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Derne$imizin 1996 yrh Ola$an Genel KurulToplanttsr 08.12.i996 tarihinde 261 tiyemizin katrlrmryla lzmir
KUltiirpark lsmet Inonti Kultiir ve Sanat Merkezinde yaprldr.

Yonetim Kurulu Bagkant Htiseyin Kog'un agtg konugmasr ve saygt durugunun ardtndan Divan Kurulu
oluqturuldu. Oivin furutu Bagkanh$tna Orhan 6zet,
Bagkan yardtmctlt$tna lbrahim Giilekim, Uyeliklere de
$enol Hayman ve Vaktf Mercimek seqildi. Oy tasnif heyetinde ise V. Cihat Erkan, Erding Yetimo$lu ve Kubilay
Koq gorev yapttlar.

Divan

tasnifi

ve

oy

heyetinin

olugmasrnrn ardrndan Tilrk Ttltrinc0lu$tine olan
katklanndan dolayr Tarrm Ekonomisi Derneli Bag-

kanr Prof.

Dr.

Ayhan Qtktn ile
lzmir Tiraat Mtihendisleri Odast
Eski Bagkant ve
Bornova Atattirk-

Konuklann konugmastnda slrastyla soz alan, Ti.ittin
Eksperli$i Ytiksek Okulu o$rencisi Aytaq Qo$an boyle

bir toplantrda bulunmaktan dolayr mutlu oldu$unu belirtip, TUrk tUttinciilti$tinun bugtinkti durumu ve
TEYO'da yaganan sorunlart dile getirdi. Ve bu konuda
Tiittin Eksperleri Derne$inin gerekli hassasiyeti g6stermeye dev'am etmesini diledi.
lggi Partisi lzmir ll Bagkanl Ali Kargrlayan, Tiirk Tuttincril0$iiniin bir yrkrmla kargr kargrya oldu$unu, ulusal
pazarn yabancl kaynakh tekellerin eline geqmekte ol-

du$unu, Tijrk tu-

ttinculil$tlntln

gdkmemesi igin
yaprlan mlicade-

leyi takdirle kar-

ve bu
salonda daha

grladr$lnt

once gergeklegtirilen toplanttda

ele

"Atam"

altnan

bagllklt

bildiriyi destekledi$ini belirtti.

Tek

Grda-|g

Sendikasl

Bdlgesi

Ege

$ube

gti Dugiince

Sekreteri TuncaY
Kiregkaya; TUtijn

Prof.

Eksperleri

DerBagkant
Dr. Cengiz

ne$i

Qakr'a

derne$imizce grikran plaketitakdim edildi.
Divan Bagkant, Orhan Ozet yaptr$r konugmada derneklerin genel kurullarrnda genellikle mesleki sorunlartn
g6niStildiilUn0, oysa TUttin Eksperleri Derne$i Genel
Kurullannda, bu meselelerin yant stra dzellikle Ttirk tiitUnc0lu$Untjn masaya yailnldt$t, sorunlar ve onerilerin
tartrgrldr$r ve tuttinci.iliik iqersinde yer alan ttim katmanlarrn ilgi gosterdi$i toplantrlar seviyelerine geldi$ini, dile
getirdi.

Der-

ne$i, Ziraat Mtjhendisleri Odast
ve Tek Grda ls
Serudikastnca baglatrlan ve de gegitli kurumlann kattllmryla genigleyen Ttiti.in Platformunu n galtgmalanndan
s6z ederek eme$i gegen herkese tegekkiir etti ve bu
tip etkinliklerinin devam tn t arzuladt! rnt belirtti.

Cumhuriyet Gazetesi yazan Sadullah Usumi; kongreye davet edilmesi nedeniyle tegekkur etti ve dernek

faatiyetlerinden ovgu ile soz ederek, bilhassa sigara
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Arkadagrmz Mustara sEyDr0.EuLLARf
tarafrndan haarranan ,,1gg6
Tiirkiye Tiitiin
ve sigara yrilrfi"nr hsa bir
stire igeircinar'riir* uragtrrmayr
hedefriyoruz.
DeIerti gahgmararndan dorayr arkadag;;;;ililr,
yeni garrgmarannr yayrnramak
igin sabrrszrandrlrmrzr ke;disin;
d;ilrr.iii'rLrir. Biinenimizte irgiii g'riig ve
tinerilerinizi bizrere irermeniz,
vrni r'.,,iiri,n tazrrtanmasrnda bize gfig verecek,

daha gok be[enece[iniz biirtenieri

sil;;ffi.mrzr

sa!rayacakrrr.
1997'nin tiim insanrara barrg
ve mururuk ragryan bir yrr
ormasrnr direriz. sa!rrca-
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TUTUN PLATFORMU'NUN
iz;MiR PANELI
Tek Grda-lg Sendikasr, Ziraat Mihendisleri Odasr, TUtrin Eksperleri Dernegi, TUm Grda Sen, Ziraatqilar Derne-

$i, Tarrm Ekonomisi Derne!i,

Egme

Tr-itrln Tanm Satrg Kooperatifi ve Men-

deres Trltrjn Tarrm Satq Kooperatifince
olugturulan Ttitrin Platformu; Akhisar,

Egme, Mugla'dan sonra lzmir,de 23
Kasrm 1996 tarihinde lsmet InonU KtiltUr ve Sanat Merkezinde,

_ - Ozellegtirme
Turk Ttitrlnri,

projeleri Kargtsrnda
Tritrin Ureticileri ve Sektorde Qahganlarrn gelece!i,

- Ekici Trlttin Piyasalannda Sorunlar
ve Qozrim Onerileri konulu panel dti-

zenledi.

Paneli, de.rnefimiz Onursal Bagkanrmlz Orhan Ozet yonetti. Oturuma panelist olarak Tek Grda-19 Sendikasr
Genel Bagkanl Orhan BALTA. Ziraat
Bankasr Eski Genel Mridtirri. Merkez
Bankasr eski Genel Mtidrlr yardrmcrsr

ye_ dgretim riyesi prof. Dr. Erdolan

SOML, TMMOB Ziraat Mtihendisteri
Odasr Genel Bagkanr prof. Dr. Grlrol
ERGiN, Atatrirkgti Drigrince Dernegi
gb. Bagkanr prof. Dr. Cengiz
!9m9va
QAKIR, Gazeteci yazar Sadullah
USUMI ve Menderes T.T.S.K. Bagkanr
Menderes Zraat Odasr Bagkanr Uretici
M

ahmut DOGA.il katrld lar.
r

Trittin 0reticileri ve sektorde gah_
ganlann br4dlk ilgi gdsterdisi paneli

yaklagk bin dohlnnda kigi btiyrik heyecan ve ilgiyte idedi- Ozdtine ege eiOt_
gesinden Mugta, Denidi, Aydrn, Manisa
ve Ugak'tan gden L€{ici, iggi ve mes_
lektaglanman da kdlrnryla toplantr bir
hayli renkl gregtl

_

Pand Ba$kil, On.rsd @kanmrz

Orhan OZET f#Or ksn+rnada; a0a6
sayh yasa ile Td(d a-fegirme kapsa_
mt drgrnda txralddgr ii1 yreni bir yasa

kmr.tn&r &elegtirmenin
yaprlamayacafrl #
bir tasamrfu
kanunun tanate ederneyecqhi, hrjkt jmet adna san grfue y#t
aqrkla_
malardan Tdd'h Sagra Farikalannl
ortaklk kurma 1ot4@ defl yoriirluge
konulacak bir yasayla mrfafrn Oewi
ytirtidrige

yoluyla dzellegtirilmesi

€ilininin ortaya

grktrgrnt, drinyantn hemen brftEn Olkele-

rinde sigara endtjstrilerinin yasal veya
yasal olmayan tekellerin elinde oldugu_

nu, mtilkiyetin devri suretiyle yaprlacak

dzellegtirme sonucunda y6netimtrretim ve pazarlamadaki insiyatifin
yasal olmayan tekellerin eline gege$ini,
bununda Trirk tritrlntinr.in, Trjrk sigara
pazanndan kovulmasr sonucunu do$u-

raca!rnr, gok uluslu girkeilerin ekici
trittin piyasalannr ve bu piyasalarda
olugacak fiyatlan

ve ihrag

fiyatlannr

kendi grkarlan doSrultusunda belirleyecek konuma gelecelini, bunun da
6zellikle Ttirkiye'de tritrin tiretiminde
bulunan yaklagrk rig milyon kiginin hayatryla oynamak oldulunu, bu nedenle

sigara konusunda altnacak kararlann
tritrin rireticilerinin ekonomik ve sosyal
hayattna yapacagr etkinin devletge 96zardr edilemeyecelini, ttlm bu endigelerden dolayr Tekel Sigara Fabrikalarrnrn 6zellegtirilmesinin Trlrk Trjtrlntj ve
Trltrin rireticilerinin sonu olaca$rndan
Tekel Sigara Farikalannrn ne gekilde

olursa olsun ozellegtirilmesine hayr
dediklerini ve diyeceklerini dile getirdi.
Prof. Dr. Erdogan SORAL ise Tekel
Sigara Fabrikalarrn Ozellegtirilmesi konusundaki girigimler sonucu devletin
kaynaklannrn, yabancr gok uluslu girketlere brrakrlaca$l igin bu konuda
basrn, medya ve paneller ile hrjkrjmetlerin bilinglendirilmesi gerekliligini, bu
sektorde emegi olan, pay olan sektorde gahgan memur ve iggiler ile lireticilerin dtigrinceleri ahnmadan yaprlacak

ozellegtirmenin ekonomik ve sosyal
problemleri, igsizlik ve aghgr ortaya grkaracaSrnr, her yrl tiniversitelerden 4

milyon kiginin mezun oldugunu ve

ig

ararken devleti kriqiiltmenin dogru bir
yanr olmadrgrnr, kapitalist rilkelerin grk-

maza drigmesi sonucu tilkelerinde ki
GSMH'nrn azalmasr, talebin azalmasr,
fabrikalarrnda makinalann durmasr, ig-

sizli$in artmast nedeniyle Krireselleg-

me - Uluslararast sermayenin igbirli$i
yapmastnt son gare olarak gordri$Unti

ve bu nedenle Ttlrkiye'de yaprlacak

ozellegtirmeler sonucu drgandan gelen
sermayenin onr.inr.in agrlaca$rnl Ttirkiye'nin yol gegen hanrna ddnrigece$ini
bunun sonucunda da Trirkiye'de yagayanlarrn srkrtrya dtigecegini, kapitalist
tilkelerin vatandaglannrn ise refahlarrnrn artaca$rnr, bu nedenle ozellegtirme

dtigiincesini tagyanlara ekmeginizi

r3.

satmak isteyenlere "dur" demenin zamantnrn geldigini dile getirdi.

Daha sonra sdz alan Tek Grda-|g
Bagkanr Orhan BALTA'da Ttirkiye,de
trjtrin ve trittin sanayiinin devlet tekelinden grkanlarak ozel ve yabancr sekto-

rtin gahgma sahasrnrn . agrlmasrnrn
sonun baglangrcr oldu$unu ve bunun
igin intikalann oynandrgrnr, tllkenin
1980'lerin ilk yarsrnda yaprsal de$igim,
kliresellegme adr altnda gegirildigi yeni

model ile ttitrin sektdrrinde yaganan
geligmelerin aynr takvimsel doneme
rastlamrg olmasrnr

gdrmedigini,

bir tesadtjf olarak

ilk dokuz ayhk

verilere

g6re Tekel'in toplam sigara satrglannln

%o5-6, yerli ttittinden imal edilen verli
sigara satrglannda ise %o1B oraninda

bir gerilemenin oldugunu, bunun nede-

ninin damak zevkine yonelik triketim

ahgkanhgrnrn degigtirilmesine yonelik
galqmalara kargr yerli sigara imalatgrsr
Tekel'in elinin kolunun ba$landr$rnr, yatrnmlann ertelenmesinin ve modernlesmenin engellenmesi sonucunda gelindigini, bunun da bilingli olarak yaprldrgtnr, devlet yaparsa kotrjdrlr, 6zel sektor yaparsa iyidir mantrgrnrn yattrgrnr
dile getirdi ve sozlerini Tekel,in verilerine gore, bir grinhik satq hasrlatrnrn g23
milyar olan bir kurulugun yaptmr devam
eden iki fabrikastna ortak arama peginde kogmasrna anlam veremedigini belirtti.

TMMOB-Ziraat Mrihendisleri Odasr
Genel Baqkanr Prof. Dr. Grirol ERGIN
konugmasrna, Tritiln Teknoloji Mrihendislerinin de tiyesi oldugu Ziraat Mtj-

hendisleri Odasr olarak tarlada ve fabrikalarda ahn teri damlatarak geginenlerin her zaman yanrnda olduklarrnr dile
getirerek sozlerine bagladt. Daha sonra
ise Tekel'in dzellegtirilmesi nedeni olarak, son derece kdrh bir igletme oldu$unu, 500 briytik firma iginde ik i.ig srrada yer almasrnrn yattr$rnr, Tekel'in
satrg gelirinin 1995 yrhnda '116 trilyon,
kAnnrn ise 13.5 trilyon oldugunu bunun
da igin belli kesimlerin igtahrnr kabarttr$rnr, Tekel'de rasyonel gahgma geregi,
1991 yrlrnda 50638 olan iggi sayrstnrn
1995 yrlrnda 40.927'ye indigini ve birim

maliyet igersindeki iggilik
o/o17'ye

payrnrn

indilini bunun igindir ki diger

bir gok kurulug iqin 6ne stirrilen zarar

TI,TUN EKSPERLER|
DERNE6i

aULreNi
etme ya da ytiksek maliyetle gahgma
istihdam tazlag gibi cingorrilerin Tekel

igin gegerli olmadrgmr, aslrnda daha da
kArh olabilecek Tekel,in yrllardrr bilingli
olarak izlenen yatrnmlan engelleyici po_

litikalar sonucu hantallagma ve ga$rn
gerisinde kalma tehlikeleri ile de karsr
kargrya getirildigini, yabancr firmalarrn

t.9ntam sigara ttiketiminde ki payrnrn
%o17 dolaylannda oldu$unu bu neden_
le T0rkiye sigara pazarrnda Tekel'in
gok onemli yer ahgr Tekeli dzellegtirmenin hedefi hatine getirdigini ve diger bir
cinemli konunun da Ttirkiye'de iigara

Uretimi yapan firmalarca ithal edilen
yaprak ttittinler igin uygulanan yo2|
Grimruik Vergisinin kaldrrilmasr y6nrin_
de gahgmalarda bulunuldugunu bunun-

da GrjmrUk Birligi statrisrine g6re hig
bir saknca yaratmadr$lnr ve -erimrrlt<

Vergisinin kaldrnlmasr halinde Trlrki_
ye'nin sigara ithaline ek olarak yaprak
tUtrln ithali igin 6deyecegi d6viz hif.lfa-

rll'l

korkung boyuflara ulagacagrna

dikkat gekerek konugmastnr bitirdi.
Prof. Dr. Cengiz gAKtR ise yaptrgr

,

Konugmada, trjtrlntjn di$er tarrmsal
rjrUnler igersinde ayrrcahkh bir yeri ol_

dugunu, romanlara, giirlere, iilmlere
konu oldugunu ve ekonomik agrdan
stratejik bir Urtin oldugunu, Osmanlr
d6neminde alrnan borglir, borglann ve

faizlerin odenmesi igin trjtrin ticaretinin
llqT'r Reji girketine brrakrtdrgrnr, Ata_

trirk'rin geng Cumhuriyeti kirduktan
sonra ilk ele aldrgr konulardan birinin
Tritrin Ticaretini ulusallagtrrmak oldu_
lunu bunun igindir kiAtatiirkgti D09{in_
ce Dernegi temsilcisi otarat< teietin
6zellegtirilip Tiittin Ticaretin yabancr
I3Vna111

brrakmak oldu$unu, bunun sonucunda

hayvancrhgrn ve ziraatrn bitirildisini,
tritrin politikalarrnrn ise 1gg3 yrhndan
bu yana igbagrna gelen hriktimetlerce
yanhg belirlendigini, 1986 yrtrnda bir
gece yanst Ttittin Tekeli Kanunun 3g.
maddesinin iptal edilmesinin Ttirk tiitrinfi ve galqanr igin bir idam fermanr oldugunu, gimdi de Tekel sigara fabrikalarrnrn satrlmak istendigini, bu satrglann
onrine gegilmesinin gerekliligini, bu ku_
ruluglann ortadan kalkmasryla tiiketici_

lerinin de' bu geligmelerden nasibini

alacagrnr bu ige dur diyebilmek igin
yasal mitinglerin yaprlarak protestolain

artarak devam etmesinin gereklili$ini,
riske girmeden kurtulugun olamayica_
grnr dile getirdi.

Panelist olarak son konugmayr
yapan Menderes T.T.S.K. Bagkanr
Mahmut DOGAN 1995 rjrtjntj fgeLtici

Trittin Piyasasrnda Tekel,in Uygulama_
lanndan s6z etti. Konugmasrndl, 1gg5
tininii Ekici ttitiin piycasrnda Tiircca.
nn, piyasa agrlmadan ve destelderne
ile g<irevli Tekel'in fiyadan ilan etne_
den . ekicilerden kogan topladrgmr
Tekel'in piyasa agmada, randrmanlan
ekicilere bildirmede ve kota fazlasr tii_
trinlerin ahmrnda takrnacagl tavn agrk_
lamada geg kalmasr sonucu tritrin tjre_
ticilerin rirrinleri eksik piyasa garflannda tticcara daha ucuza satrldr$r igin

iireticilerin magdur otdugunu, eakaniar
Kurulu karan geregi kendisine destek_

leme g6revi verilen Tekel,in lggs

girkettere agrtmasrna kirgr grk-

grnr dile getirdikten sonra',Atatrjrk-,
ijn
Genglise Hitabesi"ni okuyarak konug_
tr

masrnl bitirdi.

Gazeteci Yazar olarak panele katr_

lan Sadullah USUMI ise Tiirk ekonomi_

1111.

ter

ydnUyte bataga girdigini,

1980'den sonra Ttirkiye,de uygulanan

ekonomik politikalar ve ozellegtirme
modasrnrn Trlrk halkrna bir kurtarrct gibi

sunuldugunu bunun da bir aldatmica
oldugunu, hrikrjmeflerin SEK, Et Balrk
Kurumu, Qay-Kur ve Tekel gibi kuru_
luglarr ig ve drg sermayelere pegkeg
gekme.yoluna gittigini, cizellegtirmeye
kargr gtkanlann vatan haini ilan edildigi_
ni ancak gergegin ortaya grktr$rnr, delvlet adtna destekleme ahmr yapmasr ge_
reken bu kuruluglara hazineden destekleme parasr verilmedilini ozel ban_
kalann adres gosterildigini, 6zel banka_

lardan %o198 faizle borg ahndrgtnr ve
bu kuruluglar zarar ettirildi$ini, imacrn
KIT'leri ve bunlarrn kannr ozel sektore

o4c

rirrinti tritrinler igin bu gdrevi yerine ge-

tiremedigini, tiitiin 0reticilerinin trjtrln
piyasalan ile ilgili rzdrraplarrnr sona er-

direbilmek

igin riretici

ttjtrinlerinin

Ttitrin Satrg Merkezlerinde artrrma

ile

satrlmasrnrn zorunlulu$unu, tritrjnlerin
de$erlendirilmesinde tarafsrz trjtrjn
eksperlerinin yapacagr ekspertizin esas
olmasr gereklililini, Tekel ve Ozel sektdrrin yaprak ttitrin ihtiyaglarrnr artrrma-

ya katlarak sallamasr gerektigini, bu
merkezler dqrnda yaprlacak allm-

satrmlann gegersiz sayrlmasrnr, Tr.ittin

bedelinin tamamrnrn tireticiye cidenmeden tritrlnlerin tagrnmamasrnr, haklr hig
bir sebebe dayanmayan ertelemelerden vazgegilerek yrirrirlUkteki Tritdjn ve
Trltrln Tekeli Kanunun bu uygulamaya
olanak veren htikmlin igletilerek artir-

mal satqlara hemen

baglanrlmasrnrn

gart oldugunu dile getirerek konugmasrnr tamamladt,
Panelisderin konuynalanntn ardrndan paneli izbyenlerce panetisflere gegitli sorular soruldu ve bu sorular panelistlerce yanrflandr.

Panelin sonunda ise Ege Bolgesi
tritrln tireticileri ile Tekel Sigara Fabrikasr iggileri, meslektaglanmz Tekel,i

cizellegtirmeye gahganlan Atatrirk,e gikayet ettiler. Uretici, iggi ve meslektaglanmtzdan olugan bir grup panelin ar_
dtndan Tekel Sigara Fabrikasr dntjnde
kiAtatrirk heykeli ontine gigek ve bildiri
brraktlar.

TtM}{ EKSPERLER|
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Tiittin Platformu Tarafrndan izmir panerinde
Dagrtrran Bitdiri

AMER|XEII S|GARA UNET|C|IEN|
TURK SiGARA PAZARINA
SALDIRIYOR
olan Ig77_tg15 6Zt
rilkede sigaia ttiketimi ;^;
1e76-1980 694
stirekli olarak
"";;;k";";;iil:
miq tilkelerde rizellikl"
Abfba'" 1981-19g5 6g6
9ik\"! eekici bir qekitde-s*il;dt: 1986_1990 686
geligmekte
..--T1Tkt{glde.ve
orr gok

seyt'i

Y

izlemigtir.

3- $92
1993

Adet) 7994
(
1995

1951-1955 400 (Milyar
1956-1960 446
'(
aag
1961-1965 515
aa
1966-1970 540
aa(
7977-7975 583
aa
1976-1980 620
aag
1981-1985 614
aa4
1986-1990 557
1991

1992
1993
7994
1995

aa

Grirrildiigii grbi,

661

(
(
4

s

4

$

..

4

g

725 s
745 (

1951-19bb

(.

..ABD'nde sigara rireticilerini
eililleyen ve ig ttiketimin gerile_
mesini hrzlandrracagr kesii olan
geliqmelere ait habe"rleri hatrrla_
geTgegr kavramak igin
_T?k,,.bl
yeterli
olacaktrr.

''

(

.-

. 1. "ABD Florida eyaletinde

bir sigara ttiketicisini", fgC-_
f1n{an beri srirekti ofuru[1iir.6i_

ft

,l;iA*
ligi sigara yriztinden
Kanserrne
yakalanmasr ve

Dunun sonucu olarak sol ci$eri_
nin bir biihimrinrin utr"*u.irr"_
deniyle agtr!: d.ava sonunda, si_

Drineminde

ig tuleti*"-

liT":l-en

a(

510""

b00 $
4BS ..
48b ..
4BT &

7lg

K
$
(
4

NTigiTV

"ili

qa_rayr

rireten qirket

250.000

oran slgara tiretiminin, son yrl_
glgu _ ig triketimden yaklaqrk
vo30 fazla olarak g"rq6t t;*;gi
grirtilmektedir.

tr;i;;;
mahkum
edildi.,,
9ge-mgye
(Sabah, 1j..08.1996) ---'

geliqEinin nedeni gayet
, _ 19,
basrttir.
ABD sigara endtis-trisi,
.lg pazarrnda kaybettiAi
"".Tq rhracaila
gern,
karqrlama yolu_

_-_opP'"ag
?yru nedente agrlmrg bir gok davanrn
devam Lt_

na gitmiqtir.

19S1_-19SS dO""_

minde 12 milyar adet dolayrnda
9l1n_ ntlt sigara ihracatrm
1995-de yaktaSfi tb kat."th;;:
rak 240
TIy"r adede gkarmayr

bagarmrqhr.
1926_19g0

^.
uoremrnde
620 milyar adetle en

Bu geligmeyi safilamak iqin
,o3$vurdueu_yiintemler
dtizeyine
*,k.:L .
irt "" ,i**u urKererrn gkoasmisineve di$er
f,uKetlmr, sonraki yrllarda
verdiE-i
siiiek_
zarar tartrgrlabilir olsa da ABb
n genleyerek 1995'de 35 yrl
rin_
ekorromisine sagladr!.r yarar tar_
ceki drizeyine inmiqtir
trstlamaz.
Sebepleri bilinen bu ttiketim
Elde*ettili brrnca sonuca raggerilemesinin aksine, ABb;"i,
srgara tiretimi qaqrrhcr bir p"",.48D sigara tireticilerinii:
Ken9r rg pazarlanndaki ttiketim
tempo ile artmaktadux
gerilemesini durdur"mayacak_
lanm, hatta son zemanh;da;;_
1951-195b 418 MilyarAdet)
taya gkan ve biitiin dtinya basr_
yllflmtg olan hukuksal ve
1956-1960 466 4
4
l*a
orrrmsel kaynakh gergekler kar1961-1965 547 s
4
,$rsrnda gerilemenin giderek hrz_
1966-1970 572 4
4
tanacaf,rm anlamrg olmalarrdrr.

.5.

dolar (68 milyar lira)

mekte oldu!.u haberi gok sayrda

gazetede yer almrqtrr.

2.'ABD Baqkam Bill Clinton
gengligi. sigara ahqkanhSrndan

igin bir aizi ye-ni ya_
saklsl .okuyarak tritrinri trpkr
esrar gibi uyuqturucu maddeier
k^orumak,

ar€rsrna soktu........... Kararname
ydle.ti3e gok sert cinlemler alma
I_etkrsr veriyor. Kesinlikle uygu_
istenen yasaklar,
_Ianmssl
Yailara uzun srireli hapis,"yriu_
iqyeri
kap.atma ve btipik para cezalarr
ongoruyor.,,
(Htirriyet,

21.08.1996)

....Orne!-in bu yasaklardan biri
ulkemiz
.igin dikkat qekici ve
rbret verici
niteliktedir. Bu ka_
r.alnlme n_edeniyle, sigara rireti_
crsr trrmalar ABD'nde e$lence,
:po,"jif faaliyet ve sanatsal et_
KrnlrKle_rrn

sponsorluSunu yapa_
mayacaklar.

Halbuki, kendi rilkelerinde

yapamayacaklarrnr Ttirkiye,de

rtrUn
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rahathkla yapmaya devam edebileceklerdir.

bunun uzun vadede kansere yol
._ Onun igin baqka higbir qey
agtr[.rm kaydettiler." (Gazlte ilave
etmeden, Ekim ayrnda An3. "ABD Houston eyaletine Ege, 19.10.1996)
talya Belek Simena Otelinde dribagh M.D.Anderson kanser merBu iizet agrklamalara konu zenlenen, yerli ve yabancr 1-300
kezinde gahqan bilim adamlarr, olan sigaralar; harmanlannda doktorun katrldrEr 12. Ulusal
daha tjnce yaprlan aragtrrmalar- en az Vo85 oranrnda Flue-eured Kardiyoloji kongr:esinde, Kard.ida, _kanserli akcif.erlerde p5 ge- ve Burley ttitrinii bulunan
Ame- Yolojinin babasr olarak tammlatahrip
oldu["unun
nan Prof. Dr. Eugene BROUNgiizlenrikan
blend sigaralardrr.
linin
di[ini,
ilk kez sigara dumam
WARD'm
agrklairasrndan bir
Yani Ttirkiye'de bazr yetkiliigindeki kanserojen maddenin
bttltimii
aktarmakla
yetiniyoruz.
lerin, Tekel sigara fabrikalanm
bu gene baglandrgrm keqfettikle.ABD,
SiGARAYI BIRAKTI
tizelleqtirip, Vo700 Ttirk ttittinti
rini bildirdiler. Uzmanlar pSB ile
AMA
SA1IT{AYA
iiretilen
DEVAM EDi.
en
dnemli
sigara
geninin hticre biihinmesi esnaYOR
AMERiKA
markalanmrzrn
TTIRKIYEYE
lisans
hakkml
srnda DNA yaplsrmn doirulaT.HtTiR SATAR CiEi SiCARA
bu
fabrikalarrn
yeni
sahiplerine
masrndan sorumlu oldu!'unu,
SAITYOR BU BiR UTANCDNA yaprsrmn yanhq kopyalan- devrederek Tekelt ig- piyasadan
TIR'
drq_ladrktan
sonra ig pazara
masr halinde P53'tin hriiie bitItinmesini durdurdu$-unu veya hakim olacak sigaralardr.
rtiryUru pLATFoRMU
kendini yok ettigiini, tahiip
Bu tablo herhangi bir aEklaolmuq bir gende koruma meka- maya ve yoruma gerek kalmanizmasrmn
gahgmadr[rnr, yacak kadar agrk ve nettir.

lee6 OLAGAN GENEL KURUL ToptANTtsl
Bag tarafu

l. Saytada

fabrikalannrn ozellegtirilmesine yone_
lik etkinlikler ve tavrrlann brlytik etki_
sini belirtti. Tutun Eksperligi mesleginin megakkaili bir meslek oldugunu
ve Griney Dogu Anadolu Bolgesinde
g.tr.uy. yapan eksperlerin yagadrgr
zorluklar gok iyi bitdigini dite getirdl
Konugmasrnr Tekelin bir imparatorluk oldugunu ve bu imparaiorlugun
rgrklarrnrn gahganlara yansrmasrnl di-

leyerek s6zlerini tamamladr.

Son olarak soz alan Egme TtitUn
Tarrm Satrg Kooperatifi Bagkan yardrmcrsr Esat Yrldrz; Tritrin Eksperleri
Dernegini, Turk Ttjtunctilugu igersinde yer alan ttim gahganlara yonelik

galrgmalanndan olayr takdir ettigini
ve bu qahgmalann devam nt arzula-

dr$rnr dile getirdi.

Misafirlerin konugmasrnrn ardrndan Ydnetim Kurulu faaliyet raporu
okundu ve oy birligiyte ibra edildi.
Daha sonra denefleme Kurulu Faaliyet raporu denetim kurulunca okundu ve yine oy birtigiyte kabul edildi.
Tahmini Btitgenin okunmasrnrn ardrndan ayhk riye aidatrnrn 500.000.TL'srna yukseltilmesi ve yeni olugacak Yonetim Kuruluna fasrllar arasrn-

da aktarma yetkisinin verilmesi oyla-

maya sunuldu ve oy birligiyle kabul
edildi.

sonra gtindem
_ Dgha
Degigiktikteri

geregi

bdtumune gegiiJ5:zUk
di. 1996 Yonetim Kurulu'nun haztrladr$r Tritun Eksperleri Dernegi Ttizri_
$tinde yer alan 13. ve 40. maddelerin degigtirilmesi ile itgiti dnergeler

okundu ve genel kurulun onayrna
sunuldu. 13. Md.'de yer alan Genel
Kurulun Arahk Ocak aylannda yaprlrr
ifadesinin Kasrm-Arahk aylannda yaprllr ifadesine d6nrigtUrUlmesi ve 40.
Md'de yer alan Derne$in feshi ve infisaht halinde mal varhgr ve alacakla-

nnrn Tekel Memurlan

Dayanrgma

DerneSine devredilir ifadesinin Ttitun
Eksperleri Vakfrna devredilir ifadesine ddntigttiriilmesi genel kurula katrlan riyelerimizin oy birtigiyle kabul
edildi.

Grindemin 7. Boltlmtinde yer
alan Dilek ve Temenniler maddesinde srrasryla Erol lrmak, Recep Cogkun, Htjseyin Kog ve Ragit Grindem
sdz alarak mevcut ydnetim kuruluna
galrgmalanndan dolayr tegekkur ettiler. Dernef in etkinliklerinin artarak

devam ettirilmesini, ozluk haklannrn
iyilegtirilmesi igin gereken gabanrn
gclsterilmesini ve sigara fabrikalarrnda gallgan eksperlerin sorunlan ve
gahgma kogullannln daha yakrndan

.6.

takip edilmesi temennisiyle yeni olugacak yonetim kuruluna bagarrlar dilediler.

Grindemin son maddesi olan yonetim, Denetim ve Onur Kurulu secimine gegildi. Yaprlan Segim
"onulu
Yonetim Kurulu Asil uyeliklerine
Hrlseyin KOQ, Yagar Turan OUtUtvtSER, lbrahim GULEKIM, Faruk GULPIMR, Ahmet Hamdi GUMU$,
Kasrm DEMIREL ve Seteuk 6ZeeCENE, Ydnetim Kurulu yedek tivelik-

lerine Kazm KARAAHMETO'GLU.
Salim AQIL, Sabahattin BATUR:

Ercan GUNEg, Haldun BABACAN;
Yrlmaz TEKAY ve Recep QAKMAK,
Denetleme Kuruluna Vakrf MERCIMEK, Muzaffer YILMM ve genol

HAYMAN, Onur Kuruluna ise Orhan
6ZET, Oguz QELIK ve Fikret GUNTAY segildiler.

Olagan Genel Kurul toplantrsr so-

nucu olugan yeni Ydnetim Kurulu,
09.12.1996 tarihinde yapmtg oldugu

yonetim kurulu toplantrsr sonucu
Bagkanhga Htiseyin KOC, Genel

Sekreterlise Faruk GULpINAR, Mu-

hasip tiyelige Selguk OZBECENE,
riyeliklere ise lbrahim GULEKIM.
Kasrm DEMIREL, yagar Turan GULUMSER ve Ahmet Hamdi GUMU$

getirildiler.
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ANTIKUA
DeSigik Milletlerin ve kUltUrlerin
merkezi olan Antakya: TopraSrntn
bereketli, ikliminin yagama kogullarrna uygunluSu sebebiyle, komgularrnrn tutkularrnr kamgllayarak saldrn-

lara uQramrg, medeniyetlerin do$up
battr$r tarihi ve sanat eserleri bakrmrndan zengin bir yoremizdir.

Antakya gehrinin kurulmasrna
kadar gegen zamanda siyasi yapr
ve yagaygla ilgili ilk egemenlik
Akadlar'la (M.O. 3000) baglar srrasryla Yamhat krallrgr Hitit, Msrr,
Asur, Urartu Oguzhan (M.O. 654)

Persler ve Helen medeniyetinin
temsilcisi briyrik iskender'e kadar

uzantr. iskender'in M.O. 923 yrlnda

olmesiyle komutanlan arasrnda
Erkan mr-icadelede 1. Seleukos,un

galip gelmesiyle tum Dogu Akdeniz

sahip olmugtur.
Kral 6nce Akdeniz'e agllan bir limana sahip olmak igin Seleukeia
memleketlerine

(=Samada$r'nD kurmugtur. (Dere
sulanntn, limanr kapatmamasr igin
yaprlan 6-7 metre geniglikte 130
mt'lik klsmr dagrn altrnda olan 1380
mt.'lik Titus Tuneli halen mevcuttur)
Kralh$rn Bagkentini Babil'den stratejik agrdan denize kolay ulagrlabilen bir yere tagrmak isteyen Kral
Bagkent igin yeni yer aradt.
Gerek iklim, gerek stratejik ve
gerekse ticaret yollannrn gegti$i savunmast kolay olan Silpius dagr
ete$inde Orantes (=Asi) rrma6rn kenannda kurulmug olan krjguk Antigonia kasabasr bulundu. Antakya
bu kasabanrn M.O. 22 Mayrs 300
yrhnda gehrin artlk malzemelerinin
kullanrlrp ortaya grkmasryla tarihte
yerini almrgtrr.
Bazr kaynaklar Antakya'nrn yeri-

nin Brlyrik iskender tardndan s+.
qildi$ini kaydeder. 'lzgara ptan"
olarak tanrmlanan gefrin miman
planrnda sokaklar krgn g0ne$i gG
recek, yaztn ise Asi vadbinden

gelen rUzgarr alacak gekilde d0zenlenmigtir. Suriye'nin L"'kiye $etrrinin planrnrnda aynt olmasl sebebiyle ikiz gehirler olarak tanlmlanlrlar.

M.O. 230 yhndan sonra Antak-

Vakf Mercimek
Tutlin Eksperi

ya'y dUnya tarihinde siyasi, askeri,
ticari ve sanatsal ydnden ayncalrkh

olan bir konumda gormekteyiz.

Devlet bagkenti olmanrn ayncah$rnr
tagryan gehir gorkemli yaprlarla donatrlmrgtrr. $ehirde su kemerleri,
kanalizasyon sistemi hipodrom, hamamlar, mtize, kUtUphane, tiyatro
galrgmalarr, taprnaklar ve iki agora
(ki o tarihte Miletoz ve pergamon

gibi bUyUk kentlerde ikiagora bulunurdu) Meyve bahgeleri, sirk, muhtegem yaprlan ve anftlan ile herkesi
cezbeden gehirde srk srk golenler

ve

olimpiyatlar drjzenlenirdi. (itk
olimpiyat dunyada Antik Yunan'da
baglamakla birlikte M.O. 195 yrlrnda defne (=Harbiye)'de dtjzenlenmigtir. imparator Augustus zamanrnda Roma doneminin en Unki
Festivali haline gelmi$tir. Her d6rt
yrlda bir olan Eylul'de baglayrp 30
grin suren bu Festival gegitli sebeplerle kesikliklere ugramrg M.S. S20
yrlrnda da tamamen yasaklanmrgtrr.
Benhur filmi Antakya Olimpiyatlarrna konu olmakta idi.)

Bu donemde gehri ziyaret eden
Kartacah Annibal, Jull Sezar, Kleopatra gehrin krllturel yonden geligmesine ve yaprlarrn go$almasrna
yardrm etmiglerdir.

Antakya M.S.l. yiizyrlda Roma
imparatorlugunun Roma iskenderi-

ye ve Ksepsiphon'dan sonra 4.

BuyUk gehri idi. $ehirde 5. ytizyrtda

500-600.000 insan yagadrgr ve
dtinyada ilk defa sokak aydrnlatmasrnrn Antakya'nln ortasrnda geqen
iki tarafr meNmer sritunlu cadde'de
yagldr$r rivayet edilir.

Defne (=Harbiye) ise Antakya'dan daha eski bir antik sayfiye
yeridir. Burada zenginlerin yazhk
saraylan, sirk, tiyatro, mermer caddeler, taprnaklar ve gegitli heykellerle srislenmigti. Mitolojiye gore
rrmak tannsl pencius'un grizeller
gUzeli krzr, su perisi Daphne kendio7 c

ni ana tannga Gaia'ya adadr$r iqin
erkeklerden kagarmrg, Tann Apollon ona gonUl vermig ve pegine
dilgmri Apollon kovalar Daphne kagarmrg. Apollon Daphne yakalarken
Defne rrmak tanrrsr olan babaslna
kendisini kurtarsrn diye yalvarmlg
yakarmrg. Babasr Daphne'yi orada
Defne a$acr gekline sokmug. Bundan bdyle Apollon Defne agacrnr
kendi kutsal a$acl diye benimsemig
sazrnr galarken korosunu yonetirken defne dallarrndan yaptt$t gelenkleri bagrndan eksik etmemig.
Harlciye'deki mozaiklerin olugturdugu HATAY mUzesinin mozaik bolrimu Dunya'd a 2. zengin mozaik mUzesidir.

Siyasi, dini ve rrk kangrkhklarr
yanrnda depremler (M.S. 590 yrhna
kadar 20 bUytik depremin oldugu

hatta 526 yrllnda meydana gelen
depremde Festival igin toplanan
gok sayrda ziyaretgi ile beraber
akgam' yemeginde olan halk'tan
250.000 kiginin oldugu, Defne'nin
ise yerle bir oldugu tarih sayfalarrndadrr.) yangrnlar, salgrn hastalrklar

ve ayaklanmalar Antikua

gehrinin
eski gdhretine golge dUgtirmrtgtur.

Roma imparatorluQu'nun ikiye
b6lUnmesiyle 396 yrlrnda Dogu
Roma imparatorlugu'na bagh bir
merkez olan gehir 638 yrhnda Musl0man Araplarrn eline gegmigtir.
Bundan sonraki ddnemde Roma
imparatorluSu, islam ordulan, Bizanslar, Ttirk beylikleri, Selguklular,
Haghlar, Eyyubiler, Memluklular
derken 1516 yrhnda Yavuz Sultan
Selim'in Mrsrr seferi srrasrnda An-

takya biitUnri

ile Osmanogullarr

topraklarrna katrlrr. Ondoras mUtarekesinden sonra iskenderun Sanca$rna ba$h olarak Fransrz birliklerinin 30.12.1918 yrhnda yonetimine
giren Antakya 20 yt suren mucadele sonunda bagrmsrz Devlet olmug,
10 ay 26 gtin sonra 29.6.1939'da
Hatay Millet Meclisinin son ve tarihi

toplantrsrnda Hatay, T.C. Devlet'i
topraklarrna katrlmrgtrr.
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ANTAKYA'NIN DiNl AQTDAN

yasr igin bir hag yeri olan kilisesinin

6rueui

6nemi ikisebeptendir.

Antakya olaylar, kahramanlar,
Krallar gehri olmasrnrn yanrnda adr
hem Incil'de hem de Kur'an tefsirlerinde bahsedilmesi gibi bir dzellige
sahiptir. Bu 6zellige baSh olarak

dogan efsaneler iginde 'Antakya'ntn kryametin kopmasrndan 40
yrl ewel batacagr" inancr gogu kiginin bilincinde hala yagamaktadrr.
isa'nrn oliimiinden sonra Havarilerden St. Pierre Antakya'ya gelerek yeni dine taraftar aramaya baglamrgtrr. Halkln tek tann sistemine
kargr pek de soguk olmayan bir yakrnhk duymast sbbebiyle bijy0k ta-

raftar toplamrg ibadeilerini ise

bugtln St. Piere magara kilisesiadr

verilen yerde siirdiirmiiglerdir. Ta-

raftarlannrn gogalmasryla gizli iba-

det yerlerini herhangi bir

baskrya

kargr korunma amacryla gizli tiineller yaprlmrgtrr. Halen Hrristiyan diin-

Bunlar, ibadet amaoyla ilk defa
bdyle bir yerin yaprlmasr ve adrna
kilise denilmesi ile birlikte lsa dinini
tanryanlara burada yaprlan ayin ile
Hrristiyan ismi verilmesinden kaynaklanmrgilr. Buna izafeten halen
her ytl 28 Haziran'da $am,dan
gelen Patrik bagkanhgrnda Dtinyanrn gegitli yerlerinden gelen Hiristiyanlarla kutlanmaktadrr.

4. yfizytda Antakya

Kilisesine,

Arap vilayetleri, Kapadokya, Mezopotamya, Krbns ve lran topraklarr
Uzerindeki 12 metropoliklik ve 137
Episkopus'un bagh oldugu Antatqya

Patrikanesi 325 ylhnda tqrutdr.
Patikane lzrik"te tophp HiistiyanhSn ternel hanflarn befrlerne
sinden sonra kat gizgi yaine ilrmlr

gdrfig getirmek tErn toplanan birkag
konsuldan biridir. Roma'dan aynlan
Patrik 543 yrhnda Antakya Melkit
Patrikhanesi olarak yeniden dtjzen-

lendi. $am'a yedegen (16.yy) Patrik
halen Antakya Merkit Patrigi olarak
anrlmaktadtr.

Antakya'nrn lslam

hibi Yasin denitmigtir.

Osmano$ufian zamanrnda An-

tdqla'nn lrc yolu tizerinde buluntn€xl \re hacrlan Konya Mevla-

na'dan sonra ziyaret olarak Habip
Naccar'rn camii t0rbesini ziyaret etmesi Antakya'ntn o donemde dini
bir nokta olmasrna sebep olmugtur.

ZIIUIBABWE TIiTUIU PAZARI KURATTAHI
__

(eeviri ve diizenleme)

I II

"NG" Yaprak formundaki t0t0nler igin,
"NGA" Pargalanmtg veya krrrntr halindeki tr.itUnler igindir.

Rrfat KOKT|iRK I lzmir Sigara Fabrikast Bageksperi
BIR GRADIN KALITE VE TARZ FAKToRLERININ
BELIRLENMESINDEKI 6lg0r
(Kalite elemanlann t n belirlenmesindeki diizen)
g6recegimiz gibi genellikle minumum standartlar, 6lgiifle_
,llerde
rin karakteristik tanrmlamasr ise de istenilen <ilg0yri yaprak dokusu
ve olgunluk gibi ristiin elemanlarla son gekil belirienir.
Yaprak nesici ve renk derinlisi t0t0ntin daha agrk hr.icreli ve daha
olgun oldulunun belirlenmesi bii taz fakt6r0ntin igersinde drizenle_
nir. Bir gradrn kimlisi agagrda grkarrlmrgtrr.

.

ZIMBABWE FLUE.CURED TUTUNLERININ TASNIF SISTEMI STANDARD GRAD I$ARETININ SEMBOLLERI
GRUPLAR
RENKLER
P- Dip ristii eiler (primings)
E- Agrk limon sansr
X- 1. Analar (lugs)
L- Limon sarrsr
C- Analar (cutters)
L- Yaprak (leaf)
H- lgimlik yaprak (smoking leaf)
T- Tepe (tips)
A- Pargalanmrg tritijn (strip)
Krrrntr (scrap)

agrsrndan

onemi ise Habip Naccar'rn gahslndan gelmektedir. Habip Naccar Htristiyanhgrn yayrhgr ite ilgiti (M.S.t.
Yuzyrl) bir kigiolmasrna ragmen Hlristiyanlardan gok Mrjsltimanlarca
kabul edilmektedir. Bunun sebebi
Miigrik, gok tanrrh bir toplumda tek
Allah inancrnt yaymaya gahgmasr ve
halkn yanhg gidigini ve hatalannr
6rtmeye galqmasr bu ugurda gehit
olmasrdrr. Kur'an da Yasin Suresi
ondan bahsetmig ve Allah'rn ovgris0nti kazanmasr sebebiyle ona sa-

TARZ FAKTORTJ

olgunluk
temiz
Yegilimsi

H - Yriksek
F- Olgun, yumugak,
VY- Gine kugu beneli

.

FA- Olgun, yumugak, benekli
A- Benekli
K- yan standart

- Herhangi bir gradda taz faktdrri bulunmuyorsa bu trittin

stan_

dart graddrr.
Gevgek yaprak, bitkinin altrnda ise ',pTL,, bitkinin Ostrjnde ise
'TTL' geklinde gOsterilir.

-_-

IIAvEFelCTdR
El. lGftn

neigli veya grjnegte kurutulmug e- Kavrulmug

pl6ER I$ARET SEMBOLLERI
REDDETME I$ARETLERI:
BGR - K6tri
DR - Zarar

iglenmig
gcirmrig
LR - Ktiflenmig
NDR - Bildirilmemig parga
RR - Reddedilmis

O- Turuncu
R- Agrk maun rengi
S- Koyu maun rengi
G- Yegil

KALITE ELEMANLARI
C, L ve H Gruptan iqin: 1-eok iyi,2-lyi,3-Orta,4_D09Uk,S_Zayfi
T ve A Gruplarr igin : 1- lyi, 2- Orta ve dOgtik, 3- Zayrf
Bir t0trin gayet yukardaki kalite elemanlarrndan daha drjg0kse
"gradsz" olarak tanrmlanrr ve ,NG" veya ',NGA,, sembolleri ile gdsierilir.

f,X,

..

.8.

BMR - Karrgk yaprakh
- K6tU kokulu
MR - Karrgrk elli
NR - Satthk degil
SR - etirrimtig damar
KR

EKSIKLIK BILpIRME |$ARETLERI:
BGD - K6tii iglenmig
FD - Kdtii kokulu
MD - K0flenmig
SAD - QrirUm0g damar
SD - Parga
Not: Konu ile yakrndan ilgilenenler el grublarrna ait gradlarr derne$imizden temin edebilirler.

TtiTIfi

EKSPERLERI

oenrueGi
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rtinK rUrtirucUrUEU uE riirUn ErspEnilEi
iltEsrr Einin D uNu-B Ucliilti-yAnll{t
Celal Bayar Universitesi Akhi-

sar T.E.Y.O. ve derneSmiz iqbirlipi ile 24 Ekim 1996 tarifrina-e ethisar T.E.Y.O. konferans salonun_

da "Ttirk Tiittinciiliigii ve Ttittin

Eksperli[.i Mesle[inin

Diinii_
Bugiinti-Yanm" konulu panel dti_
zenlendi.

_ _O_!q"+ baqkanhlr C.B.U.,
T.E.Y.O. n{tarirti Ibrahim EROL
ytllii_tttigU toplantrya panelist ola_
y!^DgrleS-iTiz Baqkam Hiiseyin
KOQ, Teket V.f. iqt. ve Tic. Uti""1e9esi MJidiirri Oguz QELIK Ozet
Sektrir Temsilcisi Selcuk KARA_
GOZLER, C.B.U., f.U.y.O. 0s""_
FT_tiVesi Yrd...Doq. Dr. Metin

ONER ve C.B.U., T.E.y.O. i.
srmf iiirencisi ibrahim SALI ka_
trldrlar.
Oturum Baqkam prof. Dr. ibPROL; Tritiin Eksperleri_
"?hr1
nin
Trirk Trittinctiltigtinde- btiytik
dneme sahip oldu!.unu beliitti.
tiksperler Ttirk ttittinctili.ilri ile il_
_

Crli sorunlan politik

niercilere
gerekliligi
getirdi.
dile
4ns-rtma5r
ul(ulun daha iyi seviyeli konuma
gelmesi igin gereken mticadelele_
rin- yaprldrprm, kaynak yaratabil_
mek igin Rektiirltikten aynlmadrklanm seneler rince tiittinciiltik
yaptrSrm ve bundan haz duyduiu_
nu iletti.

Tekel Y.T. iql. ve Tic Miies.
lhidryti Oguz QELIK ise; Tekel
Genel Mtidtirliigtintin yapilanma_

srndan siiz ederek bu yapr igersin_

de yer alan en btiyrii< ,rr.i"r."r"_
nin Y.T.Iql. ve Tic. Mriessesesi oldufunu dile getirerek rineminden
bahsetti. Tekel igersindeki sigara
ve Y.T. Miiesseseleri ele ahnirak
E\sper istihdamr ve oranl331,
dile getirdi.

.-^lgSnefinir Baqkanr

Htis€yrn

19V oa konugmasrnde, fttim
f ksperlifi mesleginin Onemi, Ozel_
lgr ve itibanndan bahsetti, Ttitiin
Eksperi sOzcriiiinii t-"rmiil6 yg
tarihgesini anlattr. Tiirk tiittincii-

Iti$lintin grkmazdan kurbulmasr
igin Trittin Tarrm Satrg Koopera_
tiflerinin yaygrnlaqmasimn girek_

tiSini ve bir an iince Arttrrmah

Satrq Sistemine gegilmesi gerekli-

lipini belirterek Ttirk Tiitrinctilti-

g"ttitt olumlu yolda oldu!"unu
s<iyleyerek srizlerini

bitirdi.

nerek iizellikle son yrllarla

Tekel'in rekabet ortamrna girmesi
ve ahm sistemini de[iqtirmesiyle

sektririin zorlanmlya baqia-

drlrndan siiz etti.

T.E.Y.O. Ogetim riyesi yrd.
Do-g. Dr. Metin ONnn is-e, Akade_
mik Geliqim.siirecinin yaqandrpr{, bu srireg igersinde T.E.y.O.'Ia
oluqan giriqimleri dile getirdi ve
xteyel seviyede olmadr[.rndan
yakrndr. Miifredat programrmn

yetersizli!'i

ve kesinlikle

srm tamamladr.

T.E.Y.O. 4. srmf tifoencisi ibra-

Ozel Sektdr Temsilcisi olarak
Panele kahlan Selguk KARAGOZLER; Ttitiin Eksper[gi meslelinin Tiirk Tiitiirlci.iliiiii icersindeki tineminden balrsetti ve Ozel
Sektrirdekj konumunu anl4ffi.
qahshgt Dimon fi1as5rnr taruth.
Daha sonra ehm sistemine de['i-

<izel

sek-.Lisans Programr agmasr gerekli$nden sriz ederek i.onusma-

ana

bilim dallanmn kurulmasr gerektilinden bahsetti. Tiitiin Kifrvasrna yeterince 6nem verilmedigine
de!'inerek okulun biran 6nce Ytk-

yaptrlr -konuqmada,
Tiitiin Haklqnda Genel Bilgller
verdikten sonra Diinyada rre ttrkiye'de Ttittinden sdletti. Ttittingt"ryt kapsamr ve amaglann-

him SALI

dan,

fiitiin

Teknolojisinin uiaqhgr

boyutlardan, Ttitiin Ekspei.iifr
egitiminin tarihsel geliqiminde;

bahsetti ve siizlerini T-.E.V.O.'daki
eksilik--ve yanlrqlan riirenci gciztiyle dile getireiek konuqmasiru

bitirdi.

Panelistlerin vermiq olduiu bu
mesa.ilarrn ardrndan, paneliitlere
p?+gli izleyenlerce soiular yiine_
soiulan
sorular cevaplandr.

tildi ve konuqmacrlarca

Tiitrir-r Eksperleri ytiksek
Okulu Ogrencileiinin Tiitiin Eks_
ge_rljn _meslefi ile tamqtrrmak,

TqTt Ttitiinciiliiptintin yaqadrgl
getrgmeleri aktarabilmek amacrna

yiinelik panele, okul ii[rencileri_
nin ilgisi btiytik oldu.

rUrUru

erspenuni

oenrueGi
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Yunnan Orlental

Tiitiin Uretimini Geligtiriyor
Giineybatr Qin'de daglarrn arasrnda Ucra bir kciyde yagayan yang
Zhamgmin ve onun fakir ailesi igin
yagam, tutun yetigtirilmeye baglan-

drSrndan beri iyiye gidiyor. yang
(43) Myanmar'da 3.15 mu (1/15
hektar) bUyUkhigrinde, salwan nehrinin yukansrnda, Nujuang gaytntn
kuru yatagrndaki giftliginde, eskiden gekerkamtgt, mtstr ve tailr patates yetigtiriyormug. Urunler 6yle az
gelir getiriyormug ki yang,lar gilg_
ltikle iki yakasrnr bir araya getirebiii_
yorlarmrg.

1992 de Oiientat ttitrinle birtikte
ailenin durumu degigmeye baghyor.
Yang, bir yandan avluda tritrln yapraklarrnr dizerken Tobacco Interna_

tional'a "bu bizim igin yeniydi, biz
yanm mu ile bagladrk" dedi. Bu
kUguk araziden elde edilen gelir
781 Y (8.33 yuan-r US $) di6er
tirr-inlere gore gok daha fazla. Aile
cesaretlenmekle birlikte, ihtiyaflr
davranarak deneme arazilerini 0.7
mu'ya grkarmrg ve Oriental tritUn_

den elde ettikleri yrllrk gelirleri arta_
rak 1000 Y'a ytikselmig.

Yang "bu sene biz 2 mu tijtUn
ektik. Eger hergey yolunda giderse

5000 Y'dan fazla para

alabiliriz,,

diyor. Yang'lar gimdi daha iyi besleniyorlar, arastra et ve balrk alabile-

cek, durumdalar. Eski evlerini de-

kore edip 3 odalr yeni bir ev inga etmigler ve bir televizyon satrn almrg-

lar.

Yang'tn bulundu$u Daojie ilgesi-

nin Denggao koyrjnde 916 ailenin
tamamr Oriental tUtUn yetigtiriyor.
Koydeki 4000 mu ekilebilir alanrn
1530 mu'luk bo[imune tUtrin ekilmig. Sonug olarak aileler yang aile-

si gibi memnunlar ve onlann gelirleri 1990'da 600 y'dan 19g5,de 1050

Y'a yrikselmig. Bu yll igin

12OO

seviyesine ulagmasr beklenmekte.

y

Qeviri: Ahmet Hamdi Giim0g
Tobacco Interndixral - Termr.z 1gg6

YENI TUKETICI rfl.EB|
Baoshan'da daha genq bir
alanda Oriental tiitEn yetigtirilmesiyle birlikte y6rede hallcn ya$am
standartlarr da geligmekte. Deneme

liretimlerini bagtan sona denefle.
yen Baoshan Oriental Trjttjn Ltd.

girketinin genel miidiirU Du Shaoming'e g6re bu projenin amacl, kaliteli tiitiinU bu bdtgenin birinci
tirtinri haline getirmek. erjnkti ihracat igin buna ihtiyag var ve ein'li
ttikelicilerin talepleri daha iyive grivenli sigaralardan yana.

Du, Flue Cured ve Oriental tritrjnleri igeren harmanlanmq sigaralann yerel sigaralardan daha gilglti
tat ve kokuyla sahip olduklannl ve
daha az Tar igerdiklerinin kesin oldugunu one s0ruiyor. Ancak Qin,de

boyle sigaralar toplam

Uretimin

o%f inden daha
az. Bununla birlikte

gimdilerde Qin'li sigara tiryakileri
zevklerini degigtirmek istiyor ve gittikge daha gok sayrda igici, daha
fazla para harcayarak harmanlanmrg sigaraya dogru y6neliyorlar.
Aynca Dtinya'da Oriental t0ti.in kullanrmrnda da aftrg gdrtilmekte.
1990'larda 1980'lerdekinin iki katrna dogru ilerliyor.
Du, "Qin yurt igi ve uluslararasl
harmanlanmlg sigara pazarrndaki
talebi kargrlamak igin Oriental trjtrjn
riretimini geligtirmelidir', dedi.

BAOSHAN DENEMELER|
Oriental tritrin 1951 yrhnda
Qin'in batrsrnda Zhejiang itinin

Xinchang ilgesine, ein tUtUn endUstrisi igin yeni bir trir olarak getirilmig. Qin Ulusat TutUn girketi
briyrik gaph rirUn yetigtirme denemelerine 1988 yrhnda yunnan, Hai-

r

10

r

nan ve Xinjiang illerinin de iginde
bulundu$u segitmig 12 it de baglamrg. Bu proje 1989'da yunnan,da 9
ydreyi igeriyor. Tarrm teknisyeni Du

Shaoming, Baoshan'daki gahgma-

lara krlavuzluk

etmekteydi.

1989'dan 1991'e kadarki gahgmalar
srrasrnda tutrin eksperleri Baoshan

bdlgesindeki nehir vadisinin srcak
ve kurak olduSunu ve Orientaltrltun
yetigtirmek igin krg ve ilkbahar,rn
uygun oldugunu saptamrglar.
Oriental tiittinU kanrilama gahgmasr 1992'de 260 mu,luk bir arazide iki Yunan gegidi (Basma Xanthi

ve Basma Komotini) ile

baglamrg.

Bunlar yurt drgrndan ithal edilen

11

qegitten segilmig. Baoshan Trjtrjn
$irketi, denemeleri Usflenmis ve su
da$rtrm projesine 5.5 milyon y yatlrrm yaparak 20.000 mu,luk bir topralr sulanabilir hale getiriyor. yeni
ilag gegitleri ve gribreler rjcretsiz
olarak ya da desteklenmig fiyailarla
Ureticilere sunulmakta.

Baoshan'da rirrin iyi olmug.
Onemli Orientat tritrjn yetigtiriciii
Tayland'h eksperler, Baoshan,da
ttittin tiretiminin Yunnan ilinde bulunan di$er sekiz yoredeki trltrjn uretiminden. daha iyi olduSunu belirlemigler. Ulkenin degigik bolgelerin-

den 60 tiltrin eksperi '1995

Nisan'tnda Baoshan yoresinin ureti-

mi hakkrnda de$erlendirmeler yapmak uzere davet edilmig. Eksperler
Baoshan'da kurutulmug tr.ittjnlerin
tilkedekilerin en iyisi olduSu sonucuna vararak Oriental trjtunri yorenin temel iirulnu haline getirmek igin
ozel yardrm yaprlmasrnr onermigler.

1993'de Oriental tritrin ekilen
alan 5.100 mu'ya yrikselmig. Fakat

burada riretilen tuttinler iyi kalite
olsa bile srk srk sigara fabrikalarrndan geri gevrilmig. Sigaralarda kullanrlan trittlnlerde ahgkanhk onemli.
Bu durum oyle kotu olmug ki gok

sayrda qiftgi tLlttinleri var eden
grjbre kullantmtnt krsmlglar. Buna

rUrUn exspenleRi
oenrueGi

eULreNi
kargrhk Yrrnnan Valisi He Zhigiarp,

denern#
re devam etmesi igin tegvik edrBaoshan tiitUn $irketi'ni

ken Tayland, Yunanistan ve TffkF
ye'ye heyet gondererek bu iglerh
buralarda nasrl yaprldr$rnr

inceldi-

mig. Baoshan ttit0n Tekelinin y6ile
ticileri ve tiitijn eksperlerini de reeren heyet, Baoshan'da 0retilen yapraklar yabancr illkelerdeki kadar kaliteli olsa bile, Baoshan'rn kurutma
tekniklerinin kullanrmrnda geri kalmrg oldugu karanna varmq. Vali
"daha iyi teknikleri 6!renebiliriz,
hatta 6$renmek zorundayz" dedi.
HrjkUmetin yardrmryla Baoshan
Orientalt0tUn Ltd. $irketi 10 milyon

Y. kayth sermaye ile Baoshan

TUtiin $irketi, Qin UlusalTrit0n lthalat ve lhracat Kurumu ve Yunnan
TiitUn lhalat ve lhracat Kurumu'nun
katrlrmryla 23.12.1994'te faaliyete

baglamq. $imdi eksper ve bUro 96revlilerinden olugan 22 personeliyle
Baoshan Oriental TritUn Ltd., Baoshan yoresinde Oriental tijtun iireti-

riri

yifsemneyi biirci hedef olaeUnb. Bu hedeftn gerAetOegnesi i$n girket gayretle galtgpr, giftgilere yardm ederek, Ure-

rd(

ldd

tin

kogullannr iyilegtirmek igin sulama kanallan ve yollar inga ediyor ve

bunlan gergeklegtirirken teknik ustafuk hizmetlerini de veriyor.

$irket 54 milyon Y yatnm yaparak temel r.iretimi 100.000 mu'ya grkarmaya ve 5000 ton/yl kurutulmug t0trin igleyebilecek kapasitede
bir t0tiin iglemesi kurmaya karar
vermig. lgletme 68 mu'luk alandan,
30.000 m2'lik bina yeri ve 20.000
m2'lik atdlyeleri igerisinde toplaya-

cak depodan olugacak. $imdi
temel agamasrnda olan 17.000
m2'lik bu ingaatrn 12.000 m2'lik

boliimri atolye binast. Mart ayt baglannda baglayan ingaat A$ustos
aynda bitmig olacak ve yeni fabrika, Ekim aynda deneme Uretimine
baglacak.

Bu arada 14.000 mu

Oriental

tritiln ekili alan igin 100 adet piilverizatbr satrn ahnmrg. Mankun ve Luoming'te olmak Uzere iki sattn alma
ve tedarik merkezi, 2.3 milyon Y
harcanarak hizmete agrlmrg. Baoshan Oriental tiitiin $irketi, Baoshan
y6resinde 177 kdy ve 27 kasabada
kendisine baSh 210 tarrm teknisye-

niyle, daha iyi tekniklerin geligtirilmesi ve trjtrjn Ureticilerinin e$itilmesi galqmalannr da yrirUtUyor.
Baoshan'da 1.2 milyon mu alantn Oriental ttitrin yetigtirmek igin
uygun oldu$u saptanmrg. $irket
Uretim alanlannr geligtirerek 2000
ytltnda 150.000 mu'luk bir alanda
tUtfin ekimi yaprlmaslnr planhyor.
Baoshan'a komgu Lincang ydresinde, Baoshan Oriental tritun $irketi'nin yardrmlanyla 50.000 mu'da
Oriental tiitiin Uretilmesi planlanmakta.

Baoshan'da asrl riretimin birinci
yrh olan 1995'de toplam 5989 mu
Oriental ttitrin ekilmis ve 392 ton
rlrrin elde edilmig.

S|GARALI TAR|HE MUDAHALE ED|LMEL| Mi?
Gegen hafta, Franszlann Andre Marlaux'nun sigarasrnr fotolraftan sildik-

anlann, iiykiilerin, romanlann, filmlerin, garklann,

Evet sigarurnr elinden almahyrz.

trtnr,

Turhan Alurhan

tiirkiilerin ve fotofraflarrn iginde yerini alan sigara-

lerini belirtmig ve'Biz de Atat0rk'iin

...

sigarasrnr elinden almah mqnz?' diye

Aarnran da hatalan oldufunu ve onun bu hatalarr

hfrnr ortadan kaldrrdrnrz, hig olmazsa

ile biiyiik bir linder oldulunu g'risterebilinelq geng

salSryr savunuyorum.

sormugtuk.
Hayrr, ahnmamall Atatiirk

gibi inandmaz ymilikkr

ve devrimler yapm6, ilke ve inkrlaplany'a bize
giistermig olan

bir insanrn,

pl

sadece sigarasma baklp,

"Atatiirk sigara igiyormug, ben de onun yolunda
gidip sigara igeyim" diyecek kadar diigiincesiz bir
toplum defiliz. Ona bakarsanrz, ]lirkelamln son

lik Ansmr dlhr

il

anu vr rnhr. lletia ohnk

noEzt 06ti*nml, ucrt attna
"&ilrbn fu Sdirr h bita iarr lih c*ii
dtnr ahn $En lclidcr Ef Lr!'Slhdc
bir yaa

yauhrl&.

ra ltn
aaa

bu klibi de yayrndan kaldrraftm!

Sizce bu

Atatii*'iin sigarunr Gfindcc

mantrkh mrl
Tunca iizlen

,igrrrl,

gi';i,

atrgtrk. Sigan safhfa

zararh oldufu halde, Atatiirk oldulu
f

7dt

-d fr hb +
neden
srna
ol$ilfu dip fi$iniF in
pk
Ama bu
yanlq. ftto& ftrfit -ffi +
genf Yc (*ii ab.refi h- ltrda ttats
bcfa tft 5b!rh bE f ia p & ifi
b&I cbl lr a ffit
bfrn&li rn
EA b n b b*r g@- iinc s*uldliderin sigara iEmesi, bu

Atamrzr hep

&* gt

ilk beta dfrrtr -b
maatkft
gG[Jor.
almak Eok
|ddfr lttlc lii a l-

olur. fuhnda insana

$bi

kalsrn.

atat rigan yasakhnsrn.

fq

Brtar

aao

dIE
ld'tt *rr
da elinden ahnmahdrr'
n,t irde,

Ben tiryakiyim. Anof 3dctrl h5&r
sr iEin her iinlem aftnmaldr.

dep

Alp Ulgen
aaa

Illiflc hr'l| iidemlcdn,
.11 r

hatrralara

l'lustafa Seydiolullan
aao

bcncr bu

klibinde l'lirkelam Atatiirk'iin sigararnr yakryor. 0
zaman

ntn izlerini sileneniz geriye ne kalrrl Tutun ki var-

I6itIHG Atrtiirt'iin elindeki sigua ahnmamafi. Bu
bddcrh oprmak olur. belgelerde tahrifat

tri:

p** .hl dr 9* yaprldr. Sovyetler Birlifi'nde
tfrir&r&r $olin'i gkudrlar. Bence bu konunun
da otr&r t* hrh yok Sigaraya kary sava; elbetE li olnal. $gan yok edilebilir, ama onun tarihid yol edmminir

l{uri Akbayar

(E*i ludan

Itrtii*

Yeni Yurya kitap dizisinin editiirli)

gok biiyiik bir kigi. Elinde giiriilen

sigara

genflere gok kijtii iirnek olacaktu. Aynca bir

mesaj

vermek igin kullanrlan resimlerdeki sivri veya yanhg

anlqtlabilecek

knmlar grkarrlabilir. [vet,

bence

Atatiirk'iin elindeki sigara teknolojinin yardrmryla
mutlaka kaldrrrlma[drr.

l|.

Ubeyd Korbey

(Sigarayla Savaganlar Yakfr Genel Sekreteri)

muduluklann, kederli
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Milyonlarca tirtrin 0reticisi Tekel
sigara fabrikalarrnrn ozellegtirilmesi
gundeme geldigi g0nden beri huzursuz. Ozellikle Ege'li rlreticiler bu konuda gok duyarh. Hemen hepsinin
kulaklan Ankara'dan gelecek haber-

de.

Televizyon

ve

gazetelerde
"Tuitun" ve "Tekel" sozleri gegtigi
anda heyecanlanryorlar. Kasaba ve

koy kahvelerinde sabahtan akgama
kadar "Ozellegtirmenin getirecegi

mutsuzluklar" tartrgrhyor. Tekel eski
bakanlanndan EWp Agrk,rn ,6 ay
iginde satrp savma" iddiasl hala unul

tulmug degil...

6zellegtirme girigimlerini protesto
etmek igin yaprlan toplantrlar btiyuk
ilgi gortiyor. lzmir ,,lnonu Ktjltrlr Merkezi"nde 8 demokratik kurulus tara_
frndan olugturulan ',Ege Ttltrjn plat-

formu"nun drizenledi!i

panelde

salon doldu, tagtr...

sigara aleyhine surdrirullen kampan-

ya ile ig tuketimin briyuk

<ilgude

azaldrpt, buna kargrhk riretimde hrzh

bir artrg oldugu ileri srirtiltiyordu.

garadan geliyor.

Verilen rakamlara gore, Amerika'da 1976 ile 1980 yllan arasrnda
620 milyar adet olan ig tr-iketim,

amact, bu ytiksek geliri uluslararasr

1995 yrlrnda 487 milyara gerilemig...
lgin en gagrrtrcr tarafr da bundan
sonra baglamtg ve ig triketim 133
milyar adet dtigtrigti halde, 1995 yrhnda sigara tiretimi 327 milyar adet
artarak tam 745 milyara grkmrg... Bu
arada, 1951 ile 1995 yllarr arasrnda
17 mil:yar adet olan yrlhk sigara ihracat da 15 kat artarak 240 milyar
adede ulagmrg!...

, Erbakan,
Inonu

Qiiler ve diger itgiliter,
Kultrjr Merkezi'nde toplanan
ikibine yakn ttttUn tjreticisi ve Tekel
iggisinin 5 saat sure ile yagadrlr he-

yecant gorebilmig olsaydrlar,

bir
daha Tekel sigara fabrikalarrnrn ozellegtirilmesini grindeme getirmeye ce_
saret edemezlerdi.
Toplantrya Mulla, Denizli, Aydrn,

Manisa, Ugak ve Bahkesir'den iemsilciler katrldrlar. Trittin kooperatifleri-

nin yoneticileri, Tekel sigara fabrika_
tarrnrn satrlmasr halinde Ttirk trlttinrln
ve ureticisinin yok olaca$rnr, ig ve drg

pazarlanmrzn tamamen Arnerikan

girketlerinin eline gegece$ini belirttiter...

Ayrrca, ti.ittin platformu tarafrndan
toplantrya sunulan bir raporda, Ame.
rikan sigara sanayinin dtinya
W?arirarrnr nasrl ele gegirdiSi agrklandr. lzle.
nen yontem ve verilen rakamlar deh_
get verici idi. Raporda, Amerika,da

kasr iggiledn temsilcileri, Tekel,i ozeilegtirmeye gahganlarr Ataturk'e Sikayet ettiler. Uretici ve iggi temsiltileri
panelin ardrndan topluca Tekel tesislerinin rinrindeki Atattjrk heykeline giderek gigek ite birtikte 9u bitdiriyi brraktrlar:

ATA'ya gikayet

daglarrntn torunlarr olan ve nafakasrnr

ketim gerilemesini durduramayacak-

baganlr olduklarr belirtiliyor!

birligi ile!..

Panelin ardrndan Ege bolgesi
ttlttln ureticileri ile Tekel sigara fabri-

lannr, hatta son zamanlarda ortaya
grkan bazr hukuksal ve bilimsel ger-

legtirmeyi engellemek igin gerekirse

girigilmesi
kararr ahndr. Hem de alkrglarla ve oy_

"

"ATAM, Bizler, yuzdumuzu mustevlilerden kurtarmak igin emrinde
omuz omuza savagmtg silah arka_

geklerin dunya basrnrna yanstmasl
uzerine gerilemenin giderek aftaca!rnr anlayrnca drg ulkelerde pazar
aramaya bagladrklarr ve bunda da

tllke gaptnda eylemlere

girketlere tagrmakttr.

Ozelleqtirmenin

Raporda, Amerikah sigara sanayicilerin, kendi iq pazarlarrndaki tti-

Konugmacrlar ve sciz alan tjreticiler htiktlmetin bugunlerdeki sessizli_

!ine gr-ivenerek yumugamanrn yanhg
olaca$rnr ileri surduler. Sonugta <izel-

Qtinku, Tekel'i ayakta tutan sigara
satrglandrr. Tekel'in 1995 yrh cirosu
1 16 trilyon lira... Bunun yizde 78,i si-

Bu sonug Amerika,nrn devlet politikasr idi. Amerikan halkrnr trttrlnden
kurtanrken, kendi sigara sanayiini ve

tutun tireticisini ayakta tutabilmek
igin yabancr rllke halklarrnr zehirleve-

cekti. Nitekim, zehirledi 0e... Oorrilen o ki, zehirlemeye de devam edecek... Tabii, ulkelerinive halkrnt pegkeg gekmeye talip olan devlet ve si-

yaset adamlan buldukga!...
Panelde bir konugma yapanZiraat Mtihendisleri Odasr Bagkanr prof.

GUrol Ergin cizellegtirmenin ardrnda

yatan amact goyle agrkladr:
"Tekel sigara fabrikalannrn satrgr
igin higbir hakh neden olamaz- Zira,
bir kurulugun dzellegtirilmesi igin ya
zarar etmesi veya sorunlannrn qriztilemez halde olmasr gerekir. Halbuki,
Tekel hem ztw ef.rnlyu hem de higbir sonrnu yok. Tekel 1995 yrftnda 13
tilllon 500 milyar tira kar etmig. eatrgan say$ da 50 bin 600'den, 40 bin
9fi)'e d0yniiq. Sigara fabrikalarr sa-

tlrrsa

Tekel goker.

4

milyon ttittin

rlreticisi ile 40 bin igginin baktrlr 200
bine yaktn insanrmrz perigan olur.

.

13

o

kurtardrlrn topraklarda tuttjn rlrete-

rek sa!layan ttittln ekicileri ve reiiden

kurlardrgrn Tekel sigara fabrikaiarrnda gahgan iggileriz.

$imdi yeni tr.ir mustevliler, isbirtikgilerin yardrmr ile lizerimize slldlra-

rak, Tekel sigara fabrikalarrnr ozellestirmek, Turkiye sigara pazarrnr, Amerikan sigaralarrna ve gok uluslu girketlere devretmek, Turk tutrinunri
kendi vatanrndan, ureticileri tutun
tarlalarrndan, iggileri Tekel sigara
fabrikalanndan kovmak istivorlar...
Tilrk trituncu[igrinri sona erbirmevi
amagladr$r kesin olan bu saldrrrya
asla boyun elmeyeceSiz. iginde bL-

lundu$umuz imkan ve serait ne
kadar namtlsait hale gelmig olursa
olsun bu gidigi durdurmak iein mucadele edece$imize huzurunda and
igeriz.."
Tekel sigara fabrikalannrn satrstna
kargr olugan tepkiler giderek briydyor
ve yaygrnlagryor. Televizyon ve gaze-

teler tepkilere gereken 6nemi vermedlkleri igin hrlktimet yetkitileri ve kamuoyu geligmelerden habersiz olabilir. Ancak, uretici ve iggiler fabrikalarlnr sattrrmam aya kararh... Geligmelere bakrlrrsa gucu de yetecek giOi gozukriyor!..

Sadullah USUMi,
18.12.1996 Cumhuriyet
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DUnyada bir tur ti.itun ekilseydi ve
bu tUtun "TUrk tlitiinti" olsaydr, tekelin
sigara fabrikalannrn dzellegtirilmesi gok

onemli olmayabilirdi. B6yle degil de
Trirk trittinrinlin yanr slra dUnyada Amerikan tUttinti (Virginia), Afrika tUtrjnU ve
bagka tUrde tUtr-inler ekiliyorsa ve bunlar tr-ittin piyasalannda yo$un olarak dolaygryorsa ve de bunlardan Amerikan

tritUnu piyasalarda "hegemonik,, bir
konuma sahipse tekelin sigara fabrikalannr ozellegtirmek, tr-itrin tanmrnda yagamrnt saglayan Ug milyon aileyi igsiz
ve agstz brrakmak, onlarr yoksullula ve
sefalete terk etmek demektir. Onun da
otesinde TUrk tLltLin pazarrrrt yabancr
tLitrlnlere brrakmak demektir. Osmanh'nrn gokr-ig yrllannda birgok ornekte oldugu gibi. Temsili parlamenter demokrasinin var oldu$u soylenen bir rilkede

parlamentodan grkan bir "hlikiimet,'
nasrl olur da boyle bir karar alabilir ve
boyle bir karan uygulamayr dUgtinebilirdi? Bu sorunun yantttnt r-ig varsayma
dayanarak vermek olanakhdrr.

Birinci varsaytm: HrikUmet bu karan bilingli olarak almamrgtrr. Dolayrsryla yanrlgrlr bir karardrr. Bilgisizlikten
ve cehaletten kaynaklanmqtrr. Boyle
ise, tUtLln ekicileri, kooperatifleri, birlikleri ve dermekleri aracrhgryla yapacaklan duyumlarla ve karardaki olumsuzluklan vurgulayan etkinliklerle (konferanslar, seminerler, paneller vb.) gorsel ve
yazrh, medya aracrh$ryla "sorunu" kamuoyuna aktarabilir, tartrgmaya agabi-

lirler... Biraz sagduyusu olan bir hUkUmet yanrlgry gorebilir ve karanndan
d6nebilirdi... Bu durumda demokratik
kurallar iglemig ve sorun g6zrimlenmigtir.

lkinci varsaym: HUkrimet bu

kararr

bilingli olarak almrgtrr. Bir yanrlgr s6z
konusu degildir. Karar, sonuglarr itibanyla toplumun bir kesimini, emekgileri,
ekonomik g<ikUntiiye goturecek, hukukun riziine aykln, haksrz, ideolojik

bir karardlr... QtinkU "6zellegtirme',
denilen olguda bu 0g nitelik vardrr.

Bu noktada geriye donr.ip 6zelleg-

tirme sozci.i!r.inijn ne zaman,

nastl

Ozellegtirme fiki, 1 970'li yllann bagrnda di.lnya ekonomisinde patlak
veren ve enflasyon iqinde igsizlik olarak
nitelenen bunahmdan (stagiflation) kurtulmak igin dUnya kamuoyunun gtinde-

mine giriyordu. Ozetle, bunalmdan grkrgta kullanrlacak etkili bir arag olarak
tantrlyordu. Her geyi bir zaman gecikmesiyle algrlayan ve Trirkiye'nin kogul-

lanna bakmadan yilzme havuzudur
diye dnrine grkan batakhga saplanan

r.ilkemizin sozde'demokrat siyasal
rejimi" saytstz yanrlgrlanndan birini
daha yineliyordu.

Kapitalist dUnyada

bu

bunahmr

ategleyen fitilin ucu 1960'h yrllara kadar
uzanryordu. lkinci DUnya Savagr,nrn bitiminden hemen 6nce savag sonrasl
"diinya diizenini" tarttgmaya agan Batr

kapitalizmi, gdken Avrupa ekonomilerine cansuyu vermek, drinya ticaretini

yeniden hareketlendirmek igin Bretton-woods'da bir araya geliyor, uluslararasr para sistemi olarak "altln kambi-

yo" sistemine gegmeyi kabul ediyordu.
Uluslarasl Para Fonu (lMF) ve gUnU-

mlizdeki DUnya Bankasr, bu toplantrda kuruluyor, kapitalist dlinya rilkelerinin paralannrn deler deligimi ABD Dolan ile iligkilendiriliyordu. Dolar, degeri
altrnla dlgiilen ve istendilinde altrna
d6niigtUrrilen bir para olarak "diinya
parast" olmak niteli$ini kazanryordu.
Toplantrda ahnan kararlar gergevesinde ABD drglndaki rilkelerin paralarr,

saptanan alt ve

iist srnrrlann

drgrna

IMF'nin izni olmadan grkamryorlardr.
6zetle, ongdrUlen sistem "sabit kur
sistemiydi." DUnya kapitalizmi 1950-

70 donemini btiyUk atrhmlarla gegmig
ve Avrupa ekonomileri bir btitUn blarak
Atlantik 6tesi kapitalizmiyle yangrr duruma gelmiglerdi. Bu ddnemde diinya

tiretiminin iinemli rilgiilerde arttrgr,
biiyUme hlzlannrn giderek ivme kazandrfr, sosyal devlet politikalarryla
gelir dagttrmrnda hakga bir bdliigtimiin saglandl!1, mal arzve talebiyle,
para arz ve talebinin 6zdeglegtiSi bir
ddnemde yaganmrgtlr. Dtinya ekonomisinde kararh bir genel denge sa!-

hangi ortamda ve ne gibi nedenlerle

lanmrgtrr.

drinya kamuoyunun grindemine girdigine bakmak gerekecektir.

Sabit kur sistemi, ABD'nin ekonomik grkarlanna gahgtr$r slirece ayakta

kalmq, gemsiye tersine

dondUkten

sonra ortadan kalkmqtrr. Bundan sonra
kurlann dalgalanmaya brrakrldrgr goru-

lUr. Kuramsal olarak ulusal paralarrn
ederleri (fiyatlan) artrk drinya para piyasalannda olugmaktadrr. Ulusal paralarrn

de$erlerindeki degigimleri dnceden
saptanmrg srnrrlar iginde tutmay amaglayan mekanizmanrn ortadan kalkmasr,
enflasyonist egilimlerin drga vurmasrna
neden olmugtur. 1970'li yrllarda bu
do!rultuda yaganan bazr geligmeler,
dtinya petrol ederlerindeki briyUk artrglar, dzellikle petrolsUz Avrupa'da maliyet enflasyonunun ivme kazanmasrna
neden olmugtur.

Bu geligmeler Avrupa ve Atlantik
otesi kapitalist ekonomiler arastnda
varlr$r bilinen "yaplsal uyumsuzlu$u,,
daha da arttrnyordu. Uluslar ve krtalar
arasrnda yaplsal uyumu sa$lamak iqin
baglatrlan "yeniden yaprlanma,, gahgmalan, dunya kamuoyuna "yeni dtinya
dlizenirr olarak tanft rhyordu.

Acaba neydi bu yeni diinya d0ze-

ni ve nastl gergeklegecekti?

Yeni

dtinya dUzeni, 1970 bunahmrnln temel
nedeni olarak, ulusal ekonomiler arasrn-

daki maliyet farkhhklannr goruyordu.
Bu farkhhklarr ortadan kaldrrro uluslararasrnda yaprsal uyumu sa$lamak igin

kemerlerin slkllmaslnl, yeni yatlnm
alanlannln agllmaslnl, kagrnrlmaz gorilyordu. Bunun igin tasarruf cizendirilmeli, kamu harcamalan klsrlmah,

sosyal devlet tutkusundan mutlaka
vazgegilmeliydi, dyle de oldu... Bu hedefe ulagmak igin etkili bir arag bulundu. Bu arag, dzellegtirmeydi.
Ozellegtirme, devletin koruyucu elinin giftgilerin, iggilerin ve ttim emekgilerin lizerinden kalkmaslnr, devletin
onlara kullandrrdr$r sosyal ve ekonomik
igerikli kaynaklarrn sermaye srnrfrna ak-

tarrlmasrnl 6ngdniyordu. Bununla da
yetinilmiyor, vergilerin ve sosyal gtivenlik sistemine yapllan iidentilerin
arttrnlmasrna gidiliyordu. Qiinkii, yeniden yaprlanmaya ancak y$lnsal
iiretimi gergeklegtirmekle, gegilebilirdi. Bunun igin Uretim zincirinin her
halkasrna ileri teknolojinin uyarlanmasr

.14.

ve 6lqek ekonomilerinin
gerekirdi.

uygulanmasr

rUrUH exspenuni
oenneGi
eULreNi

ww&@,r/ffieAlrw1980'li yllann ikinci yansrnda'"enf-

boyle bir tasasr olmamrgtrr.

lasyon iginde igsizlik"

gorUntUsU
veren bunahmrn enflasyon kanadl krn-

hyordu. Onun yerini Avrupa kapitalizmi-

nin onde gelen ulkelerinde toplam talepteki azalma ve urkutUcU boyutlardaki igsizlik alryordu, ABD bundan yararla-

nabilir, dUnya ekonomisini agamah bir
programla "hegemonyasl" altrna alabilirdi. Oyle de oldu. ABD iletigimdeki bag
ddndrirUcrl geligmeden yararlanarak ve
bunu duinyaya yayarak ,,sermaye dolagrmrnrn" 6n[lndeki engelleri kaldrrmayr
programladr. "Parasal liberalizme" ge-

gerek "kiiresellegme"ye

ulagmayr

amagladr.
Kriresellegme, uluslararasr dlgekteki

firmalar arasrnda gok boyutlu birlegmeleri igeriyordu. krjresellegme ile sermayenin "ulusal kimlili" ortadan kalkryor,
ulus-devlet kavramrnrn r-izeri gizilmek
isteniyordu. Dunya ekonomisinin bir

sermaye imparatorlu$una ba$lanmasl

tasarlanryordu. 21 . yUzythn briyUk drigU
bu olmalrydr. Bu olup bitende TUrkiye
acaba ne yapryordu?

Trirkiye kaprlannr parasal liberalizme
farkh grldrilerle agmrgtr. Batr kapitalizminde temel glidu ekonomide ktiresellegmeyi sa$lamaktrr. Olgek ekonomilerinden yararlanrp yr$rnsal mal ve hizmet
ij retimini gergeklegtirmekitr. Trirkiye' nin

TUrkiye'yi yonetenler, son

Ugiincii varsayrm: HUklimet, bilingli olarak kamunun ig ve drg borglannr odemek igin ozellegtirmeyi bir arag
olarak kullanmak isteyebilirdi. Eger
boyle ise "iizellegtirme" tilkemizde on
yrldan beri devleti borqlandrrarak ozel
bankalara oluk gibi "rant" aktaran ve

bunlarr yoksul tr.itiin Ureticisinin srrtrna

vuran bir "soygun aracl" olacak demekti. Acaba neden? Bafi kapitalizmi
6zellegtirmeyi en azrndan gorUnUrde,
kamu borglannl ddemek igin kamunun
mallarrnr harag mezat satqa grkarmak
bigiminde gdrmemigtir. Ornegin, Fran-

sa'da ne Edouard Balladur ne de
Alain Jupp6 hUkUmetleri, dzellegtirme
ile saSlanan kaynaklan, kamu agrklarrnrn kapatrlmasrnda kullanmrglardrr.

Her ikisi de boyle bir yola gitmeyeceklerini yineleyerek sdylemigler, 6zel-

legtirmeyle saglanacak kaynaklann
devlet eliyle yeni alt yapt (rnfrastructure) yatnmlannda kullanrlaca$rnr
yurttaglanna inanca olarak duyumuglarclrr.

Topluma ait devletin mallannr 6zel-

E Yayrnevi'nin grkardrfr "Sigaral'r brrakmamn kolay yolu"

\itabrmn yazarr da bir "igici". Defalarca sigarayr brriLt"ayr

denemiq ve en sonunda da bagarrh olmuq. Yazar sigara kendi
h-ayatrnrn bir pargasryken edinmig oldu!.u bilgi ve tecttiUetel
aktanyor. Carr'a grire "erkekler sert, krzlar da deneyimli ve

modern gdriinmeyi tiirendikten sonra sigaraya hig baglamamrq olmayr diliyorlar." Yayrncr Mehmet Atay da kilabrn etkisiyle sigaraya elveda diyenlerden. Atay "sigaranrn zararlarr
konusunda pek gok kitap var. Ama brrakmak konusunda ilging ve-farkh yaklaqrmlar sunan yayrnlar bulmak giigttir"
diyor. Kitapta yer alan sigara kullanrmrna iliqkin gdzlem ve
tespitlerden
._

b

aztlan qunlar:

Sigarayr azaltmak higbir zaman baqanyla sonuglanmaz.

. ' $ig?."f.t brrakmamn en zor yaru beynimize iqlenmiq boq
inanglardan, sigaranrn bir tiir destek veya iidiil oldu[u, onsuz
.

keli

turka "parasal liberalizm" de olmayan
budur. Acaba neden? QiinkU Ulkemizde
"parasal liberalizm" gahgmadan para
kazanmak anlamlnda algrlanmq ve
bUytik rantlerin kaynaglnr olugturmug-

tur. Oynanan oyun ilkel ve kabadrr.
Bu oyunda kazanmak igin akla defil,
entrikaya, dogruya delil, yalana ve
gerektilinde sopayla silaha gereksinme duyuldu$u anlagtlmaktadlr.
Oyunun ozU bir tumceyle agrklanabilir.
"Dqandan ucuza aldllrn yabancl parayrya da diivizi TL'ye gevirip igeride
pahayrla satmaktlr." Bunun onUne gegilemez mi? Qok zor. QUnkU bu hayat
suyundan igen gok sayrda fasa fiso
insan, banka, altrn, han, hamam, villa,
apatman, arsa ve dUkkan sahibi olmustur.

Bu yazgryr degigtirecek bir grjg yok
O da ulustur. Ulus,
yurftaghk bilincini tiztimsemig insan

mudur? Vardrr.

toplulu!udur.
Prof. Dr. ErdoSan SORAL
07.01.1997 Cumhuriyet

izmilin Dikili ilgesi'nde minibris stirrictisii,
aracrn iginde sigara igtigi gerekgesiyle mahkemeye verildi. Ttirkiye'de ilk kez kapah alanda sigara
iqme davasr dniimtzdeki giinlerde Sulh Ceza Mah-

Dikili Cumhuriyet Savcrsr
Ertuirul Tiirkefin hazrrladr[r iddianamede, siga-

kemesi'nde baqlayacak.

ra igen samk hakkrnda 3 aydan az olmamak qartryla 6 aya kadar hapis cezasr isteniyor.

Dikili'de toplu taqrma aracr gahqtrran

^
Qiinkii yaqam boyu irade ve disiplin gerektiiir. Sigar-ayr brrakacak kadar cesaretiniz yoksa azaltacak kadar hig yokiur.
hayatrn a5mr

aktanmtnda bulunmak dernektir. Aktanm olgusu kaStitaliizmin 6ziinde vardtr. Aktanlanr toplumun yaranna kullanmak, aktarmak kadar 6nemlidir- Ala-

SIGARA MAHKEMEL|K

OKUDUM VE BIRAKTIM
_

on yl

iginde borg bata$rna soktuklan devletin
ig ve dr9 borglannr, onun tagrnmaz ve
tagrnrr de$erlerini harag mezat elden grkararak Odemeyi tasarlryorlardr.

tegimetq terndde toplurnun enekgi
kesinftden sermalle kesinine deger

vermeyeceS hayatinden kurtulmaktrr.

Brrakmanln en zor yan kimyasal balrmhhk deiildir.

Gece uykunuzdan sigarasrzhk yiiziinden uyanmazsrmz. Gece
10 saat sigara igmeseniz bir qey 6lrn62 am4 giindtiz bir saat

sorundur.

27.01.1997 Yeni Asrr

. 15.

qof6r

Melrmet Beqir Qakrr'rn, gegtilimiz yrl sonu miiqteriyle birlikte Bergama'dan Dikili'ye seyir halindeyken, sigara yaktrirm belirten davacr Ahmet
Tol< Kodonas, "kapah yerde sigara igmenin yasak
olduiu konusunda siirticriyii uyardrm. Ancak qofiir
sigara igmeye devam edince savcrhia sug duyurusunda bulundum. Cezalandrnlmasrm iitiyorum"
dedi. $oftir Qakrr ise, mtiqterinin kendisine hakaret ettifini bu nedenle de sigara igmeye devam et-

tifini

siiyledi.
17.01.1997 Milliyet
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Bu Yrf Tiittin ithalatrna
33 Mityon Dolar 6OeAit

tinerisi, dnn TBMM Genel Kuru_
l$4q kabul edildi. Birlegimi yd;-;;;
TBMM Baqkanvekili H;saa- i;;k:

mazcart, yasaklanan yerlerde sigara
igenlere 10 milyon lira para @zasr se_
tiren cinerinin kabul sonra, ktirsiide bir agrklam"
"al-""i"a?"
yup"."k

-.T.gtrin tilkesi Trirkiye, uygulanan
politikalar
sonucu tiit,i" i[ii'.f"t!i.i
9.luqo1 DiE verilerine gcire g"q"r, yrl

pcak-Qub.a-t aytannda rr miTy6n Oid
Drn dotarlrk ttittin ve ttittin mamrilii

"Artrk hay-at1m
loyunca ,rg"r. ic-o
yecegrm cledr. Onerinin
kabul adil_

ithal edilirken, bu yrl aynr dcinemde
tu[u_n ve tiitiin mamrilleri ithalatr
ytizde 180 oranrnda
o" nir- *to
giistererek BS milyon ""t
Bg4 bin d"i;;;

mesiyle getirilen bazr yeni dtizenle_

meler giiyle:
, . - Saghk, egitim_iifretim ve

03.10.1996 yeni Asrr

4BD SicARA ignnivoR,

igrinivon

ABD'de sigara tiikelimi her

Tritrin

d;;;;;

Drr rapora gcire, iiretim ile triketim
arasrndaki fark, geligmette olan-tiile_

,^"I"^,,tnr"S ediliyor. Rapora grire,
son b yrlda sigara tiik;imi
9:ud.9
r_lljyu," paketten 482 milyar pake_
:^o
re
.genterken, riretim 6g6 milyai pa_
748 mityar pakete y.it ."iai.
f1tl""1?bl
te 17 mityar put lt .ig".;
*P, ederken,
rnrag
bu rakam 1gg5,t; 15
rat, artarak 240 milyar pakete grktr.
10.11.1996 Gazete Ege

OZEL SEKTOR

ozELLE$TiRiLMELiDiR
Devlet Bakanr Sabri Tekir, Tiirki_
,
ye'de.

bir

yuprt*us

a_raqtrrma

alr"rr_

munda 6zel sektririin kamu maliyesi
tizerindeki

ytkiintn

datra fazia oia,l_

gutr.. gtirrilecegini

sciyledi. Tekir.

ozel sektdrtin cizelleqtirilmesi gerekti_
fll|t, lut}ldu. Tekir, dzellegtirmenin

rgrn qart oldu!.unu ve biran
-r.urKrye
once
yaprlmasr gerekti$ini dile getir_

Bankisr ceneiMri_
{i: T*ifneZftaa{
ounugu
getirmek
_15J..",".
n-undekr

istediii

B a gbak a

Nazrm

ni n t<a rqr qiktrgrr;
bir soruyu, "Bciyle bi" sev J;_'
iric

delil.

sayrn Er6akan.
::r*oly"q
DKren r gok -bepenmiq" diye yanrtladr.

01.1J.1996 Miiliyet

S|GARA YASAGI
YASAT-AgTl

,8. Cumhurbaqkanl T\rrgut Ozal'rn
kamuya agrk kapah yerler_
tlC.*u gi lmesi, 1 S.ya,qrndan higtik_

vero. ettrgr.;
,1:rere

yapan kurum ve kuruluqlardaki
pah-mekanlarda tritiin ve

azaltrl(en, riretim btitun hrzryl" vrl
u.i,_
yor.
platforuu'nc"

r

slgara satrqr ve sigara reklamian_
nrn yasaklanmasrnr dngairen yasa

kiiltrir

ile kapah spor
l]?*grt verenveyerler
sai_onlannda.
toplu taqrmacrhk ya_
puan her tiirlti aragta ve bunlairn
bekleme salonlannda, 5 veya daha
fazla kiqinin gahqtrg kamu'hiz;;l;

QrKtr.

tiitiin

ka_

ma-

mulleri igilmesi yasaklandr.
. . - Tritlin ve tiitiin mamullerinin
isim, marka veya alametl"" k"li;;;i;:
raK her ne suretle olursa olsun rek_
l"-- rr" tamtrmrnrn vrprt-".i. rr"v.

lunl1nn kullamlmasrni tegvik ;;

cizendirici kampanyalar dtizenlenmel

si yasaklandr.

18 yagrn-dan

ktigtiklere tiitiin ve
, .., .:
f,utrun mFmulleri satrqr yaprlamaya_

cak.

08.11.1996 Cumhuriyet

S|GARACILARA
245 TR|LYONLUK DAVA
emen{a !a sigara girketlerine
,Karql
eyaleilerin agtrklan
tazminat

oavatanna bir yenisi daha eklendi.
rJana dnce dava agan 15 eyaletin
f|!n e{-en Itlionis, 2.b miyar d'.i;;il
Q45 trilyon lira) bir tazminat talep
ediyor. Eyalet adrna basrn t"pl;rrl
yapan avukat Jim Ryan, sigara gi1_
ketlerinin tiitiiniin sagh$ b";;;; ;k_
kisini artrdrklarrnr
iltoti"in
"ekamtlayan Ua_
lrmhhk yaprcr etkisini
ia_

porlan da yok ettiklerini t;i*"di.

Kyan, 1980'den beri Illinois eyaleti_

nin sigaraya ba!.h hastalrkiardan
z_arar gorenlere verilen,'Medicaid,,
az 2.5
111..r"","1
.mily ar aof u.oJ.aifinr
ka.ydederek, bu
parayr geri almik
istediklerini ifade eiti. Ayrlca bu sir_

ketler yiiziinden Illinoisli""G;fl*
harcamalarrnr srrf bu ycine kayir_
mak_ zorunda kaldrklannr da s<izleri_
-,Medi_
ne. ekledi. Halkrn lunca yrlar
it.1g tidgairi miictar it;;isr_
14rten"dl
g(irdiigti diger zararlann giri
='d_
menmesrne
dayanan davanrn avu_
katlan, eyaletlerin kazanma Sansr_

yr,

byyerl_erden gok daha

fazla'J;;_

gunu hahrlahyorlar. Amaglan-nrn si-

o16o

gara qirketlerini iflasa srirtiklemek ol_
madr!'rnr, yalnrzca onlan eyalet vasa_
larl_na uymak zorunda brraimak jste_

,

9iklerini belirten Ryan, "Sira"; ;i;
i
ketlen, ttiketicinin kandrnlmasr 'ile
dolandrnlmasr yolundaki v".rf"" lI
ihlal edip, anti-frcist o"."fu"i""-""- |
muyorlar. Biz sadece orrlarrn vasal.i, I
uymasuu, eerseklerin Jiim

::*:"rr"; I

n}l#flffi'iltll

;frislr#$g#il:fHffitl

olan tazminat davalarrnda frr-aiar_
30.pjlyar dolann rizerinde para
9i"
tatep edildigi direnildi.
14.11.1996 Sabah

TEKEL'|N VERGiS|
90 TR|LYON L|RA
Genel Miidiiriih.igri,nrin
-^^Tekel
1996.yrJTda cideyecegi
,,e.gi,

9O t..j_
yol ly." o-la1ak programlandr. feXEf,
ye[Krtllennden a]rnan bilgiye gcire,

halen uygulanmakta orun i"""gi1"", uJ

nyatJarda yaprlacak drizenlemelerle,

naqta yaprak tritiin olmak tizere ihra_
cat.- alamnda beklenen geliqmelere
baEh, bu tutann daha da ,*"irii"."il

tahmin ediliyor. Ediniten bijsiy;
;;;"";
Kurum

tarafindan bu

yrl tid"rr_".i

prograrnlanan toplam vuigi.rirr, Z
t"il_

milyar_lirasrn dol-rysu u"rgi_
I:-" bb
992.
ter,
trllyon 500 milyar lirasrnr do_
ffflt. vgrSilerden - olugacak. Vergiler

rgersrnde_ eLbtiytik dilimi ise,
$ltr.l_
yon lira ile Ek Vergi oluqturuyor.

Gegen pt TEKEL tarafindan b
.trilyon 788.-milyar lirasr dolays z u"i_
giler, 24 trilyon 631 milyar lirasr dolayh vergiler olmak rizere, toplam 46
tllvo.n 73 milyar lira verginin nakil
olarak ddendigini kaydedei yetkililer.
bu yrl programlanan tidenecek tonlan
vergi miktarrnrn ise 90 trilyon 74 mn_
ya_r_lira olarak programlaridrg,"i
r#
lediler 9y
bdJrmesi p"o'e"a-J-"nan 90 trilyon
"tt14 milyar lir^ahli tutara
TEKEL'in ba$h ortakhklarr ve isrr
rakleri tarafindan ijdenen vergilerin
dahil_edilmedifini belirten yetfititer,
rEil(tlt.rn _vergi, pay ve fonlar gibi
adlar altrnda bu yrl tahakkuk edecek
yiikiimhiliiklerinin 11g irill.on lira
olarak hesaplandrfrnr bi]dird-iler. yetkililer, yaklaqrk 25 tril5-on lrrah-k verginin, destekJeme alrmlan dola5nslyla
tireticilere, bu alrmlanrn gerekti.digi
yatrnmlara ve difer harcamalara sai_
fedil di lini sdderine ekl ediler.

08.10.1996 Posta
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I997 YILT TUTUN
DESTEKLEME KARARI
Tarih: 29.'12.1996

Say:22862
Gorevlendirme

Madde 1

-

TtltUn tiretim, alrm ve
satrmlntn desteklenmesi ile tazminat
odenmesi konulannda Tritrin, Ttitrln

Mamulleri, Tuz ve Alkol igletmeleri
flekel) Genel Mt]durlLigri gorevlerrdirilmigtir.

Bu karara dayanrlarak odenecek
ekici ttitLin fiyatlarr ve tazminatlar,

Yriksek Planlama Kurulu'nca belirlenir.

Tekel Genel MridrirlUltl, memleketimizde Amerikan tipi ttitrin tiretiminin
geligtirilmesi amacryla tohum ithal etmeye, anrlan trir trittjn r.iretimi ile udragan firmalar veya ekiciler ile rjretii,
nakliye ve igleme konularrnda bir yrl

veya daha uzun srireli anlagmalar
yapmaya, kurutma frrrn ve hangarlar
gibi tesisler kurmaya veya kurdurma-

ya iglerin yaptrrrlmasr igin gerektigincle avans vermeye ve bu suretle yetig-

tirilen tutunleri almaya ve satmaya
yetkilidir.

Allmlarda Uygulanacak Esaslar

Madde 2 - Destekleme ahmlarr
trltrin r.ireticilerinin 1997 yrhnda riretmelerine izin verilen Amerikan tipi ttitr.inler ile 1996 yrhnda riretmelerine
izin verilen tam mahsul halindekiTrirk

tipi tritrinlerine uygulanlr ve Ttirk tipi
tt-itrin ahmlarr aga$rdaki esaslar dahilinde yaplhr:

a) 1177 sayrlr Kanun htlkrimlerine
gore iglenip denklenmeyen tr.itiinler,
Kanuna uygun gekle sokulmadlkga
satrn ahnmaz.
b) Trittlnler araslnda yer alan ticari

degeri olmayan filiz ve dip yapraklar,
yagmur almrg ve grizlek ug yapraklar,
btitrinltiSri gegitli nedenlerle kaybolmug yapraklar ihrak ve imhahk olarak
degerlendirilir.

c) Mutat elleri ihtiva etmeyen t0ttinlerle, tliccar tarafrndan mahsr.rl0n
tamamrnda aynlan veya araolar ve
toplayrcrlar elinde bulunan tiitiinler
destekleme ahmr drgrnda brrakllrr.
Harcama Yetkisi

4

Madde 3 - TEKEL Genel Mtidtlrhi-

Kanun'un degigik

a) Destekleme kapsamrnda ahnan

gere$ince yaprlan riretim planlamasr
nedeniyle ahnmrg tedbirler gergevesinde tritrin ureticisine odenmesi on-

0ri;

tr-ittlnlerin bedellerini odemeye, bu
Karar'a konu tritrlnlerin bakrm ve iglenmeleri igin sarfr gereken igqilik ricretlerini, nakliye giderlerini, sargr levazrmat masraflannl ve ambar zararlanna kargr yr-irijtrjlen zirai mricadelede
kullanrlan ilag bedellerini kargrlamaya,
iggisi bulunmayan igletmelerde mutat
olan tahmil, tahliye ve alabora iglerinin ikmali igin piyasadan hizmet satrn
almaya, ihtiyag duyulan depo ve igleme tesisleri ile yaprak ttitr-in muamelatr ile ilgili briro hizmetlerinin yrirtitr-ilmesini teminen bina kiralamaya, r-irtjn

yrhna baklmaksrzrn trittinrin ahmrndan satrgrna kadar yukanda belirtilen

trirden gerekli her

trir[i

harcamalarr

yapmaya,
b) Destekleme kapsamrnda ahnan
tritrinlerin depolanmasr, iglenmesi ve
baklm igin ihtiyag duyulan bina, makina ve techizat satln almaya veya yaptrrmaya, idare mah arsalar tizerine
prefabrik tUtiin depolan inga ettirmeye, hazine veya kamu kuruluglanna
ait veya evvelce bu amagla kiralanmrg arsalan satln almaya veya kamulagtrrmaya, tr-itrlnlerin tagrnmasr ve
destekleme hizmetlerinin yrirtitUlmesi
igin tagt aracr satrn almaya, depola-

nn kapasitelerini artrrmak igin ranza,
ilave kat ve tesisatrnr yaptrmaya,
mevcut yatrnmlardan l0zum g6nilenleri ttittin deposu haline getirmek igin

gerekli harcamalan yapmaya, yeni
yaptrnlan, satrn alrnan veya kiralanan
binalar igin ihtiyag duyulan her t0rhi
dogeme ve demirbag egya satn almaya,

yetkilidir.

Bu karann 1 inci maddesi ile bu
madde uyannca yaplan yafm irar-

camalan 1997 ythnda desteldeme
kapsamrnda alnan tiitihlerin afiml
igin 6denen 0rtin beddinin 9620'sini
asarnaz.

Tazninat

- Bakanhklararasr Ttittin
Kurulu tarafindan, 1177 sayllr
Madde 4

.17.

tincri maddesi

gdrrilen tazminat son defa olarak
1997 yllnda 1996 urrlnti igin de odenir. Ureticilere odenecek tazminatrn
belidenmesinde tedbir alrnan yrldan
once gelen son r-iq yllda tritrin r-ireticilerinin Tritr-in, Ttitrin Mamulleri Tuz ve
Alkol lgletmeleri IEKEL) Genet mri-

dtirhjgtine ve tritun tr.iccarlanna bedel
kargrhlrnda sattrklan tr-itrin miktarlanntn ortalamasl esas allnrr. Tazminat,
belirlenen azami r-ilke trltrln riretim
kontenjanlnrn r.ireticilere paylagtrrrlma-

sr sonucu ortaya grkan miktarlar ile
tireticilerin yukarrda belirtilen gekilde
hesaplanan son tig yrl ortalama r.irr-in
miktarlan arasrndaki fark uzerinden
hesaplanrr.
Tazminat tutan, 1 inci frkraya gore

hesaplanan miktar ile aynr yll rinintj
ortalama fiyatrnrn garptmt sonucunda
bulunacak bedelin 1 /2'sidir.
lkramiye

Madde 5 - TEKEL Genel MudtirtriSti'nce yaprak tritrin ihracatrnrn artrnlmasr, yurt igi tritun mamullerinin kalitesinin yLikseltilmesi ve kaliteli tritrin
tiretiminde istikrarrn sa$lanmasrnr teminen, ekicilerin kaliteli trltrin yetigtirmelerini tegvik ve desteklemek amacryla tireticilere toplam 1 .500.000.000
(Birbuguk milyar) lira ikramiye 6denir.
Ti}ttin lmhasr
Madde 6 - Drg satg ve ig harmanlarda kullanrlabilme kabiliyeti olmayan
tilttinler ile stok fazlasr olmasr nede-

niyle ig harmanlarda uzun vadede
dahi kullanrlabilme gansr bulunmayan
iglenmig ve iglenmemig ttjtrlnlere ltizumsuz bakm ve sair masraflar yapmamak igin;

a) Ambarlardaki 1995 ve daha
eski yrl rirrinti trltr.inler ile 1996 yrh
tirtinr-i iglenmemig Dogu ve Grineydo-

!u Bofgesi tritr"inlerinden ihtiyaq fazlast olup, TEKEL'ce imhasrna h-izum
gortilen trittinler,
b) 1996 yrh ririintj tLitrinlerden igleme sonucu ortaya glkan, ig ve drg ta-

rUrUn sxsPenleni

oenur6i
eriLreNi

febi olmayan arzah kapa

tiJttlnler

(Ege Bdlgesi harig) ile Do$u ve GtineyOogu Bolgesi ttittinlerinin iglemelerinden grkacak krrrk tiitttnler ve arlzah BG nevili ttitunler'
TEKEL'ce tegkil edilecek uq kigilik
bir Heyet marifetiyle tesbit olunacak

rapor ve

tutanak sonuglanna gore

TEKEL idaresinin teklifi, Baqbakanltk
onayt ile yeteri kadar TEKEL Miifettigi
nezaretinde imha edilir.

(a)ve (b) bendine gore imha ed-ilecek tiittin bedelleri ve imha masraflarr

destekleme hesablna gider olhrak

uvqun olarak, Bagbc*anllk'tan izin
airiak suretiy{e o gor*ti maliyet be-

delleri uzerinden destelderne stokun-

dan idare stokrna' ilae stokundan
destekleme stotana d(Erna yapabilir.

Desteklerne Hizn€r
mesi

odenekle kargtlantr.

Bu

kra f+earda

s6zlegrneli personel

dahil memurlanna sezon igindeki 9ahgma sflreleri nisbetinde allm donemi
ve satrg donemi sonunda ilgiliYonetmelik esaslart gerqevesinde" destekleme hizmet i.lcreti olarak odenir'

lglenmig tutunlerle, i9lenmemig t0tunlerin altctlara veya
ugUncii gahtslar taraftndan yurt iginde
igienmesi kaydryla dtq alrctlara, Ti.irkiye'deki ti.itiin tuccarlartna veya sigara
imalatgrlanna satrgr, TEKEL Yonetim
Kurulu Karan ve TEKEL Genel Mudur-

Finansman

lii!tintin ilgilendirildili Bakan Onayt

Stoklar Arasl Aktarma
Madde - TEKEL Y6netim Kuru-

ihtiYacrna

ve dq

tabide!ildir.
Ytiri.irl[ik

Madde 13

- Bu Karar YaYtmt tari-

hinde yururli.r!e girer.

fnmi OO"*elerinin ve bu

Madde 14 - Bu Kararr TEKEL
Genel Mtidurli.ig{.ini.in ilgilendirildiQi

kararda

yetki verilen di$er hustlslardaki fi;ansman ihtiYanrn TEKEL tarafin-

talebe

lstisna
Madde 12 - Bu Karar uYannca Yaprlacak iglemler TAsarruf tedbirlerine

Madde 10 - Bu karar uYartnca altnacak tuttinlerin, altm, baktm, igleme

giderleri ile tazminat ve destekleme

ile yaptltr.

il

nai Lar ile tistenilen dolayh ve dolaysz her turlti gider ve yukumltjlukler

ilen galrgmq,

-

I

nedeniYle

terte itgiti gorulen diger hiznt€tlerde fi-

-

ahnan ttittinler igin 6derst bplilt
bedel ile 1997 Yrh hentue s&l
toplam ttrtiin satg bed*it t62'd'
bu ttitiinlerin alrm, depotrna' b&n'
igleme, sevk, sabg ifethde Ie bu E-

lg ve Drg Sattg

lu, kendi

Destekleme gorevi

TEKEL'ce sallanan ana Para ve finansman maliYetleri, bu gorevden
dolan her turlii zarar ve mahrum kalt-

destekleme hesabtndan kargtlantr'
l(fulZarar Durumu
lrladde 11 - Bu Karar uYannca altnr1 iienen veya sattlan ti-itiinlerden
deyr hrsde gden geqmiq Ytl kArlan
ffzipfP id tradedfr. Geqmig Yl
ari|ar. ise Hazine Miistegarlr$t'nrr
b0tqesine bu maksatla konulacak

Madde 9

kaydedilir.

Madde 7

0cnt OddF

dan kargtlanmast esasttr'

YilrUtme

Bakan YtirtitUr.

Rrstlcnz*?G

IUTUN MAMULLENIUIU ZARARLARININ
Or.rLENMEsiNE DAiR KANUN

Kanun No: 4207
Kabul Tarihi 7.11.1996
Amag
MADDE 1 - Bu Kanunun arnacl,
kisiteri ttitiin ve tiitiin mamulleri-

nin zararlanndan, bunlann ahqkanhklarrm tizendirici reklam, tamtrm ve teqvik 'kamPanYalanndan
koruyucu tertip ve tedbirler almaktlr.

Tiittirn ve

tiitiin

mamullerinin

iqilmesi yasaklanan Yerler

MADDE2-Saihk,efitim-

iilretim ve kiilttir hizmeti veren
vErler ile kapah spor salonlannda
ve toplu taqrmacrhk YaPrIan- her
tiirlti nakil vasrtatarr ve bunlarrn
bekleme salonlannda, kamu hizme-

ti

yapan kurum ve kuruluqlardan
beq v-eya beqten fazla kiqinin giirev

ve ttitiin mamulleri satrqt
vantrh kapah mekanlarda tiitti'Il ttitiin
yaprlamaz.
yamamullerinin igilmesi
""itiltitt
Uyanlar
saktrr.
MADDE 4 - Tiitiin ve ttiSiir
mahallerde tiitiin ve
Bu gibi
-mamullerinin iqilebifmesi namullerinin igilmesinin Yas ahtiitiin
icin ayn yerler tahsis edilir' Tah- landrfr yerlerde, Yasa$ Y"-PTt'
belirten
sis edilen-yerden, sigara igilmeyen uvattiu-tt sonuqlanm

asgari on santimetrelik
mahallers duman gidiqini engelle"v..tt*
pirntolarla
herkes tarafrndan giietme
vecek, havalandrrma, tecrit
asrhr veya yazryerlere
ahnrr'
ititeuilir
gibi tedbirler
g"
uYanlann YaPrlmasrndan
f*
Diier yasaklar
ileili
verlerin
Yetkili veya amln
MADDE 3 - Tiitiin ve tiitiin Ji""tit""auki kiqi veYa kigiler
mamullerinin isim, marka veYa sorumludur.
alametler kullamlarak her ne suTtirkiYe'de iiretilen veYa ithal
retle olursa olsun reklam ve tamttittin ve tiitiin mamulleri
trmrmn yaPrlmasr veYa bunlarrn eait"n
iizerinde agrkga- gririipaketinin
kullamlmairm teqvik ve iizendirici
iebilir ve rahatga okunabilir qekampanyalar diizenlenmesi yasakkilde, "Yasal uYan: Saihia -zatrr.
;;i"it"" ibaresikonulur' Bu ibaOnsekiz Yaqrnda kiigiiklere

r 18.

rtirUru exspeRuni
oenrueGi

aUlrerui
reyr taqrmayan tiitiin ve ttitiin mamulleri ithal edilemez ve sabga qrkanlamaz.
Giimri.ik hattr dr$r eg5ra sahg
mapazalannda satilan veya yolni
beraberinde yurda soknlin iiUio
ve ttitiin mamulleri hakkrnda ikinci fikra hiikmii uygulanmaz.
_- Trirkiye Radyo ve Televizyon
Kurumu ve iizel televizyon k"r"m_
lan ayda e:n a:z doksan dakika
tritiin ve ttitiin mamulleri ahqkan_
lryrrun zararlan konusunda orr*cr ve -eiitici Fahiyette yayrnlar
yapmak zorundadrr.
. , Yasa!'a u5rrrayanlar haklanda

rslem

MADDE 5 - Tiittin ve tiitiin ma_
mullerinin igilmesinin yasaklandr_
gr ve yasa!.a iliqkin yazrh uyanla_
rrn bulundu$u yerlerde ttitiin ve
trittin mamulleri igenlere, ilgili
yerin yetkilisi veya amiri duiu_
mundaki kiSi tarafrndan yazth
uyan gdsterilmek suretiyle yasaEa
uymasl, aksi takdirde o yeri teik
etmesi gerektigi bildirilir. Bu bildi_
rrme raSmen ttittin ve tiitrin ma-

mn yukan haddine hiikmolunur.
Pana cezasrna iliqkin hiikrimler
MADDE 8 - 6ncr maddede yazrh
pa13 cezalan o yerin en Utivtit
niilki- amiri tarafindan verili". ir",

satrqlanna devam olunurcEQici MADDE 2 - Bu Ka_
nunun 2nci maddesinin ikinci
fikrasr gereflince aJrrr yer tahsisi, 3 tincii maddede yasaklanan
cezalanna dair kararlar ilgililere reklam panolannin kaldrnlmaT9lligat Kanunu hiikiimlerinle grire sr ve 4 iincti maddesinin birinci
tebliE'_ediler. Bu Kanuna grire veri- fikrasr. gere#nce yaprlmasr gelen idari pata cezalan 61g8 savrh re_Ken rqler ltanunun yayrmr ta_
Amme Alacaklanmn Tahsil Usutri rihinden itibaren bir-yrl iginde
Hakrnda kanun hiiktimlerine giire yerine getirilir.
mahallin en biiytik mal memrirlu_
Yiirtirliik
['unca tahsil edilir. idari para cezaMADDE
- Bu Kanun yayrlanna b?rqr yedi gtin iginde sulh mr tarihinde 9ytiriirltiSe
girer.
ceza mahkemesine itiraz edilebitir.

Yiiriitme
cEQiCi MADDE 1 - Bu Kanu_
MADDE 10 - Bu Kanun hiinun yaJnmr tarihinden iince Trirki_
ye'de tiretilen veya ithal edilen kiimlerini Bakanlar Kurulu yiittittin ve ttittin mamullerinin bir vrl riittir.
siireyle 4 iincti maddenin ikinci dk_
25.LI.1996

rasrnda belirtilen qart aranmaksrzrn

mullgi igenler genel zabrta mari_

tetryle o yerden uzaklaqtrnhr.
Idari para cezasl

Madde 6 - Bu Kanunun 4 iincti
maddesinin birinci fikrasrndaki zo_
runlulugu yerine getirmeyen
tiilrin veya tritiin mamulleri"nin
igilmesinin yasaklandr[r yerin
mepyr. glpayan yetkiiisi veya

amiri hakkrnda on milyon h""

para cezasr verilir.

Bu Kanunun 5 inci maddesine
giire uyands [s[-rnma]€rn tiitiin ve

tritrin mamullerinin igilmesinin
yasaklandrlr yerin memur olma_
yan yetkilisi veya amiri hakkrnda
on milyon lira para cezasl verilir.
uyanya rafmen ttitrin veya ttittin
mamulii igen kiqi hakkrnda da
apr ceza uygulamr.
pu Kaluna grire sorumlulu$u
yenne gettrmeyen memurlar hak_
krnda ilgili meczuat hiiktimleri uy_
gulamr.
Adli para cezasr
MADDE

? - Bu lGnunun B

rincri maddesinin birinci fikrasr ile
4 tincti maddesinin ikipci frt
hriktimlerine aylnn hakaret eden_
"lere ort milyon liradan beqyfrz mil_
yon_liraya kadar aflrr para oezasr
verilir. Tekerriir halinde bu cezasr_

.19.

rUrrin erspenuni
oenNeGi
eUlrErui
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Derleyen:

Mustafa SEYD|oGULLARI

grtl?Lrms

"... Sigara miilrcrnrnd h-ldtegvik eder arrn tttsri cfrrz.-

OscarWilItC
"... Tiitiin deyip gegmeyin, bq;erin
hayatr ti.itiinden iince, tiit0nden
sonra iki devreye aynlrrsa yeridir.-

ismail Habib SEVUK
(Tiirk Edebiyafi tarihgisi ve yazar)

"... Bir kere altt ay boyunca
sigara igmedim ye neredeyse
duvarlara trrmanlyordum,
kiigiik bir tiitiin dumanr
yagakatayabitmek igin
trenlerde sigara igilen
kompartmanlara
biniyordum..,
Allen CARR
_'ligaf?yr Brrakrnantn Kotay
Yofu"
isimli kitabrn yazafl
"... Sigarasrz, gocuklanmstz, bir de
Orhan Gencebay'srz otmuyor abi.Natan TURKEL|
"Varoglartn Kadrnt. kitabrntn
Yazarl

"... Nastl olup da sigara
igtiiime hep gagmtgilmdtr.
Kitap okumak, y azt yazmak,
dOgiinmek ve kadtntar dtgtnda
tek kiit[ atlgkanltllm sigira.,'
Kiirgat BA$AR
"... Hayattaki biittin giizel geyler
zararltdr. OrneSin kadrn lar,
iirneiin igki, iirnegin sigara.
Bunlarrn hepsi giizeldir ve insan

satlrtrna zararltdr."
Serdar TURGUT

"... Sigara igerken
gizlenmenin ayrl bir tadr
Yardtr. Ama kiigiik tilgekti,
iizel baskrlarln,
yasaklamalarrn anlamr bagka;
toplurnsal baskrlarrn ve
yasaklarnalann anlamr
bambagkadr.Enis Batur

--ffirlclrl;1n
fcprCl3ffirmeye gerek
Ff. t|tlrrFb*.al(tlnrz mr,
fut ofl;urrruruz.TGvfr DhGR
llanlsa ]fleCvekiti
"... Sigara lcadmlann seslerini
kahnlagtrnyor. O yiizden pek gok
kigi telefonla konugtulu kadrnlara
"beyefendi" diye hitap ediyor ve
bundan hem o hanrm hem de
yantlan kigi rahatstz oluyor.',
Esin AFgAR

l'...igfi ve sigaraya zam oy

www w

-... Aradan gegen bunca yll,
sanrnm geligmig iilkelerde

sigaranln yenilgisiyte
sonuglandl. Ben bu iilkelerde
iinleyici tlbbtn kazandrirnl
diigiiniiyorum. Ama b0tiin
diinya genetine baktrirmlzda,
sanki tiittn endiistrisi
kazanmq gibi giiriiniiyor.',
Sir Richard DOLL
(Sigara-kanser itigkisini itk
kantlayan ingitiz profesiir)
"... Bir gok iilkeye haghag
iiretimini yasaklamasr, kokain
ihractnl kesmesi igin baskr
yaparken bizim sigara ihracr
yoluyla Ugiincii Diinya'yr

zehirlememiz g6riilmemig bir

ikiyiizliiliiktiir.

kaybettirir.Al.fiillatif $ENER
(ilalrye Bafail)

Everett KOOP
(ABD Eski Saltrk Bakanr)

'... Ttddte gbi gok cda dgera
igilen bir iilkede durum ig agcr
detil. ABD sigariayr brraktr ama
satmaya devam ediyor. Amerika
Tiirkiye'ye zehir satar gibi sigar
satlyor. Bu bir utangtrr..."
Prof. Dr. Eugene BRAUNWALD
(ABD'li Kardiyolog)

'...

"... Sigara yasafr konusunda
annemi biler'oilun bu iglerle
ufragmasln' diye tehdit
ettiler. R0gvet teklif ettiler.
Ama TBMM tam bir uzla;ma
ile hakimiyetin kayrtsrz
tartstz Amerikan

girketlerinin deiit, mifletin
olduiunu kanlfladt."
Biilent AKARCALI
(istanbul Miiletvekiti)

"... Herkesin sigarayr brrakmasrnl
istiyorum. Ama sigara girketlerinin
6nemli bir potansiyeli oldugunu da
siiylemek zorundayrm."
Donald YACKTMAN
(AB D'de fon yiineticii)

.24.

Etti iig yltrlrr aizlma hig
koymadtm sigarayl...
Kendimi, pis giiriimiig yapr:at
pargalanndan glkan
durnanlara teslim edecek
kadar zayfi ve iradesiz
giirmOyorum....'

Miijdat

GEZEN

"... Sigara igmek aptallagtrrrr;
diigiinemeyecek ve giir
yazamiayacak hale getirir. O,

avarelerin igidir; can srktntrsr
geken, hayatlarrntn iigte birini
uyku, iigte birini yeme igme ve
bagka gerekli ya da gereksiz
geylerle gargur eden ve hayat krsa
deseler bile, geri kalan iigte bari lc
ne yapacaklannr bilmeyenler

i9indir."
GOETHE

"... Hastalan sigad

kurtarnral i1- Io-e frir
nikotia barC rqtt''q/.orulz.
Bu barffi
brlevi olan
f*lrr
-gGe Diri sigarayr
Dr*aDiliyor. Ama Saitrk

rUrriru erspenleni
oenneGi
eULreNi

r

Bakanllir bu bandr yegit
regete ile sattp, tedavfi
krsrtll hale getiriyor.Prof. Dr. flif OaGU
(lvlanmara Un. Tlp fat.6fr.
Uyesi)

- ABD'de geng hazlann hayranhk
duyduklarr Demi MOORE.
Melanie GRIFFITH, Winona
RYDER- Wanessa WILLIAMS erbi
kadrn sanatgrlann yer aldrklari
hemen her filmde sigara
igmelerinin sigara karqrtlannca
olumlu karqrlanmadr$rm,

"Bir sigara ver bana,
Bak dumana dumana.
Ne ben titdiim kurtutdum,
Ne sen geldin imana..'
(Trabzon yiiresi manisi)

- Wayne WANG ve Paul
AIJSTER'in ortak gahqmal'arr

"Smoke" ve "Blue in tlie Face',in.

"Yaylanln gimeninde,

tiryakilerin her ne bulursa
tiittrirdrikleri dumam bol frlmler

Oturur diinenirim.
Sattrk ml t0t0nteri,
ingallah evtenirim..'
(Trabzon yiiresi Manisi)

"T0ttn yaprair ayya sansr
Kalkln krzlar gece yanst
T0tiin yapatrm.
Tiitiin parast altnca
Diifiin yapatlm.
Zemheri geceleri
Sanltp yatalrrn.(Muita yiiresi fotktonrndan)
"Satolasrn Amerikan igarasl
Saiolasln alra kiilHlr
Ezik heves, gitrgiisiiz pare, dzenti
ve glmarrkhk

wfl/wgwwffi

- Kriba'da puro ve crgar sancrhfr
yapan kadrnlara "TORCEDOR"
adr verildig-ini,

kesip kesip'afrzhklar" yapacak?"
Refik Halit KARAY

Giizellerin kem siiziine kiisiilmez
Kagak tiitiin diye, adam astlmaz
Vururlar adamr, tan tuna gider..
(Bir ayrngacr riirkiisii)

w

Derleyen:
Mustafa SEYDIOGULLARI

"... Kiraz bilir miydi ki giiniin
birinde tiitiin diye bir ot gkacak ve
insanlar bunu igmek igin dallarrnt

"Eser eser sabah yeli kesilmez

furue&ffi

olduiunu,

- YayrmlandrbL Lg27

L995 yrhnda

yrhndan beri

ilk defa latin

harfleriyle basrlan QULLUK isimli
romanln yazan Mahmut
YESARI'nin bu romanr yazabilmek
igin Cibali Tritrin Fabrikasr'nda bir
hafta srire ile qahqtrgrm,

Atatiirk'ten, ismet IWONU. Cetat
BAYAR ve Adnan MEIiDERbS'e
kadar birgok devlet adamrnrn [2gl
fotoirafgsr, gazetrci, ytinetici ve
0fretmen Cemal I$IN'* 4. Devre
(1940-45) mezunu Ttttin Eksperi
-

- Esin AF$AR rn "Esin Alaturka"
isimli CD'sinin arka yiizrinde, "Bu
albtimii aldrmz igin teqekrir ederiz.
$r9uk herqeyden cince (igiyorsanrz)
liitfen sigaramzr s0ndrirtinriz...',
qeklinde bir mesajrn jrer aldr$rm,

ABD'nin dnde selen
rmalarrndan LiccnTt'in.
iirettikleri sigaralan igtigi iqin
hastalanan tiryakilerin teaavisi
igin 25 yrl boyunca kArrmn yrizde
beqini harcamayr kabul etffini,
-

fi

- Toraks

Dernefi'nin doktorlara ve

!p egrtimcilerine
Brrakma

"Sigarayr
Kursu" drizenledifini,

- Sigarayla Savaganlar Vakfr
Paqllam Ubeyd KORBEV'e gtire;
Ttirkiye'de sigara tireticisi

firmalann medyaya yrlda 150
milyon dolar tutannda reklam
verdifiini,

- Trirkiye'de 1982 yrhnda 20 bin
ton olan kibrit riretiminin, gakmak
teknolojisindeki hrzh geliqmeye

ayak uydurmayrp 1g9b yilmda
brn tona geriledigini,

10

- ip"kli giysilerin, puronun
kgkugunu gekmedigi igin puro

oldu$unu,

tiryakileri larafindan terCin
edildigini,

BiziMKILER isimti TV dizisinin
"katil"i veya "Horozcu Yavuz"u va
da ANA dizisinin "gehmuz"u iinlii
tiyatro sanatgrsr eymt ORAy'rn 2.
Devre (1938-1943) Tritrin Eksperi
Kaztm ORAY'rn oilu olduiunu,

:!9?4 yrhnda piyasaya siiriilen
Marlboro'nun diinyada kadrnlar
iqin riretilen ilk sigaralardan biri
olduiunu,

-

- 1991 yrhnda hayata gcizlerini
Jruman iinlii Fransrz garkrcrsr ve

bestecisi Serge GAiNSgOUnC'un
yrlda 51 bin adet Gitanes sigarasr

iqtigini,

Kimliksiz, adressiz, mihraberz
halk"

$iikrii ERBA$

r

Mw6ulrur?

- Qin'de halkrn yiizde 2g'unun (850
milyon kiqi) sigara igti[ini,

.21 .

- Columbia Universitesi'nde
yaprlan bir araqtrrmada, sigaramn

unutkanhk hastahlr olarali

tamnan ALZHEIMER hastahfir
rizerinde etkili olduhunu ve

hastahgrn rizerindJetkili
oldunuiu ve hastah[rn yayrlmasrnr
geciktirdigini,

BiLiYoR MUYDUNUz?

i
I

l
:

t

TUTUN EKSPERLER|

oennrGi
eULreNi

orc

- Brktrm artrk. brktrm

ll

bel

mutfaia dalan ktz,

gcizlennde

bilmiyorsun sen de.

Bu nisit

ijfke krvrlcrmlarryla:
Kader, kader. Baqka bir qey
_ .- -

kader ki, bizim payrmrza hep eziyet gekmek diiqiiyor, dedi. Bir
ya_ndan da parmaSrm apzrna
sokup emiyor, mutfak penieresinden drqarrya trikriri.iyordu. I{rzrnrn bu halini gdren anne:
- Ne oldu gene, dedi. IGz hAld
burnundan soluyordu. Sinirti bir
qekilde:

Ne olacak, kijrolasr

igne

battr gene. Kalbur gibi oldu parmaSrm.
Scizi.ini.i bitirdikten sonra mutfaktan qrktr, avluya geqti. Ttittin
toplamaktan az once geimiqler,
topladrklarr ttitiinri avluya briakmrqlardr. I(tz, karqrsrnda sevmediii bir insan varmrq gibi, tiitrine
ters ters bakarak "Hrh". dedi. "Su
lanet qey ijmriimri gtirtiitri. Gengligim tiitrin tarlasrnda yokoluyor.
Ne olacak bunun sonu. Omiiim
hep briyle mi siinip gidecek, of allahrm! Bir kurtulsam $u ttittinden bir kurtulsam!" dive siivlenmeye devam etti. Parmafrna bir
bez parqasr bailayrp, ttituntln baqrna oturdu, dizmel'e baqladr.
Otomati$e baglanmrs bir makure
gibi qah;r1'ordu. Tut'-r.n r.aprali_lannr dr-ilzenli bir ;elulde derne: r-apryor. koltuk altrna *.ilusn:dr::
igneye geqiri;'ordu. igne doldultan sonra yanrndaki dizi ;rgrmnrn iizerine brrakryor ve bir digerine baqhyordu. Dalmrq gitmiqti
yine "Evlenebilsem kurtulucam"
diye dtqriniiyordu. "Baqka qaresi
yok zaten, girkin de sayrlmam ashnda ama, bu tritiin insanda grizellik diye bir qey brrakmayacak
yakrnda. $u halime bak, katranh

qalvarlarla befinilme qansrmlz
ne de Eok! $u ellere bak, simsi-

iizerinde senin.
- Yok bir qey.
- Bir qey yok da niye sinirli sinilli batrnvorsun qatah.

DU$

Mutfakta yemek hazrrlamakta
olan anle, krzrnrn bu herzamanki yakrnmalanna ahsmrs olan bir
tonla;
- Sen de hep bill-le konusursun be J<rzrm. Ne r-apairm. i;te
bizim kaderi..., sciziinir tamamiamaslna frrsat kalmadan hrqrmla

- Brr se1- 1-ok dedim ya! diye
ke"ri:rE atrl. \e diy-ecekti kr
zare:. Babasrna ne anlatacaktr

Ercan GUNE$

T0t0n Ekspe.ri

da ne ojacaktr. Onlar kader deyip

yah, hayatrm grbi. Blirun 1-az b:yunca sabahrn ktjrirnde kalli. krzgn giineqin altrnda pis. erkenden yat, hig bir eglencemiz yok.
ne bigim hayat bu. Deiiqen ne?
Her yrl qahq, qabala, ertesi yrl
gene aynr ofl Babam bu yrl tritiine iyi para vereceklermiq, sana
da bir bilezik yapanz diyoi. Bana
ne! Bilezikmiq falan hiq umrumda deiil artrk, iyice boguyor bu
hayat. Ellerim daha bu yasta
nasrl da kabalaqtr. Televizyonda-

ki kibar

hammlarrn elleri ne
giizel, pamuk gibi yumugaktrr
da'' driqrinceleri annesinin sesiyle
briltindri:

-

Hadi krzrm, baban gelmek

izere sen de ellerini vrka da

yemek yiyelim.

- Tamam, tamam babam gelsin de yrkarrm.
"Pamuk gibidir mutlaka ya!"
driqi.inmeye devam etti.
"Bizim gibi sabahrn kcirtinde kaikrp, tiitiinle ufraqmryorlar ki. Is-

diye

tedikleri saatte

kalkrl'orlarci:.:'

Kendilerine bakrvorlardrr'. tai : :::
grizel olacaklar' Birden dr= s.::nrn acrlmasrr'la eele:- :**i--: ' :-;uncelenni br:l: ,]=-J:. :,: =.-'. -

dr. Y:l-a-:. -.-::i-:- -:-- :t--:
ir:ce :-**:-'-:' =i=-'1 r =-:---

-

:lZ'iI -lZ'jii : is-***.: :- :.':=:-e--:=
*.--'J..-.
--,----*-:-- J-E--.'_
.J-{-u.t
r-r
L3';
lnaruaroa.
31lafiC:m su slgara\-r
drr-or. ama noL,,et grymce unutu:-or. ucsu.za riei-aur edivordu. Herg.rn tarlacian rionunce o$len yemeg:le kadar kahver-e gidiyor,
I'emek r-aktinde eve ddvr-i.yordu.

Krz ellenni pkayrp mutfafa
gegti. Biber ve domates krzartmasrndan oiuqan yemegi sessizce
yemefe baqladrlar. Sessizliii
bozan baba oldu. IGzrna bakrp:
- Ne o krz,

gene heyheylerin

. 22.

rcurden srynhyorlardr. Hoq
bir qeyleri deiiqtircirgr voktu 1'a. Ama onlann bu yasamianlan sessiz-sedasrz kabulIeni-.iE6 crleden qrkanyordu onu,
Kader. Hel,.errn acrklamasr bu
sdzcii,kteS-di onlar igin. Kendisi.
hig olmazsa be;nini yoruyordu.
Bir rqrk anyordu. bir umut rqrir.
ufukta belirip gcizlerini kamaqtrran, onu bu hayattan gekip alan
umut rqr$r.
Annesi bulaqrklarr yrkarken:
- Ktz, drin komqunun Ayqe.
geldi. Kaprnrn ciniinde kargrlastrk. Sana da selam siiyledi, dedi
Ayge ismini cluyunca krzrn kaqlarr gatrldr birden. Nefret dalgasr
brittin viicudunu hapladr. Oldum
olasr sevmezdi bu ktzt. Sanki
kendi diiqlediii yagamr gahp gottirdrigiinn hissederdi hep. Geqmiqte kendi pesinde dolanan bir
geng, hem de tutunculuk yapmayan bir' :enc. hel nedense bil'
zamari s -:--t'a pe,rini brrakmrSti
r-_.:n

kendrsini.n de

B:: :...: - * anlam verememrsr
: -.:.: -i,nra bir grin uran"a,
-:,'. :. J'e ddnurcii gelece$in: sor-Je:-:=:r O gUn biiyrik bir mera,:_..
-i.-''==lenn kaprsrm gtizlemiqh.

-.-.
-:--. s=

:sreme\-e gelenleri gdrun-

:='-,'. "--.t-tntn altindaki topraitn
l-', i:-:-:
::.issetmisti. Evet
Ci
kendr
peqinde dolanar-i
"'ciu.

genc. cok iqerlemiqti Ayqe'ye kap'
trrdrgrna. HeIe bir de ailenin varhkh oldugunu direnince iyice qileden Erkmrgtr. O grinden sonra.
bu komqu krzrndan nefret ediyordu. Annesini ziyarele geliqlerindeki o kibirli hali sinir katsayrsrnr yrikseltiyor, bu krzrn sahip olduiu rahat yaqamr, kendisinin
siirdiiriiyor olabileceiini dtiqtndiikge kahroluyordu.
Bulaqrgr bitiren annesi:

- Hadi krzrm, su tdtriLnii dize-

TUTUN EKSPERLER|

oennEGi
eULreNi

Oil(&
Iim de, ev iqlerini halledelim- Biliyorsun akqorna teyzenin oflunun dtiiiiniine gidicez, deyince
gitti, tiitiiniin bagrna gtktii.
Diigtn lafinr duyunca keyfi
biraz yerine gelir gibi oldu, hrzIandr. Diper taraftan annesi dizilen hitiinleri kargrya ba$lanmrq
iplere sryrnyordu. Babasr yemekten sonra grkrp gitmiqti. Ttitiinii
bitirdikten sonra ev iqlerini de
birlikte bitirdiler. I(rz, ig bittikten sonra banyo yapmrq, odada
saglanm tanyordu. Aynada kendisini inceledi, yriziine dikkatle
baktr "Qirkin sayrlmam ashnda"
diye driqrindii. "Belki bu aksam
dtiitinde nasibim agrlrr, belli mi

olur, o Ayqe

cadrsrmnkinden
daha iyi birisine rastlarrm. $dyle
yakrqrkh, hali vakti yerinde birisi, neden olmasrn ki?" Gijzleri ellerine takrhnca morali veniden
bozuldu. "Allah kahretsin. su ellerime bak. O kadar ufragirm ya,
qu sarrhk bir ttirli.i grkmryor parmaklanmdan. Gizlevemezsin

krzrm kendini, iqte bu eller ele
veriyor seni, sen trittin iqleyen bir
krzsrn diye haykrrryor ne yapsan
boq, of'!" Kendini yatairn tizerine
attr. Batmakta olan giineqin rqrSr,
pencereyi krzrla boyuyordu.

Annesinin kendisini gafrran
sesini duyunca, uzandrir yerden
kalktr, son bir kez aynada kendine baktrktan sonra odadan grktr.

$ehrin merkezinde olan

dug-tin salonuna yurriyerek

gittiler. Salonda heniiz fazla davetli

yoktu- B€Ui ki erken gelrniqlerdi
bvaz. OJ'un pistine yakrn bir
yere oturdular- Babasr diiliin sa-

lonlanna gelmekten pek hoqlanmazdr. Kahveye gitmi$ yireDavetliler yayas yara,f gElneye baqladrlar. Krr, gwlcrini ta1rrya dikm\ gelenleri idiyrdu- Birden heyecanlandl bq tir delikanh ona d€ru b.k'p gElic
miqti. Nasrl karErhk vtlGccgitri
qaqrrdr 6nce. Sonra anlsirn hissettirmeden onu izlemeye ba$ladr. O da, birbirlerini rahatfa gF
rebilecekleri bir yere oturmnghr
Srcak bir duygunun viicudunu

sardrSrm hissediyordu. Kagamak
bakrqlar frrlatryor, aym bakrqlarrn da kendisini izlediSini farkediyordu. "Bu olamaz mrydr acaba
boyu posu yerinde, yakrgrkh. Konusma imkamm nasrl yaratabilirim" diye dtiqiiniiyordu. Birden:

Gece yata$a uzandr[rnda rize-

rinde tath bir yorgunluk vardr.

Bugiine kadar duygulan bu denli
yoSunlaqmamrgtr. Gtizlerini kapatrp, tath bir uykunun derinliklerinde kayboldu.
Birkag kez daha gergekleqen
buluqmalardan sonra onun qehirde bir kahvehane iqlettigini tigrenmiq, tiittinle ilgisiz olmasr bir
hayli rahatlatmrqtr. Artrk evlilik
konusunda kafa yormaya baqlamrqtr. Nihayet bir gtin istemeye
geleceklerini siiyledi. Kalbi duracaktr neredeyse, ufukta rqrk belirmiqti artrk, utanmasa sokakta sevincinden zrplayacaktr. Yaqamrm
geweleyen acr tiitiintin oluqturduiu perdeyi yrrtryordu. Gtineqin
doiugunu tritiin tarlasrndan
de$il, evinin penceresinden izleyebilecekti artrk.
Annesiyle babasr zorluk grkarmadrlar. Tiittin bitimine sriz kesildi. Diifiin zamamm biiyrik bir
sabrrsrzhkla bekledi. Ttittin bitirildi. Drif{in igin gerekli prose-

Ben tuvalete gidiyorum

anne, deyip yerinden kalktr, gizli
bir eI iqaretiyle de ona, peqim

srra gel manasrna gelen bir iqaret yaptr. Kimseye pek bir qey

farkettirmeden aceleyle birbirlerine randevu verdiler. Kalbi heyecandan garparak geldi yerine
oturdu.
O gece uyuyabilmek igin epey

gaba harcadr. Kafasr srirekli

onunla meqgul, geqitli varsayrmlar tiretip duruyordu. Bir an kendisini bu yaqamdan gekip grkaracak kiqiyi buldu$unu driqiini.iyor,
bir an geliyor, acr tritiini.in elinden kurtulamayacair dtiqrincesi
iizerine kabasan gibi grikiiyordu.
Bu diiqiince gel-gitleri igersinde
uyuyakaldr.

di.irler yerine getirildi. EvIiIik

Randevuyu, pazat a ahq-veriqe
gittigi giine vermiqti. Aksi
halde, evdekileri qtiphelendirebilirdi. O grin evdekilere bir qey
hissettirmemek igin epeyce u[raqtr. Her zamanki tavrrlanm takrnmaya gahqtr, bafrrdr, ga[rrdr,
yakrndr ve grkrp gitti. Siizlegtikleri yere geldiginde heyecam artmaya baqladr, heniiz gelmemiqti.
Hangi yrinden gelecefini bilemeyiqi siirekli etrafa bakmasrna
neden oluyor, garip bir tedirgin-

gergekleqti. Kendi evleri olmadrir

igin onun ailesiyle birlikte kalacaklardr.

Gelin ile damat odalarrna gekildiklerinde, damadrn annesi,
sarrmtrrak renge bi.iriinmtiq parmaklanna bakarak kocasrna:
- iyi t<i tiittincti aileden krz almlqu. Oflan kaveyi iqletirken,
gelinle beraber bu yrl daha fazla
tiitiin y ap arLz, diyordu.

lik yaratryordu. Nihayet grkrp
geldiiinde heyecam had safhaya
varmrqtr. Merhabalaqtrlar. IGsa
bir sessizlikten sorrra, rahatsrz
olmayaeklan bir yerde oturmaF uygun buldular- $ehdn kuybu
5rerin& bir pastanede oturup, konqtular-

Eve dondtigtinde zanssinin siparig ettiii baze qeyleri almadr[nnm hrhnda bile defildi. sevinciai r+r$anya fa$uurarnaya gahqr5nrr .rna ytiziindeki memnunluk
ifrdesine engel olamryordu. Her
zannan brkkrnlrkla yaptrlr eviqlerini tepki giistermeden yaptr.
23o
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3. MESLEK

6ncUrUMUz

igitt

Adrm
irem Ozgen
Abdullah Hasan
Nuralp
Berkay

Alper
Arahk ayrnda

1. Olagan

Kurul Toplantrsr

Genel

gergeklegtirilen

TUTEV firitrin Eksperleri Vakfr) 2.
meslek orgr-itrimriz olarak faaliyetlerini hrzlandrrryor. gimdi hedefimiz 3.
orgritrimriz olacak "Trittin Teknoloji

Mrlhendisleri Odasr"nln kurulmasr.
Odamrz, TMMOB yasast gergevesinde kurularak faaliyete baglamast igin

bir srlrece ihtiyag var. Bu sriregte birinci halka TMMOB'un meslektaglanmrz igin belirledigi Ziraat Mrjhendisleri Odasrna tiye olmak. Odaya
tiyelik kaydrmrzr ne kadar erken yap-

trrrrsak, kendi odamrzrn kurulmasr
igin o kadar hrzh yol almrg olaca$rz.
Trlm meslektaglanmrzr bir kez daha
Ziraat Muhendisleri Odasrna riye olmaya davet ediyoruz. Uyelik igin;
2.500.000.-

1

Saf inaz-V. Serm et OKTAY

Ayfer-Murat KIRMIZIGUL
Suzan-$evket QANAKQI
Saadet-Mehmet QELiK
Saliha-Recep CUtTtOUZ
Filiz-ilhami YtLDtRtM

AzizBerkay

adet noter tastikli diploma

1 adet

niifus c0zdan cirnefi,

1 adet ikametgah belgesi

,

ile bizzat Ziraat Mtihendisleri
Odaslna bagvurulmast gerekiyor.

TEBRIK
Demelimiz uyesi, izmir Tekel
Y.T. igl. M d'[igli ekperlerinden
Noyan YALQINOZ'tjn SCSPF
ft-rlr"kiye Sualtl Cankudarma ve
Paletli YLlzme Federasyonu)
PSAL (ingiliz Kraliyet Dalrg KlubLi)

ve CMAS (Dunya Sualtr
Federasyonu) 'nunca 2x Elitmen
Sualtr Rehberi olmasr kabul
edilmigtir.
Bu vesile ile arkadaglmlzltebrik
eder, vurgunsuz dalrglar dileriz.

07.10.1996
10.10.1996

28.10.1996
19.1 1 .1996
19.1 1 .1996

12.01.1997

03.08.1996
21 .09.1996

$enay-Hriseyin CUneUZ

20.10.1996
13.1 1 .1996

Gonca ARSLAN- Ahmet EMIR (Nigan)

Emine-A|iCAVLAK

26.12.1996
22.12.1996
25.01.1997

Meltem KAYA - Omer RE|S (Nigan)

Sevgi-AlicEYiK

APRAK

oiar*tt

riclneri

9L.

utiessesEsi'NDEN
HizMEr igi eGirim

MESLEKTA$LAR|M

SEMiNERi

6"

tra=rrtrii"irni v"piiglm

Tekel Genel MridUr[j6ti Yaprak
TritUn lgletmeleri ve Ticareti Muessesesi MUdtidtigU tarafrndan "Tekel perso-

: , 'rT0rkiye itlitiinctih.ik
Terimleri ;Derleme Sdzl0!ii'1
' isimli,,gahgmCmda :,"

nelinin Yer Degigtirme Suretiyle Atan-

...,

tirnegi,

22.07.1996

Yelda-Cavit BOZORG

,,,,,

fotofraf,

Dolum Tarihim
06.06.1996

Yeliz-Kenan YALDIZ

TL kayt ve kimtik

kartl ficreti,
3 adet

Hakan Burak
Beyza Nur

Annem-Babam
Ozden-Ctlneyt DEMiREL
Cemile-UnalOz

malanna lligkin Yonetmelik" uyannca igletme mudUru ve gube mUduru yetigtirmek uzere 2-6 Ara|k 1996 tarihleri arasrnda, igletme mudur yardrmcrsr yetigtirmek Uzere de 10-1.i Arahk 1996 tarihleri arasrnda -hizmet iqi egrtirn semineri- duzenlenor-

,, tiiitihciituria,itgiti mttrairi
',terimlerin,de Ver almaCi: ifin
yaldrm lannlzr bekliyorum.
ya:::da deyimlerin
,Terim
,:: : Sglklgrnah tanrmlan ve
kaynaklan belirtiErse
' :deSerlendirme agrsndzr
daha

Hefne m0d0rtug0 iEn 47 gube m0tgn be 11 meslektaglmrzrn ka-

d0rtsrE0

uy$nfuHr.

l(ailsdrhtr

tdd$r serninere miiessese merkezinden
@wran diSer personelle birlikte 2-6
Aralk 1996'daki seminerde toolam katrftmcr sayrsr 72 oldu. Bu seminere katrlanlar 9 Arahk 1996'da yazh 10 Ara[k

acdr

nesleUqglilmareya fgfll

ardmncdraS-ndden
n+emdi|e** slrrltrorum.
lfi.tstafa SE.'rOIOGUt-lAnl
Tekel Y4rak Tiitiin

lglefne Miidiirliigii,
M0diir Yrd.

MU6LA

t24.

gtinr-i ise sozlu srnava ahndllar.
.

10-14 Ara|k 1996 tarihleri arasrnda
gergeklegtirilen igletme mUdur yardrmctlt$t seminerine ise 24 meslektagrmz
kattldr. Bu seminere katrlan meslektaglanmrzda 15-16 Arahk 1996 tarihlerinde
yanhve sozlu srnavdan gegtiler.
MtidUr ve mudur yardrmcrsr olmak
isteyen meslektaglarrmrz igin politik mii-

dahalelerden uzak gahgma ortamlarr
yarattlmasrnr diliyoruz.

rUrUn erspenmni
oenrueGi

w

eULreNi

lbr]lHASERg.EH
Uveuniuize ouYuRULUR
08.12.1 996 tarihinde gergeklegtirilen Olagan
Genel KurulToplantrmrzda ayhk rjye aidatr,

izmir Tekel Y.T. l$btme Miidiirliigti eksperlerinden Erding VgfiUOGlU'nuri babasr Cemalettin beyefendi 01.11.1996 tarihinde vefat etmigtir.
Merhuma Tanndan rahmet, meslektaglm,za ve
yakrnlanna bagsa$hgr dileriz.

oybirli$iyle 500.000.- TL'srna y0kseltilmigtir.
DerneSimizin dinamik bir yaplda etkinligini
sUrdiirebilmek igin uyelerimizin aidatlannr
zamanrnda T.C.Ziraat Bankasr izmir
Alsancak $ubesi 30440-22321 /4 No'lu
hesabrna yatrrmasr gerekmektedir.

-

gdsterece$iniz duyarlrhga gimdiden tegekkur
eder, saygllar sunanz.

SamsunTekel Y.T. igletme Miidtirliilti eksperlerinden Recep SUnfUeti'nin babasr Siileyman beyefendi vefat etmigtir.
Merhuma Tanndan rahmet, meslektagrm tza ve
yakrnlanna bagsagh!r dileriz.

TEBRiK
Tutiin Eksperligi Yriksek Okulu son
6!rencisi Aydan AKTAN, Akhisar
Rotary Klup tarafrndan "Mesleklerinde
bagan sa$layp Akhisar'a kahcr eserler
kazandtan ki gi ler" arasr nda
gdsterilerek odule layrk gorulmesi
nedeniyle arkadagtmtzr tebrik eder,
baganlarrnrn devamlnt dileriz.
srnrf

izmir Tekel Y.T. igletme Miidiirtiigii eksperlerinden Recep QAKMAK'rn annesi Reciye hanrmefendi 19.11.1996 tarihinde vefat etmigtir.
Merhumeye Tanndan rahmet, meslektagrmza
ve yakrnlanna bagsalhlr dileriz.
Adapazrr Tekel Y.T. igletme Miidiirii, meslekta-

grmrz Erkan YIIKSEL ve lstanbul Tekel
Y.T.igletme Miidiir yardrmcrsr Ayge yILMAZ
{YUfSeq'rn anneleri Hanife hantmefendi
29.1 1.1 996 tarihinde vefat etmigtir.
Merhumeye Tanndan rahmet, meslektaglmza
ve yaklnlanna bagsa$hgr dileriz.

,

Bafkes- T€tc{ Y.T. $tetne

lerirla tnr

3

OGAtfn

lfOOtfft

z.rd LaAFr t#ld
ven*cfffiMerfrm Ttilr rfr+ rffice
yakmlarrn!q{D&iz

Bursa Tekel y.a.

ekpGr-

gfSC ldret
G.lOrS Hinte

DUZELTME
Bultenimizin 30. sayrsrnda Elveda Bekarhk kogesinde Kenan YALDIZ yerine
Kenan KINAY ismiyer almrgtrr.
Bu yanhg nedeniyle hatamrz dtizeltiyor, Kenan YALDIZ ve Kenan KINAY
arkadaglarrmrzdan ozur diliyoruz.

b+rc firfrti mesbktagr
tGt' Esrrra hanrmeffi etnittir.

Merhumeye Tanndan

Tekel Genel MridurluSri tarafrndan
g6revli olarak Amerika'ya gonderilen
meslektaglanmza orada bulund uklarr
sure igerisinde yaklndan ilgi
gdstererek, onlara yurt drgrnda destek
olan Oktay ATABAY'a tegekktir
ederiz.

n

mtzKazm dZOgrfrfr
fendi 01.01.1997 Hit

rdrnct, mesbktagrmza

ve yakrnlanna bagsagl$

TE$EKKUR

deriz

t25.
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Sigaranrn
Dumanr
Bir- satrcr, bir evin kaprsrm
e,at$1. fqnr- agrldr, 6, Z yAi"nn-

da-bir erkek gocuk aqtr.-ytizti ol_
olan gocuiun, {iste_
,qukga-sert
llKr elrnde ptifti_r ptiftir igtiii
.
bellr olan uzun, frltreli bir sifara
vardr. Satrcrya dik dik
neres daha gekti:

- 'Fjyt"
sun?"

baktf bir

bakahm, ne istiyor_

Satrcr, qaqkrn, merakla sordu:

-.^pElum, annen, baban

mi?"

evde

Qocuk, bir nefes daha gekti, du_
manrnr satrcrnrn yiizrine tifiirdii:

-

"Bu soruya sen kendin

cevap
ver bakahm... Annem babari
evde

olabilir mi acaba?"

SEN BIR
YAPRAKSIN
Hiiztirr ve keder kokuyorsun

Kimbitir gocugum
Kimbitir,
Dolan gtinrln ne getirecelini?

bir gairin yanhdr{rnda-

Sevgimi?

Sen.bir tiittin yapra!.rsrn
r(rml zaman osmanh selvisi
gibi yemyeqil bir sevgilisin
fabrikalara bir uqtan bir uca.

Ohim betkioe
Tercih Senin eocugum.

Sen bir

Sen bir

ttitiin yaprairsrn, acrhsrn

ttitiin yapralrsrn, acrhsrn

Seninle igine bakryorduk dopamn

tam
Gerisin geri soldu yeqil

Olii bir kuq gegti
iilti bir gci!"tin iginden...
neden hep fabrikalardayrm
bilmiyorum, bir avug yaprak igim,
yemyegil bir giil kimi zaman
kimi zaman saglanm krvrr krvrr

i{:dg"

acrlara akryor cimriim.

Sen.bir ttittin yorgunusun, acrhsrn
Denrnte unutulmuqum qimdi seninle
un_utulmug bir fabrikanrn san

TATLI ZEHIR
Baharda stjkiildii fileler, agrldr
kanklar
Kasabadan tarlasrna drind0 gayn grraklar,

gocucuM

vaktinde.

Kin mi?

Dilek bagka
Qaba bagka
Umut bagka.
Tarih yazamayacakstn elbet
Fakat gtln senin grin[in
Drin yagandracrlar
Bugtin ya$anan gozyagr
Gelecekte akacak belki kan.
Sen varsrn gimdi gocu!um
Kimbitir
Ne aqlarla
Yagam bu
Kogullar farklr
Bedenler farklr
Fakat geligki aynr gocugum
Qeligkiaynr
Bunlarla yagayacaksrn bir omtjr
Acrlarla

So!uk demez slcak demez bu kervan
Giyildi galvarlar, baga dolandr
sanklar.

Kimbilir ne zorluklarla
Belkizafer gocu!um

EIim sakrz, edemedim 0tiin0
San krzrn salamadrm sr)t[n0

Belkisiz

Biz degit
Sizler ulaqacaksnrz o grine.
Kimbitir
Befki tam eSiginde

Krzrl srcak qdkriverdi ovaya
Kr

ramadrk krragtaki tiitiinri.

Alnmda lszlkanlar
Belki kafiegge
Kahpetikle

Sabah yrldrzr ile dtigtrik yollara

Ziti

igin gorap takrk kollara
Sabrr dedik piyasay grizledik
Allah yardrm etsin dii!tin yapan

kultara.

Brllbill riter yaylada, gahnrr sazlar
Amansrzdrr trjtijn tarlasrnd a yazlar,
Sakrn ola iizrilmeyin ey dosflar
Tiitrin satrldr gerdan krnyor krzlar.
Kuytulara kurduk yine krmandalr
Fatma nine anlatryor fincan fal.
Pey akgesi rjdenirken bir
vandan

Drl!rinlerde oynanlyor harmanOalr.

0mnimriz b6yle geger igte bizlerin
kalmaz yaglanlnca titrek dizlerin,
.uermant
Yanan sigarada biz de duman
oluruz,
Ey halkrm daim olsun keyifleriniz
sizlerin.

NEJATSALTABA$

DE6igiM
Yagam durgun

tek renkli gogalmalarda
puslu gelecege
rirkek bakrglar veriyor selamr
srirtilegmenin durulu{unda

devinim veriyor dtigtince
a$rr hantat kalabahk
ses veriyor zamana

zamail sesliyor
dtigrincenin anhgrnda
HAKAN $AHIN
Temmuz/1992 _ lstanbul
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Ytizristti bir kcige bagrnda
Ya da bir gose yanrnda
Baba yrireli dayanmaz goculum
Ama boyle yagam
Mutlulukta tadacaksrn elbet
Titrek dukaklarrnr rslatacaksrn
Bir k<ige bagrnda
Belki bir barda
Ya da tam orta yerinde kavganrn
Belkiyagrtrn
Ya da dul bir kadrn.
Horonlarda tepeceksin elbet

gocugum
Halaya durup negeli
Belki bir omtir silinmeyecek izi
Halayda tuttuSun klzrn eli.

Mustafa YORDEM

TUrUN EKSpERLER|

oennerii
aULreNi

3u&ffiewe
Hazrlayan : Mustata

SOLDAN SaGa:

t)

SSYDftnilfE
it<tim garuan

yuzonden olgunlagma-

mrg, genelde koyu-kara yegil renkte ve rist el grubuna ait
tUtUn yapraklan, gOzlek... Argoda fazla igilmeden atrlmrg
si gara, bilyli k izmartt...2) T0trin r.i reti len arazilerin srn rf lan drrrlmaslndan veya bu alanda yetigen 0rUntin ozelligini
beliftmede kullanrlan bir deyim... Galyum,um simgesi...
Kur'an'rn ikinci ve en uzun suresi... 3) Asrl adr $eyh Mehmet (1623-1701) olan Ttirk gair... Trliti.in ekim c0zdanr igin
yaygrn olarak kullanrlan bir deyim... Tiit0n gegiflerinin ve
sigara harmanlarrnln igim niteliklerini belirleyen temel kriterlerden biri... 4) Paramtzt simgeleyen harfler... erkma,
yayrmlanma (gazete, dergi v.b.) ... eegiili dans ve oyun-

lardan olugmug, zengin goriiniimlii sahne g6sterisi-.. 5)

Eski dilde garprk yLizhi... Trirk ttltrinleri iqinde ,'agagr karrnh" yaprak formuda bir gegidimiz... 6) T0tLin ekspertizi
ve nevi tanrmlarrnda yaprak niteligini belirleyen bir kriter... Kimi trltiinlerde dip Ostri ve birinci ana eller arastn_
da olugan iki i.jg yaprak... Ince ve krlCijk bir nesne ile sed
bir yere vurulduQunda grkan ses... Bir renk...
Dodal
fermantasyonun ilk belirtisi olarak qevre havasrnrn rsinmasryla denk igindeki tijtrinlerde kendiliginden tav mikta_
rrnrn artmasr, terleme... Gerekti$inde geri vermek tizere
enerji depolayan aygttrn krsa yazrhgr... g) Grirbfiz ve tom_
bul-bebek... Briyiik givi... Takrm,rn krsa yazrhgr... 9) Bir
harfin kahn okunugu... Kimi tijttin denkleme sandlklann_
da ve istif ranzalannda kullanrlan bir gereg... tLitrin tan_
mrnda da uygulanan, topragt ve ijrtjn0 igleyerek gelire
ortak olan kimse, ortakgr... 10) T0trin bakrm tedbirlerin_
den biri olup aynr zamanda tiitijn denklerinin durug ve y^um'yn simgesi... Qigegin drgtan ikinci halkasrnda bulunan yapraklar... g)
konug bigimi iginde kullanrlan bir deyim... Sivas,rn bir il_ Qegitli nedenlerle ve bakrm teknigine uygun amagrarra ambaiaj'sargrrarr ve
ges.i... Tr-ittriri.ilerek igilen bir t0tijn yaprtr... 11) Eski
Tiirk_ baglantr ipleri gevgemig ve g6zrirmr.ig durumda oran tuttin denkreriide, bu
lerde bir babanrn tagtnmaz mallarinrn mirasgrsr olan en iplerin srkrlmasr esasrna dayanan bakrm iglem ve tedbiri... Bir nota... Eski
kLigUk ogul... Tekerli kara iagrtr... Bir uzunluk 6lotis0 biri_
dilde irin, cerahat... 9) lglenecek tritiinlerin gegifli cizellikleri dikkate ahnarak
minin.krsacasr... 12) Bir masal daSr.. 6zel gezinti gemi_ amaca gdre belirlenen oranlarda harmanlanmasr... Bir GUney Amerika kesi... Alev... Altrn'rn simgesi... 13) Eskiden Samsunk6ri mirgeni'.. Bir Anadolu tan.gasr... 10) Gerir getiren tagrnmai mailar... Hadenginin yrgrlma tekni!ine gore, ,'uzun srra,, ile ,'alt sankeyf tiitiinlerinin uretiminde, tohumlarrn dogrudan itrldrgr 30-35 metrekapak" arasrnda yer alan boltim... lskambilde birli... 14) kare b0yriklUg[inde tarla.pargasr... 11) lsveg,ie yonetimsJl b610m... Ege

il

Jripiter'in ilk uydusu... Tiittin, tUtiin harman ve yaplflarr_
nrn bazt ozelliklerinin tiittr-irijlmek suretiyle belirlenmesi
iglemi.-. Tiit0n fabrikasyonunda imal edilbn (sigara, pipo
vb.) nihai madde... ',|5) Tarla doneminde yaSmur sonrast
grkan kuwetli yaz g0neginin olumsuz etiisine maruz
kalan trittin yapraklarr igin ya da Trabzon ydresinde alt
eller ve dUgtik vasrfh yapraklar igin kullanrlan bir deyim...
Yaprmrnda "Deli Tiitr.in,, de kullanrlan, alrzda emilmek
suretiyle triketilen keyif verici bir mamul...
YUKARTDAN A$AG|YA 1) Mr.jfit Ozoeg,in bir kitabrnrn
adr...
dilde yaralama ya dayaralanma...2) yumuna
.Eski

ttgrn'ind€ olan. sobe... Rumeli taal denklemede;

aynr
nevr, boyr.rt ve renlcte .lS_20 yapra$rn sap ve uglarrnr bir
laVl e{rmer s.retiyte yaprlan ki.jme... 3) K;dini be_
$endirneft rnoyia yaprlan davranrg, cilve... Bir masal
kr9y.t::
gftwn geregi gibi yrirLitrilup yijriittil_
Pk iFi\

medigini

b

an!m* in fam

Asya'nrn ylrksd( OaglmA
nrn kann derisi altsrle
madde... Din iglerini <bH
nicelilinin birimi... 5) Ror
gulanan tipik bir

araqtrrmi, deneileme... 4)
lrqalral bir trir erkek ceyla_

ti'ls'rr, g*anlan giizel kokulu
i$rirgrcy" t"t"n... Madde
teE,oafoat tutunlere uy_
ferm@utrz!*yarrag ve uzun
bir ulgunlagma stirecini kaFF F__ y*- yazlrk
ev... 6) Eski ditde su... CeFtarrr &Lr q
ilara
kutusu... Ince yaprh, saygrh.._ 4 f tril-g ffrtir Ut*,_
govde
sinde
tizerindeki yerlerine gtc, qrr cErcscb +
gunluk gosterip aynr zamanda krtrr *qe
f*in b+.
krmrndan birbirine benzeyen yaprer fmei_ X,;ge-

B6lgesi'nde iiretimi yaprran bir gegit yerer tr.itun popurasyonu... sapJrz
tritun gegitlerinin kiig0k boyuflu olanlanna verilen ad...'.12) tiir alan olcrlsti
birimi... Tabaklanmrg ceylan derisi... Musla yoresinde, batya halinoeki ilitiinlerin kontrol ve muayenelerinde kullanrlan bir bakrm gereci, kagrk... pigirilerek hazrrlanan yemek... 13) yas... Bir igaret srfatr... Bir kamu ikiisadi kurulugunu simgeleyen harfler... 14) yabani hayvanlan vurma veya yakalama
igi... Ti.itiinlere balya halinde uygulanan teknik bakrm tedbirlerinien biri...
Utanma duygusu... '15) sr$rrrn srrt b6rrlmtindeki kuyrugu yakrn eflerden yaprlan pastrrma... ovallik katsayrsr ikiden bi.iy0k otan trittin yapraklarrnrn-bi-

gimi...

Not

B_ulmacamrzr dolru giizenler arasrndan kura ile belirlenecek iig kisiye
Uiitit 6ZOEg'in "SON TlRyAKl', isimti kitabr armalan edilecektir.

Q6ziimlerin ash veya fotokopisi, en geg 2g $ubat 1997 tarihine kadar elimize
gegecek gekilde derne!imiz adresine postaya verilmelidir. Bagarrlar dileriz.
Gegen saydaki bulmacayr dolru giizenrer arasrnda gekiren kurada kazanan
iiyelerimiz Bekir Kayaalp, Osman Ergene ve Celalettin Qelik'tir.
3o.sAYtDAK| BULMACANTN QoZUMtj
Soldan sasa: Karahisar-giran. 2) Alagam-Fitil-La. 3) Ram-Kadifekale. 4) AcarRay-Revani. 5) Sazan-Meis-Tik 6) Aseton-Enayi.
Nanik_Kati_El. 8) yo_MiNavah. 9) Ark-Lama-lmam. 10) Ten-Ca-Erivan.
Hakikat-Netap. iz1 e""_
Vali-Na. 13) Sin-kese-Battal 14) Inek-Ren-Os-yat. 1$ Mat_Etnik_ha.
Yukarrdan Agalrya 1) Karasonya-Resim. 2) Alaca-Aort-Sina. 3) RamazanKehanet. 4) A9-Rasim-Nas. 5) Hak-Nekil..6) lmar-Lacivert. 7) Damat-Makosen.
8).Afiyet-Na-Alen. 9) Rif-Ka-Eti. 10) Ters-Avir-Bo. 1 1) gike-Eiamin-Asi. 12) lravNhflent. 1 3)Lata-Matatya. i 4) Ateniyet-No_Aa. 1 5) ttj_lt<ifit<_pelte.

I
ttj
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TUTUN EKSPERLER|

oenruer6i

etilrEni

VAKFIMIZ,IN 1. OLAGAN
GENEL KURUL TOPLANTISI
YAPILDI
1995 Yrh Ocak ayrnda gahqmalanna baqlamlan rak geligmesi igin $ilirnsel gahgmalarda bulunmak,
Tiitiin Eksperleri Vakfi'mn (TUTEV), Vakrf senedi kiqi ve kuruluqlann benzer amagh faaliyetlerine kat-

gerefi oluqturulan Gegici Yrinetim Kurulu'nun gerekli yasal baqvuru . ve qahqmalarrmn ardmdan
21.12.1996 tarihinde Izmir'de 1. Olaian Genel Kurul
toplantrsr gergekleqtirilmiqtir,
351 iiyeden oluqan Vakfimrzrn olaian genel kuruZQ tiye iqtirak etmiq ve Aydrn $imqek DrtF.
F"g
Baqkanhfi, Mehmet Ceylan Baqkan Yardrmcrhfr, ismail Yazgr ve Kubilay Kog'da katip tiyelik gtirevlerini
ifa etmiqlerdir.

Biilent GOKflLMAZ, Btilent iNCn ve Hasan

KARTAL'dan olugan oy tasnif heyetinin oy aynmr sonucunda, Yrinetim Kurulu riyeliklerine; Selguk KA-

krda bulunmaktrr.

Yeni Yiinetim Kurulumuz bu amacla bir an ewel
ticari ve ekonomik girigimlerde bulunacaktrr. Bu giriqimlerin baqarrh bir qekilde sonug vermesi, sermaye
arttrrrmr ve tiyelerin giiniillti desteiini arttrrmalarrna
ba!hdrr.
Aynca Genel Kurul:
- Vakrf iiyelerine dliim yardrmr yaprlmasr hakkrnda ycinetmelik,

-

Vahrf iiyelerine kredi yardrmr yaprlmasr hakkrn-

da yiinetmelik,

R4G94I4E jlrahim cul,sKiM, sali; AQ IL,..Mirs- Bilimsel gahqmalara Odiil verilmesi haklunda yritafa YORDEM,
Rrfat KOKTURK, gerif CUVfUg ve netmelik,
Hakkr GURCAN, Denetim Kurulu Uveliklerine Meh- Vakrf iiyelerine emeklilik yardrmr yaprlmasr hakTet CEYLAN, OEuz BITER ve.Cafer TAgAR, Onur _
Kurulu Uyeliklerine ise Orhan OZBT,Ivtuitafa Sey- krnda ydnetmelik,
DIOGULLARI ve Aydrn $IM$EK getirilmiqlerdir.
TUTEV Ydnetim Kurulunun yapmrq oldufu
toplantr sonucunda:

-

T.E.Y.O. rigrencilerine burs verilmesi hakkrnda

ilk yrinetmelik,

- Vakrftan a5rnlan iiyelere alacaklanmn tidenmesi
hakkrnda yiinetmelik hazrrlanmasr konusunda gahqmalar yapmak tizere Ytinetim Kuruluna yetki verilBaqkan Yrd.
miqtir.Bu gahgmalar, bncelik srrasr g{izciniinde bulunMuhasip Uye
durularak taslak haline getirilip, gelecek olan Genel
Kurul
Toplanhmrzda takdirlerinize sunulacaktrr.
Uyeler
Selguk KARAGOZLER, Salim
Yrl igindeki gahqmalarrmrz Tiittin Eksperleri DerAQIL,.. Hakkr Giircan OZ, $erif
ne!"i Biilteninde TUTEV Penceresi'nde sizlere sunulaGUMU$
cak ve gdriiqleriniz ahnacaktrr. DileSimiz; gtirtiqleriseqilmiqlerdir.
niz, dnerileriniz veya ele gtirilerin izi bizlerc ulaqtrrmaGenel Kurul'da 1997 yrhnda riye giriq aidatrnrn nrzdrr. Bunlar kesinlikle dikkate ahnacak, genel gr5.000.000.- TL. ayhk riye aidatrnrn 250.000 TL. olma- karlar gciziiniinde tutularak hareket edilecektir.
9r oy goklufu ile kabul edilmiqtir. Ayrrca vakfrn iqlerAyrrca, Piyasa agrldrktan sonra sermaye birimi
liii
agrsrndan bir yrlhk riye aidatrmn (3.000.000.- TL)
saplamak
maksadryla, makbuz karqrhlr ba[rq toplatamamrnrn $ubat ayr sonuna kadar ahnmasr oy gokmak
gahqmalanmrzr
igin
baqlatacagrz. Btitiin mesleklulu ile kabul edilmiqtir.
taqlarrmrzrn bu gahqmalara destek olmasr arzusundaBiittin meslekdaqlarlmrzrn riye olmasr gereklilifi yrz,
gcizciniinde bulundurularak tiye giri q aidatlarr iizellikilk hedefrmiz planlanan faydalann elde edilmesi
le diiqiik tutulmuqtur. Vakfrn faaliyetleri sonucu oluqacak yararlarr gdziiniinde bulundurarak, birlikten bakrmrndan vakfin btit4esini artrnp, yatrrrmlara baqkuwet dogar diye driqrinen bilinqli meslektaqlarrmrz lamaktrr.
seve seve dye olacaklardrr diye dtiqi.intiyoruz.
Bunun iginde biitrin meslekdaqlarlmrzln desteiine
ihtiyacrmrz
vardrr.
Vakfimrzrn amacr; Tiittin Eksperleri ve Ttittin
Teknoloji Miihendisleri arasrnda mesleki, kiiltrirel.
Desteiinizi esirgemeyece[inizi umar, esenlikler diekonomik, sosyal dayanrqma ve yardrmlaqmayr grig- leriz.
lendirmek, Ttirkiye fiitrin ve Ttitiin mamiilleri tiretiTUTEVYrinetim Kurulu
minin ve ticaretinin iilkemizin grkarlanna uygun olaBaqkan

Ibrahim GULEKIM
RfatKOKT''LRK
MustafaYORDEM
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