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TUTUN
PLATFOtllulU'NUN
c)AGRrSl
Yetkililer tarafrndan yaprlan aErklamardan anlagrlryor ki, Turkiye Sigara
Pazan, ozellegtirme yoluyla, yurt iginde
uretilen veya ithal edilen ve iEinde yalnz
%15 Turk TutunU bulunan Amerikan
Blend sigaralara terk edilmek uzeredir.
Bu, Turk TUtunUnun kendi vatanrnda
sigara pazarndan kovulmasr demektir.
Sigara pazarnt ele gegirecek qok
uluslu girketler sonugta Turkiye'de ekici
tutun piyasalarrna da hakim olacak ve
piyasalarda fiyat dikte edecek konuma
geleceklerdir.
Kagrnrlmaz sonuQ; Turk Tutunu uretinin dramatik gekilde azalmasr ve tutun
ureticilerimizin katlanrlmaz olgude gelir
kaybrna uSramalan olacaktrr.
Devletin sigara uretiminden elde ettigi geliri ve TUrk Tutununun kaderini, gok

uluslu girketlere devretmek milli ekonomiye hiqbi rgey kazandrrmayacaktrr.
Bu gidig durdurulmazsa, yakrn bir gelecekte Turk Tutununden ve tutunculu$unden ancak bir anr olarak s6z edilebilecektir. Turk Tutunu ve tutun ureticileri

boyle bir cezaya asla mustahak degildir.

rUrUru uRETiciLERi ve Unerici
KURULU$LAR|
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rrJrUru SEKTORUNDE gALtgAN

iggilen,

MEMURLAR, oNLARIN
MESLEK KURULUSLARI VE SEND|KALAR !

Sizi HER rUnIu YASAL YoLA
BA9 VURARAK BU GiDigE KAR$I
KOYMAGA QAGIR|YORUZ.
6Gneriru Uveteni, AyDtNLAR,
BASIN MENSUPLARI, YURTSEVERLER !

Sizi, TeTEL SIGARA FABR|KALA.
RrNrN oZeUegTiRME ADt ALTTNDA

goK ULUSLU $|RKETLERE
DiLMES|NE

TUnT

DEVRETUTUruUruUru

KEND| VATANINDA S|GARA PAZARINDAN KOVULMASINA VE TUTUN
UnericilERiNiN gAREsiz BIRAKILMASTNA B|ZIMLE E|NL|XTE HAYIR
DEMEYE QAGTRYORUZ.
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Gcinderilen yazrlar yaynlansrn ya da
yayrnlanmasrn iade edilmez.
Yazrlardan ve gevirilerden do$acak

sorumluluklar sahiplerine aittir ve
kaynaklar belirtilmelidir.
Gcinderilen yazlarda,yayln kurulu

;:filff:*tuti

diizertmeYi YaPmaYa

Yayrnlanan yazrlardan kaynak gcisterilerek alrntr yaprlabilir.
Tiitiin Eksperleri Derne!i 0yelerine ve
yazrh talepte bulunan TEyO dgrenci_
rerrne ricretsiz gcinderilir.
Reklamlar fiyaflan ve garilarr anlag_
malarla belirlenir.
TUTUN EKSPERLERI DERNEG|
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Sahibi ve yazrigleri Mridiir0
Ahmet Hamdi cUMU$
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10 Nisan 1gg6 tarihri resmi gazetede yayrnranan
karara gore derne$imiz antidemokratik bir yasa maddesinin rpiar edirmesrne
on
ormug ve kendi tarihine boyre_
si onursar brr gorevi de altrn harfrerre yazd,rm,gt'i. "vuk
Mlni."n." kararrnr, qok uzun ormasr
ve briltenimizin
sayfalarrnrn srnrrL olmasr nedeniyle yayrnlayamiyoruz.

. ulkemiz trrtLinctirugLi r-izerinde oynanan oyunrara kargr oana gugru bir ses orarak or
taya qrkan T.itt]n Pratformu ve etkinrikreri ite itgiri-hanerreri,
sayfararmrz arasrncia:_

caksrnrz.

Qegitli konurarda Tutrin Eksperi arkadagrarrmrz tarafrndan kaieme
basrndan seqtiklerimiz, bizden haberle, .uyflfrriyfu
u" ,rrn Drr arada.
yaytnladrlrmtz armalanL bulmacamtzla Oofdotu
bit. br,,un sunman,n __
yoruz.
30. sayrda bulu$mak dilegi ile saQlrcakla kalrn.
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YONETiM KURULU

TUTUN EKSPERLER|
DERNEGi

BULTENi

A9)l1(n,|E](TUP
Tutun, Tutun Mamulleri, Tuz ve Alkol igletmeleri Genel Mudurlu$u'ne fiekel) baglt
olarak faaliyetini surduren Yaprak Tutun igletmeleri ve Ticareti Muessesi'nin kurulug
amact,233 Sayrl K.H.K. ile Genel Mudurlulumuze verilen gorevlerden 1177 Sayllt Tutun ve Tutun Tekeli Kanunu uyannca; "tutun uretimini tohumdan itibaren izlemek, iE tUketim, ihracat ve stok yaptstna gore tuttin uretiminin planlamaslnt yapmak, yaprak tUtunlerin alrm programlarrnr tesbit ederek uygulamak, sattn altnacak tutunlerin standad
veya sipariglere gbre iglenmesini, bakrmlartnt, iqte veya dtqta sattmtnt ekonomik kurallara uygun olarak yapmak" geklinde tantmlanmlgttr'
Tekel yaprak Tutun igletmeleri ve Ticareti Muessesesi MudurluQu'nun teknik bir yapt
iqerdigi higbir tereddute yer brrakmayacak gekilde kurulug gayesiyle ortaya konmuqtur.
Bilgi toplumuna ulagmaya gabaladr$rmrz bugunlerde, artlk her konunun kendi uzmanla-rrnca yonetilmesi prensibi kabul gormektedir. Milli E$itim Politikalart da bu yonde
uygulama aianr bulurken, tutunculuk alanrnda ulkemiz bu gerge$i yerinde tesbit ederek
f 6.00.f 975 tarihinde Tutun Eksperleri Yuksek Okulu'nu kurmuq ve o$renim hayattnt
baglatmtqttr.
Okulun amact;

Turk Milli Egitiminin genel amaElarrna ve temel ilkelerine, Turk Tutunculu$u ve Tutun Endustrisinin ihtiyaglartna uygun olarak Tutun Eksperleri yetigtirmek,
- Tutunculuk ve Tutun Endustrisi ile ilgili araqttrmalar yapmak ve sonuqlartnt yaymak,
- Tutunculuk ve Tutun Endustrisinde ihtiyag duyulan her kademedeki elemanlart yaygtn egitim yoluyla yetigtirmek ve mevcut personelin hizmet igi e$itimini sa$lamak,
- Tekel Genel Mudurlugu'nun hizmet alanlartnda ihtiyag duyulan gegitli kademelerdeki personeli yaygln e$itim yoluyla yetigtirmek,

-

olarak ifade edilmigtir.

Dikkat edilecek olursa Muessese Mudurlu$une atfedilen gorevlerle okulun e$itim
amacr araslnda tam bir uyum sa$lanmaktadtr.
gelenekleri igersinde Tekel
$imdiye kadar hig bir yazrlr kaide olmakstzrn kurum, kendi
yaprak Tutun igletmeleri ve Ticareti Muessesi Mudurlulu gorevini bu gayelere uygun
olarak Tutun Eksperleriyle yerine getirmigiir.
Ancak, bugun bu goreve yukarrdaki tanrmlamaya ve ulagtlmak istenilen gayelere bizlerce uygun otmayan farklr konularda e$itim almt9, tutunculu$e yabanct bir idarecinin
atanmrg olmasr,Tdrk Tutunculu$u ve Endustrisinin mevcut problemlerinin gozumunde
ileriye dogru yeni saghklt politikalar ve yeterli argumanlar ortaya koymada kifayetsiz kaIrnmasr sonucunu verecektir.
Bu itibarla kurumun, kendi igleyigi ve di$er kigilerle olan iliqkilerinde olast uyumsuzluumuyor ve yine
Qun giCerilebilmesi igin, bu atamanrn en yaktn bir tarihte duzeltilece$ini
gelene$e uyoldu$u
edinmig
tecrubesiyle
ve
yrllarrn
gibi
birikimi
gimOiye kadar oldugu
amaclna
kuruluq
kurumun
atanmastntn,
Eksperinin
Tutun
gun davranarak bu makama
uygun bir davrantg olacaQr kanaatindeyiz'
YONETIM KURULU

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi

BULTENi
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-Ulkemizde t,tun ve stgara seK-

torunde yaganan olumsuz kogullardan endiEe duyan, Tek Glda-is

-

Platform Sozculr_rQun,rt ise derne-

limiz Onursal Bagkanl Orhan Ozet
tarafrndan yapr lmasl kararlagtrrrldr.

Sendikasr, ZiraaL Muhendisleii
Odasr ve Derne$imiz tarafrndan
yaprlan ortak qaSrr ile sekiz kuruluq bir araya gelerek 05.03.1996
tarihinde TutLin Platformu'nu kur-

goruglerini kamuoyuna agrkladr.

dular. Platformun olugumunda;
Egme Tutrin Tarrm Satrg Kooperatifi fl-.T.S.K),

de, 17.04j996 tarihinde Akhisar'da Ak-Sek. Vakfr ile,

Menderes Tr_itun Tarrm Satrg
Kooperatifi (T.T.S. K),
Tanm Ekonomisi Dernegi,
Tekgrda-19 Sendikasr,

Tum Grda Sen.,
TLltun Eksperleri Dernegi,
ZiraatErlar Dernegi,

Ziraat Mr.ihendisleri Odasr,

yer aldrlar. Tutun Platformunun
gergeklegtirdigi itk toptantrda;
Menderes T.T.S.K., Tarrm Ekonomisi Dernegi, Tek Grda-ig Sendikast, Tuttin Eksperleri Derne!i ve Ziraat Muhendisleri Odasr izmir $ubesi'nden oluqacak beg kurulugun
Tuttin Platformunun YLlrutme Kurulunu olugturmasr, sekretarya go-

revini derne!imizin yurutmesi ve

TLitLin Platformu, 07.03.'1 996 ta-

rihinde dernegimizde drizenledigi
basrn toplantrslyla kurulugunu ve
Kurulugunu takip eden gunler-

20.04.1996 tarihinde Egme'de,
09.05.1996 tarihinde Mugta'da
Mugla Belediyesi ile ortaklaga uq
ayn panel duzenleyerek; Turk tutunculu$Linde yaganan sorunlarrn
ve Tekel Sigara Fabrikalarrnrn ozel-

legtirilmesi halinde ulkemiz tutunculu$une olasl etkilerin ve Eozum
onerilerinin kamuoyu onlinde tar.trqrlmasrnr sa$ladr.

Ttitun Platformu'nun duzenledi-

0i panelleri,

dernegimiz Onursal

Bagkanr ve Tritun Platformu sozcu-

Orhan Ozet yonetti. Her uq panelde de, E.O. Zn. Fak. Ogr. Uyesi
Prof. Dr. Cengiz Qakir, Ziraat Musr-l

hendisleri Odasr izmir gb. Bqk.
Alaettin Hacrmtiezzin, Dernegimiz
Bagkanr Huseyin Koq panelist ola-

.4.

rak yer aldriar. Ayrrca Akhisar'rla
duzenlenen panele l'ekgrda-iE
Sendikasr Genel Bagkanr Orlran
Balta, Akhisar Ziraat Odasr Baqkant Abdullah Akbaga, Egme'de duzenlenen panele Tekgrda-lg Serrdi-

kasr Ege Bolgesi gb. Sekreteri
Tuncay KireEkaya, EEme Ziraat
Odasr Bqk. Av. lsa Gun, Egme

T.T.S.K. Bgk. Ali Yarcr, Mugta Ziraat Odasr Meclis Bagkanr Cavit karaoz, panelist olarak katrldrlar.

Tutun Platformu, Tekel Sigara
Fabri kalarrnrn ozellegtirilmesi qaba-

larrna kargr kamuoyu olugturmak
amacryla duzenledigi panellere de-

vam etmeyi planlamaktadrr"

Bu

arada 08.05.1996 tarihinde MuQla
Paneli oncesi "Turk TutunculuQunde Sorunlar ve Qozum Onerileri"
adlr bir kitapqrk yayrnlayarak sesinin daha genig kitlelere ulaqmasrnr
sa$ladr. Ayrrca 06/05/1996 tarihinde HBB W'sinde Tekel ve Ozellegtirme adr altrnda gerqeklegtirilen
canil yaytn programlna kattlan,
Platform SozcLlsu Orhan Ozet ve
platform uyesr Tekgrda- ls Sendlkast Genel Bqk. Orhan Balia platformun goruglerini diie getirdiler.

TUTON EKSPERLERI
DERNEGi

BULTENI

07.8.t99 Tarihli Basrn Toplantrsrnda Kamuoyuna Ag*lanan

rArA tV PATFORMIJ Bi LDi RISJ
Biz aga$rda imzasr bulunan kuruluglarrn temsilcileri,
Ttit0n 0retimi, Ekici Tuitunlerinin Pazarlanmasl, sigara
tiretimi ve ithalatr agamalannda yaptlan ve yaptlmakta
rsrar edilen bazr uygulamalartn sonucu olarak Turk Tutuncrilu$Unun giderek a$rrlagan koqullartntn,
Gerekli onlemler derhal altntp bu gidig durdurulmazsa
Turk ttitunculu!u, tritun rireticileri, sektorde galtganlar ve
tilke ekonomisi igin vahim sonuqlar do$aca$tntn,
bilincinde olarak;
Durumu ve onlemler ahnmast gere!ini yetkilerin sorumlulu[una ve her turlu yasal yola baq vurarak kaermuoyunun ilgisine sunmayr vazgeqilemez
telenemez ulusal bir gorev sayarak TUTUN PLATFORMU'nu oluqturmug bulunuyoruz.
Goreve baqlarken, oncelikle bu bildiriyi halktmtztn dikkatine sunmayr ve tutLin tireticilerimizi, tLitun igkolunda
qahgan memur ve iggileri, onlarrn kuruluglannt, bilim
adamlanmrzr, aydrnlarrmtzr ve bastn mensuplanmzt bize
katrlmaya Ea$rnyoruz.

4. Kotalarrn ureticilere dalrtrlmasrnda, gegimini oteden beri yalnrz tLitunden sa!layan ureticilerin korunmast
goz onrinde tutulmahdtr. En az kota miktarr bir ailenin
geqimini sa!layabilecek dLizeyde olmahdrr.

5. Tutrin r-iretiminde yaprlan ksrilamalar nedeni ile
onemli gelir kaybtna u$rayan Lireticilerin zararnr Rargrlama amagh uygulama surdtirulmelidir.
6. Bir r-irr-in yrh tUtUnleri igin hukumetin uygulayacaQt
hedef fiyatlar, o urllnun dikim agamasrndan once ilan

edilmelidir.

ve

I. ULUSAL TOTON POLIT4KASI
Turkiye'de grkar etkilerinden masun, siyasal ve kigisel
egi imlere gore geligig i.jzel de$igtirilemez, Turk tuttinunLi,
Turk tutunculugilnu, tutr-in sektorunde gahgan bLltLln kesimlerin ulusal gelirden haklarr olan payr almalannt gozeten bir ulusal ttitun politikasr yoktur.
1969 yrlrnda yUrrirlu$e girmig bulunan 1177 saytlt
Tutun ve Tutun Tekeli kanununun 29. maddesinin emredici hukmune ragmen, 27 senedir boyle bir tespit yaprlmamrgtrr. Bundan en qok ulusal ekonominin ve ttlttin
ureticilerinin zarar gordu$u aqrktrr.
Ulusal TLitun politikasrnrn esaslarr belirlenerek, Tr-irk
tutunctihiQunun, bazr grkar qevrelerinin diledi$i gibi bagrbog brrakrlmasrna ve politika malzemesi olarak kulI

lanrlmasrna son verilmelidir.

il.

TATO N

ORfri MiN i N

PLAN IANM AsI

Ureticileri; iq ve drg talebi agan tutun riretiminin doluracalr zararlardan korumak ve devletin gereksiz mali

yuklerle karyrlagmasrnr onlemek amacryla, tutLin tireiiminin yurt iqi triketim ve ihraq olanaklan ile uyumlu dLizeyde belirlenen ylhk Uretimin hedeflerine gore yapr

lmasrnr saglayan yontem rslah ed i lerek sLird
Bu uygubma yaprhrken:

u ru I m eli d

i

r.

1. Uretimin sdece krsftlanmasr de$il gerekti$inde
arttr

rr

I

masr da saQlanabilmelidi r.

2. Uretimin krsflanmasr veya arftrnlmasr gerektisinde
bu drizenleme, bugtin olduQu gibi her bdlge ve menge
iqin aynr oranlar kullanrlarak degil, ig ve drg talebin ya-

belirlenerek disiolin altrna ahnmahdrr.

il I. A RETici T0TA N LERit t i t't pazan LAN MASI
Ttittin ureticilerinin somr-irr-llmesine neden olan bugunku yetersiz pazarlama sisteminin terk edilerek, ytllardrr tartrgrlan, gereklili$i, ilkeleri ve uygulama esaslart
rlzerinde gdrug birli$ine vanlmrg olan, r.iretici tutunlerinin
rekabet gartlannrn olugturulacagr fUfUru SATI$ MERKEZLER|NDE artrrma ile satrgrna, haklr hiq bir sebebe
dayanmayan ertelemelerden vazgeqilerek baglan maltdtr.
iqtenlikle istenirse, 1177 sayrlr Tutun ve Ttltun Tekeli
Kanunu'nun riretici tutunlerinin bu gekilde sattqtna olanak veren hrikumleri igletilerek, yeni bir tutun yasastntn

yurtlrluQe girmesi beklenmeden, artrrmalr sattg sistemine gegilmesi mrimkundtir. Somurunun stirmesi istenmiyorsa bu derhal yaprlmahdrr.
Bu uygulamaya gegilince, t-iretici ttittinleri tarafsrz
TutUn Eksperleri tarafrndan de$erlendirilecek, uretici ve
ahcrlann dnunde yaprlan agrk arttrrmada hangi altct en
ytiksek fiyatr verirse tutunrl o alacak ve satrlan ti-itunt-in
bedeli gimdiki gibi aylarca sonra de$il derhal odenecektir.

TUtrin satrg merkezleri kurulup, artrrmah sattg sistemine gegilmesi soz konusu olunca hergeyden 6nce
1177 sayfi yasanrn, bu merkezler drgrndaki altm satrmlan gegersiz sayan hukmu bir Bakanlar Kurulu Karart
ile de$igtirilerek karaborsanrn yeni pazarlama sisteminde de iglemesine olanak hazrrlanmrgtrr. Uretici TutUnlerinin Tutrin Satrg Merkezlerinde (auctionlarda) artrrma ile satrldrlr higbir rilkede boyle bir uygulamaya
izin verilmemektedir.

Bir yasa hLikmrlnun, Bakanlar Kurulu Karart ile de$igtirilemeyece!i gerge!i gozununde tutulmalr ve Ttitun
Satrg Merkezleri drgrnda yaprlacak ahm-satrmlart gegersiz sayan yrirurltlkteki yasa hukmU, ureticilerin s6mr-irulmesini onlemek amacrvla mutlaka korunmahdrr.
VI. TORK|YE DE ARET\LECEK S|GARALARDATARK

ptstna gore de$iqik oranlarda yaprlmahdrr.

3. Gerekli menge tuttinleri iqin tegvik tedbirleri

Bu esaslar, konunun siyasal yatrnm malzemesi olarak istismanna meydan brrakmayacak gekilde yasa ile

uy-

rUr0uii vE DIGER TATANLER4I'I xuttetuvtt
Yurt iginde pazarlanmak amaoyla uretilecek

gulanabilmelidir.
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TUTUN EKSPERLER|
DERNEGi
BULTENi
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Gerektiginde mudahale alrmlarr
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TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENI

g. ::-:. =-- -:-3 33n allnmastnt ve bu amagla kut-?.2" t::'-s: a. kuruluga verilmesini zorunlu ktlj_

-=-

:, '--: a, Kanun taslalr 12. Ulusal Tutun Komitesi
: r - r - :: - a"r'i-rig olan Tutrin Ofisi Genel Mudrirlrigu ku'-*? Errt resmi ve ozel kuruluglann katrhmryla olu::::^, - Llsal Tutun Kurulu'na, ofis bunyesi iqersinde yer
.:' 3reK. tutun konusundaki karar ve uygulamalara esas
crac?k onerilerin genig

bir katllrm ve igbirligi ile

ha-

zrrlanmast sa!lanmalrdrr.

4. Tiitiin Tanm Satry Kooperatifleri

"Turk tutunculugunUn mevzu ve meselelerini incelemek, tutun alrm-sattmtntn nizam iqinde cereyantnl
saQlamak, tUtunculugun kalkrndrrrlmasr ve tegkilatrn tak-

viyesi igin gerekli tedbirleri almak amacryta" TUTUN
TARIM SATIS KOOPERAT|FLERi VE BOLGE BiR.
LIKLERi iLE TURKiYE TUTUN TARIM SATI$ KOn nrn
ATi-r
r-i
rr
^-r
UHLHA
I lFLtHl UtNtL
BlRLIGl Kanunu 1969 vlhnda vururluQe konmugtur.

Yasanrn 25 ytldu yururlukte olmasrna ra!men, kurulan Tutun Tarrm Satrg Kooperatifi saytst son derece srnrrh ve yetersiz kalmlq Bolge Birlikleri ve Genel Birlik ise

kurulamamrgtrr.

Tarrm Satrg Kooperatiflerinin yaprsal 6zellikleri de-

Qigmedikqe, tiitun ureticilerinin bu kuruluq kargrsrndaki
tavrrnrn de$igmesi de beklenemez.

Halbuki tutun ureticilerinin tutunculugumuzun muhtelif agamalarrnda gorev ve sorumluluk yuklenmelerinin
gereklili$i ve yararlan tartgrlamaz.
Yedinci Beg Yrllrk kalkrnma Planrnda ongorUlmug oldugu gibi "Tutun Tarrm Satrq Kooperatifleri ve B6lge Birlikleri ve Turkiye TutUn Satrg Kooperatifleri Genel Birli!i

Kanunu" suratle de!igtirilerek, bu kuruluglar devlet mtjdahalesinden uzak, kendi kendilerini yonetme imkanrna

sahip, ortaklanna daha iyi hizmet verebilecek ve kooperatifgilik gahgmalannr daha etkin gekilde yapabilecek
ozerk bir yaptya kavugturulmah, tutun konusunda gorev
ve sorumluluk almalan vakitf geqirmeden sa!lanma|drr.
5. Tiitlin Konusundaki AraEilrmalann Bir Merkezde
Toplanmasr
Tutun. sigara ve diger tutun mamulleri Uzerinde bilimsel aragtrrmalar yapmak ve yaptrrmak, bunlann so-

nuElarr

ile yabanct ulkelerde yaprlan bilimsel arag-

trrmalann sonuqlarrnr Turk tutuncLllri$unLin istifadesine
sunrmak amacry'ia cu aiandaki qahgmalar birlegtirilerek,
yetki ve sorumrL,uk cjr merkezde toplanmah, bu merkezin gilgrts'' ,glt <-ruluglar ve devlet tarafrndan karsi

a.-a : '

VI. AVRIJPA GOMROK

rArAucAfiG}

BiRLiGiVE TURK

2000 yrlrnda Tu:x,re :e " MC :on dolayrnda sigara
ttlketilece$i, bunun i a< as < €2.5CC :onunun %56.31
%100 Turk tutunu ile Lre:ile^ Crer::a :ip sigaralardan.
47.500 tonunun (43.71 yur: rcrr-,oe !re::"ecek ve i:hai edilecek esasrnr Virginia ve Bur1e,,' :u:unlennin olugturduQu
blended sigaralarrndan olugacaOr :ahmin edilmekte idi.

.7.

Avrupa Gumruk BirliQrne rG.Bt grrilnr,,s o r.rastnrn so-

nucu olarak, sigara ve sigara Ure:rminde kullaniian ktyrlmrg tritun, bundan sonra Gumrrik Vergisi ve

Tiiun Fo-

nundan muaf olarak ithal edilecegi iqin. onceki verilere
dayanan bu tahminin gerqeklegmeyecegi ve tuketim yaprsrnrn oriental tip sigaralar aleyhine deQrgecegi an-

lagrlmaktadrr. Buna

gore Turk tutunleri adrna

ya-

prlabilecek en iyimser tahmin toplam tuketimin en qok
%50'sinin oriental tip sigaralardan olugaca$rdrr.
Bu verilere gore, 2000 ylhnda ulkemizde uretilecek
oriental tip ve blended sigara harmanlarrnda kullanrlacak toplam TUrk tutrinu 60.000 ton duzeyine inecektir.

Tekel'in pazar payt ise, oriental tip ve blended sigaralar iqin toplam 50-55 bin ton, harmanlannda kullanrlacaQr iglenmig Turk tutunu miktarr en qok 35 bin
tondan ibaret olacaktrr. Yani Tekel, ekici tutun piyasalanndan ancak 40.000 ton tutun alabilecek bir konuma itilecektir.
2000 yrlrnda, Turkiye'nin Turk tutunu ihracrndan elde
edece$i geliri, yabancr sigara, kryrlmrg tutrin, Virginia ve

Burley tUtunu ithali igin odeyeceQi dovizi zorlukla kargrlayabilecektir.

Ulusal sigara sanayimizi, tutuncUlugumuzu, tutun
ureticilerini, igkolunda Eahgan igqi ve memurlan, ka-

oldulu agikar bu vahim etkilerden korumak iEin
AB Ortaklrk Konseyi'ne bagvurularak sigaranrn ve sigara uretiminde kullanrlan kryrlmrg tutLinun
2/95 sayrlr hassas Lirunler listesine dahil edilmesini sa!lamak gerekirken ve mr-imkunken maalesef bu yaqrnrlmaz

zamanrnda

prlmamrgtrr.

Bu agamada katma protokolun ilgili hukumieri gergevesinde gerekli onlemlerin ahnmasrnr sa!lamak amacryla AB nezninde girigimde bulunulmasr, yetersiz olmakla beraber tUtunculU$rjmLiz iqin elimizde kalan son
ve yegane garedir.

Turk tLjttlncululunrin bu duruma gelmesine neden
olanlar, bu yola bagvurmanrn katiyen ertelenemez bir
zorunluluk oldugunu kabul ederek derhal harekete gegmelidirler.
VII. YAPRAK TATAN iTUAiltIOEU %25 GUMRAK
vE R G i si N i N KALD t Rt LMAst

rE$EBBUst

Ttlrkiye'nin GB'ne girdigi 1 .'1 .1 996 tarihinden itibaren, AB ulkelerinden sigara, tLltun mamulleri ve klyrlmrq tUtun, gumrUk vergisi ve tutun fonundan muaf
olarak ithal edilecektir.
Yaprak tLltun srnai mamul de!il tarrm urunu oldu!u
igin, GB'ne girmig olmamv, yaprak tutun ithalinden oteden beri ahnmakta olan gumrUk vergisinin kaldlrrlmasrnr
ya da indirilmesini gerektirmemektedir. SonuE olarak,
Tekel ve yabancr orlaklr sigara ureticisi firmalardan, Tur-

kiye'de uretecekleri blended sigaralarda kullanrlmak
amacryla ithal edecekleri yaprak tUtunler iqin %o2S glmruk vergisi ahnmasrna devam edilecektir.

Dogal olan ve G.B.ne girmeden once de bilinen bu
duruma. Turkiye'de sigara rireten yabancl ortakh firmalar gimdi kargr qrkmakta ve grimrtjk vergisinin srfrrlanmaslnr istemektedirler.

TUTUN EKSPERLERi
DERNE(6I

BULTENi
Halbuki bu firmalar Trirkiye mevzuattnt
ve garilar;r,- c

_

l9t:k: bunlara uymak gartryla, tjstelik tegvrK :3r_
bjr|erinden-yarar|anmaxsuretiy|efabrikaiar|<..muglardrr. Teket de kenditeri ire

tim yapmaktadrr.
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F;;^_ Devlet Tekeli SEiTA ile ortak-olarak igletmek
tizere
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tirilmig olacaktrr.
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\yan
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n"J"niyof.trr.
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"i;]r"ti"ireri
fabrikatarda qarrganrarra, ocirgenin
murlan agrr bir gekilde etkiteyecegi

sislere ortak edilmelidir.
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sislerin hakiki sahibi-otan Turk fr"ff.r-i"il"
ureticiteri,
galrgan iqqi ve memurtar

:1i9id:

meyeceklerdir.

asta kabut

et_

rii[iix EIsPHIE|
oercGl
BiirTET

Tefrglda-ig Sendikasr Gene!
Bqilranl Onhan Balta'tlln Aldrisar
Ttrlfrn Panelinde SunduSu Teltlig
De$erli Konuklar,
Bastntmtztn De[erli Temsilcileri'

BugUn burada Tutunculu$umtjz
ile ilgili son geligmeleri de$erlendirmek amact ile toPlandtk'

Hepimizin de Yakrndan izledi$i
gibi, tutun sektorundeki ulusal kuruluqumuz TEKEL'in dzelleqtirilmesi
giindeme geldi.
TEKEL'in 6zelleqtirilmesi konusu'
kurumda qaltgan iggilerin yetkili sendikast olarak bizi ilgilendirdi$i kadar,
ekicisini ve tuccannt da yakrndan ilgilendiriyor.

ZiTaTEKEL'in 6nemi sadece sa-

nayi kurulugu olarak sigara, igki vs'

uretmesi nden kaYnaklanmtYor.

TEKEL, destekleme altmlan YaPlYor;
sigara piyasaslntn qo-k buyuk bir ktsmtnt elinde tutuyor. Ozellikle yerli ttitunlerimizin kullantlmast ile Liretilen
sigaralar ve bu sigaralartn pazar payt
nedeniyle hem ekicimiz, hem de ttlccanmrz iEin hayati bir rol oynuyor.

TEKEL'in faaliYet sahastntn geniqli!i gozonude tutulursa, l<urumun

gelece$ini ilgilendiren her adlmtn

doSrudan sozunLi ettisimiz kesimi ve
tabantnt etkileyece{i aqtkttr. Saylsal
olarak baktr$rmrzda ise bu tabantn
yaklagrk 4 milyon kigi oldu$unu sdyleyebiliriz. Dort milyon kigi ekonomik
ve sosyal varltklarlnt, geleceklerini
bu sektore ballamrq durumdalar. Bir
de tr.lketici saylslnl katarsak, sanryorum konunun ciddieti ve onemi

aqtstndan ilave bir s6ze gerek kalmryor.

Tabii TEKEL'in kurumsal olarak
ulusal ekonorniye sagfadtgt katklar
ise ayn Ur baq* kanrsu.

Mndaki
gelir kalemleri agsrda €le *F
dr$rnda o/o78.5 gibi tri af*la' kazancrnln buy0k krsmrnl sigra se*torunden elde ediYor. O h#e'
Ancak, TEI(E- satq

TEKEL'in ozellegtirilmesi korustrda

asrl belirleyici unsurun sigara sektdrU

oldu$unu sdYlemek Yanhg olmayacakttr. Bir bagka deYigle,

tutunden uretilen sigaralanmtzn
pazar payt ise toPlam sigara tU-

TEkEL s6zkonusu oldu$undan astl
grkar oda$r sigara seKorUdijr. Paylagrlmak istenen de utusal pazardaki

ketiminin %60'rnr teqkil etmektedir'
Yani ne TEKEL sahaYt, ne de Ttirk
iqicisi kendi ulusal urununu terketmigtir.
lgte asrl krYamet bu noktada koP-

a$rrlrklt PaYtdtr.

Konuyla Yaklndan ilgisi olanlann
bildigi gibi, dunya sigara tuketimi
ozellikle ikinci Dunya Savagtndan bu
yana yaplsal bir deSigim gostermig'
igici zevki, Amerikan Blend tipi harmanlanmtg sigaraya do$ru buyuk bir

kayma Yagamtqttr. Sigara ureten
diinya devleri uluslararast pazarl
payiagma konusunda muthig bir mucadele igine girmig ve bu durum ulkelerin ulusal sigara sanayilerinin

alevhine bir geligme qizgisi ile so-

nuqlanmrgtrr. Ozellikle 1980'lerle
Oagtayan yeni ekonomik model ulus-

larirast pazarda batth ttitiin
ketlerinin Pazar hakimiYeti

gir-

maktadlr. Henuz yabanct firmalarca
elde edilememig son derece buYtik
bir gelir kayna$r bulunmaktadtr. Goz
dikilen de bu kaYnakttr.

Bir igin neden YaPtldt$tnt anlayabilmek igin dncelikle bu igin ya-

ormastndan kimin qrkar sa!layaca!rnr isabetle belirlemek gerekir.

Bu bakrg aqrstYla konuYu ele altrsak gimdi slraYla bakaltm;

1. Genel olarak Ti.jrkiYe ekonomisi bu igten ne kazanacak?

zanmalartna yol agmrgttr. 1980 ytltn-

TEKEL Turkiye'nin uquncu biiyuk firo/o3'ti
mast. Gayrt Safi Milli Hastlanrn
crvartnda bir payr bulunmakta. 1995

rinde rekabet etme olana$r bulabilen

TL dolaylannda. KamuYa aktardr$t

ka-

da drjnya Pazarlnln ancak uqte bi-

bu girketler, 1990'lara

ulagtldtgtnda

dunya pazarlnln o/o90'rnda rekabet
eime olana$tnt elde etmiglerdir.

Turkiye'deki geligmelere baktrprmtzda da ulusal pazarn yabanct
firmalara aqtlmasl, trltunde devlet tekelinin kaldrrrlmrg olmaslntn aynl ta-

rihsel doneme rastladt$tnt go-""
ruyoruz. Bu kesigme noktaslntn tesadufi oldulunu kabul etmek mumkun delildir. Ttlm dunyada estirilen
kuresellegme adr altrnda daha qok
az geligmig rilkelerin ekonomik ba!rmstzltklarrnr yitirmesine yolaEan
model de$iqiklisinden Tiirk ulusal
sigara sanayii de bdylelikle nasibini
almtghr.

Ancak, Payla$m kavgas henUz
bitmiq degildir. Neden tlitrnemigtir'
Q0nkti, sigraa sektfitrrdeki ulusal
firnra TEKEI- heni-E oezar hahniyetii yibmrerniStir- Todam olard< iilke {1aa Pazannln 9682'sini,
dinde Mnraktadlr. Tamamiyle yerli

.9.

Gayrr safi Sattq Hastlatr 116 trilyon
vergi ve fon gelirleri ise 51 trilyon TL'

halihazrrda iqqi ve memuruYla
40.000 kigiyi istihdam ediyor. bilanqo donemlerini ise her yrl kArla

kapatryor. Evet borcu var. Ama alaca$t borcundan 'fazla' TEKEL'in bir

exiigi var. Yattnm, 1977 senesinde

inqastna baglanan fabrikalarr her ne-

dense bir ttlr[i bitirilemedi. Bir bitkiyi
buytltmek istiyorsantz su vermek zorundastntz. iqletmenin suyu da yatrrrm. Yattrtm yapmazsanlz kurumaya

olmeye terkedersiniz. Bunca susuzlu$a ralmen TEKEL'i dldtirmeyi
bagaramadrlar. Sayn Bakan diyor ki
gimdi para ederse eder, 6 aY sonra
ig biter. 6 aY sonra TEKEL'in olumctil, beg Para etmeYen bir noktaYa
nasrl gelece$ini biz anlayamadtk' An-

layan varsa bir grkstn anlatstn biz de
6$renelim.

Yattnm konusuna gelelim. 500
milyon dolarhk yattrtma ihtiyag du-

yulduQunu ama bu yattrtmt yapmanln

7
{

TUTUN EKSPERLERI
DERNE6i
BtJLTENi

TEKEL'e o't
onun yerine seY.11-.:u$lamayacafr, yerti tLitrjnte rrretiten_ve tututan si_
dah,g garlunutabitir, daha
cagr sov,eni'J,,Fi].'ffH
ahraki b.
o,uo,u;";il;
filu
;,.ffi#1f;1":'#t,m;;;l,tl[?ilT
73 bin liralrk kur de$erivle
eoeoiri,z
oir aroltmaclo,rl'T,pn, rirkeye
36 trilvon rL' eder'
tig kesim agrsrndan
oi'

'J:,:iT
6;;;

9!9;t"

f; ff.t;il:lil'iil

i.{i'i'i'::isin 36
kuru,us
tr,yon

liii""

ii]
rL;;';:
'iiriii

rika kuruvor

milvon-io;u';i;:
$i:'-rj"rirr"v"iir",'iI-

il'T"-ff'l3i:J-j^,#;,=[$:"

ptlmak

*.
nu

istenmiyor'

Yajrrlm yaprrrrsa TEKEL
,

, ?,y0,,
oul.p3y.o*rizerre!#me

da

uysrkar

gl1'fi?J=!liH:3,;fiffi;:,,*;t
,,ii
:!1fliT:Zil"il:;_,,;?Sni
v;;;,' n",.,n"ii, '""1- t"oii
r.i kim qrkar sagrayacaksa

kacaktr---

onrar

i:1Jj'l"r#ui
ilT"fli='"ili'
nieretmeoili
i; #;r"r-ijii" oX[i g:j,J-{!j;i5:re_ti,trq,b.5'
yaparsa

*,.

iyi yapar,, kabul
""ft?',.n".
q,ins,nii li'n"",", r<enoi-rirun- edileoirir.bir
rnqnt,k oegiroir. ozer-

Jr **[-,
*:tfir,",iq}lgil"t
ieaoirr",

konumu-

stjsrendirecek, pivasavr

yso"T."],Jn",,"i,n",,,i; i.i"-"",iri*1",
verri ttiiuicuiiiui"o,l"o"" ,u,u,

so;,:! gyflysrn-oan kesinr*ire bir

'#?T"31%#
l?1.{1l!!?ffii"*
mi'|von
oirui'' o",i-o"oi

Kazakistan'da s0

iliil

"ri;;

i:,,g1ixi"rin;;:mr
,vgli";i1qo,1 rran"a, F.6*mi,
arrrran
ve eksireri ire deltalya bunun tipik drnekleridir. lrr
$erlendirmek

=";r;;;;;.. Her gey, fngak, bu konuda bizim henuz Eger
li6T:g:ru5;fl"ri:x;ru:*:;.
ralpggebio*;i"iuoL;nrr;stimuzl
kamu kururusunuz

ozer sek_
il:Tif"i?1T,'?iffl#fiJ,n
de, artrrarak uiiui,uvu
oevam eoe_
'ryi.iX,,uT,;;;#i?,.:
cek' $imdi' qenel,olaiak;k";;til'
{!ft:rlH
-"iii"l '[i'] ierel
,,?tJgfU,"?jl"r:1r;T,#:i"_,;
,;i;;, i"iii,l'ri" rr"tir"it" y.,jgy?
rEKEL'in ui'trt'uta
is. imkanrair
v't
g"_
;q.ft;i;ftil.,f"
di{ini sovlem"I'?: mtimkrin'
reginde
p-ri
"uji,io,"u, y"ekonomik o"e"i'lieu",;
[rr]
"]r:;
Tim
m,asrdrr.
xuiur' [,i-""n"oun s;- rine yarattrgr sosyar fiyda
tersi, ekonomi bu
unsurunu
*
f=:,v si'i-T:lilf:"'gi1 fl'[f;.]:" :ffir

l:il'ff'::,f#HH"ili?

*?rl*.ir

ou ra--

lj

:,i,ffi:i,:"Hfl,gJilf'tJ;
2-. istihdam yonrinLi
ere ararrm ,:li:::":;:l
-:ffi1H"I,n1"1*
.ieeinin
de
l, ;;' ff'''ly
$,|,Td'";f]m :ir
,iT":li:fiffi
tizerinde tis,vi'i"Iir'o#

llir""",:q:i?Lffg:Jil."n]:,
u" in"n,n

ffi;mflazor

y,.

bcirgesinde ye_
,,._,ljg,,-?_lglyurut
trit.unu o..isuniil'$uv"i
Slidig
o

"i.
Xiiffi,t"91iZif"'o,l'n1n,:.;"
"oivoi"r<,]
,q: iififi"ti:'il';:i[*ffi^E*'*:
lmun faalivetleri
Torden gegimini sallayan
rarrattrlta- ouy- :1lden arrrsanrz bdtgenin zaten son
-,i3.!3nVi9. gel- i"srigini briytjk bir rqr'-'"''rq
oe
iJy"oitiri..
kotrj oian yaprsrnr daha da
"i,r- derece
"ticiyi
'"'" ".1];-^.j!
ozmak iein oir tairJ'"i.iov,nus

i[i&Tfrl';;;"1*1$
rEKEL ru,rivl'iiji,ri[;;ffi,i
Elj

-

*fy".i_:"Jjih:T:,:X.fl?il,#",H
denli bLiyLik bir iitihdam.
kuv.nugt' i,',.",1.1 vq-p""
Kurutmanrn sosval",:'.9-1i
v"o"nli"'tirrutrrin

i$ sendikas o,a_
^,]'#"r;^crDA
rak, dodrurann -soyrenmesinden,
v^rita.'agi 6luyn, siii"v"ri,-"i[ilri],,n
"n dojrurarrn yaprrmasrndan yanayz.
tiyani,r:r
iJ;uo, irt,niu'i,t'l.t?. n,ii
pl- * rcxzuin

H H'i:

:1fii!:XtJ"gd;tdl-1i
::1"v" sadece r,'"," ou eu,eu"

ii i

yaprsar orarak erden
se_

;l-::HlJ"":?jff:f':,*H"#rju- Xl:ilSi",ifllXl.iitiitX.;l ;.i"eT:;Jii;**l*1,:,:,";f*l
:li;i ;m''T,,'",Tlnj,iroTl,L"r I:H?il: Bu konuda-bize- bir rentzca tivelerinin
gevelendirilemez' "otlnrlt'viu- iJi- lLirir"ri ..ir"rino" ou;;; r"" yrikLi
Uveierimiz ve'6iz ilJ:,r
or- maktan g"t;[;j;:.rr#r:ftr;rlf
ragle^n trrr t"i ediyor.
sorunlart' tilkede vaianan
o kadar da kagmadrk. Ama 4 mirgenel
runlartn yanstmalirr'-orgtj"'jnJ" so- r'rriqt
m,
yonruk bir kirenin
oegit,
isy]
"r;
ekmesiyre per_
"tr"r"rl"
r,a,.
Bu nedenle gd'.ir ulikli, i"liu,"r, gretioe-oniur-i-u"[ur
vasrzca oynanmaya
yai"l',
""i"rirekie
da yorum vaoar
'ryoruz'
Ya
ediyor. mamtz, hareketsiz karkrrrrsa sus_
$,,rio"

y1,r.

_::lmk

il,1 Jlb,[,,

karmamrz mum_

ffi,:iil"g:*t*
si- iln'
getitinc"
piyasada ,-^^:_1, nedenre sektcjrre irgiri oran her
s"tirJ! Jrri"*1 ,ir"r ;"-il;;;
,"r,t-.ii-tltelegmesini I::lTr
kendr meseresi uizerinde
cidiuJI **1"*i"iJ.rJrz'[]i"n'rirei
maya devam ettikr
efirmeye, mticaoere- prafly:1"
,
tLiverti
dtst
sigara piyas-amz i,.i r'r,.n""u..
tunrimtizti-Ll;;,
,"1 etmeye
l?A:"ou _ouv"i,i* ii'"n?Tn'ur"^",
tam anramrytu il[99' .ekicisiYle t<elinoJ ."tl,ri.-or"i
"r "*;,'#,1f"T+ir,:d?
zorundayz'
TEKEL

verli trjtLinle
gara Liretimi yapm"vi
ue ou
pazarda
sok ciddi oit pav' erini"

maktadrr.

nivuti''l?n
orr bas

kur-

,'lr"i'"i"
ot-

kamu tekerinden- oan"a'"yarart,
""ilo'J

dus

u,,"pi,'""i

eagtrryoruz.

.QA-r^.i*^ -in"i",'li,;; """3,""'1":;;,
ff;, J::iiff

.10.

ul,,",l,.,T'.,

rmnHsfn"Hl
mEl
BiarHl

TT.lRl<IVE'rrE VABAltlCI
rEN$ELl TUTUN URETITUI
d6viz kaybrntn onlenmesinin yanlslra,
yeni igalanlart yarattlarak istihdama
ve katma de$er olugturulmastna hiz-

Mehmet Ali Qrkmo!lu
Tiitiin Eksperi

met edece$i de bir gergektir.

Son yrllarda Amerikan Blend tiPi
tutun yetigtirilmesi, yerli ve yabanct
6zel girketlere sigara imali igin yetki
verilmesindeki geligmeler nedeni ile
yerli ve yabanct oftakltk Ttirkiye'nin

Sigara tLiketicilerinin sigara iqim
zevki, yuksek teknoloji kullantmt, qok

etkili reklam kampanyalan, geligmig
pazarlama ve da$tttm teknikleri ile
benzeri birgok unsurun etkisiyle yonlendirilerek de!igtirilmig, Amerikan

Blend sigaralann tuketimi her gegen

uygun iklim ve toprak gartlanna sahip
bOlgelerde tiretim gallgmalanna bag-

gun biraz daha yaygtnltk kazanmtqttr.

lamrglardtr.

Dunya sigara ve tutun ticaretindeki

Ozel sektor firmalartntn, Adapazafl, Dtlzce ve Hendek yorelerinde
yaptrklarr denemeler ve kurduklart tesisler her gegen yrl biraz daha artmaktadrr. Virginia ttitunleri, tiretim ve
kurutma agamastnda belirli yattnmlart
geretirmektedir. Bu yattrtmlar sozkonusu firmalar taraftndan kargrlanmakta ve segilen ekicilerle tiretim
ve satrg s6zlegmesi sezon dncesi du-

bu geligmeler dog-

rultusunda rilkemizin sigara tuketim

da de$igime u$ramtg,
1984 ylrndan itibaren Amerikan

ahgkanhklarr

Blend sigaralarrn tr-iketim trendi devamh artrg kaydetmigtir. Bu tip si-

garalarrn harmanlarrnda;

YISO-65

oranrnda Flue-Cured, Yo20-35 ora-

nrnda Burley ve %5-2O orantnda
Oriental tip tutrin kullantldtQt dikkate
alrnrrsa ulkemizde bu tip tuttinlerin
kullanrmlarrnrn artarak devam ede-

zenlenmektedir. Elde edilen tirun fiyatlarr ise tum iglemler bittikten sonra
yine aynr firmalar taraftndan tespit

cegi ortaya Erkmaktadrr.
2000 yrhnda Turkiye'nin yurt igi sigara triketimin yaklagrk 100-'110 milyon kg. civannda olmast bek-

edilmektedir.

lenmektedir. Bu miktann yaklagrk
%50'sini Oriental tip, diger yansrrll
ise Amerikan Blend tipi sigaralann

likleri bakrmrndan Virginia Iretimi iqin
uygun 6zelliklere sahip olmakla birlikte varolan potansiyelin pek azl kullanrlmaktadrr. Bolgemizde 6zel sektor

tegkil edece$i tahmin edilmektedir.

firmalanna

'Bu dLiqunceden hareketle 2000'li
yrllann Burley ve Virginia tUtun gereksinimleri 35-40 milyon kg. bu-

Flue-Cured kurutma ftrtnt mevcutttur.
Bu tesislerin kurutma kapasitesi yaklagrk olarak 3 milyon kg olup kapasite
her yrl liretim arttgrna paralel olarak
artmaktadrr.

lunmaktadrr. Bu tLitunlerin parasal
de$erlerinin yanr yrllardaki yaprak

tutun ihracat tutarrndan daha yuksek

deQerlere ulagaca!r tahmin edilmektedir.

Bu durumu onleyebilmek igin almamz gereken Onlemlerin bagrnda,
yurt iqinde Amerikan Blend sigaralannda kullanilacak yabancr
tutrin ihtiyacmm 9555€0'm kargrlayacak nitelikte 'fillei ve -filer
Pulus" nitelikte yabano merqe tnEirt
tiretimine gegilmesi gelmektef. |}
kemizde yabano menge tiihln iire
timinin ulke ekonomisi aqsndan

Adapazan, Duzce ve Hendek Yoreleri hem toprak hem de iklim ozel-

'

10 dekarhk bir alanda Bakanlrklararasr TLitrin Kurulu kararlarr
gergevesinde yaprlacak masraflar
Tutrin Fonundan kargtlanmak suretiyle bir rlretici ile anlaqma sa$yrhnda

lanarak deneme uretimine

bag-

lanmrgtrr.

G 28 sertifika numaralt Virginia tohumu ile yaptlan bu deneme gerek
tarla doneminde ve gerekse kurutma
agamasrnda Eok olumlu bilgiler edinilmesine kaynak tegkil etmigtir.
Bolge ekicisi, yrllann getirdi$i tecrube ile tarla devresinde yaptlacak iglemleri yerine getirecek bilgi ve be-

ceriye sahip olup, tarla

haztrlt$t,

dikim, tarla iglemesi, gapalama, tepe

krrrmr,

gibi iqlemleri yerine

ge-

tirmektedir. Ancak gtlbreleme, ilagh
mricadele metodu ve zamant, hastalrk durumu, krrrm zamat, kurutma
gibi teknik a$rrhklt iglemler projede
gdrevli teknik elemanlar kontrolt-inde
gerqeklegtirilmigtir.

Virginia uretiminde yararlantlacak
tarlalarrn tekstur (tane yaptst) ve

strtiktur (istiflenme dtizeni)

ba-

krmrndan belirli ozellikler tagtmast ge-

Yt-

rekmekte oldu$undan tarla segiminde;
a) Tarlanrn derin profili (yaklagtk 1
metre) ve drenajrnrn iyi olmast,
b) Tabansuyunun yUzeye yaktn ve
tarlalarrn sulanabilir olmast,
c) Topra!rn kumlu,ttnlt yaptya
sahip olmasr,
d) Azotga fakir, forforca orta, potasyum bakrmtndan zengin olmast,
'- e)Toprak PH'r 5,6 ile 7,2 degerleri

Duzce-Qilimli Bolgesinde Flue-

timi neticesinde elde edilen
1750 kg. Flue-Cured tutun kurutma

Ser-

iglemi sr.ireci igerisinde aga$tdaki aga-

ait yaklagtk olarak

450

Bu geligmeler tgt$tnda 1995

hnda Kocaeli Y.T.Merkez lgletme Mil- tarasrnda olmasr,
dr.irh.igri taraftndan DUzce-Qilimli yoozellikler gozonr.inde bulundurulresinde Flue-Cured tipi tuti.in deneme ,igibi
mugtur.
riretimi yaprlmrg ve gelecek igin umut
1995 yrhnda yaprlan deneme tireverici sonuqlar altnmtgttr.
yaklagtk

Cured tif,a t[t0n iiretiminin

qekfe$tirilmesi arrr$lb antlan mahalde mevcut hrlunan kurutrna finnt

k+a*tesne u!€un olaruk, gelecek
yrllndaki olas gdqmdann bu do!ruttuda y6nlendirilmesi amactyla 1 995

.11 .

malardan gegirilmigtir.
a) Havalandrrma
b) Sarartma
c) Renk tespiti

-

-

TOTUN EKSPERLER|
DERNE6i
BULTENI

W

0retmlTon

T9sp - 1gg5 ytran arasnda
Kocaeri
i ge ri s i n d e cize I se ktci
r fi rm
a t a rt-ta

d) Aya kurutma

f) Nemlendirme

,..

a) Havalandrrma: Krrrm yaprlan
tri_

rizgl$e

nnnO iq"ii"in"

trjtrjn V"pi"g;

bulunabileceK

su

reciklerinin odam srcaktrgrnOa zer_
lan
yardrmr ile kurutulmasr
igtemiOir.

Sa_
raftma agamastna oegeCek
yuprultn

y.izeyinin kuru otilasr

onem aaetmektedir.

gok

C,den

C

drizeyinde tututmuq u""Ju_
3?19u
nunet agamalr olarak Se
C,ye kalar
grkanlmrqtrr. Bu safhada
trjttjnlerin

kadar inmektedir.

.lstenilen renk gozte tespit edil_
dikten,sonra
flrrn tjit srcaklr$r saatte
r.i.r r.,. K?o?r arttrrrlarak
50 C,ye yLik_
seltmistir. Bu srcakhk artlgt
sonunda
nispi rutubet %oiO'ye t<aOai
Origer.
,.,

caklgrn yrikselmeii ile sararan

S_

yap_

ttitij;6r,
"porslime', durumuna
gelirler. Bu

e-

c u re d

kurutma sarhasr

. . c) Aya kurutma; Aya kurutulmasr
b_aslansrcr so"c:0""'-'fJql

llfr,

tatrlmrg 60"C,ye kadar yriksettilmisli'r.
,
DlcaKttl( artlgr muilaka
kademeli ve
yavag gergeklegtirilmelidir.
Bu
Iavag

a$lTa.yaklagrk olarak 24 saat
mekle beraber gene Oe tontrot stir_

nl_
lcestne gore karar vermek qok
btjyrlk
onem tagrr. Bu anda i,,;"r"
iqi

rutubet %o30,a kadar dtiqmristtir.
d) Damar Kurutma: yapraklarrn
ta_
mamgn kurumasrndan sonra
hLicre ifi
65.C,ye yrikseltitmietir. yari_
:l:?k!k
Iagtk
1 saat sonra srcakhk 7t'.Clyelr_
kantarak damartann r.uruoudr-inoln

bastanmretrr.'Frrrn ise_
::L19:.
lr:l1d9ki nispi rutubet- Oaerangriia

1ni 1u kaybrnrn onrine gegilmelidir.
sarartma devresinln
1,::?k
"onrnJu
l'"p, . rutubet %78_84 orunfarinl

ilr u

;i.;i
'--'

bUyrik

b)-Sarartma: Bu safhaya
32

raklardan atrlan su nedeniyle

rafin a a n ti iti i

;|!|:.1t" sersek

e) Orta damar kururma

lY.:i b"r." (kurutma
arrnmasrndan
sonra

Merkez igtetme Mi,dtirrtigri

t "orrffi,
ritti n ti ret i m i.

etde edilen tr-i_
... .Uretim sonucu
y.T.Merkez
Kocaeti
tSr"tr*
ly$I
Mtidrirlti!Linde
iglenerek ahnan

or_

neKler gerekli kimyasal
analizleri ya_

pllmak r_izere Sigara Sanayii 'ig_
f_etmgleri Mtiesseslsi ite Rragtrrml

Baskantrgrna sonoerirm ietir.
5:"jl}:l
U rutunterin yaprlan kimyasal

analiz

.E
ve
ekspertiz muayeneleri sonucu
har_

mantarda kullanrlabilir durumda

dugu belirlilmektedir.

ol_

Soz konusu tr-jtrlnlerin kimyasal

analiz ortalama sonugtarr
agagrdaki

gekildeki gibi tespit eOitmistir:

emin olana kadar bu srcaklrkL
bek_

lenmigtir. Damarlann trrrOrOu
tJ"pit

edildi$inde bu agama da sona

dirilmistir.
.

, ...

er_

e) Nemlendirme; Kurutma iglemi

bitiritdikten sonra barn r<apar<fariaii_
igtemi saftanrr. Gu
la{< lOytutma
anda,
trjtr.in btinyesindeki -su oran]
7o+-o ya yaKtn bir de$erde
bulunup
bu tLitLinlerin %o14_15 orantnda
ru_
tubeflendirilmesi gerekir. Su
n"J"nL
rrrrn zemini frskiyeler yardrmr
ile rs_

311=1
Eroytece

l:1.

l"^

yonoe

earreirnirr.

ttltrinler %14_15 branrnOa
tavlandrrrlarak frrrndan alrnmrgtrr.
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,.. .Ulkemizde tjretilen sigaralann ka_
litelerinin korunmast, uluslararasl
har_

man dzelliklerinin muhafaza
edilmesi
bir miktar Virginia ve

gibi. sebeplerle

?y1|9v tLitLtnLinrin itnari zariii lc;l
rtilurken
baglangrg yrllarrndan lti_

oaren, giderek artan miktarlarda

ih_
jlll!
,9yvr,"n Virsinia ve Burtey tti_
(unteflnin

en az yanstnrn yurdumuzda

ufeutmesi rllkemiz ekonomisi

Krmtnda zorunluluk arzetmektedir.

ba_

TUTTf,

EXSPCil.H

mGl
a{irrc

TM
c-

ffi

E]{DINIUIE
SISTEIUILERI

R*ntK6ktituk
Sigra

hafif nemli bir bezle

ortOlerek

hava

TLltUnUn rutubetlendirilmesine
tutrin sanayinde tavlama denmektedir.

akrmr olmayan bir ortamda en azG
saat olmak Uzere bekletilmesi sonucu
tutunun higroskopisitesi oranrnda tavlama sa!lanrr.

yuksek rutubetlilere aQrr tav| ve OugLik

Balya halindeki tUtunlerin ise balyanrn krhcrna (koklerin drgarr gelen

lanrlmaktadrr.

hortumla

Fabri l<as Ba$e ks p e ri

YUksek rutubetli tUtunlere tavlt, ook
rutubetli tutunlere ise kuru tabiri kul-

Ttitunde rutubetin onemi briyuk
olup uygun rutubet elastikiyetin artmasrnr saglar. TUtunun elastikiyetinin
artrnasryla krrrlma ve firenin azalmasr
ve l(ytmda sagak boyunun artmaslyla
sigara doldurma kapasitesinin artarak,
verimin artmasr sa$lanrr. Sigara igiminde ise elastikiyetin yuksek ol-

masryta ve yumugaklrgrn dilguk ol_
maslyla sertlik etkisini arttrrarak ieim
zevkini etkiler. TUm bu faktorler ru-

tubetin onemini oftaya koymaktadrr.

Tritun sanayinde tavlama sistemleri agagrda gorUldiigU gibi srnrfland rrrlrr:

rUTUru SANAY||NDE TAVLAMA
SiSTEMLERi
I. SOGUKTAVLAMA
1. Basit soluk tavlama,

3. Pulvarizatorle tavlama,
II. SICAK TAVLAMA
1. Odada buharla tavlama
2. Termo-vakumla tavlama
a) Jet buharh termo-vakumla
b) Vakum pompah termo-vakumla
buharh

termo-vakumla.
3- Silindirle tavlama

4. Panda

su

tutularak

rslatrldrktan
sonra ust rjste konularak gene en az 6

saat hava akrmr olmayan bir yerde
bekletilmesiyle tavlanmasr saglanrr.

Bu ydntem gok ucuz ve basrt olmastna kargtn uzun sUre belenmesi
gerekti$inden hem yer hem de zaman

agrsrndan yUksek kapasiteli isletmelerde gok bUyUk sorunlar yaratrr.
Aynca balya halinde balya igine tavrn
iglememesi nedeniyle istenilen tav sa!lanrlamaz ve de mUtecanis tav olmaz.
Bekletilen ortamtn tstst ne kadar vuksek olursa tavlama o kadar yuksek
olur. Orlamda hava olmasr halinde tutunlerin uzerinden buharlagan suyun
hrzla ortamdan ayrrlmast sonucu verilen tav krsa bir sure sonra havava
gider.
2. Cebri soluk tavlama:

2. Cebri soguk tavlama,

c) Vakum pompa| ve jet

krsmr) veya tonga ise yan yuzeylerine

veya titrek konveyorle

ravtama.
I. SOGUKTAVLAMA
Tutunun rsrtrlmadan tavlanmasrdrr.
SoQuk tavlamada,
1. Basit tavlama
2. Cebri soQuk lavlama diye ikiye
ayrrabiliriz:

1. Basit tavlama T0t0n0n tavlanmasrnda en basit ve kolay yontemdir. Tutunler yaprak hatinde ise trir
pUlverizator ile veya elle serpiterek
tnce damlacrklarrn yaprak ytizeyterine
yayrlmasrnr sa$ladtktan sonra 0zeri

Cebri soluk tavlamada, tUtun balyalarrnrn iginden so$uk rutubeili havanrn gegirilmesiyle olur. Balyalar srkrgrk olduklarrndan tUtune verilen tav

balyanrn iglerine iyi iglemedigi igin
balya iglerinin kuru kalmamasr igin rzgaralr kanallann uzerine balyalar krlrcrna dizilir. Hava kagagrnt 6nlemek
amacryla balyalar birbirlerine iyice yaprgtrrrlarak kanallardan aspirator vasrtasryla rutubetli hava Uflenir. Bu rutubetli hava balyalarrn iglerinden gegerken bunyesindeki rutubeti tutunlere
aktarrr. Burada onemli nokta kanallara

dizilen denklerin iplerinin gevgetmesi
dolayrsryla havanrn iglerinden rahat
gegmesinin saSlanmasrdrr. lpler gevgetilrnez balyalar slkl olarak kanallann
!:ttne brrakrhrsa presli olan balyatann

rclennden yeterli hava gegemeyecegirrden tavlama iyr olrnaz Bu sisternde
aspiratOrun gUcu de karrallann kapasrtesirn g6re @ru segilmelidir. Aspiratdr yretersiz be ilflenen hava az ola-

cagndan tavlama yeterli olmaz, tazla
ofursa denklerin aft d0zeylei fazla tav-

tanrr.

Bu sistemde en dnemli problem
tavlama igin gok yer ve zaman gerektirmesidir. Yatrrrm maliyeti de basit
tavlamaya gore qok yuksektir.

Bu tavlamada tavlama suresi vaklagrk 5-6 saat gibi uzun bir sureyi

rutmantn da zor olmasrdrr.

3. PUlverizatdrle tavlama:

Bu tavlama yaprak agrmrndan
sonra uygulanrr. Agrlmrg yapraklarrn
rlzerine pulvarizatorle su pUskurtmek
suretiyle yapllrr. lglemi yapantn gok iyi
yeti$mig olmasr gerekir. Tavdan onceki
tutunUn rutubetinin go iyi bilinmesi ve
verdigi su miktarrnrn ona gore qok iyi
ayarlanmasr gerekir. Genelde o/o2 oranrnda tav verilir. Yani 100 kg. tutun igin

2 kg. su verilir. Bunun iginde 400

gr.

(100 kg. tLitrin iEin 2.400 gr.) fazladan

su

kullanrlrr. QunkLi pulverizatorle

suyun bir krsmr havaya gider, bir krsmrda bekletme anlnda havava kacar.
Sonugta %o2tavkalr.
Tutun tavlandrktan sonra uzeri hafif

nemli bir gulla drtrilur ve o halde 2-3

saat bekletilir. Bekletilen ortamda hava
akrmr olmamasrna dikkat edilmelidir.
Aynca bekletilen ortam gok rutubetli
ise tavt ona gore az vermek gerekir.

II. SICAKTAVIAMA:
TUtunun tav alma kabiliyetinin arttrrmak iEin normal rsrsrndan daha yuk-

sek tsrya

grkarrlarak tavlanmasrna

srcak tavlama denir.
Yontemleri:
1) Oda

iginde buharla tavlama.

2) Termo-vakumla tavlama.
a)

Jet buharh termo-vakumlar.

b) Vakum pompah termo-vakumlar.

c) Vakum pompah ve jet

buharlr

termo-vakumlar.
3) Silindirle tavlama

4) Panda veya titrek konvevorle
tavlamadrr.

.13.

iap-

samaktadtr. Fakat soSuk tavlamanrn
en iyi tarafr verilen tavrn uzun surede
verilmesine kargrn kaybrnrnda uzun
sUre olmasrdrr. Tabii bunun olumsuz
yonii de fazla tavlandr$r takdirde ku-

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGI

BULTENi
'1.

Oda iginde buharll

tavlama:

Bu yontemde tavtanacak

palya halinde

ttittinter
her tarafr r,apar, ooanin

igersindeki raftara dizitirter.
zilmede balyalarrn arasrnda

vatarta duvar arasrnda

Ianrlarak bogaltrlmasr ve
bogaran hric_
"i'ri"",,ru",yt"

reye buharta
yaprlan

b;r;;;r.
tuururn"lliniir"

sistemde hllcre havasr t*

'

buhar yerine vakum

vasrnr

pompatarr r,'u"r"

j:

ildff5u vakum,a
m:,g*:ri
F]5'AHff#ff;ill;#i".H;
-"',.r-u-,
ffi|flit'.1:i'i:",'*#:'""il:
[.."#I'tflil, #i[i";", t",

isin tavtamada
l9J",dyqyr"mediQi
ounarlr
hlicre gibi iyi olmaz. Vakur
pompasr hricre havasnt
en fazla 2l
mm,/hg.'ye kadar dtigrirebilir.
Bu hucl
l"7g 2 atti'ltik buhar tavlama igin feterlidir. DiSer

xapatrf rr.

reyle aynrdrr.

sibi)

#",qiil!?:'SiH B"#l',i;I?l,il.nllih,ruii
rr,, "irri
Odanrn igersina bir Ooru uul
6Jnar
min. 0.5 atr.i, max.

I

turetifi r.

atrj

f,"tit,"flt,f,rl;
a1nrr.

cince

daha olumlu sonug

buhar

verme iglemi 2_3 saat
. .Bu
kad.ar slirer. Bu sr.ire sonunda
buhar

odasrdrr.

Kesltr

ve

dinlenmeye brrakrlrr.
renme en az 2 saat olmahdrr. Din_
Din_
renme sonunda odanrn
kaprsr agrlrr,
oda havalandrnldrktan sonra
balyalar

orgarr ahnrr.

-^-l_u
zaran

y9n,"m .soguk tavtamaya na_
.daha etkili olmastna ra$men

.9" istenilen randrman alrna-maz.
yylnu, prestenmig balyalarrn iglerine
tam olarak buhar giremez.
Buharrn
,
ouratara
girebilmesi igin Oafya ic_
lerindeki havanrn qexi'tmesi;;ekir.
Or.nrl iginde vakum ya"p,raral
l!1",
srcak
tavlama anlamrnda-Termoj
g?19

vakum tavlama en mr_lkemmel
sonucu
verir.

Oda igerisinde buhar tavlamanrn

I3:lnr

matiyeti dLigLik otup srjrenin

:=-rn olmasr ve yriksek tav
nrememesi
nedeniyle yriksek

pasiteli igletmelerde
kullanrlmaz.
2. Termo-vakumla tavlama:

. Balya
tecanis ve

halindeki ttitrjnlerin

u"_
ka_

odasr (vakum,chamber) denif"n'Oii

cihaz.kullanllrr. Bu cihazlar
vakum sis_
teminin cinsine g6re tige
aynlrr.
a) Jet buharh vakum odasr.
b) Vakum pompalr vakum
odasr.

c) Vafum pompah ve jet buharlr

.._,
vakum

odasr

af Jet buharft vakum odasr:
.tamdan
Or_
tamamen
tecrid edilmig

suslar gunlardrr;

hu_

. - Hrjcrede hava kaga$lna sebep
olarak hig delik bulunmamatr,
bilhassa
oda. izalasyonu gok iyi olmalrdrr.
Aksi
halde htjcre igi bisrnci drigriruilemez.

l,j:rgy" sulu buhar pus_

,.,,;-, buhar direkt
Kunurken
tutr,inle temas

etmemeli, temasr halinde
i"_
murlagmalar g6ruilLir.

.. - Hticre ig tavanr meyilli olmah, biriken su damlacrklarr tLittinlere
dam_

, -

mtikemmel bir gekilde iallanmasrnr temin etmek
igin vaf.um

nrn igerisindeki havanrn buharoda_
kul_

hr-lcre basrncrnrn
saQlanrr.

.Hricre galrgma ayarlan

tav_

ranacak tr-lttine gore degigtirilmelidir.

. -.Tavlanan trjtr-inlerin grkrg rsrlarr
oriantel ttitr,inlerde 50 C,yi Ff
r"_CurJ
ve Burley trltrlnlerinde ise 6O
C,yi geg_

memelidirler.

5 mmlhg,ye

inmesi

Yatrrrm, maliyet ytiksek olmaslna
,rargrn
ekonomik

ve iyi bir

tavlama

yaptrgr igin buyrik fabrikalarda
tercih

eortmektedir_

..

Diler ozellikleri ise jet buharh oda

ile aynrdrr.

3) Silindirle tavlama:

lamamalr.

mr_j_

pompast devreye sokulur.

Y3.kut .
Hucre
havasr 2O mm/hg,ye indikten
sonra jet buhar devreye sokularak

%15-16 rutubefle grkar.

Bu sistemde dikkat edilecek

nticrey"

::"iTik

havasrnrn bobaslar. 76 mm/hs. basrnsta
l1l'T3", igi hava basrncr"s
mm./hg.
:lT^hu"rekadar
oaslnclna
drigLirrjkir.

s_aglanrr. iki kademe tavlama
ile trj_
tunlere %o4-S civarnda tav
u"rifrn"ii
saglanrr. yani %o11 ile giren
O" O"fVl

Jet buharh

vakum pompah rrucreyelo_
reoe mtjkemmel bir tavlama
sagiar.Bu
sistemde
hem
vaKum
pompasl
.
hem de jet buhar sistemi uurO,r.
On""

!':f"

, , Havasr bogalan hUcreye, buhar ve
ounarta beraber su basllarak
igerideki
ttitrinlerin tavlanmasr sa!lanrr.
Bu is_
temler bir kademeyi tap""ur.
e"-nlfil
ravtamantn iyi olmasr igin
aynr iglemler
tekrar yaprlarak tavlama it<i-f<aOlmeOe

buhadr

.._,
vaKum
odasr: En mrikemmel vakum
-gor"

$,1"',1";"i;;T.'""#f 'n*.""j,flT1?'i?,X""-ffiT"l1l:[,if ?Jl":"niijl
ivice kapanmusndun .onru
::9].1T*, . tavlamayr r.i,""""i"iir. f-?Mnn.igerisindeki
agtstndan

olumlu etklter. ooa icinlo
tutun barvarai'r#
3^:l"il1tavlamada,
tara
dizitmeden

sistemler jet buhaitr truc-

c) Vakum pompaft ve jet

ba_
:ll":,ylq
stngla
buhar basrtrr. Buhar ;;;;
prensibi goyboty..o da iginde merkezi yerteroen ,.^,3u^l,l_"l"de_tavlama
h.ucre arabalarrna konan
balya
ie^1jl

.

porp""iyf" o"n*
jet buhar sistemi gibi 5iiimrr

.:ll.,l. y3lrr

B;;_
?rlq:
f3r bir yerden genig bir me_
ve Oat_ kana
b0ytik
-;iJ;;; gegerken
.bir_basrng-la
bogruk kar- ilri"
bir
.riit"ri"d"

.

Yaprak halindeki ttitrinlerin

tav_

lanmastnda genelde silindirle
tavlama
kullanrhr.

Yatay olarak silindir bigiminde
olan

ve donen cihazrn bir tarafrndan
tLltr_ln
girer hafif bir meyille silindirle
beraber

oonerek di$er taraftan drgan grkar.

girig tarafrndan

igeriye

,
ounarta
beraber su ptilvarize edilir. Bu
^,.€ilindirin

ounar ve su silindir igindeki

trjtrlnr_in

atmasrnr sagtar. Sitindirin igin_
llti?:l
de
tritrjntj yukarr kaldrrrcr

patefler bu_
lunmaktadrr. Bu palefler
silindirin alt
Tarattndan gelen tr-itr-inlerin yukarrya
grkmasrnr oradan da
agagrya duig_
mesini temin ederler.

Ttjttjnler drigme srrasrnda

.
ramdaki
yLiksek rutubetin bir

da btinyelerine ahrlar.

or_
krsrmrnr

- vakum buhan kuru buhar ormarr
ve 14 atr,i'nr-in alttnda olmamalrdrr. ,""tJ'$,fl'#'J:
ulrrn"X mrimkr_indrir.

#i[:,;r5;5#:i:;

yani %o14 ru_
b) vakum pompah vakum odasr: tubefli bir
trittinLi
%24_28,e
rutubete
Jet buharl vakum odasrnrn
vat'r,m grkarabirir. Bununda sebebi tr_ittinlerin
maliyetinin yriksek otmasr ve
kut_ yaprak narinoe oiiJr<i;;#, ve suyra
lanrmda vakum pomparr r,ri.r"yl
gii"
pmas etmesidir. Tav oranrncra si_
oldukga paharr ormasr nedeniirel'r- rindirin
meyiri, d6nm" r,,o,-ist"r.i pu_
gok yerde vakum

kulanrtrr.

oompah

c14c

r,,i"rJ",,

,

rererin mjktarr, buhar ve __
su basrncr ve
ttitttnrin oeoisi,Jliri]ir.._

Tun il

EXSPCRLEni

DERTGGI

eOLTE.

Tavr rmtM.B ffi
aifl
e ttsr
bisinin rnr&tecrr ottrd- IHib
sapnalar oftf€u tffi
C*r liF
tunun taw l'sff*:n dnatp ddgdt
bi.iyiik efl<ern

ni(l-J'ri:,re
marisiyle tarth gelir. Anlar gelir.
Belki de Cibali Tiithn Fabrikasr'nda
gahgttQtmrz veya staj yaptrjtmrz yrl-

olacaktr- Bu nedenb silindir girigine
genelde 6lC0 t!p0 konularak giren ttit[n0n debisi kontol altrna ahnrr.

Iardan tiitin kokulu sokaklar, tiittin
kokulu insanlar ve ttittin kokan
genqlik anilanmz gelir.
Ttittinlin tozunu so/urnug ya da soIumak isteyenlere bu romanr okumalannr 6neriyoruz.

Son yrllarda birqok fabrikada
vakum-hticreleri yerine de tavlama silindirleri kullanrlmaya

baglanmrgtrr.

Qullar veya kutulan qrkanlan tutunler
(Slayderler) pargalayrcrlarla kesildikten
sonra (condeyshener) tavlama silindirleriyle rutubetlendirme yaprhyor.

4) Panda veya titrek

ZENO'NUN

aiilruci

konveyOrle

tavlama:

italo svevo

Panda iqerisinde helezon bulunan
buhar ve su girigleri olan yriksek tav
vermeyi saglayan bir cihazdrr. Panda
ile damarlara tav verilir. Pandanrn bir
tarafrndan giren damarlar helezon sayesinde hareket ederek diger tarafa

TUrkgesi: Gr.il l$lK, Ada Yayrnlan,
380 sf., roman
1861 yhnda Trieste'de do$an yazar
1938 Eyltil'Unde bir trafik kazasrnda
yaralanrr. Bir iimiir boyu rili.imti diigtindlikten, riltimii diigledikten
sonra, "iilmek bir gey de$ilmig" der,

gitmeleri sa$lanrr. Pandanrn iqinde
kaldr$r surede de yUksek su ve buhar
sayesinde rutubet almalarr sa$lantr.

iiliirken.

Titrek konveyorle tavlamada ise
normal titrek konveyorlerinin izerlerinin kapatrlarak iistten veya alttan
buhar r-lflemeyle konveydrden gegen

yaprak ttitr-inlerinin hafif olarak tavlanmalarr gergeklegtirilir. Bu sistemle
tiitunlere %1-3 oranrnda tav kazandrrrlrr. Bu sistem birqok yaprak

QULLUK

ttitUn iglemelerinde agrmdan once uy-

Mahmut Yesari

gulanmaktadrr.

Qevrimyazr: M. Sabri KOZ, O$lak

Tavlama (rutubetlendirme) tijtiin
sanayinde gok onemli bir konudur.
TutunLln rutubetinin gere[inden az
veya fazla olmasr firede, kryrmda, ba-

ktmda ve sigarada birgok olumsuzluklar meydana getirece!inden
Llzerinde hassasiyetle durulmasr ge-

rekmektedir. Ayrrca

ortam

ik-

limlegtirilmeside verilen tavlarrn korunmasr aqrsrndan gerekli bir iglemdir.
ortamrn iklimlegtirilme-mesi verilen
tavlarrn de!erlerinini koruyamamasrna
sebep olaca$rndan yaprlan gahgmalar
sonuc vermeyeceldir. Hidroskopik bir

uri.in olan trltun %o7O'in rlzerindeki
ortam rutubeti ve 22 C'nin rizerindeki
ortam rsrsr tizerinde kdflenmeye baglar, bu delerlerin aftrna inikJikge tritiin
btinyesindeki rutubeti ortama vererek
kurur.

Bu nedenlerden dolayr trlhinrin rutubetine Cok dikkat edilmelidir.

Yayrncrlrk, 380 sf., roman
Mahmut Yesari, 1915'te Yakactk Sanatoryumu'nda vefat ettiQinde ardrnda gok saytda okuyucu, y0zlerce
hikaye ve yirmibegten fazla roman

btrakmrytl
Tilrk Edebiyatt'nda, fabrika igqilerinin gahgma gartlannr ilk defa
konu edinen roman, ilk yaytnland$t
1927'den bu yana ilk kez Latin hartleriyle basilryor.
Romanda konu edilen igyeri, Cibali

Ttjtiin Fabrikas lffiyilnda ku_
rulmug ve bir asrtrk hizmefinden
sonra gegtijimE yil tekatt dilmigti.
Cibali deyine, bE tiitiitrcfilerin akhna, bu serntte g*an ve o giinkfi istanbul'un cteftte tirini kfil eden
b7y7k yangn sonras, f/6(Il senesy'
IV. Munfn koyduiu tiitfrn yasai,t
gelir. Evluiyle, camilerUle, mi-

.15.

itato SVEVO, ga$da$ Batr Edebiyatr'nda Joyce, Kafka, Proust ile
birlikte anrlan bir italyan yazarr. En
cinemli romanr sayrlan "Zeno'nun Bilinci" bir hayatrn romanr. Bu hayata
acrmasrz grizlerle bakan, toplumsal
yergiyi, acr-alayrn ferdi de igine alan
boyutlarr iginde gergeklegtiren bu
roman, Joyce'un hayranh$lnr kazanmr$ ve bir gok Batrh elegtirmene
"Bir yUzyrlda biiyle beg-altr romanla
kargrlagrlmaz" dedirtmigti.
Bir anrlar toplamr, ig diikme ttirlinden bir iizyagam dyki.isU havastndaki roman; psikanalize keskin
bir elegtiri getiriyor, onun aksak
yanlarrnrn bireye iizg0 bir yiintemle
giderilebilece!ini iine siiriiyor.
Richard Klein, "Sigaranrn Saltanatr"
kitabrnda bakrn ne diyor "Zeno'nun
Bilinci" igin: "Sigaraya kargl olanlar,
bence bu romanr okumamah, ig hatlardaki uguglarda okunmasr bile yasaklanabilir. Qiinkii ne de olsa yaprtn sigara egli$inde tadrnln daha iyi
grkanlabilece$i gillatrlmrgtrr ustafrkfa. Bu roman, yalnrzca sigara
igenlere seslenir."
"Zeno'nun Bilinci"ni ttitiincil nazanyla okumanrzr ve de-

!erlendirmenizi <ineriyoruz.
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l?:Tl STmesini yadrrgamam. Bizim

sift_
glmizin, bizjm tarlamtida
yapttgt ve Va_

riirrln

EKSpERLERI

oenHEGi

eULreNl
pabildigi bir geyi bir yabancrnrn gelip
yapmastnt yadrrganm....

sanstntn gtkmaslna gerek olmadrltnr tak_
dirlerinize arz ederim. "

".... ne agrdan bakrlrrsa bakrlsrn doviz
agtstndan, drgsatrm agrsrndan, istihdam
agrsrndan Turk tuttjnunrin yerini Virginia
ti.rtuniinun almast, Trirkiye,de sigara ala_

Bu yazryr imzalasrndan topu topu 11
gun sonra, 21 Ara|k i9B1'de Baturalo.
zorunda brrakrldl.

trostlerin almasr son derece

Ne olmugtu da, Bulend Ulusu htjkiimetinin bir Liyesi oldulu ve hukumet

nrnda devlet tekelinin yerini yabancr

4

f-

Ecevit,e

Aynr gergekleri yineleyen
gore ise:

1

programrnda yer aldrgr igin ilgi (bD

zrmrz ekinde takdim olunan yasa ta_

sa-

krncahdrr.... T0tUn konusu ideoloiik fark_
hlrklarr agan bir onem tagrmaktadri.,'

Dedilim gibi Milti Guvenlik

Kon_

seyince kurdurulan B0lend Ulusu hu_
kumetininin programrnda tutijn tekelinin
kaldrrrlaca$r ve yabancl sermayenin onu-

n0n agrlacafr ongorulmijgtti. Ulusu hrl_
kumetinin Gumruk ve Tekel Bakant ise

emekli Korgeneral Recai Baturalp idi. Ne

var ki, Bakan Baturalp'in,

BaSbakan

Ulusu'yu once 27 Kasrm 1991 gunlu ve
5-2-7943 sayrh bir yazr yazarak qunlarr
belirttigini goruyoruz.

"... boylece sigara darbo$azr agrlmrg,
- yrlndan
1977
beri yurtdrgrnda yaptrrrlan
fason sigara imalatr da son bulmugtur. ig
tuketim tamamen kargllanmrg ve talebi
agan bir tlretim fazlasr yaratrlarak ilk defa
bir miktar ihracat da gergeklegtirilmigtir.
Son blr yrlhk fiili satrglar dikkate ahnarak fabrikalarda ulagrlan rjretim se_

viyesinin bir degerlendirmesi yaprlacak
olursa, uretimin, yurtigi talebinin [ze_
rinde ve krsa surede ihracafla da ka_
patrlmayacak seviyedeki kapasiteye erig-

tigini gdrriruz. Nitekim, gegtigimiz yiz

aylarrnda idarelerimizde meydana geien
stoklar nedeniyle, fabrikalarrmrzrn dus0k
kapasiteyle galrgtrrrlmasr zorunlu!u ile
kargr kargrya kahnmrgtrr...
.

Sigara sanayiinin bugr-in ulagtr!r ve

pek yakln bir gelecekte ulagacagr riietim

i:ffi :"i:,j;ffili iJ li#s I f.i"i;?

yatrrrmlarrn, sigara sanayii yerine baska
sanayi dallarrna kaydrrrlmasr, kalkrnma
yolunda ilerleyen ve gayret sarf eden ijl_
kemizde, krt kaynaklarrn en verimli tarz_
da kullanrlmast agtstndan daha Vararl
olacaktrr,"

Baturalp, 10 Arahk 198.t,de 6-1nBS2
sayllr bir yazr daha yazarak bunda t0tijn
tekelinin nigin kaldrnlmamasr gerektigini
gerekgeleri ile agrklryor ve sonug olarak
diyordu ki:

'Toplum sagffir ve baiyuk dtgijde

mali amaglada tesb edbn devlet te.

kellerinin faaliyet gosterdi$i silara sa_
nayiinde; hazineye rizikcr.z g€{ir saS_
lamak geklinde ifade ectilet{eceX nralf

amaqtann yant stra, ttl{On tatmrrn e{<o.
nomik ve sosyal yagantrmrzdaki
lreri de
dikkate alrnacak olursa, cinemli bii gKtw

ifa edilmektedir. Bu nedenle.

hrikrimet

Gumrrik ve Tekel Bakanhgrndan aynlmak

programrnda tutiin kekelinin kaldrrrlacadr
ongoruldLigu halde Baturalp, bunun ulu"sal grkarlarrmrza ayktn oldulu sonucuna
varmrgtr?

Olan, bakanfuk burokrasininin oergekleri bakana anlatmtg olmalarrydl. Bu
gergekler ozetle gunlardr: T0rkiye'nin sa_
yrh dt$sattm iirunlerinin baglnda tutun
gelir. Eger tiitun tekeli kaldrrrlrrsa, turkive
bu alanda drg pazarr yitereceli gibi, ig
pazar da yabancrlara kaptrrrlacaktrr. Ote
yandan, t0t0n kargrtr kampanyalar yu_
z0nden ABD ve Ingiltere gibi ulkelerde
sigara tuketimi hrzla dugmektedir. Oysa,
bu ulkelerin silah satrgrndan sonra en

gok gelir sagladtklan alan sigara

sa_

trglarrdrr. Ornegin; ingiltere'de hazinenin
1983'te t0trinden saSladrgr gelir 4.550
milyon sterling ile uquncU srrada gelmekteydi. (2) Bu durum karsrslnda. bu

iilkeler, azgeligmig rilke pazjrlarrna vo-

nelmektedirler. Sa$lrga zararlr olmak ael-

srndan ise, Turk tijtijn0, yabancr tutiine
oranla, gok daha az zararhdv. Ote van-

dan Tijrk tuttinij, koylUnun bagka bir
r.ir0n yetigtirmesine olanak tantmavan

krrag arazide yetigtirilmektedir. EQer drg

ve ig pazar yabanolara kapttnltrsa, aileleri ile birlirte 5 milyon kigi ag kalacaktrr.

igte Baturalp'rn bu gergekleri gorup
benimsemesi, onun bakanIktan uzak-

lagtrnlmastna neden olmu$ bulunuyor.
Ancak bakanhk burokrasisinin vine de
tutijn tekeli (3) ve benzer konulirda j2

Eyltil yonetimine direnmeyi surdurmesi
uzerine G0mrtrk ve Tekel Bakanlr$lnda

br.iyuk

bir

burokrat temizli$inin ger-

geklegtirilmesi gecikmeyecekti. (4)
Bir yandan, iemizlenmesi zaman alan
burokrasinin direnmesi, bir yandan da
kritik bir donemde ttitun iireticisinin tep-

kisi, hazinenin blrdenbire devletin

bu

b0y0k gelir kaynalrndan yoksun kalmayr
goze alamamasr gibi nedenlerle, trjt0n
tekelinin ABD ve yandaglannrn istekleri
doQrultusunda kaldrnlmasr igin bir siire
beklenmek zorunda kalrndr. Ne ki, yine
de, bir gec€ anszn ve TBMM.nin g(in-

derninde yer almadrQr igin muhalefetin
Mecliste bulunmadrgr bir srrada hilevle
kaldrnlabildi- Btrnu da o grinr-in bisbakanr, takat 12 Eyliiltin bagbakan yaidtmcrst ve devlet bakanr, 12 Eylul yci_
netiminin 1983 segimlerinde kendine
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try grf{D .*? }Enen herkesi veto
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TARIM rcLM'GTARI iLE

irciil

KIlRItLttgtAR **

. ... HiJkumetlerin gdsterdigi Qabalarta
KIT'lerin yeniden yaprlanmasr ve cizellegtirilmesi Turk ekonomisinin pazar aQtrIrklr bir yaprya don0gmesinde hayati bir
ror oynayacakttr. Mevcut ozellegtirme ya_

sast gergevesinde bazr ilerlemeler qer_
qeklegebilmigtir. Kasrm 1993 sonurida,
27 yem fabrikaslndan 15,i satrlmls. Srjt
Endristrisi ile Et ve Balrk Kurumu icin

ihale agtlmrgtrr. Sut Endristrisi Kurumu

igin verilen teklifler degerlendirilme safhasrndadrr. Bunlar genelde kuqtik ig-

letmelerdir, fakat ig pazar paylan oldukga

buyuktur (%o2O dolaylarrnda). En buy0k
ve en etkili KIT'lerin -Toprak Mahsulleri

Ofisi [fMO), Turkiye geker Fabrikalarr
[r$FAg), tt]tun ITEKEL) ve eay 19letmeleri Kurumu (QAYKUR) kamuya baBu dort

grmlrhlr devam etmektedir.
xurum, Tlirkiye tanm uretim
%o25'ine haimdir

pazarrnrn

ve 90 bin gallganr var-

drr. Bunlann ozellegtirilme ga|tgmalarrnrn

gokyavag ilerlemesi yetkililerin kararsrzlrgrndan gok, yasal yaprdaki bazl

sorunlardan kaynaklanmaktadlr. yeni bir
qerqeve iginde, ozellegtirme yasasr, sos_
yal gLivenlik sistemi ve gallganlar igin'
uyumlagtrrma programlan, D0nya Bankasr'nrn da desteli ile hazlrlanmaktadrr.
KiT'lerin <izellegme sonrasr ticari yaprlarrnrn yenilenmesi gerekecegi igin,

iggiicii talebinden kagrnrlmaz bir
dUgme olacak ve rizellegmeyle beraber, toplu igten glkarmalar ve bu kigilerin yeniden egitilmesi gibi sorunlar

da gtindeme gelecektir...

O Yetkin, Qetin: Tiirkiye,de Askeri Darbeler ve
Amerika; Amit Yay. Ankara, 1gg', s.2O2.
7**1 0lke Tanm politikalart ve Ticareti ijtke Raporu
Tiirkiye, OECD, 1994., Tanm Bakant,g, yay.
Ankara,

s.12

konuda bkz gener Akyot, Kanun yapma
Sanatt ve Kanunla?trma Sinti; Gitneg, 1g
Temm,z'Ig€5"

(1) Bu

e) ASH-ACuON OIV SMOKING; So me lnteresting
StatbtrcsAbout Smoking; Londra, Mart 1gg'.
(3)Bu konuda blz Qetin yetkin, Vuret Ankan
Otayn'ntn lgyfizfr; Htniyet,22-St May,s lgBA).
(4) Bu bmAi,in ne gibi bir,'zihniyet" ile
yap,ld,itnrnt kantilayacak ilginq bir betge, bir
yazbaflnn lgel S*ry6netim Komutan
Yardtmciltlna verdidi 27 Ekim 1gg1 gijntij
npordur. Bu rapor, bu komutanhkea 27 Ekim IgAl
giin ve isth:713O-1926/Bt say ile Adana,daki 6.
Kolordu Komutanltdna, oradan da Ankara,ya
gdnderilmiftir. Bu raporda, Gtimrijk ve Tekel
Bakanhdtn'n iistdijzey yiineticiterinin so! ya da
komUnist eEilimli olduktan 6ne s,rijlmektedir.

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi

BULTENi

$trEgllli

*\z=-J=

I996 YILI TUTUru

EIESTEI(LETUE KARARI
Gorevlendirme
Madde 1 - TUtUn uretim, altm ve
sattmtntn desteklenmesi konusunda
Tuttin, TUtun Mamulleri, Tuz ve Alkol
lgletmeleri (-l-EKEL) Genel MudLirludU

gorevlendirilmigtir.

2-

TEKEL Genel

Mu_

drir[igU, memkeletimizde Amerikan
tipi trltrln uretiminin geligtirilmesi ama_
cryla, tohum ithal etmeye, anrlan trlr
tutr-in uretimi ile ulragan firmalar veya

ekicilerle uretim, nakliye ve iSleme kb_
nularrnda bir yrl veya daha ulun sUreli
anlagmalar yapmaya, kurutma frrrn ve
nangarlan gibi tesisler kurmaya veya
kurdurtmaya, iglerin yaptrrrlmasr iiin
gerekti$inde avans vermeye ve bu su_

retle yetigtirilen tijtunleri almava ve

satmaya yetkili kthnmrgtrr.
Al tmlarda lJyg u I a naca

Madde

3-

k

Esasl a r

tUnler ile 1995 ythnda Uretmelerine izin
verilen tam mahsul halindeki TUrk tioi
tutiinlerine uygulanrr ve TUrk tipi trjtdn
alrmlarr agagrdaki esaslar dahilinde ya_

pilrr:

a) 1177 sayrh Kanun htikumlerine

gore iglenip denklenmeyen

tUtUnler,

Kanununa uygun gekle sokulmadrkca
satrn alrnmaz

b) Tutunler arasrnda yer
de0eri olmayan filiz ve dip
yaQmur almrg ve guzlek ug
vaktinde krrrm yaprlmayan

gegik yapraklar, hastahkl

kina ve teghizat satrn almava veva

Kamu Kuruluglarrna
veya evvelce bu amagla kiralanmrg ar_

salan satrn almaya veya

yapraklar,
yapraklar,
yanrk ve

ve

arrzalr

imhahk olarak degerlendirilir.

c) Mutad elleri ihtiva etmeven ttj_
tUnlerle, tuccar tarafrndan mihsukin
tamamrndan ayrrlmrg olan veya ara_

crtar ve toplayrcrlar elinde bulunan tu_

tUnler destekleme alrmr drgrnda
raklhr.

br_

Harcama Yetkisi

TEKEL Genet

MU_

dUrh_igu;

a) Destekleme kapsamrnda ahnan
tUtUnlerin bedellerini odemeye, bu
Karar'a konu tutunlerin bakrmi ve is_

ka_

mulagtrrmaya, tutunlerin tagrnmasl ve
destekleme hizmeflerinin yUrutulmesi
igin tagrt aracr satrn almaya, depolarrn
kapasitelerini arttrmak igin ranza, ilave

kat ve tesisatrnr yaptrrmaya mevcut Va_
trrrmlardan luzum gorUlenleri tutun de_

posu haline getirmek igin gerekli

har_

camatan yapmaya, yeni yapttrrlan,
satrn alrnan veya kiralanan binalar icin

ihtiyag duyulan her
alan ticari

yapraKtar, ug bLitunlUgu ge9iili ne_
denlerle kaybolmug yapraklar lhrak ve

4-

olan tahmil, tahliye ve alabora islerinin
ikmali igin piyasadan hizmet sitrn al_
maya, ihtiyag duyulan depo ve igleme
tesisleri ile yaprak tutUn maumelitr ile
ilgili bUro hizmetlerinin yurutulmesini
teminen bina kiralamaya, urUn Vrlrna
bakrlmaksrzrn tUtunun allmrndan sa_
ttgtna kadar yukarrda belirtilen turden
gerekli her turlu harcamalarr yapmaya,
b) Destekleme kapsamrnda alrnan
tutunlerin depolanmasr, i$lenmesi ve
bakrml iqin ihtiyaq duyulan bina, ma_

yaptrrmaya, idare mah arsalai rjzerine
prefabrik tutun depolarr inga ettirmeye,
'aii
Hazine veya

Destekleme ahmlarr
tiltun ureticilerinin 1996 Vrhnda r_iret_
melerine izin verilen Ameiikan tipi tu_

Madde

lanrlan ilag bedellerini kargrlamaya, ig_

qisi bulunmayan igletmelerde'mutit

Uretim

Madde

lemleri igin sarfr gereken iggilik uc_
retlerini, nakliye giderlerini, sargr leazrmat masraflarrnr, anbar zarahlanna
kargr yLirLitulen zirai mucadelede kul_

tur[i

ddgeme ve

demirbag egya sattn almaya, yetkilidir.

Bu Karar'rn 2 inci maddesi ile bu
madde uyannca yaprlan yatlrrm har_

camalan 1996 yrhnda destekleme kao_
samtnda alrnan tUtr-lnlerin alml igin ya_
prlan harcamalann o/o20'sini asamaz.

ikramiye

Madde 5 - TEKEL Genel Mu_
dur[igu'nce yaprak tutun ihracatrnrn
artrrrlmasr, yurt igi tr-itUn mamullerinin
kalitesinin yLikseltilmesi ve kaliteli

tUtun uretiminde istikrarrn

mayan tutunler ile stok fazlasr olmasr
nedeniyle ig harmanlard a uzun vadede
dahi kullanrlabilme gansr bulunmavan
iglenmig ve iglenmemig tUtunlere lu_

zumsuz bakrm, igleme ve sair mas_
raflar yapmamak iEin,

a) Ambarlardaki 1994 ve daha eski
yll rirunu tutunler ile 1995 vr|r Urunu is_
lenmemig DoQu ve Guneydogu Boi_
gesi tutunlerinden ihtiyag fazlail olup,
TEKEL'ce imhasrna luzum gorulen tri_

tunler,

b) 1995 Yrh Urunu tutunlerden

i9_

reme sonucu ortaya Erkan, ig ve drg talebi olmayan arzah kapa tLitunler (Ege
Bolgesi harig) ile Dogu ve CUneyOogu

bolgesi tutunlerinin i$lenmelerinde cr_
kacak krrrk tUtunler ve arzah BG nevi

tutunler,
TEKEL ce tegkit edilecek U9 kigilik
bir Heyet marifetiyle tesbit olanacak
rapor ve tutanak sonuglarrna oore

TEKEL ldaresinin teklifi, BasbakinIk
Onayl ile yeteri kadar TEKEL-MLlfettisi
nezaretinde imha edilir.

(a) ve (b) bendine gore imha edilecek tut0n bedelleri ve imha mas_

raflan destekleme hesabrna gider ola_
rak kaydedilir.

/9 ve Drg Safip
Madde 7 - Bu karar gerepince

all_

nan tutLlnlerin ig ve drg satrgr agagrdaki
gekiide yaprhr.
a) TEKEL Genel MUdurlUgu'nce uy_

gulanacak bolgeler, UrUn Vtllan

ve

gradlar itibariyle iglenmig tutUn ihracat
fiyatlarr, Hazine ve Drg Ticaret Mus_

tegarlrklarrntn gorugune istinaden
TEKEL in teklifi ve BagbakanhQtn onayr

ile belirlenir. Belirlenen bu fiyailar uze_
rinden ihracat kaydryla drg allctlara ve
tUtUn tuccarlarrna tutun satrsr TEKEL
Yonetim Kurulu kararryla yaprlir.
b) TUrkiye deki sigara imalatgrlarrna

iElenmig tutr.in satrgr TEKEL

ce

be-

lanmasrnr teminen, ekicilerin kalit;li
tutLin yetigtirmelerini tegvik ve des_
teklemek amacryla Ureticilere toplam

lirlenen son Urun yrlr irsalat fivatlarrna
%o2O kAr payr eklenmek sureiivle hesaplanacak fiyatlar Uzerinden TEKEI_
Yonetim Kurulu kararr ile vaprrrr.

Tiitiin imhast
Madde 6

indirimli, ihale ve sair yollarla veya t_clenmemig tUttjnlerin ahcrlarr veva ucu-cu gahrslar tarafrndan vurt iiinoe s-

sad_

1.000.000.000 (bir milyar) lira ikramive
odenir.

- Dtg sattg ve ie har_
manlarda kullanrlabilme kabiliveti ol_
r 18 o

c) lglenmig tUtunlerin iakas, kredij

lenmesi kaydryla drs ihcrlara. tLr,-

rT}n]N EKSPERLERi
oenrueGi
BULTENi
tt-iccarlarrna veya Turkiye'deki sigara
imalatgrlanna satrgr TEKEL'in teklifi ve
Bagbakanhgtn onayr ile yaprlrr.

Tritrin ve SigaFa
Uzenine $eSitlerneler
ll

Stoklar Arag Aktarma
Madde I - TEKEL Yonetim Kurulu.
kendi ihtiyactna ve dr9 talebe uygun
olarak, Bgabakanhk'tan izin almak suretiyle o gunku maliyet bedelleri uze-

rinden destekleme stokundan idare
stokuna, idare stokundan destekleme
stokuna aktarma yaprlabilir.
Destekle me H izmet Ocreti

6denmesi
Madde 9 - Bu karar kapsamrnda
alrnan tUtUnler igin odenen toplam
bedel ile 1996 yrh igerinde satrlan toplam tutUn satrq bedelinin %2'si, bu tUtunlerin ahm, depolama, bakrm, igleme, sevk, satrg iglerinde ve bu iglerle

Bedrettin Dalan
"... Elin Yankee'si gelip, Turk tutununu
kendi ulkesinden kovuyor, yerine gegip
kendisi kuruluyor: ABD 'dostumuz' 6yle
mi, o pek namlr turkude de soylenmigtir
ya,'sigaramrn dumanr/Yoktur yArin

Srlanmast esasttr.

Destekleme gorevi nedeniyle saglanan finansman dolayrsryla TEKEL'ce
ustlenilen dolayh ve dolaysrz her trirlU
gider ve yukumlUlUkler destekleme hesabrndan kargrlanrr.

KdrlZarar Durumu
Madde 11- Bu Karar uyarrnca

ah-

nan, iglenen ve satrlan tutunlerden do-

lay husule gelen gegmig yll kArlan Ha-

imanr...'"
AttilA ilhan
"...40 yrldrr Turk sigarasr igiyorum ve bu,
hayatrn srnrrlr zevklerinden biri. Bunu
yasaklayarak, fagitlerin, Nazilerin torunlarr ozgurl0!Ome mudahale ediyorlar. Qocukken, evimin onUne dugen
bombayr ba$rgladrm ama tutunume mudahaleyi ba$rglamam."

John Osborne

zine'ye irad kaydedilir. Gegmig yrl za-

(ingiliz oyun yazan ve gazetecisi)

rarlarr ise Hazine Mustegarh$r'nrn brit-

gesine bu maksatla konulacak 6denekle kargrlanrr.

- Bu karar uyarrnca

ya-

prlacak iglemler tasarruf tedbirlerine
tabideQildir.

-

Bu karar yaymr ta-

rihinde yUrurlUge girer.

Yiirtitme
Madde 14
vurutur.

"... Cigarayr brrakmanrn 4 donemi var.
1) ilk onbeg g0n. En az srkrntrh zaman.
2) ilk bir ay. Qok srkrntrh donem. 3) ilk iki

istisna

Yilriirliik
Madde 13

"...Cigara igmeyenleri duman altr etmemek kaydlyla, kendi dumanlnr gekmek ozgorlLi$umu talep ediyorum."
Hadi Uluengin

uyarrnca alr-

nacak tutunlerin, altmr, bakrmr, iglemeleri ile ilgili ve bu Kararda yetki
verilen hususlardaki finansman ihtiyacrnrn TEKEL tarafrndan kar-

Madde 12

"Bir giin bana, 'gu sigara tablasr uzerine
bir hikaye yaz' derseniz, yazanm.
Anton Qehov

" Nerede o eski tutunler.. Bitlis'in kuguk
yaprakh gul gibi kokan san tutijnu vardr.
Hele tiitunO krrma srrasrnda 'saksaSa'
dediSimiz reginesi ele bir bulagrr ki, hig
sormayrn. Tu$la surtup grkarmaya gahgrrdrm, grkmazdl. O elimle ne yesem,
a}zrm zehir gibi olurdu.

memurlara sezon igindeki galrgma sureleri nisbetinde ahm ddnemi ve satrg
donemi sonunda ilgili Yonetmelik
esaslarr gergevesinde, destekleme hizmet ricreti olarak odenir.

- Bu karar

kusursuz olmaz, onun kusuru da evinde
sigara igirmemesi."
Murat Belge

"... Sigara igen insan saytstntn artmakta
olugu Amerikan toplumunun tekrar normal bir hale donugebilmesinin tamamen
imkansrz olmadrgrnr gdsterdi bana. "
Serdar Turgut

ilgili gorrilen diger hizmetlerde fiilen
galrgmrg, sozlegmeli personel dahil

Finansman
Madde 10

Derleyenl
MUSTAFA SEYDiOGULLARI

ay. Yavag yavag cigara ahgkanh$rndan

kurtulursun. Dayanabilirsen birkaq dakika sonra bu istek soner. 4) Son
donem. Aga$r yukan aftr ay s[rrer. R0yalarrnda cigara iEtilini gorfir ve vicdan
azabrna benzer bir duyguya kaprlrrsrn.
Bu altr ayr da atlattln mr, tarnam.'
Aziz Nesin
-..Oxford'da bir tarih profesdrunr-in
evinde verdigi partiye gittik. Adam,
sozl0 tarih yontemini bulan ve geligtiren, degedi bir tarihgi. Ama insan
'

- Bu karan Bagbakanhk

.

19 r

"...Tutun igtigimde, ateg alan ve tuttiirulen, bedenime geri donmek 0zere
dumanda yo$unlagan, dunyanrn ta kendisiydi."
Sartre
"Zararstz bir duhan hakkkrnda neyler
bunca dikkatler Duhan-i Ahi mazlumanr
men'eylen, hLiner oldur.
(lV. Murat doneminde tutun yasagrna
tariz)

"T0tuncu gardaklarr,/Doldurun bardaklarr/Yarim tutun krra krralincelmig
parmaklarr.

"

Srndrrgl Yoresi Manisi

"... Sigara igme ozgurl0gij, dzgurluk kategorilerinin bir pargasrdrr, tehlikedeyse,
kiginin hemen bagka hangi alanlarda
baskrnrn artacagt, hangi ozgurluklere krsttlama getirilece$i lzerine d0qunmesi
gerekir.

"

Richard Klein
"... Sigara ahgkanllQlnr parasrzlk kdsteklemedi, yasaklamalar busbutun azdrrdr."

Zeno'nun Bilinci'nden
"... Dunya, eski g0nlerinde krhcrndan,
palasrndan 'Allah, Allah' sesinden korktulu Turk'un fosur fosur sigara igiginden
ve ristiine sinmig kekremsi tutun kokusundan korkuyor.
Mumtaz Soysal
'...Sigara oldijn-iyor. Ben bunun yagayan bir ornegiyim."

Wayne Mclaren
(Marlboro reklamlarrnrn kovbovu)
BILMECE
"Ol nedir ki boyu uzun eni yok
insanrn busesi alrr canr yok
BaSn yanar ateg-i suzan ile
Hdl diliyle soylegir insan eli."

iltif
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Mayts 1994'te gr-inegli bir gr.inrln sabahrnda Profes6r Stanton Glantz gazetesini
almak igin kapryr agtrlrnda evinin dnijnde
bLiy0kge bir karton kutuyla kargrlagtr. Alrrdr

kutu.. O!luyla birlikte igeri tagrdr merikta
agtr. lqinde dor.t bin sayfa gizli ddkijmanla
birlikte bir de ktsa not vardr: ',Saygrlarrmla...
Mr. Butts"

Qizgi film, Doonesbury kahramanrnrn
adrnr kullanan "Bay lzmaril', bir sigara gir-

ketinin y6neticisiydi. yrllarca toptadrgr do_
kumanlarr sigara konusundaki arasilrma_
larryla tanrnan saygln bir bilimadamrna qon_

dererek vicdanrnl aklamaya

galrgryo-rdu.

$ ffiU l= iIW

yat( trin tarrcr

nulduktan sonra proje iptal edilmiqti.

Philip Monis dokrimanrn

bilimadamr
olamayan biri tarafrndan yazrldrlrnr agrkladt.
Buna kargrn d6rt savcr ve salhk drg0tlerinin
temsilcilerinin hakkrnda dava aqmasrnr en_
gelleyemedi.

lkinci qarprcr agrklama gubat 1996,da
ABC'nin rinlti haber programr "60 Mi_
nutes"te ekrana geldi. yuzde 18'lik pazar
payyl? Amerika'nrn Uguncli buyLik sigara
ureticisi BW'nin eski Aragtlrma yonetmeni
Jeffrey Wigand qarprcr aprklamalarda bu_
lundu: "BW nikotinin iglevini ,etki arttrncr'

Profesor Glantz birbirjnden qarptcr nitgilerle
kargrlagtr: Amerikan sigara girkefleri ni_

kimyasal maddelerle yLikseltiyor. Amonyak
teknolojisi nikotinin cilerlerde daha eabuk
emilmesini, beyin ve merkezi sinjr sjsiemini

dahasr bundan yararlanarak gahgmalar, ba_
$rmlrhk tizerine deneyler yapryorlardr...

daha hrzh etkilemesini saSlryor.,'

kotinin balrm|lrk yaptrlrnr 30 yrldrr biliyor

Profesor Glant, Kaliforniva

Uni_

versitesi'nden beg bilimadamryla belgeleri
inceledi, dlizenleyerek yayrmladr. "The Ci_
garette Papers" 1 nisanda Amerika,da satrga grktt. Oysa sigara end[jsirisine asrl 1
nrsan gaKastnt bundan yaklagrk bir ay once
ifgaatlanyla mangeilere gtkan Ug philip Mor_
ris yetkilisi yapmrgtr...

Biz neler yapfik neler!
Sa!|rk orgritleri ve sigara kar$ttlannrn
yrllardrr Amerika'da sijrdr-irdr-ikleri kam_
p-anyanrn temel taglan gunlardr: Sigara sa!_
IrQa zararhdrr. -Nikotin bir uyugturucudur,

ba$rmlrlrk yapar. -Sigaranrn riretimi, satrSr,
reklamlarr ve toplu yerlerde igilmesi yo_
netmeliklerle duzenlenmelidir.

Buna kargrltk sigara firmalarr nikotinin

uyugturucu olmadrlrnr, sigaranrn ba$rmhLk
yapmadr$rnr, satrga getirilecek'srnrrlamanrn
ozgLirl0kleri klsrtlamak anlamrna geldigini,
rgsizlili arttlracalrnl soyleyerek savundular

kendilerini.

r

Nisan 1994'te nikotin drizeyleriyle oy_
nanrp balrmhlrk yaratrlmaya gahgrldrgr yo_

lundaki iddialar [izerine Amerikan Tem_
silciler Meclisi Sa!lrk ve Qevre Alt Komitesi'nde sorugturma agrldr. Komiteye

Amerikan sigara girkeilerinrn r-lst di.izey yb_
neticileri galrrldr. yemin edip ifade verdiier.
Nikotin balrm|lrk yapmryor, firmalar nikotin
miktarryla oynamtyordu!

. Bu ifadelerden yaklagrk 1.5 yrl sonra,
skandal yaratacak nitelikteki ilk belqe Wai
Street Journal'a slzdrrrldr. Rapor, yr-izde
46.5'lik piyasa payryla Amerika'nrn en
bi.iyrik sigara tireticisi philip Morris'in yu_
ruttu0r.i "Table" kod adh ,,giivenli" sigira

projesiyle ilgitiydi. 15 sayfatrk betgede ni_

kotinin kokain, morfin, kinin gibi

uyug_

turuculara benzer organik kimyasal madde
oldu gu belirti lip " grivenli. sigara riretilmesi
oncesi getiriliyordu. Rapor ycineticilere su-

serine yolaqtl$r sapianmrgtr.

BW 6nce programtn yayrmlanmasrnr en_
gellemeye gahgtr. Bagaramayrnca da 10 mil_
yar dolarlrk tazminat davasr agir.

Geligmeler t.izerine harekete qecen
G.rda ve llag ldaresi (FDA) uq est<i -Rniilp
Morris yetkilisini yazil ifade vermeleri icin
ikna etmeyi bagardr. Firmanrn Analitik ia_

boratuarr'nda 11 yrl gahgan bilimadamr lan
L.Uydess 24, 23 ytl Urt]n Gelistjrme Arastrrma boliimrlnde gahgan Jerome Riveis
dort sayfa ifade verdiler. Soyledikleri, aynr

firmada yedi yrl Uygulamah Aragtrrmalar yo_
netmeni olarak qalrgan William A. Farone'un
aynca verdigi ifadeyle desteklendi.

Ug bilimadamr ozet olarak firmanrn ni-

kotinin insan vrlcudu r.izerindeki etkilerini
saptamak igin qok ayrrntrl deneyler yap_
trgrnr soylliyordu. Firmanrn elinde nikotin
dUzeyleriyle [jrunlerin satrg ganslafl ara_
srndaki ba$r gosteren dokumanlar vardr.
Firma geligtirdigi ozel yontemlerle rjrun_
oy_

Yeni stntrlamalar yotda
Amerika'da grda maddesi ve ilae

tilmesinde, satrlmasrnda FDA
netmeliklerine uymak bir zorunluluk.

r,ire_

vo_

ljae
ozellikle de uyugturucu srnrflamasrna qiren
maddeler igin gok srkr yonetmelik madjeleri
uygulanryor. Bagta nikotini "uyugturucu,'

kapsamrna sokan Amerikalrlar 1906,da fi-

kirlerini degigtirmigler. "Sigara rjretjcileri bu_

gline kadar yasalardaki bir tanrmdan

va_

rarlandr" diyor Action on Smoking and ie_
alth (ASH) yonetmeni profesor John Banz_

haf. "Nikotin bir yan uruin olarak kabul edil_

di!i, sigaranrn igine bilinEli olarak konmaddr
diigilnLlldilgti igin yasalar gore FDA yd-

netmeliklerine tabi degildi. Son ifsaaflar nikotinin bagmrlrhOr arttrrmak iqin kailanrldrQrnr

. 20.

onaytna da ihtiyag yok: ,,yonetmeljk si_
garadaki nikotini insan organizmasrnr etkiledigi iqin uyugturucu kabul ediyor. sigara

ise 'uyugturucu veren araq, srnrflamasrnda.
Bu nedenle sattgrna srnrrlama getiriliyor.

yo-

netmelik FDA'nrn yetkili kurulu tarafrndan
son gekli verilerek ytirilrh,ige konulacak. ve

si_

garalarda tadlandrrrcr olarak kullanrlan Co_
umarin'in hayvanlar tlzerinde karaciler kan_

lerindeki nikotin dtizeyleriyle

FDA'nrn ydnetmeligi goktan hazrr. 250
sayfayr bulan doktjman sigaranrn 1B ya$tn
altrndakilere satllmasrnr engelliyor, sigara
makinalannl kaldrrryor. FDA,nrn politika
Merkezi'nden philip Chao'nun sovlediklerine bakrlrrsa yiirt.irliige girmesi iqin
sigara lobilerinin guqlLi oldu!u Kongre'nin

trim ulkede gegerli olacak.'.

Wigand'rn verdi!i belgelere gore,

nayabiliyordu.

gosteriyor. Dolayrsryla sigaraya da FDA yonetmelili hazrrlama zamanr geldi.',

Ashnda Amerika'da birgok eyaletin ya-

sasrnda

bu

htikumler var. Fakat

uv-

gulanmryor. Amerikan kanser Oroutu,nden
(ACS) Alan Mills yeni yonetmetigii yasalara
iglerlik kazandrracalrnr soyluyor_ Verdigi bilgilere gore 18 ya9 altrndaki Amerikan geng-

li$inin yr-izde 30'u sigara tiryakisi. yo-

netmef

i

sigaranrn yaygrnlagmasrnr azal-

tacak onemli bir faktor olarak

de_

Qerlendiriyor. "1970'lerde nr.ifusun vuzde
45'i sigara igiyordu. ilanlara nikotjn ve katran duzeyleri yazrldrktan sonra oran dustt.
$u anda yizde 24 civarrnda. yonetmelik fe.
deral yasalarrn da otesinde ballayrcr hijkrimler getiriyor. Her 10 iqicinden 9,unun 1g
yag altrnda bagladrgr dr.igunuliirse etkilj olacak.

"

Yeni Pazar Arayryt
Amerikan Ttltun ti.iccarlan Birli!i,nden
Ceyson'dan aldr$rmrz rakamlara gore son .10 yrlda Ame-

[MA) ekonomist Darryl

rika sigara pazarrnda yUzde 2O'yi bulan bir

daralma sozkonusu. "Bu, sigara kargrt,
kampanyalardan gok fiyat politikalanyla ilgili" diyor ceyson. Sozrjntj ettisi artrg bizim
paramzla yrlda yedi bin lira. Buna kargrlrk
Amerikan sigara girketlerinin uluslararasr piyasadaki satrqlarr son 10 ytlda yiizde 100,
beg yrlda yizde 40 oranrnda arttr. 1995 sigara dtgsattmt igin rekor yrl oldu. Ceyson,

Avrupa ve Amerika pazannrn

daraldr$rnr

Dolu Avrupa, Kore, Tayvan, Ti.irkiye,

Ja-

ponya gibi Asya rilkeleri pazarlarrnda genrsleme oldu!unu soyluyor.
Dijnya Saghk Orgriti.r'nUn (WHO) Tritur-

ve Sallrk Programr'ndan Neil Collishaw'rr
verilen de geligmeleri do!ruluyor. ,,Sigara

girketleri geligmekte olan Ulkelere kavrvo.
Son 10 yrlda bu ulkelere iki milyar dotai r-a-

trnm yaptllar. Sizin qimdi Turkiye'de

1,a-

$adrfrnrzr 1960'larda Latin Amerika,da 96rmUgtLlk. Briyuk girketler Kolombiya ha.:
bUttln ulkelere girjp devlet kurulustar.
satrn aidr."

riinlx
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TLirkiye'de 1985'ten bu yana yabancr
sigara satrgl yasal. 1993'e kadar satrq Tekel
eliyle ytirtittildu. $imdi firmalar ozgtirce fab-

rika kurup ilrr.inlerini pazarlayabiliyor. TUr-

kiye hrzla briyfiyen sigara pazarryla yabancl
firmalar iqin cazip bir ulke. 1980'e kadar
yiize 5 oranrnda artan sigara tUketimi 1985/
95 arasrnda srglarama yaparak yUzde 100'e
ulagtr. Ttirk pazanna yuzde 6'|k payla giren
yabancr sigaralar 1990'da paylarrnr yuzde
22'ye grkarttrlar. De$igen belenrnin farkrna
varan Tekel'in Amerikan lezzetinde 2000 si-

garaslnf piyasaya siirmesiyle pazar paylan
1.13'e (1993) kadar geriledi. Son 09 yrldrr
da!rtrmlarr kendileri yapryorlar. Satrg rakamlarr da "srr".

olan yabancr sigara tireticileri Ttirkiye'de bu
konuda ozgrJr. Ama yabanct sigaralartn nikotin oranlannrn 0.62-1 .54 mg. oldu$u biliniyor. tekel'in nikotin oranlartyla oynaytp
ttjketici arttrrma derdi yok. QUnkti ytlda 93
milyar sigara tiretip sattyor. Yabanct girketlerin en yaptrlrntysa bir ifgaatqr gtkana
kadar tam olarak bilemeyecegiz.

Amerika'da oldugu gibi Tiirkiye'de de
sigara firmalannrn canlnr stkacak faaliyetler
iginde olanlar var. ANAP'lt Bt"ilent Akarcalt
sigara firmalarrnrn imaj kampanyasr ve televizyon reklamr yapmastnt ktsttlayan 18

yag altrndakilere sigara sattgtnr durduran
yasa tasla$rnr iki kez Meclis'gtindemine
sokmayr bagardr. Yasa 1991'de Meclis'ten

gegti. Ama donemin cumhurbagkanrnrn
veto etti. $imdi yeniden gtlndeme ge-

Tiirkiye'de de srnrrlama
getirilebilir
TUrkiye'de r.lretilen sigaralarrn nikotin ve
katran oranlarr da bir bagka "srr." tekel ve

yabancr kuruluglar agrklama yapmaya yanrsmryor. Edindigimiz bilgilere gore, Tekel
tlrunlerinin nikotin miktan 0.86-1 .47 mg.
Avrupa ve Amerika'da nikotrn/katran oranlarrnr ilan ve paketlere yazmak ozrunda

tirmeye hazrrlanryor. "Benim kavgam sigara
igenlerle degil. Yetiqkinler igsin. 14 ya-

grndaki her genci tiryaki yapmayr he-

defleyen Amerikan sigara girketleriyle mticadele ediyorum" diyor Akarcalt FDA yonetmelili yr.iriirllige girer girmez Clinton ve
Amerikan Senatosu iiyelerinin "Ttpkt yolsuzlukla mticadele yasaslnda oldugu gibi

FDA kuralbnnrn yrtdrgnda galgan Amerikan girketleri trafnda da uygulanmasr gerektigini sdyleyecegim.'

Akarcah Meclis'te ulraga dursun Tokat

valilili srrasrnda adr 4. Murat'a qrkan Recep
Yazrcro$lu bu 6nlemler iiQ aydrr Erzican'da
uyguluyor. Yasal dayana!r Anayasa'ntn
kamu saglrgr ilkeleri ve 5442 sayil 19 ldaresi

Kanunu'nun 11lC maddesi. Erzincan'da 18
yag altrndakilere sigara ve rgki satrlamryor,

gengler

de bu

dukkanlada gahgamryor.

"Oneri okul yoneticileri ve velilerden geldi.
Pilot uygulamayla bu konudaki yasal duzenlemelere onculuk yapmaya galrqtyoruz.
Gordug0m kadarryla Onlemlerden igki, sigara satan esnaf bile memnun. Qiinkil onlar
da gocuk sahibi'' diyor Yazrcrollu.
Sigara satrgrnr dtizenleyecek yasalar bir

yana, Tiirkiye Amerika'dan Avrupa'ya her
yerde gegerli olan "ilanlara nikotin ve katran

duzeylerini yazma zorunlululu"ndan bile
gok uzakta. alan razt, satan razr. Gerisi laft
gizaf.

Serhan Yedig
18-24 Nisan 1996 / Aktiiel

'''::$..!J:1.{.LA$:'trI.gi.]'i..ll..$.f.1..xt.ilu$l!J.:i.[gi,|t?W
. ilk sarma sigaranrn mucitlerinin,

yerlerden topladrklarr

puro izmaritlerini ufalayp k6$rda sararak "cigarillo"
yaprp igen 16 yy. ispanyol dilencileri oldugunu,
. 17. Yuzyrlda tutune bir gegit atrodizyak gozuyle bakrldr$rnr, bunun en iyi kanrtr olarak Amsterdam'daki genelevlere "TUTUN SATAN YERLER" denildi$ini,

o Osmanh padigahr ll. Selim'in 16kabrnln "TiRYAKi" oldu$unu, l9.yiizyrlda A. Baker and Co. taraftndan pi-

yasaya siiriilen bir sigara paketinin kapa!rnda pa-

diEahln portresinin yer aldrgrnr,
' Osmanhlar Ddnemi'nde tutUn igme yasa$rnrn, lV. Murat'tn
olumunden sonra vaktiyle tuttin kullandr$r igin surgUne gonderilen ulemadan Bahai Efendi'nin $eyhulislam olmasrndan
sonra 1646 senesinde grkardr$r fetva ile kaldrrrldr$tnt,
. Osmanhf ar Diinem i' nde, tiitlincti esnaf nrn ancak'17 25
r

yrltnda Lonca tegkilatrna ba!landr$rnr, ilk tiitiinciiler
kdhyasrnrn ise has tiitiinden anlar namh bir tiryaki olan
MUSTAFA QELEBI oldulunu,

. 1936 yrhnda Tutrln Inhisarr idaresi

tarafrndan piyasaya surUlen Yenice sigarasr igin (o tarihteki fiyatr 20 kurug) dUzenlenen gekiligte en bUyUk ikramiyenin sekiz silindirli Ford
marka bir otomobiI oldugunu,

.

1959 yllrnda piyasaya grkartrlan ilk filtreli sigaramrzrn
SAMSUN oldufunu, 3(X) kurug gibi bir fiyatla satlldlglnr,
aynr yllarda YENiCE sigarasrnrn ise 45 kurug oldugunu,
. 1920'li yllarda T0rkiye'nin dr9 satrm gelirinin o/o3O'unun
tUtUnden elde edildilini, 1990'lr yllarda bu oranrn yo 2-4
arasrnda gergeklegtigini,

.

. Mu6la ydresine ait Qokertme trirkusunun, tutun kagakgtlart
ve ceberrut Reji idaresi kolculan arasrnda bir olayr konu etti$ini,

.

istanbul Biiyiikgehir Belediyesi eski Bagkanr Bedrettin
Dalan'ln ii$rencilik yrllannda bugiinkii adryla izmir Tekel
Yaprak TiitUn igletme Miidiirlii!ii'nde mevsimtik iggi olarak galgtr$rnr, aynr gekilde 23 Mayrs 1996 tarihinde ha-

yata giizlerini yuman linlii sanatgr Tanju Okan'rn da
genglik yrllarrnda izmir - Urla'da Tekel'in yaprak tiitiin iglerinde hizmeti oldu!unu,

. Btiyuk AtatUrk igin yaptlan ilk ozel sigarantn harman tertibini Tutun Eksperi (Harmancr) Mazlum lgrn Bey'in yapttgtnt,
. "Kanh Nigar", "Yedi Kocah Hiirmtiz" gibi miizikal oyunfann da yazan olan tinlii sanatgr Sadrk $endil'in 19321934 d6nemi mezunu Tiitiin Eksperi oldu$unu,
. 2300 gr. patates igindeki nikotin miktarrntn bir adet sigaradaki nikotine egit oldugunu,
. Marlboro sigarasrnrn 1975 yrhndan beri reklam kampanyalannda 'sert kowboy" tipini canlandrran aktcir
Wayne Mc Laren'in ve R. J. Reynolds'un sahibi Richard

Joshua'ntn gegti$imiz yllarda sigara yliztinden 6ldii$0n0,

. Tekel'den sorumlu eski Devlet

Bakanr Nafiz Kurt'un bir ro-

portaj srrasrnda azarladrpr Bafra Gozde TV muhabiri Derya
Ytlmaz'rn, Radyo Televizyon Gazetecileri Derne$i'nin geleneksel olarak her yrl verilen "W Oskarlarr" odulune layrk
gonildri!tinU...

Unlti yazar ve gair Salah Birsel'in 28 yrl boyunca g0nde
4 paket Birinci sigarasr igtigini, 1979'dan bu yana ise bir
tek sigara dahi tiittiirmedigini,

BILIYOR MUYDUNUZ?
NOT: "Bunlan Biliyor musunuz?" kcigesrne

meslektaglanm,ztn katk,snr bekliyoruz. Tegekktir ederiz,
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Unetici Tet<el'i Sattlnrnazl
Tekel'in ozellegtirilmesine karqt fazla hale geldi ve kota koYmak zobaglayan tepkiler giderek Yo- runda kaldtk..."
Akhisar ve Egme Panellerini, eski
Sunlagryor... Milyonlarca uretici ve ilgili
kurulug, "sattg kararl"nr protesto etmek
igin toplantrlar ve paneller dtizenliyor'..
Son 4 gun iginde Akhisar ve Eqme'de

yaptlan iki toplantr b0yuk ilgi gdrdu.

Konugmacllartn agrklamalart

destelini

de

saSladr...

halktn

Tuttin

bol-

gelerindeki il ve ilgelerin birEo$u "protesto toplantrlarr" di.izenlemek iqin harekete gegtiler!...

Akhisar'da duzenlenen Panelde
Ege bolgesinin eski ve deneyimli Ziraat
Odasr yoneticilerinden Abdullah Akbo$a'nrn 'Hibir politikacr bizim igimize

burnunu sokmastn... Satartm, 6zel
legtiririm demesin... Biz buna asla izin
vermeyiz." sozleri, dakikalarca ayakta
alkrglandr ve heyecan Yarattl...

Qunku Abdullah Akbo$a omriinu
tanma, t0t0ne ve tireticiye adamtq bir

semboldu... Yalnrz Akhisar'da de$il
tum Ege bolgesinde bilinen ve guvenilen bir trittinciiyd0... Tartm ve ttltUn
onun hayattydt...
Akbola, Turgut Ozd doneminde
"sigara ithalatt" gundeme geldi$i
zaman da tepki goterenlere destek vermigti.... O gLinden bu yana gerek ya-

banct sigara fabrikalartntn kuruluqu strastnda, gerekse Amerikan tipi ttltUn ithalatr gr.indeme gelince hep kargt goriig0 savunmugtu.

Abdullah Akbo$a'nrn Panelde koY-

du$u tavlr gok agtktr. "Hig kimsenin
Tekel'i 6zellegtirmeye gticu yetmez...
Ozellegtirmeyi yapmak isteyenler tuttin
rlreticilerini karqrlarrnda bulacaklardtr"
mesajrnr veriyordu...
Abdullah Akbo$a konuqmastnda

ayrrca btitiin kuruluglarl ortak gareleri
beraber aranay a, yanltglart dtizeltmeye
davet etti:

"Yabanct $irketler Torbalt'da 10 ay

iEinde sigara fabrikasrnt tiretime
soktu... Biz 20 Yrldan beri fabrikalartmtzr uretime sokamadtk. Boylece yabanct sigaralann T0rkiye'ye girmesi daha kolaylagt. Sigara pazartmtzt
ele gegirmeye ve damak tadlmlzl de$igtirmeye bagladrlar. Ttirk ttit0ntine de
talep azaldt... Boylece r.iretim talepten

Tekel genel mudurlerinden ve

..Ege

TtitUn Platformu S6zcusLl Orhan Ozet
y6netti... Toplantlyr agarken yaptl0l ko-

nugmalarda, "Bu tip 6zellegtirmenin;
T0rk tuttinitnun, Turk sigara Pazanndan kovulmastna" neden olaca$tnt
ileri sOrdu:

"Tekel sigara fabrikalarl mUlkiyetin

devri sureti ile ozellegtirme yoluna gidilirse, ne tedbir ahnrrsa altnstn, yonetim ve pazarlamada insiyatif tamamen gokuluslu girketlerin eline gegecektir. Ozellegtirmenin kaEtntlmaz
sonucu olarak yabanct girketler, yalntz

sigara pazartna hakim olmakla kal-

mayacak, ekici t0tun piyasalartnt ve piyasalarda olugacak fiYatlan etkileyeceklerdir. Buna ra$men 6zellegtirme yaprlacaksa biiyuk hisse
Tekel'de kalmak uzere diSer hisseler
Eahganlarla, trltun tireticileri arastnda
da$rttlmaltdtr...

"

Tekel'de Ea|gan 40 bin igqi -Tekgrda-ig Sendikasr'nln uyesi..' Ozellegtirme g0ndeme geldi$i zaman 40 bin
iqgi ve aileleri buyuk bir bunalrma girdiler... Bakan Eyup Agrk'tn yarrm a}rzla
verdiQi teminata kimse inanmadl...
Qrinkri di$er kurumlartn ozelleqtirilmesi
srrasrnda yetkililerin verdi$i higbir soz
yerine getirilmedi.
Tekgrda-ig Sendikasr Genel Ba9kanr Orhan Balta'da panellerde yapttlt
konugmalarda, "Tekel ozelleqtirilecekse, milyonlarca ttitr.ln tireticimizin qok
biiy0k bir kesimi daha gimdiden kendini agllga haztrlamaltdtr" diyor ve gunlarr soyltiYor:
"Tekel, Ulke sigara pazartnrn y0zde

82'sini elinde tutmaktrr. Yuzde

60'tnt

tenmiyor. Q0nkti yatlrrm yaprlrrsa Tekel

ve piyasayt
elinde tutmaya devam edecektir... Yerli
trltunrimr.iztl eken ureticilerimizin hayatrnt devam ettirebilmesi igin Tekel
yerli tutunle sigara uretmeye ve pazarda ciddi bir payr elinde tutmaya
devam etmelidir.
4 milyon insanlmtztn ekmeli ile pervasrzca oynanmaya kalktltrsa susmamrz mLimktin degildir. Bu nedenle
sektorle ilgili her kesimi mucadele platformunda dayanrqma iEinde hareket etmeye qa$trtyoruz..."
konumunu gtiglendirecek

Ege Universitesi o$retim

uye-

lerinden Prof. Dr. Cengiz Qakrr'da ttjtunun stratejik bir rir0n oldu$unu ller
s0rerek bazr onerilerde bulundu: "Tuti.in
tlzerinde tekel olugturulabilir. Qokuluslu
qirketlerin tutr-ln konusunda yapmak is-

tedikleri, tuketici tercihlerini kendi istedikleri do!rultuda yonlendirmek ve
piyasayt ele gegirmektir. Sigara iuketicilerine ve tuttln ureticilerine b'
onerim var. Gelin yerli sigara igme kampanyasr baglataltm."

Tutun EksPerleri Derne$i Bagkar

Hiiseyin Kog ise tutunun geleceQir
sa$lama almak iqin gerekli olan onlemleri agrkladt:
1. Yeni bir tLltun yasast gtkartlmah.

2. Tekel tutunde Yeniden

YaPllan-

malr.

3. Bazr gorevler Tekel'den altnarak
yeni bir kuruluga verilmeli.

4. Tiltun tartm satrq kooperatifle'
t0tun konusunda gorev ve sorumluluk
alacak hale getirilmeli,
5. Ttitrin konusunda yaprlan bilimse

aragttrmalar,

bir merkezin

sc

rumluluQuna verilmeli.

ise tamamt yerli trittjnden yaptlmtg sigaralar tegkil etmektedir. Tekel'in 1995
yrlr satrg hasrlatr 116 trilyon liradtr. Kamuya aktardr$r vergi ve fon gelirleri 51
trilyon liradrr. Tekel igin 500 milyon do-

ladr. Ama, iki toplantrda da heyecayriksekti. Bundan sonra da etkinlikle

larhk yatlnm yapmak gerektigi, ama bu

Sadullah Usumt

yatrrtmlart yapmanln Tekel'e higbir

Protesto toplantllarl daha yeni bag-

devam edecek.

yarar sa$lamayaca$t, bu nedenle sat-

mantn daha

iyi

olaca$r soyleniyor'..

Bize g6re Tekel'e yattrrm yaptlmak is-
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Tekel taraflndan Diyarbaklr'da 1976 yhnda sigara fab-

rikasr olarak temeli atrlan ve '1992 yrhnda tutUn iglemeye do-

FekcDFtrTren

nUgtiirulen 108 bin metrekarelik kapah alana sahip tUtUn
ayrklama fabrikasrnda makine montaj gallgmalan son agamaya geldi.

lstanbul'da 1995 yr| faaliyetlerinden dolan kazanglan
uzerinden bu yrl en fazla kurumlar vergisi ddeyecek kuruluglar agrklandr. lstanbul Defterdan Alper Kug, dUn dUzenledigi basrn toplantrsrnda, lstanbul'da bu yrl en fazla Kurumlar Vergisi'ni 2 trilyon 996 milyar 714 milyon lira ile Tekel
UrUnleri Dagrtrm Mr.iessesesi'nin odeyecegini bildirdi.
Tekel'den Urunleri Dagrtrm Muessesesi'nin odeyece$lni bildirdi. Tekel'den sonra vergi srralamaslnda 'l trilyon 297 milyar 570 milyon lira ile NETAg A.g. ikinci, 1 trilyon 'l 34 milyar
150 milyon lirahk vergi ile de Kogbank A.$. ijguncu oldu.
Alper Kug, bu arada, lstanbul'da Kurumlar Vergisi gelirlerinin geEen yrla gore yuzde 127.26 oranlnda afiarak,36
trilyon 980 milyar 640 milyon liradan 84 trilyon 40 milyar
917 milyon liraya ulagtrgrnr soyledi. lstanbul'da 1995 yrhnda
yaklagrk 401 trilyon lira vergi tahsilatr yaptrklannr anlatan
Kug, 1996 hedeflerinin de 800 trilyon lira olduQunu belirtti.
14.05.1996 Gazete Ege

Yonetici len, MelrrurlaF
ve lg;g;ilen ItKananlt

llk kez TUrkiye'de 3 trilyon lirahk yatrrrmla gergeklegtirilecek fabrikada, Agustos ayr nd a deneme Uretim ine
baglanmasr hedefleniyor. Tekel'in en onemli yatrrrmlarrndan
biri olan fabrikada, yrlda 15 milyon kilogram tutun iglenecek.
Ydredeki 60 bin ekicinin tiitununtin degerlendirilerek kaliteli hale getirilecelini ve tutUnde sigara yaprmr igin 155 ayrr
gegit elde etmeyi amagladrklannr soyleyen Fabrika MudLiru
Zeki Ylmaz, Turkiye'de tUtr-inde ilk srrada yer alacaklarrnr
ifade etti. Yrlmaz, fabrikadaki laboratuvarlarda, yurdrgr da
dahil, istenilen kalitede tutUn mamu[inu uretebileceklerini
belirterek, goyle konugtu:
"Fabrikayla (Dogu tutunU ige yaramaz) iddiasrnrn onune
gegilecek ve damar ayrklama, kalite yukseltilmesi, yeni
mamul Oretilmesi gibi tum iglemler yapllabilecek. Turkiye'de
tutun denilince akla ilk gelen yer lzmir. Hedefimiz, lzmir'i
geEmek ve Turkiye'de ilk olmaktlr."

Brezilyah teknik elemanlar tarafrndan montajr yaprlan
fabrikanrn faaliyete gegmesiyle Dogu tutunUnUn Avrupa ve
Ortadopu'ya ihrag edilebilir duzeye getirileceQini de belirten
Yrlmaz, "Buradaki fabrika, tutUn okulu olacak" dedi.
Yrlmaz, "Do$u tutLinrine ihrag kaprsr agrlacak. Tek hedefimiz, Dogu tUtunilnU kaliteli hale getirerek Avrupa ve Or-

TEKEL

tado$u'ya ihrag etmektedir. Bunun yantstra sigara fab-

lzmir'in gdzbebegi sayrlan bir mevkide 21 Temmuz 19g3
g0nu hAlA kafalarda soru igareti brrakan ve yanan Tekel binasr, lzmit Belediyesi tarafrndan yrkrlmrg ve yerine park yaprlmqtr. Kendi kUgrik adr bUytik Belediye gimdi geriye kalan
Yaprak TritUn igletmelerinin binasrnr yrkmak iqin yogun bir

BIR SORU

rikalarrnrn taleplerine g6re de Uretim yaprlacak" dedi.

YTI(ILA]YIAz;

20.05.1996 Yeni Yiizyrl

gaba veriyor.

Tekel Yaprak lgletmelerinde gahgan yizlerce iggi

ve

memur lzmit Btiyrikgehir'in goz dikigi binalar igin destek ah-

yor. Sokakta kalmak b{emediklerin belirten Tekel iggileri
"Belsa'nrn onOnr-in hir krsrnr agrldr. Tamamrnrn agrlmasr ve
dukkan satqlannm artmas i(in rantiyeciler binamrzr yrkmak
istiyorlar." diyorlarBelediye tarafrdan yrkrlan Tekel binalarrnrn arsasr Uzerinde higbir ingai faaliyet gdsteriknemesi hususundaki Tabiat Varhklan Koruma Kuruh^rnun karan bulunmasrna ra$men, Belsa Plaza binasnnr lxkJe yaprlacak agrhg toreni igin
yaptlan ozel yolda temele ve dokulara zarar verildigini belirten Tekel yetkilileri yasalann uygulanmasrnr bekliyorlar.

Kocaeli
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Diinyasr 24.4.1996

. 23.

TIitiln Platformu tarafindan dtizenlenen Egme
panelinde konugmaalardan biri izleyicilere soruyor:
"Tekel sigara fabrikalanndan birini satm almak
isteyen yabancr kuruluglardan bir tanesinin krsa adr
BAT. Bu siizc[ik kendi dillerinde yarasa anlamtna
geliyor. Yarasalann baz t[irleri kan emicidir. Acaba
bunlar da tilkemizin kanrnt emmeye mi geliyorlar?"

Gtiniil isterdi ki biiyle bir soruya hemen hayrr
diyelim. Yurdumuzdaki faaliyetlerine gtigltikle son
verilen ve kolcu-kaqakq gatrymalannda onbinlerce
ciltime neden olan REil idaresini anrmsadrfitmzda
bu soruya hayrr yanfitnr-vermek olanaksrz hale
geliyor. As ama gerqek. Dileriz 6zellegtirme
hakknda karar vermeye yetkili olanlar geqmigi
unutmazlar.

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi

BULTENi

06.05.1996 HBB TELEV|ZYONU CANLI YAYINI

TEKELvE flzELLESTinme
SUNUCU: Bulent Egkinat iHBB
istanbul Haber Muduru)

'
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Kattltmctlar:

daha es<i :e<nc,o,.)e san:plir' Buliara

rrc,nCe< s.3ara 'abl

Mehmet AKBAY flekel Genel Mriduru;
Orhan BALTA fiek Grda-iE Genel

ar 25 .' ':

<a

yeni teknoloji yatrrmt

yapllmamlqllr'

i9o5 yrhnda 116 trilyon TL cirosu olan

Bagkant)

Tekel'e sadece 2.5 trilyon

Orhan oZET fl-utun Platformu
Sozc0sti-Tekel Eski Gn.Md.)
Bendevi pnmnoorrN [' Bakkallar
ve Bayiler KonfederasYonu Genel

mamaktayrz. Vaslfsrz iggileri bagka birimlere aktaramamaktaytz' Bu sebepler
6zellegtirmeyi gijndeme getirmektedir'

yattrtm
vaoma hakkr verilmigtir. Yeni aqtlan bir
iabrikaya istediIimiz vastflarda iggi ala-

Bagkant)

getirece,ciri.

25 Yrl once de Tekel sigara Fabrikalarrnrn 6zelleqtirilmesine karqtydtk,
gimdi de kargryrz. Bu oyun 25 sene oncesinden baglamtgttr.

SaYrn Bakan, HBB'nin bir Programrnda "Ya Tekel Sigara Fabrikalartnt
modernlegtirece$iz ya ozel sekt6rle crtaklrklar kurarak igleteceSiz

Sunucu - GeqtiQimiz

gilnlerde

Tekel'den sorumlu Devlet Bakanr Sayrn
Eyltp Aprk, HBB'de yayrnlanan bir prog-

,im,.,id"

Tekel'in

ozelleptirileceQini,

Tekel'e ait sigara ve iqki fabrikalarnrn,
tuz igletmelerinin ve pazarlama ve da-

milesseseslnin satilacaQn agkQfttm
'iamrytrr.
itk mugteri

de Bakkallar ve Ba-

yiiter Konfederasyonu. Bu aqklama,
tiltt)n ilreticilerinde, Tekel Qa'
It6anlarrnda, sendikalarda, ziraat oda-

lartnda ve meslek odalannda Qok gent7
yankr uyandrrdr. Bizi arayarak goritplerini
dile getirmek istediler. Biz de bu ak7am
bu programa yetkilileri davet ederek go-

rilglerini dile getirmelerine imkan saQ'
lamak istedik. Konuklarrm. Tekel Genel
Miidilril Sayrn Mehmet Akbay' Tekgtoa'
19

Orhan Ozet - Ben burada TiitUn
a:^,- - ^ -^ :a-a verdiQi yetki ile
-:-.:
Far <a artntn ozel'
S ;=':
e9:r -es ^-s:s;'rda ki gorilgleri dile
=

Sendikasr Genel Baskanl $2'11p Qrhan

Balta, Eski Teket Genel tulAdiru ve
T0t0n Ptatformu Sozclsu sayin Orhan
Ozet ve Turkiye Bakkallar "'e Bayriler
Konfederasyonu Genei Bagkanr Sayrn
Bendevi Palancioken.

Ben oncelikle SaYtn Tekel Genel
Mild1r1 Mehmet AkbaY a sormak tstiyorum, bu kurumda uzun yrllar qalrgan
bir insan olarak Tekel'i ozelle1tirmek iqi'
nizden geliYor mu? Buna gerek var mr?

Mehmet Akbay

-

Ben 1992

Yt-

lrndan beri Tekel Genei l''luCuru olarax
gorev yapmaktayrm. Oze' e$: rr:-re glo-

ballegen dunyamtzrn bir gere€idir'
Tekei bunun drqrnda tutulamaz Ozellegtirme, kamu eliyle yurutulen r9 ve

hizmetlerin ozel sektore

dev-

redilmesidir. Ozelleqtirme de amaq verimlili$i ve karhlrQr arttrrmakttr'

Ozellegtirmenin geregi olan sebepler Tekel'in drqrnda oluqan ganlardan dolayr verimli olamamayl gUn-

Orhan Balta - Bir muessesenin '1Yonetimi kotu ise zarar etmesi lazrm 16
trilyon ciro yapan bir kuruluga 25 ytl hiq
yui'r't yaptlmazsa ijrettiginiz urunler elbette kotu olur' Yattrtm yaplmamaslnln

Pazartnt qok uluslu sigara girketlerine pegkeg qekmetir.

tek sebebi ve amacl Turk Sigara

Turk Sigara Pazarnda t0ketilen si-

garalartn ok12'si Tekel sigaralartna ait-

tir. Demek ki, biz kotu bir 0retici degiliz'

1983 yrhnda yururluQe konulan yasa ka-

qakqrh$r onlemek amaclyla EtkanlmtEtt
ima o gunden bu gune, bugun dahi sigara kaqakqrltQt vardtr. Tekel bugun 1'1 6
trilyon satrq hasrlatr olan karlt blr ku-

rullgtur. Hazineye 51 triivon TL

vergl

fon axtarrnaktaC:r. Br saoi < :;' ar'pr:s. birqe^ r ces <al C r. c.; (acar (ar

Ve

ya da

DU

fabrikalarrn tamamtnt ozellegtirece$iz'

Ben ozellegtirmeden yanaylm' Bu iq altl
ay iqersinde bitmelidir- Yoksa altl a\
sonra bu fabrikalar para etmez" diyor
Anlagrl yor kr Sayrn Bakan ozelleqtirme
ile orlaklrk kurmayr degil mulkiyet :

devri suretiYle Teket Srgara Fab rikalartntn ozelleqtirilmesint ve markalartntn da sattlmastnt kastedtyot'
ancak 4046 Sayrlr Yasa bu gekilde c'
ozelleqtirmeye izin vermez Hile-i s:-

riyeye baqvurularak Tekel'in

"
bancrlarla ortakhklar kurulmast yolu-\'

=a

ozellegtirilmesine de izin vermez'
Biz Tekel Sigara Fabrikalartntn oze'
legtirilmesine nigin kargryrz? Tekel S
ozelleqtirilmesi
gara fabrikalarrnrn
.s,cnucu bu fabrikalarr sattn alanlar' bu fac-

O'Z fnirsaade

rikalarda iqinde sadece %o15 t0rk TLiir.lL bi.rlunan Amerikan Blend sigarala:

na$ehiriEi veya gehirlerarasl lgEl

Turk Sigara Pazartndan kovulacaktlr
Turk Tuiunleri krraq topraklarda, fakr

D,r (-lJruSii Sa:l'n-aS
eti'l l-voriiz.

la

kiilerinde de zorluk Qlkartmadlk'
Tekel'in sattlmasrnt yabanct girketler
istiyor. Tekel'in bizim ozel sektor0muze
sattlmastna da mUsaade elmezler' za-

manrn Bagbakanr Sayrn Turgut Ozal'
gece saat dortlerde ilgisi olmayan artt
k"nunun arkastna 1177 sayrlr Tekel Ka-

nunundaki Devlet tekelinin kaldrrlldtQtna
dair kanunu da stklgtrrarak meclts ten
gegirmigtir ve ertesi gun de "Muhalefete
ne guzel bir gol attrk" demigttr'
Biz Tekel'in ozelleqtirilmesine sa-

dece Tekel'de qahEan

40 bin igqi

aQl-

stndan bakmryoruz. Dort milyon tijtun
ureticisini de duqunuyoruz' Biz 40 bin
igcimize guvence de istemiyoruz" Biz
kendi guvencemizi igqrler ve ureticiler
biriegerek kendimiz saQlanz ve Tekel'i
sattlrrnaylz.

ureteceklerdir ve Turk Tutunu boylelikl:

topraklarda fakir insanlar taraflndan yetigtirilmektedir. Bu fabrikatarln satllmas

Ttrrk Tutuncusunun aQ kalmast sonucunu dofluraca$rndan Tekel Sigara
Fabrikalarrnrn ozelleqtirilmesine baqta
bu nedenre Kars

"'z.
Ta{e; de gorevll ar
KaiaQ:arim bundan 25 sene evvel ,alt
adet sigara fabrikastnrn yapllmasl Ka'

Be'

\'

3

rartnt Devlet Planlama Teqkilatt'ndageqirttik. Ancak 25 sene geQmeslr:

Iagmen inqaatl tamamlanmrE ve bir kts'
minrn makineleri ihale aqamaslna gele
bu fabrikalara yattrtm yaprldr ve ureiir'

sokmadtlar. O zaman bu yattrlmlar r:prltrken, bugun sigara pazartmtzanat
olmak isteyen g0qler "o yattrtmlartn ='

reksiz oldu$unu ve

o

Yatlrlmlari

panlarr devlet paraslnl israf eden

\::'

-'
hainleri" ilan ettiler' 25 ytldtr o

. 24.
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rikalann uretime geqmesiri engdleyen

legtirilmesine Anayasamrzda engel var-

gLigler gimdi

drr. Tuz sanayiimizi mahalli idarelere

o fabrikdan sdr

alarak
trirk Sigara Pazztnt de gegirneye ga|gtyorlar. Sayn. Gend Mtid0r "Yatrnm
yapacak g0crlnZ yok, sattp 6zelelgtirmek zaun@ff diyor. gimdi so-

ruyorum, pd<i

o

zaman tUtrin

Lire-

ticilerini nasd koruyacaksrnrz? Burada
qalean iggileri ne yapacaksrnrz?

devrederek 6zellegtirmeyi diig0nUyoruz.

1983'te 80 bin olan iggi

sayrmrz

'1990'I yllarda 40 bine indirgenmigtir.
Tekel'de galrgan 40 bin igginin sadece
13 bin kigisi sigara ve iqki fabrikalarrnda
gahgmaktadrr. Bu fabrikalann mUlkiyetin

devri suretiyle 6zellegtirilmesi halinde

Bendevi Paland<iken - 1.300.000
ortaglmrz var ve bunlardan 220.000
bakkal ve bayii Tekel UrUnlerini satryor.
DUgrinduk ki, Tekel sigara ve igki fabrikalarr yabanct girketlerin eline gegece$ine, 10 milyonluk hisseler halinde
bizim, sendikalarrn ve di$er sermaye
sahipleri tarafrndan satrn ahnsln, yabancr sermayeye pegkeg gekilmesin.
Bu igyerlerimizde yine bizim iggilerimiz

dahi bu fabrikalan alanlara buradaki gekorunacalr yolunda gOvence isteyeceQiz.
Fazlaltk personel de yaprak tUtLin, tuz
ve pazarlama miiesseselerine ak-

rekli igginin kazantlmrg hakkrnrn

tartlacaktrr.

yasa ortakhk kurmak veya m0lkiyetin
devri suretiyle ozellggtirmeye kargr
engel degildir.
Ozellegtirme, 1983 yrlrnda Margaret

Theatcher tarafrndan ortaya atrlmrgtrr.

sin.

yoktur.

Yabancr firmalarrn Ttjrk sigara pazanndaki pay %o 14-15 civanndadlr.
Tekel UrLlnleri gu anda T0rk pazarrna

Amerikan Blend sigaralarda kullantlan TLirk tutrln0 orant %o15-20 ora-

ve kalitesi d0nya standartlarrndadrr. Hatta birgok Lirr-in0mUz
drinya pazarrnda ve Trirki Cumhuriyetler'de talep edilmektedir.

TLirk

igkileri, ozellikle rakipsizdir. Biz istedik
ki Tekel'in bu ozellegtirilecek fabrikalarr
yabancr sermaye yerine girigimci Turk
mUtegebbislerin elinde kalsln.

denlerle

Bu

bu fabrikalara talibiz.

ne-

2000.
2001 Uzun Samsun ve Maltepe sigara
markalarrna talibiz. lgki fabrikalarrna talibiz. Birayr bile canladrrabiliriz. Bu fabrikalarrn tamamtna veya bir krsmrna talibiz. Bu mllesseseler zara( etmemektedir. Fazla igqisi de yoktur. Kar
etmeyecek olsak talip olmazdrk. Bu nedenle ilk satrnalrcr hak sahibi olarak
kendimizi gorUyoruz.

Mehmet Akbay - gu anda bu ozellegtirme ile elde edilecek gelir kesin olmamakla beraber 3-4 milyar dolardan
az olmayacak bir de$er drigtinUyoruz.
Bu rakam sigara sanayii ve alkollU igki
fabrikalanmtzrn ve gayn menkullerinin
degeridir. Pazarlama ve da$ttrm mti-

esseselerimiz ilgelerde toptan da$rtrcrlara verildi ve o alanda bir 6zel-

25 yrl dncesine dayanan bir

ntndadrr.

gegmigi

bu sigaralar hrzla Tllrk

ve

dunya sigara pazarlarna yayrlmakta ol-

daha yetigtirsin.

Sayrn Cumhurbakanrmrz Srileyman

Demirel 1989 yrhnda muhalefetteyken
meclis goftigmelerinde gunu sdyltiyor,

bin ton Marlboronun ithaline izin verdiniz. Bu sigaranrn igindeki Virginia tLi-

t0nu iqicinin damak zevkini degigtirir.
Bu da bizim TUrk TLlt0nun yavag yava$
yok olmasrna sebep olur. Biz tr-itUn rlreten bir tilkeyiz. Bizim tr-ltrin r-iretip aldt$tmtz para 350 milyon dolar, 15 bin
ton Marlboroya da odediginiz para 350
milyon dolardrr. Ustelik kagakgrllgr da
6nleyemediniz" diyor.
Bu yasa qrksa dahi bu sozleri soyleyen Cumhurbagkanrmlz bu yasaya
imza atacak mr?

daha gok TUrk tUtUnU satarak Trirk tri-

makinalarr monte ediliyor ve 19 Mayrs
'1
997'de agrlacakmrg. Atattlrk'Un Samsun'a grktr$r gLin bu fabrikay agacaksrn, sonra da "satryoruz" diye ga-

tuncrilu$unti koruyaca$rmrza

ina-

nryorum.

-

Bizim guctimijz bu
fabrikalarrn satrgrnr engellemeye yeter,
sattrrmayrz. Biz konuya sadece igqi y6n0nden bakmryoruz. 4 milyon mris-

Orhan Balta

tahsilide dugr,inr,iyoruz. %85

yabancr

tirtun kullanrlan sigaraya %15 Ttirk Tti-

Samsun Balhca Sigara fabrikasrnrn

zetelere ilan vereceksin. Bu olmaz.
Bunu yaptrrmazlar. BUyLik bir yanhg
igindesiniz. Benim bildigim T0rk Milleti
buna m0saade etmez. Son olarak satamazlar diyorum.

nasrl

Orhan 6zet - DUnya'da ve TUrkiye'de globallegme ve 6zellegtirme

koruyacaksrnrz? Bu sadece tireticiyi ko-

s6zc0klerinin son 10-1 5 yrldan bu yana

t0nu kullanacaksrnrz. TUtunri Ureten var,

alan yok. Tekel'de yok. Ureticiyi

nunun drgrna gekmek igin politik bir
kandrrmacadrr. BUtge bog oldugu igin

satmak zorunda olduSunuzu

sdy-

Itiyorsunuz. Sonra rlreticiyi bUtgeden
destekleyece$im diyorsunuz. Kim inanrr

buna? Biitge g6rUgmeleri

srrasrnda

"Tekel'i neden kArh gosteriyorsunuz?
10.6 trilyon kdrlr gostermigsiniz.

'l

.5 trilsattga ma-

yon zararh gdsterin ki
zerelimiz olsun' deniliyor.

Zamanrn

devredildi.
Ozellegtirilmesi dl$tm0bn 7 sigara
fabrikamrzrn 5'i atl drrrnddr 7 tgkl 4
suma ve 20 garap faHeanu ve imalathanemiz vardrr. OzdkEtitnesi cliF
guntilen bunlardrr. Tuz salrryi*r 6zet.

sinsi bir plan uygulanmakadlr. Ama biz
198i| yrhnda oldulu gibi muhalefetin
uyunEr$na ve gece yansr gol yemesine
musaade etrnyecefiz. Gerekirse mec-

legtirme yapftk. Binalarr da kamu kurum

Tekel'in iginde gahgrrken UnlU olmug
birgok milletvekili ve sanatgt gibi Sayrn
Eyup Agrk'da Tekel'de iggi olarak gahgtr, okudu, Tekel'den yetigti. gimdi
"Tekel'i sataca$tm" diyor. sayrn Bakan,
brrakrn satmaytn da Tekel birgok adamr

du$undan bunlar bizim %;o15-2Q oranrnda tutrlnum0zu alacaktrr. Dunyaya

Bagbakanl gece yansr kanun gegiriyor
"Nasrl da muhalefete de kazk attrk" diyebiliyor. Krsacasr btittin bunlar g6steriyor ki Tekel'in igkisi falan deQil de sigara sekt<irti en karll sektord0r. Ozel-

ve kuruluglanna hizrnet binasr olarak

gebilece$ine inanmryorum.

"KaqakgrhSr onleyecegim diye yrlda 15

Sayrn Ozet'in soyledi$i 4046 sayrh

galtgmaya devam etsin, tUt0n tireticilerimiz desteklenmeye devam edil-

hakimdir

lisin etratnda toplanrp uyutmayacaSrz,
uyanrk kalmalannr sa$layaca$rz. Ben
boyle bir kanununda meclisten ge-

legtirilmesi igin qok eski yllardan beri

.25.

kullanrlan

ve

tartrgrlan sozcLikler ol-

du$unu gazete okuyan herkes bilir.
Bizim 25 sene oncesine atrfta bulunmamrzrn nedeni, Turkiye Sigara Endristrisi'nin, ozellikle Amerikall firmalar

tarafrndan ele gegirilmesi igin yaprlmrg

planlartn, davranrglarrn varhSrnr belirtmek igindir. Ozlegtirme ve glo-

ballegme sozcriklerinin tartrgrlmaya baglamasrndan yrllar once 1977 yr|nda bu
konuda yaptrlrm konugmadan bir b6IUmu aktarmak istiyorum.

"Tekel'in bugUnkri Ttirkiye sigara talebini miktar ve kalite bakrmrndan kargrlamak konusunda zorluklar igirisinde
oldu$unu kabul ederim; ama bu mtjcerret olarak Tekel'in bu gorevi yerine
getiremeyece$inin bir gostergesi olarak

kabul edilemez. Bugun

Turkiye'ye

Tekel'in maruz kaldr$r slkrntt gok on-

IUTUH EKSPERLERI
DERNEGi

eULreNi
ceden Tekel'i qaresiz brrakmak
nUnde planlanmrq

bir

Yopolitikantn ne-

ticesi olabilir.
Nasrl oluYor da Tekel gibi bir muessese yasal olarak t0ketimi kargllamak

zorunda iken, 1976-77 ytlrna kadar ya-

trnm yaPmak imkanr kendisine ve-

garesizlik iEerisinde bldiigrin0lecek bir
uzerinde
rrlryor? Bu,

rilmeden

bir

konu tegkil eder.

Biz inanrYoruz ve burada aqkqa

ifade ediyoruz ki Turkiye pazanna dtgarrdan stirr-llen sigara yalntz arz aqt$tnt

kapatrp, bu yoldan gelir sa$lamak ama-

crna ydnelik de$ildir. Bu bir saldtrtdtr,

bu

Amerikan tlitLinUn saldtrtstdtr ve

Turk tiiketicisini Amerikan

Blendine

i$i fabrikalartntn ozellegtirilmesine ddr t6laKa. hisse senedi s@ gelfrtde' aHazrrladr$tmtz Tekel srgara ve

taklrk kurma geklinde

qa

is tilE

g*{ttyutz- Tdib 6rsrl

geltn€.ilf,Ozelegtime sonucrnda

oran mecisten

tflrr]n sdtitrEz ldaca$
Arna sigara

fala

ffii

soyleriyor'

frnranrn d€Ernesi

birqey de$igtirmeyecektir' Tekel'

Tutirn m0essesesi aracrh$r ile t0t0n Oreticilerini Hazine adtna desteklemeye
devam edecektir.

Orhan Balta - SaYn Margaret
Teatcher'tn ozellegtirmeyi baglattt$t
s6ylendi. Sayrn teacher'rn siyasi hayatt

Buttin bunlar TUrkiye'de tutun tekelinin kaldrnlmast ve iq pazarn ozel
sektore agrlmast talep ve zorlamalartntn
daha onceden bagladt$tntn gos-

bitmigtir.

Eok

4046 saYrh Yasa ile Tekel 6zel-

legtirme kapsamt dlgrnda btrtktlmtqttr'

Yeni bir yasa yLirurlU$e konulmadan

Tekel'de ozelleqtirme yaprlamaz' Yasantn men etti$i 6zellegtirmenin ortakltk

Bi$u anda boq geziyor'get-

zimkilerin bagtna da boyle birqey
mesini istemiyoruz. Tartm ve K6y lgleri

Bakanlrgr APK yetkililerinin tUtun 0retimi
ve alternatif Lir0nler ile ilgili hazrladtklart
bir raporu okuyorum. raporlartnt bir
c0mle ile ozetliyorlar, "T0ttintin al-

ternatifi yoktur". Sayrn Genel

vok ki. Tiittinri alsan bile kime sada, Hollanda

iacaksrn. JaPonYa

oiur. Boyle bir tasarrufu yasanln himaye
etmesi beklenmemelidir.
Biz diYoruz ki, Tekel Sigara Fabrikalartnt satln alacak olanlar kendilerinden b6yle piyasada yer tutmug
olan Amerikan Blend sigara Ureten fabrrkalarla rekabet etmek iqin kendi Amerikan Blend sigaralarlnt Ureteceklerdir'
Bdylece T0rk TUtUnU 0retimi ve talebi
geiileyecektir. 2000 ythnda iyimser bir
tahminle %100'U TUrk TutUnUnden uretilmig sigaralarn pazar payr 110 milyon
Kg.'hk pazarda 60 milYon Kg.'a gerileyecektir. ihracattn artaca$tna dair arg0manlarda sa$lam temellere dayanmamaktadtr.

belli oranr devletin elinde.

gerqeklegtirilmeye qaters bir tasarruf
iradeye
ulusal
hgrlmast

Bendevi Paland6ken '

Biz

1.300.000 bakkal ve bayii olarak 5 milyon nLifusa bakryoruz ve kesin rakamlar
ortaya gtktl$lnda, Tekel'in birqok sigara
ve igki fabrikastntn yabancllara sattlmastntn yerine bizim taraftmtzdan i9gileriyle birlikte sattn altnmastna ve 0reiiminin devam etmesine kararltyrz. On-

celik hakkrnr kendimizde goriiyoruz'
Sayrn Genel MUd0rum kabul ederlerse
hemen birkaq milyar lira kapora verereK
el srktgmaYa kararlryz.

Mehmet AkbaY - SaYtn

MUd0r

hala desteklemeden bahsediyor' Tekel

adt altrnda

da,

Fransa da, lsPanYa da dahi hissenin
Bizim iqicimiz %60 orantnda halen
%100 TUrk tutijnunden Liretilmig si-

garalar igmektedir' Biz bu sigaralart
ijretmek zorundayrz. BEST'i Ingilizlere

sattrntz. Ingilizler BEST'i kapattp gittiler'
iggilerde ortada kaldr' Fabrikayt da
Tekel almak zorunda kaldt.

Orhan 6zet - Tutun Platformu olarak biz Tekel sigara fabrikalartntn satrlmasrna karqryrz' Tekel sigara fab-

rikalartntn 6zelleqtirilmesi neticede fakir
T0rk T0ttin0 r-lreticilerini gok daha fakirlegtirece$inden ve aghga mahkum
edecek sonuglart doguracaSlndan buna
kargtYtz.

Turk Sigara Pazarna hakim olan 9okuluslu sigara tekelleri sadece sigara
pazartna hakim olmakla kalmayacak'
aynt zamanda ne tedbir altrsantz altn'
Turkiye'deki ekici ttitun piyasalanna da

hakim olacaklar ve ekici tii'ttinlerinin fiyatlannr da onlar kendi istedikleri gibi
belirleYeceklerdir.

Bundan 10 sene ewel TiirkiYe'de
t0tun alrp ihraq eden firma sayrst 70
iken bu sayr bugtin 17'ye diigmUgtUr ve
bunlartn da yanst gokuluslu girketlerdir'

Pa-

landokenin bu tutumu bize cesaret vermigtir. Kendilerine tegekk0r ediyorum'

Bu da, bu fabrikalart satrn alacak firmalartn ekici tutun piyasalartnda olugacak fiyatlarr ve ihraq fiyatlannt kendi

.26 .

Bu gartlar altlnda ekicilerin devlet
taraftndan desteklenebilece$ine tnan-

mryorum. Bu nedenle Tekel sigara fab-

nkdarnrn "ne fark eder yabancl tlrmadan da vergimi alacaQrm" anlaylglyla

Tfd( t]-

alrgttrma saldtrtstdtr.

tergesidir.

kanftdrr.

mt*iyetin

dewi sure@ 6aele$imetft
ver venrste

gkadarr do$rultusunda belirleyece$inin

6zdlegtirilmesine karqtYtz.
EQer dr9 borqlarr veya kamu aqlKlannr kapatmak iqin bu fabrikalart satmak istiorsanrz, biz bir qey diyemeylz'

Bunu fabrikalann gergek sahibi olan

Tiirk halkrna aqrkga soylemelisiniz Turk
halkr gereken cevabt verecektir'

Butun bunlara raOmen ozelleEtirme
yaprlacaksa, biz mUlkiyetin devri su-

retiyle 6zellegtirme dedil,

ortakltklar

tesis edilmek suretiyle ozellegtirme yaprlmastnt istiyoruz' Bunda da bazl gadlartmtz var;

1. Qo$unluk hissesi mutlaka
Tekel'de, devlette kalmaltdtr'
2. O igyerinde galtqan iggiler ve yorenin tutrjn ureticileri fabrikaya ortak
edilmelidir.

Tekrarlayahm, ozelleqtirmenin miilkiyetin devri suretiyle yapllmaslna tumden kargtYtz.

Bendevi Palandciken- Ozellegtirmenin yararlart da var. Ozellegtirme sa-

yesinde ttit0n yakrlmayacak, TUrk tuir..inU dtinyuyu daha fazla satrlacak, sigaralartn kaiitesi artacaktrr. Ozel sektor

ne yaparsa daha iyisini yapar' Bu nedenle biz bu fabrikalarr sattn alacaQtz'

Orhan 6zet

-

Qok iYi

niYetlisiniz

ama gok uluslu girketler o fabrikalartn
size sattlmaslna o pastayl slzln yemenize mtisaade etmezler.

Bendevi Palanddken - Bu Yabanct
bu gekilde pervastzca yer edinmesinden rahatstztz'
Bu nedenle bu fabrikalarrn yabanctlara
sattlmastndansa bize satllmaslnl ls-

sigaralartn ulkemizde

tiyoruz.

Mehmet Akbay - Ozellegtirme Yabanctlagttrma gibi algrlanmamalt' Fransrz SE|TA da sadece %30 hisse devletin elindedir, diger hisseler hakla sa'
trlmtgttr.

Orhan 6zet - Franstz monopo SEiTA'nrn arkastnda ug milYon fa'

tut0n Ureticisi Yok. Siz tLitun

ur?

ticilerimizi unutuYorsunuz.

Sunucu - Tegekkur ve kaPantg sc:'
leri.

rtrnin

EKSPERLER|
DERNEGI

eULreNi

INTEIINETTEN BIRSAYFA
MichaelMiles, CEO

Saytn Bay Miles,
T1tun her yil d1nyada yaklagtk

Philip Monis Companies, lnc.
120 Park Avenue New York. NY 10017 USA

tq milyon kigiyi
oldilrmekte olup bunlann qoQuna t0t0n sanayii
tarafindan qocuklujunda ve genglilinde qenget
o/o 60't 14 yagrnda
sigara

Dear Mr. Miles,
Tobacco use kills about three million people worldwide
each year most of them hooked the tobacco industry in
their childhood and youth. 600/o of smokers begin before

atilmaktadr. Hatta, tiryakilerin
iqmeye baglamaktadr.

Ben INFACT olugumuna katilarak dilnyanrn diQer
hlkelerindeki 6teki binlerce tilketici gibi sizlere:
TIm d\nyadaki qocukve genqlere s/gara satg/
ve tan tttm t n t du rd u rman tz,
- Kamu politikax olugumuna el atarak, kamu
salhQt Eabalannn alilm oymaya son vermeniz
iqin gaQn yaptyor,
- Marlboro ve Virginia Slims gibi 6l0mcill ilr1nler
iqin qocuklartmz canlt reklam panolanna
Eeviren sigara markah mallan ortadan
kaldrmanz istiyoruz.
Bu politikalan deQigtirmek uzere ben Kraft peynirleri,
Maxwell House kahvesi, Oscar Mayer etteri, Kool-Aid
igecekleri de dahil olmak ilzere t[im Kraft Gtda
}rinlerini boykot ederek tIketici olmaktan kaynaklanan
gucilmil kullanryorum. Philip Morris oltimc1l derecede
zararlr bu politikalan ne zaman durduracak? Acele
cevap beklerim.
SayElanmla.

they're even 14 years old-

-

joining INFACT and thousands of other consumers
worldwide calling on you to:
- Sfop marketing and promoting tobacco to

I am

children and young people around the world.
Stop undermining public healt efforts, including
interfering in public policy making.
- We ask that you start by eliminating
cigarette-branded merchandise that turns our
children into walking billboards for deadly
products like Marlboro and Virginia Slims.
Iam now using my consumer power to change fhese
policies by boycotting Kraft General Foods products,
including Kraft cheese, Maxwell House coffee, Oscar
Meyer meats and Kool-Aid drinks. When wilt Philip
Morris stop these abusive and deadly practices? I await
your prompt reply.
Sincerely

Gharler tvt. ttarpe.,

ieO

Sayln Bay Harper,

RJR Nabisco

Tiitiin her yrl diinyada yaklagrk iig mityon kigiyi
tildtirmekte olup bunlann goluna tritiin sanayii
tarafrndan gocuklu!unda ve gengliginde gengel
atrf maktadlr. Hatta, tiryakilerin o/o 6O,t 14 yagrnda
sigara igmeye baglamaktadrr.
Ben INFACT olugumuna katrlarak diinyanrn diler
iilkelerindeki iiteki binlerce tiiketici gibi sizlere:
- Tiim diinyadaki gocuk ve genglere sigara
satlgt ve tanltrmrnl durdurmanlz,
- Kamu politikasl olugumuna el atarak, kamu
sa!hSl gabalarrnln altlnl oymaya son
vermeniz igin galn yaptyor,
- Ttitiln iiriinlerinizin reklamr igin gizgifitm
kullanmayr, tizellikle de "Joe Camel"
tiplemesini durdurmanlzl istiyoruz.
Ben Fig Newtons, Ritz biskiivileri, Planters flstlklarr
ve Oreo kurabiyeleri de dahil olmak iizere Nabisco
iiriinlerini boykot ediyorum. RJR Nabisco riliimcilt
derecede zararlt bu politikalan ne zaman
durduracak. Acele cevap beklerim.
Saygllanmla.

1301 Avenue of the Americas
New York, NY 10019 USA

Dear Mr. Harper,
Tobacco use kills about three million people
worldwide each year most of them hooked by the
tobacco industry in their childhood and youth. 60%
of smokers begin before they're even 14 years old.
I am joining INFACT and thousands of other
consumers worldwide calling on you to:
- Stop marketing and promoting tobacco to
children and young people around the
world.
- Stop undermining public healt efforts,
irclding interfering in public policy making.
- We as* tlrat you start by discontinuing the
rrc d c-bons to promote your tobacco
FGr
REIc cc-ry tre "Joe Camel"

dE--

b€Hn
fi| h,
Planters peanlr.h-lf
abusive and de{6fl
I am now

Oreo cookier,

reply.
Sincerely,

FodEtq

including

Fz cr*er+ and
f-n
sbp thes€
yn' fqnpt
I
-

NOT: BU MEKTUPLARIN FOTOKOP|LER|Ni
BEL|RT|LEN ADRESLERE POSTALAYABiLiRSiN IZ!
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TUTUN EKSPERLER|
DERNEGi
BULTENi

Sigal.alTrln durnanrrra
kugilar l<onar

S,,'I.,''.i

AI(ARYAKANTOZ

aasit dnfiaK
Nedense kendimi her zarnn
Balzac gibi diigsel YaPrdarla Yafarkla gilrdiim:
Sayan biri gibi bir
bir sizaman
Yakrlmlg
her
iti.O"

nesal@dan koPrnak afiia

Bir de sigaraY ara slra tek tiik i9zamanlar oluYor' kendi ba-

ti$im

Otuz sekiz Yagtmtn son Yirmi Yhndan fazlaslyla igtim bu sigarayl'

siir$imdi de bu siizdizimi
tane daha Ya-

bu koskoca diinYanln or"*u.
i"",niu, qifa bulmaz bir nikotinci
olarak ruhumu ve girvdemi buruquP
biiziigmeden bir oranda ra-

diirebilmek igin bir
ktyorum. ToPraktan geldi, toPraSa
giiecek. Tiltiin igmekten hoglantp
gibi
iloglanmadr$tma, Tarla Kuqlarr
iskoYmak
ad
Ozgtir otan ben, hAl6

teriem. Yine de tiitiin tarlasrnda

bir
Rttrn naqat< btiyiimez ve konan
edilmez'
siizti
kugun

Hiq sigara

bu

b6yle.

gara...

kullanmamrg ba-

zllarrnl giire h6l6 incecik ve sa$yer yer
hklryrm. Kusursuz tenimin
kendi
(Bunu
Ya
harig.
r"r"..""t
kenda
olmama
Ya
dolu
kendimle
dimden nefret etmeme ba$lamaYt
okuYucuYa blrakrYorum') $imdi
vagam 6otdlti. Bu Benim' Evet'

yemek [isUite Uile yemekten sonra

ttine sigara Yakmam boquna defil'
Bir kere alrzdaki ya$ tadrnr siliyor'

giirarada bir, bir zamanlar bir rgrk
fartadstzh$r
ne
diiriiyor, ne tadl
edimutlu
gibi
kuglar
teaiyor-ama
yor.

hatlatarak..'
geY var'
Ahl Asllnda YaPrlacak bir
daSrtmak
stktntlslnt
can
biliyorum,
icin sigaraya yaplgmayacakstntz'
dun, Y"P."mak igin Allahsrz' Pratik, iqlevsel bir doktrin yok' sadece
yaplgmayacaksln' Kiginin gevreslnl

i"""t"",

delip geqilemeyen bir bii-

ytiLr uututu yok! inanryorum ki yaillan uir sigaradan sonra insan daha
On"" ofaugu gibi delildir' igindeki
boglu{u biiyle bir diigiinceyle ne
sana'
kadar doldurabilirsin, sorarlm

cennete bir adtm daha Yaklastrran bir sigara, Ya da cefr.nn"rnO"n bir adlm daha uzak-

fizi

lagtlran bir sigara imal edildi mi?

akaryakamozter akar find*tan gaYdan tiitiinden
siit misirin Piiskiiltinden
karayemiqin dahndan
tarlayr eker biqerken
toplar budarken dallarr
vaprak ktrarken dizerken
i"..ru.tl da rqrk akar
av usahlar geliru htzlar
nii pi ulu, c an' b aI dt'zl a r
fLndtkta qoYda tiitilndc

misirde haYan YtldnLar
sdyleqin emek canlarr
ov voksul canlar siiYleqin

hltmundu trittin damrnda
d,ere rrmak akan terin
ne kalrr karqrhirnda
tarlastnd a si.it mi sirin
ne kahr gaY sePetinde
dahnda bakrr findr$n
ne kalrr gorba tasrnda
yoksul canlar sofrasrnda
krrk gdzeden akan tenn
eme$n karqrhirnda
ufiragtP clur Yorul

BilmiYorum'

Yine de iiliileri bile siisleyen bir
an giimiig tablaYa bit-

ot'tur Eu

tJ"n

bastrrrP stindiird0!iim si-

didin

kn ran 3tokluhtan qclddn
bu ters qarlzr' ktrmalz iqin'
sdy LePin co nlar sdYlegin

gara'
1996 NISAN,IZMiR.

Daha daha baqka zamanlar sigara igersem; lE, Ktg, Yokug gibi Vs'

tt

YA$AR MiRAQ

d0gi.inmiiyorum, bir ategten
yanmadan gegiYorum, biYolojik ve

i".'leri

aerodinamik kurallarl altedip' ka-

famln arkalarlnda bir Yere gecivorum. Tiitiiniin acl tadt ve bir
qeyin nasrt yanrp tiikendi$ini seyretmek,
beni,

go!u zaman'
iiniimdeki parmakhklartn dlgtnda'

gimdi simsiYah karlarla kaPlt ka-

glnmanln olasrz iilkesinde tutuyor'
6nun igin bir oturuqta bir paket si-

gara igiyorum bazen' Kiigeye gekilip
kemirecelime' duruP

f"t.in"tt.l

durup bir a$agla sevigemeyecelime
gitrei... Giinliik diizenimin yek-

t)

L

DoGu-oU

ru

ev DoGu cig:z'vr'z
Bagkanr Hu-

dernelimiz Yonetim Kurulu
Nisan aytnrn 6-7-8' gtinlerinde
GULPINAR ve Ahmet Hamdi

tt;il ut"b'i Firuk
gorugmek'
Cii*VO"g"A SgJevll meslektaqlanmrzla
ve moral ver-

sevin Koq ile Yonetim

GUMU$, Do$u ve

bulunmak
problemlerini yerinde d';;;;[' goziiirunekatktda
ve Muq illerini kapsayan bir
Bitlis
iltman'
oiy"t[}'i
mek uzere Adtyaman,
ve ballt
altmlanntn devam ettigi bu illerimiz
sevahat gerqekleqtirdir"i] itlttin
yaptldt'
toplantrlar
ile
katrrrmr
arrm noktararrnda gorevli mesrektagrarrmrzrn
yararh gegti'
lorugmeter son derece
dezamanln azh$r konusundaki serzeniqlerini
Arkadaglarrm',rn,
biEimde
ayrracak
zaman
"yr'lan
g"ti;to"
gerlendirip bundan J;;]ii
!ai.3 eox
mizi anlamlt kr lan tiim
yapacagrmrzr i::; ;i;;'}+k'run ir" *vunati
pros ram

Ir[Jo"qiJti*' tu 6it k"z daha

tegekku r ederiz'

Tiiniht EKspERLERi

mxeGi

aOLTENI

W'HIAUHiY
SETUINEFT

i.IA$Ef.l' =;J m

Flue-Cured ve Burley Tr-itunlerinin
Gradlama Semineri, Oi.O+.t SgO ta_

rihinde Tokat Sigara Fabrikasr,nda y.T.
lgl. ve Tic. muess. MridurlLigunde gorevli
oniki Sigara San. i9l. Mues. Md.,de go_

revli yirmi olmak rizere toplam otuziki
meslektaqrmrzrn katrhmr ile baglayarak
05.04.1 996 tarihinde sona ermigtir.
Tabocco Associates tarafrndan dii_

zenlenen Seminerde, Flue-Cured ve Bur_
leg tLitunlerinin nesig, renk yogunlugu,
hasar toleransr, olgunluk ve yaprak do_

kusu konularrnda e!itim yapllarak, semrner sonunda seminere katllan mes_
lestaglarrmrza sertif ikalan verilmigtir.

TUTEI/ l(uruldu
Uzun siireden beri kurulug gahgmatan yti_
j
k u ru I m a st n
Lsabrta Oenea i i m iz " Ttitii n
Eksperteri Vakff FUTeV 25.O5.1996 tarih ve
22UG sayfu Resmi Gazete,de yaytnlanarak ku_
riit ti I e n ve

rulugunu tamamladr.

ikinci dayanryma irgfrtiimtiz olan vakftmz

6OO.OOO.W.-

TL nakit sermaye ile kurulmugtur.

Gegici Yiinetim Kurulunda ihrahim Giilekim, Hii_
seyin Kog, Mustafa Seydioflullan, Faruk Gtilprnar,
Sezai Kartal, Ahmet Hamdi Giimtig ve yagar Turan
G ti I fi m se r b u n u I m at kta d r.
Vakf senedine gore alfi ay igersinde Geqici yci_
netim Kurulu iiye kabul edip OtaQan Gene! Kurula
gidecektir.

DUYUF|U

TEBRiI(

Ttirkiye ve Romanya'da
istihdam edilmek ve Burley
tiittinleri konusunda
yetigtirilmek iizere
l;hoe yeya italyanca
y"ptTilg
E:.gtfir

Yeni Ytiksektepe Kiirtur Dernesi'nce Ankara'da 06.03.1996
tarihinde drizenlenen,,Geleneksel Tiirkiye,, ana bagh!rnda
"Ta'msal Yagantl" konulu V. Ulusat Fotolraf ya'gmaslnda

dernelimiz 0yesiCiineyt Kogak,Renkli Biskr DaknUa 6zel
Od0l kazanmrgtlr.
Renkli Baskr Dallnda toplam 133 eserin katrldrgr yangmaya
3 foto$rafla katrlan ciineyt Kogak'rn ,,irmek ir-er.
tiittinl'
ile "Azim ve Sonug,'adh eserleri sergilenmeye ,,Tr.itiin
Yorgun" adh eseri 6zel 6d0le laylk gtiriilmrigtiir. Sciz
konusu eserler Ankara, Adana, istanbul ve Van,da
gergeklegtirilecek sergilerde sanatseverlerin seyrine
sunulacaktrr.
Bu vesile ile Ctineyt Kogak arkadaglmlzl kuilar,
baganlannln devamrnr dileriz.

TUTON EKSPERLERI
DERNEGi

BULTENI

irY ilAS=Fl

W'Z)f./.rJ

Do$trn

Trlin

ismim

Annem - Babam

Halil

Mel iha-YUksel $ehifl lo$ullan

15.03.1996

Atakan

Fatog-Mehmet Ahcr

27.03.1996

Buket

Figen-NecmiKrhg

16.04.1996

Nurav-Levent Tekdemir

27.04.1996

Emine

Cansu

Qocuklanmrza sa$lrk ve baqanlarla dolu uzun omurler dilerken,
anne ve babalannr tebrik ederiz.

Fusun-lbrahim Erten

22.12.1995

Fatma-Osman Toklu

24.03.1996

Ayge-Murat Aramrg

01 .05.1996

$enay-Ufuk Kayalar

19.05.1996

Figen-Fuat Tolu

26.05.1996

Ozlem-Osman Koksal Gunev

09.06.1996

I

.

=f,:I
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BA$SAGLTGI
De$erli meslektagrmrz,
krymetli a$abeyimiz

iIHnru SiREKiN
(12.Devre
Eksperlerinden)
10 Haziran 1996

tarihinde izmir'de vefat
etmiqtir.
Merhuma Tanndan
rahmet, ailesine
yakrnlanna ve
meslektaglanmrza
bagsa$h{r dileriz,

Nikah, d0$un ve nigan tdrenleriyle evlilige merhaba diyen
meslektaglanmrzr, eglerini ve niganhlannt tebrik eder, sa$ltk ve
mutluluklar dileriz.

BA$SAGLIGI
Y.T. igletmeleri ve

ficareti M0essesesi, Ahm

Kahta Y.T. gletme M iidtirlii$i.i'nde g<irevli
meslektaglmrz S[ileyman ERKAN'rn babast
ilhami ERKAN Beyefendi 21.09.1995 tarihinde
vefat etmigtir. Merhuma Tann'dan rahmet,
meslektagrmrza ve yakrnlanna bagsa$ltSl
dileriz.

$ubesi M0diirti ohrak gOrevli meslektagrmrz
Hasan gELiKin a$abeyi Mustafa QEL|K
Beyef endi (}3.(8. 1 996 ta rih in de vef at etm gti r.
Mertrunra Tarrr'dan rahmet, meslekta grm rza
ve pkrnlanna bagsa$ft!r dileriz.

Adana Y.T. lgletme Miidiirliilti'nde giirevli
meslektagrmlz Biilent ALi BAgOG LU'nun
kayrnpederi 6z DEMiR Beyefendi 26.03.1996
tarihinde vefat etmigtir. Merhuma Tanrt'dan
rahmet, meslektagrm.za ve yakrnlanna
bagsa$h$r dileriz.

izmlr V.f. $rctme Miidiirlii$0'nde gtirevli
meslektagrmz Erfus vdnUfcil'in babasr
ittran V6R0KG|L Beyefendi 21.05.1995
tarihinde vefut etmigtir. Merhuma Tanrt'dan
rahmet, meslektagrm tza ve ya krnlanna
baEsa!h!r dileriz.

l
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Ha.zrlayan:

IY|ustafa SEYDioGULLARI
SOLDAN SAGA:

1. Necati CUMALI'nrn bir romanr... Saolr
tr.lti,in gegitlerinde yaprak ayasrntn govdeye
kadar uzanan krsrmlan...

2. Eski dilde bitkilerin kdkten en uzak olan

krsmr... Mesele, Problem... Erken dikilen veya

yetigen iininler igin tiittinc0l0kte de kullanrlan
yoresel bir deyim...
3. garkr, tr-irkii... Asker... Hig bir zaman, hig
bir bigimde... Ttirkiye,yi simgeleyen harfler...
4. ltalo SVEVO,nun 1923,te yayrmlanan, psi_
kanalizin dogrululunu ve etkinliini inkar etmevi
amaqlayan, insan-sigara iligkisini de gokga konu

ettigt actmastz ve alaycr romanr...

4
5

6
7

I

5. Maydanozgillerden, kokulu tohumu rakr
yaprmrnda kullanrlan bir bitki... Eski Turkler'de

10

uzunluk olgii birimi...

11

bir tanrrga... Uzunlugu 2540 cm. olan Inoiliz
6. Brom'un simgesi... Umutsuzluktan dodan

karamsarlrk...

7. Ne soluk ne de srcak... Ince krsa

nek... Kampugya'nrn para birimi...

ded_

8.

Ege-Sarrbaglar sortu tr-itijnlerin ilk rire_
tildi!i yerlerden biri olarak bilinen lzmir'e badh
bir ilgemizin eski adr... Uluslararasr bir madde ni_

12

t.t
t4

celi!i birimi...

9. Hrristiyanlarrn, lsa'nrn dolum giinr.inri kut_
ladrklan yortu... Argo'da kadrn, meires... Mrjs_
hakem yer.. Kenarlara kogut olarak yaprlan sr.is...
10. Dumanrn tekesr..- Dolaytsryla anlatma...
Dol yatalr...

11. Yapma. ebne".. bir kamu istisadi

ku_

rulugumuzun krsa yazrlqr... Arsenik' in sim ges i...

12. -T0f<

sga6r rgmeyi her zaman ha_
yatrmrn ender fakat istilsarlr keyiflerinden biri
saydrrr- dqfen Jotn 6n adh Ingiliz oyun yazan,
gazetecl ve alddnr_.- Borsada hisse senedi ve
'.3r1r-i ain va da sfrn) opsiyonu satrclsrna,
op_
s-_r(ru sdn aEt trafirdan 6denen para...
sap ve yaprak geklinde fark- t3- Kdaq
ftbflnarrg
bir bitkinin yagama ve biiy0me or_
9Tl:.:.Tftyl yaprak ve pargatanndan otugan ve
tiittiirtllerek igilen rulo... Bir ilimiz...
14. Uygur hr"iktimdarlarrna verilen
1913'te Nobel Edebiyat 6d0[t'nr.j

y^zar... Ahgrlmrqtan, umulandan

alan

veva gerekenden eksik...
15. Tiitiin yapraklarrnrn incelik_kalrn|k, sa$_
lamhk-zayrflrk ve esneklik gibi niteliklerini ifade

eden "doku" yerrne kullanrlan eski bir deyim...

Krigrik puro...

YUTGRIDAN ASAGTYA

1. Zararliann talribat, kurutma hatalarr,

uygun olmayan bakrm, isiil ve tav gartlan ya da
hastallklar nedeniyle zarar gormu! y"p."X tU_
trinler iqin kullanrlan teknik brr tenm-.. Kim_

yasal formrilu CroH.,oN, olan, trniin

yap_

raklanndan grkarrlan, renksiz, aqrkta br-

rakrlrnca havadan oksijen alarak es_
merlegen, 247 o}'de kaynayan ve 1.033

yogunlugunda gok zehirli bir alkaloit....
2. Ceylan... Gliney-Dolu Asya,da bir

'1
1. Hukuk ve adalet iglerini goren
devlet kuruluglarr... puro ve cigar sa_

ncrlrgt yapan kadrnlara verilen ad...
12.Tarla srnrrr... lridyum,un simgesi...

.Yuz, qehre...

devlet... YaLn, gosterigsiz...

3.Sahip... Eski dilde ahn... geytan...

4. Gur ve uzun bryrklar igin kullanrlan
bir deyim... Sert ve krrrlgan bir tijr pamuklu
kumag... Bir baglaq...

5.Bir kuvvetin derecesini veren savr...

Bir geyi hatrrlamak igin yazrlan krsa yazl...
Nargileye takrlan hortum bigiminde, krvnk,
uzun ve bilkrilgen boru...

6.

Burulmug erkek dana... Ko-

lombiya'da bir kent... Eski Mrsrr,da gok
rannQast...

7.

Mahsul... Yavru, gocuk... deriden

srzan yaprgkan, tuzlu srvr...

Devlet hazinesi...

13. Eski dilde su... Maddenin bicim
almrg durumu... Bagka, oteki, diger...

14. Eski dilde giysi kolu... yunan mi_
tolojisinde $afak tanrrgasr... Bir sinema
ve tiyatro sanatglmrztn soyadr...

15. Genellikle kaliteli ttittinlerin ure_
tildigi tarlalar ve bu tarlalardan elde edilen Urrinler igin kullanrlan bir devim... Ci_
bali Tutr.ln Fabrikasr'nda bagliyan bir
agkrn yanr srra Trjrk Edebiyatr,nda jlk
defa fabrika iggilerinin qa|gma garflarrnr
da konu eden Mahmut yESARl,nin bir
romant... Yunanca'da,orta' anlamtnda
bir on ek...

B.

Birmanyah siyaset adamr... Lasioderma serricorne'nin y6resel bir adt...
Volta rrma$rntn bir kolu...
9. Kuran'da adr gegen sekiz cennetten
dondiincrisrinLln adr... Uzun sriren bir
dolal ayrklanma sonucunda topra$ryla, ik_
limiyle ve biyolojik gevresiyle belirli bir
yagam ortamrna uyarlanmlg belli bir tr-irdeki
bitki toplulugu.." Ttjtuncrilt.ikte bir tas-

nifleme sisteminin simgesi harfler...
10. Diyapozitif... Polonya'da bir rrmak..
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Not: Bulmacamz dolru

arasnda kura ile belirlenecek
Iekta,tmrza Mah mut yESAR I' n in

Q6zenler
mes_
e U LLU K

(g

isimli romant armagan editecektir.
Qdzimlerin ash ya da fotokopisi, en

geq 31 Temmuz 1996 tarihine kadar elimrze geQecek gekilde derneQimiz ad_

resine postaya verilmelidir. Baganlar di_

leriz.
!
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TUTUN EKSPERLERI
DERNEGI

BULTENi

EDE\'LETBAKANI SAYIN
ElrtrC AglK DERNEGimizi
Z.YARET ETTI
g6r09me
giirevine baglayan Sayrn Eyiip A$lK Derne!imizin
Tekel,den sorumtu Devlet Bakanh!l
derne$imizeziyarette bulundular'
talebi kargrslnda 13 tti"un 1gg6 tarihinde
Yer Deligtirme
sayrn Bakanlmlza "Tekel Personelinin
Dernesimiz yiinetim kurulu taraflndan
Eksperlerine
Tiitiin
yiinetmerik,"t.xi uL"u*rkra'n giderirmesi hususu,
suretiyre Atanmararriu oui.
bakrlmakstztn
siireye
glieklilili, gegici giirevlendirmelerde
ait ba!rmsrz bir gatrqma yiinetmeliginin 'nuru"ui '."irn olup heniiz ige baglayamayan mestam harclrahla gahgllmasl, gerektili intibak programryta irgiti probremrer yazrrr ve stjzrti orarak
rektagrarmrzrn igsizrik probremi, r.r.v.o.
giiziime ulaqttracaklartnr ifade ettiler'
iletildi. Kendileri ou *oiunlut en klsa si.irede

AyrlcaSaylnBaklnlmlzi|e,T0rkti.itiinciilrioiinr.inigindebulundulusorun|arvegciziimoneri|eri

i,izerine kargillklr fikir ahq veriginde bulunuldu'

DernekYtinetimKuru|umuzunDev|etBakantmtzaiade-iziyaretil3Mayrslgg6tarihindeger-

t"tlllXtflanrmrzra

mesreki sorunrarmrz ve tateplerimiz
makamrnda gergekregen bu giiriigmede
iletildi'
uL g"ru""gi hakkrndaki g<irtigrerimiz kendirerine
ire Tiirk tiiti.inci'ii!0nlin mevcut durumu
siirede
Eiiktsa
mevcut prob|em|eri en

YapI|an goriigme|er neticesinde SayIn Bakanlmlz,
zeceklerini ifade ettiler'

