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DerneUimizin 1997 ylll
genel kurul toplantlsl yaplldt.

Derne$imizin 1gg7 yrlr olagan genel kurul toplantrsr 14 Aralrk 1997 tarihinde 40luyemizin katrlrmr

ile Dokuz Eylul Uni. Sabancr Kultur Merkezinde yaprlmrgtrr. Toplantr gundem gere$i dernek bagkant

Huseyin KOQ' un aErlrg konugmasl ile baglamtg olup, Saygr durugunu takiben Divan Kurulunun

tegkili igin oylamaya gegilmigtir. Yaprlan segimler neticesinde Kongre Divan Bagkanll$tna Orhan

OZET, Bagkan Yardrmcrlrgrna Necdet ARTUN, Katip Uyeliklerine Salim AQIL ve Fikret UYSAL,

Oy , Tasnif Heyetine V. Cihat ERKAN, Erding VefiVOGLU ve Kubilay KOQ oybirligi ile seqilmigtir.
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{9-Olagan Genel kurulumuz sonucunda olugan yeni Ydnetim Kurulu olarak bu billten

aracll€ryla sizlere ilk defa merhaba demekten mufluvuz.
Demekgilik amatdrce yaptlan bir gontil igidir. Heie yayrmcrlrk bagtan sona fedakarlrk

gerektiren titiz birgahgma tirtintidtir. Bu gergeve iginde dergimizin belli birgizgiyiyakalamasr,
sizlerden gelecek destek, elegtirive katrhmlarla mrlmkrjn olacaktrr. Katkrlannrzla briltenimizi
anu edilen yere ulagttraca$rmtzr rimit ediyoruz. Her iki ayda bir mulaka qrkartmak istedigimiz
b0ltenimize yenikdgelerekledik. Bunlar Yonetim Kurulu Bagkanrtaraftndi grlncelbir konunun
incelendi$i Giindem , ikidergiyayrml arasrnda dernek ydnetim kurulumuzun faaliyeflerinin
anlatrldrgr Aksiyon, g0ntjmriz Ttirk ttjt0nctil0gtlnrin gegmigle mukayesesini yapmak amacryra
Dfinden Bugiine ve T.E.Y.O. dgrencilerinin her ttir yazrlarrna agrk olan 6etecer.

Bize g<ire mevcudu de$igtirerek, daha adil bir d0zenleme getirmek, duzenleyicinin
gtivenirlili$ini saglayrp, ydnetici vasfrnr pekigtirir. gu anda oegigtiritmlg gekliyte sayrn
Bakanrmrzrn imzasrna sunulmug bulunan Destekleme vrinetmbtigi bizie bu olgulere
srgmamaktadrr. 196 sayrh Ekici tritrinlerinin Desteklenmesi Kanunu ve 199g rjrunu
Destekleme Karamamesiortada iken, bu kararnamenin g. Maddesinde,,bu tritrinlerin.........
fiilen gahgmlg" denilerek ifadesini bulan hrlkrim varken, bagtan sona britrin dengeleriatt rist
ederek, yaprlan hizmetle uzaktan yakrndan alakasr olmayanlarrn Destekleme tlcreti
da$tltmtna dahil edilmesi gok adaletsiz bir uygulamadrr. Destekleme Hizmeti yilliten
Mtiessesenin biinyesinde gahgan ve bahse konu himretin gorulmesinde fedakarca galgan
personelin katkrlarr oranrnda Destekleme Ucretinden pay almalarrnrn saglanmasr
gerekmektdir. Bir pay'agm soz konusl ise, bu ig yapan ile tutun0 sadece sigarada goren
ki$ledn farknr, yonefnefigi hazrrlayanla iyi belirlemek zorundadrlar.

12. Milli Tuttin Komitesince allnan karar gercgi g0ncelligini yitirmig butunan 1177 sayrtr
T0hin ve Tfltun Tekeli Kanunu yaine konulmasr d[gun0len, Yeni Tritr]n Yasa Taslagr Komite
iiyesi btit0n kuruluglarrn yer aldrgr alt komisyonca Komite Genel Sekreterligini yurtiten
Tekel Genel Miidiirlii$tine sunulmug idi. $imdi bu tasan bir kenara brrakrlarak yerine 8
maddeden olugan "Trittin ve Trittln Mamulleri yasa Tasarrsr" gtindeme gelmig ve Bakanlar
Kuruluna sunuldu$u kamuoyuna agrklanmrgtrr.

T0rk Ttittinctilti$tin0n hayati derecede dnemli meselelerinin Milli Tutun Komitesince
olugturulacak politikalar gergevesinde ele ahnrp ciddi esaslara baglanmasr zorunlu iken,
hazrlanan tasan ile bu kadar basite indirilmesi ileride telafisi zor olumsuzluklara neoen
olacaktrr. Bilimsel egitim disiplini alm19, halen belli kurumlarda gahgan veya gatrgmayan,
800 T0ttin Eksperi ve Ttittin Teknoloji Mtihendisi ile Tiitrin Eksperleri Ytjksek Okutunda
Tiitiin Teknoloji Mrihendisi olmak igin egitim g6ren meslektaglarrmrzrn haklarrnrn gasp
edilmesi bunun en agrk ornegidir. Yeni yasada <ingortilen gegici maddede, hukuken
geqeisi/igitarhgdamayacak kiyle birbelgenin verilmesiTritrin Eksperi veya Ttltrin Teknoloji
M0hendishin tiim emeklerini yok etmeye ydnelik kara bir uygulama olacaktrr. Kanun
tasla$mm bu gegicimaddesibile durumun vahametiniortaya koymaktadrr. Bakanlar Kuruluna
sunulil tasl4rn gai qekilerek daha once 14 kurulugun gegifli alt komisyonlarla sonuca
gittikled'Yeni Tiittin Yasasr" taslagrnn, bir an ewel giindeme gelerek ytiriir[ige girmesi
grekmektedir.

?khisar $ilgaa fahikasrnn odaklrk yoluy'a faaliyete gegirilmesi ile, 2 yerli markanrn 49
ytl stire ib m0nhasran kullanm hakkmtn devri'teknik verileri ile bizi tek bir sonuca
g<i{0rmekbdir. 'lsim hakk devred[h yerlisigaralarn Pazar payrkrsa srirede ortakllk tesis
edibhfrmanln Amaikan Hanna*r s$ardanna kayacak, bunun sonucunda ise Ttirk TUtilnti
Dtinya s(1aa Piydanda okfugu gilt rurk sigara piyasasrndan da kovulacaktrr.', Bu
karan wrmler sorumfrrhr$unu da us{erunig olacaklardrr.

Yonetim Kurulu darak, Genel Kurutun bize verdigiyetkiyle gerek mesleki grkarlarrmrz,
gerekseTtirk TUttncffiSntn ra$betini piyasada olumsuz etkileyecek icraatlarla miicadeleye
fiilen ve hukuken kararlryz. Bunu ifade etrnenin en masumane yontl olan basrn bildirilerine
soru$urmaaganlargunu bilrnelidirki; Biz kimse ile kavga etmek niyetinde de$iliz. Dogru
blld$imiri sdylerken gffiirniiziin kaynagrnr biliyoruz. Hig kimse bizden, lOndemde
bu kadarolumsuzlukva*en, bulutlanve buluflann arasrnagizlenmeye galEan Gtinegi
umarstzca seyretmemizi beklemesin.

Saygrlanmrzla
YONETIM KURULU



ruilH rrsrununl
unHrGl
r[inrul

Y eni Tutrin Yasa Taslagr'ntn Bakanlar Kurulu'na sunuldu$u Sayln Bakantmtz

tarafrndan kamuoyuna duyuruldu.

Bu iasla$rn ilk gekli ile ilgili drigrincelerimizi kendilerine iletmigtik,Son geklinin

mimarlarrnrn kimler oldu$unu ise toplantrlara gagrnlmadlgtmtzigin bilemiyoruz.

Milli Tutrln Komitesi 'ni olugturan kuruluglardan biri olarak Derne$imizin o

toplantrlarda temsil edilmesi gerekti$ini dtig0ntiyorum .

ilgili Yasa Taslagr'nrn brit[nti madde madde degerlendirilebilir.Benim astl iizerinde

durmak istedigim , baglangrgta taslakta bulunmayan ancak Bakanlar Kurulu'na

sunulan metnin sonundaki Gegici Maddeye eklenen bir paragraf .Bu paragrafta ;

"Bu kanunun yayrmlandr$r tarihte Ozel Sektdrde 36 Ay TUtiin Eksperi olarak
gahgtrklannr resmi belgelerle belgeleyenlerin haklan sakltdtr."denilmehedir.

Halen mevcut olan ve '1969 yrllndan beri ytjnidtlkie olan 1177 Saytlt yasantn 32.

Maddesinde ise;'Tiirkiye'de T0tiin Ekspedigiyapmak igin , G0mrtik ve Tekel

Bakanhgr tarafrndan kurulacak T0t0n Eksperleri Yiiksek Okulunu bitirmig

olmak garttrr.Bu okulun diplomasrnr haiz olmayanlar, t0t0n sattm

muayenelerini , t0tilnlerin vasrf de$er ve nevilerinin tayini iglerinivet0t0n
igletme , bakrm , fabrikasyon eksperliginiyapamazlar,T0tiin iglerinde bilirkigi

ve hakem olamazlar." hi.ikmti yeralmaktadlr.

Mevcut yasaya gore Ttlt0n Eksperli$i yapabilmek igin Ttittin Eksperleri Ytjksek

Okulu'ndan mezun olmak gartt vardtr. Bu durumda onerilen "36 Ay Eksperlik yapttgt

belgelenmesi halinde haklart saklrdrr." Ctimlesinin anlamt nedir?Bu nastl

belgelenecektir?Boyle bir belgeyi kim verecektir? Bu hukuken geqerli olabilir mi?

Yasaya ra$men,yetkisi olmadrgr halde Eksperlik yaptt$t beyan edildi$inde yasa

ihlalinin bir mtieyyidesi yok mudur? Yoksa bu goze allnarak firmalarda 36 Aydtr

sigortalr galrgan (goforlere, katiplere vs) personele mesleki ehliyet mi altnacaklr?

Yok e$er Eksperlik yapmryorlar ise boyle bir hakkrn saklt kalmast da miimktin

olmayacaktrr.

Boyle bir onerinin kimi koylerde dig gektikleri bilinen berberlere Dig Hekimli$i ,

banko arkasrnda ilag veren kalfaya Eczactltk yapma , Eczane agma hakkt

onermekten farkt var mtdtr?

1177 Sayrh yasada da boyle bir gegici maddenin oldu$unu soyleyenlere, bu

yasanrn grktr$r 30 yrl oncesinde hem bir yasaklama olmadr$tnl, hem de eleman

srkrntrsr oldu$unu, Ttittjn Eksperleri Yriksek Okulunun ise henuz aqtlmadlgtnt

hatrrlatmama bilmem gerek var mt?

Bu oneri, halen TEYO'da 4 yrllrk E$itimlennitamamlayarak Ttitun Teknoloji

M0hendisiolmaya gahgan yaklagrk 120 geng meslek adayrmz ile , mezun olup i9

bulabilmeyi bekleyen 30 civarrndaki meslektagtmtztn gahtslartna hakstzltk ve

aldrklarr egitime saygtstzltk degil mi?

Sektorde eleman ihtiyact varsa bunu teminin yolu, yasalara ra$men Ozel

Sektorde bu igleri yapan insanlartn durumlartnt megrulagttrmaya galtgmak,

kazanrlmamrgr vermek degil , bu konu da mesleki egitim almtg, Ttittin Eksperleri

Yriksek Okulu'ndan mezun olan Tiitiin Teknoloji Mtihendisleri'nden yararlanmaktur'

Unutulmamal t ki ;Tekel Genel Mridiirl0gti, Tiittin Eksperlerine ihtiyact oldu$unda

7 .$ubat.1997 tarihinde Resmi Gazetede yaytnlanan Y0netmelik gere$iyaztlt stnav

yaprp , kazananlan mtjlakata tabitutmaktadrr.Baganll olmalan halinde kurumda

ige baglattr$r 4 yrllrk Lisans Egitimi almrg Tiit0n Teknoloji Miihendisleri'ni, 3 ytlltk

Mesleki Upm ve Yetigtirme Programr sonrast Yeterlilik Srnavtndan geqirerek Tiltiin

Eksperli$i yapabilme yetkisi vermektedir.

1177 Sayrlr Tuhin ve Ttittin Tekeli Yasast'nln uygulaytctst olan Tekel Genel

Mridtlrltl$ri'nii, halen y0njrl0kte olan bu yasantn konu ile ilgili 32. Maddesinin

uygulanmasrn r saglamak rizere goreve gag tnyorum.

FaTuK GULPINAR
K

Diyor ki;
Bugi,in Sovyetler Birli$i

dostumu zdur, komqumuz-
dur, mtittefikimizdir.
Bu dostlu[a ihtiyacrmtz

vardr. Fakat yarm ne ola-
cagml kimse bugtinden kes-

tiremez. Bugtin elinde tut-
tu[u milletler avuglanndan
kagabilir. Diinya yeni bir
dengeye ulaqabilir. igte o
zaman Tiirkiye ne yapa-
cagml bilmelidir.
Bizim bu dostumuzun ida-

resinde, dini bir, inancr bir,
cizii bir kardeqlerimiz vardr.
Onlara sahip glkmaya hazr
olmahyrz. }{azr olmak yal-
nrz o giinii susup beklemek
de gi I dir. }{azrlanrrrak lanm-
drr.
Dil bir kdprtidiir, tarih bir

kdprtidtir. Kciklerimize in-
meli ve olaylarm boldi.igi.i
tarihimiz i g inde biiti.inle g-

meI iyiz. OnIarrn(D rqTiirk-
ler''in) bize yaklaqmastnl
bekleyemeylz,.
Bizim onlara yaklagmamrz

gerekir.
(ATATURK'iin 20 Kasrm
l92l' de .pafti Kurultayrn-
da yapt{r konuqmadan.)
MAZRUF'tan uhnmtgttn
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BASIN AqIKLAMASI
rUrUN EKSpERLnni onnNnci

Yiiksek PlanlamaKurulunun 15.lL.lgg7 tarihli kararr ile
Resmi Gazetede Tekel ile ilgili kararnamenin25.12.1997
tarihinde yayrnlanmasryl4 Akhisar Sigara Fabrikasmrn
%100 Tiirk Tiitiiniinden imal edilen 5u-run ve yeni
Harman S igaralarr ile BRITISH AMERICAN TABACCO,
nun uluslararasr markalanmn iiretilip pazarlamasna izin
veren Tekel ve BAT ortakh[r karannrn ahndr$ agrklanmrgtrr.

Tiirk Tiittinii krag ve fakir topraklunn tiriiniidiir. Bu
topraklarda bagka bir tirtin yetigtirmek kann doyurmaz. Tiirk
Tiittintniin yetigtigi topraklar gibi, bu topraklarda tiitiin
iireten giftgiler de fakirdir. Tiitiin tiretimi i-le refaha ermig
gergek tiitiin iireticisi gdriilmemigtir.

Kendi gelece$ini Ttirk Tiitiin tireticisinin gelecepi il
dzdeglegtirmig bir meslek grubu olan fUf-UN
EKSPERLERi' nin temsilcileri olarak yrllardr atrl bulunan
Akhisar Sigara Fabrikasrnrn faaliyeie gegirilerek milli
ekonomiye katkrda bulunmasr diigiincesii destekliyoruz.

. Ancak Tekel igletmeleri Genel Miidiirliisii igin higte
biiyiik sayrlmayacak bir yatrrrm ile Tiirk lutUnfiod"r,
yaprlmrg naturel bir sigaranrn modern fabrikalard4 son
teknolojiden istifade edilerek faaliyete gegirilmesini
dilerdik.

3,5 yrldrr gahgmalannrn yaprldr$r ifade edilen bu
ortakhlrn kamuoyunda tartrgrlmadrSlnr ve kamuoyunun bu
ko1ud1 ycterince bilgilendirilmedigini diigiinuyoruz.

Ttirk Ttittiniiniin kendi iilkesinde pazarrnrn siirekli
daraldrpr ortada iken, bunun nedenlerini iartrgrp bu noktaya
gelinmesinin sebeplerini ortadan kaldrrmaya gahgmak,
tedbirler almak yerine, kar eden bir kurulug olan Tekel
Sigara Fabrikalarrnrn, yasal engellere ragmen
dzellegtirilmeye gahgrlmasrnda ki rsrarr anlamak mtimkiin
de!ildir.

Kurulan bu ortakhk sonucunda isim hakkl devredilen
yerli sigaralarnpzar payrnrn, krsa stirede ortakhk kurulan
gok uluslu girketlerin uluslararasr markalanna kaydrrrlacaSr
ve bunun sonucunda da

Amerikan harmanh sigaralarrn Tiirk TiitiinUnti Tiirk
Sigara Pazanndan kovaca[r ortadadr.

Yeryiiziinde belki de yalmz Tiirkiye,de Sigara
Fabrikalarrnrn rizellegtirilmesi konusu, TiirkTiittiniiniin ve
tiitiin tireticilerinin gelece[inden ayrilarakherhangi bir
dzellegtirme konusu gibi ele alrnrp, bu fabrikalar
6zellegtirilemez.

. Sgnue olarak bugiinkii degerlerle 90 Trilyon yrlhk satrg
hasrlatr olan sigaralarrn gelirini bir tarafa birakacak olsak
bile, Ttirk Ttitiinciiltigiine, gegimini ttittin tarrmrndan
saglayan yaklagrk 3.000.000 insanrmrza ve sektd,r
gahganlanna endigeler ve karanhk bir gelecek vaat eden bu
karan alanlan krntyor, milli menfaatlerimiz agrslndan bu
anlagmadan vazgegilmesini istiyoruz

yoxrriru KURULU

4

YABANCI SIGARA HAYRANLIGI
. 
Son yrllarda yabancr , hususiyle Amerikan mengeyli

sigaralara kargr bazr miinewer tiryakilerimizin hay.anl[rm
iiziilerek miigahade etmekteyiz.

Bir merak ve tecessUs(ly srnrnnr a$mamasl laztmgelen ,
yafun:r sigaralara kargt alakanrn giin gegtikge aftmasr ,hele bazr kibar hanrmlarrmrzr-n m-eciubiyetlZ; ve
mhimaklerinin(3) gok agrrr derecelere varmasrteselenin
ehemmiyetini golaltmaktadr.

Yabancr sigaraya kargr itiyatlanmanln bir taraftan
memlekete ihanet , diSer taraftan da Tiirk tutunu
hakkrndaki bilgisizli[in ve anlayqsrzhgm eseri olduSuna
kani bulunuyoruz.

$u ciheti agrkga belirtrnek isteriz ki ; tabiatn yurdumuza
bahsettiSi mevhibelerden(4) birisi oldugu taaar , fi.i.t
fllttistimin emeSi ile memleketimizin Usttin toprak ve
ikliminde 300 senelik tabii bir istifa ve tekamiilden sonra ,
nefis kokusu,rn0kemmel igimi ve giizel rengiyle miistesna
bir krymet kazanan TDrk Tiitunii p"f f,*fiof-ak dtinya
0lgiisiinde b[yiik bir raSbete mazhar olmugtur.

Arz iizerinde higbir yerde,tiiti.inlerimiz-in nefasetinde
tiitiin yetigtirilmemektedir. O kadar ki; yabancr tiitiinlerin
acrhk, sertlik gibi menfi vasrflarrnr izale etmek igin ,
harmanlannda bir slah ve nefaset unsuru olarak, mutlaka
Tiirk ttitiint kullanmak mecburiyeti vardrr.

Avmpa ve Amerika da seyahatedenlerimizpekala bilirler
ki;Tiirk sigarasr ne biiyiik bir alaka ve sevgiyle kargrlanrr.
Ttirk.tiitiiniine kargr yabancrlarrn gokl-tiyUk ilgi ve
muhabbet g0stermelerine ra$men , onlann pek berbat ve
kd'tii vasrflr sigaralanna hayran olmak , sevli gcistermek,
girkin bir gdsterig ve ziippelikten bagka bir q-eyiegildir.
Bugiin igin , tiitiinlerimizin drg memleketierde yayhp ,geniglemesine gayret edilil fabrikalarrmr znhanrradrklarr

en ucuz ve en diiqtik vasrflr diye diigiindtstimfiz
sigaralanmz dahi, yabancr sigaralann en iyisinden daha
iistiin nefasette iken , nasil oluyor da yabancr sigaralara
raSbet gtisteriliyor?

f.1n1 izah etmek giig degil.eunkU bu hal , gosteri$ ve
taklitgiliSin koni bir tezahijriinden bagka ne oiutifi.f
. fabancr sigara ziippeleri igin , eski ayrngacrlardan farksz
birer kagakcr olduklarrnr soylemektln 

-bagka 
hatrrrmza

gimdilik yeni bir fi kir gelmemektedir.

,3+lii' ji,',i"fJi'Je 
rg is i n d e n

l-Araqtrrma, inceleme
2-Tutkunluk
3-Di.iqkUnltk
4-ihsan, nimet
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iiretimi iirkiitiicii boyutta azalacak ve
bu azalma milyonlarca tiittin tireti-
cisinin ag kalmasrna neden olacaktr. Bu
gergek yadsmamaz ve tiitiinciilii[iimiiz
konusunda hig bir gey bundan daha
dnemli olmaz. Ozellegtirme igin ileri
siiriilen gerekgelerden higbiri biiyle-
sine hayati derecede iinemli de[ildir.

Il-Bilinmesi gereken ikinci gergek
pudur:

GUniimiizde Devletin ti.itiin tekelini
siirdtiremeyecefi, bunu savunmantn
imkansz oldu$u, Tekeli kaldrmarun,
bunun iginde dzellegtirmenin gart oldulu
gOriigii, yanhg ve kendi grkrg noktasrna
bile aykrrrdr.

Bir kere Tiirkiye'de TtitUnde devlet
tekeli yoklur. 3291 sayfiyasa ile 1986
yrhnda Tiitiin Tekeli kaldrrrlmrgtrr.
Tekel; Tttiin Mamulleri Tuz ve Alkol
igletmeleri Genel Miidiirliisiiniin tescil
edilmig krsa adrdr. Ttirkiye'de tiitiin te-
keli olsaydr gok uluslu iki firma Tiir-
kiye'de sigara iiretip pazarhyor olmazdr.

Biitiin iilkelerde sigara endiistrileri
yasal veya yasal olmayan Tekellerin
elindedir. Yasal olmayan Tekeller
diinyadaki saysr 5-6'yr gegmeyen gok
uluslu girketlerdir. Tekel' in Akhisar
Sigara FabrikastnrnYo 5l'i ile Samsun

ve YeniHarman sigaralannrn tiretim
hakkrnrn verilecegi B.A.T da bli
tekellerden biridir. Ozellegtirme
sonunda, yOnetimde iiretimde ve
pazarlamadainsinyatif er veya geg gok
uluslu orta$rn eline gegecektir. Bu gtine
kadar bttUn iilkelerde hep btiyle
olmugtur. Tiirkiye'de yaprlmak iste-
nen, ttitiinde devlet tekelinin kaldrrrl-
masr degil;devlete ait bir igletmenin
gok uluslu bir iizel tekele devrinden
ibarettir. Yani Tekellere kargr olduklar-
m sciyleyenler aslnda devlete ait siga-
ra fabrikalarrnrn bu Tekellere devrini
istiyorlar.
Ozellegtirmeye nigin kargr oldugu-

muzu m0mktin oldulu kadar sadeleg-
tirerek krsaca agftlayahm.
r) rURK rUrtiNU KENDi UL-

KESINDE SiGARA PAZARJNDAN
KOVULACAK VE EN AZ URE-

TOTOI ?LATFoRM UNUN /1 4 NoLU BiLDInisI
TEKEL SiCana EABRIKALARINTN OZBTLE$TiRir.,VrnSi

Vf.BAZf, TEKEL MARKALARININ UNNTiNN HAKKININ DEVRi
nrftyomancA TUTUN UnnricisiNi aquGA MAHKUM EDECEKTIR
Akhisar Sigara fabrikasrnrn Ozel-

Iegtirilmesi, Samsun ve Yeniharman
sigaralannrn iiretim hakkrnrn devri
konusundaki 6n anlagma, milyonlarca
ftittin iireticisinin ag kalacaSrna ba-
krlmaksrzrn, 20 Ocak 1998'de imza-
lanmrg bulunuyor.
Tiittin Platformu; bu konudaki g6riig-

Ierini muhtelif vesilelerle agrklamrq
olmasura ve bildirilerle kamuoyunun ve
yetkililerin dikkatine iletmig olmasrna
ra$men, dzellegtirme yanhlannrn son
giinlerde dzellegtirmeyi her geye ra$nen
gergeklegtirebilrnek igin ileri siirdtikleri
mesnetsiz ve asrlsrz iddialar nedeniyle
bu agklamayr yapmak zorunda kalrnrgtr.
Tekel' in; zarar eden, vergi borcunu bile
ddeyemeyen, iflasa mahkum bir Kamu
iktisadi Kurulugu oldu$u, ingaatmr ta-
mamlam.rg olduiu Akhisar Sigara
Fabrikasmrn makinelerini temin edip
iiretime baglatacak gticii olmadr[r, bu
iizellegtirmeden ve bazr Tekel marka-
Iarrnrn iiretim hakkrnrn devrinden
sallanacak mali neticenin Tiirkiye'nin
yararrna olacaSr gibi iddialarrn hepsi,
konuyu saphrmaya ve gergekleri kamu
oyunun dikkatinden kagvmay a yrinelik
samimiyetsiz ve asrlsrz iddialardr.

Bu anlagmanrn, sigara pazatrmva
Amerikan tiitiiniiniin hakim olmasmr
cinleyeceli iddiasr ise yalandrr ve en
azndanayrptr.
Fakat bu iddialarrn hepsi de samimi ve

dogru olsaydr, bu dzellegtirme ytiriir-
Itikteki yasalara aykrr olmasaydr, yaprlan
iglemler ve anlaSma i.izerinde hig bir g0l-
ge bulunmasaydr bile bu anlagma son
derece y'anhgtr, yaprlrnamahydr ve iptal
edilmelidir.

Konunun iyi anlagrlabilmesi iqin her
qeyden 0nce gu iki gergegin bilinmesi
gerekir.
I- Konunun can alacak noktasr

gudur:
Ozellegtirme; TUrk Tiitiintinii kendi

iilkesinde tiiketilmeyen, yalnrz gok
uluslu girketlerin iiretecefi blended
sigaralarda dolgu maddesi olarak
kullanrlan bir iiriin haline getirecek,
bunun sonucu olarak Tiirk Tttiin0

TiLEN TUTUN DURUMUNA DU-
gUnUr,ncrKTiR.
Ozellegtirilecek Tekel fabrikalannda

sigara iiretecek ve bunlarr Ttirkiye'de
pazarlayacak gokuluslu girketlerin
Tiirkiye'de i.iretip pazarlamakta olduk-
larr blended sigaralarla rekabet
edebilmek igin iiretimde %100 Tiirk
tiittnU ile iiretilen sigaralara desil bu
tip sigaralara Oncelik ve a$rlft vere-
ceklerdir. Ozellegtirme yaprlrrsa, Ak-
hisar Sigara Fabrikasrnda da mukadder
akrbet budur. Bunun aksini saf,lamak
mtimkiin de[ildir. Tekelin b6yle bir
kaygrsr da yoktur.

Fabrikanrn yrlhk tiretim kapasitesi
25.000 Ton olacaktrr. Uretim hakkr
dewedilecek Samsun ve Yeni Harman
sigaralannn yrlhk satl$l 22.000 Ton
dolaylarrndadr. BAT' m Tiirkiye'de
kendi markalanndan sadece 3.000 Ton
tiLretmek igin bu fabrikaya ortak ohnak
istedigine inanmak miimkiin depil-
dir.BAT'rn bugiin ifade edilmesede
gerqek hedefi ;udur. BAT rakiplerinin
Tiirkiye'de Amerikan harmanr ile
tirettikleri ve ithal edecekleri sigaralarla
rekabet edebilmek igin , Amerikan
harmanh kendi markalannm tiretimine
ve satr$rna a$rrhk verecektir. Sonugta
Samsun ve Yeni Harman tiretimi kagr-
nimaz olarak azalacak ve bu markalar
ig piyasadan silinecektir. Bunun aksini
beklemek manhkla bagdagmaz.

Nitekim ortakhkta Tekel payrrun
Yo 5 e kadar inebileceSinin bir belgede
yer almrg olmasr, bu olumsuz sonucun
anlagmayr hanrlay an Tekel tarafrndan
umursanmadr$mrn hatta beklenmekte
oldulunun kanrtr olarak kabul
edilebilir.

Akhisar'rn ve giderek diper bazr
Tekel sigaraFabrikalarrnrn dzelleg-
tirilmesi bazt Tekel markalarrnm
Uretim hakkrnrn devri sonunda ,

harmanlannda o/o 85 Virginia ve Burley
tiiti.intine mukabil sadece Yo 15 Tnrk
tiitUnii igeren blended sigaralar
Tiirkiye'de ig piyasaya siiratle hakim



rtirtin xsprnlrni
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olacak ve Ti.irk tiitiinii kendi iilkesinde
sigara pazanndan kovulacak, en az
tiiketilen tUttn durumuna diisii_
riilecektir .

2)goKULUSl,u ginxrrlen exici
TUTUN PiYAsALARrnoa vo iu-
RAcATTA riyarr,lRr xBxoi cl-
KARLARTNA conn nelinlnvrctx
rnr c0q ull,ilvr cnrecnxrin.

Ulkemizde sigara Uretmekte
olan yabanu girketlerle Tekel sigara fab_
rikalanrun 0zelleqtirilmesinden yarar_
lanacak gok uluslu girketler, TUrkiye'de
Ekici piyasalarrndan yaprak tiitfln
aknakta olan girketlerle ortaklft veva
igbirlili halindedirler. Ulkemizde ekici
tiitiin piyasalanndan tiitiin ahp ihrag
eden firma sayrsr l9g5'te g3 iken. 66
Ttirk frmasr tiitiin ticaretini terk etmek
zorunda bnakrlmrg, bu sayr giintirntizde
l7'ye inmigtir. Bunlann yansr gokuluslu
girketler diger yarrsrda bu gokuluslu
girketlerin furnisOrleridir. Bu girketler
kendilerine siparig veren gokuluslu
sigara iireticilerinin (tekellerinin) dikte
ettikleri ahm politikalanna uymak zo.
rundadrlar. Ozellikle ahm miktarr ve
fiyat diizeyi bakrmrndan baSrmsrz
hareket etmek imkanma asla sahip
deSildirler.

Bu durumda yaprlacak dzellegtirmenin
kagmrlmaz sonucu olarak gokuluslu
girketler yalnrzca sigara i9 pazarrm:za
hakim olmakla kalmayacaklar, Ekici
ttitiin piyasalarrnr, bu piyasalarda
olugacak ftyat dizeylerini ve ihrag
fiy atlartmrzr kendi grkarlanna gOre
belirlemekte karqr konulmaz tek giig
konumuna geleceklerdir.
3) rURK rtrriiN tinnrirvri sijyiir
or,giitr KTSTTLANACAKTTR.

Tekel sigara fabrikalannrn tizelleg-
tirilmesi ve bazr Tekel markalarrnrn
iiretim hakkrnm devri giindeme gel-
meden dnce, 2000'li yrllann bagmda,
ylda I10.000 tonaulagaca$r kabul edilen
ig tiiketimin yarrsr olan 55.000 tonun
%100 Tiirk tfitunU ile iiretilmis
sigaralarla kargrlanacagr iiimit ediliyordu.
Halbuki bu miktar daha 1996 yrlmda
50.000 ton dolayrndabir dtizeye inmigtir.

Ozellegtirme yaprlrr ve bazr Tekel
markalannm iiretim hakkl dewedilirse
2000'li yrllann bagrnda ig tiiketimde
kullanrlacak Ege, Marmara, Karadeniz.
Dogu ve Giineydogu tiittinlerinin
toplam miktan 40.000 tondan ibaret
olacaktr.

Yaprak tiittin ihracatrnda son yrllarda
gOzlenen axtl$m, Tekel'in elinde birikmis
olan stoklann drg ahcrlar igin, gekici
kogullar ve ucuz fiyatlarla tasfiyesinin
sonucu oldu$u, bu satrqlar sonunda vurt
drgrnda biriken stoklann dniimiizieki
yllarda yeni iirii'n Tiirk tiitiinlerine rakip
olacagr dikkate almrsa, yaprak tiitUn
ihracatrmzda dnemli ve kahcr geligme
beklemek igin haklr bir neden voktur.
Yaprak t0t[n ihacatrmrzrn 100.000 -
110.00 ton diizeyinde seyredeceli
anlagrlmaktadr.

derece Onemlidir.
Tiirk tiiti.inii krrag ve fakir topraklann

Uriin[diir. Bu topraklarda bagka ttittin
yetigtirmek karrn doyurmaz.Tiirk
ttitiinUnUn yetiqtigi ropraklar gibi bu
topraklar Uzerinde tiitiin iireterek
ya9amm siirdiirmeye gahgan giftgiler de
fakirdir. Ttitiin i.iretimiyle refaha ermiq
gergek tiitiin iireticisi gririilmemigtir.
Tekel sigara fabrikalarrnrn 6zelles-
tirilmesi, bu vatandaglanmrzur Onemli bL
boltimtiniin tiitiin tarrmrnr terk etme-
lerine ve ag kalmalanna neden olacak ve
onlann ekonomik ve sosyal hayatmr
tahrip edecektir. Buna mukabil yurt
ekonomisine zarardan bagka hi gbii gey
vermeyece!idir.

igrt rnxnr, sicARA FABRiKA_
LARTNTN oznr,lrgriRil,MEsi KO_
NUSUNUN CAN ALACAK \OKTASI,
ODAK NOKTASI BUDUR
OznrrgriR\rE r:{\LTLARTNTN

vE EUKOMETiI{ iLERi SITRDUK-
LERi GERDKqELER, BU GERCEK
KAR$ISrNDA HiC ANLAM iReOr
ETWEZ.

YER YUZIiNDE BELKi DE YALNIZ
TIIRKiYE'DE TEKEL SiGARA FAB-
RiKALARINTN ozELLE griRiLME_
Si KoNUsU, TURK TUTUNU vE
TUTUN UnnriciInRiNiN VE TU-
rUN UncriciLERiNiN KADERiN-
DEN SOYUTLANARAK HER HANGi
BiR 6zELLE$TiRME KoNUsu ciBi
ELE ALINAMAZ.
BU 9TPLAK GERCEK ORTi_t nrqnz

VE GORMEZLiKTEN GELiNEMEZ.
HiC BiR GEREKCE BU i$iN vE_
BALINDEN KURTULMAYA YET-
MEYECEKTiN. rUrUN UNOriCi-
LERiNiN VE ONLARIN COCUK-
LARININ iTi NIi BUNU YAPAN-
LARIN YAKASINDA OLACAKTIR.
HUKUMET ADINA YAPILAN ACIK-

LAMA LAR, rUrUiV UNETiCiIENiNi
VE SEKTORDE CALI$ANLARI ASLA
TATMIN ETMEMi$TiR. Onr,an
TEKEL SIGARA FABRiKALARININ
OznllngriRilMEsiNE KESiN o_
LARAK KAR$TDTRLAR VE 6Znt__
LE$TiRMENIN OUnOURULMASTNT
isrnuoxrnDiRLER.

UNUTULMASIN Ki
rUnriyE'DE DE YAR.
GIqLAR VARDIR.

TAr0il pLATFof,friu

Bu durumda igerde Turk tiitiinu
kullanrmrnda meydana gelen ve siirece$i
anlagilan gerilemeden do$acak olumsuz
sonuglann ihracatla telafi edilemeyecegi
yadsmamaz bir gergek olarak ortadadrr.

Sonug olarak 2000'li ytllarrn bagrnda
Yurdumuzda i9 ttiketim igin 40.000 ton,
ihracat igin 100.000- I 10.000 ton olrnak
iizere toplam 150.000 ton tiittine se_
reksinim olrcak ve Tiirkiye'ni" f[rf
tiEiirr ibetlminin 150.000 ton diizevine
indirgenrnesi zorunlu hale getecetirr.
Halbuki Tii,rkiye'de tiitiin inetimi
1994 187.000Ton
1995 204.000 Ton
1996 230.000 Ton
t997 300.000 Ton

Olarak gergeklegmig, l99g iiretim
hedefi 230.000 Ton (+ %10) olarak
belirlenmigtir.
Agrkga gtiriiliiyor ki yurdumuzda Tiirk

tiittnii iiretimi Oniimiizdeki yrllarda
dramatik gekilde azalacaktr. Kagrnrlmaz
olduSu agikar olan bu akrbet, btiyiik
iiretici kitlelerinin tiittin tanmmr terk
etmek zorunda kalacaklarmm ve bu
vatandaglarrmrzm katlan imaz s.elir
kayrplarrna u$rayaca$rn rn karutrdr.
SONUQ: BU GERQEKLER oR-

TADA irrN oznllrgrinur
YURTSEVERLiKLE BAGDA$MAZ

Tekel sigara fabrikalarrnrn dzel-
legtirilmesi ve bazt Tekel markalanrun
iiretim hakkrnrn devri konusu, Tiirk
tiitUn[ iiretim miktarrna yapaca!:
olumsuz etkiden soyutlanarak herhanei
bir Ozelleqtirme projesi gibi eie
alrnabilecek bir konu degildir. QUnkU
Tiirkiye'de tiitiin iiretimi 500.000 ailenin
yani yaklagrk 3.000.000 vatandagrn
gegim kayna$rdrr. Bu nedenle sisara
fabrikalarrnrn tizellegtirilmesinin itirk
tiitiinii tiretim miktanna ve sonugta tiitihl
0reticilerinin ekonomik ve sosyal
hayatrna yapacapr olumsuz etki son

6
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RESM i GAZETE
Bakanlar Kurulu Kararr
Karar Sansr: 97110387

25 Arahk 1997-Sayv 23211

Ekli "Yaprak Tiifi.in ve Tiitiin Mamullerinin Uretimi, Sattgt ve ithalatr, Fon Alnmasr ve Bu Fonun Kullanrlmasrna Dair Usul
ve Esaslar'da Degigiklik Yaprlmasrna iliqkin Karar"m yUriirlii[e konulmasr; Devlet Bakanh[r'run 9/1211997 tarihli ve 3291
saytltKanunun 17'ncimaddesinegdre,BakanlarKurulu'nca9/1211997 tarihindekararlagtrrlmqtrr

SUleyman DEMIREL
CUMHURBA$KANI

Mesut YILMAZ
Basbakan' I.SEZCIN

Milli Sav. Bak. Ve Ba5b. yrd
B.ECEVIT
Devlet Bak. Ve Ba5b. Yrd

Y.SECKINER I.SAYGIN
Devlet Bakanr Devlet Bakanr

I.SEZGN M.GURDERE PTof.DT.$.GUREL I.SAYGIN
Devlet Bakanr V. Devlet Bakanr Devlet Bakanr Devlet Bakanr V.

R.$AHiN
Devlet Bakanr

G,TANER H:OZKAN
Derlet Bakanr Devlet Bakanr

B.KARA
Devlet Bakanr

M, BATALLI O.SUNGURLU
Devlet Bakanr AdaletBakanr

Y.roPcu H.i.0zsoY
Bayrndrrlrkve SaphkBakanr
iskan Bakanr

M.C.ERSUMER i.TALAY
En.ve Tabii Kay. Kiilttir Bakanr
Bakanr

M.BA$ESGiOGLU prof. Dr. $. GUREL Z.TEMIZEL
Igigleri Bakanr Drgigleri BakanrV. Maliye Bakanr

N.MENZiR M.TA$AR
Ulagtrrma Bakanr Tanm ve Kciyigleri

Bakanr

prof.Dr. H.S.TURK ProfDr.S.\'ILDIRM

Devlet Bakanr Devlet Bakanr

DT.I.QELEBI M.YILMAZ
Devlet Bakanr Devlet Bakanr

R.K.YUCELEN H. G E M i C i
Devlet Bakanr Devlet Bakanr

H.ULUGBAY
Milli Egitim Bakanr

Prof.N.qAGAN y.EREZ
Qlg. ve Sos.Gvn. SanayiveTicaret
Bakam Bakam

C.KAVAK
Devlet Bakanr

E.A$rK
Devlet Bakanr

i. G U RDAL E.TARANoGLU R.K.YUCELEN
Turizm Bakanr Orman Bakam Qevre Bakanr V

Yaprak Tiitiin ve Tiitiin MamullerUretimi, Satlgl ve ithaiatr, Fon Allnmasl ve Bu Fonun Kullanllmaslna Dair
Usul ve Esaslar'da Defigiklik Yaprlmasma ilighin Karar

Madde 1- 8/81986 tarihli ve 86/10911 sayth Kararnamenin eki Usul ve Esaslarm 5'inci maddesinin (a) fikrasma agagrdaki
ifade eklenmigtir.
"Ayrtca TEKEL kendine ait sigara markalartnt, fabrikalannr ve di$er varhklarr tahsis etmek suretiyle ortaklklar tesis edebilir."
Madde 2- Bu Karar )'a)'rmr tarihinde liiri.irliile grrer.
Madde 3- Bu Kararr TEKEL'in ilgilendirildigiBakan y0niflir.

YTIKSEK PLAI\LAMA KURULU
Tarih: 15.12.1997
Karar No: 97lT-90
Konu: TEKEL Genel Mtidiirlti$ii'niin British American Tobacco (BAT) Firmasr ile Kurulacak OrtakhEa o/o48 Orarunda
iqtirak Etmesi. -

Yiiksek Planlama Kurulu'nca;
DevletBakanh$r(SayrnEyiipA$IK)'n l.l2.l997tarihve 1056 sayrh y'azrsr dikkate alurarak; ingaat ipleri tamamlanmak

iizere olan Akhisar Sigara Fabrikasr'nda Samsun ve Yeni Harman Sigaralan ile British American Tobacco (BAT)'nun
uluslararasr markalartnln iiretilip pazarlanmasr amacryla TEKEL ile BAT tarafindan 280 milyon $ sermaye ile
kurulacak ve yrlda 25 milyar adet sigara iiretim kapasitesine sahip olacak ortakhsa TEKEL Genel Miidiirliigii,niin
Akhisar Sigara Fabrikasl bina ve arazisi ile nakit veya yaprak ttitiin olmak iizere toplam 134.4 milyon $ kargrlgr X+A
sermaye payl oranmda kaillmasma, 233 Sayrh Kanun htkmUnde Karamame'nin 27. Maddesine gore karar verilmiqtir.

Bagkan A.Mesut YILMAZ Bagbakan
uyeler: Biilent ECEVIT ismet SEZGiN Giineg TANER H. Hiisamenin ozraN Igrn QELEBI yahm EREZ
ZekeriyaTEMiZEL Yagar TOPQU Mustafa TA$AR M. Cumhur ERSUMER piof. Dr. Orhan GUVENEN
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ORHAN BATTA
TEKcTDA-is sENDiKAsr

GENEL BASKANI

sAYrN rtrnx-ig BA9KANTM,
nnGnnr,i BASIN MENSUpLARI,
sEvcir,i ARKADA$LARrM,
TEKEL' deki 0zellegtirme girigimlerini

konu alan bu basm toplantrsr igin
biarcya gelmig olan sizleri, sevgi ve
saygtlarmla selamhyorum.

Tiirkiye'de son giinlerde estirilen
Ozelleqtirme uygulamalarlnln son
halkasrnr, tiitiin sanayiimizin ulusal
temsilcisi TEKEL olugturmugtur.
Kurulugu 1862 yillannda REJI

idaresiyle baglayan, Cumhuriyet
dewimimiz ile birlikte ulusalkurum olan
TEKEL'e dewedilen tiitiin sanayiimiz,
kiiresellegme adr verilen yeni s0miirii
diizeninin kurt kapanrna terkediliyor.
E$er, son girigimler amacrna ulagrsa,
Tiirkiye tiitiincUlii$iine elveda demeye
gimdiden hazrlanmahdr.
TEKEL, Akhisar Sigara Fabrikasr'nda

British American Tobacco (B.A.T.) fir-
masr ile bir ortaklft kurma anlagmasr
yapm$tu. Ortakhk anlagmasr YUksek
Planlama Kurulu'nun onaymdan gegmig

bulunmaktadr.
Tiirkiye'nin ulusal t[tUn ve sigara

sektOrii, gegmigi 70'li yrllarn sonlanna
kadar tzanan bir gOkertme planmm
kurbam olmugtur. Amag, geng niifusu ile
cazip bir pazar olan Ttirkiye sigara
piyasasmr, gok uluslu sigara firmalarura
peqkeg gekmektir.

TEKEL'in Ozellegtirilmesi mi, ya-
bancrlagtlnlmasr m oldu$u belli olmayan
bir modele kurban edilmesi yolundaki
her tiirlii idari karar ve igleme imza
koyanlar, bu iilkenin ulusal ba$rmszhk
ideallerine ihanet etmig olmanrn
kahredici yiikiin0 vicdanlannda his-
setmelidirler.Son derece agrk gerekgeler
kamuoyundan gizlenmekte; yalanlarla
iistii 0rtfllmeye gahgrlmaktadrr. igte
yalanlar:

I.TEKEUiN MODERNiZAS- YON
iqiNylrnrMYAPAcAK GUcU
YOK.YANLT$!
1997 yrh satq hasrlafi 397 trilyon TL

olanyine buyrl kamuoyuna 16l trilyon
TL kaynak aktaran, 15 trilyon TL kar
edecepi diiqiiniilen TEKEL'in, yatrm
giicfl yokfur demek, miiLrnkiin defiildir.
TEKEUin malvarhSr envanterini gr-
karmak bile yillar alr. Hayr. Amag,
sigarayr kamu igletmesi i.iretmesin, gok
uluslu firmalar iiretsin. Kaynaklar onlara
gitsin. Hazineye saSladrgr katkr payr
daha diigiik olmasrna ragmen, kamu
yerine dzel sektOr sigara iiretsin deniyor.
Yola gftrg nedeni belli. Parsayr gok-
uluslu firmalar gOtiirstin. $u anda 400
trilyonluk hacmi olan sanayiden kamu,
dolayrsryla toplum pay almasur.

2.GUMRUK ninr,iGi ir,r rn-
KEL REKABET EDEMEYECEK
HALE GELECEK. YAITLI$!

Avrupa Bkligi tiyeleri tiitttr iireten
tilkeler degildir. Urettikleri sigaralarda
hammadde olarak ttitiin ithal et-
mekledirler ve maliyetleri nedeniyle
perakende satry fiyatlan l-1,5 Dolar'm
altma diigmektedir. TEKEL in GUffiiik
Birlifi sonucunda rekabet etrne $ansl,
y alnrzsa yizde yiiz yerli tiitiinle Dretilen
markalarda olabilir. Yani SAMSUN,
yani MAIJTEPE. Bu iiriinlerin fiyatlarura
yabancr markah sigaralann ya da yabancr

tfitUnle harmanlanmrg sigaralarrn
inebilmesi miimktin delildir. Onun igin
de asrl hedef bu markalan piyasadan

silmektir. $imdi HiikUmet kalkmrg bu
markanrn iiretim hakkrnr sanki kuzuyu
kurda emanet eder gibi, rakibi olan bir
firmaya veriyor. Qok uluslu firmalann
direnen ulusal firmalarr yok etmek igin
uygulad$r, rekabet edemiyorsan satrn al
ve erit politikasr gimdi burada igle-
tilmektedir.
3.EKicilERiruiz nu cELi$ME-
DEN ETKiLENMEYECEK YANLI$!

500 bin ekici ailesi toplam ikibuguk
milyon kigi, tiitiin ziraafi ile
yagamaktadrr. Dogu ve Giineydolu
B0lgesindeki yo[un igsizlik ve gelir
da$rhmr bozuklu$u ortamrnda,
tiitifurciiliik, ciddi bir gelir kaynalrdr.

$imdi ekicilere diyorlar ki, "siz merak
etmeyin, bizflitiinii ayrr bir Genel Mii-
dtrltik yapacaSz, destekleme ahmlannr
yapmaya devam edece!i2". Bir Hti-

kiimet, Once, vatandaglarrna diiriist
olmaya borgludur.

Bugiine kadar Hazine adrna
destekleme ahmr yapan kurum kim?
TEKEL. Hazine'den alacaprnr tahsil
edemedi$i igin btiyiik bir yiizsiizliikle,
vergi yiizsiizii ilan edilen kurum kim?
TEKEL. TEKEL bu ahmlarr hangi
parayla yapryor? Hazine verdiSi igin
deSil, giinde 1,5 trilyon TL satrg hasrlatr
olduSu igin yapryor. Bu hasrlatr neyle
saphyor? Urettigi iirtinlerin sayrgryla
elbette.
IMF dayatmalarr ile destekleme

ahmlarrnr srnrrlama baskrsr altrnda
bulunan Hazine, TEKEL olmakszm
hangi parayla bu ahmlarr yapacak?
Biitgenin Yo40' m rantiyeye aktarrken,
tiitiinii nasrl destekleyecek?

Ekici bir stire sonra, tiitiinti satacak
yer bulamayacaktrr. Tiiccarrn ve
uluslararasr firmalann insafina kalrmg bir
gekilde fiyat pazarhsr yapma gansrm bile
bulamayacakt v. Zaten y erlittitiinle imal
edilen sigaralar piyasadan kalkacagrna
gdre Tiirk ttitiinleri yabancr harmanir
sigaralarm Yols'lik dolgu maddesi
olmaktan Oteye gidemeyecektir. igte
btitUn bu gergekler ekicilere
anlatrlmryor. Ekicilerin odalan da siyasi
partilerle olan kan baplan nedeniyle
mensuplarma gergekleri anlatmryorlar.
Tiittinde gok krsa bir siire sonra, drga

bafrmhhk olgusu kagrnrlmaz hale
gelecektir.

4.TEKEL AKHiSIR SiCNRE MN.
RiKAsr iqiN onraKt,rK TEsis
EDERKEN,COK iYi KO$ULLAR-
LA ANLA$MA YAPTI. YANLI$!
TEKEL, birylda, gu andaki fiyatlarla

89 trilyon TL satrg hasrlatr sagladrlr
markasr, SAMSUN'u, 100 milyon dolar
yani gimdiki kurla 20 trilyon TL gibi bir
bedelle 49 yrlhlrna kirahyor. Bu
anlagmanm neresi iyi? TEKEL, fabrika
grkrg fiyatr iizerinden %o6,5 orannda
isim hakkr alacak. Sn. Bakan Meclis'teki
konugmasmda diyor ki," SAMSUN' un
son yllardaki kan%o6'lar civarmda, biz
bunu o/06,5'a gektik, gok iyi paznhk
yaptrk."diyor.
Birincisi. TEKEL in kar oranr fabrika

gftry fiyatrrag0re deiil, perakende sat4
fiyatrna gtire tespit edilir. 90 bin lirahk
SAMSUN' da bu oran Yo2,3'tir. Ama
bu 2,3'liik miktar, fabrika grkrg fiyatmrn

\g

TEKGIDA-I$
HABERBULTENI
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046,5'inden tam 738 TL fazladtr.
ikincisi, qu anda TEKEL iirtinlerinin
perakende satl$ fiyatlart, olmast
gerekenin alttndadtr. Yani zam
yaprldr[rnda, bu 738 TL lik fark daha

da biiyiiyecektir. Karh anlagma bu
mudur?
TEKEL, piyasaya bugiinkii kur

nedeniyle 1.336.000 TL ye satabilece$i

iglenmiq yaprak tiitiinii, ortak oldu$u

firmaya 369.000 TL bedelle vermek-

tedir. Karh anlaqma bu mudur?

Denebilir ki, kendi ortak olduSu
firmaya veriyor. TEKEL'in bu ortak-
hJ<ta goSunluk hissesi yoktur. Yiine-
timde afrlft B.A.T. firmasrna aittir.

Stratejik ticari karar alma noktasrnda,

TEKEL in hiqbir a$uh$r yoktur. Ne ol-
dulu belli olrnayan bir veto hakkmdan

soz edilmektedir. TEKEL' in payr zarnarr

iginde eritilebilir ve eritilecektir.
SAMSLIN sigarasmm belli miktarlarda

iiretimine devam edilmesi iqin higbir
tinkoqul da kabul edilmemigtir. Yani, o
gok civiintilen %o6.S'lik isim hakkt
SAMSUN sigarastntn [retiminin
diipmesi halinde higbir anlam ifade

etrneyecektir.
B.A.T.'ninmi, firmantnmr Odeyecepi

belli olmayan 100 milyon dolar pegin

olarak dahi ahnacak de$ildir. 7l'1 pegin,

kalant 3 ytl sonra ddenecektir. Yani

SAMSUN . kendi bedelini kendi 0de-

yecektir.
Karh anlagma bu mudur?

5. PAZARLIKLAR GiZLi KA-
PILAR ARDINDA DEdiLDiRDE.
NiYoR. YANLI$!

Madem gizli delildi, neden ihale

agrlmadr? Neden sadece teklif almak

suretiyle pazarhkyaprlrmgtr? Ayni olarak

konan sermayenin yani fabrika binast ,
arazinin deseri, yapraktiitiin bedeli nastl

ve hangi usullerle tespit edilmigtir?

$u anda yururlukte bulunan bir
Ozellegtirme Kanunu vardr. Bu kanuna

gdre TEKEL in varltklanrun satqt dzel

bir kanun gerektirmektedir. Neden dzel

kanun gtkarmak Yerine, TEKEL'in
gogunluk hissesinin bulunmadtIt
yabancl ortaklara varlftlan devredil-

meye gahgrlmaktadrr

6.SERBEST REKABET ORTAMI
OLU$ACAKTIR.. YANLI$!

igte asrl biiytik yalan budur. Sigara

sektOrii tiim diinyada tekelci bir yaptya

sahiptir. Tiim diinya pazarrnr iig be;
gokuluslu firma elinde tutmakttr.
Halihazrrda Ttirkiye'de dahi TEKEL in
drgrndaki Pazar iki gok uluslu firmaca
paylagrlmrg durumdadr. Yani, kamu
girigiminin tekelini kaldrrrken, piyasa,

0zel sektOr tekeline terkedilmektedir.
Toplumcu bakrg agnmdan esasen yapsal

6zelli$ itibariyle tekelci vasfi a$u basan

bir pazarda,Ozel sektOr yerine kamu

tekelinin hayatiyetini siirdiirmesi daha

uygundur.
Biz TEKGIDA-I$ Sendikast olarak,

ulusal varhklarrmtzn yabancrlara pegkeg

gekildiSi cizellegtirme girigimlerine,
ya$ma ve talan dUzenine karqtYtz'

Qalrqanlartnrn temsilcisi olarak,
TEKEUi yoketme planlarrm durdurmak

igin bagta hukuki yollar olmak iizere her

tiirlii megru miicadele kanallartnt
zorlay aca$rz. Dava agma ha ntlklar tmtz
devam etmektedir. Hukuksuzlu[u hakim

krlmak isteyenlere verilecek en giizel

cevap yine hukukla olacakttr.
(Bu yazr TekGrda-ig Haber

Btilteninden ahnmrshr.)

a

SENDIKACILIGA MERHABA
NEDiM KARASULU

TURK TARIM.ORMANVE GIDA
SENDiKASI ISTANBUL SUBESI Z. BA$KANI

BilindiSi iizere Tekel Genel Mti-
diirtiifti iq yerlerinde bizlerin (Tekel

Kamu Qahganlarrnrn) Resmi Gazetede

yaynlanarak yiiriirliilUle giren kanun

gergevesinde girebilece$imiz yasal iki
sendika bulunmaktadrr.
Bu iki sendika,iki Konferasyon gahsl

altmdadrr. Bu Konfederasyonlardan
birisi Tiirkiye Kamu Qahganlarr
Sendikalarr KonfederasYonu
(KAMUSEN) di[eri ise Kamu
Emekqileri Sendikalan Konfederasyonu
(KESK)'dir.

Tiirkiye Kamu Qahganlarr Sendikalart

Konfederasyo nu 1992 yrhnda kuruldu.

iq kollarr iiaerinde yaptlanma giderek

giinden giine biiytidii ve bugi.in sekiz
yiiz bin civarurda iiye saysma ulagarak,

Tiirkiye'de Kamu Qahganlarrun (Tiim
657 tabii ve s0zleqmeler dahil) kattldtlt
en biiyiik sendika Konfederasyonu
haline seldi.

TUrk Tartm-Onnan ve Grda Sendikast

istanbul $ubesi Tork Kamusen'in
btinyesinde I Mart 1997 Yrltnda
istanbul'da Tekel'in geqitli iqyerlerindeki

Kamu gahganlan tarafinda kurulup, yetki

almrgtrr. Sendikamrz 6 Temmtz 1997

Giinii ilk genel kurulunu gergeklegtirerek

ydnetim kurulunu segmigtir.

Tiirk Tanm0rman ve Gtda Sendikast

istanbul $ubesi gok krsa bir stire Once

kurulmasrna ra$nen sadece Tekel Genel

Miidiirliis0niin istanbul'da bulunan ig
yerlerinde oye sayrsr 500'e ula;tr. Tekel

Genel Miidiirlug0niin drgrndaki Kamu

Kuruluglarrndaki ig yerlerinde bulunan

0ye sayrst ise 2000'i agm4 bulunmalcadn

Sendikamrzrn tanlnmasl ile beraber
gelecek giinlerde iiYe saYtmtz i9

kolumuzda giderek gof,alacaktr.

Sendikal haklarla beraber Tekel Genel

MiidiirliiSiiniin btinyesinde olugturulacak

Toplu S0zlegme g0riigme masasrna tek

ihtisas sendikast olmast nedeniyle Tiirk
Tarrm-Orman ve Grda Sendikasr isanbul
Subesi olarak katrlacakttr.

Sendikacrlk anlaygrmz;
Temiz, ilkeli, hig bir ard niyetli kurum

ve kuruluqlann payandasr olmaYan,

onlann miidafaasnl yapmayan, bayralmt
ta$rmayan, sOzciilii$iine soyunmayan ve

onlarrn tistUnde kalarak Ulkemizin
b0liinmez biitiinltliine, bayra[tna
saygrh her zeminde iiyelerinin haklarmt

arayan savunan ve her ttirlii sorununa

akrlcr gOziimler iireten Demokratik,

Qa[dag, Kattltmct bir sendikactltk
anlayrgrdr.

Tiirkiye KAMUSEN demokratik
tepkile-ri devlete ve rejime
yOnlendirmeyecek, kamu diiz enni zaafa

ve ideolojik gOste rilere dtinUqtiirmeyen

bir sendikacrhk anlaygtdr.
"Hak verilme z, ahnr. Birlikten kuwet
dopar." ilkesiyle 0rgtitlii bir toplum igin

Tekel Genel MtidiirlUsii biinyesinde
bulunan Tiim Kamu Qahganlarrnl Tiirk
Tarrm-Orman ve Gtda Sendikast'na
katrlmaya gagrryor ve bekliy oruz

Sayglanrruda



rtirUN rrsprnuni
ornnroi
sr.iLruNi

H.VaKTf MERCIMEK
Tiittin Eksperi

vakifm@hotmail.com

Bugiin, bilginin gok hrzh olarak
iiretildigi ve krsa bir siire igerisinde
gegerlililini yitirdili bir gapda
yagamaktayz. Bu nedenle bilgi gaf,r ,

insanlar ve kuruluglar arasrnda bilgi
aktanmrnrn hrzlr ve etkin olarak
yaprlmasrnr gerektirmektedir. Bu
ihtiyaglan kargrlamaya yOnelik gabalar
sonucunda 1980'li yrllarda iletigim ve
bilgisayar af,lan konusunda Onemli
geligmeler olmugtur. lnternet bu
geligmelerle birlikte ortaya grkan ve
birgok bilgisayar sisteminin birbirine
balh oldugu, dUnya gaprnda yaygn
olan ve siirekli btyiiyen bir iletigim
agrdr.

Internet, insanlann her gegen giin
gittikge artan "tiretilen bilgiyi saklama/
paylaqma ve ona kolayca ulagma"
istekleri sonrasnda ortaya grkmrq bir
teknolojidir. Bu teknoloji yardrmryla
pek gok alandaki bilgilere insanlar kolay
ucuz, hrzh ve giivenli bir gekilde
erigebilmektedir. Internet'i bu haliyle bir
bilgi denizine, ya da biiyiikge bir
ktitiiphaneye benzetebiliriz.

Internet, deSigik protokoller aracrhir
ile, insanlara "bilgiye eriqim" imkanlarr
sunar. Yani , internet yardrmryla "her
9eqit" bilgiye erigebilirsiniz.igerik
bakmrndan, Intemetin sunduklan bazen
insan hayal giiciinU zorlayacak
boyutlara varmaktadrr. Vizyondaki
filmlerin krsa tanrtrmlannr kolayca
evimizdeki ekrana ta;ryabilir ya da
Amerikan Kongre Kiitiiphanesi'nde
tarama yapabiliriz. Tubitak Argivine
baglanrp Bilim ve Teknik dergilerinin
yeni ve eski sayrlannr tmayabiln,yaziur
okuyabiliriz. Bagka bir Ornek olarak ,
katrlmak istedipimiz bir bilimsel
toplantrya bildirimizi, Internet
iizerinden gOnderebiliriz. Ornekleri
arttrrmak mUmktin. NASA servislerine
baglanrp, son uydu fotolraflannr
tarayabiliriz; ya da giir Argivlerine
baglanrp giirler okuyabi I iriz.

Internet, her tiirlii devlet kurumu
igindir. QUnkU geffaf devlet olmanrn en

Internet nedir?
kolay yoludur. T.B.M.M oturumlannda
hangi milletvekili ne sdyledi, hangi
bakan ne cevap verdi gibi sorular ,

Internet'te sizden beg altr tug kadar
uzaktadr. Devlet istatistik Enstiflisiintn
en son bilgileri gok daha yakmdadr.
Evinde o akgam ne pigirecegini
dtigiinenler igindir, giinkii her iilkeden
binlerce yemek tarifi Internet'tedir.
Yalntz oldupunu diigiinenler igindir ,
gtnkii l0 milyon insan size sadece bir
kag tug uzakkktadrr. OzUrlU insanlar
igindir, giinkii onlar igin yaprlanpek gok
gahgma Internet tizerindedir. Internet:
. 1997 sonu itibanyla 100.000.000'u
a;km insanm kendi arasnda etkilegti$i,
bilgi de$ig-tokugu yapabildif,i ve kendi
yazrsrz kurallarr olan biiyiik bir
topluluktur.
. Pek gok yararh bilginin bir tuga
basmak kadar yakrn oldufu dev bir
kiittiphanedir.
. 1997 sonu itibarryla , 20.000.000' u
agkrn bilgisayarrn bagh oldugu gok
bUyUk bir bilgisayar ve iletigim alrdrr.
. Kiqilerin deSiqik konularda fikirlerini
serbestge sOyleyebilecekleri ortamlar
banndrran bir demokrasi platformudur.
. Evden alrg-verig , bankacrlrk
hizmetleri , radyo-televizyon yaymlan ,

giinltik gazete servisleri vb gibi
uygulamalan ile ashnda internet aynr
zamanda bir hayat kolaylagtrncrdrr.
Kimsenin tek baglna sahip olamadtfr
ama herkese ait olan Internet .

srnrrlar, iilkeler ve her tiirlii aytrtmcl
unsurun diinyamrzr bitldiigii
giiniimiizde sihirli bir defnek gibi
tiim insanlarr kucakladrfrndan dolayl
herkes igindir.

INTERNET'TE TUTUN
Internette bilinen bir adrese do[rudan
gidebilmek miimkiin oldulu gibi
aranarak bir veya birden fazla" anahtar
kelimeleri", "atama motoru" denilen
vastalarla aramakta miimkiindUr.Arama
motorlarrnrn en Onemli Ozelligi
"driimcek" adr verilen programlar
olmasrdrr. Bu programln ozelli[i
"kendilerine site yaratrp, sitesini
pro$ama kaydedenlerin siteleri tarayrp,
kataloglayrp, giincel Iegtirmesidir. "

10

Tiitiin kelimesini arattrgrmrzda
Oniimiize grkan 545 veb sayfasrnr (yani
yanldrpr tarih olan 20.02.1998'de 545
dOkiimde tiittin kelimesi gegiyordu) ve
bu sayfalarrn agrlrmrnl tek tek
inceledilimizde golunun , fiyat
hareketleri,enfl asyona ydnelik istatistik
bilgiler ile T.B.M.M tutanaklarrnda
ttittinle ilgili yaprlan konugmalar
oldu$unu gOriirtz..Bunun haricinde
ti.itiin ile gegimini sallayan gehir tantrmr
veya baghca gelir kaynaklarr tiitiin olan
i.ilkelerin tanrtrmr, otel tanrtrmr (Akhisar
Ttitiin oteli ) , igerisinde ttittin kelimesi
gegen giirler, kitap tanrtrmr, ig-rehberleri
ktsmmda tUtUn ile u$ragan firmalar ve
adresleri gibi.Qegitli kurumlar tarafindan
sigaranrn kOtiilii$i.inii anlatan veb
sayfalan ve siteler oldukga fazla yer
almakta, TUBiTAK tarafrndan
Mtihendis kapsamtnm anlatrldr[r tiitUn
teknoloji miihendisinin de kapsamrnda
bulundugu TUBiTAK sitesini gdrmek
mi.imktin oldu$u gibi,Qukurova
Universitesi tarla bitkileri briliimiiLnce
513 kodlu konusu "Tutun biyokimyasr
ve kalite kontrolii , yeni hasat edilen
tiittinlerin kurutrnadan sonraki kimyasal
degigiminin. .. Fermantasyon ve kimyasal
bilegiminin tiitiin kalitesi igin cinemi ve
kalite ile iliqkisi." Olan yiiksek lisans
mevcut.

Tiitiin ile ilgili bu kadar geniq bir
yelpaze iginde ttitiin yetigtiriciligi veya
tiitiin sektdrUnii yiizeyselde olsa anlatan
biryazr bulamadrk.

Gergi iginde T.B.M.M KfltUphanesi
mevzuat b0liimiiniin gdstergeler
ktsmrnda Ttitiin Eksperi tanrmrnrn
gegtigi b0liim var.Ama Tiittin
Eksperini dar kapsamda da olsa anlatan
hig bir yazr bulamadrk . Ti.iti.in Eksperi
kimdir, ne ig yapar, ekonomik ve sosyal
srkrntrlarr nelerdil mesle$in gegmigi ,

ti.ittin politikalarr oluqturmadaki rolii
ve gimdiki etkinligi vs gibi . Ttittin
Eksperi ile ilgili konulara saShkh bir
pekilde ulagabilmek ; veya tUtUn
konusunda ara$trma yapacak kigilerin ,

konu ile ilgili bilgilere ve verilere
ula;abilecekleri veb sayfasr, derne$imiz
tarafindan olugturulacak sitede
bulunacaktrr.(Ayrrca isteyen her
arkadagrmza sanal email sitelerinde ,

email adresi verilecek, arkadaqlanmrzm
arada bir kendi adreslerini voklavarak
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Son gfmlerin gtudemdeki konusu
olan Akhisar sigara fabrikasrnrn
oraklft yoluyla dewi ile Samsun ve
Yeni Harman sigarasmm marka dewi
konusunda superonline isimli servis
sa$layrcrrrn konu hakklrdaki forumuna
katdmak , gOriiglerinizi sunmak, daha
evvel gOriigiinii sunmug olan
katrhmcilara cevap vermek miimktin .

Yeyabazt bedavaveb sayfasr agrp kendi
g0r0glerimizi sunup , ilgi gekici siteleri
kend i sayfam va b aSlamakta miimkiin.

Ama ttim bunlara kar$r'tobacco"
deditimizde kar;rmrza tam 50.616 adet
veb sayfasr grktr.ingilizce bikneyen biri
olarak, bu sayfalarrn irili ufakh sigara
endiistrisi veya tartml ile upragan
yizlerce girketin ; gerek kendi tanrtrmr
gerekse ihtisas konusu edindigi tiitiin
sortu hakkmda yetigtirilicilifinden,
igleme ve mamuliine kadar ki seyrini
izleyen tanltrm sayfalarr ve
bilgilendirmenin mevcut oldugunu
gdrdtik . "www.Tobacco.org" sitesine
gittigimizde son giinlerde A.B.D ve
Kanada'da faaliyet g0steren yazit ve
gdriintiilii Medya Kuruluglarurur tiitiinii
konu alan yazt ilzetlerini (98'in ocak

RAHiPLER VE SIGARA
Sigara igme ahgkanftlr olan iki rahip dua e-
derken sigara igmek isterler . Bu nedenle Kar-
dinalden izin almak igin miiracaatta bu-
lunurlar. Ancak birinci izin koparrrken ,

ikincisi izni alamaz. Bir sEre sonra arkada$uu
sigara igerken gdren , ama kendisi izin ala-
mamrg olan rahip hayretle , "IQrdinal neden

sana izin verdi de , bana vermedi ?" diye sorar.
Cevap vecizdir." Qiinkti sen dua ederken
sigara igip igemeyecelini sormu$ ve izin
alamamrgsn . Ben ise sigara igerken dua edip
edemeyecefiimi sordum ve olumlu cevap
aldrm."

cUNDE Uq sicana
Doktor hastayr iyi bir muayeneden gegirdikten
soffa ;

-Giinde en qok iiq tane sigara igeceksi4 demig.
Bir tane fazlasrna izin yok . Bir ay sonra
hasta ile doklor tekrar bulugmug ;
-Sigarayr ikiye indireceksin , demig doktor ,
bir ay sonra yine gel gdrece$im .

Bir ay sonra doktor sigarayt bire
indirmig aradan bir ay daha gegmiq;
Sigarayr tamamen brrakmanm zamam geldi ,
demig doktor biliyorum zor olacak ama bagka
yolu yok .Sigarayr mutlaka brrakacaksm.

aynda gftan toplam yaa adedi 250 nin
ilzerinde idi.); www Tabacco Mak.
Sitesinde, ttittln sekt0riindeki yeni
makineleri, tarutrnl ve reklammr gOriiriiz

Diinya da en biiyUk kitap satrcsr
oldutu sdylenen Amazon yaym evinin
sitesinde, binlerce kitabm iginde 650
adet tiitiinle ilgili eser bulunmaktadrr .

Bu kitaplarm 0n bilgilerinde isimleri ,

igerikleri , fiyatlar4 mevcut olup
olmadrlrm,mevcutsa veya depilse kag
giinde temin edileceSi krsaca
yazmaktadrr. Bu kitaplarl tek tek
incelediSimizde gogunun insan saphgrm
olumsuz y0nde etkilemesiyle ilgili trbbi
eserler , ban smm edebi eserler, bazsmrn
ise tiitiin sekrorii ile ilgili olarak tiitiin
yetiqtiriciligi, fabrikasyonu, hastalrklan
ve hasadmr anlatan eserler oldupunu
gOriirfiz.

Ttitiln d0nyasml gezmeye devam
ettipimizde diinyada tiitiin sektOrii ile
ilgili firmalar en azlndan adreslerini
gOrdugiimiiz gibi irili ufakh ABD'deki
Virginia-Burley iiretimi yapan gegitli
giftliklerin resimli tanftmlanna ve tiittin
hakkmda bilinebilecek teknik verilere
ulagmak miimkiin. Ozellikle tiitiin ve
mamulleri endiistrisinde , makine
teghizat imalatr yapan firmalarrn

FIKRATAR
-Ben zaten igmiyordum ki doktor bey, demig,
Siz tavsiye ettiniz diye baqladrm.

NARGiLE
Ustam Sadrk $ENDIL in bu iinlii hikayesini
srkrgtrkga ve yeri geldikge anlatrr yada
yazarrn Bdylece hem ustamr anmlg olur hem
de ta$ gediline koymug olnarunhazlanm bir
arada yagayamk, ekommisi bozuk 0lkemizde
hiq dcgilse bu konrrda ekonomik davranmrg

olunrm. A&m BEyiik efeleden, kiiffirbazrn
teki, Kimse dokmamryc.O'na boEma Meh-
met Efe dememigler. BE5nik day . Bir roman
gocufu hrtturmuq ; 'Bea Mehma Efe'nin
nargilesine dokamnm" diF .'Arnil sakn
bOyle bir ley yapma. Qot kfifrr eder.
"Dedilerse de "Bana knffir €tIn€?a demiS w
gitmig Mehmet efenin yanna *Mebmt Efe"
demig "biliyormusun ben Oyleyim Benim
annem de fena yolda bir kandrr, babam
annemi satrp aileyi gegindirir, kz kardegimi
de ben pazarlarrn, aynca husrzrm" deyince
Mehmet efe nargilesinden kafasrnr kaldrrmrq
ve "Sen ne istiyorsun evlat ?" diye sormug.

Roman gocutu da "Nargilene doku-
nacatmda" demig. Bunun iizerine Mehmet
Efe ;"Dokun oglum dokun , sana xiyleyecek

tarihgelerini , ilriinlerin , resim ve
Ozelliklerini anlatan tanrmlara srk
rastladr[rmrz siteler olmugtur. Adrnr
sanmr duymadrprmrz tiitiin mamulleri
iireticilerinin veb sayfasr olup , iirilrlerini
hangi fiyata ve nerede bulacagr
internette srk srk rastladrf,rmrz yerlerdir.
Kamu Kuruluglan arasnda bir gezinti
yapmaya kalktrprmrzda DPT,DiE gibi
kurumlann gegitli raporlarrnr ve
istatistiki bilgilerini gdrmek miimkiin
oldugu gibi faaliyetleri gok yaygm
olmayan Fidanlft Miidtirltgiine veya
Antalya Belediyesine ula;mak miimkijn.

Ama bir Tekel'i aradr$rnrzda
Medyatext servis saglayrcrda bir sayfahk
yertutan sadece tiretilen igkilerin reklamr
olup , ancak email ile ulagrlabilen
kapsamsz bir sayfa gdrdlik. G0ntl ister
ki ttitiinciiliik politikasrm uygulayan ve
denetleyen bir kurum olan Tekel ,
gahganlan ve mali tablosu ile btyiik bir
firma oldugunu ttm diinyaya
duyurabilsin. Devlete yaphgr katkl
gergek rakamlan ile ortaya koyulabilsin.
Ve en Onemlisi t0tilniin istatiski
bilgilerini, tiitiiniin yetigtirilmesini ve
uygulanan politikasr, ilk elden
okuyuculann hiznetine sunulabilsin.

laf mt kaldr?" demig .Bizim artrk bazrlanna
sdyleyecek lafrmrz kalmadl . Onlar magallah
kendileri igin ne sd,ylenmesi gerekiyorsa
sdyliiyorlar. Gergi birinin sdyledigini 6teki
inkar ediyor ama ...olsun , biz de Mehmet Efe
gibi onlarr anhyoruz yani.

NOTSadrk $ENDIL Tiitiin eksperidir.
Miijdat GEZEN

CTGARA lqtV SAIVOTU
Adamrn biri yetigme galtndaki o[lunu
ayagmm albna almrg , kryastya ddviiyor. Ama
ne ddvmek. Allah yarattr demeden yoldan
gegmekte olan Erzurumlu yetigip , gocugu
adnrnrn elinden akmg i
-Hele dur aga , demig ne yapiysen? Sugu ne
ki ddviysen?

Adam;
-Ahlakszhk yaptl , namusumu iki parahk etti
deyip anlatmaya baglamrg. Qocukta yok yok
hrszhktan , konu komgu kulairnrn uzrna
tecavi.ize kadar her gey var dertli baba her
geyi bir bir anlatmrg. Fakat Erzurumlu
sinirlenece$i yerde, dinledikge rahathyor.
Lafi bittikten sonra adamm srtrm srvazlamq;
-Eyi eyi , demig .Mesele yoktur .Bende Crgara
Igiy Sandrm.
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DERNEGIMIZIN
1997 YILI OLAGAN GENEL

KURUL TOPLANTISI
YAPILDI

Divan kurulurun tegkilini miiteakip
Bagkan Orhan 6ZET ozetle, "Tiirk
Tiitiinciiliifiiniin yagadr$r dar bo$azda
Tiitiin Eksperleri tek viicut olarak
durumun ciddiyetine vakrf , kendi
kaderini bu meselelerle birlegtirip
olaylarrn merkezinde yer
almrgtrr."diyerek konugmastnt
tamamlamrg, misafirlerin konugmast
igin sOz almak isteyenlerin olup
olmadrlrnr sornu$, talep olmadtSt
tespit edilince 1997 yth faaliyet
raporunun okunmasma gegilmiqtir.

Y0netim kurulu iiyesi A. Hamdi
GUMU$ tarafindan,Faaliyet Raporu

okunarak Ydnetim kurulunun ytl
iginde yapmrg olduSu galtgmalar,
Toplumsal ve Sosyal etkinlikler
ayrmtrh olarak ifade edilmigtir.

Faaliyet raporunun okunmastndan

sonra Mehmet qiZVtfLi, eyup
CtnqnoGou ve Kamil YAVUZ
ra-por hakkrndaki g0rUg,diigtince
ve 0nerilerini dile getirmiglerdir.

Daha sonra Denetim kurulu raporu
Kurul iiyesi Vakrf MERCiMEK
tarafrndan okunarak Genel Kurulun
onayma sunulmug ve oybirlifi ile ka-

bul edilmiqtir.
Kongreye g0nderilen bagan, dilek

ve kutlamalarr ihtiva eden telgraflann
okunmasr ile devam edilerek akabinde;

1998 yrh igin hazrrlanan tahmini
biitge yOnetim kurulu iiyesi Y. Turan
GULUMSER tarafindan okunarak
Genel kurulun gdriig ve Onerilerine arz

edilrnigtir.
Tahmini biitge iizerinde gOrii;

belirtmek isteyen grkmadt[tndan,
Tahmini biitge Genel kurul onayna
sunulmuq ve ydnetime Fasillar arast

aktarma yetkisi de verilerek oy birli$i
ile kabul edilmigtir.

Giindemin diger maddesi olan
dilek ve temenniler bOliimiinde
Ramazan GENQ, Mehmet CEYLAN,

iskender ERDOGMU$, Omer
HATiPOGLU, Ali BEKTA$, Mustafa
SEYDIOGULLARI ve ETKan

YUKSEL sOz isteyerek dzetle $u
ifadelerde bulunmuglardr;

Ati BEKTA$,
"Tekelin 0zellegtirilmesinin giindemde

oldugu gu giinlerde herkesin bu konuda

duyarh olmasr gerekti$ini vurgulayarak
Tiititn Eksperlerinin ve Tiitiin Plaffor-
munun ses getirici galqmalarl4 vakit
gegirmeden yeni politikalar ve gOziimler

Uretmesini."

Ramazan GENQ,
'oTiittin politikalarrnda Tiitiin Eks-
perlerinin ve iiLreticilerinin sOz sahibi
olmasr gerekti[ini, sigara fabrikalarmtn
Ozellegtirilmemesi gerektilini ve Tiitiin
Eksperleri Ytiksek okulunda Labo-
ratuarlarm kurulmasmt, uzmanlagmanm

sallanmasurt."

Mehmet CEYLAN
"Derne$in kurulug amact ve faali-
yetlerinin, tiitiinciilti$iin geligtirilmesi ve

ileri gtitiiriilmesi konusunda yofun
faaliyet g0steriknesi oldulunu belirterek,

camiadaki arkadaglann her tiirlii siyasi

tercihlerini bir yana braktp, gergekgi

tUtUn politikalan Uretilmesini ve bu
konuda mesleki a$rrlt$tn korunmast
gerekti$i."

iskender ERDOGMU$,
"Yeni yOnetim kurulunun , meslekteki
arkadaglarrmtza sendikal faaliyetler
konusunda gergekgi ve aydtnlattct
bilgiler sunmaslnln yararlt olaca$nt."

6mer HATiPOGLU
"Eksperlik mesleSinin eski ve kutsal bir
meslek oldu$unu vurgulayarak, arag-

tlrmacl bir ruhla, gahgma guruplan
geklinde bilimsel galtgmalarla, bu sd'z sa-

,t2

hipliginin kaybedilmemesini."

Mustafa SEYDiOGULLART,
"Moral de$erlerin yrprandr$r gtinUmiiz

Tiirkiye'sinde iyinin, doSrununun,
ahlaklrnrn korunmasr gerekti!ini
vurgulayarak, camianrn tek yiirek, tek
bilek oldutu zarnarr ancak, sorunlarn
g0ziilebilece$ine olan inancrnr.."

ErKan YUKSEL
"Du;runu umumiye' nin yeniden can-

landrrrlmaya gahqrldr$r gtniimiizde,
Eksperlerin gok duyarh olmasr gerek-

ti!ini." Hususlannda ifadelerde bulun-
muqlardr.
Bu arada Genel Kurula 218 Eksperin

imzasryla verilen cinergede meslekte
atamalann ve gdrevlendirmelerin siyasi

diigiince ve grkarlara gdre de$il, ye-

tenek, beceri, yasa, tilztik ve y6net-

meliklere gOre yaprlmast istenmig, bu
konuda gaba gdsterilmesi ve duyarhhk
yeni Y0netim Kurulundan talep
edilrniqtir.

Daha sonra giindemin 7. Maddesi

olan Y0netim. Denetim ve Onur Ku-
rullarmm segimine gegilmigtir.

Yaprlan segimler sonucunda YOnetim

Kurulu Asil i.iyeliklerine Faruk
GULPINAR, VaKTf MERCIMEK, SeI-

gut OzenCeNE,Y lmaz TEKAX Ka-
srm DEMIREL, Sabahattin BATUR,
Hiiseyin KOQ, Denetleme Kurulu asil

Uyeliline ise Mustafa SEvDi-
O6ULLARI, Mustafa BIQER, Ra-

mazan GENQ, Onur Kurulu iiyelik-
lerine de Orhan 6ZET, Necdet AR-
TUN, Alparslan KUTUI(QU segil-
miglerdir.

Olafan Genel kurul neticesinde
olugan yeni y0netim kurulu yapmr$

oldu[u ilk toplantrstnda, Y0netim
Kurulu asil iiyelerinden HiiseyinKOQ'
un istifa etmesi sonucundabogalan asil

iiyelige l.Yedek Nedim KARASULU
getirilmigtir. Yaprlan gOrev daltlmt
sonucunda Bagkanhla Faruk GUL-
PINAR, Genel Sekreterli$e Selguk

OZBBCBNB, Muhasip iiyeli[e Sa-

bahattin BATUR, iiyeliklere ise Kastm

DEMIREL, NCdiM KARASULU,
Vakrf MERCIMEK ve Ytlmaz
TEKAY qeklinde da$tlm yaptlrntgttr.
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49. OLAGAN GEI\-EL KURULDAN
Ramazan GENQ

Yazrbagr igletrne Miidiirii

Sayrn Bagkan,Deferli iiyeler, Muhterem
Btiyiiklerim, Krymetli Arkadaglar.Tiirk
basrnrn giizide temsilcileri :

Hepinizi saygryla,sevgiyle selamhyorum.
Hoqgeldiniz Genel Kurulumuza,sefalar
getirdiniz.

Bizim Genel Kurulumuz hiqbir zaman
yalmzca Tiitiin Eksperleri Derneginin
Genel Kurulu olmamlgtrr. Genel
Kurulumuz, hayatrnr , gegimini dumana
ballayanlann dertlerinin, problemlerinin
konugulduSu,g0ziimler iiretildili gok
sesli, gok katrhmh platformlar olmuqtur.

Hepimiz birbirimize baphyv. Halkayr
ben dahada geniq tutuyorum. Sigara igen,
igmeyen, Tiit0n iggisi, emekgisi hepimiz
sigara dumanryla birbirimize ba$hyrz.
Ben buna dumanrn gocuklarr , dumanaltr

Eocuklarr diyorum. Bu dumana sahip
Erkrn.. Kadere bakrn ki bir zehire sahip
grkrn diyoruz. Neden bdyle diyoruz.
Iqte sebepleri:
l.Ttirk tiitiinii yetiqtiriyoruz. Neden yaban-
cr sigara tiiketimi artryor?
2.Diinya gaprnda bir sigara harmanrmrz
neden yok? Diyeceklerse $ayet
"Amerikan Blend harmanlara ahqtrk".
Peki o zaman kardegim ; Neden Virginya
Burley Ttittinlerini burada iiretmiyorsun
3-Kamu kurumlanmrzda aSlrhk neden
bagka iglere neden bagka iglemlere kaymrg?
4-Kit kurumlarr aqgrhk ,ingaatgrhk dahil
her tijrlU iqi en iyi qekilde yapryor. Neden
asli gdrevler teknolojiyle birlikte daha iyi
yaptlmryor?

S-Tiitiin Eksperleri Yiiksek Okulunda
neden laboratuvarlar yeterli delil? Peki biz
neden sahip grkmryoruz?
6-Sigara fabrikalarr neden modernize
edilmiyor? Yeni sigara fabrikalarr neden
hemen satrlmak isteniyor?
7 - Anay asannzda y azrh olan " Dev let halkr n
salh$rnr koruyucu dnlemleri alrr."HUkmii
neden havada kahyor? $ayet gu anda
<izelleqtirme yaprlrrsa rekabet ve para hrrsr,
sigara igenlerin oranmda m0thig bir arhga
neden olmaz mr?

Devlet kuruluEr olan Tekel gencecik ve
kOrpe cilerlerin de bir noktada saghk
teminatr detil midir?Yoksa bizim
genglerimiz ve bizim insanlarrmrz
Amerikah ve Avrupahdan daha mr az
deSerlidir?

Arkadaglar , haber veriyorum. T0rk

ttitiinciilii[ii bizim biknedilimiz ama gok
uluslu girketlerin iyi bildi$i bir ydne do$ru
gidiyor. Ve ashna bakarsanrz dtjnen bu
garkta bizim gibilere " Klrrk Diqli", Pa-
razit falan diyorlar. gimdi sen ben zamanr
degidir. Sizbizzarnam hig depildir. Artrk
do$rularr yanhglan tartlgmahyrz. Fikirleri
belenmesek de fikirleri oylayarak
goSunluSa uymayr igimize sindi-
rebilmeliyiz. Bu aynr zaman da de-
mokrasinin de erdemi de[il mi?
Ne diyor gair AKiF:
Sahipsiz kalan milletin batmasl haktrr.
Sen sahip olursan bu vatan baftnayacakhr.
Sahipsiz kalan Tiirk tiitiiniiniin batmast
haktlr.
Siz sahip qrkarsan12 bu tiittinciiliik
batmayacaktrr.

Qok uluslu qirketlerden 6ziir diliyorum
Hala igimde Milliyetgilik krrrntrlarr var.
Dumanrn gocuklarr , tfitiine sahip gr-
kalrrm.
Duman altr qocuklan, yaban emellere alet
olmayahm,dnce kendimizden baglayahm.
igiyorsak yerli sigara igelim . Yerli sigarayr
geligtirelim. Tiitiin eksperleri, tiitiin iggisi
haydin kampanyaya . Ttitiin iireticisi
kdyltiler ,ttitiin emekqisi kardeglerim .

Haydin halka oluEturalrm. Sonra da
duman sever kardeglerimizi uyandrallm.

Yanhg anlaqllmasrn. Ramazan Geng
ydnetim kuruluna aday olmak igin bu
konuqmayr yapmlyor. Hayrr arkadaglar
bOyle bir Eey yok.
Aksine: .

Ydnetim kuruluna liltfen idareci
arkadaglar girmesin. Dogrularr gekin-
meden sOyleyebilecek konumdaki
arkadaqlar segilsin.Bu giin kongrede gu

kararlara imza atalrm. Kalemimizle
gdnltimiizle ve ruhumuzla.
l.Tiirk Tiittinciilflg0ne, Tiitiinc0liik
Politikasrna , TUtiin Eksperleri , Tiitiin
tireticileri ve T0ttin emekgileri ydn
vermelidir.
2.Sigara fabrikalan bugiinki qartlarda asla
6zellegtirilmemelidir. Bu durum Tiirk
tiitiinciiliipiine , tiitiin iireticisine ve tiitiin
emekgilerine en btiy0k darbedir. Aynca
yetiqme gagrndaki genglerimize de
Ozelleqtirmeyle olugacak rekabet ortamr
telafisi m0mkiin olmayan zararlat
vereceklir.
3.T0tllnc0l0k Politikasrndandelil ama

tiitiin iiretiminden tiitiin ve sigara
iggililinden politikacrlar elini gekmelidir.
Nasrl gekecek ? Ozellegtirerek def,il.
Adam yerleqtirerek hig delil . Ama dolp
kural yerlegtirerek tiittinctiltikten gekilsin

4.Tiirk ttittinctiliigiiniin problemleri Milli
Tiitijn Komitesinde ilgili kuruluglarrn
katrlrmlarryla tartrgrlmall ve sonuca
ba$lanmahdlr.
S.Tiitiinctiliik ve sigara harmanlamasr
konusunda tek yetkili okul olan Akhisar
Tiittin Eksperleri Yiiksek okuluna yeterli
laboratuvar ve teknik donanrm saflanmah,
okulda branglaqmaya giderek uzmanhk
oluqumuna flrsat verilmemelidir. Bu
sayede di.inyaca tinlii harmanlarrmrza
diinyaca aranan ttitiinlerimize kavu-
gabiliriz.
6.Tekel teknolojik yatrrrmlara yOnelmeli ve
makinelegme yolunda atrhmlar yapmahdrr.
Tiitiine Teknolojiye ve yiiksek vasrflr
insana yaprlan yatlnmtn en krsa zamanda
geri ddnece$i unutulmamahdtr.
T.Bilgi aydrnhktrr bilgilendirme ve sohbet
toplantrlarrna yeni segilecek ydnetimce
devam edilsin . Yarrn gok geg olmadan
kamuoyu bilgilendirilmelidir.Ulkemizi
insanlarr ve Tiirk Ttit0niinii qok se-
viyorum. Sigara igmesem de , Buram bu-
ram kokan o tiitiin var ya ; beni mest
ediyor.Ekme$imi ondan kazantyorum
belki de ondan . iki bin yabancr madde
var sigara dumanrnda . Bunu biliyorsunuz.
Ttirk Tiitunti tabii aromahdrr, tabii ko-
kuludur. Sos istemez koku istemez . Kt-
sacasr zehirine zehir istemez . Arkadaqlar

9e9ni igin yeni bir tiriin igin bunu
yaparsanlz. Bunu yaprncada kanserojen
maddenin ikibinelli oldupunu unu-
tamazsrnlz.Bunun igin arkadaglar herkesi
Tiirk tiittniinden mamul sigara igmeye
davet ediyorum . Sigara igmeyin ama ige-
cekseniz bu bizim sigaramrz olsun.
Ktsacasl dleceksek bizim t0t0niin du-
manrndan dlelim .'oParasnl el, dumanrnt
yel" diyorlar y a, zehiri zaten igenlere . Hiq
olmazsa parasr yaban ellere gitmesin di-
yorum. Harmancrlar ig bagma, G0niilliiler
i9 baqrna . Yasakhyahm demiyorum ama
rekabet igin gaba . TiitiinUmtiz igin kam-
panya baqlatahm diyorum . G0n0lliiler arr-
yorum Tiirk ttitiinii igin can dostlar an-
yorum.

TT.rrONCI]LER TARLADAN KOVULMADAN
EMEKCiLER igr,nnixnnn oLMADAN
GARDA$! ALINTERiN SOEUMADAN
GELIN DoSTLARBiR OLALIM DIRiKALALIM

SAYGILAR SEVGILER HEPTNZE
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ODALA$MA VzERixn....
Fatih UZNAY

Ttitiin Teknoloji Miihendisi

Bilinditi i.izere tUtUn teknolojisi
miihendislerinin odalaqmasmm gerek-
lili$i uzun zamandr tartrgrlryor.

Biiltende ziraat miihendisleri odasrna
iiye olmamz gerektiline dair birkag kez
galn yapmry olmamrzara$nen varolan
iiye saysmrn 100 civannda olmasr gegen
siire gdz0ni.ine ahndrSrnda , genel bir
ilgisizligin gdstergesi olarak kabul
edilebilir.Genel anlamda, dzellikle son
aylarda yo$unlagan 6zellegtirme ,

tiiccarda gahgan kigilere eksper
ehliyetnamesi verilmesi, oluqturulan
yeni iicret skalasr ile maaqlarrn eksik
verilecek olmasr yada yeni baglayan
"geng" arkada;lann destekleme priminin
%50'sinin kesiknesi vb. bir gok irili ufaklr
soruna meslektaglammlztn g0sterdiSi
ilgisizliSe baktrSrmrzda, odalaqma
faaliyetlerinin gok daha gerilerde bir
yerde bir konu olarak kalmrg olmasma
qagrmamak gerektifii dUgiiniilebilir.Oysa
b irazdan ag ft lanacagr tJrzer e deme[in bir
iist agamasr olan "oda" 0rgiitlenmesine
gegilmig olsa idi yukarrda bahsedilen
sorunlardan baziarr hig giindeme
gelmeyebilecek (ehliyetname meselesi),
baztlarrna kargr ise gok daha etkin bir
kamuoyu muhalefeti ile en azrndan geri
adrm attrrrlabilmig olunacaktr . Bu
ba$lamda meslektaglarrmlzln "odalar,'
hakkrnda temel birtakrm bilgileri e-
dinebilmeleri igin buyazr kaleme almdr.

Oncelikle iilkemizde "odalar" nasrl bir
ruh hali ve hangi gereksinimlerle ortaya
gftmrg onu inceleyelim. Giiniimiizdeki
sorunlann tahlili igin faydah olacagmr
diigiiniiyorum.

TMMOB (Tiirkiye Mthendis ve
Mimar Odalarr Birligi) 27 .1.19 5 4 tarih
ve 6235 sayrh yasayla kurulmug olrnakla
birlikte, iilkemizde mUhendis ve mimar
0rgiitlenmesinin tarihsel k0kleri
ULUSAL BAGIMSIZL16TN kazanrl-
masrndan sonra ulusal sanayinin
kurulmasr gabalanna dayanr. 1923 imlrr
Iktisat kongresi ile kesinlegen ekonomik
tercihler yurtta teknik eleman ihtiyacr
doSurmugtur. Gerek yurt iginde,
gerekse yurt drymda eleman gdndermek
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suretiyle bu konuda egitim ve Ogretime
a$uhk verilerek ulusal kurulugun
ruhuna uygun miihendis , mimar
yetigtirilmesi geregi ortayagrkmrgtrr.

Bu dtinemde yetiqen miihendisler
giiglu bir "ULUSAL BAGIMSIZLIK"
formasyonu kazanmrqlar, tilkede
miihendis , mimar hareketinin ulusal
baSrmsrzhkgr geleneSinin ilk ivmesini
oluqturmuglardrr. Miihendis, mimar
etkinligini bir uznanhk mesle$i olarak
tanrmlama , denetleme ve haksrz
rekabetten koruma yolundaki girigimler
cumhuriyetin ilk yrllarrnda baglamrg ve
bu yoldaki ilk adrm 1927 tarihti
'tniihendis ve mimarlft hakkmda kanun"
olmugtur.

Bu yasa :

"Hig bir srfat ve selahiyeti olmadr$r
halde miihendis ve mimar ismini tagryan
tiiredilerin meydan almasrna .."
"Hakiki miihendis ve mimarlarm itibar

ve ralbetinin gotalmasma .."
"Hukuk ve haysiyetin tanlnmasma

...,."ve
"Bin netice hayat ve servetimizin....',

giivenli bir gekilde geliqtirilmesine
hizmet etmeyi amaglamrgtrr. Bundan
sonra 1938 yrhnda grkarrlan ve halen
yiiriirliikte olan 3458 sayrh aynr adlr
ikinci yasa izlemigtir.

Bu iki yasa meslelimizin yeterince
korunmasrna elvermemig olmah ki
1940'lardan baqlayarak miihendis ve
mimarlar "BiRLiK" adr altrnda
dernekler kurmuglardrr. Bu gabalar alt
yapl ve konut yaprmrnrn hrz kazandr$r
1950'lerde bu alandaki uzmanhk
hizmetine duyulan gereksinme ile
yogunlagmrg ve 1954'te TMMOB'nin
kurulugu ile sonuglanmrgtrr.

6325 sayrh kurulug yasast 1959'da
7303 sayrh yasa ile de!iqiklige
ugramakla birlikte 1 980' li yrllara kadar
temel gatrsrnr korumug , son olarak
19.4.1983 tarih ve 66 sayrh KHK ve
16.9.1983 tarih ve 85 sayrh KHK ile
anayasanln Ong0rdtipti dogultuda gok
Onemli degigikliklere ulpmrgtr. Bunlara
ragnen TMMOB Ozel yasa ile kurulrnuS
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tUzel kigilili olan ve kamu kurumu
nitelilinde bir meslek kurulugudur.

"Tiirkiye srnrrlarr iqinde meslek ve
sanatlannr icraya kanunen yetkili olupta
mesleki faaliyefte bulunan mtihendis
ve mimarlan yaplsl iqinde top-
layan...........birligin amaglarr ;

"Tiim miihendis ve mimarlan uzmanhk
kollanna ayrmak ve her kol igin bir oda
kurulmasrna karar vererek , aynr ihtisasa
mensup meslek mensuplannr bir odamn
biinyesinde toplamak",
"Mtihendislik ve mimarhk mesleginin

mensuplarrnrn ortak ihtiyaglannr
kargrlamak, mesleki faaliyetlerini ko-
laylagtrrmak, mesle$in genel menfaat-
lere uygun olarak geligmesini saflamak
, meslek mensuplarmrn birbirleri ile ve
halk ile olan iligkilerinde gtiveni hakim
krlmak i.izere ..."gerekli gdrdUlii girigim
ve etkinliklerde bulunmak",
"Meslek ve menfaatleri ile ilgili iglerde

resmi makamlarla igbirliSi yaparak
gerekli yardrm ve tekliflerde bulunmak,
meslekle ilgili biitiinmevzuatl , normlan,
fenni gartnameleri incelemek ve
diigiinceleri ilgililere bildirme .... "olarak
0zetlenebilir.
TMMOB'nin gegmigine ve amaglanna

ktgiik bir glzatma bile , bugiin gel-
dilimiz noktann,1927 tarihli ilk "mii-
hendislik ve mimarlft" hakkrndaki
kanunun ayaklar altrna ahndr$urrn,onun
ilerisine gitmek bir yana, 9ok gok
gerisinde oldu$umuzu gcirmemiz agr-
smdan ibret vericidir. Aynca tam 70 yrl
Oncesinin kanunlarrnr savunmak ve
aynen (en azmdan ) geri getirme gabasr
igerisinde bulunmamrz, iilkenin geldigi
yeri igaret etmesi agrsrndan da dti-
giindtiriiciidtir. gimdi ise daha dzele ine-
rek odalann iqleyigi, yapabilirlikleri ve
dernekle olan farklann abir g6z atahm.

Ulkemiz yrinetim sistJmi iginde
yerinden yOnetim hizmeti veren ODA lar
mesleki amaglar igin olugturulan,,kamu
kurumu" niteliginde bir Orgtitlenmedir.
ilkesel olarak belli birmeslegin iiyelerini
kapsayan ve mesle$in yerine geti-
rilrnesinin dtizenlenmesi, gcizetilmesi ve
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denetimi amacryla olugturulmuglardu.
Yurdumuzda belli bir mesle$in men-
suplarrnr gatrsr altmda toplayan iki tip
cirgiitlenme vardrr: I -Dernekler. 2-
Odalar. Bunlar arasmda bilindigi gibi
hukuksal olarak temel aynhklar vardu.

Dernekler cizel hukuk tiizel
kigiliklerken, meslek cirgiitleri olan
odalar bazr kamu gOrevleri ile kamu
hukukundan dogan haklannr kullanan
kamu tiizel kiqilklerdir. Yani odalann
ilgili mesleSin gahgma alanmda devlete
ait bazr g0rev ve yetkileri tistlenmesi onu
bir kamu kurumu niteligine btrundiidir.
Bir ikinci ayrrmda i.iyelik ve sorumluluk
ilgkileridir. Demeklere iiyelik gdniilltiliik
esasr ta$lr, iiyelik zorunlu de$ildir.
Odalara zorunludur. Odasr olan bir
meslekte bu kuruluga iiye olmadan
mesleki etkinlikte bulunmak hemen
hemen yasal olarak olanaksvdr. Odaya
iiye olrnak meslegi yapabilrnek igin adeta
bir 0n koguldur. Bu zorunluluk odalara
kimi yetkiler de tanrr. Buna gOre oda
iiyesi olrnayan mesleki etkinlikleri iginde
olanlara karqr yasal iglemlere
girigebileceli gibi meslek onuruna ters
davranl$ta bulunanlara da'omeslekten
grkarrlmaya" kadar varabilecek disiplin
c e zalan uy gulanab ilir.

Gelir kai.naklan bakrmndan da meslek
demekleri ile odalar birbirinden ayrrdr.
Mesleki galrgmalan denetlemekle
yiiki.iml0 olan odalarrn ddentilerinin
yanrsra ;yanm, proje ,tasdik, bilirkigi,
resmi harglar , bazr resmi belgelerle
iglemlerin iicretleri vb.. kamusal gelir
kaynaklan vardr.
Yerinden ydnetim hizrneti veren odalarr
organlarrnrn segilerek olugturulan
temsilci kuruluqlar oldu$unun altr
gizilmelidir. Bu dzellikler ile bir kamu
kurumu niteli$inde olan odalar alt
diizeydeki yerel temsilcilik,bcilge
temsilciliSi ve gubelerden iist kurulug
olarakta odalar birligine (TMMOB)
kadar uzananbir yaprlanma igindedir.
Ozel olarak odalar ve barolan kapsayan

kamu kurumu niteli$indeki meslek
kuruiuSlan belli birmeslege iligkin kamu
g0revlerini yerine getirmek iizere bu
meslek gruplanndan oluqan, iil.eleri
iizerinde kamusal yetkilerini kullanan
kamu kuruluglandrr. Bu kuruluqlar
devlete ait kimi yOnetsel yetkileri
paylagmalarr ile birlikte demok-
ratiklegtirme siirecindeki rolleri inkar

edilemez.
Yrne bu kuruluglar mesleki , grkarlarr

korumak , meslek saygrnh$rm ve kali
tesini gdzetmek ,galtgma alanrnda
uzmanhk hizrneti vermek vb. gerek-
gelerle toplumsal iglevleri bakrmmdan
demokratik 0rgiitlerdir.

Mesleki etkinlik alanlna giren ulusal
grkarlarla ba[h konularda kamuoyu
olugturmak ve merkezi y0netim kargr-
srnda baskr gurubu olarak etkinlikte
bulunmak vb. iglevleri bakmrndan da

demokratiktir...
Kendi dii5iinceme giire , artrk derne-

$imizin "dernek" olarak stirecini ta-
mamladr[uu , bu Orgiitlenme modelinin
meslege verebileceklerini verdifini
diiqtiniiyorum. Eskiden , derne[in bir
ganta iginde oradan oraya dolagflgm g0z

Oniine alrsak;bugiin tiittin ile herhangi
bir konuda danrqrlan kurum haline gelen,

medya da tarunan ve iligkilerini kurmug,
kendini kabul ettirmig bir kurumdur.

Varolan giindemin yof,unlulunu ve
keskinliSinide gtizdniiLne alarak, demok-
ratik bir baskr grubu olan "oda" tipi
Orgiit modeli mesle[imiz agrsrndan hig
bir ddnem olmadrAr kadar yakrcr bir

ihtiyag haline gelmigtir. Meslek-
taglartmrzrn konuya daha duyarh
dawanarak en yakrn ziraat miihendisleri
odasrna derhal katrlmasr ve siirecin
btiylelikle hrzlandrrlmasr gelecete
yOnelik kaygrlan en iist bigimde tagryan

bizler igin iizellikle gok Onemlidir.
Kiigiikte olsa bir geyler yapmak

gerekti[ine igaret eden krsa bir tiykii
sunuyonrm..

Zamanrn birinde biraz kendisiyle
bagbaga kalmak isteyen , yagamla
sorunlan olan bir insan deniz krytsrra
iner. Sular gekilmigtir ve sahilde binlerce
denizyrldtzr cansrz bir gekilde
yatmaktadn O esnada biraz uzakta bir
"geng insanm" denize birgeyler atrnakta
oldu$unu gOrtir.,merak eder ve yanma
gider. "Geng" deniz yrldzlarmr denize
firlatmaktadr.
"Ne yapryorsun?.."
"G0rdUgUniiz gibi ,.Olmek iizere olan
deniz y rldrzlan m denize fi rlatryorum. "
"Ne farkederki ?Baksana binlerce var
onlardan.."

Geng insan Once adamm yiiziine bakar
ve elilip bir deniz yrldrzr daha alarak
denize do$ru firlatrr.
"Onun igin farketti....."

ODALA$MAYA qAGRI
Yol ahyoruz .Dernek oSendika , Vaklf derken srra

ODALA$MAKTA .......
Meslektaplanmzrn, a$afrda belirtilen kopullarr
tamamlayarak, bulunduklarr illerdeki ZMO' na

ya da TED ile biflanfi kurarakzWo izmir
$ubesine kayrtlarrnl yaptlrmalarrnl bekliyoruz.

GEREI(Li BELGELER
Mezuniyet belgesi ya da diplomanrn noter onaylr

iirnefi
Onayh niifus iirneli

Qahgma ya da oturma belgesi
3 adet fotofraf

1 adet kayrt belgesi
2 adet bagvuru belgesi

5.000.000 TL kavrt iicreti
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Mrrzeffer I$IK
Tutiin Eksperi

TODAIE Yuksek lisans Ogencisi

Tiirkiye ve Orta Dogu Amme idaresi
Enstitiisii (TODAIE), 8 Mayrs 1952,
de Tiirkiye ile Birlepmig Milletler
arasrnda varolan teknik yardrm
anlagmasrna ek bir protokol ile
kurulmug Ankara Universitesi Sivasal
Bilgiler fakiiltesi ile igbirlili iiinde
6zerk bir kurulugolarak 1953 yrh Mart
ayrnda grkarrlan 7163 sayrh kurulug
kanunu ile bilimsel, mali ve idari
Ozerklik ve ttizel kigilik kazanmrq, bu
yeni yaprsmr geligtirerek giiniimiize
kadar gelmigtir. Kurulug yrllarrnda orta
DoSu bOlgesinde aynr g0revi iistlenen
bagka bir kurum bulunmadrgr igin,
Birlegmig Milletler bursu ile Orta
Dolu iilkelerinden de Olr'enci kabul
etmig olan Enstitii,niin giiniimiizde
uluslararasr niteligi sadece Tiirk
Cumhuriyetleri ile srnrh kalmrgtrr.

TODAIE'nin Amaglarr

Enstitii'niin genel amacr, kamu
ydnetiminin gagdag dflgiincelere ve
yaklaqrmlara uygun olarak geligmesine
yardrmcr gahgmalarda bulunmak ,
y0netim konusunda eleman yetigtirmek
ve memurlarrn ydnetim alanrnda
geligmelerini ve uzmanlaqmalannr
sa$lamaktrr. Bu amaglar gergevesinde
iig temel grirev iistlenmigtir. Bunlar;
OEretim ve Yeti$tirme, Arastrma ve
Yardrm ileDerleme ve yayrn
gahgmalandr.

Bunun drgrndaki amag ve gOrevleri
gdyle sralanabilir:

-Kamu yonetimi alannda yaprlan
ara$tlrma ve eSitim gahgmalannrn
e ggiidiimiinii saflamak,

-Enstitii'de elitim ve ara$trma
yapacaklara gegitli kaynaklardan
verilecek burslarrn yOnetim ve
da$rtrmrna katrlmak,

-Enstitii 0lrencilerinden ve Enstitii
dqrndaki elemanlardan yetenekli ve
becerikli gdriilenlere, kamu ydnetimi

ile ilgili Oteki bilim kurumlarnm
6$retim, aragtrma ve staj yapmalarr
igin her tiirlii olanaklardan
yararlanarak kolayhklar sa$lamak.

eGilim PRoGRAMLARI

Kamu Ytinetimi Lisans Ustii
E$itim Programr (KyUp)
KYUP; kamu gdrevlilerinin ydnetim

bilimi alanrnda uzmanlagmasrnr
saglamak, iist diizey yOnetici
gereksinmesinin kargr-lanmaslna ve
yetigmig insan giiciiniin artmaslna
katkrda bulunmak amacryla, akademik
temel iizerine inga edilmig kamu
y6neticisi yeti$tirme programrdr. Bu
nitelili ile Tiirkiye'de oSren_cilerinin
9 ay maagh izinli, tam za-manh tek
yUksek lisans programr olma dzelliEine
sahiptir. KYUP mezunlan meicut
ilerleyen kade-melerine ilave olarak
iki kademe almaya hak kazanmamn
yanl srra, orta-iist diizey kamu
ydneticiligi formas-yonuna ve
iiniversite doktora girig smavlanna
bagvurabilrne ayrcahlma sahip olurlar.

Adaylft Kogullarr
KYUP' a katrlabilmek igin agalrdaki

kogullann yerine getirilmesi zorun_
ludur:
a)Kamu gOrevlisi olmak,
b)Lisans diizeyinde yiiksek Olre_
nimden sonra en az 5yrl kamu
hizmetinde gahgmrg olmak,
c)Programrn bagladrlr tarihte 45 yagrnr
gegmemig olmak,
d)Agrlan yeterlilik ve yan$ma slnavlnl
kazanmrg olrnak
e)Son iig yrlda olumlu sicil almrg olmak,
bu siire igersinde uyan ve kmama
cezalamdan daha a$r bir disiplin cezasr
almamrg olmak gerekmektedir.

Kamu kurumlarr, yOnetici olmaya
yeterli ve yetenekli bulduklan
memurlan smava kahlabilmeleri igin
aday gOsterebildikleri gibi, yukarrdaki
gartlara haiz isteklilerde bizzat
bagvurabilirler.

Bagvuru ve Srnav
Programa bagvurular genelde Mart

ayr iginde (98-99 egitimyrh i9in2_27
mart 1998 tarihleri arasrnda) Enstitii
Ogrenci iqleri Miidtirliigii'ne dogudan
ya da mektupla yaprlabilmektedir.

Bagarr durumlarma g<ire g0 sayrda
O$rencinin almaca$r programrn yazrlr
smavr Mayrs ayrrur bagrnda (9g-99 yrh
igin 2 Mayrs) OSyU tarafindan
yaprlmaktad:.r. yazilr slnavl test
geklinde olup, Tiirkge, Siyasal iligkilea
Kamuydnetimi ile ilgili genel bilgilerin
Olgiildiisii, Ttirk Kamu yOnetiminin
igleyigi ve sorunlan, Tiirkiye, nin siyasal_
toplumsal-ekonomik igleyigi ve
sorunlarr, Uluslararasr iligkiler ve
Orgiitler ile ilgili sorunlardan
olugmaktadrr.

Yazth slnav sonuglarrna gOre,
programa kabul edileceklerin sayrsmm
yaklagrk iki katr kadar aday s0zlii
surava galnlmakta, sdzlii smav haztran
aymm baqlarrnda(98-99 yrh igin l_5
haziran) Enstitii,de yaprlmakta ve
slnavln ertesi gtinii sonuglar ilan
edihnektedir.

Akademik Takvim ve program
Programm stiresi iki akademik vrldrr.

Birinci akademikyrl iki dOnemden olugur
ve enstitii'de gegirilir. yaklagrk 9 ay
olan bu siire igerisinde 0grenciler 33
kredi (her bir ders 3 kredidir.) almak
zorundadrrlar. Birinci akademik yrl
sonunda O[renciler kurumlarrna
dOnerler . Programlr ikinci akademik yrh
tez hazrlamave sunma yr h drr.

Programda yer alan derslere etkin ve
siirekli katrhnayr gerektiren birinci yrlda,
katrhmcrlar kamu yOnetimi alarunda
kurumsal ve pratik bilgiler elde etnenin
yanl slra akademik ve bilimsel bir
gahgma ortamrnda depigik kurumlardan
ve deli9ik branglardan gelen kamu
gtirevlileri ile bir arada olma ve
deneyimlerini geligtirme olanagr elde
etmektedirler. Dersler demokratik bir
ortamda, kargrhkh biligim etkilegim
igerisinde yiiksek diizeyde katrhm
saglanarak canh bir gekilde yUrii_
ti.ilmektedir. Ay.rca KyUp 6Erenci_
lerine y0nelik onlarrn tercihi-eri de
dikkate ahnarak, konusunda uzman
akademisyenlere onbeg giinde bir
konferans verdirilmektedir.

TODAiN

l6
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9 $ubat 1998 tarihinde KANAL sGE TV'de yapilan
Genel Tiitiinciiltik konulu agrk oturumda ,y6netim

Kurulu Bagkanrmz EARUK GtLprNAR,rn sorusu ve
verilen cevaplar,

Faruk Ctif,pfN,ln:yeni yasa
gahgmalarmda Milli Tiitiin Komitesi
lyesi Demegimiz temsil edilmeliydi.
Yeni tiitiiLn yasasmda da Gegici md-
deye bir paragraf eklenip, "bu kanuna
g6re 36 ay 6zel sekt6rde gahganlann
haklarr sakhdrr. "denilmigtir. Mevcut
yasada Ttitiin EksperliSini ancak Tiitiin
Eksperlipi Yiiksekokul mezunlarrntn
yapabileceii agrkken, gegici maddeye
konulan "36 ay gahgmrg olmalannr
belgelemeleri "ci.imlesinin anlarnt
nedir?

Mehmet AKBAY(Tekel Genel
Miidiirii):Yeni Tiit0n yasa tasa-
nsma eklenen gegici maddeyle tiitiin
ti.iccarlan yanrnda gahgmakta olan
ttitiin eksperlerine asgari 36 ay
gahgmrg olmalan koguluyla, bunlarur
haklarrnm sakh tutulmasma dair
madde ll77 sayir yasanrn ihtasl
srasmda da OngOriilmtg olan gegici
bir maddedir. Aynr miiktesep hakkr
bu defaki yasal degigiklik srasrnda
da biz muhafazaya gahgtrk. Tabi
irade netice itibariyle parlamentonun
iradesidir, Diinyanm pek gok iil-
kesinde bdyle d0rt yrlhk iiniversite
gartr tiitiin eksperligi meslegi igin
6ngcirtilrnemigtir.

Nevzat KARAGOZOGLU (Tii-
tiin ihracatgrlar Birlili Bagkan
Vekiti) :Faruk GULPINAR'a
cevaben Ozel sektdrde 700 tane tiitiin
eksperi gahgmaktadrr. Bu tiitiin
eksperlerinin gopu k0yden geknig kOylii
gocuklar ve meslek okulunu bitirmemig
olan kigilerdir. Fakat bttiin buna
baktrprmrz zaman da bugiin biittin
girketlerimizin Estkadernelerinrb gatsm
eksper arkadaglar Tekel idaresinden
veya bu okul Irmnrdrr. Bizim nn tu
tiittin eksperimiz var . Bize yeni gftm
kanunda siz bize bunlartldh tnlriamaz
derseniz, biz Ozel sekt0r neyaprrra$n?

Sokafa gfup 700 tane eksperbularnayz.
Nereden bulacap.rz ?Mevcut kadro-
lanmrzr bir imtihandan gegirerek veya
gegirmeden bir m{iktesep hak yerrnek
zonndayrz Bu kanuna bu rnaddenin
konuknasmr biz arzu ettik. Bu m#
gegs€ktir. Bu a*adaglar iqlerirrcdevan
edeceklerdir. Bundan sonra gahgtrrr-
lamaz ,ona sOyleyecek bir sOzUmUz
yoktur, Neyse o uygulanrr. Btma mani

olmak demek Ozel sektOrii piyasadan
silmek demektir.

Orhan 6Znf: gimdi tabi ben, bu
tiitiin eksperleri iizerinde agrklarna
yapmak istiyorum. Sanrnm baa )radry
anlznalar vgtr-25 sene once yffiEEe
girmi$ llTT sayh yasda Tiirkiye'de
tlltfin eksperlif,i yapmanrn gartlarl
betirlmiEir.O gatk Emlardn:
Tlhki)€'de ffin eksp€rligi yapmak
igin tiitih eksperli$i yOksek okulunu

bifirmek qarttr. Otarihle ilgili baa geyter
noksan hatrdanryor ya da hatrlanmryor,
O tarihte fiilen benzer igleri yapanlar igin
rn{iracaat edenlere Tekel Genel Miidiir-
Iti[ii'ntin Titttin EnstitiisiiLnde agrlacak
birkursta 6 ay e[itirngOrmek; scnunda
srnav verrnek kaydryh p biinin bdlgeler
igin ya dayalmz smavneticelerine g0re
belirlenecek gekilde I veya 2 bOlge igin,
ttittin eksperliti yapmak imkanr sag-

lanrnrgtrr. Fakat 0zel sekt0rde
gahgan hig bir arkadagrnrz bu
haklarmr kullanmak igin bagvur-
mamr$tlr. 25 senedir bu arkadag-
lanmz bu igi yaprnaktadrlar. Ondan
sonra T.E.Y.O kurulmuqtur. gu
anda TEYO' da 120 dgenci vardr.
700 tane TEYO diplomasr almrg
eksper vardrr. Bunlardan 40-50'si
heniiz mesleklerini icra edecek
imkan bulamamrglardr.

$imdi yanhg mantft la gidiliyor

SUNUCU :Siz sayn KARAGOZ-
OGLU eleman alabilir mi divor-
sunuz?

Orhan 6ZET: Hayr o elemanlanm
kullanryorlar ve ll77 sayh yasanm
yerine konulacak yeni yasa o
elemanlarrn bu faaliyetini siir-
diirmelerine engel tegkil etmiyor.
Onlara da diploma verihnesi nigin
isteniyor? Benim tahminimi s6y-
liiyorum. Yasadan grkacak bir so-

nuca geliyonnn. Yeni yasa diyor ki! Ekici
tiitiinleri satry merkezlerinde arttrrma
suretiyle satrlacaktrr.Eskiden beri
savunulan bir fikirdir .Bu yasayla
yiffirlflge girerse gok iyi olur. Orda arUk
tiitiin eksperi kdylere giderek tespit
yapmayacak , tiitiin eksperi ancak
arfirmah satq merkezinde deger tayini
yapacak, ama o arttrmah satl$ mer-
kezinde bu elemanlara ig temin eunek
amacryla bu ig yaprhyorsa bu son derece
yanlry bir geydir
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Tanmsal glrdl Ureten firmalar...
Satrg magazalanmrzdan

siz de yararlanmalr ister misiniz?

(Iftglnln Emslldsl Zlraat Oddutme
Tfr*Iye'nln her yeflne daSlmtg, 210 safig

ternnsel gfiilIedn bayrlrgW yapmal<tadn

SIz de; safit m&azalanmda dalla gok
iffimsd gMI safrgr affiyn,

Zlred Odalarntz
her zmr hlmeflnlzdedlr,

9iftgi ve KOy DUnyasr oergisi'nde iiriinlerin
tanftarak iireticiye ulagrn.

ffirHye Ztraa, Odahn Bldl$
Adres : imir C-ad. No z ?A Kas, z 4-5-8 06440 Kzrlay / ANKARA

Tel :0 (312) 42523 13 - 417 1274 -75
:0 (312) 417 30 ($
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Tarlanr stirdiim bin bir emekle

Karr!rna diktim demir dePnekle

Qapanr yaptrm yarrm gdrekle

Her umidimi sana bagladlm ttitun
GUlecek zaman alladtm tUttln

Surgunu yaptrrdrm karaburun kattr ile
Dikicini getirdim fiat motor ile

Qapanr yaptrrdrm akrabadan hattr ile

Her ilmidimi sana bagladrm tutUn

Giilecek zaman agladrm tut{in

Yaldr ya$mur, gaktr qimqek

Gitti yine bunca gektitim emek

Fidanrna gok para verdim demet demet

Her [midimi sana bagladlm tiitun
G0lecek zaman agladlm tUttin

Butiin dilnya tuttine yekindi
Arkadaqlar elli dontim dikin dedi

Bu zrkkrm ile upraqrrken krrk hindimi tilki yedi

Her Umidimi sana bagladrm tiitun
Gtilecek zaman agladlm tuttin

Boyu btiyiimedi diye kahrrmdan gezdim

Tek tek damartmr buldum,i[neye dizdim

$afak uykusu gdrmedim, cantmdan bezdim

Her iimidimi sana bagladrm tuttin
GUlecek zaman agladlm tutiin

Sana qok soyledim kalma kusura

Akrdrrken kargrna biledim hastra

Dediler ki dustii balh basra

Her umidimi sana bagladlm tuttin
Gtilecek zaman agladlm tiitun

Kimi folidol der kimi tamaron
Bulunmadt yrkrlan kalbimi onaran

Dediler senin ttitun tdmbeki nargile savuran

Her umidimi sana bagladlm tutiin
Gulecek zaman agladrm tutun

Nedense bu sene riizgar gok hrzh esti

Belirdi fareler diziyi kesti

Qoluk gocuk diktin diye bana kustti

Her timidimi sana bagladlm tilttin
Gtilecek zarrlan agladrm ttitiin

quvalcl tigkagltqtl-mt g guvallar ylrtrk qrktr

Qoluk gocugum bu ztkkrmrn elinden btktt

Nedense Eksper bana kafaYt taktt
Her timidimi sana bagladrm tutun

Gtilecek zaman agladlm tUttln

Kahpgr acemiymig kahbr bozuk bastt

Eksper gdrdii beni surattnt astt

Qoluk gocuk matem tuttu biisbutun yastt

Her iimidimi sana balladtm ttittin
Giilecek zaman agladrm ttltun

Bundan buyana bunu diken bol olsun

Beni yakan Eksper Allah'rndan bulsun

Bu giirim Tutiinculere hediyem olsun

Her umidimi sana bagladlm tiitun
GUlecek zaman a[ladtm tiltiin

Mustafa KULALI
Aydrnh Diizk0Y mahallesi/E$NlE

YAYLADAGI
Siileyman SARICA

Tiitiin Eksperi

yayladagr denilince kimin akhnanegelirbilinmez.Belki isminin giizellisinden

dolayr hog bir esinti,belki hogkokulu birtiitiin.,belki'de hi9 bir gey'Fakat

eminim ki Y'a1 lada$r'nr gorenlerbilenler igin gok geyler ifade eder'

Yijce Atat{irk'iin en biiyiik arzulardan olan "Krrk asrrhk Tiirk yurdu" dedisi

ve vatana katrlmasr igin dmriiniin son yrllarrnda gok mesai sarfettili Hatay

ilimizin veyrrdumuzun en giineyucundaki ilgemiz'

Antakya'dan grkrp guneye dopru gidildi[inde Harbiye beldesini gegince yol

birden daralrr ve tlrmanmalar baglar. Etrafinda yer yer zeytin ve defne

agaglarr bulunan, daha gok kayahk ve krrsal bir arazide inigli grklglt, krvilla

krvrrla gider Yaylada$r,nrn yolu. o kadar virajh ve dardll ki bu yol, sanki

bitmemig gibi gelir insana . Ancak bu duygu bir sure sonra Yayladalr halkrntn

Keldas dedikleri cebel arka da$rnrn gdrtinmesi ile son bulur. Yayladagt

lizerinde bulundulumuz yayla ile Kelda$r'nrn araslnda kalan vadi igindedir.

Yayladalr; tijtiine kendine has o me$hur kokusunu, rengini ve tiim
gi.izelliklerini ilge merkezinin de iginde bulundugu bu vadinin lokal iklim

gartlarrnr vermektedir. Yaylada$r, Yeditepe, (Bezde), Qabala, Gcizlekgiler'

Miir.selek , Yayrkdamlar, G6zne, Aydrnbahge, olgunlar ve dteki bir kag k6y yer

alrr vadi iginde. Lokal iklimin yaz geceleri serin ve 9i$li havasr Yayladagt

tiittinlerinin o giizelim kokusu ve aromaslna Karadeniz tiitiinlerine has aqtk

krrmrzr ve krrmtzrmsr renkleri vermektedir. Vadiden uzaklaqttkga Yayladagt

tiitiiniine has orijin 6zellikler yavag yavaq kaybolup gitmekte, Yaylada$ drqrnda

aynr tohum kullanrlsa bile aynr tiitiin altnamamaktadtr'

Ttim koylerine gidip, yaghsr ve gengleriyle bir 9ok sohbetleryaptrlrm bu giizel

ydrenin insanlart da en aztiiti.inleri kadar giizel ve iyi karakterli insanlardrr'

Kendilerine ozgii dil yaprlarr Tiirkqe'mizin ne kadar hoq bir dil oldu$unu

96stermek baktmrndan oldukga giizel drnekler ta$lmaktadlr. Konugma tarzlarr

diger bOlgelerimizin insanlarr igin bildi$i ,fakat kullanmadrgr birqok kelimelerle

doludur ve bunlarr duydukga , unutmak ilzere oldu$u eski dostlarla

kargrlagmrggastna seving duYar.

Blr gok defalar anlatrlan Yayladafir tarihini , gosu koy muhtart , olan ihtiyarlardan

da dinleme firsatr buldum. Bilinen tarihi 1517 ythnda Yavuz Selim Han'rn

Mrstr seferine grkarken Yaylada[rnln bulundu$u yerde karargah kurup ordusunu

yerlegtirmesi ile baglamaktadrr. Daha sonra Yavuz Selim Han seferine devam

ederken karargah kurup ,ordusunu dinlendirdipi bir yere yerlegim yeri kurdurmug,

kurulan yerin ismine de "Ordu" denmigtir. Ordu ismi 1950 li yrllara kadar gelmig

, 1952 de..Yaylada$f 'olarak de[iqtirilmigtir. Bazr bolge ihtiyarlarrnrn soyledi$ine

gore Yavuz Selim Han Yaylada[rnr Ttirk milletine emanet btrakmtg , korunmast

ve yerinin degigtirilmemesini devletin gizli defterine yazmrltlr'

Yaylada$r vadisinin igine girip srnrr kaprsrna dogru yola devam edildiginde

6nce qehir , daha sonra Tekel igletme Mtidtirliisii , Tiirkiye cumhuriyeti'nin

son yaprlarrdrr. Daha ilerisi ise slnlr kaplsr ve Suriye. ilge Merkezinden batrya

do[ru 12 km. kadar gidildiginde ise dnilniizii denize inen 150-200 metrelik

ugurumlar kesecektir. Yayladasl denize kryrsr olmastna ragmen ne yazrk ki

nimetlerinden yeterince yaralanmamaktadtr. Denizin de vefast yoktur

Yaylada$r'na , iilkemiz insanlarrnrn da . onlar zamanrn 20 sene gerisinde , iilkemiz

slnlnnln bir pargasrnr beklemenin gururuyla , yetersiz olan esitim , yol ve di$er

hizmetlerin gelmesini bekler dururlar yrllardrr. Geqimleri ise gogunlukla aile

baqrna yrlhk 200-250 Kg. tiitiin iireterek elde ettikleri gelirlerdir.

Ama olsun. Yine de Yayladafl Yaylada$'drr. Tiitiinii ' 
yem yegil

ormanlan, tizellikle ilkbahar aylarlndaki sisler arasrndaki gdriintiisii ve

giizel insanlan ile g0renleri kendisine aPrk edecekve yrllarca hatrralarrndan

silinmeyecekti Yaylada$...
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DERNEGI

BuTTENIpcp nor,cpsi rUrUx Unnricirnni iciN

rlirlin nspnuRl

L

1-Tiitiin iiretimi; Normal gavdar
verimli ve dekar verimi diigiik bu$day
tarlalan ile taban suyu derince olan
arazilerdeki tarlalarda yaprlmahdr.
2-Tiitiin yapraklannm pigkin dokulu,

canh ve parlak renkli olabilmesi igin
giiney y0niinde olan tarlalar segil-
melidir.
3-TUtiin iiretimi; heryrl verimli ve ka-

liteli iiriin veren tarlalarda yaprlmahdr.

Qiinkfi toprak, ttitiin iiretiminde bilgi ,

beceri ve emek kadar Onemlidir.
4-Giiz ve ilkbaharda birinci toprak

iglemeleri miimkiin olan derinlikte
yaprlmahdr. Toprak igleme esnasrnda

tarlalarm toprak tesviyesi bozulma-
mahdr.
S-Kaliteli ve verimli tiitiin iiretimi igin,

karrklar arasl ve arazi durumuna gOre

karrk derinligini saglamak amacryla
tiit0n karrk makinelerinden fayda-
lamlmasr uygun olur.
6-Toprak, iklim ve tohum arasmdaki

iligkilere dik4<at etmeliyiz. Toprak , iklim
ve tohum kaliteli tiitiin yetigtiricili$inde
uyumluluk 0nemlidir.
7-Kaliteli ve verimli tutiin yetig-

tirilmesi igin topragm iglenmesinde
ereryorLa sebep verilmeyecek gekilde

iglenilmesi gerekmektedir.

8-Bitki geligmesini sa$layan ih-
tiyaglarrn bilinmesi lazrm. Bitki
geligmesini saglayan ihtiyaglar qunlardr.

a)Su
b)Uygun rsr derecesi
c)Toprafm iyi havalanmast
d)Yeterli geligmeyi sa$layan mevsim

arahfr (Kaliteli -verimli iiriin igin
senenin belli siiresinden fayda)
e)Olumsuz etkileyen bitkilerin
bulunmamasr
9-Toprak normal tavmda iglenmeli ,

l0-Tiittin muhtelif iklim vaziyetlerini
intibak ederek , o b0lgeye has tipler
meydana getirirler.
Tiitiin bitkisi yukanda da igara edildi$
gibi iklim ve ortam Sartlanna g6re
morfolojik ve anotomi detigmeler
gOsterir, bu da kaliteye tesir eder.

Bu tipler modifikat (Fenotip) ohayp
ekotiptir.
ll-Yeterli geligme , verimli ve kaliteli

PRATIX BiLGiTNN
Yimaz TEKAY

Egme Bageksperi

iirtin igin senenin belli siiresinden
faydalanmak garttrr.Ege bOlgesinde I 5

Nisan ile 20 Mayrs gtinleri masmda dikimi
gergeklegtirilen ttitiinler genel olmak ve-
rimli ve kaliteli olurlar. Onun igin fide elde

etmek igin $ubat bagrnda ve tince bag-

lanmasr gereklidir.
l2-TUtiin yastr[r (Oca$ ) hanrlt$mda

kiilttirel ve kimyasal miicadelere dikkat
etmek gerekir.

A-Kiilttirel miicadele
a)Ttittin yastrgr igin gi.ineye bakan yerler

segihnelidir.
b)Tohum yastr$rntn tesviyesi iyi

yaprlmahdr
c)Hayvansal giibrelerin temiz, yanmry

- sdnmiig olmast garttr.
d)Tohum yastr$ harcmda digli nehir

kumukullanmalryz.
e)Tohum yastrklannda kullanaca$tmz

toprak temiz yerlerden altnmaltdr.
(Hastahk yaganmamr$ topraklardan).

f)Tohum egit oranda fazla miktarda
diiqmemek kaydryla sagtlmaltdr.

B-Kimyasal miicadele
l.Tohum ilaglanmast
2.Tohum yastr$rnda kullarulan malze-

melerin ilaglanmast
3.Tohum yastrgmdaki fidelerin ilag-

lanmasr

l3-Tarlaya dikim esnasmda dikkat edi-
lecek hususlar
a)Sfthatli , saSlam , pigkin ve standart

(benzer) fi deler dikmeliyiz.
b)Tarlarnrnn toprata dikim esnasmda

atr tavholmamahdr.
c)Toprak iistii ve toprak igerisi zarar-

hlanna kargr etkili kimyasal ilaglar
kulhrhaldtr.
d)Haziran -Temmuz aylartnda esen

riizgarlar sizli bdltk anzasrna neden

oldrtundm riiagarlardan korunmasr igin
etrafina $ipErgetik , mrslr ve aygige$i

mahsultr ekmeliyiz. Aynr zamanda tar-
ladaki tiitiin mahsulflmiizii yol tozu ve

kumdan korumuq oluruz.
l+Tnnin mahsulUmiiziin geligmesi,

bfryiimesi ve kurakhflr 0nlenmesi gere[i
olarak sulama yerine gapa usuliinii

segmeniz gereklidir.(iki kere gapa yap-
mak bir defa sulama yapmrq olunur)

15-Dip yapraklar harig ana gdvdeden
do$an , geligen ve olgunlagan tiittin
yapraklannr krrp kurutmalryrz.

16-Kimyasal miicadele kullanrlan
ilaglan tarif edilen miktarlmdan fazla asla

uygulamam alry rz. Tarladaki tiittin
mahsulumUziin geligmesini durdurdu-

tumuz gibi tiitiin yapraklannr kOrpelik
durumuna g0re iitiiler veyakarv.

17- Dip yapraklarr olgunluk g0s-
terdikten sonra krrarsak dip iistii
yapraklarrda dip yaprak vasfi gdsterir
onun igin dip yapraklarr olgunlagmadan
Oncesryrmalryz.

l8-Uruntimtiz A Grad (AG) oranurn
fazla olmasm istiyorsak knnr iglerini
iki-iigyaprak ve olgunkrmak suretiyle
gergeklegtirebiliriz.

l9-Dizi ipleri krnnap veya pamuk ipi
olmahdr.(Naylon ipi kullarulrnamah)
2O-Krrm olgunluSu ; Tiitiin yapra$mm

ug krsmr toprala dolru hafife[ildiSi gibi
ugtan itibaren yaprak ayasr kenarlan da

aynr durumu arz eder yapraklarn tist
yiizeyinde hafif sararmrg kabarcftlar
g6riiliir ve yaprak yiizeyindeki 6rtii ,

salgr tiiyleride kaybolmaya baglar.

2 l - Qi! v ey a rslaklft kalkmadft ga krm
igine asla baglatnamahy rz.

22-Qakr veya canh olarak dip tistti
yapraklmr krmaz isek kurufrna sonunda
kurutma anzah tiriille kargrlagrnz.

23-Yag pastal veya demetleri tiitiiLtt

ktifelerinde bir siire sonra terleyeceSi ve

rsuracalr igin tiitiin kiifelerindeki krnlrrug
yaprak ttitiinlerin terlemesine ,

lslnmaslna ve ezilmesine miisaade
etnemek gereklidir.

24-Kaliteli tiitiin yetigtirmek igin
soldurma iglemine dikkat etmeliyiz.
Soldurma;Soldurma tarznrn g0zle takip
edilen en belli bagh belirtisi
klorofilin(yeqillik veren aksana)
pargalanmasr ile yaprak renginin sarrya
ddnmesidir.

2l-Izgaralar ve krmandallar yerleri
giineye bakan ve siizek olan topraklarda
dogu batr y0niinde kurulmahdrr,
bahgelik ve apag dallarr altma asla

2l
(Devamr sayfa 28'de)
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TUTUN EKSPERI.ERI
DERNE6i
stiLrrNi

GELEGEK
o

BIZCE, TEYO
AYTAq CoGnN..
T.E.Y.O 4. Srntf O[r.

1994 Yrhna kadar istanbul Universitesi

Onnan Fakultesi biinyesinde faaliyetini

siirdiiren TEYO bu tarihten sonra Celal

Bayar Universitesi btinyesindeki
b inasrnda e[itim-dlretim galtgmalarma

devam etti. Biz e$itimimize Akhisar'da

bagladrfrmrz igin bu nakil agamasmdaki

kanrlagayt yagamadrk. Nakledilen iist

srnrftaki alabeylerimizden ve de

hocalarrmtzdan gerekgelerini 6$ren-

dik.Kinileri Siyasiler yiiztinden kim i leri

ise Akhisar'rn Tuttin bdlgesi olmast

sebebiyle daha iyi e$itim verilece[i
kanaatt ile nakledildi$ini beyan ettiler'

Bizde hep ikinci ihtimal ijzerinde
durduk.

Zira Akhisar; tiitilntin tohumdan

baqlayrp fidesini, dikimini' altmtnt,

teselliim, manipi.ilasyon, depolama,

sigara gibi agamalart en ince ayrlntlslna

kadar gdrebilece$imiz 6nemli bir
rnerkezdi. Ttirkiye'de teori ile prati$i

birarada ya;ama imkanr bulan ender

okullardan biri olma 6zellipini tagryordu'

Fakat ne oldu ise oldu Akhisar'da

TEYO bir krsrr d6ngii igine girdi ve

geliqne ybniinde istenileni vere-

medi.Zannedersem burada Tekel'in
Tiitun Eksperi kadrosunu yetigtiren bu

okuldan her tiirli.i elitir-n malzemeleri

dahil , dzellikle burs gibi destek ve

yardtmlartnt gekmeside etkili olmuqtur'

Bunlara ra$men TEYO'nun dimdik

ayakta ve gelece$in gartlartna uygun bir

gekilde hazlr olmasr igin fikirler vardrr.

Ancak aragttrma tarlast haztrlanmast,

kimyasal analizler, Yabanct dil ve

bilgisayar laboratuart ve 6$retim
gdrevlisi , asistan istidam edilmesi igin

gerekli para bulunamadt[t veya

kiralanamadr$r igin ttim deneme ve tslah

gahgmalarr gergekleqtirilememigtir . Bu

imkanlara sahip olan Universiteler ve

Tekel enstitUleri ile de iqbirliIi
sa[lanamadr$r igin sadece yaytnlanmtg

kaynaklardan takip etmek zorunda

kaltntlmrgttr. Kimyasal analizlerin
yaprlaca$r laboratuarlartn tnilyarlarca

liraya mal olacaPr dUqtincesi ile

Universite Konseyinde red edilmigtir.

istanbul'da bulunan Tekel araqttrma

laboratuannrn nakliteklif edilmig ise de

bu da kabul edilmemigtir Oysa gerek

kimya laboratuart , gerekse de araqttrma

tarlalarr kendilerini amorti edece$i gibi

Okul igin gelir kaYna$r haline
getirilebilecek frrsatlar ki , bunun

<irneklerini baSka Ziraat Fakultelerinde

gdnnek mumkiindur.
Globallegen diinYamtztn Ya$aYan

fertleri olarak yenili$e ayak uydunnak

zorunda kalryoruz. Sektor iizerinde

dnemli etkisi olan iilkeler ile diya-

logumuzu sa$lamak iyi bir yabancr dil

ve iiniversite egitiminden gegiyor. Bu

agrdan dUzenli bir yabancr dil e[itimine

gegilmesi gerekiyor' Intemet'e ba$lanan

okulumuzdayeterli sayrda bilgisayar ile

donattlarak e-mail sayfalan agtlmalart ve

ttim yabancr ile iletigim sa$lanabilmelidir'

Ancakbu gekilde en sa$lam verileri elde

etmek miimkiin olacaktlr.

Yine okulumuzun gelece$i igin TEYO
mezunu arkadaglarurrz Yiikek Lisans

ve doktora e[itimleri igin yonlen-

dirilmeli, tegvik edilip desteklenmelidir.

Zira bizim igin gaba sarf eden hoca-

larrmtz stntrlartnt zorluyorlar, olum-
suzluklart agmaya galtgtYorlar.

TEYO ci$rencileri olarak bu camiada

biiyUk bir sorumlulu$umuz oldu[unu
diiqi.iniiyorum . Ziratijtiiniin acst ile ek-

mek yiyen insanlartn bizim yOnlen-

dirmernize ihtiyact var.

TEYO'lu d$rencilere , EksPerler

ab i lerinrizin, Zir aat O dalannur, Tekel' in

birlikte verece$i seminerlerin faydalt

olacaSt kanaat' indeYim.

Bugiin TEYO'Yu Yok etmek
isteyenlere ve olumsuzluklara ra$tnen

TEYO cisrencileri kendi gayretleri ile

konusuna hakim,bilgili,kiiltiirlU,dtinya
standardtnda tiiti.in teknolojisi miihendisi

olmaya do$ru koguYorlar.

Bu koguda aksayan e[itim gartlartmtzt

tamamlamaya gayret eden tiim ti$retim

tiyeleri ve eksper aSabeylerimize
teqekkiir ederiz.

AKHiSAR SiGARA FABRIKASI

Umutla bagladr J 4'te YAPI
On yrlda oluqtu ilk KATI
Yirminci yrlda anlatamamlandr QATI
Nihayet bitti derken HALKI
Asrldr kaprsrna ......LIK'I diiqmii$ SATI

Mutlaka satrcam dedi muhteremin Z.ATI
Me[er goktan taliPmig BATI

AYTAQ QOGAN..
T.E.Y.O 4. Srnrf O[r'
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-Birader, diin sizin hatrmm krdrm.Sonradan ben de pigmax
oldum.Sizden Oziir dilemeye geldim.Kusura bakmayrn ,
insanhk hali ...insan bazen bog bulunuyor,..
Siz olsanrz ne yaparsanlz ?6zttr dileyen bir adam . Kalkrp
ev inize kadar da gelirse.. . B enim yti d)m tutmaz.
"Buyurun" dedik. Kahve de pigirttik. Oniine bir dolu kase
tiitiin de koyduk.Kardagrm, emin olun, kalem vaktine kadar
kasenin dibinde yalnrztozlar kaldq crgara tablasr da agnna
kadar doldu!

OTLAKQI
-Efendim , t[itiin tabakasrnr ortada unutmaya gelmiyor,

insafsz herif, tEttiniin ne kadar sagak yeri varsa igii ,toilarr
bana kaldr.eok otlakgr giirdiim ama bOylesin" Irig ,urt
gelrnedimdi.Bizim rahmetli ilhami de otlakgr iOi ama hlg' olmazsa bir inceli[i vardr ,adamr e$lendirirdi.Kargnza oturdu
mu gdzleri ile tiiUin paketini arar,sokulur, tabaiayr cebime

foVyn. S0zlerini gagnr, cebimden gftarrp masarun iistiine
brraknm,sevinir. Saatlerce gOzleriyle tabukun,n arkasmdan
koqar,sonra bir firsatnr dtigiirup bircigara yakrnca keyiflenir,
giiler, sOyler, dinleyenleri de eglendirirdi.in gok hoglandrgi
da firsatmr diigiirtip clgarayr kendi eliyle almasmda idi. Siz
ona paketinizi uzatrsantz alr ama, kendi eliyle aldr$r
crgaradan duydu$u haram tadm duynazdr.Bu otlakgrya canrir
kurban , kardagrm! Bu herif 0ylesi degil ki .Diin artrk
dayanamadrm, s0yledim:
-Ama Mahmut Efendi, dedim, bu kadar da olmaz.igiyorsun,

neyse ig .Ama hig olmazsatozunu da katrk et!
O, ahgm4 aldrmryor . yan gOzle bana baktr :
-Bir crgara sardrm diye mi stiyltiyorsun? Dedi.
-Hangi bir crgara birader, dedim , bak gene bir tutam sagak

tiitiin kalmadt Bana yalmz tozlankahyor. Kayrtszca,

. 
-Senin tUriiniin de igimli bir qey desil ya ! dedi , bunu nasrl

igiyorsun ?Kagak igsen ondan datra lvil-
Krzdrm.
-A birader, dedim. iyiye k0tiiye baktr$rmrz yok , sen benden

gok igiyorsun.Fena ise nigin igiyorsuni
-Ne yapayrm, dedi, daha iyisi olsa onu igerim...
-Neden yok , dedim, tiitiincti diikkanlarr dolul
Yiiziime dik dik bakrr:
-Ben , dedi, bu zrkkrma para vermem.Mundar gey

...Mekruh.Kalkrp iiste de para verece$imli;im yolor da_.
-Qok iyi buyuruyorsun, dedirn Ama biz pra.-ll-d

. -Ben de onu sdyliiyorum ya , dedi. pard v€rdin tttrGock,
bari iyisine ver. Bunun bOylesini igecek dfu me hig
igmesen daha iyi!

-Sen , dedim. Krk yagndan soma benim hymr mu
de!iptireceksin?
Kay fisnca omuzlannl kaldmdr:

- 
-Benim neme gerek, dedi. Ben kimsenin keyfine

kanqmam. Sen bana kangryorsn da ben de sdytiiyorum.
-Canrm , dedim, senin krrnryasrca hryrrmun bana ziyanr

olmasa ben de krrk yrl s0ylememZiymm bma dokunuyor .

. 
-Benim sana ne ziyanrmdokunuyor ? diye sordu:Bu sOzleri

hep bir c.rgara igin mi sdyliiyorsun?Ziyan ohug dnnya batrnrg
...Ben igmeseydim de sen igseydin , daha mr kai
edecektin?Bari bagkalarrun yanrnda sOylenre , seni ayplarlar.

Tepem attr:
-Neden ayrphyorlarmrg ?diye sordum.
-Neden olacak, dedi. Bir crgaralft tiitiin igin bu kadar takrdr

ediyorsun.

-Canrm birader, dedim. Hangi bir crg ara,hangibeg crgara?

_-Hangi on crgara olsun ,dedi. yirmi crgara ,oirz l.;rgara
olsun-..Daha diyecegin yok yalyok tUtUiUn sagak yerini
igmigim, sana tozu kalmrg...Bunlan sOylemek ayrp. Tozu kaldr
ise bir paket al ,sagak tiitiin ig.Bununkemali altmrg para!
-Bunu ben alacalrma, sen alsan ne olur, dedim. $unu neden

almak bize diigiiyor da igmek size ?

--Ren 
adet etmemigim, dedik ya lBdyle zehire para vermem,

dedi.Sen adet etmigsin,ben igsem de ahyorsun , igmesem
de.Benim igin ahyorsan, bir daha alrna.Hem bir crgara igin
adama b6yle kahve ortasmda bu kadar soz sOylemek ayrp
deSil mi? Bu sana yakqr mr?
-Qrldrracafrm, dedim. Sen altmrg para verip bir paket tiiti.in

almaz, herkesin tabakasndan geginirsin, bu ayrp de$il; ben
tiitiinti-katlk et , sagalmdan bana da kalsm , dedim. Bu uyrp
tiyle mi?
-Bana neden ayrp oluyormug? Dedi, hnsrzhk etmiyorum ya.

zorla da almryorum, tiitiiniin saga$r dururken tozunu igecek
kadar ahmak de[ilim.
-Biz tiitiiniin tozunu igip ahmak mr oluyoruz? Dedim.Do!_

rusu gok da krzdrm.Onun da crgarad* ,u.urrnrg parmaklarl
titremeye bagladr, ama sdziinii kesmedi:
-Sen, dedi. Deminden beri bana o kadar sOz sOyledin, ben

sesimi grkardrm mr ?TiitiiniiLn saga$r dururken tozunu igmek
ahmaklfttrr dedimse nigin krzryorsun?
Kahvede olanlara bakarak ,

-.Yalan 
mr sOyliiyorum, efendiler, dedi.Bana bir crgara verdi

diye bu kadar sOz sOylenir mi ? Bu nerede gOriihntg gey?Kar-
gt peykede oturan Miralay Esat Bey banu igu."t etti.Kendimi
topladrm:
-Sen,dedim. Birader bir daha benim yanrma gelme, benimle

de-konugma. Birgiin iifl<e ile kafana bir 9"y "li,rr*., bagrma
bela olursun, anladm mr ?igte bu kadar!
ig hna5ra vamca Esat Bey cebinden tabakasmr gftardr:
-Mah* Ef€ndi, dedi, gel sen buraya , bak ben sana birffn vertryin, nasrl be$enirsin...
T*dra5n g0riince kalktr, kargrya gitti.Bana da,
-Bam kabadayrhsrm yok , dedi, kimseye de bir fenahk

etmedim, gene de etmem.Buti.in sugum nedir: bir crgara
sarmsrm I Sanki tufan olmuq...
Bir yandan sdylendi, bir yandan da Fsat B€yin tabakasrnrra

ne varne yok igti. Ben artrk cevap vermedimAncak Mahmtt
Efendi bana danldr, ben de ondmhrtrldm smmayru z.Ertesi
sabah , erken , gocuk haber verdi ki bir efendi gelmig , beni
gOrmek istiyormug. Agag odaya indim.Baktrm , Mahmut
Efendi .Beni g0riince dedi ki,
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Derleyen: Mustafa seniOcUl.t-mf

".... (Diiny'ada hangi bitki igin en gok

eser 1'azrlmrgtr?) Sorusuna, hig tereddiit
ermeden (ttitiin diir ...) diye cevap
verebiliriz.

uiint ir,rrn

"....Giinde 25 kadar Nescafe, 12 kadar
Tiirk Kahvesi, Dtinya kadarda puro
igiyorum. Ben kalp krizi gegirmig
adamtm...."

Giineg TANER

"...ilk gengli$e ve giire adtm afigtmtn

romantizminde sigarantn tartrqrlmaz
yeri vardr. Fakat higbir zaman iyi bir
tiryaki olamadtm... Bir sigara
ttittiirtiyor olmantn romantizmiyle
sigaranrn saph[a zarafi arastnda
bocalayrp durdum...."

Ataol BEHRAMOGLU

"....Yagam t0tiindtir. Tadrnr gtka-
nyorum derken, birde bakmrqstn ttk
nefes olmugsun...."

Qetin ALTAN

".... Sigarayla savagmak(in), yanmda yer

almak (out) olmaltdtr...."
Ubeyd KORBEY

"....Qalrgma zamanlarrnrn go$unda

yalntz olan, zihninden bir geyler

iiLretmek zorunda bulunan insanlart
sigaradan aytrmak hem miimkiin
degildir hem de bu diinyada
gdrtilmtig en biiyi.ik zultim
orneklerinden biri olurdu..."

t;mit KTvANC

"...Ne sigaralarda tat kaldr

Ne gdnliimiizU avutur tazeler

Oni.imUzde agtk duran tek umut

Kaprsr daraldrkga daraldr."

$iin(catrit KtLEBi)

rUrUN'CE

"....Tiitun diktim sdkiildii
Yapraklarr dokiildu
Eller yarim dedikge
Benim boynum biiktildti. "

MANi (MUGLA Yiiresi)

"....Cigaramtn duman-
Yoktur yarin imant
Altrndan ktigk yaPtrrdrm

Gtimugten merdivant."
TURKU@L AzrG Yiiresi)

"...Duvara yaslandtm, cigaramt igem

YaSh kurgun gelir, ben nere kagam

Kanadtm yoktur ki havaya ugam

Baba bayramtruz miibarek ola."
rUnxU@tALATYA Yiiresi)

"...Uyuz tan gibi ne aq ne toktur
Omrtinde tiitiine bir Para Yermez

Beleg giin gegirir vaktini bilmez
igtigin bumundan gele otlakgt."

TA$LAMA(BAYBURTLU ZiHNi)

"...Tiryakiye bir gunluk orug katle bedeldir,

Beyni dar olur ag kOpefin, darb-r meseldir..."

tticiv($l'iR E$REF)

"....Qizgi film kahramant RedKit' in
duda$rnda siirekli duran sigarayt altp,
yerine gdp koyabilirsiniz. Ama Atattirk
bir gizgi film kahramanr delil, gaSa

damgasmt vrrrrnu$ bir gergektir. Nastl

yagadrysa 6yle yanstttlmaltdr..."
Tayfun TALiPOGLU

'o....Avrupa'da her giin iig bin kigi

sigara nedeniyle 6liiyor. Bu, gi.inde

25 uga$rn diigmesine egit bir
rakamdrr. Sigara, insanlan clldtirdti$i.i

igin bu endiistri devamlt yeni miigteri
aramak zorunda..."

Dr. Peter ANDERSON
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"....Ulkemde sigara yasa$rnr
sonuna kadar destekliyorum. Yasak

olan yerlerde sigara igmeyece$ime
sdz veriyorum..."

Yavuz GOKMEN

"....Frrsat buldukga tek ttik
sigarantn zarar vereceSini
sanmlyorum..."

Biilent ECEVIT

"....Bu milletin ktsm-t umumisi
tiryakidir. Tiryaki ktsmt da agara-
srndan iki nefes gekmeden
dtigi.inemez... iki fikri yan yana geti-

remez..."
Selahattin DUMAN

"....Benim iilkemde (ingiltere)
sigara igenlerin sayst azaldrkga, sizin
iilkenizde sigara igenlerin saylsl
artacaktlr ..."

DAVit SiMPSON

"....Bu tilkede, TUrkiye Cumhuri-
yeti' nin TBMM'nin kanunlart ml
gegerli yoksa Philip Morris ve
Sabancr' ntn kanunlart mt?
Siyasetqilerden kalite istiyoruz diyen
ig adamlanndan bizde halktn ve
genglerin sa$hSrna 6zen gdster-
melerini istiyoruz..."

BiilentAKARCALI

"....Hem puroya hem kadtna tiim
dikkatinizi vermeniz gerekir, yoksa

bagarrlr olamazsrnrz. Ben puroya
cince dokunurum. sonra koklanm ve

ateqlerim. Ateglerken alevin hedef
noktamrn ttimtinil sarmastnt
beklerim. Aksi halde altnan zevk
yanm olur...

Dr.Ernst SCHNEIDER
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Akhisar Siga ril Fabrikasrnm Satrlmasl

Konusunda Kim I\e Stiyledi?
Derleyen : Mustafa sn'niocul-l.{Rl
"....Tekel' in 0zellegtirilmesi karan 1'a:a-
lara a1'krrrdrr. QtinkU sermar esinin
tamaml der'lete ait oldugu igin
cizellegtirilmesi ancak 6zel bir ;'asa
grkanlarak gergekleqtirilebilir. Bakanlar
Kurulu kararr yeterli delildir."

Birgen KELE$
(CHl izmir Milletvekili)

".....Biitgenin %o40' nt rantiyeye aytan
bir hiiktimet , kaynak srkmtrsmr karlr
iqletmelerin elinden grkararak,kapatma
hesabr peqinde .Bu ideolojik bir
yaklagrmdrr. Devletin ktigiilmesi
isteniyor."

Av.Tiitay 6znnvf,q,N
(Tek Grda i9 Sen. Aragtrrma Miid.)

"....Muhalefetteyken Ozellegtirmelere
bu giinkii Tekel ve Telekom dzellegtiril-
mesine evet demesi sadece solculu$unu
de$il , kendisini de inkar etme anlamrna
gelmektedir."

Murat TOKMAK
piSX Genel Sekreteri)

". ... .Tekel sigara fabrikalart kar eden ve

devlete yiik olma.van kuruluSlardrr. Bu
kuruluglann karmr qok uluslu ;irketlere
bdliigmenin ve Tiirkil e pazannt onlar-a

terketmenin hakh sa1 rlabilecek hi9 bir
nedeni yoktur.

Dolan IC{R{\'ILA\
(TEKGrda i9 EgeBSlge $ube Baskenr)

".......Hiikiimetin milli menfaatlerimizi
ipotek altna alacak ortaklrktan
vazgegmesini, Tiirk tiitiinctilti$iiniin
geleceSini karatmasrnr ve kamu gair-
qanlarurm gelece$i ile oynanmamasr igin

bu ortakhklann tekrar milli menfa-
atlerimiz dogultusunda gOzden gegiril-
mesini istiyoruz.

Hanefi BOSTAN
(Kamu-Sen istanbul il Bagkanr)

"........"....lXide br tedrginiik r ar. "Biz
ne olacagz ?-' di1 e du;unuitrrlar. Su
anda tam bir karar ahnmadrgr iqin pe;i
hareket 1'ok. Eler anlaSma imzaianr'a
bu durumun gahqanlan ruhi agrdan gok

etkileyeceii g6rtiqtindeyim.BuOzelleq-

tirmenin yasalara aykrn oldu$u inan-
crndaytm. Hazrlftlanmvr yapry oruz.
ileri ki giinlerde idari mahkemeye bag

vuraca$rz. Tiirk ttitiinciisi.i hakikaten
yabancl iilkelere peqkeg gekiliyor.

Orhan BAL:IA
(Tek Grda ig Genel Bagkanr)

"........8a2r noktalar kamu oyuna yanhg
yansrtrlryor. iddialar BAT'rn rakibi Philip
Morris tarafindan kasrth olarak ortaya
atrhyor. Bu olay basrna "Tekel pegkeg

gekiliyor" diye yansrdr, Alakasr yok. Tabi
BAT iginde kogullar uygundu. Uygun
olrnasa bdyle btr ofiakh$aran olmazdr."

Cem DUNA
( BAT'rn danrymanr)

"......TUrki1 e sigara pazannla TEKEL-
in Kurum olarak gekllrnesi pazardalii
Tekel le;me o I gu-:unu rrrtadan kaldnl-
ma1 acak . ozel sekrdr tekellegmesinr
L'eraberinde getirecektir. Mademki
teke.i:;me olacaittr. bunun kamu eliyle

1ap:rnlmasr gok daha az sakrncalar
ra;una.lt-tadr."

Tek Grda-iq Sendikasr
(Tekel'in 6zelleptirilmesi

Hakkrnda Rapordan)

''.......Qiftginin kalkrndrnlmasr igin
L-urulan Et ve Balft Kurumu elden grktr.

Sut Endustrisi elden grktr. Tekel elden
grkmak iizere , eger bu gidige son
r-erilmezse yarmm Tiirkiye'sinde siyasi
hakimiyet Ttirklerin elinde
olmayacaktr!"

Necdet SEViNC
(Kurultay Gazetesi Genel

Yayrn Ytinetmeni)
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"......Siyasi iktidar, altm yumurtlayan
taruk Tekeli yabancr sigara kartellerine
pe;ke; qekiyor. Sigara fabrikalannrn
b'lir.i.il hissesini ve sigara markalarrnr
satl\ or. Bo1 le bir durumda ise TURK-
i$ endigelerini bildirip dayatryor. Ancak
birazgeg degil mi?"

HAIit DERiNGOR
(Cibali Sigara Fabri-

kasr EskiMiidiirii)

"...Halen Tekel Genel Miidiirlii!''
gcirevini ytiriiten en yetkili a$tzdal
yaprlan agrklamada,Akhisar Fabrikast il.
Samsun sigarasrnrn BAT firmasrn:
dewedilmesi halinde Tekel' in gOkecei :

ifade edilmigtir"
BeKir YURDAG[.L

(CHP Kocaeli Milletvekili'

"...Orne$in,Tekel sigara iinitesini:.
0zelleqtirilrnesi ve yabancrlagtrilmasnd'
tiitiin ekicisinin ve bu alanda Ealtgmalanr-.
nasrl bir giliarr sdz konusudur ki Sa1r.
Ba;bakan \ardrmcrsr bu konuda ikr'
o ldu gunu ileri siirebilmektedir. "

Prof.Dr inettin ONOER

fi.ft. ihtisat Fak Ofretim Uyesir

"....Tekel' in v azgegilmez oldu$unu one

siirebilmek igin TMO'nun da

de$irmenleri. finnlan falan olmasr lazrm

Tekel.tarihsel olugum iginde bu giine
kadar gelmi;. Tiukiye'ye dzgti bir yapr,"

Mehmet AKBAr
(Tekel senel Miidiirii

"...861 le ozellegtirme olamaz.Bu Tiirk
tUtUne ,Ug buguk milyon tiittir.
iireticisine ve sigara sanayine indirilmi:
bir darbedir. Hiikiimetten bu kararlartr.

hesabmr mutlaka soraca$z . Satq ve1 "
ortakhktan vazgegmeleri isteyecefiiz

Gerekirse Tiirk halkr Tiirk igqisi r.
milyonlarca tUtiin iireticisi ilt
biitUnle gerek engelleyece[iz.

Deniz BAYKAL
(CHP Genel Baqkanr)
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".... SayrnEcevit,sayrn A6ft'm atkha
larrndan tatmin oldu$unu agrkladl.
Herhalde yabanct tiitiin $rketleri ve
iiLreticileri de tatrrin olmSlardqama ne

biz, ne 2.5 milyon Tiirk tEtr-m k0yltisii,
ne sendikalartatnin ohug durumdayz.
Biliniz ki yargr 63tatmin ohayacaktr."

Gdkhan CAPOGLU
(Ba[lmsz Ankara Milletvekili)

"...Ulusal Kurtulug savagtyla kovdu-
gumuz emperyalizm qimdi elini kolunu
sallaya sallaya geliyor. Ulusal giigleri bu

oyunu bozmaya gaf, rtyorum."
Mustafa GAZALCI

(CHP Parti Meclisi UYesi)

".....Tekelin yiirUtttisii kamu hizmetinin

0zel kesim taraftndan yaptlmastnt
sallayacak olan igletme hakkr imtiyaz

sayrlrr ve ancak imtiyaz sdzlegmesi ile
devredilebilir.Anayasanm I 55.Maddesi
gereli imtiyaz sdzlegmesi ve gartlannm

Danrgtay denetiminden gegmesi de

zorunludtr."
Prof.DrMiimtaz SoYsal
(Kamu iglet.Geligtirme

Mer.VakfiBaq.)

".... Sa[ct isen dzellegtirmeyi savunacak-

srn ,solcu isen kargt grkacaksrn. Bu
yanhg. Eper gergekten milliyetgi ve

ulusalct isen sa$ctstyla , solcusuyla
vatanr sevenler olarak TEKEL in saugna

kargr duracakstn ."
6zcan OzcUn

(MuSla $ah Gazetesi Yazarr)

"..... Tiitiiniin yeti gtipi toprakta bagka bir

9ey yetigmez . TiitiiniiLn altematifi yoktur.

ESer yerli tiitiin iireticilerini destek-

lemezsek ve tiittinciiliiiii Oldtiriirsek
ekicilerin gehirlere gdqmekten bagka

gansr lrahaz Tiirkiye'nin ihtiyacr yerli
ttitiin igleyea frbikalardr."

FenK GOLPINAR
(t-Er Eksperleri
D.n€i BafkanD

"...Tekel' e sahip gild, Tltiyc'1e *
hip 9ftmakfir.fudri:te'ft brtpcdEPa
ve biitiinliisiine sahip 9@ Y&r
sahip grkmaktr." hyrrTERAL

GURIGiSGcr.r Bl*tu)

'.-.Bizs gOre marka devri geffaf de$er-

lendirme kriterleriyle , herkese agrk bir
y6ntemle ve tercihen uzman bir kurulug-

ga, ihaleye grkartrlarak gergekleqtirilme-

lidir.Bu yolda kamu varltklan gergek

de$erini bulur ve devletin azami gelir
elde etmesi satlantr."

Erhan KEY
(Phitsa iletiqim Miidiirii)

".....Yiizde y$z Tiirk tiitiinii ile iiretilen
sigaralar sadece bu iilkede tiiketiliyor.
Bunlan sadece Tekel iiretiyor. Tekel'in
fabrika ve markalan yabanct sigara
devlerine sattltnca bu tiitiiniin altctst

kalmayacak . Siz igte o zaman almtz o

tiitiinii miinasip bir ...gekilde kullanrnz."
Ali Rrza KARDUZ

(Sabah Gazetesi Y azart)

"...YeryUztinde belki de Yalntz,
Tiirkiye'de sigara fabrikalarrnm 6zelleg-

tirilmesi konusu, Tiirk tiitiiniin ve tiitilr
iireticilerinin gelecelinden aynlarak
herhangi bir Ozelleqtirme konusu gibi ele

ahnrp; bu fabrikalar 0zellegtirilemez."
Tiitiin EksPerleri Derne$i

Yiinetim Kurulu

"...Devletin sigara iiretiminden elde

etti[i geliri ve Tiirk tiittiniin kaderini gok

uluslu girketlere brrakmak ulusal eko-

nomiye hig bir gey kazandrmayacaktr."
Prof. Dr Giirol ERGIN

(Ziraat Miih. Odasr Genel Bagkant)

*....Tekelin 6nemi sadece para ile defer-
lendirilmeye kalkmak biiyiik hakstz-

lknr.Zka lzellegtirme ile birlikte sallan
sadece Tekel olmayacaktr. Tekel ile bir-
likte Tiirk tiitiinuniin , 09 buguk milyon
tUttin iireticisinin ve hatta Tiirk eko'
nomisinin gelece$i de satrlacaktrr'Tarrm

$urasrnda ba$layrcr kararlar ahndt .

Bunlarm en onemlisi KiT'lerve KiK'ler
ile ilgili olanr idi. Karara g0re , KiT'ler
ve KiK'ler derhal 0zelleqtirme
kapsamrndan grkarrlacaktr. Satrlanlardan

iireticilere yeniden kurdurulacaktt.
Tarrmsal bir KiK olan ve iig milyondan
fazlatiitiin tireticisini Ozel sektdre karqt

koruyan Tekel ve sigara sanayii, bu
karara ra$nen sattltyor.

Sadullah USUMI
(Gazeteci-Yazar)

"....Tekel sigara fabrikalan dzellegti-
rilecekse, bu kesinlikle yabancr girketlere

satrlmadan yaptlmaltdr ...."
Biilent AKARCALI

(ANAP istanbul Milletvekili)

"....Tekel Akhisar sigara fabrikast
konusunda saytn Eyiip A$IK 'tn
Bakanlar Kurulunda yaptrpr agrklamalar

tatmin edicidir.
Spekiilasyonlan 0nlemek igin KiT

arsalartnt ayn olarak Ozellegtirmeye
sunacapz. Ozellegtirmenin daha sa[hkh
olmasr konusunda adtmlar attldt.. "

Biilent ECEViT
(DSP Genel Bagk ve Bagbakan Yrd.)

"..... Htikiimetin birinci 6nceli$i enerji,

yol, baraj ve alt yaptdr. Sigara iiretmek
defildir...

Tekel'i savunmak vatan sever-lik
deSildir.Gkel'in herhangi bir kwulugunu

satmak da bir vatan hainliSi depildir.
Vatanseverlik konusunda,milliyetgilik
konusunda ben iddiahyrm. Ben devletgi

de$ilim....
Hig yanrlacak 96z var mt bende? Bu i9

hukukidir. Anlagma biunig de$ildir....
Bundan sonra Tokat sigara fabrikast

var strada .,....
Bende "Gavur bizi s6miiriiYor"

diyorum. Ama yabanct sermaye gelsin
yatrlm yapsm diye grprmyorsun, yol
anyorsun. Ondan sonra "Gavur bizi
s6mtird[" deniyor. Yabanct sermaye tabi

bizi sdmiirmeye geliyor. E$er bunu igine

sindiremiyorsan neden istVorsun? Hepsi

agrk agrk sdmiiriiyor....
Kardegim ben buradan MarlboroYa

sesleniyorum son teklifleri 80 milyon
dolardtr. 101 milyon dolar verilirse
hemenyann onlan galnacattm masaya

ikisini beraber oturtacaStm......
Fabrikalarrn 0,zellegtirilmesi

konusundaki ortaya gtkan tepkileri gok

olumlu buluyorum. Zevkli bir tart4ma

ortaml buldum Bu tartqmarun devam

etmesi , hem vatandagm aydmlanmast

aglsmdan , hem benim fikirlerimi gok

rahat duyurmam aglslndan gok iYi
biortam sa$ladr. Hoguma gidiyor....."

Eyiip A$IK
(Tekel'denSorumlu DevletBakant)
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"...iggisi, kdyliisti . ttiri.Ir i..ireticisi . esnafi

, ziraat miihendisi memuru . tiiriin
eksperi ile birlikte tekel baglamnda ciddi
bir direnme cephesi olu;abilir. \itekim
bu direnme haftrnm unsurlart daha once

bir Tutrin Plartbrmu olugrurmuglardtr.

Tekel Direnme Cephesi saglam durursa

diger ozelle5tirmelerin de bagart
kazanma gans r azal ab i I ir.

AtiIIA OZSEVER
Gazeteci'yazar

"...Tiirki1'e'de tUtUnUn idam fermant
Ocak a1'rndaki scizlegme ile imzalandr.

I 984'te sigara kagakgrhlrrr engellemek

tezil.le yabancr sigaraya kapr agarak

Tiirk tUfiincUliisiinii komaya sokanlar ,

idam fermarunr imzalama karannt da

bagkasrna brrakmadr . Bu sOzlegme , en

b0ytik ihanettir. Ihanet belgesinin
yi.iriili.i$e girmesini durdurmaltytz....."

Adnan KESKiN
CHP Genel Sekreteri

"....Batl ile yaprlan anlagmadan sonrabu

firma Samsun markastnt yava; yava$

dldtiLriirse ve kendi markalan olan Kent

,Pall Mall, Lucky Strike markalartnt One

grkarrrsa ,Turk tutuni daha az

kalkrnacak ve daha fazlasr yakrlmak

zorunda kalacak..."
Necati DOGRU
Gazeteci-yazar

"....Yabancr tekellerle kol kola , ig ige

bir siyasi iktidann Tiirk kOyliistine , Tiirk
halkma slkrntrdan bagka verece$i bir gey

ohnadr$ agtkttr."
Ali Rza KOCA

CHP Mu$a il Baqkanr

"...Tekel ile BAT araslnda yaptlan gizli
anlagmayla ig piyasa tamamen BAI'tn
eline gegecektir. TUttincii tarlastnda
kovulacak , ktiyliiniin efendisi BAT
olacaktr."

Dogu PERiNCEK
iP Genel Baskanl

"....Bir zamanlar "Toprak igleyenin ,su
kullananrndtr" diyen adam , bugiin tiitiin
ekicilerinin dltimiine fatiha okumaya
hazrlanryor...CFIP'nin Genel Bagkanr ve

gevresindeki kOy ihtiyar heyeti ....acaba

onlar ne yaptyorlar?"
Prof.Dr.Erdo[an SORAL

Anadolu Unv., dfretim Uyesi

"....Bu karartn altnaimza atanlar gece

saat 03.00'de kug ttiyii yataklartnda
uyurken tiiti.inciintin yollara dtigtil$tinti
bilmezler. Helal bir lokma igin tiitiiniin
acrsrnrn karrgtr[t domatesi,zeylini
yemedeki gerefi anlayamazlar.Efen'
diler.. !Miletin 0z mahnt "cizelleqtirme"

adr altrnda pegkeg gekece[inize biraz
krgrnrzr kaldrrrn da atrl durumda olan

tesisleri canlandtrtn,teknolojisini
yenileyin.E[er beceremiyorsantz
t[tUncUlUgiin igindeki insanlar 96ztim
bulsular."

Hiiseyin ATILGAN
Mu$a SES Gazetesi Yazarr

"....Saytn Eytip A$IK ne yazrk ki .

sdmtirgecilere kargt Tiirkiye'nin
menfaatlartnt savunmak sorumlulu$unu
tistlenmig oldugunun farkrnda bile de$il.

Farkrnda olsaydr , yabanr serTnayenln

Tiirkiye'yi sdmiirmek igin iilkemize
geldifiini itiraf etti$i halde ,Ttirk milli
menfaatlartnr savunanlara kargt ecnebi

serayenin avukatltstnt iistlenmez.
anayasaya aykrn bu satrg iqlemine de

onay verrneye cUret edemezdi."
Necdet METE

Kurultay Gazetesi Yazarl

2f in davamr)

Ege Biilg€Si......

kurulmamaltdu.
26-Tiitiin kurutma yerimizin zemini

veya tabant temiz ve otsuz olmahdtr.
21-Kaliteli bir tiri.in elde etmek igin

mutlaka sera kurutma tekniklerinin
kullanrlmast gereklidir.

28-Tonga sandr9rnrn bolutlan Tiitiln
ve Tiiriin Tekeli Kanununa gore:
uzunlugu 70 cm geniSli$i -10 cm

olmahdLr.

29-Tonga denklerinde sarst ler aztm

olarak kullan acaltmtz keten kanavige

Eullar temiz, s6kiiksiiz , ylrttkstz ve

sa[lam olmahdr.
30-Ttitiin dizilerine tav suyu en kiigiik

numarah meme(yUstik) ile verilmelidir.
31-Herhangi bir ilag tav suyuna

kangtrnlarak tiit0n dizilerine verilmesi
hatahdr.
32-Ilk veya son krtmlardan baglaya-

rak krrrm strastna gdre tiitiin dizilerini
tavlamaltytz tav esnasrnda ktrtmlart
asla kartgttrmamahyv.

33-Tavlanan tiitUn dizileri krm
srrasma gdre yrfrlrnah ve bastlmaltdtr.

34-Krrrmlart karrqtrrmadrplmlz ve

imhalrk yapraklan temizledifimiz zaman

yr$dr$rmrz denkler muhafaza ve

bakrmlart esnastnda amL'arlarda
brrakmamalr1'lz lsllrrla re k::t-len:::e;. :
sebel r er::

35-T-:-: :::.i.:- :e':i: :=:-L'::i:
kri n"l s res i:a -:o:e s:::i.enna- tdr

36-Tnrtn denlklennr er lerimizin en

muhafazalr lerlerde bakrm ve

ambarl arr as urr 1 apmah3rz.

37-Tiltnn denlilerini alnalarrnt asla raf
ve sergen olaraii kullanmamahytz.

38-Ttitiln denklerinin aynalartnt
mutiaka gazete ka$tdr ile korumaltytz.

39-Tespitler esnaslnda tutun
denklerimizin bulundugu yer aydrnhk
olmahdr.

4O-Kapah bir yerde tespit ettirmemiz
gerekiyorsa denklerimizin bulundu[u
yeri giineg tgtlma benzer olan floransan

lambasr ile aydrnlatmaltytz.
41-Denklerin bulundu[u Yerin

duvarlan bey az r enkte olmal tdtr.
rirrUN i;nnrinri nrlssunru
T.\RL.{LAR

-\-T:::: r--':: -.:.:l: '.e1 a YtizeYsel
- -:. :1 l. -;-

B->..;.:-r tcpraklar iie dramajr bozuk

::ae.,ErCe.

C-Fazla miktarda yaPaY giibre
k-ullanrlan tahtl tarlalar ktrtaban ve kr
arazilerde olsa dahi tiitiin Uretimi
yapmamaltytz.

D-Orman agmast ve dinlenmig tarlalar

krr arazilerde olsa dahi daha ilk
senelerinde tiiflin iiretim i yapm ama\y tz.

B ve D maddedeki arazilerde tiitiin
iiretimi yaparak dokusu pigkin olmadrgr

gibi fazla miktarda btinyesinde su ihtiva

edece[inden mantari hastahklara yatktn

olacaktr.

2A
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M BASINDAilS sssffiGLHR-
olmadrlr ileri siirdii. Prof. Dr. Ozkaya,

Tekel gibi hazineye biiyiik gelir saplayan

ve kar eden, alttn yumurtlaYan bir
tavuSun, biraz dolat elde etmek igin
kesilmesini anlamanm kolay olmadt[mt
kaydetti. Durumun gelecek yrllarda
biitge agrklartna yol agabileceSini
belirten Prof. Dr. TaYfun 5zkaYa,
kararrn do[u tipi ttitiin [reten tUflinc0ler

ve Tekel iggileri igin iyi sonuglar
dogurmayacapna inandrklannr bildirdi.
Prof. Dr. Ozkaya, gunlan kaYdetti:

"... ABD'de sigara ti,iketiminin siirekli
diigmesi karqtstnda bunalan yabanct

sigara tekelleri, iilkemiz pazatna gilz
dikmig bulunuyorlar. Bu sigara

tekellerinin yeni teknoloji getirecekleri

iddialan da do!ru olamaz. Qiinkii bu

firmalar da, aynen tekelin yaptt$ gibi

baqka firmalardan makine almaktadr.

Ozellegtirmeler her zaman serbest piyasa

getirmez. E$er PiYasaYr bir dUnYa

tekeline btraktyorsantz, bu yaptlan
yabanct tekelleri piyasamtza hakim
klhnaktr."

15 bin tiitiin iireticisi taliP
Ote yandan Manisa btilgesi tiittin

tarrm sattg kooperatifleri bagkanlarr,

yayrnladrklart ortak bildiriyle Tekel ve

British American Tobacco (BAT)
ortakhk karartntn, yeniden gtizden
gegirilmesini istediler. Akhisar,
Saruhanlt, Krka$ag, Koldere, Salihli ve

G0lmarmara tUtfn tartm satl$

kooperatifl eri bagkanlan, yayrnladrklart

bildiride, bu anlagmanrn Ozellegtirme

kapsammda yaprldrlrnr hatrlatarak,
karar altnmadan Once, tUtUn

iireticilerinin de gtiriiglerine baqvu-

rulmast gerektilini kaYdettiler.

Kurulan bu ortakhkla, isim hakkr

devredilen yerli sigaralarrn Pazar

paylnln, ktsa sorede gok uluslu
girketlerin markalarma kaydrnlaca[t
gOriigii belirtilen agrklamada, Amerikan

harmanlt sigaralartn pazara hakim
olaca[r kaydedildi. Tiitiinden 3 milyon
insamn gegimini sa$ladr[r kaydedildi.

ORTADOGU
09.01.1998

Sigara fabrikasmur 49 yrlh[rra dewiy-
le ilgili anlagmanm imzalanmasr iiLreticiyi

isyan ettirdi . Ziraat odalart miting
diizenliyor.

Akhisar Sigara Fabrikaslnln, TEKEL
ile Amerikan sigara devi British Ameri-
can Tobacco'nun (BAT) kuracaft, ortak

qirkete dewedihnesine iligkin anlaqmanm

Istanbul'da imzalanmasrnm ardmdan,

Manisa Ziraat Odast eylem hazrrlt[ma
bagladr. Manisa Ziaat Odas Baqkant

Nuri Sorman, Tekel'in kuruluq amacmm,

iilkede iiretilen tiitiiLn mamullerinin, yurt

iginde satrlmasmt saplamak olduSunu

belirterek, alman karar ve uygulamalarm

Turk tutuniin sonunu hazrrladr$tnl
sOyledi. Bu tiiLr anla;malarla diinya sigara

piyasastnt elinde bulunduran Philip
Morris, BAT ve ReYnolds gibi
firmalann, daha gok soz sahibi
durumuna geldigini iine siiren Sorman,

bu iig devin, kendi iiLriiLnleri olan Virginia

ve Burley tipi ttittinlerinin igimine gdre

ayarlamak istedi[ini savundu. TEKEU in

yabancr girigimcilere kargt kota koyrnast

gerekirken, kendi iiriiniinti peqkeg

gekti$ini 6ne stiren Sorman, Ttirkiyedeki

fabrikalann teker teker yabanct ortaklara

kaptrrlmasurdan duydupu iiziintiiyii dile

getirdi.
"...Oniimiizdeki giinlerde eylem
y apmam:z kagnilmaz" oldu diyen Ziraat

Odasr Bagkant Sorma, "Bukonu, Ziraat

Odalarr Btilge Toplanttsmda giindeme

gelecek. Miting ve eYlem YaPmaYL
planhyoruz. Bu kararlardan ve

anlagmalardan vazgegilmelidir. Eper

devletin o kadar gok Parast varsa,

fabrikalan tUtiiLn i.ireticilerine bedava

dewetsin, bakrn o zaman tiretim nasil

artryor" dedi.

TAYLAN YILDIRIM
GAZETE- EGE

22.0r.1998

Yrllardan beri hep zararlarrndan
bahsedilen tiitiinfin lc*rszhk probleminin

tedavisinde kullamlabilecepi giindeme

Bicetre Hastanesi doktorlart tiitiin
yapraklarrndan, kandaki oksijen ta$lylcl

hemoglobin yerine gegebilecek bir
madde iiretilebilecelini tine siiriiyorlar.

Uzmanlarrn stiYlediklerine gdre,

tUttlniln yapnrnda bulunan DNA insan

karunda da bulunan baghca iki bileqeni

igeriyor. Bu transjenik bitkinin
tohumlartnda hemoglobinin' yerine
gegebilecek bir gegit esans mevcut'

B0ylelikle Ozellikle tatillerde kargt

kargrya kaltnan sezonluk kansrzhk
problemlerinin dniine gegilebilmesi
miimkiin olabilecek. Bu geligme sigara

iireticilerini belki de ilaq iiretmeye
sevkedecek. Tiitiin igin "Sa$ltSa
zar arltdtr" yaas mm yerine "Yararhdr"
yazmak yakrn sayrlabilir.

Haz: Emel SOKULLU
HABER EKSTRA

16.10.1998

Tekel' in dzellegtirilmesiyle ilgili
tepkiler stiriiyor. Manisa bOlgesi tiitiin
tarlm satr$ kooperatifleri bagkanlart
yayrnladrklan ortak bildiriyle l5 bin
tireticinin Tekel'e talip olduSunu
agkla&.

Samsun ve Yeni Harman sigaralannm
isim haklarrnln ve Akhisar Sigara
Fabrikasr'mn. Tekel' in British American

Tobacco (BAT) girketi ile ortaklaga
huacag bir Sirkete dewedilmesiyle ilgili
karar, Tanm Ekonomisi DerneSi
tarafindan clegtirildi" Manisa ttitiin
tireticileri dc 15 bin ortakla birlikte
Tekel' e talip ol&mr ag*ladlar.

Ege Universiesi'Iirpyn orgmr Ege

Ajans kanahyla" g5rtdlrid 4tklayan
Tanm Ekonomisi Ducti BeCcmr ve

Ege Universitesi Zini Fetiiltesi
Ogretim Uyesi Prof. tL. TBtu Odryz.
ahnan karann iilke glblrn slgln

E
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ffi BAgilSGffi&W Sffi@ffiffituffiW w
yrlh[rna dewedece[i anlaqmann rekabet

igin qart oldulunu iddia eden Aqrk,

"...Uretim yerli tiitiinle yaptlacak'
Sigara pazannda yiizde 51 oranrnda

Amerikan tiitiinii hakimiyeti var, bu

anlaqma bunu iinleYecek. TEKEL'in
piyasadaki korkunq gerilemesi
duracak. Bu ne dzellegtirme ne

satrgttr. Kanuna uygun iqlem

yapryoruz" dedi.

Agrk, TEKEL iiriinlerine en son

a[ustos aytnda zam YaP:Jdrplnt 6 a1

fiyatlan dondurma gerqevesinde 4 ar

daha zam y aprlmayac a[rnr belirtti'

Bakan Aglk her geYi sattYor

* Tokat Sigara Fabrikasr ve Teke

2000'de yabancr veya yerli ortak '

ortakhk kurulacak'
* Bilecik'te likcir, votka ve cin iiretirr

yapan fabrika Ytl sonunda dener''

iiretimine almacak' Mecidiyekdy'de''
fabrika satrlacak.
* Gemlik'te Siimerbank'a ait ol'
arazinin300 dtintimliik bOlUmU Teke '

verilecek. Beykoz'daki Pa$abahqe ti

fabrikas r buraYa taqtnacak'
* 9i9li'deki 230 doniim Bomo:.'

Fabrikasr'na att arazt $i;li Beledtl ' '

i;birlili ile ticari amagh kullanrlacak'
- Cibali sigara tabrikasr iinir ersi-

l aprlmasl amacrY-la ozel vak'

derredilecek.
* 5l ilde da$rtrm ve Pazarlat:
dzellegtirildi. Kalant da bir an onc'

0zellegtirilecek.
* izmir'deki sigara fabrikasr kapattlaca'.

igki fabrkasr Alageh ir' e taguracak'
* Elazt! garap ve Yozgat bir

fabrikalarrna 6zelleqtirmeyle orta

ahnacak.
* Kiiba ile ortak puro iiretilecek tesisl'

bu yrl iginde faaliYete geqecek'
* Kars'ta ortak oldu[u tuz fabrikas:

satn aldtktan sonra Ozelleqtirecek'
* Bitlis sigara fabrikastntn hissel'

Rohtmans'dan sattn allndt' bir ay iqir

Best piYasaYa gtkanlacak'
* R.J. Reynold firmasr ile kurulan Rel '

firmasr Amerikan ti.ittinii tiretecek'

CUMHURIYET
21.01.1998

Samsun ve ;-eni harman sigaralan-

nrn isim hakknrn satl$l ile Akhisar

sigara fabrikastntn 49 ytlh[rna devri,

devlet bakanr Agrk' rn katrldr[r bir

torenle diin gergekleqtirildi.

Kamuolunda uzun stiredir tafttgrlan

Samsun ve Yeni Hatman sigaralartntn

isim hakkrnrr satqr ile Akhisar Sigara

Fabrikasr'mn 49 yrlh[ura devri , Devlet

Bakanr Eytip Aqrk'rn katrldrgr bir

torenle dUn resmen gergeklegtirildi '

imza tdreninde konuqan Aqft, srada

Tokat Sigara Fabrikasr ile Tekel 2000

sigarasmm isim hakkrnrn bulundulunu

belirlerek , " Tiirk tiitiinuniin Pazar

payt htzla diigerek ilk kez % 50'nin

altina indi . Tiirk tiitiiniini.i korumak

igin bdyle bir uygulamaya gitmemiz

kagmtlmazdr" dedi .

Tekel'in UnkaPant'ndaki istanbul

B6lge Miidiirliifti'nde diizenlenen

imza t6renine Agrk'm yant sra Tekel

Genel Miidiirii Mehmet AkbaY ile
British American Tobacco (BAT)

Yatnmlar Direkt0rii Anton Van Vey

de katrldr . Aqrk , Akhisar Sigara

Fabrikasr'ntn 280 milYon dolar

serrnaye ile kurulacak yeni bLr girkete

devredildi$ini. bu yeni girkete Tekel'ut

% 48 , BAf 'rn ise 9o-ir hisse ile

ortak olduklannr belirtti -\1 rtca

Samsun ve Yeni Harman sigaralartntn

isim hakJn'tnrn -19 lrllr$rna ayt ;irkete

100 mil,von dolar kargrlr!rnda
devredildi$ini belirten \;rk ' ;irketin
iig ay iginde kurulacagrnr ' lE a1

iginde igletmel'e balla1 acaEnt ve lsirn

hakkrntn bundan sonra verilecelini de

sdzlerine ekledi.
Aqrk, Tek Grda-i;'in anlalmalla

ilgili aqtr[r davadan ters bir karar

grkmayaca$rna inandt$tnt belirni'

Strada Tekel 2000 var

Tekel'in diinya piyasalan ile rekabet

edebilmesi igin ortakhklarrn gerekli

oldu[unu belirlen Devlet Bakanr Ef iip

Aqrk , "Bundan sonra Tokat Sigara

fabrikasr ile Tekel 2000 sigarast

dncelikli olacak, Qi.inkii Tokat fabrika-

mtzrn makineleri eskidi ve yenilenmesi

gerekiyor. Tekel 2000 ise gok daha

kaliteli olmasrna ra[menyabancr mar-

kalar kargtsrn da hvla Pazar kaybediyor'

Ktsa siirede bunlart dzelleqtirmemiz

lazrm. Tokat igin ihale metodu diiqtinii-

yorvz.

$u anda Reynolds taliptir. Muhteme-

len onlar alacak" dedi. Balhca Sigara

Fabrikasr ile Maltepe Sigarast'run isim

hakkrnr tutmayl diigiindiiklerini de

sdzlerine ekledi.
Htiseyin Can
POSTA
2l/0r11998

Ekonomi servisi- Bakan Aqrk, Brit-

ish American Tobacco ile anlagmayt

imzaladt.
TEKEL'e ait Akhisar Sigara

fabrikasl ile Samsun ve Yeni Harman

sigaralanntn 100 milyon dolara Brit-

ish American Tobacco (BAT) frmastna

satl$tna iligkin 0n anlagma imzalandl'

Tekel' den sorumlu Devlet Bakant

EyUp Agrk, anlaqmaYr savunarak
*Yaptrfrmdan eminim" dedi'

Tekel ile BAT arasrndaki anlagma

diin Der let bakanr E1 tiP A;rk'tn
drizenledi!i basrn toplantrsr lie

imzalandt.
-\nl4<ma1 t 

-'mE;ahit" olarali imzalal'a-

rak aila;mar a mIdahale ettigi
tanrlinalannt sona erdirece$ini belirten

-{1rk. onakhkla TEKEL'in daha iyi

rekabet edece$ini ve tiretimin kalitesinin

artacaitni iddia etti.

BAT firmasrntn Yatrrtmlar Direkttirii

-{nton Van VeY'in toPlantt sonrasl

gazetecilerle gorUqmesini Aqrk, "igeri

ahn" di1'erek engelledi.

Yatlnm Yok
Agrk, Akhisar Sigara Fabrikast'ntn

tamamlanmasr igin gerekli 300 milyon

dolarhk yatlrlmln devletin dncelikli

1'atrrtmlart arastnda bulunmadl!tnt
soy'ledi.

Uretim Yerli tiitiinle
TEKEUin UstUne para vererek kendi-

sine ait fabrika ve sigara markalarrnl 49
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bilecektir. Bilindigi iizere, bu konuda
uzun yrllar destekleme gOrevi TEKEL'e
verilmekte ve bu gcirevin gerektirdigi
finansman tiimtiyle kurulugumuz
tarafindan saflanmaktadrr.
4.Akhisar fabrikasrna ortak olmak

isteyen BAT firmasr tamamen Tiirk
tiitiinii kullanrlarak yaprlan sigaralara,
di$er sigaralara uygulanandan daha
diigtik bir vergi uygulanmasrna hayati bir
dnem atfetmektedir.
5.Yattrtm tamamlanmadan cince,

Samsun ve Yeni Harman markalannm
BAT ile kurulmasr dtiqiiniilen ortakh[a
devri, serbest fiyatlandrrma ve da$rtrm
hakkr verilmesi, 1177 ve 3291 sayrh
kanunlar ve 0zelleqtirme ile ilgili
mevzuatla gel iqmektedir.
BAT ile ortakhkkurulmasma iligkin 6n
anlagmanrn imzalanmasr vesilesiyle
TEKEL Y0netim Kurulu'nda, yukarrda
lzetle arzedilen hususlar iizerinde
durulmugtur. Duraksamaya yol agacak
bu konular teknik ve idari olmaktan
ziyade siyasi ve hukuki bir mahiyet
arzetmektedir. TEKEL Y<inetim
Kurulu, keyfiyetin Ust diizeyde
de[erlendirilmesi ve gahqmalann bu
de!erlendirilme sonuglarrna gdre
ytirUtiilmesinin uygun olacaSrnr
du$unmektedir."

Atilla OZSEVER
MiLLiYET
08.01.1997

Hiiktimetin enflasyonla mticadele
kararhh[rrm en dnemli gdstergesi olarak
algtlanan tiitiin fiyatr iizerinde srkr
pazarhk yalanlyor. Bu ay iginde
belirlenmesi beklenen tiitiin fiyatr igin
Ege ve Karadeniz bOlgesi milletvekilleri,
kiloda bir milyon lirada rsrar ederken,
htkiimet son fiyafi 875 bin lira olarak
tespit etti. Bdylece enflasyon tahmini,
tiiti.in fiyatnrn srnrn oldu.

HiikUmet iginde yer yer siyasi
tansiyonuyiikselten tiittin fryatr igin agrk

arttrma 795 bin liradan bagladr. Gegen
yl 500-530 bin lira arahgrnda ilan edilen

ffi BASINE&ru SffiWe#tffituffiffi rc

Tekgrda I9 Sendikasr letkilileri Pazar
payr tek baprna liizde 25'e varan Mal-
tepe siearasmrn. izrnir Sigara Fabrikasr
kapandrlran sonra piyasadan silinece[ini
ileri siirdti.

TEKEL'in tiryakiler tarafindan gok
tutulan ve Pazar payr yiizde 2O'lerde
bulunan Samsun'u BAT firmasryla
paylagmasrndan sonra, TUrkiye'nin en

gok satan sigarasr olan Maltepe de
tasfiye edilrne aSamasma geldi.

Tekgrda I5 Sendikasr Ege Bdlge $u-
besi Bagkanr Do_Ean Karayrlan, yaptlgl
aqftlamada Tekel' in lzrnir'deki fabrikasr
kapatrldfttan sonra. Adana ve Malatya
sigara fabrikalarrnrn buiunduiunu
belirterek, 'Tiim bu fabrikalarrn
ortak yiinii Maltepe sigarasrnl
iiretmeleridir. izmir'de iiretilen
Maltepe, Akhisar'daki fabrikaya
aktarrlmayacak. Bu fabrikalar
kapatrldrktan sonra Maltepe adr
piyasadan silinecek" uyarrsrnda
bulundu.istanbul'daki sigara fabri-
kasrnda ontimiizdeki 3 1'rl boyunca
Tekel'in BAT' la beraber Samsun ve

Yeni Harman iiretece$inin altmr gizen

Karayllan, Istanbul'da da iiretimi
yaprhnayaca$r igin Maltepe'nin ortadan
kalkacagrnr iddia etti.

Yirmi yrldrr bitmiyor
Devlet Bakanr Eyiip Aqrk'm yanhg

bilgilendirildigini belirten Tekgrda ip
yetkilileri izmir Alsancak'taki sigara
fabrikasrrun Tekel'in mah olmadr[mr,
Hazine'ye ait oldu$unu ifade ederek
izmir fabrikasmm kapatrlmasmdan
l:.::f in bir kazanu olmadrErnr
:i -. .: : - -::

'J':" _.':,:::- B-{T' la Tekel'in ortak
[ir3::i:, -, !r;d-: .dkhisar'da fabrikarun
bir::--*; *8 r: l.i:isarlrlar fazla
ina:i::-r.,:r . rl{l ::rr-:::li.J< bir araziye
sahip oim utm'irom nsa.::xi 1 978'de
baglandr@. Mrrwr r**;:sa:.:iar. l0
yrlda 3 rrrdffirnr ffrmr .rqlsaesi:re
ra$men intrrmrmr butit riifriir.ri"E:::
belirtiyor. AfiMh[n#@ .E il€ra
fabrikasr igin h;5 ffi turum
miktar70millmffiffif[ {M:
fabrikasr Ye anmuTfqilu'lF rnl

40 milyon dolar.
igtah kabartan tablo

Diinya sallft drgtitti WHO' ya gOre:
* Ttirkiye'de l5 milyondan fazlatiryaki
var ve her yrl 500 bin kigi sigaraya
baShyor.
* Bunlann yizde 85'ini gengler
oluqturuyor.
* Tiirkiye'de yrlda 98 milyar adet sigara
satdryor.
* Bunun T2milyann Tekel tiretiyor.
* Tekel yida24.3 milyar Mahepe,2l
milyar adet Samsun, I milyar adet Yeni
Harman,48 milyar adet 2000 ve 2001
sigaralan iiretiyor.

Altan ERuS-iznnin
MiLLiYET
08.01.1997

TEKEL Genel Miidtirii Mehmet
Akbay'rn Eylul 1996 tarihli raporunda
Akhisar fabrikasr ile Samsun sigarasrnur

BAT' a dewedihnesi halinde TEKEL in
zor duruma diigecegi belirtiliyordu.

TEKEL Genel Miidiirii Mehmet
Akbay, bir 0nceki bakan Nafiz Kurt'a
yazdr$r 2 Eylul 1996 tarlhli raporda,
Akhisar Fabrikasr ile Samsun sigarasmm

BAT'a devredilmesi halinde TEKEL in
zor durumda kalacalrnt agrkhyordu.
Akbay'n endigeleri aynen gOyle:

"1. Halen TEKEL'e ait olan bazr mar-
kalann krsmen veya tamamen kurulacak
igtiraklere dewedilmesi, kurulugumuzun
P azar p ay nt daraltacaktr.
2.Bu nedenle ortaya grkacak atrl

kapasite, diper bazr fabrikalarrn
kapanmasrna ve bu fabrikalarda
gahganlarrn iq kaybrna yol agabilecektir.
Ornelin Akhisar fabrikasmm devreye

alrrmasr, TEKEL in di$er yatrrmlan da

diigiini.ildiisiinde izmir ve Samsun'da
bulunan eski sigara fabrikalarma ilaveten
Adana, Malatya ve Bitlis'teki
fabrikalarrn da tasfiyesini giindeme
eetirecektir.

-. TEKEL'iI pazar paylnln ve
;;1.:;.:t'Jn dii$mesi, yaprak tiitiinde
.ry gbrc"r: destekleme politikalarrnrn
@;ib:5J-:.rMSl sonucunu dO$ura-

3l
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-Satrg igin uzman bir kurulugun gOriigii

ahndrnt?
-Samsun ve Yeni Harman' rn isim hakkt

bedelleri hangi kriterlere gOre belirlendi?

-Ortada serbest rekabete uYgun
qeffaflrkta tekliflerin toplandtf,t
sdylenebilirmi?
-Tekel gibi dev bir K.i.T.' e ba$h fabrika

ve varltklann safigt neden Ozellegtirme

idaresi tarafindan yiiriitiilmiiyor?
Samsun ve Yeni Harman' rn isim

hakkntn 49 yrlhsrna British-American

Tobacco (BAT) ile Tekel' in ortak

kuracaklan firmaya dewedilmesi ortaltf, t

karrqtrdr. BAI yrllft satrgr 471 ,8 milyon

dolara ulagan iki marka ve bir fabrika

igin 7 I milyon dolan pegin, toplam 142,8

milyon dolar Odeyecek. Satrg igleminin

ihaleye grkmadan 5 firmaYa davet

mektubu g0nderilerek yaprlmasr da

elegtirilere yol agtr. Torkiye sigara

paz:r:rltn o/A0'sini elinde tutan Samsun

sigarasrnrn isim hakkmln ucuza

safildrgm belirten Tek Grdaig sendikasr

avukatlan 0niimiizdeki hafta dava

dosyalannt hazrlayarak mahkemeye

bagvuracak.

Piyasanm Hakimi
1996 verilerine gOre yrlda 98 milyon

kilo sigaranrn tiiketildif,i Tiirkiye
pazanntn 21,5 milyon kilosu samsunun

elinde. 73,1 trilyon lirahkyrlhk sat$r olan

samsun ve yeni harman ortalama dolar

kuru iizerinden yrllft cirosu 472 mllyon

dolara ulagtyor. BAT ile ortakltk
kurulmast konusunda Yiiksek Planlama

Kurulunda altnan karartn ayrtnttlart

$6yte; BAT ve tekel toplam 280 milyon

dolar sermayeli bir girket kuracak-

$irket samsun ve yeni harman sigara-

lanntn isim hakkrnl 49 Ytllt$tna
devralacak. Alntca bu sigaralartn
tretilmesi igin Akhisar fabrikasr da

ortakh[a devredilecek-

Tekel 7"4t payla bu girkete bina,nakit

ve tiit0n olarak 134,4 milyon dolarla

ortak olacak. $irtete 7o5l ile ortak

olacak BAT, fabrikamn inqasr igin 42,8

milyon dolar ayracd<. Iki sigaranm isim

hakkr dewi kargrhsnda 7l milyon dolar

pegin, 29 milyon dolarr fabrika ingaatr

bitiminde olmak iizere toPlam 100

milyon dolar 0deyecek. Ortakhk drqrrda

Tekel girketin yrlhk cirosu iizerinden

%6.5 pay alacak. $irketin 8 kigilik
yOnetimkurulumrn 3 iiyesi Tekel, 5 iiyesi

BAI tarafindan atanacak. Tekel, Akhisar

fabrikasr gahgmaya baglayncaya kadar

Samsun ve Yeni Harman sigaralarrnt fa-

son olarak Oreterek kurulacak ortak

girkete devredecek.
BAT' tn Ttirkiye'ye gelerek fabrika

kurmasrna higbir gekilde itiraz
etmediklerini sOyleyen Tek Grda-i9

sendikasr Genel Baqkant Orhan Balta.

burada dnemli olanrn gok delerli iki
markanrn bedava denecek bir fiyatla
sattlmasr oldu$unu vurguluyor. Balta.

"en geg Ocak ayrun ilk haftasr iginde

dav a agacaptz. Tekel 4046 saytlt kanuna

tabi olarak galrgan bir K.i.T.' tir.

Ozelleqtirihnesi yerine bdyle ihaleye bile

gtkmadan sattlmasr kanunlara
aykndr."dedi.

PhilSA' nln Yorumu
PhilSA, Philip Monis/Sabancr iletiqin

miidiirii Erhan KEY konuya iligkin

sorulartmtza krsa bir yanrt vermekle

yetindi: "Bize gdre marka dewi ;effar
de[erlendirme kriterleriyle, herkese aqrl

bir ydntemle tercihen uzman bi:
kurulugga ihaleYe gtkarrlarak
gergekleqtirilmelidir. Bu yolla kamu

varltklart gergek de$erini bulur r;
Devletin azami gelir elde etmes.

saflanr."

EMiN qAPA
SABAH
27.12.1991

DUYURU

Muq YaprakTiitiin igletmeMiidiir-
tii$i ile Mug'un iizel radyosu olan

FM49'un birlikte diizenledifi K01

ilktigretim Okullarrna ytinelik ki-
tap kampanYasr baglamrgttr.Tiim
mes-lektaglarlmrzt bukampanyaya
davet ediyoruz.

MU$ YAPRAKTtITUNi$LETMI
UUOUNT,UGU ve EKSPERLERI

ffi BASINDAh# Sffi€gd$gkffi ffi. ffi
tiitiiLn igin, ekonomiden sonrmlu bakan-

lar 1998 ytl sonu enflasYon hedefi

oranrnda yuzde 50 artrq yaprlmasmt

savundular. Ancak tiitdn @mr 800 bin
lira seviyesine getiren bu Oneri ciddi
tepki ile karqilaStt.

IMF' nin de T0rkiYe'de bulundulu
ve tanm r€ftrmu igin basrdt$ bir srada

ttitiin fiyatr iDerinde ktz$an pazarlklara

da gimdilik bir ara formiil bulundu.

Ekonomi bakanlart, fiyat marjrnr 1998

yrlr ortalama enflasyon tahmini olanoh

65 barajura gekti. Biiylece tiitiin fiyatnm
875 bin lirayr gegmemesi ilke olarak

karara baPlandt.
OKAN MUDERRiSOGLU

Yeni Astr
06.02.1998

Londra-ingiltere'de sigara molast

ticretli oluyor. Essex bdlgesinde
baqlayan uygulamada, sigara molast

vermek isteyen iggiler para Odemeye

bagladr. Belediyenin ticretli sigara molast

karart, sigara igmek isteyen iggileri

dfl<elendirdi. Essex Belediye Baqkam ise

kararrn hem sa$hk agsmdan hem de

belediyeye i9 takibi igin gelen

vatandaglarn gikayeti iizerine alurdrlmt

aqrkladt' 
Yeni yiizyrl
30.12.1997

Yrlhk sattgr 500 mityon Dolar olan

Samsun ve Yeni Harman
sigaralarlnrn isim hakktnln, ihale
agrlmadan ve dantgman firma
kullanmadan ingiliz B.A.T.
firmaslna sattlmast tartlgma yarattl.

Sorularl 280 milyon dolarhk proje igin

neden ihaleye grkrlmadt?
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Yo::::* i.-*- -:-.,:. ;rkan iki brilten arasr yaprlan faaliyetlerin ana hatlarrnr dernek biilteninde anlatmak
amac..' . : .:;: ::-ip etmigtir. Bu sayt ve sonraki saytlarda yogunluga ba[lr olarak bu kogede Yonetirn
Kur,.. -:-: -:, . '. :::lSr gahgmalann ana baqhklarrnr bulacaksrnrz.

\'::::.::. r,u:riumuzun segildi$i tarih 14.12.1997 den bu yana yaptrfir gahgmalan qciylece cizetleyebiliriz.
1 - 3:.:r.;igi gibi 16.12.1997 tarihinde Resmi Gazete r e 15.12.1997 tarihinde Resmi Gazetede yayrnlanan ''Akhisar

S:;"ra tabrikastntn oftakhk yolu ile yeni bir sirkete der ri ile Samsun ve Yeni Harman sigarasrnrn mar'ltalarrnrn 49

)ri siire ile mtinhastr kullanma hakkrnrn cerri" konusu basrn yolu ile dgrenilmigti. 27.12.199-^ti,: \'cinetitl
Kurulumuzun konu ile ilgili olarak b'tilter;: ie tam metni mevcut o basrn bildirisi yayrnlarunrgtu'. 1,r,r,ri, ric ;lgiii
bazrbasrnorganlart\-onetimK::...:B-.k":r:r:zile telefonvasltaslileveyayi.izyi.izegciriigerekde.qliii,r:r':r.,lrlcie
konu i le i leilr Cer:l:i:,:,r:-: -:: :.::. : s. -: ::

l-'r---:::.::-.r'*.-.-:.,:::.:.:;-:::::,ii:ceTekeldensorumluDevletBakanrmrzilegciriigerek3:,r.-,r, ji^fi., ;lrj:..i
r,;:-- .:: r- r.,--:: :. :: "::::r: il:-n I;letme Mtjdiir Muavinliklerine atanan Eksper kdk,:,,:, 'rr1;,:i1i:rii
ai::t-::'-::: : --:, .*":::-.-{:=:'1a r:Bitlis); l Sayrhcetveldebulunan blitiin i$letmemiidiir'1 ;r:' ,,:,r1,
re -: l.'::; "::".,::- ^'::::: r.:::-.)a iikseltilmesi ve 32 yeni Ttitiin Teknoloji Mi,ihendisi i. , :r ,,,flrr
tahs:':: -,, : :.. - 3r..ir,rr..Zst-rnuileilgili oiarakyakrnhkgdstermig,ilgilenecegin'belir1rni,,::,

3-- ': .. * :*..':rr' .-- :.::,r.i:irirapandigermeslektaglartmrzlaegitiicretalmasr, meslekte iti. , . ,:;, itir
hede: -: -
Ekspe: =-- .---i!: --r :::--J:1.3 r'e4yrlhkeksperleriniicretleriegitlenmiqtir.

4-\'::.- -- -:" . -- i:1. r.l Tijftin ve Tiitiin Tekeli Kanununun yerine hazrlanan 12 madiieiii.- 'i'irti:l
Yasa Ti.-- ' - - , -: , 

= -::: :: raJdesindeki"Bu kanunun yaymlandrgr tarihte cizel sektcirde asgari -i(: ii.\' riitriir
eksper:

bilgile:: - -,, r* !- r* | . *:-: I;letme Miidiirliiklerine Faks gekilmig, T.M.M.O.B. ve Ziraat Mriirc;i"1isli:r i

odasr ,..- - : - i = =-: :..:::k. Oda iiyelerinin haklannrn gasp edilmeye gahgrldrfir, bunun engerlifllresi
gerektig :- ,,. * ;- - 1.. -:" - B \1.\1. deki ttltUnbcilgeleri Milletvekillerininduyarholmasr,kanunuollanir.kci'i
bukon---- -.. ; : r-: :: -::esi konusundaFakslar gekilmigtir.09.02.1998 tarihinde Ege TV.'de Yijnetir.n
Kurulu:',--- -: :.: -'::.;.\liidUriiiliirniizekonuileilgili endigevegekincelerimizi belirtrniqtir.

Yo:;: -
20.0: ' : : i ': - ' ' : , : : "-;:::i. r rru hakl.lrnda bilgilendirmigtir. Zira Ydnetim Kurulu bu konuyu dzellikle 'LE.Y.O.

6gre: -- .::" - : :.-:-- ::.:.:: de sahiplenmesini istemektedir.
5- - "t;-'-::l:'.:.Genel Mi.idiirliiliiniziyaretedenYonetimKurulumuz; DaireBagkanlan,Genel

NI'-.: -"
D: '. -,: :l -:- : :: :-.;:ran britiin I$letme Miidiirli.iklerinin l.Dereceye grkarlrltnasr , lgletrne MUdijr

- - i:... :::. : :er 1. Sayrh cetvele aktanml ve 32 yeni kadro igin taleplerin 20 $ubat talihine
:- : -.= .: i::, - -:. 3-.kanlrErna sunulacalr aktanlmrgtrr.Konu ile ilgili hassasiyetintz dile getirilmig,

. : - l: :.":',:.-- : :::: :j:.nf iltif.
t -':'-:.;:.:. -".-:-^. -:: -: .-.:.::. -' -:.::lijkte bulunan Destekleme Ydnetmeli[ininbazr eksik uygulamalalrna rafimen

j:', :r:;:ian r anai r:. .\:;3r I' e:.r :azrrlanmakta olan Destekleme Ydnetrneli$i, aldr$mrz duyumlar ve edindi$irniz
elmler sonucu alel hiinize i'izenlemeler igermektedir.
: . :. 1998 tarihinde Ankara'da Tekelden sorumlu Devlet Bakantmtzla gdriigiilmiig, daha cinceki isteklerimizin
': :'-::r3sl istenmiq, yeni ttittin vasa tasansr ve Destekleme Ycjnetmeligindeki degigiklikler konusundaki

; :" -'.:/ dile getirilmigtir.
-' rr:ulu Baqkantmrz 17.02.1998 tarihinde Akhisar Ttitiin Otelinde Rotary kultip iiyelerine, Akhisar

-alivetegegirilmesinin TiirkTiitiinciiliiltiveAkhisar'aetkilerikonusundabilgivermekarnacryla
. . =::.:rak deferlendirme yapmlgtlr.

: - - --..::sar'da yaprhp, Onursal Bagkanrmrz tarafindan ycinetilen "Ttirkiye'de Tiitiin-Sigara ve
. . - .- -r nanelde Ydetim Kurulu Bagkantmtz Panelist olarak katrlmrqtrr.Gelecek Biiltende
_ .- : :,-:ktrr.

Yiinetim Kurulu
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SOLDAN SAGA
1-68 mm boyunda, 7,75 mm gaprnda, oval kesitli,
1969 yrhnda srirgulu kutularda kilo satrg fiyatt I 000

kurug olarak tespit edilen sigara geqidimiz... Vilayet ..

1929 yrhnda 500 adetlik paketlerin satrq fiyatlan 400

ila 625 kurug arasrnda de[igen 6zel imalat tiirunden

bir sigara markast...
2-Sonsuzluk..Bahk yumurtasr ile yaptlan bir tiir meze..

3-Kesintilerden sonra geri kalan miktar ... 68mm ve

85 mm boylarrnda tiretim yaprlan, tok ve sert igimli,
halen ulkemizde filtresiz sigaralar arastnda en qok

tiiketilen markamrz... i5lenmernig madde...

4-Ten ile drq giysiler arast... Tiitiin fidelerini soguktan

korumak igin ustlerine ortulen hasrr, ot ya da

kuma$tan 6rtu; ekici ttitiinlerinin ahnrp satrldttt alan...

iran asrlh bir kavim ve iran'tn guneyinde bu kavimin
adr ile anrlan bdlge ...

S-Sdnmemiq kireg...Kalsiyumun simgesi... Limonluk..

6-ige dayanan, i$ ustiinde, pratik... Bir nota... Bey...

Manganezin simgesi
7- Miladi takvimden 13 giin geri bir guneg takvimi...
Kopek... Osmanh imparatorlupundaokul kitaplannln
genel adr...

8-ilk defa 1969 yrhnda uretilen, ulkemizde en gok

tuketilen sigara markalarrnrn bagtnda gelen, filtre
kalrdr beyaz, Samsun'a gOre daha hafif iqimli bir
sigara gegidimiz... Eski Turklerde gocuklart koruyan

tanrrqanln adr... Rubidyum'un simgesi...

9-Bankada hesabr olanlara gdnderilen, 0deme ya da

qekme bildirir mektup... Yaglr, koca .,. Halktn
belenditi, liste ba5r olmug garkt kitap, piyes...

10-Tiitunun, tiiriine g6re yapraklanndaki orant yiizde

OoUILU BULMAGA

1-8 arasrnda de[ipen 0nemli bir alkaloidi... bir
tembih sozu... Baqr, kanat ve kuynrk uglan

aynr renkte olan guvercin...

1l-Tanrr ile insan arasrnda aractltk yaptt!tna

inanrlan manevi varhk... Srrbistan'dabirbolge

12-Genellikle yelken bezinden veya meqinden

yaprlmrq bilyuk heybe... Birqok kimsenin
toplanrp el birli[i ile bir kiginin veya bir
toplululun iqini gormesi ve boylece iElerin sra
ile bitirilmesi... Ahgtlmtg olandan veya
gerekenden eksik...
13- Kiraya verilerek gelir getiren ev, diikkan,
tarl4 bag gibi mulk ... 1955' de kurulan Ktbrts

Rum gizli 6rg[tii... Reji girketi doneminde

tlretime baglayan, 1928 yrhnda iiretimine son

verilen ince ve kahn tilrleri olan bir sigara...

14-Bir sanat ve bilim dalrnrn ilkelerini
dugiince alanrndan, uygulama alanrna gegilip

gergeklegtirme igi, ameliye, pratik... Deride,

dzellikle ellerde olugan zararslz-, purtuklu

kiigilk ur..
l5-DeSigik zamanlarda adr; sigar4 puro ve

viski malumatrna verilmiE bir ilimiz... 1926

yrhnda kilosu 375 kuruqtan piyasayaarz edilen

kadrnlara ydnelik bir sigara markast...

YUKARIDAN A$ACI
l-1990'lr yrllarda yerli ttitiinlerin sos-

landrrrlmasr suretiyle tlretimine baglayan,

bugunlerde liretim ve satrg haklafl 49 yrlhgrna

B.A.T Firmasrna devredilen sigaramtz...
1962-197 6 yrllut arastnda tiretimi yaprlmtg,

Yenice sigarasr ile aynr iqim ve fizik Ozellikleri
taqryan, meyan bah emdirilmig, kahverengi kalttlt,
yavag igimli, yassr sigara geqidi...

2- Hasan Keyf (Deli tutun) ttitununun, tohumun

dof,rudan dogruya tarlaya atllmasl surettyle
uretilmesi usulti... Yardrmcr, yardtm eden... Kesici

araglann kabr...
3- Agrk segik olan, anla5rlmaz yant bulunmayan...
Kdtuluk... Sehirlerde satrlmak uzere, ince ve kalm

dzellikle ve ilk defa 1932 yllnda uretimine
baglanan bir sigara markast...
4- Bayram(eski dil)... Atlann alnrndan alt genesine

uzanan beyazhk...Bir qeyin varhlr ile ilgili en

ttnemli b0liim, bel kemili...
5- "....dendimi ,akhmasiz gelirsiniz kadmlar": (A.

Kadir)... Oksijenli asitler ile alkollerin aralartnda

bir su molektllti ayrtlmasr sonucunda verdikleri
madde... $arkr, tiirkii...
6- Biitiin noktalartn odak denilen belirli iki ayrt

noktaya olan uzakltklartnln toplaml bir birine
denk olan kapalr e!ri...Asarak 6ldiirme
cezasr...Ydnetim bakrmrndan ilden sonra gelen

bOliim, kaza...

7- irlandaKurtulug Ordusunun krsacast,..Motorlu

taqrtlarda yedekte bulunan tekerlek- . . Yahya Kemal

Beyath' nrn hece vezni ile yazdrf,r tek 9iiri...
8- Uretimine 1984 yrhnda son verilen, 68 mm

boyunda, 8 mm gaprnda, yuvarlak kesitli, sert

igimli, diiqtik kaliteli tutun ve sigara geqidi...Da1

uzun ve hafifbir yarrg kaytPt..

9- Kuran' rn bdltinmiiq oldulu I 14 boliimden her

biri...Bir destek iizerine oturtulmus bir tablodan

oluqan mobilya...
l0- Bir kurulugumuzu simgeleyen harfler..I9rk
ye$inli!i birimi, kandela...Bir kuruluqumuzun

krsaca yazrltgt...
ll-".....ve siyah ": H. Ziya Uqakltgil' in bir
eseri..,Krsa turu ve tiitun halindeki imalau 1927

yrhnda kaldrrrlan bir tutiin ve sigara 9e9idimiz..
l2-Erkek veya erken...Ege bolgesinde 6zellikle
Mulla, izmir ve gevresinde yaygrn bir tiirkti ve

bu turkii eqtilinde oynanan zeybek tilrti bir halk

oyunu...Pay, hisse (eski dil)
13-1950' li yrllarda uretimine baqlanan 68 mm

boyunda, 7 mm gaprnda yuvarlak kesitli, hafif
igimli fi ltresiz sigaramrz...Hububat ahmlart ile

ilgili kurulugumuzu simgeleyen hariler...Bir geEit

ingiliz birasr...
14-Qare...Yrlan (eski dil)...Saflrlr sersemlik
derecesine varan kimse...
ls-Ulkemizde ilk filtreli sigara olarak 1959

yrhnda iiretilen, yrlhk uretim miktarl 21 milyon
kiloyu bulan, gegtilimiz gunlerde iiretim ve satr$

haklan 49 yrlh[rna B.A.T. firmastna devredilen,

dunyaca iinlu natilrel sigaramrz... 1 976 ytltnda

iiretimine son verilen, oval kesitli, yava$-tatlr

igimli dotal kokulu bir sigara geqidimiz...

NOT:Do[ru gtizen be$ meslektafrmza
500'er gram Samsun veya Yeni

Harman sigaralannm tiiketim haklu
verilecektir

15l41312lt10
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ADI ANNE. BABA DOGUM TARiHi
$ * - tlllhnrt Dt\.{RCI 27-09-1997

ix!ilil - rt,mfr OZ 20-12-1997

'uh -€@ cE\qALP 3l-01-1998

Sgrrn Sr|ln H.q,CILAR{\isrny I 4-02-1998

O[uz Kaan
Iqrl
Burak
Gtirhan Cem
Ozan Boran
Tiirkii Dilan
nyga idil
Deniz

Filiz - Yrlmaz AKBAg
Sevilay - Biilent ZORBA
Ozlem - Tansel EVCiL
Sevim - ismail BOSTANCI
Siiheyla - Haydar POLAT
Siiheyla - Haydar POLAT
Nazh - Selim ASLANBAY
6znur - Adnan ifran

24-10-1997
29-10-1997
29-ll-1997
0r-12-1997
l7-12-1997
t7-t2-1997
09-02-1998
03-03-1998

Evlenen ve N$anlanan Arkacloslarumtza Omiirboyu Mutlulaklar Diler;
leni Do{an Yovrulumtzo da SaPhkh, Mutlu ve (Jzan Omiirter Dileriz

&ru mnfi rw -€

Tekel ve BAT Ortahfr Projesinin Teknik Verileri
- K"nprsite: ii[, iig1'rl sonunda 22.000 ton/yrl; 10'uncu yrlda 25.000 toniyrl sigara.
- l*rrbdu: \'aklagrk i 100 kigi
- \rnnm Tutan: 180.0 milyon $
- Scrneve ve Dalrhmr: 280.0 milyonr$ (TEKEL 134.4- %48+llAT 142.8-%51+Tekel YakfiZJ-%l)
- Tf Kf L'in Sermayeye Katrhmr: Akhisar'da 1'arrm kalmrq binalar+91 h,zrazi*yaprak ti.ittin+nakit
- Bina ve Arazi De[eri: 40.0 milyon $ + Mart 1997'den sonrakiharcamalar
- Tf KEL'in verdifi Markalar: Samsun ve Yeni Harman markalarrnrn 49 yrl si.ire ile mi.inhasrr kullanrm hakkr
- \lerkelann De$eri: 100.0 milyon $ (71.0 pegin +29.0 tiretime gegigte)
- Rol elti: F=rnka crkrg fi1,atrnno/o6.5'i
- Tttin l)erir Fiyan: - r'rlsiire ile TEKEL ig devir fiyatna%o 15kar ilavesi ile
- TEKEL'e Fe-ron f-creti: 1.5 $/kg
- TEI(EL'e Dagrnm t creti: 1.0 $lkg
-Yiinetim:8ki;iiikr"inetimkurulunun3'tiTEKEL'in,5'iBAT'rnolacak.FakatTEKEL'in hissesi%oi'e

kadar dti>se bile l onetimde temsil ve veto hakkl bulunacak.
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