilmodan qlnon korqrlonn ne kodor
hotah oldu{unu bir kez doha giln ryQtna gkormryur. Umonz bundan sonra oynl
hatolor tekrorlanmoz.

Son gilnlerde tiltilncillil'gilmilze kory bilyilk bir soldrn boglouldt. Bqzr gevreler

torofindon gergekler garpnldr Ortodo sodece bir vergi sorununun varlt{tndan
bohsederek, tiitiin ve sigorayo yoklogmak gergeli gdrememek veya gormek
istememektir. Biz bugilne kadar hep siiyledik, bugiln de sdylemeye devom
ediyoruz. Ulkemizde Orientol tip tiitln yetigtirilen orozilerin bUyitk bir biiliim} ku
orazilerdir. Bu orozilerde tiitiiniln drynda hig bir ilriln ekonomimize tiitiin kador
Kotma De{er yorotomoz. Bu qrazilerde t?tin yeti\tirilmemesi demek tiiti)n
ilreticilerini igsiz hale getirmek demektir. (Hububot yetigtirildtpinde durum
bundon forkh olmayacokur.) igte bu nedenle tiitilnin alternotifi yoktur. Ve tiltiln
[ireticilerinin grkorlonnrn giizetilmesi iilkemiz ekonomisi igin bir zorunluluktur.

Pek gok orkodogtmtz hokh olorqk merhobq yanundo bunloro ne gerek vor
diyebilir. Hotto zoman zomen tiitiln politikav ile ilgilenmekten uyelerle
ilgilenmeye vro gelmiyor geklinde elegtiriler aldQtmzdo oluyor. Biz eksper
arkodoglonmrzn bizleri onloyryla kargiloyaco$ndon eminiz. Kendi gelece{ini
t?tiln iireticisinin geleceiinde gdren bir meslek grubu olorok, tiitiin iireticilerinin
6 r g|tsizl iiEU n d en fay d al o n a r o k, illkemiz tiltil n cill il!il ii z eri n d e oy n o n a n

oyunloro, seyirci kolmomz dilgilnillemez. Adano'do g6rev yapon
orkodoglonmrzrn rmzasrylo derne-gimize ulogon bildiri bize heyecan kotmry, dolru
politikolar ve gahgmalor igerisinde olduiumuz bir kez daha ispotlanmryur.

Billtenimizin bu saytvnda; 1995 yrlr Ola{an Genel Kurul Toplanumz ve sonuglorr
ile ilgili hober ve yozlor o{rrltkto. Genel Kurulumuzo kotrlon ijyelerin oybirlt{iyle
de{erti bi)yilmilz Sayrn Orhon 6zet dernepimiz Onursol Bogkanlerna segildi.

GenelKurulumuzun \nemli kararlonndan biri de iizerinde tortrymastz uzlagilon"
Tiirk TItijncillil"gil Hokkndo Bildiri"nin yoyrnlonmot oldu. Tek Gdo-ig Sendikosr

Genel Bogkam Sayrn Orhan Boft.o torafindon genel kurul toplonttmza gonderilen
"T[itiln Sonoyii Sorunlqrl' baghkh bildiri de sektor/e ilgili sorunlon gdzler dnUne

sermekte. Her iki bildiriyi ve Genel Kurul hoberlerini soyfalonmz arosrndo
bulqcqksrnE. Yiinetim Kurulu olorak yilriitt\Eiimilz faaliyetler ve dernepimiz igin

yeni bir baglangg oluSturon "Manisa'don Ses/enlg" etkinli{iyle ilgili haberleri de
ilgiyle okuyaca{rnrzt umuyoruz. Arkadoymrz Rfot Kdktilrk'iin "Neden Noture/
Sigaro" bagltkh yazsrnrn sundu{u krso ye net mesojlorla bir hayli ilgi gekici
olacairn t d il1il nUyoruz.

Son iki ay igerisinde bostnda tritun/e ilgili olorok o kodqr fozlo soyda hober ve

k65e yanv yoytnlond ki, bizler sayfalonmz orosne hangi yozr ve haberleri
olacaPtmn saptomokta oldukga gilElilk gektik. Gdnliimilzden bunlonn hepsini

topluco sizlere ulosilrmok gegiyor, oncok bugilnki) olanoklonmzlo onemli

buldulumuz bozr yozlan sayfolonmz orasns olobildik.

Anodolu'nun diirt bir yanrno yoyilmrg orkadaglarrmz igin bizden hoberler
soyfolon ayn bir onlom tottyor. Gerek bu soyfolonn, gerekse billtenimizin doha
da zengin hole gelebilmesi igin tilm arkadaglanmrzdon bir kez Cano dernekle

yokn iligki igerisinde olmolannL yatoyq gdrdilklerini, paylcgmc< stedikleri aa ve

sevinglerini, hilziinlerini, dUSUnce, plan ve projelerini bzlere ,-:tct..lrmolonnr

istivoruz.
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Gtindeiilen yazitl* yaylrr.lansrn ya da
yayrnlanmasrn iade edilmez.

Yazrlardan ve qevirilerden dolacak
sorumluluklar sahiplerine aittir ve
kaynaklar belirtilmelidir.

Gcinderilen yazrlarda, yayrn kurulu
gerekli grirdi.igii di.izeltmeyi yapmaya
yetkilidir.

Yaytnf anan y azrlardan kaynak gcis-
terilerek ihntr yaprlabilir.

Tiitiin Eksperleri Dernegi iiyeleiine ve
yazrh talepte bulunan TEYO ri$ren-
cilerine ticretsiz g<inderilir.

Reklamlar fiyatlarr ve gartlarr an-
lagmalarla belirlenir.

TUTUN EKSPERLERi DERNEGi
adrna

Sahibi ve Yazrigleri Miidi.iri,i
: ,,,, ,Ahmbt Ftimdi GU'M()$

ADRES:
1434 Sokak No:9/10

35220 Atsancak - IZMIR
Tel: 0.232. 46397 57 - 463 97 56

Fax: 463 97 56
Haberlegme Adresi:

P.K. 192 Basmane - IZMIR
Dizgi - Tasarrm:

Guney Ajans o 0.232. 463 30 80
Baskt:

Uggak Matbaasr r 421 86 33
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| 996'da t0trinciiltiSUn dunurrrlr ve gelecegi
IYIANiSa'DAN SESLEN|S

Celal Bayar Universitesi; Ziraat MLI-
hendisleri Odasr lzmir $ubesi ve TitLin
Eksperleri DemeQi igbirligiyle I $ubat
1996 gunu Manisa'da drizenlenen
"1996'da Tutrinc0[ig0n Durumu ve Ge-
lece$i, Manisa'dan Seslenig" konulu top-
lantr; Celal Bayar Universitesi iktisadi ve
ldari Bilimler Fakultesi Konferans Sa-
lonunda saat 10.00'da bagladr. Toplantrya
Manisa'nrn gegitli ilge ve koylerinden gok
sayrda tutrln ureticisi ile Manisa ve izmir
ilindeki tuttin sektorrl gallganlarr katrldrlar.

AEtltg konugmalarrnda soz alan Ziraat
M0hendisleri Odasr izmir gube Bagkanr
Alaittin Hacrmuezzin ve Tutrin Eksperleri
Derne$i Bagkanr Hiiseyin Koq; "Bu top-
lanttntn Trirk t0t0nciiltilri igin hayrrh so-
nuglara vesile olmasr" temennisinde bu-
lundular.

Daha sonra sozalan Celal Bayar Uni-
versitesi Rektorll Sayrn Prof. Dr. Tuna
Taner; "T0rkiye'de trit0ncri[ikle ugragan
her rig kigiden birinin Manisa'da t0-
ttinc0[ik yaptrlrnr, Manisa ilge ve kdy-
lerinde yagayan her iki kigiden birinin de
trit0nc0l0Ken gegimini sagladrgrnl" soy-
leyerek tutr-lnun Turkiye ve Manisa ili ige-
risindeki ekonomik de!erinden bah-
sederken, "tritrinciilerin zaman zaman
mutluluk, zrnan zaman da tizunt0ler ya-
gadrlrnr, mutlulugun tesad0flere br-
raklmamasrnr, tizrint0n0n de ahn yazrsr
olarak de$erlendirilmemesini, bunun or-
tadan kalknasr igin bilimin ve aldrn do!-
rultusunda hareket etnenin gart oldu$unu
aksi durumda ttirtrlnc0lullmiz0n AE! ve
GB'den olumsue etkilenece$ini' dile ge-
tirdi.

Daha sonra Tutlncul0Ke Mevcut
Durum ve Geligrneled konulu oturuma ge-
qildi. BagkanhQrnr Celal Bayar Universitesi
Rektoru Sayrn Prof. Dr. Tuna Taner'in
yaptr!r oturumda;

TirtUn Eksperligi Yriksek Okulu Mrl-
durir Prof. Dr. lbrahim Erol; "lhracatrn ge-
ligtirilmesini, aragttrma ve geligtirme ga-
balanna onem verilmesini, sigara fab-
rikalannrn geligen teknolojiye ayak uy-
durabilmesi iqin modemlegtirilmesi ge-
reKilini ve bunlar gergeklegtirilirken po-
litik gkarlann geri plana atrlmasr ge-
rekti$ini' savunmugtur.

Mersin Universitesi OQretim Elemanr
Dr. Atilla GoK0rk'Lin tebli0i Ziraat Mri-
hendisleri Odasl Uyesi Dr. Kamil Srndtr ta-
rafrndan sunuldu:

"70'li yllann sonundan itibaren ge.
ligmekte olan lilkelerin lehine sonuglar v+
recegi savr ile dayafilan liberallegme po-.

litikalanntn:

- Geligmekte olan Ulkelerin ddviz ge-
lirlerini arttrrmanrn dtesinde, bu rilkelerde
tanmsal desteklemelere son verilmesi ile
Uretici fiyatlannda bir drigrige, dolayrsr ile
tanm ijrtjnleri iiretiminde de bir azalmaya,

- GeligmeKe olan 0lkelerde tanmsal
0rrin 0retim miktanntn azalmast ile ihrag
edebilecekleri 0rtin miktarrnrn drigmesine,
hatta hig olmamasrna,

- lhrag edecek 0ninleri olsa bile alt ya-
prlan yetersiz olan bu 0lkelerin, AT'nin
garn obn ihracatta salltkft [r!n kogullarnr
saglamada yetersiz kalmalanna ve ih-
racafl ann I n sn trlanma$na

neden olacaktr.
Kuresdl€Sme s[recinde sanrlanrn ak-

sine T0rkiye 24 *ak kararlan ile serbest
piyasa ekonomisine ilk katlan 0lkelerden
biri olmugtur. Drinyanrn oriental tip ttit0n
yetigtiren 4 iilkesinden birincisi olan T0r-
kiye'de 3 milyon kigiyi bulan bir niifus, ge-
gimini tritlinden sa$lamaKadrr. Tanm
rirrinleri igersinde tek bagrna %15 degere
sahip olan t0t0n, Tiirkiye'nin AT kar-
grsrnda rekabet gansr olan belirli saydaki
rirrinlerinden birisidir. Buna ralmen
1980'li yllardan itibaren srra ile sigara it-
halatrnrn serbest brrakrlmasr, tritrinde te-
kelin kaldrrrlmasr, yabancr sigara 0retimine
izin verilmesi, tUtUn ekim alanlannrn sr-
nrrlanmasr, sigara fabrikalarrnrn cizel-
legtirilmesi vb. uygulamalann tek agrk-
lamast ise T0rkiye'nin ulusal bir tritiin po-
litikasrnrn da <itesinde tanm politikastna
sahip olmamasrdrr" gorUgleri sa-
vunulmugtur.

Manisa Tanm ll MudurludLl C.E.Y.

$ube M0dtirri Egref Baysal; "Ytllardan beri
kaliteli ttittin r.iretimi ve serada kurutmanrn
faydalannt giftgilere cigretmek agrsrndan
galtgmalan oldu$u, ttittin riretim kotasrnrn
giftgiye degil araziye uygulanmasr ge-
rekti$ini, ekici t0trinleri piyasasrnrn erken
agtlmast gerektigini, t0ccarlar tarafrndan
satrnalrnan t0t0n bedellerinin ge-
ciktirilmemesini, bag fiyatrn y0ksek ol-
masrndan ziyade, ortalama fiyatrn yoksek
olmastnt, Akhisar Sigara Fabrikasrnrn fa-
aliyete gegirilerek istihdam alanr agrlmasl
gereKi$ini, t0trin tireticilerinin birlik veya
kooperatif gatrsr altrnda toparlanmasrnrn
yararlt olaca!rnr' savunmugtur.

Tutun Eksperleri Derne$i Yonetim Ku-
rulu Uyesi Ahmet Hamdi GLimiig, "Milli
Ttt0n Komitesi'nin gorevlendirdili alt ko-
misyonlar tarafrndan hazrrlanan yeni T0t0n
Yasast'nrn, Ekici Trit0nlerinin Aftrrmah
Sattg Merkezlerinde satrgrnrn dri-
zenlenmesine ait yasanrn ve Trit0n Ofisi
Genel M0d0rl0$0 kurulmas ile igleyigine
yonelik yasalann bir an ewel hayata ge-
girilmesinin Turk T0tiincUl0$ii igin vaz-
gegilmez bir zorunluluk oldu$unu" dile ge-
tirdi.

TtitUn Eksperligi YLiksek Okulu Mudiir
Yardtmcrsr Yrd. Doq. Dr. Reqat Apti; "Kota
uygulamasrnda b6lgesel esneklile ihtiyag
oldulunu, alrcr ulkelerin aldlklan tri-
ttlnlerdeki Rezrid0 (ilaq kahntsr) normlannr
daralttrklannr bu nedenle bilingsiz ilag kul-
lanma yiiz0nden, trit0nlerimiz rizerinde
olugan rezridri sorunu ile daha ciddi olarak
ilgilenilmesi gerektilini, aragttrmalara ge-
rekli Onemin verilmedigini, bilingsiz grib-
releme neticesinde tiittinde kalite un-
surlanntn bozuldugunu, Dolu B6lgesi t0-

o3o
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ozellikle ttlton tanmtnda ve pa- Irk kalkrnma planrnda yerajan TilT y"- nJ" u"iri'i"gll. Tr.itrin piyasasrnrn gec aQ-zarlanmasrnda son derece etkili olan [o_ kurumsal d0zenlemeler b6lJrcJ{:i_.y" trnlmasr bu ,9,n trcaretini yapanlara grkar
SSjtllll:'s:"ve .gegilememesi sonucu piyasasrnda ahm satrm **-j!" -Yil sa$hyor' lgte oudur potitika. 30 bin ziraat
:::,:1,"r,, tanmsat girdi ve teknotojiden
fi3.T' - derecede yararlanamam"it"O,i.
Tri_trin tarrmrnr yupr"kt" ofan trigUf< aiietgletmeleri 

, 
hacim ve sermayece yetersiz

or_ouktanndan, brit0n[jk igeri"inOe Uirln_
l:t"r, :n. tyt gekilde degerlendiremeyip,
lT r*abgt koguilannda kendisi igin,enuygun fiyafla pazarlayamamaktadrrlar.

_ Geeqiq yrllarda, t0ttin igin orta veuzun. vadeli plan, program ve projelerin
hayata gegirilemesi trjtl-n riretim ririfrtannintalebin gok rlzerinde gergektegmesine
neden otmugtur. T0trincriligtrit;;-;;k:
maza girigi 1994 ytlrnda tijtijn r:jretimi;j;prantanmastnl zorunlu naie getirmif 

've
xota sistemine gegilm igtir.

^^,. I-o]:_.,:,".rine geqigle her botgeye
egrr oranda kota getiritmigtir. yani ,:ff.E#,
l:,jl__s",."_lti b6tge tritiinierine oe ir,tiv"iraztasl bcilge trjttjnlerine de aynr krsrttama
.tltbik edlmi$tir. dzeilikte ir,iug g"n"niiyanrstra, Trirk tipi harmanlar igi'" 

"o"-d;l
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peri var. Ureticiler var. Artk sonnra sahip
grkrlmahdrr. Politika genig pHiormlarda
geregi gibi yaptlmamaktadn Heniiz bir
milli ttltiin politil€st dahi olug-
turulmamqtr. Halbuki bu konuda Milli
Tiit0n Kornitesince gdrevlendirilen Sayn
Orhan 0zA baSkanhlndaki teknik komite
tr,ittin politikasnm temellerini olug-
turabilecek galqmay yapmq oldu$unu si-
yasilere sadece bu galqmay hayata ge-
girmek kaldr$rnr; kota konusunda da ig tU-
ketim ve ihracat olanaklan dikkate alr
narak gereksinime g6re bolgesel olarak
farkl kota oranlan uygulamastna gegilmesi
gerekti$ini; aynca sigara ttiketicisinin
damak tadrnrn Amerikan Blende kaymakta
oldu$unu ama bizim ata sozlerimizin on-
lara verilecek cevabt gok gtizel 6zet-
ledi$ini ve bu atasdzleri ile sdzlerini nok-
talayaca$rnr, "Tutumluluk ve tasarruf bir
fazilettir", "Yerli malt yurdun malt, sigara
igen herkes Trirk t0trinii kullanmalt" diye
sozlerini tamamlamtgttr.

Derne$imiz Onursal Bagkanr Saytn
Orhan Ozet; "Damak tadrnln Amerikan
Blende kaymakta oldu$unun do$ru ol-
duSunu ancak btgaltnda kemi$e da-
yandrfrnr, geg kalmadan acil dnlemler al-
mamrz gerektiUini; Ttit0n b6lgelerinin kov-
boy resimlerinin alttnda 'Marlboro til-
kesine hoggeldiniz' yazll reklam panolart
ile donatrldrSrnt, "Ama burast T0rkiye'dir.
Trirkiye'de Tiirk Tritrinii iqilir", Tekel'in ha-
zineden trilyonlarca lira alaca$t olmaslna
ra$men bu girketler tarafindan borqlu gibi
gdsterilerek kasftlt olarak vergi ytizs0zti
ilan edildilini ve bu kampanyalann ori-
ental t0t[inctilti$0mriz0 bitirmeye ydnelik
gabalar olduSunu, ya b0t0n toplumu ar-
kamza alarak sorunu qozece$iz, ya da
kdt0 gidige teslim olaca$tz, ben T0rkiye
tanm kesiminin boyun e$eceSini san-
mryorum. Kimse de "Ttirk T0tiinc0s0n0n
idamtna razt olamaz" diyerek sozii Lig0ncLi
paneliste verdi.

Celal Bayar Universitesi ReKor Yar-
drmcrsr Prof. Dr. Gengiz Ytlmaz;

Ttitiinctlltjk konusunu, e$itim yo-
nr.inden ele altrken "T0t0n Eksperligi Y0k-
sek Okulundan mezun olacak d$rencilerin
tritr.in eksperi veya ttittin teknoloji m0-
hendisi kariyerinin yanstra bu okulun ci$-
rencilerinin genel olarak igletmeci mis-
yonuyla hayata atrlmdan ve de$igik i9 kol-
larrnda da galqabilecek durumda mezun
olmalan ydnr.inde gok daha kapsamlt bir
elitim verme amactnda olduklannt, Glo-
ballegen drinyamrzda uluslararast eko-
nomik piyasalarda rekabet edebilecek ka-
pasitede teknik elemanlar Ye-
tigtireceklerini, T0trin Eksperli$i Y0ksek
Okulu'nu tiittin iiretimi ve sek6rtindeki her
tiirl0 bilimsel aragttrmalarln merkezi haline
getirme amactnda olduklarlnt" dile getirdi.

Sayrn Orhan Ozet; konugmanln so-
nunda "t0t0n piyasalannda serbest re*
kabet kogullarrna gere$i gibi uyulmadt$tnl
ve iilkemiz aleyhine kogullann geligmekte
oldu!una; dikkat gekmigtir.

Tarrm Ekonomisi Derne$i Bagkanl
Prof. Dr. Ayhan Qrktn; "Tartm politikastntn
son zamanlarda politikacntn oy almaya
yonelik kararlanyla sa$ltkstz bir gekilde be-
lirlendi$ini daha do$rusu belirlenemedi!i-
ni, kooperatiflegme gibi sivil drgtitlerinde
geligemeyip t0t0n politikasntn olugmastn-
da etkisi olmadt$tnt, bunun sonucu 0reti-
min istikrarh ve planh olamadt$tnt, bu du-
rumda da maalesef tanmsal sanayiimizin
briy0k b<ilUmiinlin yabanctlann eline geg-
ti$ini, 3 milyon 6rgtitstiz iireticiye 9 tane
biiy0k sigara tekeli ile garpllln deniyor'
Bu durum 100 kiloluk bir pehlivantn kar-
grsrna 48 kiloluk pehlivant, hem de eli kolu
balh olarak glkarmaya benziyor. Tanm
0rilnleri Gtimr0k Birli$i dqnda tutuldu
ama kullatlan girdiler tutulmadt. Tanml bir
brit0n olarak gozden gegirmeli ve ele ala-
rak gozmeliyiz. Tiitiin politikas da bu igin
bir pargasrdrr. Tanm politikalannln t0t0n
politikalannrn sa$ltklt belirlenebilmesinin
ise, rireticilerin birli$inden ve mti-
cadelesinden geqtiSini" dile getirdi.

Panelistlerin, salonda bulunan ttitun
rureticilerinin ve sektor galtganlartntn sor-
duklarr sorulart cevaplandtrmalanntn ar-
dtndan Sayrn Orhan Ozet toparlaytcr ko-
nu9masrnoa;

"Gr,imrUk Birli$ine gegigi takiben 6zeF
likle krydmrg tritiln0n sinai mal kabul edil-
mesiyle gok miktarda ktylmq yabanct tti-
tiiniin 0lkemize gUmr0ks[iz giriginin ola-
ca$rnr, bunun da oriental tiittinlerimize
olan talebi azaltaca$tnl, yabanct tiittin te-
keflerinin, TUrk pzvartnl giderek zor-
ladtklannt ve dtgandan ithal edilen yaprak
t0t0nfere uygulanmakta olan Yo25 G0mr0k
Vergisini bile kaldrrtmak igin gahgttklannt
bunu baganrlarsa yerli sigaralartn onlarla
rekabet etme gansr kalmayaca$tnl ve
Tekel'in siiratla modemize edilip d0nya
tiitiin piyasasr ve ig piyasadaki yerimizi
korumamrz gerekti$ini, bunun igin bir an
dnce harekete gegmez isek gok yaktnda
T0rk tiit0nc0l0!0ntin bitme noktastna htzla
geleceSini,

"Bu panele baglamadan 6nce, Ziraat
Miihendisleri Odast lzmir $ubesi Bagkant
T0tiln Eksperleri DerneSi Bagkant ve Tek-
Grda-|g Ege Bdlgesi $ube yetkilileriyle 96-
rtigtrim. Bu U9 kurulug, . Ttirk Tu-
tiincril0$tin0n sorunlanna gdziimler tlret-
mek amacryla bir Tiit0n Platformu olug-
turmak ve buna 6ncultik etmek is-
tediklerini bana ifade ettiler. Mtimkiin olan
en krsa srirede bu iig kurulug (bayramdan
sonra ilk hafta) biraraya gelerek; T0rk t0-
t0nctilii$0niin geleceSine dair gareler ara-
mak amactyla Tilttin Eksperleri Deme$i
Genel Merkezinde biraraya geleceklerini
ve igbirlili yapmak istedikleri kuruluglara
gaSrrda bulunacaklarlnt ifade ettiler. T0trin
Platformunda yeralmastnt azu ettikleri ku-
ruluglan da bana g6yle ifade ettiler.

T0tiin Eksperleri Derne$i

Tekgrda-lg Sendikast

Ziraat Mrihendisleri Odasr lzmir $ubesi

T0mgrda*Sen Sendikast

Ziraat Odalart

T0tun lhracatgrlarr Birli$i

Tiit0n Tanm Satlg KooPeratifleri

Tanm Ekonomisi Deme$i

Araatgilar Deme$i

T8tiin Eksperli$i Yiiksek Okulu

Zraat Fak[lteleri temsilcileri

Bu platformun, Tiirk t0ttinctilu$0niin
mticadelesini eksperlerle, tireticilerle, tek-
nisyenlerle, iggilerle birliKe yiirtitmesini is-
tiyorsak bayramt takiben ilk hafta biraraya
gelmesini ve birlikte hareket etmelerini sa-
nryorum sizlerde uygun gor0yorsunuzdur.
Ben bunun heyecanryla hepinize, ka-
trlrmcllara ve Gelal Bayar Universitesi Rek-
tdrl0p0ne tegekktir ederek bu paneli ka-
pattyorum" diyerek sozlerini tamamladtlar.
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Yonetim Kurulu Faaliyet
Raporu ve Denetim Kurulu
Raporunun ibrasrndan sonra
soz alan Divan Bagkanr Orhan
Ozet, Gi.imruk Birligine gi-
rilirken sigara ve kryrlmrg tri-
tuni.in hassas urtinler listesine
altnmamasrnrn gaflet ol-
dulunu, 1996 yrhndan iti-
baren sigara ve kryrlmrg ti..i-

ti.inlerin hiqbir gUmruk vergisi
odenmeden Trirkiye'ye gi-
rece!ini belirtti. 2000 yrlrna

I gelindi$inde Tr,irkiye'de ure-
j tilecek sigaralarrn %65'inin
: Amerikan Blend olaca$rnr, bu

nedenle Trirk trlketicisinin kul-
I tanacalr sigaralardaki Tiirk
i tutunu miktannrn 55-60 mil-
r yon kg'a dligece$ini bunun
i sonucu olarak radikal tedbir-

lerle 22O milyon kg'a indirilen ttitun r-iretiminin daha da azalacaftnl,
bunun sektorde galrganlarr olumsuz etkilemesinin yantnda, TUr-
kiye'nin tiltiin ihracrndan elde edeceli doviz gelirinin, ithal edeceSi
sigara ve kryrlmrg trlti..ine 6deyece!i dovizi kargrlamayaca$lnt, Ak-
hisar Sigara Fabrikasrnrn yabancr bir girketle ortak igletilmesi an-
lagmasr yaprlmak rizereyken Tekel'in paynn %o25 olmasrnrn, Sam-
sun Sigara Fabrikasrnda da aynr uygulamanrn yaptlaca$t ko-
nusunda endigesini artrrdr$rnr, ytjzsiizler listesinin bagrnda kasttlt
olarak gosterilen Tekel'in Maliye Bakanh!rndan alacalr olan 31 Tril-
yon TL'nin goz ardr edilmesini yadrrgadr$rnr dile getirerek sozlerini
tamamladr.

Orhan Ozet'in konugmasrnrn ardrndan dilek ve temenniler bo-
lumunde Aydan Aktan, Mustafa Kozan, lskender Erdolmug, Ercan

Grineg, Can $adroglu, Erkan Yiiksel, Recep Qakmak ve Siileyman
Yalcr soz btediler.

Tii'tun Ekspedili Yiiksek Okulu 3. srnrf olrencisi Aydan Aktan,
okr.rnalrta okJuklian T.E.Y.O. ldaresindeki bogluk ve ilgisizlik, og-
retim ka*ctndaki eksiklikler ve mezun olan arkadaglarrnrn ig bu-
larwna sqrmlannr dile getirdi.

Zrad:qkr Demegi lzmir gube Bagkanr Mustafa Kozan, Tekel'in
dzdleEtnihesine kargr oldulunu ve Tritiin Eksperlerinin iireticiler ile
bllkte haeket ederek ozellegtirilmeye kargr tavrr alrnmasrnrn ge-
rd<bghi dile getirdi.

bkender ErdoQmug'da yaptrlr konugmada T.E.Y.O.'da agrlan
tft programrnrn grkarrlmasr konusundaki girigimlerinden dolayr
Ydpbm Kuruluna tegekkr.ir etti. Aynca programtn krsaltrlmasr igin
yerr ott+acak Yonetim Kurulunun gerekli girigimlerde bulunmasrnrn
gtddbhi ve meslektaglarrnrn her zaman siyasi ve politik baskrlara
bonn egrnemelerini ve tavrr almalarr gerektilini belirtti.

Ercan Giineg ise yaptr$r konugmada, ozellegtirme politikalannrn
yalergrtdan bahsederek ozel likle Tekel' deki ozel legtirmen in gun
ge{tkAe hzi;andrgrnr ve bundan buyiik endige duydugunu belirtti.

Tttn Gtda-Sen Yonetim Kurulu Uyesi Can $adio$lu, Tum Grda-
Sen gdsr albnda ekonomik, demokratik, siyasal ve sosyal haklann
nxrcaddesr igrn brriegrlmesi gerekti!inden bahsetti.

Erkan Y0ksel konugmasrnda, meslek grubu olarak zor bir do-
nerne girildi(jinr, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlile
ihtiyag oldugunu drle getrrdi.

Daha sonra soz alan Recep Qakmak, qok uluslu girketlerin Tur-
kiye ve Orta Asya pazarlannr ele geqirme girigimlerinden bahsetti ve
mesleoe yeni giren meslektaglarrmrza yol gostermek amacryla ha-
zrrladrgr "Ti.irk TiitUncijlU$u'ne Katkrlar" iki ciltlik kitabr dernek ki-
taph$rna hediye etti!ini belirtti.

Recep Qakmak'rn konugmasrnrn ardrndan Mustafa Sey-
dio$ullarr ve 82 dernek uyesinin Divan Bagkanlrgrna sundu$u Orhan
Ozet'e Tutun Eksperleri Derne$i Onursal BagkanlrSr payesinin ve-
rilmesi ile ilgili onerge Genel Kurulca oy birligiyle kabul edildi ve

kendisine Dernek Bagkant
Mustafa Sedio$ullarr ta-
rafrndan giikran plaketi verildi.

Son olarak soz alan Ak-
hisar Tutun Tarrm Sattg Ko-
operatifi temsilcisi Slileyman
Ya$cr tr-itr-in ureticilileri olarak
Tr-itL.in Eksperlerinin yanlarrnda
olduklarrnr. onlarrn galrgma ko-
gullarrnr qok iyi bildiklerini ve
Genei Kurula davet edil-
mekten memnuniyet duy-
duklarrnr belirtti.

Kutlama telgraflarrnrn
okunmasrnr takiben Tutun
Eksperleri Vakfr kurulmasryla
ilgili Vakrflar Genel Mudurli)gU
Hukuk Dairesi gorilgLi Dernek
Ydnetim Kurulu Sekreteri
Ahmet Hamdi Gi..imug ta-
rafrndan okundu.

Daha sonra yeni Yonetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Ku-
rulu uyelikleri igin aday belirlenmesine geqildi. Belirlenen adaylar
arasrnda yaprlan oylama sonucu; Yagar Turan Gulumser, Hliseyin
Kog, Ruhi Oner, Faruk Giilprnar, Ahmet Hamdi Giimtjg, Kasrm De-
mirel, Recep Qakmak Yonetim Kurulu esil i.iyeliline, Selquk Oz-
becene, H.Vakrf Mercimek, Oluz Biter denetim kurulu asil tiye-
li$ine, Orhan Ozet, Mustafa SeydioSullarr, Kazrm Karaahmetoglu
Onur Kurulu asil uyeli$ine seqildiler.

Genel Kurulun ardtndan, 18.12.1995 tar:h nce yapttan Ydnetim
Kurulu toplantrsr sonucu Ydnetim Kuruiu Ba9<an 0 na Hijseyrn Koq,
Sekreterli$e Kasrm Demirel, Muhas o ;;'e -e Yagar Turan Gu-
lumser, Yonetim Kurulu uyeliklerine. Fa:'u< Gu p nar. Ruhi Oner,

Recep Qakmak ve A. Hamdi Gum;9 gei r c .

1995 YIU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZ YAPILDI:
1. Sayfadan devam

Faaliyet raporu ile ilgili son olarak soz alan Nagit Yrlmaz, Tur-
kiye ekonomisine ve sosyal hayatrna briyUk katkrsr olan t0tiinii her
agamasrnda de$erlendiren Tr-itlin Eksperligi mesle!inin bag-
langtctndan bugiine kadar gegirdi!i agamalarr belgeleyen Ttir-
kiye'de Tiitrin Eksperli$i Meslegi ve Tarihsel Geligimi adI kitabrnr
tantttt ve kitabrn basrmrnt gergekle$tiren Trltun Eksperleri Der-
negi'ne tegilkkiir etti. Daha sonra Tiiii.in EksperliIi mesle!ine olan
katkrlan nedeniyle kendisine Divan Bagkanr Orhan Ozet tarafrndan
TiltUn Eksperleri Dernegi adrna plaket verildi.

Faaliyet raporu ile ilgili elegtirilere cevap vermek i.izere kiirsr41e
gelen Mustafa Seydiogullan, yaprlan ttim elegtirileri kabul ettiQinr,
yonetim kurulu olarak ortaya konan politikalann do!ru oldugunu ve
bu arada iistesinden gelemedikleri olaylar oldulunu vurguldr. Der-
nek Tiiziifli.inUn yetersiz olmasr nedeniyle gube kuramadrldannr, y6-
netmelik konusunda hukuk kurallarr igersinde her t0rl0 girigrmin ya-
ptld tgr nr ancak engel lendi klerini, Tekel'in 6zellegtirilmesirin qxtrnt
imkansrz sonuglar doluracalr konusunda agrk ve net tavrbnnr her
zaman gosterdiklerini belirtti. Yonetim Kurulu riyel€;ne f4/da-
hizmet agrsrndan baktrlrnr gdrev yerinin demek merkezine uzak ol-
masr nedeniyle yeterli katkryr veremeyeceQi d0$lncesryle, higbir
baskr altrnda kalmaksrzrn kendi iradesiyle Ydnetim Kuruluna day
ol madr$rnr dile geiirerek s6zlerini tamamladr.

Daha sonra faaliyet raporu Genel Kurulun onayrna sunuldu ve
oybirligiyle ibra edildi.

1995 yrlr butEesi ve '1996 yrl tahmini biitqesi Yonetim Kurulu
Muhasip Uyesi Yagar Turan Gi.iliimser tarafrndan okundu. Genel
kurulun onayrna sunulan tahmini bi.itge yeni yonetime fasrllar ara-
srnda gerekli akiarmalarr yapma yetkisiyle birlikte, uye aidatlanntn
250.000.-TL'ye qrkarrlmasr, Genel Kurula katrlanlarrn oy birligiyle
kabul edildi.

Denetleme Kurulu raporu ise Denetim Kurulu r-iyesi Turan Yal-
grn tarafrndan okundu. Denetleme Kurulu raporu Genel Kurulun
oyuna sunuldu ve oybirligiyle ibra edildi.
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Dernegimizce Hazvlanrp 1gg5 yrh ola[an Genel Kurulumuzda izmir Ziraat odast, Tekglda-19

Sendikasr, Tiim Glda Sendikasl, Ziraat Miihendisleri Odasr, Turkiye Ziraatqiar Derne5i, Tarlm

Ekonomisi Dernegive Ttitiin Tarrm Satrg KooperatifleriTarafrndan imzalanan

rUnx iUiU"hiCUuUGU HAt(l(tNDA BiLulini
Turk Tutunci.ilugu iEin koqullarrn giderek a$trlagmastna ragmen;

- Bugune kadaiuzerinde birlegilmig bir Milli Tutun Politikastnln belirlenmemig olmasl,

- Zorunlu hale gelmig olan yasal duzenlemelerin yapllmamasl'

- Gumruk Birliline girilmeien once AT Ortaklrk Konseyine bagvurularak tuti.inculugumuzu koruyacak onlemlerin alii rast

mumk0nken bulun yaptlmamlg olmasl,
- Tekel Sigara Fabrikalarrn ozellegtirilmesi teqebbijsleri,
Turk T0tuncul0gu, tutun ureticileri, igkolunda gallgan iggi ve memurlar igin telafisi imkanstz aQtr sonuElar do$urabilecektir'

Bu durumu ve 6nlemler a|nmasr geiegini yetkililerin sorumlululuna ve kamuoyunun bilgisine saygllarlmlzla sunuyoruz'

1- TUTUN URETIMININ PI.ANLANMAST
t"lretieileri.ic ve drs talebi agan tut0n uretiminin do$uraca$r zararlardan korumak ve devletin gereksiz mali yuklerle kar-

grlagmasrnr onlemek amacryla, tutun uretiminin yurt iEi tu[etim ve ihraq olanaklarr ile uyumlu duzeyde belirlenen ytlltk uretim he-

defllrine gore yaprlmasrnr sallayan yontem rslah edilerek surdurulmelidir.

Bu uygulama YaPrlrrken;
t. UrJimin 

""-d""" 
krsrtlanmasr degil, gerektilinde arttrtlmasr da sa$lanabilmelidir'

2. Uretimin krsrlanmasr veya artrrrlmag g"r"titiginde bu duzenleme bugun olduQu gibi her bolge ve mense gibi aynr oranlar

kullanrlarak degil, iE ve dl9 talebin yaprslna gdre degigik oranlarda yaptlmaltdtr'

3.Gerek|imengetuttjn|eriiqintegviktedbir|eriuygu|anabi|melidir.
4. Kotalarrn ureticilere da$rtrlmasrnda, gegimini Et"d"n beri yalnrz t0tunden sa$layan ureticilerin korunmast gozonunde tu-

tulmaltdtr.
5. T0t0n uretiminde yaprlacak ktsrtlamalar nedeni ile onemli gelir kaybrna u$rayacak ureticilerin zarart devlet taraftndan kar-

grlanmaltdtr.
6. Bir ur0n yrlr tuiunleri iqin h0k0metin uygulayacagr hedej fiyatlar, o urijn0n dikim agamastndan once ilan edilmelidir'

Bu esaslar, konunun siyasal yatrnm matzemesi olarak istismarrna meydan brrakmayacak gekilde yasa ile belirlenerek disiplin

alttna altnmalldtr.

I I. URETICI TUTU NLERIIV IN NM NUA I LE PAZARLAN MASI
yrllardrr tarttgtlarak, ilkelerinde ve uygulama gekli uzerinde gor0g_birli$ine vartlmrg olan uretici tiitunierinin tam rekabet gart-

larrnrn olugturutacasr rururu sATt$ MiilKEzLERiNDE ARTIRMA ILE sATlglNA, '1 177 sayrh rutun ve T0tun Tet<eli Kanunu'nun

bu uygulamaya imkan veren hirkdmleri igletilerek ve haklr sebebe dayanmayan ertelemelerden artrk vazgeqilerek 1995 uru-

nunden itibaren baglanmaltdtr.
pilot bolgelerde ve alrm noktalarrnda baglatrlacak bu uygulama yrldan yrla genigletilerek surdurulurken, satrE Merkezlerinin

kurulmasr 2000 yrlrna kadar tamamlanmalr ve tarihten itibaren yurdumuzda uretilen tutunlerin tamamtnln bu merkezlerde arttrma

ile pazarlanmast sa$lanmaltdtr. .. ..,.-^r:^:,^-:^ i^+i^-^- ^nirmaoi ..

Bu merkezler orgrnda yaprlacak alrm-satrmlarr gegersiz sayan yururl0kteki yasa hukmu, ureticilerin istismar edilmesini on-

lemek amactyla mutlaka korunmaltdtr.

III. TURKIYE.DE URETILECEK SIGAMI-ARDA TURK TUTUruU KULI-AT.IIMI
yurt iqinde pazarlanmak amacryla uretilecek sigaralarda Tiirk ruiunlerinin kullanrm orantntn korunmast iqin onlemler alrnmall

ve kullanrlacak yabancr Tutunlerin iurt<iye'oe turk lutunu uret;m alanian drgincia uretrlmesi tegvik edilmelidir.

Bu tegvik tedbirierinden. tutun ureticiieri r.'e uretici kcoperatiiter oncelikle yararlano:nlmaltdtr'

IV-YENI TUTUru KA}IUNU GEREGI
Tut'nde devlet te{ei r r . 

-ogd 
,,- n3a <a: r,!.h g or..rnesina raQmen. 1 177 Sayrh Ti.itun ve Tut0n Tekeli Kanunu'nun geri kalan

butun hijkumlerinin ha,a ,.-rr:r--i:a 3rres. g*=.r,r Eter-rlere !Jguqluklere neden olmakta, Dunya Tut0ncul0Qunde, uluslararasl

ticaretie ve teknoloiide me!€a.€ 3e€'ir get stre'€re try.m saglamamtzr engellemektedir'

T1rkiye,de tuti.rn te(e 
-r"ojr-"-r;:-"r 

Tekeri yasasr vardrr. Bu yasanrn hiikumlerinden Eo$unun gunumuzde uygulama

alanr kalmamrg ,,e ge ir-,eere :e,ar ,r€recek y,efi. yzrs€r hukumlerinin sijratle y0ri.irlu$e konulmast zorunlu hale gelmigtir.

Bu nedentere 25 Tenrr; :!€6 :am ve 2235.1 saylr Resmi Gazete'de yayrnlanmrg olan Yedinci Beq Yrlhk Kalkrnma Planlnda
,'1177 Sayrh Tutln r'e Tu:un Texe, K3oirt..r nun gun0n gartlarrna uyOy1.!ale getirilmesi" ongtiriilmugtur. 

.

Bu kogullar. - r7; Sa)^ T!:!n ,.e Tr,tun Teieli Kanunu'nun yuirrtrXten kaldtrtlmastnt ve yeni biT TUTUN KANUNU'nun yii-

rurl0$e konulmasrn €rn.ere<:e.: r. Bu gerek vakit kaybetmeden yerine getirilmelidir.

Y;'lt#Eij}ffil?ruffiHffii devam eden ruruN TEKELI'nin reB6 yrrrnda kardrrrrmre ormastntn serektirdi[i
yeni yasal duzenlemeler bugune kadar yapttmadrQr iqin, onemli bolum_u luzumsuz hale gelmig bulunan butun iglemler tekel var-

ml$Qasrna surdurutmekte ve butun yukumluluk vi sorumluluk hala T0tun Tutun Mamulleriruz ve Alkol igletmeleri Genel M0-
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d0dLigu' nde ffekel) bulunmaktadlr.
Hu durum' cizellikle sigara konusunda Tekel'in olanakrarnr briyLik orgride srnrrramaktadrr.

:^1r,::ii#:l'J::.HTJ'Ji],r"#ffii*",ffi[j:md* L]v","." pazartamakimkan na sahip o,c,.s, ;--_ ._: ,3rekabet edebilecek ve oLittrn"imta;,;;';i;;;"", iei" [rirunuilffi:l,B::ilJ;;:l;rsara ureticisi ],J , = .;.=1-- . -- , 
=- uYedinci Bes yrrrrk-Karrnra Fiun,i];;r^ry 

^s"*kg;b*;ir..o,n1 i,ipn".il "r"r'r,;"= :._. ,.,-:.-,.--,- l.aprak
Tutr-in igletmeleri ile,sigara iil"ui ,u,;tr"lerinin ayn birimrer haiinde orguitenmesin-.u;-=-=- ,_:-= ::.:" .._Lmsar du_

:":ril:#":fJ"'Tdl:'tJ;"#iffj;;mH;:&'nl'J[i#JtTj,i::TftI]:;,:_. :. . u :._. 
:r:.raK 

ru,un ie.ptlandtrrlmaltdtr. -- -- r r\svsqrqvqn i'Ynrrue oaglmslz ve ea:el': : - ::, - . _--,:, -a -3e yenlden Va_

vr- rururu TARTM sATt$ KooPEMTIFLERI
"Turk TLjtrlnculLig.LinUn rn"uru u" rn"*f"f"lni incelemek lui_^ a :

5l-'1,?l$i:tti",fAlillli"k"t-d il;s,"il"#3''._ti::::.1.:jl;,i;:r,=,=_'j".,-n'#ffiHilH",%t'si
nutmu$tur.

_- Y33anr125 yrldrr yLirLirlukte olmasrna ragr.e.. <.-1, z_:-:,_ _=__ ^mtg Bolge Birlikleri ve Genel Birlik ise kui, ll=-.,. =':: -i " -':':s=:' s.:, s s:r derece srnrr|l ve yetersiz kal-TarrmsatrgKooperatiflerinir,,,ac.;a:. 1.j-.u:;_3:.:::_:__ j.::::r_-:_._-__;<argrsrndaki 
tavrrnrndeQigmeside beklenemez.

-r{iiil[i*|J.urelicjier:r'i:-:-':- -:-n-:'^ ---::'=-::*:a:-:: ::r:. ,: :.:--- - -< .,ukrenmererinin serekriri!i ve ya_
Yedinci Bes YrllrkKalkinna P 2'tnazi'3):-.-'i 

' '-j'J. 
'--:-- -"-- s::-. -.,:,::..a::eri ve Borge Birrikreri ireTtirkiye

TarrnSatrgKooperatifleri Cun.i anr:g,iai_i, =rr.ju:=gs:i;r..-.:_.-,i::::,::_,:aiajesindenuzak,kendi kendilerinjI::,?T; ilffi:'?il,ill;l,ffiiilmi;1,".;#eliT;l*r]=;:r;::.: ;:.:-j.:. ::!a;Jjlc,eeki,de 
yapabi,ecek

VII- AVRUPA GUMRUK BIRLIGI VE TURK rUrUr.rCUr-UGU2000 yrlrnda rtlrt<ry1oe 
,119199 ton ootayrnoa sigara tLiketirecegi bunun yakragrk 62.500 icn.j...,Ln %56.3)orientar tip si-

garalardan' 47'5oo toll!Yn (%43'7)y'tt ifinJ" uretiteJet veltn"i"irE""r otenoeo srgar;;# orusacaortahmjn edirmektedir.Avrupa Gtimruk Birligihe girirmig oima';inin,.onr", oiarak sigara ve sigara riretiminde kuilanrran kryrrmrg tutun bundan sonra
Gumruk Vergisi ve Tutun ronJnoan'mu"iti"t"r. ifrat eollecegiiir,i"""* verirere 0"v""", [, tahmininin gerqekregmeyeceQinive tuketim yaptslntn oriental tip sigataLi aie]'rrine oegigecegini t aorr etmek gerekm"i tedir. Buna gore Turk tutLjnreri adtna ya-
ptlabilecek en iyimsel tahmin, topl;m tijkeiirin 

",', 
qot %so'iinin orientar tip sigararardan orugacaQrdrr.Bu verilere gore' ulkemizoe uretitecet-oli"nt"r tip u" or"no .ig";r;'r,armanrarrnda kutanrrulur.-toprun., Turk rLitunu 60.000 ton

dtizeyine inecek' bu nedenle ttitun uretimimlzln ciooi oranda t,.,t"runru., zorunru hale gelecektir.

"'-';[iffr';'ftlH i'"?;i"rt?J5.j: g:ln*}ru#? ;iJ il'JrT so-ss uin Li, iooij'vir,"o" harmanrarrnda ku,anacao,

* 
':ff&ililx3ifi::ffiil #$::$i;T[;Ti*tg#]f:-ii1" edecesi doviz se,iri, vabanc sisara, k y rm e tLitun, Frue-cured
Bu agamada katma protokottinltgiti r'tikuti"'i gergevesinde gerekri onremrerin arrnmasrnr saoramak amacryra A.B. nezdinde

girigimde bulunmast, yetersiz ortati" o"rJoJr'i..rt..in"..iidg,i..r. ,ai;"hizde karan son ve yegane qareorr.Bu yola bagvurmantn katiyen ettetenemlz bir zorunluluk oldugu gozJnunoe tutularak derhal harexete geqirmelidir.
VI I I- TEKEL SIGARA FABR I KALARTN IN OZ'U-C$TIRILMESITurk rutunculilguniin ve milli sigara sanayimizin cok li,.u ;;;0r"'sonra.yukandan agrkranan alrr garlrar igine gireceQininagtxga gorulmesine raQmen Tekel'ii iki sigaia fabrikasrnrn o.Jr"qtiriirusi igin temasrar ve garrgmarar yaprrdrlr haberreri yav-grnlagmaktadrr.
Resen agrklanrud'!l:_9,i.1 

lh]iyafl 
a kargrtadr! rm rz b u haberter dogru ise;

t"nli,fHiltSSffir"TJ[l'U,**l*]:i"?:?;l;k;ib .;##ffisretmek isin anrasma yaprrmak uzeredir Bu orrakrkta
Buna ilaveten Tekel' samsu"n u" iuni-H"ti.ln gioi onemli iki sigara markasrnrn risans hakkrnr yabancr firmaya devredecektir.('.,i;iil"il"?:rJJ:i'&,nT;u:::lj;ruliiil#{ffflHlu".iJl"ru'.," e;ri"" :is","'i"0,*,u., n, !i"^,,-^,,-ot opor,i

"".il;TlFHl1J"^'il:JiJiff"t"Hi!fl*fracat' 
buna iraveten buvuk umitrerre pivasaya srka'ran reker20o1 sisarasrnrn ri-

tr,*";il.l,liffit&,|J:'si:'ilj:i:ffi J:'*yi-*- 
faarivetine son veriren Reji idaresi, ozeilestirme yoruyra 60 yrr sonra tekrar

' .. Bu ozellegtirme projelerinin iurk rJiti""'ir.iod"u, tutun ureticirerimizi, sektorde garrgan igqireri ve memurrarr a!rr gekiroe et-xrteyecegi keslndir.
ozellestirmeler mutiaka yapllacaksa, oncelikle o,fabrikalarda Ealrganlar ve tutr-in ureticileri tesislere ortak:c r-etjdir ve co_gunluk hissesi mutla<a Texei de ort"lil'i li"i''r-rurou TLirkiye'ye Lr."'r.r11 

"e,dql ..hig bir gey kazandrn a,.::a3i acrk olan buozellegtirmeleri' tesisierrn ha<i<i sahibi olan TLirk halkrnrn, tutiin..ir"i,"ir"rrnrn, sektorde garrgan igci re -::--ra:r kabur ede_cekleri beklenmemelidir.
Yetkilileri' Tekel sigara fabrkalar;n'n ozei:egterilmesi konusunda gergekieri aqrklamaya da,.,ei e: .:.,:
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Ulkemizde gerek ekicisi, gerek iggisi
ve gerekse tUketicisi ile oldukga genig
bir kitleyi ilgilendiren tijttin sanayii ozel-
likle son on yrldrr yaganan geligmeler ne-
deniyle son derece ciddi sorunlarla kargr
kargrya bulunmaktadtr.

Yabanct sigara ithali ite baglayan bu
sureg, tLittinde Devlet Tekelinin kal-
drrrlmasr sonrasrnda yabancr ortakh fir-
malara satrg fiyatlandrrma ve ithalat ser-
bestisinin tantnmast sonrasrnda tuketici
e$iliminde yabanct harmanlr trjt0nlere
e$ilimi arttlrmrgtrr.

Kugkusuz bu geligmeden en fazla et-
kilenecek olan kesim, geleneksel $ark
tipi tutun ureten ekici kesimi olacaktrr.
Gergi ulkemizde u2un zamandan beri
0retim planlamasrna gidilmemig olmanrn
yarattr$l agrrr stok sorunu oldu$u genel
olarak kabul gormektedir. Ancak, plan-
lamanrn yalnrzca ttit0n uretim alanlarrnr
ktsrtlamakla olmayacagt, buna mukabil
alternatif urun tesbiti ile ekicilerin bu uv-
gulamalarda en az duzeyde zarar 96r-
mesinin sallanmasr gerekeceli de vur-
gulanmast gereken bir bagka onemli hu-
suslur.

Ulkede yabancr mengeli tittijn kul-
lantmr bir yandan rilke iqi $ark tipi tritun
tirketim talebinin dijgmesi gibi bir sonuq
getirirken ote yandan ihracat ola-
naklannrn da belirli duzeyin ustune' grkma olasrh$rnrn bulunmamasl bu tip tu-
tilnun uretiminde planlama sorunu daha
fazla one grkarmrgtlr. Nitekim, 19g4 yl-
Irnda kota uygulamasrna gegilmig ve bu
yrl igin 0retim hedefi 220 bin ton, 95 yrh
igin 226.6 ton olarak belirlenmigtir.

Ancak, asrl sorun bundan sonra ya-
ganmast muhtemel olan geligmelerdedir.
Zira biaz once de belirttilimiz gibi Turk
ti.jt0n igicisinin zevki hrzla yabancr har-
manlt sigaralara dolru kayrg g6s-
termektedir- Kugkusuz fiyat degigkeni
qiinin segimini etkitemekle birlikte, til-
kede faaliy€* gosteren ya,bancr ortakh fir-
rnalarm |@nra yedcs almq ol-
dukLan geOnrre ftrlrnil. bu l@-
nunun gok fata fu @ aE*-
trr. Yaprlan talrr-ke gne tgls 

'a 
t-l

yurt igi toplam fltreI sigra s+ ii*
harmanlanmrq sigarabn Fy X€O e-
rak belirlenmigtir. 20fi) yha be bu
oran %80'lere grkacaktrr.

Bu sattg tahminleri bize gcire son de-
rece tehlikeli bir yoneligin ifadesidir. Bi_

hakklndaki gonUsleni
rincisi gerek zirai tirun olarak gerekse
srnai uriin olarak yerli tuttin0mrizijn kul-
lanrm alanr son derece daralmaktadlr.
Kendi geleneksel tUtunrjmiiz artrk sadece
blended sigaralarrn dolgu maddesi ola-
rak kullanrlacaktlr. Bir di$er onemli yon
ise sadece yerli t0tUnle uretlm yapan
mevcut tesislerin atll kalmasrdrr. Ta-
mamen yerli tUtiinle imal edilmig si-
garalarrmrzda kalite sorununun bu-
lundu$u oteden beri soylenmektedir.
Bunun gozumtin0n yerli ttltunumuze mo-
dern igleme teknolojisinin uy-
gulanmasrndan gegti$i uzmanlarca yrl-

'lardrr ifade edilmigse de her nedense bu
konuda bir tirrlu gerekli atrllmlar ya-
prlmamlgtrr. Son senelerde bu girigimin
baglatrldr!rnr biliyoruz, ama bize gore ol-
dukga geg kalrnmrgtrr.

Zira, ail alan Usktldar'r goktan geg-
migtir. Artrk TUrkiye igin yabancr sigara
olgusu tamamryle gergeklik kazanmrgtlr.
Ve bir s[ire sonra ithal ettilimiz tutune
odediSimiz para ihrag ettiSimiz tutunle
bile kargrlanamayacaktrr. Bu durum si-
gara sektorunde drga baSrmlrlrktan bagka
higbir gey degildir. Ulusal pazarrn ta-
mamiyle ulusal kurulugumuzun elinde
bulundulu bir noktadan bu noktaya ge-
linmiq olmasr bir krsrm gevreler ka-
muoyuna parlak, cilah sozlerle 'size ka-
liteyi sunduk' aldatmacasryla aktarsalar
da bizim agrmrzdan bu durumun yorumu
farkhdrr. Kendi 0retim teknolojisini za-
manrnda ve yeterince yenileme frrsatlarrnr
bilingli olarak kullanmayarak, once kalite
sorunu yaratrp,. arkasrndan da daha ka-
liteli oludugu gerekgesiyle 0lke pazarrnr
yabancr sigaralara pegkeg qekmenin adr
yenilikgilik de$il, olsa olsa ihanettir.

Ben bu toplumda bir iggi temsilcisi
olarak bulunuyorum. Bu nedenle de
tutrin ve giderek sigara sektonimizun
geleceSi hergeyden once istihdam y6-
nriyle beni gok yakrtdnr ilglendfoilror'.
Sonuqta bu sektorde
ndan ilgilendiecek ts krr, her gidgin
t*zrn grndennidef. Bn diEtrrcderle
cbTffiye'delen ila'a ittnlire izin
wilrgilb Oagaar srreg boyunca bu
bu fceride gEr0glerimizi ifade et-
r&r krymadfc Do!ru bildigimiz,
hild$rnz geyleri daima soyleyegeldik.
Uaaerd< @rryorum ki ongcirrilerimizde
de ttep haldr qrkt{lmrz gordtik. Daha igin
bagnda yabancr sigaralarrn pazanmvl
iggal edecelini ulusal kurulugumuz olan

TEKEL'in bunda olumsuz etkilenecegini
sdyledik ve dedigimiz gibi de grktr. Kegke
haklr grkan biz olmasaydrk.

Aslrnda brjtun bunlar 80'li ytllar bo-
yunca Ttirkiye'de uygulamaya konulan
ekonomik modelin bir pargasr. Devleti
kuq0ltme mantr$r ile yola grkanlar en
koklu, kalknmamrztn sanayilegmemizin
temel'diregi sayrlabilecek kuruluglarr har-
camaktan gekinmediler. TEKEL de bun-
dan nasibini alan kuruluglardan biri. Ge-
rekli yatrrrmlarla,'uretim kapasitesi ve ka-
lite sorunu zamanrnda ve yeterince q0-
zumlenebilecek iken yaprlmadr. Sonra da
yetersizli$i gerekge gosterilerek pazanna
yeni ortaklar getirildi. $imdiyse k0qultme
iglemi genigletiliyor.Sadece 93 yrll so-
nundan itibaren grkarrlan daimi iggi sayrsr
10.853. Tasarruf tedbirleri adr altrnda va-
prlan bu uygulama sonunda Tekel gimde
ne yapryor biliyor musunuz? igten qr-
kardr$r ustalarr hizmet akdi ile balh ol-
maksrzrn yevmiyeli olarak galrgtrnyor.
Yani ashnda bu elemanlara ihtiyacr vardr.
Buna ra$men henOz 40'|t yaglarrnr suren
ve tecrubelerinin doru$unda olan bu us-
talarr sadece emeklilik haklarrnr elde et-
tikleri gerekgesiyle igten grkardr. Sonra
da eleman agr!r baqgosterdi.

Soruyorum size bu uygulamada i9-
leimecilik nerede, aktl nerede? Bag-
bakanrn bir tek hedefi var. iMF'ye verdigi
soz[j tutmak ve personel giderlerini du-
gr-irmek. Ama Tekel'in bu turden bir so-
runu var mr ya da varsa da ne olg0de gi-
derilebilir, b[tiin bunlarrn higbiri arag-
trnlmaya bile gerek gorlilmeden toptancr
bir yaklaglmla tiim kamu kuruluglarrnrn
emeklilik hakkrnt elde etmig iggiler bir ka-
lemde igten grkarrldrlar. Aynr uy-
gulamanrn bu yrl da siirmesi isteniyor. ig-
letrnecilik, ijretim yonetimi bu mudur ya
da bu mu olmalldrr? Ama amag o ig-
letrneyi slah etmek yerine batrrmaksa
yaprlan elbetteki dogrudur. Boylelikle bir
yandan personel giderleri dugurulUrken,
6te yandan sendikalagmanrn, orgiifl enme
bilincinin en yaygtn oldugu kuruluglarr yo-
kederek orgutluluk bilinci de ortadan kal-
dtrtlacaktrr.

Nitekim Bagbakan'rn son l€mu toplu
i9 sozlegmelerinde surekli olarak sen-
dikasrz, orgutsuz kesimi kryaslayarak
sanki onlarrn hakkrnt altyormuguz gibi ko-
nuyu getirmesinin altrna yatan temel ger-
qek te budur.

Tekgrdq-is sendikasr Genel Eragkanr sayrn onhan'Baltb'nrn olagan Genel l(ururrrmuza slrnclugu
TUTUru sANAYii so]IUNLAnI
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. Ttirkiye'de degigim, getigim, galr ya_
kalama adrna bir oyun oynantyor. As_
hnda tum d0nyada oynanan oyunun bir
uzantrsr bu. Astl sorun bu oyuna gelecek
miyiz, gelmeyecek miyiz. Fransl dijn_
yanrn en geligmig Ulkelerinden biri. Ama
son grevler gosteriyor ki geligmig 0lke de
olsa farketmiyor. Sermayenin grkarlarrnr
zedeledigi anda ilk feda edilmesi drl_
gLinulen gey d0gfik gelirli toplumsal ke_
sitlerin sosyal refah kazanrmlarr. gu var
ki, bizim gerge$imizde bir Fransa ol-
gi.jsrinde kazanlm olmadtgt gibi kay_
bedeceklerimiz bizi sfiv noktasrna oo_
t0recek. Biz artrk sorunu bu boyuturida
goniyoruz. Ve bu nedenle C-e ozet-
legtirme uygulamalanna daha bir inanc.
daha bir kararlrhkla kargr koyuyoruz.
Bunu toplumsal bir yukrlmlulUk olarak
kabul etmek zorundayz. inanryoruz ki,
kendi grkarlarrnr toplumsal grkarlarrnrn
gerisinde tutan herkezin her sivil orqutun
de sorumlulu$u aynr yondedir.

Bizim orgutlLi bulundu$umuz saha iti_
barryla asrl ilgi alanrmrz tutrlnculUk ve
tutun sanayii. Yabancr sigara olgusu ve
Tekel'in ozellegtirilmesi ya da kLj-
gultiilmesi gahgmalarr bu alandaki ulusal
gelece$imiz agrslndan ciddi bir tehdit
unsuru olugturmaktadtr.

Gegtigimiz yrt, Tekel Ambalaj Fab-
nKastntn yarrdan fazla hissesinin bir va_
bancr firmaya devredilmesi giriqimine
giddetle kargl koyduk. Ama bekledik ki
bu kargt koyugumuz bu alanda faalivet
gosteren diger kuruluglarca da dLs-
teklensin. Ne yazrk ki bu desteli bu-
lamadrk. Yeri gelmigken bu konudaki
uyantanmtzt yinelemek istiyoruz. Sorun
sadece binlerce igginin aq kalmasr so_
runu de$ildir. sorun binlerce ekici ve ai_
lesini, trltun sektorunrln gelece!ini de
yakrndan ilgilendirmektedir.

Tekel'in ozellegtirme galrgmalan adr
altrnda bu sahadan elini eteSini gekmesi,
sonuqta ttitun sektor0nden gegimini sa!_
layan yrizbinlerce kigiyi il-
gilendirmektedir. Yabancr firmalara ha-
reket sahasr agacalrz, daha fazla para
Kazandrracalrz diye kendi insanrmrzr aq_
hga yoksullu$a terketmeye higkimsenin
hakkr yoktur.

Sorunu gelecekte ulagacagt bo-
yutlarryla gimdiden gorrip tedbir almak
konuyla ilgili herkesin bagta gelen gorevi
olma|drr. Senelerdir Milli TutLln ko-
miteleri toplanlr. Bu toplantrlann amacl
da tutLln sektoruni.jn gelece!i konusunda
plan ve strateji belirlemektir. Ama her ne-
dense bir turlu ciddi bir geligme kay-
dedilememektedir.

Bugun igin yabanct menqeli tutunle
harmanlanmrg sigara egilimr artrk tar-
ttgrlmaz bir gergekse. bundan boyle bir
tip tUtiinlere daha az para harcamanrn

yollan aranmaldrr. Yani bu urunlerin
uygun tarrmsal alanlarda ihtivaca ve_
tecek kadar uretilmesinin yollan bir an
once bulunmahdrr. Yrllardrr deneme ure-
timi agamasrndan bir t0rlii gegilemeyen
normal r-iretimin kogu llarr olugturulrnaltd tr.
Aksi takdirde gok daha vahrrn sonuclara
katlanmamrz kagrnrlmaz olacakt .-

Oniimuzde bir de Gunr.Jk B rii6i so-
runu var. Bir bagka tehor -ns-.u la bu
konu. Katar me(ar zrnasnda ve_
ralmadr$rmrz haloe caz{ar,ft}tzt ic-
tt$lmrz duguniilurse Gurr:ruk Brrliqinin
bize kazancr ne oncaKtr? DoOrusti biz
bu geligmeyl kugkrya rary-_:1or;. Urun-
lerrmizin zarar gorner!.tesr a?"s ndan bir
takrm hazrr|klar yaprlogrnr bilryoruz. Ama
bunlann neder karn;rcytrr:a yan-
srtrlmadr$rnr da aniayarnloruz. Aoeta
dibi gorunmeyen bir haluza irc,este at-
lamaya hazrrlanryoruz. Sonucunln ne
olacalr ise belli degit.

DeSerli konuklar.

Sozlerimi ozetlemek gerekirse. tijtun
sektor0nun geleceSi aqrsrndan bize gore
gundemin birinci maddesini Tekel,l ku_
gultme galrgmalarr tegkil etmektedir. Bu
galrgmalar dogrudan hem tu_

tunculuQumuzun gelece$ini hem de bu
alandaki istihdamr etkilemektedir. Moda
akrmlar ya da degigim geligme altrnda
sunulan yeni tuzaklara dugmemek igin
sektorumuzun bu gunku kogullarrnr son
derece iyi de$erlendirmek zorundavrz.
Bu amagla da ekicisi, tuccarr, iggrsi, iil-
keticisi uyanrk ve bilingli davranmak, bir-
likte hareket etme ytikrim[il0grindedir.
Bu sektorde ortaya qrkan her tr.jrlti olum-
suz geligmenin sonuglarrna birlikte kat_
landr!rmrz gozonunde tutulursa, soz_
lerimin isabeti daha da iyi anlagrlacaktrr.

Biz gahgan kesimin orguilu sesi ola-
rak bu konuda gerekli uyarrlarr yapmakla
toplumsal ve tarihsel iglevimiz gere!i
kendimizi sorumlu saytyoruz. Bu konuda
girigilecek her turlu megru m0cadele ka-
nallarrnda kogulsuz ve kayrtsrz bizleri ya-
ntntzda bulaca$rnrzdan da g0pheniz ol-
masrn. Amacrmrz ve hedefimiz ise ulusal
gtkarlarrmrzl her t0rlri kigisel glkann 6ntin-
oe tutarak gelecek kugaklara alntmtztn
akryla teslim etmek.

Hepinize sevgi ve saygrlar sunarak
sozlerime son veriyorum.

1 7. 1 2.1 995
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&trnt: tufrnaKdylhollu
Sevgili dinleyiciler I gubat 1996 per-

gembe ginil yani dIn Manisa'da
"1996'da T1rk T1t1nc1lilj1niln Durumu
ve GeleceQi; ManisaUan Ses/enrg" ko-
nulu bir panel dlzenlendi. Bu panelle il-
gili olarak biz de stiidyomuza konuklar
EaQtrdrk. Alaittin Haamiiezzin Ziraat M0-
hendisleri Odast izmir $ubesi Bagkam ve
Qrhan Ozet, Pane! Bagkanr, Eski Teket
Genel M1d1ril. Hog geldiniz diyorum ben
her ikinize de. Efendim; t0t0n0n Turk
ekonomisindeki yeri tabiki tarlgilamaz.
Bu konuda fikrinizi istiyorum. Buyurun.

Alaittin Haclmiiezzin: Efendim, 1993
verilerine gore diinya ttitun ijretimi 8.5
milyar kilo civarrnda. Tiirkiye 5. srrayr ah-
yor 346 milyon kilo o yrla gore. Tabi TLlr-
kiye'de bir defa 550 bin kigi tiltiinle u!-
ragryor. Tttun fideliklerine ekilen tut0n
tohumundan kiil tablasrna kadar, hatta o
kullanrlan krll tablasrnrn yaprmrna kadar
katma degeri gok bLiyuk olan bir ugrag
dahdrr. O nedenle gok genig kitleleri il-
gilendiren bir ijretim dalrdrr. ihracatrmrz
1994'te 114 milyon kg.mrg. Ylllar iti-
banyla B0-100 milyon kilo arasrnda de,
gigiyor. Bu da tabi tutUncul0lun ihmal
edilmez boyutta onemde olduSunu gos-
teriyor bize.

Sunucu: Efendim GumrAk BirliQine
girdiQimiz, Avrupa BirliQi yolunda ol-
duQumuz bugInlerde tilt1ncAfuk ayn bir
6.nem kazanryor deQil mi? Sayrn Orhan
Ozet.

Orhan Ozet: Tabiatryla yeni me-
seleler, onem verilecek bazr olaylar mey-
dana gelecek. Avrupa GLlmriik Birliline
girilmig olmast, makro diizeyde Turkiye
ekenomisi agrsrndan neler getirir, neler
got0rur meselesini kendi konumuzu
agan bir mesele olarak de$erlendirirsek,
Turk Tut0nc0lu$ii agrsrndan Avrupa
Giimruk Birligine girilmig olmasr ne so-
nuglar dolurur onu ele alaltm.

Bize gore Avrupa Gumruk Birligine
girildikien sonra sigara her tr-irlu mamul
t0tunden ve ozellikle kryrlmrg tritunden
bugiJne kadar afinan gi.JmrUk vergileri ve
bazr tonlar sfira inecek. Bu rg pazarda-
%100 Tiirk Tutr,nrnderr y?prrbn5 e-
garalara rakip oleak y*ano hr-
manlarla yaprlmq SgaaEa brryr/< b
avantaj saglayacakhr. Hesa effyv to.
2000 yrlrna gelindiginde Ttrktlre'r*l top
lam sigara ttiketimi 110 milpn l<ilc ola-
cak. Bunun yarrsr oriental tip s4pralar
dedi$imiz %100 Trlrk T0t0n0nden ya-
prlmlg sigaralarla kargrlanacak, yansr da

blended dedigimiz ama igerisinde yalnrz
%io15Tiurk Ttitun{i, %85 yabancl mengeli
tut0n olan sigaralarla kargrlanacak. Bu,
gu, demektir; memleketimizde tu-
ketilecek 110 milyon kilo sigaranln ige-
risinde yalnrz 63 milyon kilo Turk Tutunu
olacaktrr. Bundan on sene ewel %100'i.i
Turk Tutununden uretilmig sigaralarrn
miktarr 60 milyon kilo idi. 2000 yrhna gel-
diSimizde slgara tUketimi yaklagrk iki ka-
trna grktr$r halde Turk T0tLlnunu kul-
lanrmrmrz bundan on sene onceki dii-
zeyde kalacaktrr.

Buradan bazr bagka neticeler de gr-
kacak. G0mr0k Birliginin doguracagr ne-
ticeler.

Tahmin ediliyor ki 2000 yrlrnda Tiir-
kiye'nin ihracatr 130 bin ton. lmalat fi-
releri vs. de hesabedersek 2000 yrllna
gelindigi zaman ig tijketim ve ihracat igin
T0rkiye'nin uretmesi gereken toplam
Ttrrk Tutilnii miklart 220 milyon kilodan
ibaret kalacak, ihracatrn ve tuketimin art-
masrna ra$men. Bu, TiJrk TutunctiluSu
igin dugundurricu bir tablo bazr tedbirler
ahnmasrnr gerektiren bir tablo.

Sunucu: Evet efendim ne gibi ted-
birler ahnabilir?

Orhan 6zet: $oyle, hemen tedbirlere
gelelim. G0mruk Birli!ine girme ha-
zrrhklarrnrn yaplld$r agamada, Avrupa
Konseyi'ne bagvurularak Turkiye igin si-
garanrn hassas Orunler listesine alrn-
masrnrn sa$lanmasr gerekirdi. Oyle ol-
saydr onumiizdeki iki 0g sene igin ken-
dimizi toparlamak ve yabancr sigaraya
mukabele etmek gansrmrz olacaktr.
$imdi o gansr kaybetmig bulunuyoruz.
Ama buna ralmen Topluluk konseyine
bagvurularak bazr onlemler istemek
miimk0ndtir.

Ama kegke, mesele sadece bundan
ibaret olsaydr. Bu agamada bagka bir
olayla karqr kargrya T0rk TritiincrilLlgr.l ve
milli sigara endiistrisi. Awupa Giimruk
Birlili stat0su tanm tirUnleri uzerindeki
g0mrtik vergisinin kaldmlmasmr m-
gormriyor. itnal edlbn )aprak tutonler
rizerinde %25 gurm.tk vergbi var. Ama
Tu,rkrye de sgra ire*en yabancl ortakil
furnalan tabri lcndi cgzsbln.a ve ma-
ffet Xaygfany,la s|e slhukleri bir oneri
g: arda $nderndedir. Sanki Awupa
g[rrn* Brli(ii, tanm 0r0nlerindeki g0m-
ruk vergilerinin de kaldrnlmasrnl em-
rediprmugcasna. Halbuki ciyle bir vakra
olmamasma ralmen %25 gOmruk ver-
gisininde kaldrnlmasr istenmektedir. Bu
gergeklegirse, bundan once soy-

lediklerimizle beraber gergeklegirse,
2000 yrlrna gelindiginde, %50'si T0rk Tu-
ttintinden %50'si blended sigaralanndan
olugacak dediSimiz ig pazann buyijk pa-
ytnrn yabancr mengeli tijttlnlerle ijreiilmig
sigaralara kaptrrrlacaSr endigesi iqe-
risindeyiz. Bu makro ekonomi planrnda
onemsenmeyebilinir de. Ama bunun T0rk
Tutr.in ureticisine yansryacak tarafr var ki
o gok dugijndUr0c0dijr.

Sunucu: Yoksa T1rk T]tilniln1n de-
Qeri tartryrlamaz deQil mi? Ozeltikle
Ege'de Aretilen t}tilnlerimizin ozellikleri
kon u su nd a n e ler soyl em ek i stersi n iz.

Orhan Ozet: Bir kere Turk T0ti.inunun
0stun nitelikleri hig bir yerde tartrgrlamaz,
tartrgrlmryor da. Qok iistun nitelikleri var.
Ozellikle Amerikan Blendi dedi$imiz si-
garalarda, Virginia ve Burley tu-
trinlerinden olugan sigaralar iqerisinde
belli oranda Turk Tutiinti bulunmaslnln
teknik zarureti var.

Onun drgrnda bagka bir olay daha
var, ozellikle Ege igin. Ege tuttini.t d0n-
yada oriental tip tutilnler iqerisinde unik
olarak, yeknesak olarak biiy[k kitle ha-
linde drg pazara arzedilebilen tek t0tun ti-
pidir. Higbir ulkede Ege tipi gibi bir tip
tuttin bu kadar buyiik oranda dlg pazara
arzedilemez. Drg alrcrlar da, devamh ola-
rak Ege tiitijnu tipinde oldulu gibi hig bir
yerde buyuk oranda oriental tutiin bu-
lamaz. Bu Ege t0tiinunun gok onemli
avantajrdrr.

Alaittin Hacrm0ezzin: Sayrn Ozet bir-
gey ilave edebilir miyim? Bu yabancr tip
tut0nler dedilimiz Virginia ve Burley tti-
t{inlerinin ithalinden alrnan %25llik gtim-
ruk vergisinin kaldrrrlmasr talebine kargrlrk
Turkiye gok degigik iklim ozelliklerine
sahip bir 0lke oldulundan bu tip tutunleri
biz i.ilkemizde yetigtirebiliriz diyorum gu
anda Burley tipi t0tiinlerin kalitesine
yakn kalitede Burley tutiin0 Turkiye'de
yetigtirme olanaklarrmrz vardrr. Virginia
tipi igin galrgma gerekmeKedir. Bu ga-
Irgmalar iginde bilim adamlarrna, Tit-
bitak'a, Tanmsal Aragtlrma Enstitulerine
ve Tekel'e gorev dijgmektedir. Ozellikle
bir hususu vurgulamak isterim. Ziraal Fa-
kultelerine bu kadar gok olrenci all-
nacagtna o$renci saytstnt azaltarak ora-
daki kayna$rn tarrmsal aragtrrmalara, bu
arada da ozellikle t0tundeki aragtrrmalara
aynlmasrnda b0yuk yarar gorr-iyorum.

Sunucu: Evet saytn Ozet bu arada
dinlediQimiz mIzik parqaanda Agtun Nur
Yengi 'lmdat" dedi. Siz de az onceki ko-
nugmalannzda T1rk T0t0ncitl0Q0 ko-
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nusunda bayafi endige verici geyler ko'
nugtunuz. Ne dersiniz, TArk Tlitilnii SQS

sinyalleri veiyor mu?
Orhan Ozet Tabi, Ttlrk T0t0nii' il-

gilileri ve yetkilileri qok ciddi olarak dfi-
grJnmeye ydrreltmesi gereken bir dar-
bo$aza giriyor, Ama ben hig bir zaman

imaat Aemiyorum. Bize gdre allnacak

dnlemler vardtr. Bu dnlemler altntrsa T0rk
TUtiinctit0$Uni"in kargtlagaca$t zorluklann
hafifletilmesi mtimkiinditr' Stftra in-

dirilmesi m0mkun degildir.
Baktntz e$er, biraz evvel ifade et-

ti$imiz ithal edilecek yaprak tiitunlerden
tahsil edilmesi yasalar gore uygun otan'
Gumruk Birli$i statiis0ne gore higbir sa-

kincasl bulunmayan 7025 gUmr0k vergisi

kaldrrrlacak olursa, yurt drqtndan yaprak

tilt0nler de g0mruksuz girece$i igin;

1. TUrkiye'nin sigara ithaline ilaveten
yaprak ttitun ithali igin ddeyeceli doviz
miktarr korkutucu boyutlara ulagabilir'

2; TilrkiYe'de son anda 4-5 milYon

kilo Virginia ve Burtey tOt0ntl tireten fir-
malar bu iiretimi yapmazlar- Kendi tll-
kelerindeki ttitiinu getirirler. Ama eSer bu

%25 kaldtnlmazsa 4-5 milyon kilo do-
layrnda Virginia ve Burley ttl'tun0 Tiir-
kiye'nin bazt mikro klimalartnda 0re-

tilmeye devam edilerek ve genigletilerek

daha ytiksek d0zeylere grkartllabilir' Bi-
nanaleyh Tiirkiye'de tuketilen si-
garhlarda, T0rk T{itun0ne ilaveten Tur-

[iye'Oe 0retilmig yabanct oriinli: tiitunler
de kullantltr.

Sunucu: saYtn, Haamileiin, size Yo-
neltmek istiyorum' Diln Manisa'da bir
panel yapilmrgtr. Nqrn dtzenlendl bu
'panel?- Amaa neYdi? Kimler katrldt?
'Neler 

gdrilg1ldA? dersek- Ktsaca neler

soyleyece4siniz?
Alaittin HactmUezzin: T0t0ncultlk ko-

nusunda deminden beri bahsetti$imiz
konular zaman zaman yer ahyordu' Us-

telik Manisa bolgemiz gark tipi tiittinlerin
vetistirilebildi6i bolgelerin merkezidir'
bahasr Celal Bayar Universitesi genq bir

universitemizdir. Orada etkin 'bazt 
9a-

Itsmalar vardtr. Bu arada biz 4lraat Mti-
hlndisleri Odast lzmir $ubesi Ve Manisa

ll Temsilciligi olarak €elal Bayar Uni-

versitesiyle ve Tuttin Eksperleri Derne$i

ile igbirlig'i yaparak boyle bir panel. dil-
zenlldik. Ogleden Onceki oturum{ !a9-
kanh$rnr Celat Bayar Universitesi Rek-

tor0 Sayrn Prof. Dr. Tuna Taner yaptt' Bi-
rinci bol0mde Yardtmct Doqent Dr'

Regat Apti, son yrllarda yapllan tutun

aragttrmalannr Ozetledi. Ziraat Mtihendisi
Egref Baysat, Manisa'da Tt'it0n irretimi

sorutannr dile getirdi- Prof. Dr' lbrahim

Erol, tirt0n0n TirkhTe ekonomisindeki ye-

rini Dr. Atilla G6kttirk, AB ve T0-

ttinc0lugiimtlz0, TOtUn Ekspederi Der-

ne$i yOnetlm l<rldtl q/Gsi Nnnet Hamdi

eU"uS, 19S5 ythtda tltffilid< alanmda

vaptlan bazr gahgmalarr sundular. O$-

leden sonraki panelden once, iilkemizin
ulusal t0ttjn politikalarrntn olug-

turulmastnda b0yuk katkrlarl otan eski

Tekel Genel Mtldtir[ Sayn Orhan Ozet

ile gazeteci yazar giftqi dostu Saytn Sa-

dullah Usumi'ye birer giikran plaketi sun-

duk. Bu 6diil tdreninden sonra bag-

kanlt$mt Sayrn Orhan Ozet'in yaptrlt pa-

nele gegildi.

Panelistlerden Prof. Dr. Cengiz Qakr'
t0t0n Politikasrnrn genel de-

derlendirmesini, Prof' Dr. Ayhan Qtktn'
i0tunctjl0kte tretici org0tlenmesini, Prof'

Dr. Cengiz Ytlmaz, tiitUnc0l0k ko-

nusundaki E$itim galrgmalarrnt, Tiitiin
Eksperleri Derne$i Bagkanr H0seyin Kog'

T0rk Tutunciil0$0niin Bug0n0 ve Ge-

lece$i, konularlnl dile getirdiler-

Sunucu: Peki efendim bu kadar gok

kiginin katrtdtQt bu panelde sonuq olarak

hangi kararlar alndr?
Orhan Ozet Efendim bir noktaya iga-

ret etmek istiyorum. De$erli arkadaqtmtn

da ifade ettigi gibi panelin konulanndan

biri, T0rkiye'de tirtiin politikasrnln genel

de$erlendirmesi idi. Tilrkiye'de siyasi

e6ilimlere gore de$igmez, kigisel e!i-
limlere gore de$igmez bir Milli tutiin po-

litikasrnr, '1 177 sayrlt yasa emrediyor ol-

maslna ra$men yoktur. Tespit edilmig bir

Milli T0t0n Politikasr yoktur. T0t0n T0r-

kiye'de son derece hayati onemi olan bir

stratejik tir0ndiir' Bunun politikasl par-

tilere gore de$igmez, ama $eligmeleri na-

zari itibara alan kaltct bir politikas ol-

maltdr. Maalesef bu Yoktur' Ewela

bunun tesbiti gartbr.

Bu panelde btrtiin bu gorfrgrneler ya-

prldrktan sonra, Ttlrk Tiltilncdl0$0ntin bir

srknhlr dOneme girdi$i, bu stknttntn da
qiderek artabilecegi 0zerinde ittifak edil-

li. Bu panetin katrlrmcllair ve dinleyicileri

son?erece dikkat qekiciydi. Ben ilk defa'

bu kadar genig 6lgiide t0tUn ekicisi' i99i

sendikalarr temsilcileri, ziraal mU-

hendislbr odast, siyasi partiler, muhtelif

sendikalartn temsilcileri ve universite

mensuplartntn panele kattldl0lna tantk

oldum. Hep birlikte Ttirkiye'nin t0tiln ba-

ktmtndan bir srkrntrlr doneme girmek

tizere oldu$unu tespit ettik ve bu tar-

ttsrnalar sonunda bir rtoktaya gelindi'

BLna g6re bu gok anlamlt bir nokta, gok

vaptct bir nokta idi. O da 9u; haztr bu-

iunanlar istediler ki, Tiraat mUhendisleri

odastntn, TQtiin Eksperleri Deme$inin ve

Tekel'de gahgan iggilerin temsilcisi Tek

Grda-|g Sendikasrntn liderli$inde bir

iiitrn bt"ttormu olugturulsun. lgqi ser
dikalarr, Ziraat Miihendisleri Odasr' Zi-
raatgrlar Derne$i, Ttlttin Tarrm Sq I f9-
opeiatifleri, Trit0n 0retidlerinin hepsinin

oiusacak bu platforma katrlrmryla,'nedir
T0rkiye'nin derdi? Nasrl tedbirler alt-

nabilir? Onu kamuoyuna agrklamak, yet-

kili siyasi otoriteye de ulaqttrmak igin' sa-

nryorum bayramt takibeden giinlerde 9a-
hgmalartna baglaYacak.

Sunucu: Sdytn Alaittin Hactm[iezin
sizin panetle itgiti gorilglerinizi alalm'
panel hakktndaki izteni mleriniz neler?

Alaittin Hacmuezzin: KamuoYunda
genel bir kant vardtr' K0resellegme, glo-

ballegme deyince hergey destekten yok'
sun olacak. Ftayrr. Geligmig trlkeler, bagta

Avrupa Birli$i olmak iizere, Japonya,

Amerika tanmt sonuna kadal des--
teklemektedirler. 1979-1981 ytllart or-

talamast olarak ABD'de 28,7 milyar ECU,

AB 57 milyar ECU, JaPonYa 0.2 milYar

EGU tutarrnda Tarrmsal ekonomiyi des-

tekleme alantnda harcama yapml9llr'

AB'nin 1995 yrlr b0tqesinden tanmsal

harcamalartntn tanm igletmesi bagtna

d09en miktarr 4.889 ECU iken, ABD'nin
tarim politikasr her igletmeye yrlhk 8'000

ECU igerisindedir. Ttirkiye bug0ne kadar

tanm politikalarrnda desteklemeyi s0r-

dtirm0gtUr. Bundan sonrada belli aqa-

malard-a ve belli anlagmalara da uymak

koguluyla bu desteklemeyi siird0rmek
zorundadtr.

Sunucu: SaYtn Orhan Ozet buYurun

birgey daha ilave etmek istiyorsunuz sa-

nnm.
Orhan'Oze* D0n YaPtlan Panelde

Ttltiin Platformunun olugturulmast cll-

grnda izleyicilerin gok dikkate de$er bul-

duklarr vaittifakla kabul ettikleri bir gor09

daha ortaya grktr, geqen sene toplanan

12. Milli ii.ltun Komitesi Genel Kurulu'

adtna haztrlanmlg olan,

T0't0n Yasastnrn geligen gartalar gore

yeniden diizenlenmesi,

Tekel'in geligen gartlara gore re-

organize edilmesi,

Tut0n Tarrm Kooperatiflerinin titt0n

isinde aktif ve etkili olarak yer almaslnl

sa$layacak t[t0n Tarrm Satrq Kooperatifi
Yasast'nda deSigiklikler yapllmasl'

Tiirkiye'de uzun yrllardan beri tar-

trgrlan ekici t0ttinlerinin artlrmall satlg

merkezlerinde Pazarlanmasl'

Konulartnda tasartlar vardtr' Hig

kimse itiraz etmemigtir. Ama hayata ge-

girilmesi imkanr da verilmemigtir' O tas-

laklar hazrrdrr. Bunlann s0ratle hayata

gegirilmesi igin dinleyiciler, ozellikle eki-

6if& qok heyecanlr olarak bu tasartlar le-

hinde bir gosteri YaPttlar.' 
Sunucu: Konuklanmrz Ziraat MU-

hendisleri Odag izmir $ubesi Bagkanr

Saytn Ataittin Hacrmiiezzin ve eski Tekel

Gentet M\d\rii Saytn Orhan Ozet'e'7ok
tegekkilr ediyorum prog@mtmEa. ka.-

tiw*tan igin. Tabiv di@imiz r01! !0
thnilntin aana au gef(stnesi ve milli eKo'

' nomimize daIE brrytik gelirler ge-

tirmesidir.
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Rrfat Kolcturk
lzmir S;ta"= --::--:s i;;;-s:e.
2- -. ' ::a 3-'- D- sa Pnilip Morris

S::a-: : 3a.a ,e -lutuncijlrlk Sanayi ve
- I ^.9.1 yetkilileri Torbah'daki fab-
rtkalarrnda Tirtrin Eksperleri Derne!i yo-
netici ve Liyelerinden olugan gruba brifing
verdiler. Brifingin konusu, AB ile GLimri.ik
Birligi antlagmast sonucu tiitundeki Kg.'a
3 $'lrk fon ve %o2l'lik gLimruk vergisinin
kaldrrrlmamrg olmasrna kargrn, AB'den
ithal edilen mamr-il sigaradan srfrr gi.imruk
alrnmasr, diger AB ulkelerinin ise kiloda
0.BB $'|lk gok dugi.ik vergiyle tutun ithal
etmeleri ve bu gekilde Turkiye'deki sigara
ureten girketlerin haksrz rekabete maruz
kalmrg olduklarrnr, bunun sonunda kim-
senin uretim yapmayaca!rnr ve Tur-
kiye'nin yakrn bir gelecekte ithal sigara
cenneti olacaQrnl iddia etmektedirler"

Ayrrca Tekel'in uygulamrg oldu$u
mamul sigaradaki fiyat polltikasrnr da ger-
qekgi di.izeylerin altrnda belirledigini, bu-
nunda di$er girketlerin fiyatlannr be-
lirlemede baz kabul ettiklerinden zorunlu
olarak fiyatlarrnl dLigi.jk tutmalarrna sebep
oldu$unu, bu nedenle Tekel'in mamul fi-
yatlannr enflasyona paralel olarak ger-
gekgi duzeylere getirmesini is-
temektedirler.

$irket, diigtncesinde kendini hak|
gormektedir. QUnku bu qartlarda Tr-ir-
kiye'de uretim yapmanrn girket aleyhine
haksrz rekabet oluqturdu!unu soy-
lemektedir.

Fakat qirket ijretim geklini de!igtirip
yerli ttitLinlerin or4nrnr adtrrarak maliyeti
dugUrmeyi dugunmemekte ve bunun
buytrk risk oldugunu, gelece!in soslu har-
mancrlrkta oldu!unu iddia etmektedirler.

YLizeysel bakrldr!rnda haksrz da sa-
yilmazlar. Gergekten dr-inyada ve iil-
kemizde soslu harmancrlr!a dolru hrzh bir
gidiqat vardrr. Bunun sebebi de iqicilerin
bu igim tarzrna do!ru yonelmesidir. Fakat
kimse bu iqim tarzrnrn ne kadar zararh ol-
du$unu igiciye anlatmamakta igici de be-
$endi!i bu tada dogru hrzla kaymaktadlr.

Halbuki bizler ve bilimsel kuruluqlar
soslu sigaralarrn zararlarrnrn naturel ti-
tunden uret,,r-:is s:a.a,a -z:2.=^ ::r
daha yuksex c r-:,^- . = a-a:: -: s .-

ketlerinin yapr. ; . .,/ .. :-r-: :.:: : -
garaoan Kayna< z'a' .z'==- -:.:::. : - -
soslu harmanlr siga,.a ;3" y:: -z:--? :--
tunden olugan sigara ;e- z.= :-z- =::ildahafazla oldugunu biime<:-, :

Bizfere dUqen gorev soslu iet-e'z.-
zararlarlnt aragttrmak ve oui a. - s.-
nuqlarrnl iqicilere duyurmak, sos:- ^a--
mancrhktan natLirel tuti..inh_l siqarava co-
nuSu sa6lamaktrr.

TEKEL EGE EKiCiTUTUN P|YASALARI

URUru yrut Aqrlt$ TARIHI FIvATFL) REKoLTE (Kg)

1986 01.12.1986

1987 04.12.1987

1988 01.12.1988

1989 12.02.1990

1990 07.01.1991

1991 07.01.1992

1992 17.02.1993

1993 16.02.1994

1994 17.02.1995

1995 15.02.1996
MF= Mi.idahale Fiyat
HF= Hedef Fiyat
BF= Bag Fiyat

AG= 2.800
BG= 1.100
KP= 3gg

AG= 4.200
BG= 3.000
KP= 699

AG= 7.500
BG= 4.200
KP= 1.100

AG= 11.OO0

bu= 3,duu
KP= 1.500

AG= 15.0O0
ou= /.3w
KP= 1.659

AG= 35.100
Qn- < 7 AEn

KP= 4.199

AG= 46.O00
BG= 23.000
KP= 5.499

MF= s4.000
Prim='17.000
HF= 71.000

MF= 132.000
Prim= 10.000
HD= 142.699

BF= 250.000

1 06.705.000

1 1 9.577.000

1 39.835.000

1 66.205.000

1 65.690.000

1 29.649.000

1 86.062.000

170.536.000

1 1 2.507.000

103.000.000
(Tahmini)

NEDEN ]{ATUREL SIGARA?
---< je ce sigara i.lretimi ile ulraqan

-exei ve oi0er girketlerin mamul aragtrrma
'"'e geligtirme konusunda departmanlarr
bulunmamaktadrr. Oysa sigara sanayii
geldigi son durumla Qok daha be$enilen
sossuz harmanlar gerQekle$tirebilir.

Amerikan qirketleri ulkelerinde Ljret-
tikleri nikotini gok yuksek, gekeri srfrr olan
ve tek bagrna igilemeyen Burley tuUrnUnLi
ekonomilerine kazandrrmak igin bol geker,
kakao ve gikolatamsr qegitli maddelerle
igilebilir hale getirmigler ve bu harmanr da
mLikemmel diye igiciye sunmuglardrr.

lgici ou soslu sigarayt iqerken iu-
tLinden aldrlr zararn yanrnda bu katkl
maddelerinin yandrktan sonra du-
manlndaki zararh maddeleri de be-
raberinde almakta ve naii..rrel tiitUnden ya-
ptlmtg sigaraya oranla daha fazla zarar
gormektedir. O halde iilkemiz insanlart,
igicileri ve Tiirk TLituncUluSLi iqin sossuz
sigara diyelim ve hatta "sadlrdrnrz iqin na-
turel sigara igin" kampanyasr ba$latahm.

Bol dumanlt natrirel tuti.inlii sigaralarla
daha az zararlr gr-inler dile!i ile.

01 .03.1996

EKici rArOru P|YASAARI AaILDI
1995 Yrh urunu Ege Ekici Tutun Piyasasr Tarrm ve Koy igleri Bakanr Sayrn Nafiz

Kurt tarafrndan l5.02.1996 tarihinde lzmir'de agtldr. 113 milyon kg. olarak be-
lirlenen rekoltenin, %o27'si, Tekel'ce, %o73'jise ozel sektorce satln altndt. Piyasada
ozel sektor 260.000.-TL bagfiyat ve 230.000.- TL ortalama fiyat ile, Tekel ise
250.000.-TL bagfiyat ve 220.000 TL ortalama fiyat ile alrmlar yaptldr. Son iki yrldrr

uygulanmakta olan
prim, bu yrl kaldrfllmrg
olup he-def fiyat ile mti-
dahale fiyat arasrnda bir
fark yoktur.

1994 tirun yrlrnda
Turkiye tutiln [jre-
timinde kota sistemine
gegilmig ve Ege Bolgesi
igin ongoriilen miktar
127.590 ton olmasrna
ragmen gergeklegen
uretim 112.507 tondur.

1995 ijrun yrlrnda
ise 1992, 1993 ve 1994
yrllannda askerde bu-
lunanlar ile 08.'1 1.1993-
1 8.04.1 995 tarihleri ara-
srnda evlenerek ai-
lelerinden aynlanlar igin
ek olarak 2860 ton kota
ilavesiyle kota mrktar
Ege Bolges,r:e
130.450 ton ola'a<
lirlenmigtir. B. :-:e-

'3:: -. -'--- {.:-
- t a----^

=.' I T-:-r- P 
-, asa'a.

2a ,2'994 :arh r:de
26:.1,34,-T- cagfiyatla
=^ - c. r 1OO5, rrrlr l-ln;!rr

'. e Guneydogu Ekici
Tr rtiin Pirrrcrcr dtI It svsv'

1 1 .03.1 996 iarihinde
240.000.-TL baqfiyatla
aqrlmrgtrr.
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TUTUN EKSPERLERI
DERNEGI
BULTENI

fifi'ffiffi 'iffiUil'+4ffiH #'ililH#'t WW,'E
sicnnn igerulrn, celigtvtig
UlxeueRDE zoR DURUMDA

Qeviri Servisi- Sigara igmek, geligmig ulkelerde ciddi

bir imaj kaybtna neden olmiya bagladr' Ulaqrm araglan ka-

puft tLk"nfur, igyerleri, aqtkhava derken .sigara 
igenlerin

Amerika'da ige airnmamaya baqlamast,.olayt cidi bir tar-

t'ftu f'utin" getirdi. Sigara iqmeyenlerin. ve,sigarayt bt-

tit untunn 
"uG,n'n 

bir h-ayli yuksekligi ve igenlere karqr el-

oirtili lginoe'tavtr altndt$t gunumuzde, sigara igenler dt9

giu;lat'otatak niteleniyoi vb igmeyenlerin sa$lrk haklannt

lorumak amactyla neredeyse evleri dtqtnda higbir ortamda

sigara iqmelerine izin verilmiyor.

Sigara igme yasa$t once Amerika, isveg' ingiltere gibi

ulkeleide yakrn mesafe uguglarda baglatrldr' Ardtndan

yuuug yuuuq toplu halde bulunan kapah mekanl3r.l,ylnstot

u* 
"on'otutit 

da ige almada bir ktstas haline getirildi' lge.n-

lerle iqmeyenler nur"J"y." kargt karqtya geldi' lE-

meyentlrin'fraklan derken igenler, '2' stntf muamele 96-

rtiyoruz" diye yakrnmaya baqladtlar'

Son yrllarda bu konuda yaptlan birgok genig tabanlt

aragtrrma, sigara igenlerin kendilerine guvenlerini kay-

neiiit<terini, k6ndilerini zaman zaman suglu hissettiklerini

ve srk srk sigarayt btrakma karart aldtklartnt ortaya koydu'

eu aragtrrmifar igin 3 tip denek seqildi: Sigara iEenler si-

garay trrakmrq olanlar ve sigara iqmeyenler' Ayrtca bu

Irupiunn karrgtmtntn topluma oranr da hesaplanarak genel

6ii'gotuq oluituruldu. Bu aragttrmalartn.sonuglarlna g6re

gru[tut'n birbirleri hakkrndaki dtigtinceleri goyle:

- Genelin yUzde 43'u igmeyenlerin ve btrakmrg olanlarln

%;052-53'n ayirca halen igenlerin de yuzde 22'si sigara ige-

rek gevreyi zehirlemenin buyuk bir egoizm oldu$unu dil-

gunUyor.
- Butun gruplartn yuzde 86-89'u sigara igmeyenlerin'

sigara igilen 6ir yerde rahatstz olduSunu kabul ediyor'

- Sigara igenlerin ve sonradan sigarayr btrakmtq olan-

lann yuTde 2b'si, igmeyenlerin ve genelin yuzde 14'u ile

16'st sigara kullanmayin insanlartn hayatln geneline y6-

n"f,X qo]i zevk duqkunu olmadtklannt ve tutuk olduklartnt

dtigiinduklerini belirtiyorlar.
- Tum gruplann yaklagrk yansl, belirli yerlerde sigara

yasa$tnt oriaylarken iumO"n bir yasaklama iqin aynr hog.-

g"idu g6stermiyorlar. Tiimden yasaklamantn bagka bir

insantn yaqamlna ve e$lencesine mudahale oldu$unu dti-

gunenleiin saYtst oldukg a tazla'

60'h yrllarrn mutlu ve gururlu sigara^iqicisi' 70'li yllarda

kendi eielini galtran bir mazoqiste, 80'li yllarda da qev-

resini dUgunmeyen bencil bir zararltya dOnugti'i' Sigara

uretimi ozet set<torterin de tLitun Ureticilerinin de vaz-

g";;"y"""!i bir kazanq kaptst olmaya devam ederken

iiglra iaretlerinin i.izerine zorunlu olarak 'sa$ltQa za-

r.uil,d,r" ibareleri konulmaya baglandl' Bir yandan reklamlar

"rrJu, 
ot" yandan karqt kampanyalar' Ardrndan 'pasif igici'

kavramt OoOOu ve tri gevreleri bu grubYl en az igiciler

t<adar tehtikl alttnda olduQunu vurguladt' Ve yasaklar bir-

biri ardtna gelmeYe bagladt.

Once ugaklartn ktsa mesafe ve first class'lartnda ya-

saklanan sigara, zaman iginde tum yolculuklar ve stntflart

f.up"uO'. Parlementolar, igmeyenler iqin yasalar grkartmak

iqil ugt"qtuya bagladrlar' ei.lyut( firmalar, sigara iqilmesini

yasaflaOi; sigara iqenler igin kiiguk odalar ayrdt' Hatta ga-

i't"nf"t'n gitikleri i9 gorugmelerinde firmalarrntn imajrnt dti-

iii."*x sigara kultinmalirrnr yasaklayan igyerleri bile oldu'

Sun"tq'tut,"tulk show'cular, politikacrlar. ekranlarda sigara

iqt"Vi kestiler. Sigara igenlerin sicilleri.bozuldu' Sonunda

JfuV 
"igur" 

igenlerin ige ahnmamast noktastnda kilitlendi'

Hangi i9 gruplanntn daha gok sigara kullandr$r ise yine

yaprtan"arag"trrmalar sonucunda belirlendi: Temizlik iq-

i<oiunOa galigan iggilerin yuzde 60'7'si ocaklarda ve ye-

raltrnda Eatrgantarrn-yirzde 56.8'i mesle$i goforl0k olanlartn

ve ozettikte-uzun yot surtictilerinin yizde 54'7'si kimyevt

madOe igkollarrnda qaltganlarln yuzde 53'9 u sigara igiyor'

Sigutu iime oranr, e$iiim seviyesinin ytikselmesiyle ters

orintr g6stererek muhendis, kimyager, fizikqi' doktor' ec-

zacr vJogretmenlerde yuzde 23'3'lere kadar duquyor'

Kadtnlartn sigara iqme oranlartnrn son yrllarda egit-

lenmesiyle ortaya Erkan bir baqka olumsuz etki de daha

Oob*ut'q beb;kleiin ve kuquk gocuklann qok stk pasif

igic"i durumuna duqmeleri oluyor' Ozellikle ana karntndaki

bebeklerde buyuk arazlara neden olan sigara' doktorlar ta-

raftndan hamile annelere kesinlikle yasaklantyor'

CumhuriYet, 1 1.01.1996

KADINLAR VE SiGARA
igueveNLER, DiKKAT!

Sigara igmeyenlerde ve kadrnlarda gorulen verem ya

da ka"nserle-karigabilen nedeni ve tedavisi bilinmeyen Sar-

koidoz hastalr$rnda en fazla zaran goren organ akci$er'

Ancat< hig belli olmuyor, bagka bir organda da kendini g6s-

terebiliyor.
Yuzylldrr bilinen ancak hala gizi qozulemeyen Sar-

koidoz hastah$r, kadtnlarda ve sigara igmeyenlerde daha

fo[ gorUfifyol Cerrahpaqa Trp Fakultesi Go$us Hak-

tafrXtair nnaOitim Dah'ndan Doq' Dr' Ahmet Rasim Kit-

q'.fkr"tu, "sarkoidoz trbbrn en ilginq hastahklartndan biri'

Son 20 ytldrr araqttrmalar yaprlmasrna ra$m.en' nedeni be-

lirlenemedi. Hastahk, vucuttaXi herhangi bir organda 96-

rtilebiliyor. 20-40 yaglar arastnda kargtlaqrltyor' Bazen ani-

Oen Uetirti verir' Bazen de kendini hiq belli etmez' Te-

sadtifen qekilen bir akciser filminde t191f .letirtiler 
ne-

deniyle tanr koyulan hasta saytst az de$ildir" diyor'

Sarkoidoz'da en Eok hastalanan organ' akci$er' Kuru

oksurtik ve nefes dar|rlt baghca belirtileri' Dog' Dr' (ii-

;uk;"i;, "Bazt hastalarda bacaklarrn on yuztinde ktrmtzt'

igriir qiqrikrer oluqtu$unu" soyluyor' Ateq ytikselmesi ve

"[tut'uit'tutr 
da 

-bu-belirtilere 
eglik ediyor' AkciQerler za-

r"nfu 
"in"f.liklerini 

yitirip, sertleqiyorlar' Sarkoidoz'a ozgU

en tipik bulgu, burun, yanaklar Y" glduTq etraftnda 96-

rut"n rnoru,isu renkteki lekeler' Lenf bezlerindeki buytime

nedeniyte, ilk anda lenfoma, kanser gibi hastaltklarla Ka'

.14.



TUTUN EKSPERLERI
DERNEGI
BULTENI

ngabiliyor. Sarkoidoz gozlerde, gorme bulantklt$t' yagarma

ve tgr$a kargt duyarhlr$a neden oluyor.

Sarkoidoz, vereme de gok benzedi$inden doktorlar

teghis edebilmek igin biyopsi yapryorlar. Altnan minik bir

ornek, inceleniyor. Dog. Dr. Ktigtikusta, bu hastalt$tn teg-

his araglannt saylyor; "Akci$er filmi, tomografi' bronskopi,

biyopsi, kanda kalsiyum yuksekli$i, idrarla fazla kalsiyum

atilmasr, deri testi" Sarkoidoz'un kesin bir'tedavisi yok'

Hastalt$rn gok yo$un goruld0$ti hallerde, kortizondan ya-

rarlanrhyor.- Bazr kigilerde gegici belirti veren Sarkoidoz'

bazt insanlan ise omtir boyu rahatstz edebiliyor' Zaman

zaman oldtrrucu de olabiliyor. Hastah$rn erken ve kesin ta-

nrsrnrn 6nemli oldu$unu yine doKorlar soylUyor.

' i,G r.,tffi#il r+tilffi #iilUffi$liil
Ticaret Bakanh$l ile bu konu hakkrnda goriiguyorduk'

Ancak daha once konuya farkh yaklagan Sanayi ve Ticaret

Bakanh$r ile bugtin gdrUg birli$ine vardtk. Dtigtincemiz re-

kabetinlgit gartlar altrnda yurutulebilmesi ve bayilerde tek

bir firmanrn de$il, di$er markalartntn reklamlarlntn da eqit

olgulbrde yaprlabilmesini saSlamak.
" Rekabet eqitligi sa$layabilmek iqin bayilik yo-

netmeliklerinde de$igiklik yapacaklannl soyleyen Akbay'

s6zlegmeye ekleyecekleri bir maddeyle reklam tekelini kt-

racaklarrnr aqlkladr. Akbay, yeni sozlegme ile Tekel ba-

yilerinde btitun markalartn eqit olgtilerde tanltlm ya-
pabileceklerini s6yledi' 

(26.01 .1 996 Htirriyet, ufuk sandrk)

ATATURK' UN SIGARALARI NASIL
YAPILIYORDU?

Gazi Hazretleri igin ilk sigara Samsun Tutirn Fab-

rikaslnda yapllmrgtrr. Sigara harmanlnt tertipleyen ve yap-

trran ilk Turk harmanctst Mazlum Bey'dir. Harmanda 9o-

$unlukla Samsun-Madendere-Tokat-Canik kokulu-Sttma

Suyu u" Qargamba ile Bafra tiitr'inlerinin 0st elleri ve ytik-

seli nevilerinin karrgtmt kullanrlmrgttr. Ktiguk bir havanda

saq incelifinde kryrlirak dinlendirilen ttitiinler, elle sanlarak

ozel kutulara ambalaj edilirdi.

Inhisar idaresi'nin kurulugu ve Cibali Tutiln Fabrikastna

ilk ve yeni sigara imal makinalartnln yerlegtirilmesinden

sonra Ulu Onderimiz iqin sigara yaplmlnl bu fabrika tist-

lenmigtir. Harman komposizyonu Bedri TUrkollu'na aittir'

ilk yaprlan sigaralartn damga yazlst Arap harfleri ile ba-

srlmakia iken 1928'den sonra Latin harfleri kullantlmtgttr'

TEKEL BAY|LER|HT YNEANCI

sicARA igirrr REKLAM YASAGI
Tekel Genel Mr.idurlugti, Tekel bayilerinin rakip fir-

malartn reklamtnl yapmastndan rahatstz oldu' Tekel, TUr-

kiye genelindeki 200 bin tekel bayisindeki Marlboro ve

Camel reklam tabelalannt yasaklamak amaclyla harekete

gegti.

Buna g6re Tekel, bayi sozleqmelerinde depigiklik ya-

pacak. eJ Oegigitdige gore, Tekel tlrunlerinin satldt$ ba-

yiler, iglerlerindotet<- bii firmanrn deSil, haksrz rekabete yol

aqmayacat< gekilde egit dlqulerde birqok firmantn reHtn
punotrn, OulunOuraOitecekler- Daha once Philip ltrlorb re
h...1. neynotOs firmalan Tekel bayileriyle yapttda s6z-

legmelerde, kendi firmalanntn drgnda reldam ydndta
izih vermiyorlardr. Bayilerin trenr aq h€nt de dg me'

-kanlartnda-bu rnarkalann tarfrrra yutef( gs.lE pilplar
bulunuyordu.

Tekel'in aldr$ br,r l€ran Td(d Gend ill0clifu{i Mehmet

Akbay g6yle agtklryon
Tekel bayilerinin, rakibimaz dan firmalarla yapttklan

sozlegmeler nedeniyle, bagka markalann reldamlannt ala-

madrklartnr tespit eitik. Bu durumun hakstz rekabete yol

aqmast nedeniyle harekete geqtik. Uzun sitredir Sanayi ve

BiR M|LYARuK giN, rUrUYonl
Qin'de yaptlan buyiik gaph bir araqtlrmada, 350 milyon

kiginin sigara igti$i, sigara igmeyen fakat igenlerden et-

kilenenlerin saylslnln ise 460 milyon kigi oldu$u aqtklandt'.

340 bin sigara iqmeyen pasif igiciler arastnda yapllan ve

resmi haber ajanst Xinhua taraflndan yaylmlanan arag-

tlrmanln sonuqiartna g6re, pasif igiciler de en az sigara

igenler kadar aynt sa$[k sorunlanyla kargt kargryalar' Arag-

trrmanrn sonuglartna g6re, 1 milyar 200 milyonluk nufusu

ile dtinyanrn en kalabahk Ulkesi Qin'de sigara igen ve pasif

igicilerih sayrst 8'10 milyon kigiyi buluyor. Bu durumda, ulke

nufu"unun 3'te 2'si sigarantn yol agtr$r sa$ltk prob-

lemlerinden etkilenmig oluyor. Pasif iqicilerin sigaradan en

fazla etkilendikleri mekanlar ise yUzde 67'1'lik oranla ev

odamt. Bunu '14.4'luk oranla i9 yerleri takip ediyor'
(30'01.1 996 Gazete Ege)

sicARA igivonurvt
NE OLMU$ YANI?...

'sigara iqme yasa$t tatstz bir gaka olmaktan qtktp 6z-

giirltiliimiize yonelen aqrk bir saldtnya donrigtiyor' Ya-

irndJ sokaklarda da sigara iqmenin yasaklandl$rnt go-

rebiliriz, neden olmastn?...
Bu asltnda daha vahim bir olayn belirtisi: Yagamtn

bEttrn zanlderinin salhk ya da ekonomi gerekqesiyle mah-

krrn editrnesine do$ru gidiliyor' Zar zor elde edilmig onca

6zgnllt*ten sonra igrenq ahlAkqrhk halkasrnt yeniden mi

Uoynurnr.za geqirece$iz? Tevk ilkesi irutlaka sa-

vrn*naltdrt... Valla btitiin bunlan ben demiyorum' Eski ve

lola$r kesik bir gavur gazeteci abimiz diyo bunlan' Jean

.laq,re" Brochier diyo. Niye yazdrltma gelince: Tabi ki ya-

r"n.- ttiy" yazmryrcak mtgtm? Bir kere bagta necip Y'Y'
qaftganlan olmak ttzere herkesin bu dehqetengiz, bu veciz

laflira katrldtstnt hissederim. Sigara madem ki yasak,

madem ki fenaysa o zaman BOS da iqmesin, bazt oda-

lArda da igilmesin di mi ama?.
lmza: MuhbirVatandag

(1 7.02.1996 Yeni YUzYtl)
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wffi$ffifliluiffiAilu $ffitDiur=L' r r w
T=H,lHncle ABD esferrrcrn I ig i

SADULIAH USUM| tam 300 milyon dolarr a$mrstr!.. vAqam,7, \,.h^n^,,^.^

fi",l_:,#,:*r{l,".l:l+i,l*q,,:{:"i il,iru[;t; i,#f,,ffi *1iBULUNDU: fUnXiyg riargrrrk yrtioe es nrn"rik"nlipi btiyuk y6p_ ;;;i; il kalmaz... Arkasrndan srra yaoancrAmerika sigara sanayii daha 60 yrl once i:!1, tiittin kullanmak oeiet<iyoiou. '-t5t- 
Jiluiuilor,tu,"rrnrn agrtrgrna getir. onun ar_dtg tilkelere goz koymuqtu... Her flrsatr de- kemizde Amerikan tipi tiitLin tiretimi yok de- k;r-d"; da t1tr-in ithalatr baglar... Boyrecelerlendiriyor ve oazar arayrgla.nr .tir- ne:_el_Tldar az oldugu igin ittratattan oaitia ;;i;;;r" sanayiimiz de tritijnumuz de ta_3ly?td,r: Amerikan ycinetimleri 'Oe f<onuya gare yoktu....

bir devlet politikasr otarak bakryor u" o, ,r"- ,^ Nlitet ,m, 1992 yrtrnda 365 mityon dolarhk "n"lil]iJl;'," Kayatroltu bucagr tijtr-in iire_yrglara yardrmcr oluyordu' "$ark tipi" ttittin ihrag ettik-... kargrrrsrnda ticirerinien Namrk ran, Hr-iseyin yanak veAmerikahlar' btiytjk bir pazar olan Av- 220 milyonu sigara, 145 ritygnu da tiitr-in Anmet Arrag da Tr-irkiye,nin 10 yrl sonrasrnrrupa'ya girmek icin cok ugrag verdikter, olmak i.izere 365 milyon dolarhk ithalat yap_ 
"V""il?"r,nug 

gibiydiler:halde bagarrlr olamamigtardr.-tr.inci otinva mak zorunda t"r01r,... 
-iis+, 

yrro--in_ 
*'"lilrorvuo" 

ihtiyag faztasr tritrjn va^ensavagr slrastnda bu ftrsatr yakaladrlar. Ken'di rac^attmtz 350 milyon oolar...- lthalatrmrz da 
"urq 

i;iril dciviz vererek sigara ithal eder_askerleri igin gcinderdikleii sigaratann 
-Av- 

350 milyon oolar... tggs y,iinJu o" <inerfi uii r"ki"""ir erimizre Tiirk riitrjnLrnri yok etmigrupa t-ilkelerinde halka 
.yayrlmasrnr sag- degigikligin o_lmayacalr anlagrhyor. oluruz, Bu gar'ar altrnda geqimini tr-ituneladrlar"- llk ah$kanhk oa oovlece. nagramig ,-,.. 

t"nla otrrin nilreiil."'n 
t"^"j,lg,r,-_t:l- iu6['v"n ,n"*rarrmrzrn da bir krsmr aQ kartr.,,oldu... Savas bittikten 

"orlr q3 oitin"eli Uir krye'ye pahafuya mal oldu... Her yrl kum- -Manisal 
tiltijn Lireticiteri adrna aqrktamauygulama ile "yardrm", adr altrnda iigara laraYa 

damlar gibi gelen soo miryon Jo- yapan''lsmair gahin'in s6zreri ise hara ku-gcindermeye devam ederek algkantrgr y'j- lardan mahrum tilA'd.
srnlastrrdrtir- gimdi, Aviupa sisara endiistrisi . eger, ruasretiin Ho"u yus"r,s 

,orsaydr, 
t"n'itilf:;:'tl|li"v" 

n"ru, ritkemizde birbtiytik <ilqr'ide Amerika ve inglliz t.il."nri tu- halimize brylk altrndan giiier"; "Dosflar airg- n"u"" ilr. Nedeni de yerri sigararartmrzrn iyikellerin elinde!' veri$te gdrslin" derdi..] 1980 yrrrndan sonra olmayrgr. sigaralarrmrzr dtizeltmeden, xa_Amerika|; Japonya ve diser rilkelerin si- bazr sloganlarla Trirk halkrnin, 
"ra"t,rr"" il;#; yabancr sigaralara agarsak rE pa_gara ve tutiin pazarlarrna 

.da deg.igik yon- moda haline gelmr$ti. son yrllarda "dzer- Iui*,.' i.up,,r,.nr$ oruruz. Bu sonue, Trirk rri_j9,T:"{fr:!X!f"ffn::;li;"Hll:lr:l i:iis";;?ilx:ff *"lumn,:i:J* ig:fi}i#lilr'ri'll'i'i'll''foi o,'u,,
rikalt trittin tireticil6rini ve sigara sanayiiniya- yrhnda da yabancr sigara ithat;tr sciz konusu itiiln iireti"ilerimizin dedikleri aynen--'gatabifmek iqin yeni rilkelerin, yeni pazartinn olunca aynt ydntemlei uygulandrr.. . .. grktr... Gece yarrra, arrnan kararrarra sigara it-bulunmasl gerekiyordu!.... rogo yit,noa ya- ,..^.l,nu]"," kargr olanlai veya elegtirenler, halatrnrn yolu agrldr... ureticilerin belirttikleripllan askeri darbeye kadar Ttiriiye, Ame- 'vatan haini" ilan edildi... Giigmeyi ve de- gibi krsa sure sonra sigara fabrikararr ku-nKa nan bu tur girigimlerine srcak bakmadr. liqmeyi onlemekle suglandr... lthalaitan para i"iJr." duvur. Qapta tritfin ithalatr bagtadr.Ara stra yaprlan sondajtar tepki gctrJti. \T1n^"yt., amaqlayan g"ur"t",. ve 'y€rr- 

n]n-Jt"""t,itun itharatrna krsrrama getirdi.Ancak 12 Eyltll 1980'de,darbe iie iqo;i,n; dakgrlan, "serbesi pazar'ekonomisi" vlya rrirx iti,ttinunun ihracr zorragtr. stokrarr eri-gelen askeri yonetim ve Turgut 6zal, bu ttir "drga agrlmak" sloganlan arasrnda. inantlmiz teOitmet lgin tLltr_inlerimizi ucuz pahatt de_gefigmelere yegil rgrk yaktr-.. bir kampanya ytirtiittiler'.' Kargr gorr-igler, bu *"J"n ,",ruk zorunda kaldrk.. onbinrerce. Ve"' 1984 yrknda Turgut ozal, bagbakan gtirLiltii patrrtr arastnda kaynair-gitti... Hete i;;-tili# y_aktrk!... sonuqta, ozat ve yan_otunca yangtndan mal kagrrtr gibi ge9irttigi l0JY" ihracatgtlanntn sigara ithalini des- orsr""",; yur.ittllou kamuoyu oluqturma ha_yasa ve kararnamelerle TLirkiye'nin sigara v-e teklemek igin bii gobek ltmaarnan kutoi... [r'"ti"0"i"",, ordu... 1980,e dek yabancr gir_tr.itijn piyasasrnr Amerikahlarateslim eIti... t1 Ege Trjtrin lhracatgrlarr eirtigi vrinetim xurutu r."i[iii,"i,"u" Amerikan yonetimterinrn de-yrl sonra gerilere ddnup baktrs_rmrzda Turgut ityesi Necdet Zrhnalt, o tarihlerde 96yre de- i"rn"Jidr iru"nu,. ardrna kadar yrkrldr.Ozal'rn attrlr mayantn tuttulunu u" i,ir_ migti:
Klye'nin arttk Amerika'ntn tLitLin pazarr haline "lhracatQt oldulumuz igin yabanct siqarageldigini igimiz burkularak goriiyoruz!... ithalatrndan en gok bizim to4.r"r'. g"rElil 6ZRl HUXUnAeteni

Gegmig vrllarda T0rkiye'nin yrllrk or- Ama g6rtiyorsunuz ki gok rahatrz.* oe1- iSfeSeyOi Unefrciiitalama tiitiin ihracatr 500 milyon iolardi.. tekliyoruz...Yabancr sigiralarr.itkemrzdegok =o:_t't UHEIlulYl
Parantn tamamt iilkemizde xahyorou.... tsea ra$bet gcirecek ve ha-rmanlanna daha gok KORURDUyrlnda sigara ithaline izin veriidikten sonra, Tiirk. Tiit0nti katma gere{i duyacakrardir... yabancr sigara fabrikara, faariyete geg-ilk yrl 1 milyon 800 bin kilo sigara ithal ettil. Bu.da ihracatrmrzr arttiracJk veiilkemiz r]re- tikten sonra. bizim de Amerikan ttjtLinLl ithalKargrh$rnda 28 milyon dolar 6dedik. Bu sr- ticilerineyarirsaglayacaktrr...' etmek zorunda kalacaQrmrz onceden bi-ralarda ithalat yanltlan "Keytimiz igin bu ka- Ttirk halkrnrn kandrnlmasrnda ttitiin ih- niliyordu. eOer. Ozainui,iritr"ri"itirr. rii-o"t"L::,l"ll^",?:ek ne,Qrkar" diyoilardr!... racatgtlanntn bdylece katkrsr otdu. Zraat t0n-iinii ve ureticiterini korumak istesfot ya-Ancak ilerleyen yrllar "evdeki hesabrn odalart.ve [ireticiler, ihracatgrlann aksine si- prlacak i9 qok kolaydr. On"" nn1"iifun 1pigargtya uymadtltnr'' g6sterdi... Zka, 1985 yr- gara ithalatrna kargr grktlar... Bildiriler ya- trittin tilkemizde yeteri t<aOar Liretitic tnOanllnda sigara ithalatr 59 milyon dolara, lll"ng Ankara ya heyetler gonderilbi.. sonra yabancr sigara fabrikalaln,n ug,lru",nu1986'da 118 milyon dolara,1988'de de 151 ama, Turgut 6zal'i soz d"cirr"[ ;il;,kin izin veiitebitirdi.

milyon dofara grktr!... olriadt!... zira, Amerikan tipi btiyLlk yaprakh tijtiinti
,- Tehlike sinyalleri ga|ryordu, ama arttk En garprct ve unutulmayan tepki, qe- TLirkiye'de uretmek miimkundu. Bu Liretimeoonu$ yollarr tamamen ttkanmrgtr-.. Ttir- qimini ttittinden sa$layan ureiicilerden qeidi. uygun bolgelerimiz vardr. Nitekim daha 1938

III^"'^ll pa'arlanmastna yardrmcr olanlarin Ustelik, 
.karEr qrkma gerekger"iinin-l"illi.t, ile 1942 yriiarr arasrnda itk denemeter Adana,

Drle^ agElannr brgak agmryordu. Nitekim, dodru Qtktl... lzmir'in Mendeies ilqesine badh Konya, Diyarbakrr. Bitlis. O'du. Bursa ve Krrk-
f veu ytlrncla ijrk0tticr.i bir tablo ile karqr kar- Yenikciylt-i ijreticileri adrna konugan Mehm"et lareli illerinde baglatrlmrg ve bazr bcilgelerde
grya kaldrk. 28 milyon dolarla gaka giOi bag- Begirli, qunlan sciylemigti: 'Ttirk'Tf.itunu iiin baganl sayrlabilecek sonugtar alrimrgtt...
lavan sisara ithalatr, besinci ytrn ionunia drsanlarda pazarararkenqimai etim;Jeic'ii-' l:ffi"lfjr",,n?"J3!#[0"*"n 

irq"Jind" ae
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Bu gahqmalar, Ingiltere'nin isteli iizerine
yaprlmrgtr. Amag, Tiirkiye'de kullanmak de$il,
lngiltere'ye ihraq .etmekti. Ancak, lkinci
D[jnya Savagr uzayrnca tiretimden vazgeqildi.

1965 yrhnda Tekel, Bucak'ta tekrar de-
neme iiretimlerini baqattr. Ancak, yeterli ku-
rutma tesisi bulunmadrlr igin iyi sonug alt-
namadr...

1984 yrhnda sigara ithalatr stiz konusu ol-
dulu zaman, bir Amerikan firmast, dtjzce'nin
Qilimli bolgesinde deneme iiretimi yapmak
igin izin aldr. Arkasrndan iki firma daha bu 9a-
hgmalara katrldr. Ktsa sUre iginde denemeden
normal 0retime gegildi, Dtizce'nin arkastndan
Adapazarr, Hendek, Manyas, Gonen ve Klrk-
lareli devreye girdi. $u stralarda biittin bol-
gelerde ilretim devam ediyor. 1995 ytltntn

T0rkiye rekoltesi 4 milyon 500 bin kilo olarak
tahmin ediliyor.

ESer, devlet 1984 yrhndan beri igi stkt tut-
mug olsaydr 1995 yrhnda rekolte belki de 25
ile 30 milyon kiloya kadar gtkabilirdi... Tiir-
kiye'nin yrlhk Amerikan tipi tutiin ihtiyact da
zaten 30 milyon kilo...

Demek ki, igler Amerika'ya gore de$il de
Tiirkiye'ye gore ayarlanmrg olsaydt, her ytl
tuttin ithalatr igin 150 milyon dolar ode-
memize gerek kalmayacakt..

Bu gergekleri dikkate almayan Turgut
Ozal, ige tersinden bagladr. Once yabancr si-
garalara kaprlanmzr ardtna kadar agtt... Akla
gelmeyecek kadar imtiyaztar tantdt. Ar-
kasrndan da yabanct sigara fabrikalarlnln agl-
hgrna izin verdi!...

$imdi, Tiirk 0reticisinin binbir emekle ye-
tigtirdili $ark tipi ti.itijniim0zu ihrag ederek
saSladr!rmrz doviz gelirlemizinin tamamtnt
yabancr i.ilkelere arma!an edlyoruz.

Yabancr sigara fabrikalartntn iiretimi art-
trkga, ithalatrmrz daha da artacak ve belki de
ddeyece$imiz d6vizler iki kattna gtkacak!.-

Gegmig yrllarda 'T0ttin delil paralanmzt
yakryoruz" diye tanma yaptlan destele karqt
grkanlann kulaklan gnl6m... Astl gimdi i9-
tilimiz her sigara ile tirtikte Tlrk Ttt{h ft€{-
cisinin hald<mr !rakan-* drn:rdarn havalara
savuruyon-z!.-.

Yabancr s€rrnaF ilerize lretle{*t gtlq-
lenince, yerfi fraca\ranrz da dyasdan si-
linmeye ba6lad- 19m yffi EgB tilftt fi-
yasasrndan mfiit + ar4 eet ima sryrsl
48 iken, 19tD ytr Xt'a" 1!P{ ttr da
19'a diigtii..- Bu 19 irsn 7\i e fecn
girketlerle ortald< lorrn gttqli drytu.
1996 t0ttin piyasasnda hr fdn lqr
gorebilece!iz?..

Tehlikenin, 0rdicfed & q-* l€rF
dilerine dogru geadaFi gfttr |itth fF
racatgrian, 1 984 y-da lilr H sdderi
hareketin 11 y{ ssra l('Fa e&rd( zo-
runda kaldrlar...

Ama artrk b kFten gEgrifi- lgiq -r'
racatqrlar birligi s€rt ti ffi yayrrtd. rrn
arkasrnr getiremed- Zra glCcriir Ft-
meyecegini anladrlar...

Bildirilerinde alrr suflart& va*
"Yeni pazarlar olugtundq *ri tek-

nolojiler kullanmak ve geldr$i ilfterit e*<o-
nomik kalkrnmasma yardrma olna dG.
giincesi . ile 0lkemizde faaliyetlerire izir ve-

ffiffi fi+fi i ffiff+g €ffi $ r u,,I Lt#'#iil
rilen yabancl sermayeli girketler, yeni bir tek-
noloji geligtirmedikleri gibi, tUtiin ihracatrnrn
gefigmesine ve pazar paylnln arttlrllmaslna
yonelik herhangi bir faaliyette bu-
lunmamaktadtrlar. Sadece dtganda bad-
lantrlarr ile "altct ve satrct kendileri olmak' gibi
ozellikleri dolayrsryla ve her geyden onemlisi
yerli ihracatqr firmalara sallanan tegvik ko-
laylrklarrndan yararlanmalan nedeni ile bUt0n
sekt6rtimtizii olumsuz yonde etkilemeye
dogru gottirmektedirler... "

lhracatgtlar, bidirilerinin sonunda gok
onemli gordiikleri bir tehlikeyi de $aber ve-
riyorlar:

"...Sonuq olarak fiyatlar kendi istedikleri
dijzeyde yabanct $irketlerce belirlenecektir..."

Agrklamada verilmek istenen mesai belli.
Yabancr sermayenin ithalattt, imalattt derken
Ttrkiye'ye yerlegtikleri t0tiln piyasalarrnr ele
geqirdikleri zamanla yerli ihtacatgtyt da sin-
direcekleri, yetkili makamlara duyurulmak is-
teniyor...

Tabi dahasi da var. Piyasalara tamamen
egeriren olduktan sonra altm-sattm fiyatlannt
kendileri belirleyecek... Tijttinlerimizi is-
tedikleri fiyattan alacaklar, istedikleri fiyattan
ihrag edecekler... Sonugta, Uretici de, tiiketici
de yerli ihracatQtmtz da yabanct girketlerin
oyunca!r haline gelecek!..

lsminin agrklanmas.tnt istemeyen bir ih-
racatqr firmamtzrn ycineticisi de duydulu kay-
gryr gu ibret verici sozlerle dile getiriyor! "Ta-
rihi hatlrlamakta yarar var. Osmanlt do-
neminde de kapittilasyonlann, Battya agtl-
maya gahgtr$rmrz bir dcinemde u$radt$tmtz
lelaket oldu$unu unutmamallytz. Liberalizm;
geligmekte olan ekonomilerin 'rekabet' ve
'globallegme" sloganlart alttnda, kendisinden
daha g0gl0 sistemlerin boyunduruQu alttna
girmesi anlamrna gelmez. Bagka bir deyigle
'haksrz rekabeti" dnleyecek onlemlerin altn-
masr, piyasa ekonomisi ruhuna ayktrt ol-
madrlr gibi, onun vazgegilmez gartlarlndan
biridir...'

AMEB|KAN TiPiTUTUT
EKENLER iSYNru HAL|NDE
Tiirkiye, yabanct sigara ve ti.it0n firmalart

igin tam bir cennet haline geldi. dUnyantn bir-
gok tilkesinde sahip olamadtklan imtayazlarl
elde ettiler. Hem kendileri hem kendilerine
hiznei veren $irketler, tlkemizin geqitli b6l-
gelerinde triti.in ekimi yapttrabiliyor sonra da
t0t0nleri gene kendilerinin uygun gordfikleri
fiyattan satln alabiliyorlar. Devlet ve Tekel bu
allrn-satrmlara kan gam tyor, Tiirk i.ireti cileri nin
haklannr koruyamtyorl

Amerikan tipi biiytik yaprakh ttitiin ekimi
yaprlan Adapazarr, Diizce, Gonen, Manyas ve
Krrklareli'nde yasa ve kural dtgt iglemler ya-
plryor. Yabancr sigara ve tr.ittin firmalarr veya
urtara ba!fu girketler bu bolgelerde tireticiler
ib pazarllk yapmadan, fiyat-belirtmeden, pa-
ralannr <idemeden ttitijnleri altp gd-
ttirebiliyorlar. Hatta, bir tek kurug 6demeden,
ilreticilerin ellerinden "Hiqbir alacaStmtz kal-
mamEtrr' diye ibraname alabiliyorlar!..

Halbuki, yasalanmtza g6re, paranrn ta-
mamr ddenmeden iireticiyi boyle bir ib-

raname vermeye zorlamak sug. Q0nki.i, ib-
ranameyi verdi$iniz anda ti.it[]ntin sahibi, ahcr
girket oluyor ve bagka bir yere nakletme
hakkr doluyor. Uretici, ibranameyi verdikten
sonra higbir hak talebinde bulunamtyor!..

Nitekim, bu yrl biittin Uretim bolgelerinde
aynr uygulamalar yaprlmrg.^. Yabanct firmalar
veya onlara hizmet verenler bolgelere geF

migler ve 0reticilere tiitiinUn fiyatlnl bile sdy-
lemeye gerek gormeden "Haklarlmtzt aidtk"
diye ibraname imzalatmrglar ve tijtiinleri allp
gitmi9ler...

Bir silre sonra tekrar gelmiqler ve girketin
tek tarafh tespit ettigi fiyatlar uzerinden pa-
ralarr odemeye baglamrglarlar... Bu arada fi-
yatlar agrklanrnca Adapazart'nda, Dtizce'de
ve Krrklareli'nde ktztlca ktyamet kopmu9...
Ureticilei ve Ziraat Odasr yoneticileri biiyiik
iepki gotermigler... Ancak, ureticilerin hak-
lannr koruyacak veya yol gdsterecek bir yet-
kili makam bulunamaytnca higbir sonuq all-
namamrg!...

$irketlerin tek yanlt tespit ettikleri ttitiin fi-
yatlan, maliyetlerinin bile altrnda. Orne$in,
180 bin liranrn iistilnde sattlmast gereken bi-
rinci kalite tiittine 140 bin lira, ikinci kalite tii-
t0ne 118 bin lira, tiqiinc0 kalite tiittine 68 bin,
dordiincti kalite tiitilne 38 bin, beginci kalite
ttitiine de 26 bin lira fiyat vermiqler.

Aynca, tireticilerin ve Ziraat Odasl y6-
neticilerinin iddialanna gore, kalite tespitini
girketin eksperleri yaptrklarr igin gene btiytik
hakstzhklar olmug... Birinci kalite ttitiinler ikin-
ci kalite, ikinci ve ijqiincii kalite ti.ittinler ve
ugiinc0 ve ddrdr.inctj kalite olarak be-
lirlenmig... Bu nedenle kilo bagrna 180 bin lira
bekleyen tireticilerin eline 118 bin lira, 150
bin lira bekleyen i..ireticilerin de 68 bin lira
gegmig... Qolu da beginci kaliteye itildigi igin
26 bin liradan kapattlmrg...

Adapazan Ziraat Odasr Bagkanr Hikmet
Karabayrr, iireticilerin sahipsiz bt-
rakrlmasrndan yakntyor:

"Tiirk Tiittin i.ireticisi, yabancr firmalartn
insafina terk edildi. Devlet, iireticiye ve onun
haklarrna sahip grkmryor... Amerikan Firmalart
veya onlara bagh qirketler, mtistemleke iil-
kelerinde bile yaprlamayacak uygulamalar ya-
pryorlar... D0nyantn hangi iilkesinde boyle bir
ahgverig goriilmiigttir? Parastnt odemeden ib-
raname alacaksrn ve ttittinu altp go-
tr.ireceksin. Sonra gelip pazarltk yapmaya bile
gerek gormeden, kendi tespit etti$in fiyatlar
Uzerinden odeme yapacakstn... kaliteleri
d090k gostererek bir de oradan fiyat dt-i-
g0receksin... ne iireticiler ne de biz, kim-
selere derdimizi anlatamtyoruz. Olaylara Dev-
let ve Tekel el koymalrdrr. AkSi halde, gelecek
yrl ttittin ekimi ya tamamen kalkar ya da gok
azalrr. Bundan da tilke ekonomisi zarar
gorilr..."

Krrklareli'nde yaSanan olaylar daha da il-
ging. Ziaat Odasr Bagkanr'nrn verdili bilgiye
gore, tiitrin ekimi yaptrran girket anlagma hti-
kiimlerinin higbirine uymamrq... TUtiin girketi,
kalite tespitini kendi ozel eksperlerine yap-
trrmrg. Ureticilerin gorilgleri hig ahnmamrQ. Ne
dtigtindUkleri bile sorulmamrg. Hem kalite
hem de fiyatlar gok dugiik tutulmuS.

Ureticilerle ihtilafa d09iin girket tem-
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sicileri, Dokuzhoyiik Koyii'nde topladtklan tri-
tiinleri bir gece yanst kagrrmrg... Ertesi g0n
0reticiler, depolan iggal etmiqler; ama bir tek
yaprak tiittin bile kalmadrgrnr hayretle gor-
miigler.

Ktrklareli Ziraat Odasr Bagkanr Necmi
Koyuncu, Amerikan tipi tilttln ekimi yaptrran
girketin tireticiye btiytk bir darbe indirdilini
soyluyor:

"$irket, rJreticiye sulama tesislerinin 2
milyon 800 bin liraya mal olacaprnr soyledi...
Ancak, rireticiye odeyecegi paradan 8 ile 10
milyon lira arasrnda kesinti yaptr. lhtilaf olun-
ca da bir gece iginde ttittinleri kagrrdrlar.
Sonra gelip kilo bagrna 30 ile 35 bin lira para
odediler. Ashnda tiittin0n maliyeti, verilen pa-
ranrn iki katr. $irkete qalrrda bulunuyoruz...
E!er verdikleri scizleri yerine getirmezlerse
6num0zdeki yrl iiretici, tritrin ekmeyecektir."

Manyas Ziraat Odast Bagkanr Hiiseyin
Dang da bolgesinde qok az ekim yaprldrlrnr;
ancak Uretcilerin, ahcr girketlerden memnun
olmadrlr igin gelecekte tiitrin ekmekten vaz-
geqebileceklerini soyliiyor.

Ttirkiye'de riretilen yabancr sigaralarrn ve
2000 ile 2001 tipi Trirk sigaralarrnrn harmanr,
$ark ve Amerikan tipi ttittinlerden oluguyor.
Bu nedenle her yrl 30 bin ton Amerikan tipi
tiitiin ithal etmemiz gerekiyor. Eler yabancr
sigara tiretimi artarsa tritrin ithalatr da aynr
oranda artacak!...

Her yrl yr-izlerce milyon dolarhk tiitiin it-
halatrnr onlemenin tek qaresi, yeteri kadar
Amerikan tipi ti.ittinti Tijrkiye'de i.iretmek...
Gegen ytl yurdumuzun gegitli bcilgelerinde
iiretilen Amerikan tipi t0trin tiretimi 2 bin 500
ton kadardr. Bu yrl 4 bin 500 ton olarak he-
saplanryor. Uretim biraz desteklenirse bu
miktarrn yrlda 25 ila 30 bin tona grkmasr igten
bile degil...

Ancak Krrklareli, Adapazan, Drizce ve
di$er bolgelerde yaganan olaylar oldukga d0-
gtindiiriici.i... Ureticiler, yabancr firmalarrn tu-
tumundan gikayetgi... Bu gidigle tritUn ek-
mekten vazgeqeceklerini sdyliiyorlar!...

Ureticilerin gikayetleri giderilemezse
Amerikan tipi tiitrin ekimi gerileyebilir veya en
aztndan yerinde sayar; boyle bir geligme,
Tiirkiye'yi yrllar yrh tUtUn ithalatrna mahkum
edebilir...

Ustelik, yabancr girketler bundan srkrntr
duymazlar. Belki de memnun olurlar. Ame-
rika'dan tr,itiln ithal ederler ve sigara tire-
timlerini siird[iriirler... Olan, Tt]rk eko-
nomisine ve r.ireticisine olur!...

Yabancr sigara fabrikalarr gahgtr!r s0-
rece, Tr.lrkiye, Amerikan tipi ttittin yetigtiren
iireticilerin sorunlannr Qozmek zorundadrr...

Ureticilerin beklentisini gimdilik 5 mad-
dede toplayabiliriz;

1. Tutiin fiyatlarr ekimden once agrk-
lanmah. 2. Kalite delerlendirilmesi, yasalarrn
tarifine uygun yetkili eksperler tarafrndan ya-
prlmafi. 3. Almlar borsadan gegmeli. 4. $ir-
ketler, ijretici adrna yaptrklan masraflarrn fa-
turaslnr satrcxlara vermeli. 5. Paralar ta-
mamen 6denrneden 0reticilerin ibraname
vermeve zorlanmasr kesinlikle 6nlenmeli...

TUTUNDE ALTIN YILLAR
GERIDE KALDI

Milyonlarca ttitiin iireticisinin sorunlarr
saymakla bitmez. D0nyanrn en zor iglerinden
biri tritiin yetigtirmektir. Tecruibeli giftgiler
"Tiitiin i.ireticisine yrln 12 ayr yetmez, 13 ay
gereklidir" derler. Ureticilerin, iglerinden kay-
naklanan zorluklara itirazr yoktur. Seve seve
katlanrrlar. Ancak gece-gtindtiz gekilen bu
kadar srkrntrnrn ardrndan eme$inin ve hak-
knrn gahnmasr, onlarr gileden grkarrr!...

Tiittin tireticilerinin en briyUk sorunu,
devletin kendilerine sahip grkmamasrdrr. 15
yldan beri hiiktimetler, r.lreticileri, tLiccann
dniine kurbanhk koyun gibi koymuqlardrr.
Ureticileri korumak igin kurulan Tekel, yrl-
larca tiiccar kesimine yardrmcl olmugtur. So-
nunda da Ttirk T0ttinuniin ve Ureticisinin ka-
deri, yabancr sigara sanayiine teslim edil-
mistir!..

Ttitiln iireticisi bu acryr unutmamtqtrr.
Geligmeler, yrllarca unutmayaca$rnl da g6s-
termektedir.

1980 yrhndan once de yaknmalar vardr.
O zamanlar da hLikiimetler elegtirilirdi. Ama,
yakrnma ve elegtiriler daha iyiye kavugmak
iqin yaprlrrdr. MeQer, elegtirilere ragmen Tiirk
TLit0nciilii$ri o donemlerde "altrn yrllarr"nr ya-
gryormug- O gLinlerin de$eri, bugiinleri ya-
gadrktan sonra daha iyi anlagrhyor!...

1974 ythnda Ecevit'in baqkanhlrnda ku-
rulan CHP-MSP hiiki.imetinin Tekel Bakanr
Mahmut Tlirkmeno!lu, daha bakan olur
olmaz aya$rnrn tozu ile tutiinde devrim yaptt.
Daha dolrusu yeni bir donemin sayfalannl
aqtr.

Yabancrlarla iliqkiler nasrl ytiriittihir,
ABD'nin dev girketleri ile ezilmeden bti-
zi.ilmeden nasrl pazarhk paprhr, ttit0n pi-
yasalarr nasrl ytirriti.iklr, r-ireticiler nasrl des-
teklenir, Tekel'in temel gorevi nedir? Brltirn

TUTUNEDE GUMRUK OYIJNU
Philip Morris, Reynolds, B.A.T. Mo no pol gibi yabancl karteller Batl'da srktgan pa-

zarlannr arttrrabilmek igin TUrkiye'yi kullanarak Orta Asya'ya yonelmek istiyorlar. Dlinyanrn
en kArh sekt6rlerinin bagrnda gelen t0trin piyasasrnda biJyuk bir po{ansiyel olugturan TUr-
kiyenin ve kardeg cumhuriyetlerle srkrgrkh!r, yabancr kartellerin i$tahtnt kabarttyor. Bunun
iqin dev girkeiler hassas UrUnler listesinde bulunarf yaprak tiitun ithalatrnda vergi uy-
gulamastntn kaldtrtlmast igin Ankara'ya baskryapryorlar. TUIUn Eksperleri Derne!i yetkilileri
ttltun Uzerindedonen ggrgeklerin agrklanmasr igin yetkilileri g6reve qa!rrda.

Dii4yanrri en karh sekt6rlerinden birisi olan tr-itUn piyasasrnda, Turkiye sancrlr giinler
yagtyor. Sigara aleyhtart kampanyalar ve yasalar sebebiyle Batrh Ulkelerde pazarr trkanan
dev sigara kartelleri gozlerini Ortadolu ve Orta Asya Ulkelerine dikerken, TLirkiye'deki si-
gara pazan da bu kartellerin ilgi alantnda: Phillp Morris, Reynolds, B.A.T. Mo no pol gibi
yabancr kartellerin uzantrlarr, Ttirkiye'nin ithal tiitilniine uyguladlgr yizde 25 oranrndaki
Gumrtik Vergisi'nin kaldrnlmasrnr istiyor. YUzde 25'lik verginin kaldrrrlmasr ile TLirkiye'nin
yabancr sigara r,ireticileiinin cirit attrQr bir r-ilke olacalrnr s6yleyen Tr.itrin Eksperleri DerneQi
yetkilileri T0rkiye'nin bu yontemle trilyonlarca lira kaybrnrn olacalrnl belirttiler. Ayrrca ya-
bano kartellerin Turkiye pazannrn yanrslra asrl amactnrn Orta Asya [ilkeleri oldulunu kay-
deden T0tijn Eksperleri Derne!i yetkililerine gore, "Ttirkiye'yi atlama tagr gibi kul-
lanacaklar".

'4986 ytltnda Tekel'in imtiyaztntn kaldtnlmasr ile peyderpey baglayan ABD tLltLinijnirn it-
halatrna, 1995 yrhna gelindilinde 300 milyon dolann iizerinde para odenmeye baglandt.
GiimrUk Birlili ile kargtltklt hassas l.ininler listesinde yeralan tUtUndeki yuzde 25'lik GUmriik
Vergisi, kartellerin isteli dogrultusunda kaldtnhrsa ABD trilyonlarca lira para kazanacak.
Tr.irkiye ise en dooal hakkr olan yi]zde 25'lik Gi.imriik Vergisi gelirinden mahrum kalacak.
Ttitt.in Eksperleri Demeli yetkilileri 'Ttirkiye kendi eliyle trilyonlarca lira zarara ugrayacak.
Buna kargrhk ABD kazanacak. BilindiSi gibi Tekel 2000 sigarasrnda ABD tr-ltunri kul-
lanrhyor. ABD bilWk wrgun peginde. Ulkelerinin grkarlarrnr gok iyi savunuyorlar. Orne!in
ABD'de Uretilen sigaralarda yi)zde 75 orantnda kendi tutUnleri kullanrhyor" diye konugtu.

Maliye, Tanm Bakanhlr ile Drg Ticaret Miiste$arh0r'nrn ortaklaga yurtitttl!u galrgma
kapsamtnda Tekel'e ait sigara fabrikalannrn ve patentlerin ozelleqtirilmesi qalrgmalarrnrn
yaprldrlrnr dile getiren TUtrln Eksperleri Derneli yetkilileri, boyle bir girigimin yaprlmasr ha-
linde sigara fabrikalannrn qahganlara devredilmesi gerektigini kaydetti.

Sigara fabrikalannrn cizellegtirilmesi kapsamrnda, Akhisar Sigara Fabrikast'ntn biiyuk
bir yabancr girket ile odakhk geklinde qahgtrrrlmasr, buna ek olarak Tekel'in Samsun ve
Yeni Harman gibi onemli sigara markalarrnrn lisans hakkrnrn yabancrlara devredilmesinin
planlandr!r belirtildi.

Ote yandan in$aatr tamamlanmak ilzere olan Samsun Ballca Sigara Fabrikasr'nrn
Franstz Monopol firmasrna, yine buna ilave olarak Tekel 2000 sigaraslntn lisans hakkrnrn
da Franstzlar'a devredilmesi dtigrlnUlLiyor. Ti.it0n Eksperleri Derneli yetkililer ZAMAN'a
yaptrklarr agrklamada "Ozellegtirmeler mutlaka yaprlacaksa, oncelikle o fabrikalarda ga-
hganlar ve trltr.in Ureticileri tesislere ortak edilmelidir. Bu ozellegtirme projeleri TUrk Til-
t0nciilti!ilnii, t0tiln rireticilerimizi, sektorde gahgan iggileri ve memurlan aqrr gekilde et-
kileyecektir. Yetkilileri gergegi agrklamaya davet ediyoruz. Gizli kapakh geyler yaprlmastn"

Vahit Yazgan
(ldir'a - Taman - 2.02.1 996)

dediler
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bunlarr Ttirkiye'ye Mahmut Tiirkmenoglu og-
retti. En biiytik gansr, kadrosu ve Grup Ti-
caret MLid0rri Orhan Ozet'ti. Ozet de aynen
bakanr gibi yeienekli bir insandr...

Yabancr dev sigara ve ttit0n iekelleri o
zamanlarda da vardr. Ttirkiye'den ucuz tiitun
almaya ahgmrglardr. Ama Ttirkmeno$lu
bakan, Orhan Ozet de Ticaret Miidtirti olun-
ca bir anda igler deSigivermigti.

Yabancr girketler bu iki kaleyi aga-
madrlar. Hem de h0kijmetin en grkrgrk za-
manrnda. Yani htlktimet, yeni bakan, yeni bir
kadro, triirin stoklan olugmug; tutlinler sa-
trlamazsa para yok, piyasa aqrlmak uzere,
tiitiin tireticisi yrllarca ezilmig, yeni hti-
kiimetten ve bakandan qok geyler bek-
leniyor!.. Amerikahlar da hukiimetin bu st-
krgrk durumunu bildikleri igin tirttjntimtizii
ucuza kapatmak istiyorlar.

Boyle bir ortamda bakan direndi... Ame-
rikahlar direndi--. Sonuqta boyun
e$en,yabano dev qirketler oldu. Tekel'in is-
tedifi fiyatr verdiler ve dolarlarr brrakrp git-
tilerl.. TLirk halkrnrn bu gizli savagtan haberi
yoktu. Yabancrlardan dolarlar gelince Ege,
Marmara, Karadeniz ve diQer bolgelerdeki
ttitr.inlere o zamana kadar kimsenin akltndan
gegmeyen yiiksek fiyatlar verilebildi. CHP'li
senator ve milletvekilleri de.tutun alrm mer-
kezlerini miifettig gibi izlediler. Tam bir des-
tekleme yaprldr.

1974 ile 1980 yrllan arastnda tiitiinde ya-
gadrklarrmrzrn hiqbiri mucize de0ildi... Hu-
kumetlerin kendi halkrnrn haklarrnr korumasl
goreviydi.. Asrl yanhg olan halkrnrn so-
mrirr..ilmesine frrsat vermekti... Turgut Ozal
ne yaak ki, halkrna kargr bu haksrzlrgr yaptr.-
Hem de buyuk bir suratle... Yalan yanllg slo-
Qanlarla... Gerqekle.i milletten saklayarakl..

iki anlayrg arasrnda buy0k fark vardt. Za-
manrn Ecevit hLikumeti ,.'e Teket Bakant
Mahmut Turknrenc!iu ile :arbeci gene'aller
ve onlarrn uzantrsr i..:':'-i C:a . :a:- ie's
goriig sergiledile.... 3' 

"z'z'. 
ae, 'zcz :

girketlere direni ... f ,j:',3' . _,43: a'- :
teslim etti.

Rnrri: a.. ^5+:. :-- .-;-:-

sonuQ guci': ege'. Ecevrt huri.-€i '€..3
onun anlayigrnCaki sryasai kadrolar DuEun3
kadar igbagrnCa kalrnrs olsaydr yabanci
tutrin qirketleri Turkiye ye yer-
laeomarronoklordi Vorlocqalor hilo ni-T'
yasaiarda istediklerini yapamayacaklarCr.
Tiirk Ttltrln tireticilerinin de yararlanabileceii
bir sisiemin iqine girmek zorunda ka-
lacaklardr!-.

$imdi olan olmu9...Turk halkr. Turk-
Amerikan tutirnu fa':ran,r,a 3r;gmrs.. Ya-
han.f efrlrotlo/ trll -r a.^a l.a .

mrqlar Rl r dr,' -. - .^'.. -
sonraTiirk halkrn:1,= i<:-:- : : - .?-:- -3

aealmasr iQin acil onlemler alnrairyrz. Or-
ne!in, Tekel'in iiretti$i 2000 ve 2001 si-
garalan, Turkiye iq piyasastnda d0nyantn en
iinlti yabancr markalan ile rekabet ede-
biliyor-.. Hepsinin toplamtndan dalta fazla
satabiliyor... TLirkiye'de 1995 yt|lntn ilk i0 ayr
iqinde Ttirk-Amerikan harmanlt yerli ve ya-
bancr sigara irretimi ve tilkeiimi, 32 milyon
200 bin kilo... Bunun 18 milyon 500 bin ki-
losu Tekel'in uretti$i sigaralar... Geriye kalan
13 milyon 700 bin kilosu da tiim yabanct si-
garalarrn sattgr...

D0nya devleri arastnda Tekel si-
garalannrn aldr$r y0zde 57.5 pay, buyilk bir
baqarr... Demek ki, istenirse T0rkiye'nin
gticu ve imkanlan birgok qeye yetebiliyorl..
Bunlar gosteriyor ki, Amerikan tipi buyOk
yaprakh ti.ittin ekimine, 2000 ve 2001 gibi si-
gara tiretimine Qok oncelerinden baglanmtg
olsaydr yabancr girketler ulkemize ge-
lemeyecek veya yerleqemeyecekti-."

Burada dikkat edilmesi gereken onemli
bir nokia daha var. Tekel'in kullandtft Ame-
rikan tipi tritin, yabanct sigara fab-
rikalarrndakinden daha gok.. Buna ragmen,

yabano $irketler Turkiye'de Amerikan tipi
trltr-in ekimine a!rrlrk veriyor, Tekel ise sa-
dece seyrediyor!..

Ancak, bunun sorumlusu Tekel de0il,
gelmig gegnriq hukilmetlerdir.. FiUkttmetler
Tekel'e genig yetki ve imkanlar verse yerli si-
gara r.iretimindeki bagarryr yabanct tiitiin eki-
minde de gosterecektir" Yabancr sigara sa-
nayinin Amerikan tipi tiitirn ekimine katkrda
bulunmasr iyi bir qeydir- Ancak, bu onlartntn
gdrevi de!ildir... Yapmak zorunda da de-
gildir. Eger, sigara sanayiine izin verilmigse
yabancr tilti.in ekimini tegvik etme, Ti:il j:','
letlnin g6revidir. Hatta, yabancl girkeilerin
ekim yaptrrdrgr bolgelerde devlet adtna
Tekel in denetlemesi, yasalarla, y6'
netmelikler ile sa$lanmahdrr... Tijrk Tutun
Ureticisinin haksrzhla ugramasr on-
lenmelidir..-

Tabii, Ttirk ekonomisinin ve ureticisinin
gelece$ini yabancr girketlerin insaftna terk
etmek istemiyorsak!...

Cumhuriyet gazetesinin 10-13 Ocak 1996
tarihli sayrlarrndan ahnmrgttr.

TUTUIUOE ABD'YE I5
TRTLY()NLUK PEsiI(E$
Milyonlarca tiltrin ureticisinin en ciddi

sorunlarr ytllardan beri qoztim beklerken
yabancr sigara sanayine ve Amerikan tutiin
urecilerine daha fazla kazanq sa$layacak
bir oneri hemen gundeme altndl ve Qa-
Irgmalar bagladtl..

f'.4aliye, GLimruk ve Tartm Bakanltklarr
: Te<e ve !:g Ticaret M jstegar.r!''nrn or-

-az a<A ... jrrli..ex er h;id'r ien bU Ca-

;-: :' , a3a'a s ja'a sansy c e' ij n s-
::: : c sl--: a- 'sa A-er (a l3-' :ha

,:'- : 1: .i id5 |ld: ItCg,

, l:a-. -:a,c. i5 rrrycn lirayr
.;-.,^. 

^*^^-x, i^jh
tqJd9r rvir I

d,:i ur d:rud dt tdud^,,. uv
- a^: r+ r I rakamlar heikt de I t)C

'a al1 r ?5aaaK.. .

Yaoarc :iiJn ithalatrndan alrnan gUm-
f -/. rrerg,srnin kaidrfllaca6r haberini duyan
herxesrn iqi burkuldu. Onceieri hiq kinrse

inanmak isternedi. Zira T'Lirkiye buyiik bir
tiitiin i.ilkesi... 3 miiyondan fazla insantmtztn
geqirni tiitUne ba$lr. Ustelik Amerikan tipi
tiitLinr-i yetigtirebilecek hava ve toprak ko-
gullarrna uygun qeEitli bolgeterirniz var... it-
halata biie gerek kalrnayacak kadar her
gegit iritun0 uretebilecek imkanlara sa-
hibizl .

Bcyle b r ulkenin sigara ve tutun ithai
e: -,:s . e r: '.1a' edr en tulJnierdcn altnan
:' \:: a;ca i3 .( g.rmriK \iergisinin kal-

Fa< ( iaca( blr tei( neden yok. .

- .1-: - Frir a<a- n oinentittco'' J "" '

.; ; I,l:-- S:e, I oe?irricn cilrpl;Z
, rLa - >,LjJI d rrl rdldtllld udJ-

:^: E:r e:e <apiiarrnrz, \rabanciii:ra
:::- s I J -:{. Ar'l:ncan }'aDar)oi sioata ,rau-

" 1? aa l n kui'irirnasi izrli Qrktr.. Derken
:,:-r ::.tf,lati q!inoetrrd geiLr, . 5orir,:J:it y'a-

cirrc sigara sanayr, yaprak titun ticaretine
ve e<imine ce el aitr.

l-urk Flukt-imetieri de rieste.qini sUr-
Cirr rrnce yabancr fitn ,aiar piyas;iar tmrza
lamamen egernen oldu.. 1984 yrlrnda
kliquk rakarnlarla baSlayan sigara ve btiyuk
yaprakli Anierikan tr-itun ilhalatr. 1995 yr-

Irnda 350 milyon dolarrn istLlne arktr!..
Yabancr firrnalarrn ve Tekel'rn ilrettt$i

2000 ve 2001 si!;araiannrn harmanrnda
yuzde 35 Vlrcjinia ve Burle;' tipi tUtiln iie
yiizde l5 yerli gark tipi tuiun kulianrlryor.

Yahanci srgara uretir-ni i/e tuketimi art-
trkqa tiitun rthalair da erta,).1i.... Niiekin:

neler yaprlabilir diye c,s---=-
TUrkiye'nin tuttrn ;.'".

eimek, Amerikan girketis'r- -

hiikumetlerin iqidir. Tutttn L':: - * : ::-
iigtirmek. urirnlerimrzi. ilrericire.;- -' .: :- --
nomimizi korurlak, bize dugen l.--. : -

Yerli sigaralarrmrzrn daha fazia sat -a:
ttit0n ihracattmtztn artmasr. tthatalt^rn 3e
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$inli'nin Durnanr ve TUrk'rin MakaFna=r

wffiffiffiffffMffiruTn ffiffit#fiffffituffi#fi w
gegen yrl Amerikan tipi trjtr.in ithalatr 20
mttyon kiloydu. 1996 yrhnda bu rakam 30

lllY:i lllgyy ge-eecek... Onrimrizdeki yrt_
rarda belki de 40 ile 50 milyon kiloyu bu_
lacak!..

I_rrlo,.V" Tritrin Eksperleri Derne!i,nin

lpl,S' gi gahgmaya gore, iki bin yrtrna-get_
meden Trirkiye,nin tritr_in ihracatlndan ejde
:99""qj. dciviz getiri, yabancr sigara ve
rurun rthatatt igin cideyecegi dcivizi kar_
Slamaya yetmeyecekl..

. Bu kogullara ragmen, ithal tijti.jnden
atrnan g limrr..ik vergisinin kaldrrr lmasr, Trjr_
Krye yr yabancr girkeilerin cenneti haline
getirecektir. Bu arada devletin kaybettigi
trilyonlarca lirahk vergi kaybr da y"O"ni,
girketlere hediye edilmig olacaktrr.

,,,, Yubln"l sigara sanlyiinin istekleri bitip
tuKenmek bilmiyor... 1984 yrllndan beii
eflqqlsl her geye sahip otdu... gimdi de
rurK tutun Lireticisinin tek guvencesi olan

I:li"l:g .goz foydu.. gu inda i"t"oigi;
l.ekel in ismi degil, varhklarr... Sigara fa6_
nKatan ve bazr cinemli sigara markalarr...
Yabanct firmalar bu konula da bagarrya
uragtrsa en bLiyLik rakibini ortadan kal_

^,__9":" 
maglarrna gidenler bilir; Heyecanla daha gor rutturensrgara tiryakilerinin dumanr on binlerce insanrn slkrg slkg otur_dugu tribiinlerde yolunlagrp mavimsi Oir gri Juman olarak satrarizerinde dolanrr d'urir.

Higbir gey, sporun verdili dinglik ile t0fiinden geten zehir
313:'n.q.+i 

geligkiyi grictLi projekdrterin rgrSrnda aqiga grkan Ougorrintti kadar garprcr kilamaz. top t<ogturintaine'kaoar geritimyaratlrlarsa, duman o kadar koyudur. 
-

. Ntltlkrin olsa da, bir arayi gelmig yiz milyonlarca einli,nintepe_sinde dolagan duman buiutlinnr g'6ienifs;insan.

,,,^,::,1"s-_,?:iglsi'nji' sesen ayki sayrtanndan birinde ya_

Xllln, rakamtar drinyadaki en yiiksek sigara triketiminin
Vrn oe_otctugunu gostermekteydi. NLifus gok olunca, tiryaki de
l11la. Ge,rei 300 mityontuk tiryiki sayrsr Uii miryarfr[n,;fusa g6regok bLiyrik bir oran sayrlmayabilir. Ama qocuk yaglarr Ustlindekinfifusu temel alrrsanrz oradaki oranrn oizlmkin" 'yJxrugt,g, o"rlidir. Ttirkiye'de de bu ntifusun ytizoe sC u sigaia'[iyor; yrizde
59'u erkek, yizde 44,ij kadrn.

^,-^-Q^,. ,I" 
Trirkiye gibi tilkeler bakrmrndan endige verici olan,

:K:lomlK ve. sosyal geligmeyle birlikte sigara tJketiminin art_maKta otugudur. Baskent Beijing'teki tiryak-oranr 19g4,te yiizde
38 mig; gimdi yLizde-SO'yi gegm-ig. ftirf<iye,Oe Je si-gara ve helepahalr.sigara igmek, erkeklerde ekonomik trrmanigrn ve ka_drnlarda sosyal serbesfl egmenin zehirli sim gesi say,imaz m,Z

ufgarantn zararlanil sayarak tiryakilerin keyfini kagrrmanrnelbette anlamr yok. Ttittindeki a bin gegif zarait,'maOoenin t<an_serden damar rahatsrzldrna kadar ne i"a"ii"f. t,".tal!a ya_kalanma rizikosunu hangi olqrllerde artrrdrgrni Olfr"v"n kalmadr.
- Arna, heniiz tam untirn,ytu ni[""i"" 

"""rii.Iyuri'nlr.t", "igurulg-ty.Tl*il .yo{un sigara igiten..yerreroe ilrsi 
'r.urs,vu 

or_Iunduldan tefrlikedir. Califomia tJniversitesi 
-fioiescirlerinCen

Stanton cbnu, Amerit€n rrp qelneji nin-;;rsH;; seqen yrl

ff3f, -T^ry..dumanattr, 
oiantaroaki "kaif iu.tul,s, ri_

:Kosyrrt sllrra tiyaldlerine oranla daha yriksek oldulunJ or_tala koym4tu_ Prdesonn ar€r,rmaj;;; gi,rli'*igur" or_

dtrmlg olacak... Trirkiye'nin sigara ve tilttln
pazarlarrnda tek tabanca olarak kalacakl..

^,. Yurilgl bitgiye gore bir yabancr girket,
Akhisar Sigara Fabrikasr'nrn yrlzde 75 his_
sesine talip. pazarlklann sLirdrjgti bil_
diriliyor. Eger anlagma saglanrrsi fab_
nKanrn yLizde 25 hissesi Tekel,de kalacak...
. . Aynr girket, ayrrca Samsun ve yeni
Harman gibi dnemli sigara markalannln li_
sans haklannr da satrn almak istivor.

Bir Franslz firmasrnrn aa gAiU, Samsun
Bal|ca Sigara Fabrikasr,nda_. lngaatr son
ylllarda biten ve makineleri yeni ihale edil_
mig olan fabrikanrn yLizde 55 hissesini satrn
almak igin pazarlk masastna oturmak
li,zerg . Fransrz firmast, aynca Tekel,in
bLiyrik.umuilarla piyasaya grkardrgl ve ya_
oanct ttrmatann korkulu rr.iyasr haline geien
2001 sigaraslnrn da lisans hakkrnr almik is_
tiyor.

Trirkiye Tritrin Eksperleri Dernegi, si_
gara tabnl(alarrnln ve yeni Harman, Sam_
sun ve 2001 gibi kaliteli sigara markalannrn
yaoancttara sattlmastna kargr. Bu konuda
nalrl.ad.rk]a1bir raporda bu trir ozellegtirme
projelerinin Trirk TijtLincijlr.igrinrj, tLitUn Lire_

manryla srirekli zehirtenen tiryakiterin kalp_damar sistemleri bunay3Ytf pn T sagladrgr hatde, dunr,arnlh otantar, b6yte bir direngsisterni geligtirmediHeri igin, daha az dtrmanOan Lha fazla et-kilenmekteyrnigler.

_^^_TVP oldulu igin olacak, ein parlementosu,nca 21 Araftk1995'te kabut editen ve y0rtirt[ige gt;si i5 i;--,- 1996,ya br_rakrlan.yeni bir yasayla halka afrk -ne'taaar yii varsa, srgaraigmek hepsinde kesinlikle yasaklan,yor ve a{i cezatara bag_lanryor.
Dlikkanlara, istasyonlara, yarr kapalt otobr-ls durar<ranna va_nncaya kadar, her yerde.
Qin, ilginq bir ornek. eUnkLi, Demirel,in son gezisine gi_

1",:1"^r," 
tanrk olduklarr gibi goz kamagtrrrcr bir:,geligme" surecirctnoe.

. Genel istatistiklere gore ise, ,,geligmig,, 
iilkelerdeki sigara tri_ketimi her yrl y0zde 1.1'oranrnda azafirf<eir, ;g"lii_kt" 

otan,, r.il_.kelerde yilzde 2.1 ariryor.

... Amerikan sigara rireticirerinin Ttirk hrikr,imetine ,,ithar ttj-t0nden ahnan gtimrrik vergisinin srnrtanma",na tuii,f,f. fUrt rnu-kamasrna uygulanan ek vergl ve anti_damping soru$turmalannl
kaldrrmayr" dnerdiklerini okuyunca bu noktayr j0g0nmeoen 

ede_bilir misiniz?
Amerika, kendi siqara ttjketimini stirekli azaltrrken, ,,ge-

liqmgkte otan" ri|keterd6ki tttketimi krtruklemekten leri t<almryor.

:X.:,Ylyf f.T"jik?l sirketinin riirkiye piv""""r" iJs,r eserenorougunu, tul(etimi kamgrlayrgrn ardrndan nasrl yerli ilretime geg_ti$ini, tiitrin rilkesi Trirkiye'nin nasrl Virginia ve Burley tr.jtr.jnleriithal eden duruma sLirrJkiendigini hep biiyoruz. SimJi .,r" o, tu_ttinrln tonundan alrnan 3 dolaiverginin f.J|ainf rnu'"in Juo,r.

,,-,^.1:T_ 
de Avrupa'nrn yaptrgr gibi nasamaktaOrraruf o"git, .,_Trnayarak.

Ustelik, makarna gantajryla.
Dridtik yerine konmanrn da bir stnlrr olsa gerek.

M0mtaz Soysal
H8riyet 06.02.1996

ticilerimizi, sektcjrde gahgan i99i ve me_
munan agtr gekilde etkileyecegini ileri sLi_
rtiyor; "Sigara fabrikalarrmrzln ve bazl si_gara markalarrnrn yabancr girkeilere sa_
urmastyla Cumhuriyetin kurulmasrndan
sonra T0rkiye,deki faaliyetine son verilen
HtsJt tdaresi, cizellegtirme yolu ile 60 vrl
sonra tekrar TLirk TrittjncLjh.igrjnde etiili
hale getirilmig olacaktrr.

Ozelligtirme mutlaka yaprlacaksa cin_
celikle- o fabrikalarda galiganlar ve tLitrin
urettctteri, tesislere ortak edilmelidir ve go_
gunluk hissesi muflaka Tekel,de olmahdti.

, . , fk"i halde Ttirkiye'ye ekonomik agrdan
nrQb-ir Sey kazandrrmayacagr agrk olan bu
ozettegtirmeleri, tesislerin hakiki sahibi olan
Ttirk halkrnrn, trittin rireticilerin in, sektorde
galrgan iggi ve memurlann kabul edecekleri
beklenmemelidir.

.. Yetkilileri, Tekel sigara fabrikalarrnrn
ozeile$tirilmesi konusunda gergekleri agrk_
lamaya davet edivoruz.

.20 .
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wffiffi$1$- ffiffifi'.fl ffi=g4u:1il tuffi#e w
Halklrruzl lt(andlnrnaya Son venilsinl

Erigilen en son verilere gore iilkemizin
dtg borglarr 2.6 katrilyon TL, ig borglarr da
'l .2 katrilyon TL olup toplam borg miktan
3.8 katrilyon liradrr. 1950 yrhndan bu yana
drg ticaretimiz surekli agrk vermigtir. Bagka
bir deyigle, drgahm (ithalat) drgsatrmdan
(ihracat) fazla olmugtur. '1994 yllrnda eko-
nomi yuzde 6 oranrnda bir krigulme gos-
tererek s.on elli yr|n gerileme rekorunu krr-
mrgtrr. Uretim yeterince artmidr!r gibi,
kimi zaman da azalmrgtrr. Niifus ise her yrl
ortalama y1zde 2.17'lik ytlksek bir hrzla
artmrgtrr. Kigi bagtna dtigen ulusal gelir,
1993 sonlannda 3004 dolar iken 1994 so-
nunda 2193 dolara inmigtir.

Ozetle akaryaktt, grlbre, ilag, tarrm ma-
kineleri,.lastik, yedek parga, tohumluk, da-
mrzhk hayvan gibi girdilerin sag-
lanmasrnda drga ba$rmll kahnmlgtrr. SOt
Endrlstrisi Kurumu, Et ve Bahk Kurumu,
Yem Fabrikalarr gibi tanmrn geligmesinde
kaldrrag iglevi gciren kurumlar ozellegtirme
yoluyla elden grkarrlmrgtrr. devlet tanma
y6n verecek etkili araglardan yoksun kr-
lrnmrgtrr.

TLlt[in ve sigara satrgrndan sa$lanan
gelir, ttltLin mamulleri drgahmrnr anca kar-
grlar konumda brrakrlmrgtrr.

Erozyon, verimli arazilerin tanm drsr
amaqlarla kullanrmr, gevre kirlenmesi, is-
sizlik, kaynak ve gelir dalrlrmrndaki ade-
letsizlik gibi sorunlara qozum ge-

tirilememigtir.
Tanmsal egitim de iginde olmak uzere

egitimdeki olumsuzluklar artarak srl-
regelmigtir. Kendi teknolojimizi geligtirme
konusundaki qabalar, crlrz ve yetersiz kal-
mrgtrr. Pamuk ve tekstil gibi alanlarda sa$-
lanan krsmi bagarrlar da geneldeki olum-
suzluklan giderememigtir.

Bir tanm ulkesi olmakla ovunen TLlr-
kiye; bugday, geker, et, srlt, urunleri, bit-
kisel ve hayvansal yaSlar, piring gibi bes-
lenmenin temelini olugturan dnemli rjrun-
leri bile bagka ilkelerden satrn allr konuma
getirilmigtir.

Gcir0nen o ki dunyadaki ilk kurtulug
savagrnt vererek br.iyrlk gilgltlklerle kov-
duQumuz emperyalizm, dolayh yollardan
ve gegitli goriintriler altrnda Lllkemize ve-
niden girmigtir. Driyun-u Umumiye ldaresi
IMF; kapitLilasyonlar, gumrrik birli!i; reji
idaresi yabanct sermaye adr altrnda geri
gelmigtir. Reklam panosunda, alaycr bir
ifadeyle bize tepeden bakan kovboy res-
minin altrnda "Marlboro 0lkesine hog-
geldinizl" yazmaktadlr. Neresidir bu Marl-
boro ulkesi? TritLinLi dLinyaca rlnlrj Turkiye
mi? Yoneiicileri de Marlboro iqen bagi<a
bir tLltLin ulkesi mi?

Bu sorunlarrn ustesinden gelmede
temel dayanaklardan biri, tarrm acrsrndan
kendine yeterliligi sallamak ve dr5satrmr
arttrrmak olacaktrr.

. llk hedef, tarrma dayalr sanayi kollarr
ve tanmsal girdileri de kapsayacak gekilde
uretim, teknoloji ve hammadde aqrsrndan
r-ilkemizin kendine yeterlili!i olmaLdrr.
Yerel ieknolojimizi hrzla geligtirmek uzere
egitim, bilim ve aragttrmaya onem ve-
rilmelidir.

r Nufus artrg hrzr kesinlikle agagr ge-
kilmeli. Tutumlulu!un bir erdem oldugu,
kitlelere anlatrlmal rdrr. Zorunlu olmavan tr-i-
ketimi ozendirici davranrglardan ka-
grnrlmalrdrr. Dtgahma daya| tUketim gor-
gusuzlu$une son verilmeli, yerli malr kul-
lanma ga$rrsr yaprlmalrdrr.

o Tagrmacrlrk, demiryolu ve de-
nizyoluna kaydrrrlmalr; 6zel araq luksune,
resmr araQ saltanatrna son verilmelidir.
Temel tuketim mallarr uretimi des-
teklenmeli, genig halk kitlelerinin salhklr ve
dengeli beslenmesi sa$lanmalrdrr. Ta-
rrmsal Llretim planlamast yaprlarak bugday,
geker, yag, et, sut ve sut Ljrunleri, yumurta,
tavuk eti, mevye ve sebzeler, pamuk,
tLitun gibi stratejik urunler muflaka kendi
olanaklanmrzla Liretilmelidir. Akarvakrt.
gubre, ilag, tarrm makineleri ve yedek par-
galar gibi 6nemli girdilerin sa!lanmasr,
drga ba{rmIhktan kurtarrlmalrdrr. Bu gir-
diler aklllrca kullanrlmalr; verimli arazilerin
tanm dtgt amaglarla kullanlmr, erezyon ve
qevre kirlili!i onlenmelidir.

o Akrlcr tarrm politikalarr izlenmeli ve
tarrmda segici destekleme yaprlmalrdtr.
Yeterli topra$r, hayvanr ve sermayesi ol-
mayan kuguk giftqilere kaynak aktarrmr ya-
prlmahdrr.

Bu onlemler zamanrnda alnro akllcr ve
bilimsel politikalar uretilemezse ulkemizi
Qok grlQ gunlerin bekledigi agrktrr. eLinkti
Tiirkiye, grrtlagrna kadar borq batagrna su-
rr-iklenmigtir. Bu bataktan grkrg da kolay
degildir.

Umut, uyuyan devjn, halkrmrztn uvan-
drrrlmasrndadrr. Yontem de oncelikle ona
ulagabilmektir. Bilim adamlarr, sanatgllar,
dLirust aydrnlar, btjrokratlar, teknik ele-
manlar, o!retmenler, oQrenciler, iggi on-
derleri gerekirse ev ev dolagmah, ger-
Qekleri halka anlatmalrdrr. politika ya-
ptyoruz diye halkl kandrranlarrn maskesini
indirmeli; rilkeye zaman kaybettiren, ulke
kaynaklannr isral ve talan eden ikivuzluler.
kigisel grkarlarr igin halkrn din duygularrni
somtiren ortaga$ artrklarr, etkisiz kr-
lnabilmelidir.

Yrice AtatLlrk'un "Birinci odevin Trlrk
ba!rmsrzh!rnr, Turk Cumhuriyetini, son-
suza de$in korumak ve savunmaktrr" buv-
ru!u ivedilikle yerine getirilmelidir.

Prof. Dr. Gengiz eakrr
Ziraat Mi1h. Odasr lzmir gubesi yon. Kur. Bgk.

Cumhuriyet 2S.0j.1996

rUnxiYE,DExi rUrUru TEKELi
IaEYLUL,DE ](IRILDI

Ttirkiye'deki ttitiin teketinin kaldrnlarak AEID'den tr.ita.in ithal edilmesine iligkin karar,
BLilend Ulusu'nun bagkanhsrndaki '12 Eyl0l hiikrimeti,, doneminde ahndr. donemrn
Gijmrijk ve Tekel Bakanr Recai Baturalp ile bazr biirokratlar, trittin tekelinin kat-
drrrlmasrnr ongdren yasa tasanlanna kargr qrktrklan igin gorevden uzaklagtrrrldrlar.
Tijttjn tekelinin kaldrnlmcs;.4BD'nin istekleri do!rulusunda, yunanistan,rn NRro'ya
donmesine kargr veto hakknr kullanmayarak rtirkiye'nin ulusal grkarlarrnr kol-
Iayamayan 12 Eyl0l askeri fonetiminin flke adrna verdili en onemli od-tinler arastnda
yer aldr. Prof. Dr- Qetin Yetkin'in 0mit yayncrlk tarafrndan basrlan "Tiirkiye'de Askeri
Darbeler ve Amerika' adh kitabrnrn 'AEID ve ortaklannrn lsteklerinin yerine Ge-
tirilmesine Bir dmek olay-T0tiin Tekelinin Kaldrrrlmasr, baghkh boliimde yer alan bil-gilere gdre ddnemin Giimriik veTekel Bakanr emekli korgeneral Recai Baiuralp, Bag-
bakan Ulusu'ya 10 Arahk 1981 tarihinde gonderdigi 6-1n-Bs2 sayrh yazrsrnda, ttitrln te-
kelinin kaldrrrlmasrndaki sakrncalara de$inerek ylsa tasarrsrnrn gikmas,na gereK or-
madrdrnr bildirdi. Baturarp, yazrsrnda gu gorrigrere yer verdi: ,,sigara sanayiiide; t-ta-
zine'ye risksiz gelir saglama geklinde ifade edilebilitek mali amaglaln yun, srra tijtrjn
tarrmrnrn ekonomik ve sosyar yeri de dikkate arrnacak olursa onemri bir gorev ifa edil-
mektedir- Bu nedenle, hiikilmet programrnda yer ardrlr igin sunuran yaia tasarrsrnrn
grkmasrna gerek ormadrlrnr takdirrerinize sunanm.,' eaiuritp, Urusu,ya gond"rJig, yu-
ztdan l1 gtin sorra bakanltktan aynlmak zorunda brrakrldr. Bir sure sonra Glimrtjk ve
Tekel Bakanhgr'nda hih?r teketinin kaldrrlmasrna kargr grkan bi.irokraflan temizleme
operasyonu yaprldr. ulrrsu tiikiinetinin Devlet Bakanr ve 

-Bagbakan 
yardrmcrsr Turgut

Ozal'rn doneminde, 3 Hzian iS6'da 11ZZ Sayrh yasa,nn 20,21, A8,41 ve 43 mad_
deleri yiirr,irltikten kaldrnldr.

Crnhriy€r 31.01.19()6
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wiffiA$uu\l ffi$\d,g,Hffiu'i,j'il L r,l w
Satrancl'ya ithal tritrin suglarnasl

G0mr0k BirliSiyle birlikte Avrupa Bir-
li$i'nden ithal edilen sigaralardaki gum-
ruk vergilerinin stntrlanmast, T0rkiye'ye
tiitiin ihrag eden ABD ile yurt igindeki si-
gara ureticisi sanayicileri harekete ge-
girdi. ABD ihrag miktarrnln dugmemesi,
sanayiciler de Pazar Paylnln da-
ralmamast iqin yurtdrqrndan ithal edilen
Virginia tipi t0t{.ine uygulanan yizde 25
oranrndaki gUmr0k vergisinin kaldtrtlmast
igin lobi faaliyeti baglatttlar. Yetkililer,
yurt iginde ozel sigara [iretimi yapan tek
grup olan Sabancr Holding ile ABD'nin
t0trln ithaline uygulanan gumruk ver-
gisinin kaldlrrlmasr igin baskt yaptt!tnt
bildirdiler. B0rokratlar, ttitune uygulanan
giimruk vergisinin ABD'nin iste!i do-
rultusunda kaldtrtlmasr durumunda, yerli
trreticinin yok olma tehlikesiyle kargl t<ar-

grya kalaca$tnt vurguladtlar.

AB ile G0mriik Birli!ine girigle birlikte
topluluga kargr birqok malda uygulanan
gumrtik vergilerinin slftrlanmast, ara-
larrnda ABD'nin de bulundu$u tigilncti
Ulkelerin Turkiye'ye yaptlklart ihracatt et-
kiliyor. Ozetlikle AB'den gUmrriksuz si-

gara ithal edilmesi nedeniyle satttgl tij-
tune olan talebin azalaca$t yonundeki

beklenti ABD'nin tepkisine neden oldu.

Tutiin ithalinde uygulanan fonlartn
azalttlmast ve g0mrilk vergilerinin d0-
zenlenmesi konusunda Maliye Bakanlt$t
ve Drg Ticaret M0stegarltSt'nda bir ga-

lrgma yijrijttjluYor.

Yetkililerden altnan bilgilere gore

ABD, Tiirkiye'ye ihrag etti$i ttltun mik-
tarrnrn azalaca!r yonundeki gortjgler tize-
rine T0rkiye'den tiitun ithaline uygulanan
yizde 25 verginin kaldrrrlmastnl istedi.

Yetkililer, tiitunun bir tartm iiri.tnii ol-
dulu igin g0mrijk birli$i kapsamtnda ol-
madt$rna dikkat gekerek, "Sigara, sanayi
malr. O yijzden topluluktan ithal ederken
vergi altnmtyor. Ancak topluluk zaten
tut0n tireticisi degil. T0rkiye tuttinij
ABD'den ithal ediYor" dediler.

ABD'den ithal edlen t{itiinden 0re-
tilecek sigarantn maliyetinin AB'den
gumruksuz ithal edilecek sigaraya gore

daha yuksek olacaStna dikkat geken yet-
kililer, "ABD bunu gorunce lobi fa-
alivetlerini artttrdl. Tiitun ihracattntn kt-

srlmamast igin ithalata uygulanan ver-
gilerin kaldlrrmastnt istiyor" dediler.

ABD'nin, TUrkiYe'nin makarna ih-

racatt igin baglattrgr sorugturmayt one

sijrdii$Unti anlatan yetkililer, "ABD, tOtun

ithalindeki fonun kaldtrtlmamast du-
rumunda, Tilrkiye'nin makarna ihracattna
stntrlama getirebilece$i yontinde gantaj
yapryor" dediler.

ABD'nin basktlartnln yant srra yurt
igindeki sigara ijreticilerinin de baskt yap-
tr$rnr anlatan yetkililer, "Zaten Ti.jr-

kiye'deki tek ozel sigara ureticisi Sa-

bancrlar. Onlar da iirettikleri malln pazar
payrnrn fiyat y0zunden diigecegi veya kAr

m arj lartnt n azalaca}r end igesiyle tiitijn it-
halindeki vergilerin kaldtrtlmastnt ls-

tiyorlar" dediler.

Yetkililer, ttittin ithalinden altnan ver-
ginin kaldrrrlmast durumunda, Dogu tij-
tiini.ryle yaprlan sigara ile yabanct tUtunle
yaprlan sigara arastndaki maliyet farktntn
yok olaca$rna dikkat gektiler.

Esra Yener

Cumhuriyet 31.01 .1996

TEI(EL, IUIARLBORO'YA
ATESi PUSKUNOU

Marlboro'nun iireticisi Philsa'ntn Genel Miidiirii Turhan Talu

'nun Tekel'e y1netttiili suqlamalara sert ya.nft geldi' Tekel

Genet Mildiirii Mehmet Akbay, kurumun mali durumuyla ilgili
yaniltrct agklamalann devam etmesi halinde hakstz rekabet
davasr ag aca kl a nn r sciYled i.

Philsa'ntn aEklamalannl "mesnetsiz, hakstz ve insafstz' bulan

Akbay, gu aEklamalan YaPtt:

- Yabancr sermayeli kuruluglar ite Tekd qtt gW rfc'fto
yaptyor.

- Teket serbesf pryas prbrma ugrt' ffi &'
Philsa' n n fiyatlanna kesinlikle kanglrrlv-
- Tekel gegen ytl 45 trityon lira ver1Ji re fur ffi- Tf
destekleme ahmlan ndaniyle HazirE'Ar ffif' eFr
yrt 92.4 trityon borca katgtltk gS fr*Wtt ffi dryfr'
Hazine ite olan bu itigkimiz yatunq t*Fra ffiz,:
itgitendirmez. Tekel'in Hazine drytnda kimqe Dorarn yt'
- Marlboro'daki vergi yiizde 72'den yhzde 67'e ga& &
2@O'in vergi yiikii ise yiizde 8o'den ilb &ffi' lragfi
avantajtmtzyok.

- Yaprak tiitiindeki giimriik vergisinin bizimle btr f,tFi y*'
Bizce yabanct tiittin kullanilan sigaralardan paket @ta OIO
ECU vergi ahnmah.

Sabah 18.(121996

BASTN AQIf(|JAIU|ASI
6 $ubat '1996 g0nu tznrr'3e oasin loplanttst du-

zenleyen EgE Boig€srioe( "13 T-:-r Trr Sa:g Ko-

oper-Xin FnslIcrter, 138 Dri ure ailna o|r Dasr' aq k-

i:tnasl !F4- ti,onir tnafy'6 t<srcmdaki gprt'$lert
vefiffirr*ira4ldada.

EqE *bi tltir fiyccnrn bayramdan hemen

oe frwr, pey akqelerinin odenmesini, te-
s:frnbir @amasrnr ve odemelerin hemen ya-

il rbtediler.
SiFa firetiminde her harmanda kullantlmast

lgnen hemen zorunlu olan Ege Bolgesi tutiinijnde,
kr4 arazilerde kota uygulamaslna son verilmesini ve

kdanrn aile bagtna asgari yagam standardt sa$layacak
qekikJe belirlenmesini isteyen yetkililer, Tiirk tu-

tfrrterinin tjretim, pazarlama ve tijketim aqamastnda
yabanct tekellere kargt korunmastnt ve ulusal bir tiitun
politikasrnrn izlenmesini, kryrlmrg tutun ve sigarantn

GB'de hassas uriinler kapsamtna altnmastnt, tutun

sattg merkezlerinin hemen oluqturulmastnl ve arttlrmalt

sattgrn hemen gerqeklegtirilmesini: tiitLln ureticilerinin

bu igleyiqte yeralabilmesi igin Tutirn Tarrm Satrg Ko-

operatiflerinin devlet tarafrndan desteklenmesi ge-

rekti!ini" dile getirdiler.

rUrUru TARInn sATIS
K()OPERATIFLERININ
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Her yrl Ege ekici ttittin piyasaslntn
aqrlg gilnleri geldi$inde usumda ant-
lar canlanrr. 1974 yltnda hentiz geng
bir delikanh iken yagadr$rm Tekel'deki
ilk mevsimlik iggi deneyimimi antm-
sanm.. Sang6l'un Dada$lt, Dinarlt, Kt-

zrlgukur koylerinde'tritLin yaztctst'
olarak yaptr$rm ilk gahgmalar... Yok-
sul da! kdylerinde ti.ittin Ureticileriyle
sofralarrnt paylagtu$tmtz gtinler. Ure-
tici goculu olmama kargrn tr.itun ola-
yryla ve onun gergekleriyle ilk ytiz
ytize geligim 22 ytl Oncesine uzantr.
Sonraki yrllarda Gediz ovastnda ure-
tici mitingleri, Uretici eylemleri, Ma-
nisa'da duzenledi$imiz ilk tiretici ku-
rultayr belle$imde birer foto$raf olup
onrime dtiger... O gr-inlerden bu yana
bunca uSragtya, m0cadeleYe kargtn
de$igen tazlabir geyin olmadt$tnt gor-
drikge tireticiler adtna iki kat tizU-
lurum.

Her yrl Ege'de Yaganan ttittin
oyunu bu yrl yine sahneye konuldu.
Onceki yrllara g6re Ege ekici tritiin pi-
yasasr bu yrl oldukga geg aqtldt. Hti-
kumetin bir turlu kurulamayrgt Egeli
ttituncuyu de vurdu. NihaYet 15

$ubat gtinu izmir'de sembolik bir to-
renle ve 250 bin liraltk bag fiyatla
tLitun piyasast agrldt. Tr.ittinculer bek-
ledikleri fiyatr bulamadtlar ve her yl
oldu$u gibi umutlartnt yine gelecek
piyasalara ertelediler. 13 milyonu
agan tritrin tlreticisinin eli yine bo$-
rtinde kalmtgtt..

Evet, tlitun olaytntn Ttirkiye'nin ik-
tisat ve politika tarihinde gok onemli
bir yeri vardrr. Reji idaresinden
Tekel'e kadar uzanan tarihsel stiregte
ttit0ncunun yazgrsr hep bagkalanntn,
yabancr kampanyalartn elinde ol-
mugtur- Aynen gimdi uluslararast te-
kellerin elinde oldugu gibi...

Grnfruiy€t dncesi donemde
Ufft olayt ffi itresinin denetimi al-
ffi le*rq re tanr iretbisi perigan
ofn4tr- Sgra Ffiln re tlhAr
d€satrrrn dael*tiil byeu
tekel yllarca t0th ddriG.E Er hF-
turmugtur. Piyasap lsdrn dF
turmug ekicilerin tut0nlerhi isGdlt F
yattan ellerinden almrgtr. Bu drnrrrr
kabuilenmek istemeyen tOhlnc0leri

kagakgrhkla suglamtg ve onlan takip
etmek rizere ozel kolcu orgUtleri kur-
mugtur. Osmanlt'ntn son ytllannda, bu
kolcularla trittin tireticileri araslndaki
gatrgmalarda dlenlerin p0 bin kigi do-
layrnda oldu$u belirtilmektedir. Cum-
huriyet d6neminde, 1925 yltnda tiittin
rejisi feshedilerek, yerine bugtjnku
Tekel idaresi kurulmugtur.

Tr.itrin, ulusal ve uluslararast alan-
da gtkar gattgmalannln qok keskin ya-
gandr$r bir iirundtir. Bu nedenle ik-
tisat tarihimizin de bir aynastdtr. Geg-
migte oldu$u gibi gimdi de ttittinde
yeni, modern Reji'ler soz konusudur.
Bunlar kendi grkarlan igin tilkemiz tti-
tUncrilu$unil yok olma noktastna ge-
tiren uluslararast sigara tekelleridir.

Gegmig yrllarda tilkemiz, tuttin
uretiminde dtinyantn bagta gelen Ul-

keleri arastndaydr. Ttirkiye'nin ytlltk

ortalama tuttin dtgsatrmt 500 milon
dolardt. Ancak 1984 ylltnda sigara dt-
gahmrna izin verilmesiyle baglayan
srireg, once yabanct sigara' fab-
rikalartntn, sonra da yabanct tutiinUn
ulkemize yerlegmesi sonucunu ge-
tirdi. 1994 yhnda drgaltmtmtzla dtg-
satrmrmtz bagabag duruma geldi. Bu
gidigle 2000 yrhna varmadan Ttir-
kiye'nin Turk tr-itLinr,inun dtg-
satrmrndan elde edece$i ddviz geliri,
yabanct ttittinlerin dtgaltmt igin ode-
yeceSi dovizi kargrlayamaz hale ge-
lecektir.

Tutrlnrimtize ve tiitunctiltiptimuze
6nemli bir darbe de GLimruk Birligi'ne
girilirken vurulmugtur. Htiktimetin du-
yar| (hassas) tirLinleri belirlememesi
ve gumruk birli$i anlagmasl straslnda
bu rirtlnleri Avrupa Birligi Konseyi'nde
korumaya aldtrmamast, Yabanct ko-
kenli krytlmrg ttituntin tilkemize ver-
gisiz fonsuz girmesi sonucunu ge-
tirmigtir. Bu geligme tizerine Amerikan
ttittinunden alrnan yuzde 25 gtimrUk
vergisinin kaldrnlmas igin ABD, ya-
bancr sigara tekelleri ve onlann yedi
qtaldan da basb uYgUanaYa Uaq-
EnSEdr-

tllirt hr drmtdtdar lssa st]re
sra Ht Tdd'h ef,nde bulunan
rfrsd *Fa ffirt<dannn yabano si-
grara tekeilerinin dine gegmesi teh-

likesini de beraberinde getirmektedir.

Evet, ulusal zenginli$imiz olan tr.i-
tunctilti$ilmUz yok olma tehlikesiyle
kargt kargryadlr. TUtrinde yeni Reji'ler
yaratrlmamalt, yeni Reji'lere geqit ve-
rilmemelidir. 14 ay gece gtindiiz bin-
bir emek ve gileyle tutLinLi yetigtiren
ekiciler acaba bu geligmelerden ha-
berdar mtdtrlar? Onlar btiytik zah-
metlerle ortaya qtkardrklarr tuttin bal-
yalanntn bagrnda, bu ytl oldukqa geq

aqrlan Ege ekici tutiln piyasastntda
LirLinlerini de$erlendirmeye 9a-
hgryorlar.

Bir bdltimu piyasantn geq aqtlmast
nedeniyle trittin koqanlartnl tticcara
kapttrmtg, gimdi tticcar Ya-
zrhanelerinin onlerinde paralartnt kur-
tarmaya galtgtyorlar. Su gtiruSii ve ts-
karta oranlartnr da kabul edilebilir bir
duzeyde tutmak igin gtrptntyorlar.
Bagka bir boltimLl de Lirtinlerini
Tekel'e vermig, bir yandan tirtin be-
dellerini almaya qaltgtrken 6te yandan
Tekel yetkililerinden, Turkiyenin en ka-
liteli tutuntinrin yetigti$i Ege bol-
gesinde kotalann artttrtlmastnt, hig ol-
mazsa aile bagtna saptanan kotantn
asgari yagam standardt alttnda ol-
mamasrnr istiyorlar.

$u iyice bilinmeli: Ttitunctilti$timtiz
igin tehlike qanlart qalmaktadtr. Ure-
ticisiyle, tticcartyla, sigara sa-
nayicisiyle, dtgsattmctstyla, sekt6rle il-
gili trim qevreleri ve yetkilileri uya-
nyoruzi Ahmtndan sigara sanayiine
kadar trim zincir gozden geqirilmeli ve
ttituncrilu$Umuz yeniden yapllan-
drrrlmaltdtr. Giderek iglevini yitiren
Tekel'e segenek olarak ttitun tanm
satrq kooperatifleri yaygtnlaqttrthp
gLiqlendirilmeli ve en ktsa zamanda da
ozerk olarak qahgacak birlikleri ku-
rulmahdrr. Britrin bunlar igin oncelikle
ulusal bir tutrin politikast be-
lirlenmelidir.

Ulkemizde yuzbinlerce ailenin
umut gigeli olan tutr.in soldurulup qu-
rirttilrnemeli, trltrlncti de ktis-
t0nilmemelidir. Ulkemiz, ekonomisinin
can damarlarrndan olan ttitUne ve tu-
tUncUye sahip grkrlmaltdtr.

Mehmet gakir 6RS I Kooperatifqi
29.02.1996 CumhuriYet
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Yarln diye bingey yoktun

Kendimi hafifge heyecanll his-
sediyordum: Bir sLin-i sigara iqmigtim; son
olsun kararr ile bir tane daha yaktrm. Bu
biter bitmez yataga girmeliydim. yarrn vr-i_
cudum dinlenmig, zihnim agrk olma|ydr.

Sigarayr igerken Hamid,den ve me-
sela bir davalaciro diskuru ve Ankara,nrn
unlri elegtirmecisinden kendi dilivle va_
zrlmrg, bir soyleyigi okuyalrm dedim; fa-kat
bakttm ki heyecanlm britun an_
layrgsrzhSlmr seferber etmig ve ben en
aqrK alay unsurlannr bile aflayrp ge_
Eryorum, hatta kabalagmak is_
tidadlndayrm, brraktrm.

Bu heyecan, giddefle ihtiyacrm olan
irykuyu gocundurabilir, onu nasrl de-
feimeli?

lshk galayrm veya bir turkLj mr-
rrldanayrm dedim, fakat ortaya yeni, yani
bana ait besteler qrktr: yarrna ait ih_
timallerin besteleri... ve ben, bu arada, si-
garayr tazeledi!imin farkrna vardtm Si-
nirlendirici bir Eey; bu sigarayl yakmakla
ne umit edebilirdim yani? Uyku masa ba-
grna gelecek de$il, hem de rgrk boyle ptrrl
prrrl iken?

Daha ikinci qekiligini yagryan sigarayr
oldiirdum, rgr!r sondr_irdr-im, yataga gir-
dim ve Allahr hatrrladrm; bana uyku ihsan
eylesin diye.

Uyuyamazsam gok fene olacaktr, der-
hal uyumalr jdlm. Bunun iqin de uykuya
en elverigli gartlarr gozetmem gerekti: Mi-
denin durugunu hesao eoerek sol ta-
raftma uzanmlg ve caia sL(!n ...e'ecek

bir konu aramala bagts;-- sl .r . i:,. 333-
meden kaloimin sol ia:.a':a a =,=-- _ - z
ttrladrm, saoa donor-. Ee::- - ::, :
daha rahattr. fakat ka;a-:a c . -:. ==j -

var gibidi: kafam goztug--, _-_:--! : -
iy,ce miyop oteki hipetmetroo : . : -: ;r:
gibi utangaq bir panik icnce,. r: K:.-:
kendimi zorladt, bu dana zor.zz .:
bunun sebebini buldu: Soi taraj'a :c:--
yatarken gevirdigr filmin kopmu9l,. Jr-
iedim Filim bir tabiat manzarasi ioi .e c-
benim eski usuh,imdu: Uykunun altrn c,-
dugu askerlik gunlerinde onun sayesince
pek iyi neticeler elde etmigtim. O Oa-
kikahk molalarda bile mrgrl mrqrl uyurdum:
Rast gele bir yere qoyle uzanrverir, doS-
dugum kasabayr bu kasabadaki qamhk
bir iepeyi dugunur, ovanrn bu tepeden
gorL.inUgunil dugunLir, boylece de si-
nirlerim gevgek, rahat ve mahzun dalar
giderdim. Bu bir kanundu, qUnkr-i her se-
ferincie aynr neticeyi vermigti, fakat igte
qimdi iflas ediyordu. Eskiden ve bi.itijn
hallerde orayr drigunmek yeterdi, bu defa
rse memleketimde bulunmak istivor.

bakqa hig birgeyi degil bunu istiyordum.
Hal boyle olunca bu mevsimsiz srla oz-
leyigini sokup atmaktan bagka yol yoktu,
ben de boyle yaptrm. Boyle yaptrm ama,
henuz ufukia uykuya benzer birgey go-
runmliyor, hatta ufuk bile gori.lnmuyordu:
Ufuk bir toz duman ardrnda. atomik bir
hrzla kaynagan krzgrnhklar, hoglanrglar,
umitler, sevgiler ve tiksintiler ardrnda kav-
bolup gitmigti.

Bu beni qileden grkarabilirdi: Tekrar
sol tarafa donerek br-itLjn bu yuzleri, dLi-
giinLiqleri, anrqlan sag tarafa brrakayrm
dedim; ne qare ki, brlytik bir klsmr da be-
nimle birlikte sola geqtiler ve ben bir, hiq
degilse yarrm sigara igmenin iyi gelip gel-
miyece!ini dt.igunmeye bagladlm. Bu
arada aklrma, iqti!im sigaralann saytsrnl
bulmak sevdasr dLigtit. Uzun uzun u!-
ragtrktan sonra, ikindiden bu yana igti!im
sigaralann sayrsrnr tam olarak bulmaQa
karar verdim, yoksa rahat ede-
meyecektrm. Bir paket bitmiqti" lkinciden
ne kadar kaldr!rnr, yani ne kadannr iq-
ti!imi anlamak igin kalktrm, rgr!r yaktrm:
Kutuda daha sekiz sigara vardr, demek
ikindiden beri tam otuz iki sigara iqmiqtim.
elimde olmadan: "Patla" dedim. Sonra da
avunaylm diye, bir sur[isu oflakEllara git-
migtir, dedim; fakat, aksine, akhma heo
arkadaqlardan iqtiklerim geliyordu. Bu
igde grkar yol goremeyince yatmala karar
verdim. Masadan aynlrrken oozum ye-
niden sigara paketine takridr ve ben kalan
sigaralarr laf olsun diye bir daha sayrnca
),'eJliane oiduklarrnr gordum. $agrlacak3rs.,3. al-(J cata Cernin sekiz say-
- -<: - '" z' ! :- I _,:-:{ S ==.?-iZ-

7.-?:: ,:.:,4- _r:-:_. :::>::-

lki yLiz yirmi iki, iki yirz yirmi bir, iki yLiz
yirmi, iki yUz yirmi... Bozuk bir gramafon
plagr gibi ve enfes, mukemmel derken...
gLinkii... gunku iki yiiz ykmi lira benim...
iki yLiz yirmi...

lgneyi plalrn qtzrlrndan kur-
tarabiliyorum. Qok quktir diyecegim; fakat
igime, belirsiz de olsa bir tedirginlik elem-
le, karrgrk bir tedirginlik golgesi dLigmug
gibi. Hrzll hrz|r saymaga koyuluyordum.
$ukretmeye bile vakit kalmamalr hatta
qiikretmeyi diigunmemeliydim bile:

lki ytiz on yedi, iki yUz on altr... igler
dUzelir gibi oluyor. Yriz iki, yiz bir... Bur-
nun igini grcrklayan derin nefesler, kafada
herqeyin dibe dogru gekiliqi, a!rr a!rr...
seksen bir seksen, yetmig, dokuz... der-
ken, imkanr yok, yetmig sekizi ge-
qemedim. Nasrl gigner geEersin kardegim,
nasrl gi!ner geqersin?

Yetmig sekiz benim orta mektepteki
numaramdt, yetmig sekiz, on iki ile on beg
yag arasrndaki gocuktur, gehirdeki mek-
tebde gegen ug krqtrr, biri qair, biri fut-
bolcu, biri pilot, biri cumhurbagkanr yapan
dort agktrr... Kasabadan, mahalle ar-
kadaglarrndan, evden uq defa ayrrlrg, r-iE

defa eve, anaya donrigtur. mektuplardrr,
imtihanlardrr, gegtim, diye garkr soyleyen
telgraflardrr. Yetmig sekiz...

AttrQrm gibi yorgana tekrneyi yataktan
frrladtm; rgrQr yaktlm. ikr tane de sigara
yakirm: Uykuymug, uyumakmlE, yarrnmt,
saglam vLicut, sallam kafa na-
zariyesiymig ve butun nazariyelermig,
artrk bana vrz geliyordu. Saate, benden
bagka kim bakarsa baksrn iki otuz beg
ce.tr. 'z<a:. ce.. inadrma. hicbirsev de-

:::: -:- :" :::'a::.- .:a"a_2.-. :=
_-- 

= 
- ., :ii ;.,-* - : =_--- -gse€ ,etmrg sekizde...

, {r : :€s : -*-a:e? Yetmig sekiz iki yLlz
, T- '-: ,:-e: . iokantaya, bakkala borg-
, ::5 .2: e clseli. pengesiz papuqlu ve...
::Fs: arKadaSstz bir musahhih olmak
:' - .,ar olmugtu? Umidlerin, kararlarn

_,3:, rengin her gegidin birlegmeleri ile rqrl
s aydrnlatttdr gelecek yrllann billurlan, iq-
,3rinden boyle soluk benizli yarrnlar Erkstn
oiye mi yetmig sekizin ruyalarrna stra stra
dizilmigti?

Yetmig sekiz sigaram olmayrqtna lanet
okuya okuya butitn sigaralarrmi iqtim. br-
tirdim, sonra da: uykuysa. uyumak bir
marifetse, al uykuyu oiyerek akgama
kadar uyudum.

"Hikayeler - Tarrk Bulra"

, a:r- 3- ::t[ T- 3-:. i :":g- -
--.(-S-:a': -a-{=:E 13,,8',E i[!f- ,, ;;
r,aa' -,a':-- i- -. -.::.-+ :N:r: -aaa- ,:r-

t -,J=' : =: a- =-=. =,3; :.:,;-_ :.:-
!,riaca<: 3:- :a-,: ia:i3-: ;:ra, r: -
i^^ . ,,-^ ^-Ues t --i=- '-a: 

=-=== 
.-TZ! !=- ,=

derhal ise g r,": -
Q^^.,,.- ^r-De))uz. JJ--_,_ ::._-- ==*-: =a.:-rritz r{nkcrn c:, -
Miikemmej, Drz :+ { ,"_:e n-

meden. oaha < -, -: : : : ::-=te- Ka-
fama hog bir tenra ( :: -=_:- ::s ar,gll
ve ben yumugacrk c. .3:e - -- soyier
gibi saymala devarn ec t...'--
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Aynr Drinyanrn
Uzeninde
Aynr kayanrn uzerinde
benim gibi bir peri

igte orada duruyor
duamrn sonunda

ellerimizde hig tUtmemig birer ct!ara
hep gri birer orumcek yanrmtzda

atmaca gahin, boynumda kul torbasr
orada aynr dr-inyanrn Uzerinde.

Rasit OZTURK

TEI(EL YapFak
TritUn ig;letrne
lU|r,idtiFIUgti'rte

Ug yrlhk Tutun Eksperleri Yuksek
Okulu'nu bitirdikten sonra okulumuzun
intibak programtna katrlarak, dort yrlhk
lisans e$itimini tamamladrm.

Yururlukte bulunun 14.07.1965 Ia-
rihli 657 sayrh Devlet Memurlarr Ka-
nunu'nun tesis edilen srnrflar baghklr
36. maddenin "Ortak HukUmler bo-
lumunUn A bendinin 12-d frkrasrntn
son cumlesi" Anayasaya aykrrr bu-
lunarak iptal edilmigtir. (06.09.1995)

lptal kararr 1 1 .11 .1995 tarih ve
22460 sayrl Flesmi Gazete'de (sayfa,
23,24,25) yayrnlanarak yLirUrlUgu gir-
migtir.

Bu nedenle iptal hukmUnun yu-
rurluk tarihine gore "intibak ig-
lemlerimin" yeniden incelenerek ka-
deme ilerlememin sa!lanmasr hu-
susunda gereginin yaprlmasrnr ve ta-
rafrma bilgi verilmesini arz ederim.

NOT: Kurumdan istifa etmeden
T.E.Y.O.nun lisans tamamlama
programrnr (4 yrlhk) bitirenler bu di-
lekge cirnegi ile kuruma bagvuru ya-
parsa kademe ilerlemeleri ger-
geklegir.

W',#,iI fl....H,iltl 'i,,I ffi ,.il.'. HiFl W
TUTE\/ l'(unuluycDl.

Uzun sllreden beri kurulug gahgmalan yUrutulen "TUtun Eksperleri Vakfr"nrn
tl-UTE\4 kurulug bagvurusu yaprldr. 19 Mart 1996 tarihinde vakrf senedinin mah-
keme tarafrndan tescil edilmesi beklenmektedir.

1995 yrhnrn son gunlerinde vakfrmrzrn kurulmasr igin yo$un gaba harcayan ve
ba$tgta bulunan arkadaglanmrza tegekkur ediyoruz. Vakflmrzrn kurulugu igin
1.500.000.- TL ba$rgta bulunan arkadaglarrmrz vakfin tescilinden sonra,
1.000.000 .- TL bagrgta bulunan arkadaglar ise balrglannr 1.500.000.- TL'na ta-
mamlamalarr halinde vakrf uyeligine kabul edilecektir. Daha griglti bir TUTEV iQin
kurulug agamaunda katkrda bulunamamrg arkadaglarrmrzr da aramtzda gorme ve
amaglanmrzr gergeklegtirmek igin daha hrzh yol almak en bUyLik dilegimizdir.

Tegel<l(Un
05. 1 2.1 995 Tarihinde Yiir0tmekte
oldulum Saruhanh Yaprak Tiit0n
igletme Mtidiirliigti gcirevimden
ahnarak Manisa Merkez
Miidtirlii$tinde gegici
giirevlendirilmem ile ilgili olarak
gerekli duyarhllgr gtisteren ttim
meslektaglarrma sonsuz
tegekki.irlerimi sunuyor, bundan
bciyle mesle!e ve meslektaglara
ycinelik tlim konularda gerekli
duyarhh$rn gcisterilmesini diliyorum.

Kazlm Karaahmeto!lu
Tiiti,in Eksperi

Tanrrn Haftasl 'S)Gi
TMMOB Ziraat MUhendisleri Odasr lzmir gubesi ta-

rafrndan 10. 12. Ocak 1996 tarihleri arasrnda lzmir Ata-
iiirk Ktiltrir Merkezi'nde dr-izenlenen Tarrm Haftasr '96 er-
kinliklerinin birinci bolUmiinde Tarrmsal Egitimin 150. Yrl
Donlimii Kutlamalarr yaprldr. 10 Ocak 1996 giinu og-
leden sonra duzenlenen panelde Prof. Dr. Ayhan
QIKIN'rn yoneticiliginde "Tarrmda Orgr-itlenme Sorunu"
iglendi. Panelist olarak Ziraat Yuksek Muhendisi Ufuk
Kumtzt, Ziraat Yrlksek Milhendisi Ata Unver, Dog Dr. Erol
Akrn, Dr. Mustafa Kozan ve Ziraat Mijhendisi Yagar
Uysal'rn katrldr$r panelde genel olarak "Tanmda 6rgr..itsel
alt yapr oiugturulmadan GUmriik Birligi ve AB'ne gi-
nlmemesi gerektigi, Avrupa'daki drgtitlU tarrm kesimi kar-
gtsrnda kendi orgritsiiz tanm sektoril galrganlarrmrzr ko-
ruyamayacagrmtz, bu nedenle Tiirkiye'de ureticiyi ve tti-
keticiyr koruyucu orgr.itlenmenin; vakrflar, dernekler, bir-
Iikler ve senCikalar olarak hrzla sa$lanmasr gerekti$inin
iglendigi panele Tutun Eksperleri Dernegini temsilen
mesieKaglarrm zdan bazrlan katrldrlar.

UYELII( ATDATLAIII
17.'12.1995 Tarihinde yaprlan Olalan Genel

Kurulumuzda iiyelik aidatr 250.000.- TL olarak kabul
edilmigtir. Tiitiin Eksperlerinin tek mesleki rirgiitii olan

derne$imizin faaliyetleri Uyelerinden sa!ladlgr aidat
gelirleriyle yUriitii I m e ktedi r. Uye a idatlarr nln

toplanmasl ve gcinderilmesiyle ilgil olarak igletme
m0diirii meslektaglanmrzrn gereken ilgi ve hassasiyeti

giistermelerini istiyoruz. igletme miidUrlerinin
kadrolannda bir eksper dahi olsa aidatlan ayhk

peryodlarda, isim listesi ve banka dekontuyla birlikte
gcindermeleri halinde hesaplarrmrzln kontrol[i
kolaylagacalctlr. Ayrrca, Tekel drglnda gegitli

kurumlarda gahgan meslektaglanmlzla, emekli
liyelerimizin de gereken duyarhh$r gcistereceklerine

inanlyoruz.
Tegekkiir ederiz,

Aidatlar igin: Ziraat Bankasr Alsancak (izmir) gb.
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ismim Annem - Babam

Aybiike Meltem - Secat GIiNCOR

Kardelen " 1'

Andag ilayda Andag' Cihan lZMlRti
Ekin Ege Tiirkan - Ahmel 0KUMU$
Giilce Nihal - Haydar TUNCAY

Zeynep Selda - 0mer AKI$

Seyid Ahmet Raile - ihsan DEMiR

$a[rr Aynur - Sedat YILDIRIM

Deniz Sevgi - Hasan KARTAL

Do!um Tarihim
07.11 .1S95

01 .01.1996
05.01.1996
13.01.1996
13.01.1996
23.01 .1396

28.01 .1996

1 2.02.1 996

26.01.'l996
31.08.1995

Ziraat Mrihendisleri Odasr lzmir $ubesi; "Tiirk
thinc0lti gii ne ya ptr klarr katkr larrnda n ve bagarrI

!ll!*+T{an" dolayr Derne$imiz Onursal Bagkanr
Sa;r(L|Er OZF ve gazeteci-yazar Sayrn Sadullah

Ury*'Vl odirllendirdi.
8 $ulil lI1- k*ra'dar rr"i-"r',1"nen " 1 996' da
Tiit0ncf,p h - Gcbcedl, fanisa'dan

Seslenig' ld *, h' SlgrGeri Odasr
adtna, Cetal gfHffirf PrsL I)r. Trna

TANER tarafitlr n Gfc r Zied
Miihendisleri Odas bFJe ltr H. D.

Cen giz QAKI R tarfr lr5 lElIts
birerpff15-,

Qocuklarrmrza saphk ve bagarrlarla dolu uzun omUrler di-
lerken, anne ve babalarrnr tebrik ederiz.

Hiilya KIR - MedeniORAL (Nigan)
Fatma - Birol TONYA
Hatice - Sevket KUCUKKARACA
Nikah, di,i$iin ve nigan tiirenleriyle evlili$e merhaba
diyen meslektaglarrmrzr, eglerini ve niganhlarlnt tebrik
eder, sa$hk ve mutluluklar dileriz.

BA$SAGLTGI
Y.T. igl. ve Miies. Miidiirlii!iinde gcirevli

meslektagrmrz Umit Akprnar'rn babast Fikret
Beyefendi 27 .O2.1 996 g i.i nii vef at etm igtir.

Merhuma tanrrdan rahmet, meslektagrmtza ve
yakrnlanna bagsa!h!r dileriz.

Y.T. igletmesi tUUaUrliigtinde gorevli
meslektagrmrz Mustafa Erdolan'rn babasr Tahir

Beyefendi 14.03.1996 giinti vefat etmigtir.
Merhuma tanndan rahmet, meslektagrmrza ve

yakrnlarrna bagsa!h!r dileriz.

Kiraz igletme mUOfirii meslektagrmlz Fuat
Cogkun'un anneleri Fatma Cogkun Hanrmefendi

14.&3.1996 giinfi vefat etmigtir. Merhuma
tanrdan rahme! meslektagtm tza v e ya klnlanna

bagsa!lt$r dileriz.

BA$SAGt-lGl
izmir TekelY.T. igletme Miidiirti ibrahim

GULEKiM'in annesi Nigar GULeKivl
Hanrmefendi 04.03.1 996 tarihinde vefat etti.

Merhumeye Tann'dan rahmet, meslektaglmlza
ve yaklnlarrna bagsa$h$l dileriz.

8.
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ORHAN()ZET
oNURSAL BA$KANnnrz

:dii{r,i'l']1f3::i'$i"u'JiJil",:iff;;rui,:t?'1i?::;l[?;."eagda merni bu,unan olersey,e sayn orhantaraftndan bir grikran plaketi tutoir-"orlji'\q' "'sr rra segrror' nendisine dernegimiz eski bagkanr rrrrrliitu diffi;ffi;
r|.jrtjru EKSPERLER| DERNEGi

1995 YILI OLAGAN GENEL KURULU D,VAN ,O$AO"'.IGINATiittin Eksperlisi gcirevine bagladr$r 1954 vrrrndan bu yana, ,"1:,.g:T, Modfirraig[ brinyesinde Tritiin Eks_
peri' $ube Mridtirti' Genel Miidiiii"ti-"'itgr ve nitrayet'cenll lioao, orarak trer t<aiemeoe temsir ettigi mes-:?:il#:"Jltr lJ;:lfl: $il"j."ffii;' 

in'",.'","d. rti.r, t:tu"tiiiosonon 
"o-nr",,vr"-vogruran, edziim yolra'

Kuruculan arasln-da yer alarak bagkantrgrnl yaptrll T0t0n Eksperleri_sendikasr biinyesinde ve hali hazrrda
iivesi bulundu$u Tiitiin i1;n"tr".i'J"itJgi'vo"".ir ir."il;;;;|rrgr goneyreri,;;;"- mesrek srubumuzun
vaki problemlerini her platformda qd;t: 

'tugt,rn,"-9"i""":nliliroe,,rftr]n_E_kspertigi yiiksek okulunun ku-
rulmasr ve faafivete gegirilmesi 

'i"t"i"rr"or- "i brv,* p"il"i,o, orarak rtrtiin Ek-sperrigi mesrelinin bu_
siinkii akademik htiviveie t"""stTj'"111:k otun; i"nJl;Gi'r,:- .:gkfi orougu 16 yrrrndan siiniimiize
kadar' birbirivle vumak olmus f irk til,ii;;*igiinrii ;; il;; ilsperrioi mesreginin busiinkii sorunfarnr ve
geleceliyle ilgili endige ve umutlarrnr gahsi problerni r."our 

"oir.t, ^oll "gl.g catri topm-aaan, sorukranmadan
ve higbir zaman vlmadan utivurr Lir sl,irt "it^*""ni";;;uil"ererini, tecruoesiru ve yuresini bu amaca
vakfeden; Kasrm 1ee2 yrtrnda ta,".J 

",o,i, rg6s_rgao il;;;;,",.rapsayai4il; iir"rin" Konusmatar,,
isimli kitabrnrn cinsciztind; ;-";;#ttlJ.i,i".ronug,n"vu 

isoi'ii,nau Teke'de oagradrm, drigtinmeye dahailjl;;j,ll1u*",' gcirev savrvorum..." scizreri r,:rrirrr*.fi"5-ui: karsr duydug, 
"oru,,,.,irrugun mtitevazi bir

Krsacasl fani bir otlul gok az kigiye nasip edebirecegi bttiin b.u morar.deserreri gahsrnda toprayan De-
lerli Btiviiltimtiz savrn orhan o;';,'Taiti;,ier."p"rr"iii;;;G;;rrsar 

Baskanirgr paylsinin verirmesini asa-::iii:'rir:"H:"; bulunan il'ii;il;:rteri oernegi riv.i# 
"i"-n Gener Kuiura 

"rnur.r.,n, tarep eder,
1

J


