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Yurdumuzun dort bir yanrnda il, ilge, koy ve

hatta evler duzeyinde gorev yapan tutun
Eksperleri, idarecisi ve galrganr Ankara'da bir

araya geldi. 15 Mart gunu TODAIE (Tttrkiye

Orta Do$u Amme idaresi Enstitusu) toplantr

salonunda bulugan Tutun Eksperleri
toplantrsrna; Tekel-

'den Sorumlu Dev-
let Bakant Eyup
A$lK, CHP'izmir
Milletvekili Birgen
KELES Mug Millet-
vekili Necmettin
DEDE, Milliyetgi
Hareket Partisi Ge-
nel Bagkan Yar-
drmcrsr Omer izci
ve bastn mensup-
larr katrldr.

T0tun Eksperleri

katrldr$r toplantt buyuk
bir disiplin ve duzen iginde altr saatten lazla
s0rdu. ilf im saati kendi igimize donuk olan

toplantrntn bu agamastnda Dernek Ydnetimi

Kurulu; uyelerinden gelen talep do$rultusunda
burada toplanmrg olmalartntn sebepleri ve
Turk Tutunc0l0$undeki mevcut geligmeler
hakkrnda uyelerine bilgi verdi. Sonra
toplantrnln ddrt saat suren ikinci bolumune
gegildi.

Devlet Bakanr Sayrn Eyup A$lK ile di$er

Milletvekilleri, Siyasi Parti Temsilcileri ve Ba-

srn Mensuplartnln salonda yer almastndan
sonra baglayan toplantrnrn ikinci bdlumunde
Tutun Eksperleri Derne$i Genel Bagkant
Faruk GULPINAR; Salonda bulunanlara bir

agr h g konugmaslyla hoggeldiniz dedi.

Daha sonra toP-
lantr tertip komite-
since hazrrlanan;
Turk Tutuncul0!u
ve Tutun Eksperle-
rinin mesleki so-
runlan uq ayrt teb-
li$ halinde salonda
bulunanlara arz e-

dildi. Dergimizin bu
saytsrnda agtltg
konugmasl ile Tu-
tun Yasast, Y6net-
melikler ve 6zel-
legtirme konulartn-Derne$i Uyesi olan r r

I8:JJY =f:IJTiil TARIHI BULU Gll f, daki tebligler; okuyucu-
g ltlll lanmtza sunulmuqtur.
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Tebli$lerin sunulmastnt muteakip Devlet
Bakanrmrz Sayrn Eyup Agrk ve diler parti

temsilcileri soz alarak meslektaqlarlmlza hitap

etmiglerdir

Konugmalartn sonunda bagllklar halinde
anlattr$lmrz problemlerimizin, son sozu alan

Bakan Sayrn Eyup AglK tarafrndan ilgilenilip
halledilece$i vaadi ile toplantr tamamlanmttl r'
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I MERHABA
Ege, Karadeniz, Marmara tesbitleri, Ekici Tiitiin Piyasalan, iiretim

planlamasr galgmalan, ambarlamalar, Dopu ahmlarr, ddemeler derken
oldukqa yolun giinler gegiriyoruz.

Bizler ve afabeylerimizyilarca "Tekel TUtUn Eksperlerinin Gcirev

ve Qahqma Yrinetmeliff ' qftmasr igin Eaba saffettik. Ycinetmelik 1997 yhnda
Resmi Gazete de layrnlanarak yiiriirlii$e girdi. Ancak bu giine kadar
uygulanmasrnda tam bir keyfilik g6zlenmektedtr.Bazr hiiikilmlere uymakta
hig giigliik gekilmezken gegici gOrevlendirme, yer defigtirme ve atama ile
ilgili madde hiikiimlerine hiE ululmamaktadrr. Dopu almlanrun devam eftipi
gu giinlerde "Bugiin acaba hangi akm noktasmda, hangi arkadagrmrz saldrnya
u[rayacak ?" dry biz ve aileleri endiqe ederken, arkadaglar:;mrz tam bir
vatanseverlik ve sorumluluk guuru ile her tiirlii olumsuzlu$u bertaraf etmek,

tiiyii bitmemiq yetimin hakkru birilerine kargr korumak igin tiim benliklerini
siper edip; "Gelecek sene yine grinderecekler mi ?" diye endige ederken
yonetmeligin uy$ulanmasr daha da rinem kazanmaktadrr. Yrinetenlerimiz,
Dopu gdrevlendirmelerinde bu hususlarr gciz dniine almahdrr.

Bu ;ekliyle yasalagmayaca$ en yetkili aprzlardan ifade edilen yeni
"Tiitiin ve Tiitiin Mamulleri Yasa Taslafr" nrn Gegici Maddesi ve
"Destekleme Da$tm Y0netmeliff' nde deSigiklikyaprlmasr talebi gibi yapay

gUndem olugturucu tavrrlann arkasrnda ne amaglar oldufunu,
meslektaglarlmlzln gahgma azim ve kararhhklarrnr azaltmakla,
verimliliklerini diigiirmekle kimlerin ne grkarr olabilece[ini doprusu
anlayamryoruz.

Tekel'den sorumlu Devlet Bakanrmrz Sayrn Eytip A$IK'rn
15.03.1998 giinii Ankara'da yaprlan toplantrda 500 Eksper arkada5rmz,
misafir basrn mensuplan ile milleh,'ekilleri huzurunda verdipi stize ve
16.03. 1998 giinii "Destekleme Dagrtm Ydnetmelilinde Degigiklik Yapilmasr

konusunu bir daha duymak istemiyorum" talimatrna rapmen kimlerin -vasalara
ve emele saygr ilkesine uymayan bu yrinetmelik deligiklerini hangi
gerekgelerle onaylatfiklanm anlamakta giiqltik qekiyoruz. Yine Sayrn Bakan'm
"bir baqka gcirev verin" talimatlanna rapmen, Adana Bitlis ve Trabzon Yaprak

Tiitiin Miidiir Yardrmcrlarrnrn bir bagka grireve atanmaslnrn
gergeklegememesinin de benzer gerekgeleri olsa gerek. Bu davrantq
sahiplerinin Sayrn Bakarumz ile meslektaglanmrz arasrnda var olan giiveni

sarstrir, bunun da iligkilerimizi olumsuz etkiledi$i agrktr.
Yapay giindemlerle, ekonomik ve sosyal haklanmrza, mesleki

kimlilimize saldrnya ne tepki gdsterecepim2i snama! <i$renmek isteyenlerin
Ankara'daki 500 meslektaqtmtzrn bir anya geldipi tarihi buluqmayt
gdrmelerini dilerdik. $ayet grirmiig olsalar idi birlik ve beraberlifin ne anlama
geldi$ini, 500 ayrr sesin gerektipinde tek ses, tek nefes ve zamanl geldifinde
de nasrl tek yumnik olduSuna gahit olurlardt.

Her tiirlii olumsuz iklimsel ve ekonomik gartlara ra$men
birliktelipimizi g<istermek amacry'a Ankara'ya gelen, karda krgta saatlerce
yollarda gile geken biitiin meslekta$laqmrzr kutluyoruz.

Umit ediyoruz muhataplanmrz,bizim daima diyalogdan yana olan

1'umuqak yaplmzln ardmdaki kararltltllmtz da gtirmiiglerdir. Bizlerin ;

meslefini, iilkesini, insarum seven, gal4tt$r kurumu "Ocak" sayan insanlar

oldu!-umuzu artrk anlamrglardr. Bunun anlamr, bu saydr$rmrz delerlerezatar
verebilecek her tiirlii girigimin, kargtsmda ilk bizi bulaca$tdtr.

Saygtlanmtzla.

voxnrinr KURULU
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Y eni bir gtiLndem de birlikteyiz. Gdnhl bu slitunda daha genel konulan iglemekten yana.

Bizim gimdemimiz TiukTUttlnilnirn gelecegi olmah. Dahakaliteli tutitnyetiqtirmek olmah.

Pazarlama yontemleri ve daha geniq pazarlara agtlma olmah. YT. iqleme ve Bakrm

tekniklerinin geliqtirilmesi, firelerin azaltrlmasr oirnah. Sigara Fabrikalarrnrn
modemizasyonrl mamullerimizinrekabet prtlannauyumuvs. olmah. Oysaki boyle oLmuyor.

Olamryor. Zira oluqhrrulan yapay gtindemler bizleri Oylesine meqgul ediyor ki, bu eksenden

grkamryoruz. Gegen sure yine mevcudu korumaya gahgma faaliyetimiz ile gegti.

Qabalanmurn yopunlulrmu ise Destekleme Da[rtrm Ydnetmeiigi konusu oluqturdu.

Ekici tutunlerinin desteklenmesini ongoren 196 sayrh Kanun, yeni haarlananve temelden

kargr grktrlmrz Ttittrn Yasasr Kanunu grkmadrfirna gdre halen gegerli.

26 Kasrm 1997 tarihinde 23182 sayrli Resmi Gazete'de yayrnlanan 97/10251 katar

saph "1998 yrh Tutun Destekleme Karart" iie Tiitrin Uretim, Ahm ve Satrmrnrn

desteklenmesi konularrnda ,TUtirn, Ttttrn Mamulleri Tr-rz ve Alkol iqletmeleri ( TEKEL)
Genel Mtidiultrgti gorevlendirilmiEtir.

Aym karann 8. Maddesi-nde "Bu karar kapsamrnda ahnan tiltunler igin ddenen toplam

bedel ile 1998 yrir igerisinde satrlantoplam hrtirn satrg bedehntn%o2'si, butirttrnlerin ahm,

depolama, bakrm, igleme, sevk, satrg iglerinde ve bu iqlerle ilgili goriilen diger hizmetlerde

fiilen gatrgmrg, sozleqmeli personel dahil memurlara sezon igindeki gahqma siireleri

nispetinde alrn donemi ve sahg doneminin sonunda ilgili Y6netmelik esaslan gergevesinde,

destekleme hizmet iicreti olarak 6denir." denilmektedir. Bu ifadelerden de anlaqtlacaft
gibi destekleme bir hizmet iicretidir.

12.09. 1985 tarih 1 8866 Sayrh Resmi Gazetede Yayrnlanan Destekleme Hizmet Ucreti

Dagtm Yonetnelifi' nin 3. ]vladdesinde DesteklemeHimretUcretininOdenecepi Kimseler

baghfr altrnda" Destekleme Hizmet Ucreti; Destekleme tutunlerinin alm, bakrm, depolama,

igleme, sevk, satrg ve yaprak ttitirn ilretim planlamasr ile destekleme stokunda bulunan

ttiti.inlerin idare stokuna, idare stokunda buiunan ttitiinlerin destekleme stokuna

aktanlmasryla ilgili iglerde, aytrca destekleme tiittrnlerimn aynenveya mamulhale getirilerek

ihracr iglerinde, do[rudan sorumluluk ytiklenmig veya dolayh bir gekilde hizmeti gegmiq,

eksper, memtu ve hizmetlilere 6denir" denilmektedrr.

Tekei Genel Mtrdiulultrne her yrl Bakanlar Kurulr"r Kararr ile verilen bu g6rev gerepi

emegi gegenlere odenmesi 6n gdriilen bu pirimin son giinlerde ulufe dagrtma mantrfr i1e,

emek yada hizmet iligkisiyle alakast olmavan bir r'6mngeye oturtulmasi gayretleri

gozlenmektedir. Bu gayretlerin da[rtrm yonetmelifindeki bazr maddelerin deligtirilmeye
gahqtrrlarak somutlagtrnldr[ru gdrmekteyiz. $6yle ki- Desteklerne HizmetUcreti Dagrtrm

Yonetmelipi' nin 4-d maddesi;
"Ekli 1 numarah cetvelde yazrh memurlardan destekleme ile ilgili hizmetlerde

gahqmayanlara Destekleme Hizmet Ucreti odenmez.", rken, bu maddenin;

"Yaprak tirtun destekleme ahm ve satrqlannda, dolayh olarak hizmeti gegen difer
Miiesseselerde gorwli memurve sddegmelipersonele, YaprakTUtunlqletmelerive Ticareti

Muessesesi Miidiirlu$-unde gorevli emsal personele ekli listeye gore verilen en diiquk hizrnet

puammn %50'si kadar, diler personele 1 puan Desteklene Hizmet Ucreti odenir. Hizmet
ucreti 1 puarun altnda kalan memur ve sdzleqmelinin destekleme hizmet iicreti 1 puan

irzerinden hesaplamr.", qeklinde degigtirilmesi dngoriilmektedir.
Yeni tiitirn yasasr tasla$nda Tekelden ahnarak bir bagka kuruma yaptrrlmasr driqti'niilen

Yaprak Tritirn Destekleme alunlarrna ait bir hizmet iicretinin, 1985'ten beri yirtrlirkte
olan dagrtrm yonetmeli[inde depigiklik yaprlarak "frili hizmet koquluna" aykrrr olarak,

yeni yasa teklifi ile birli}.1e gundeme getirilmesini anlamak mumkitn defildir.
Sadece TiititLn Eksperlerinin dile getirdikleri bu konunun Destekleme ile iliqkili

Miiessesenin btittrn gahganlannda olugturdu[u rahatszhk tarafimza ulagmaktadrr.

Sonug olarak, Destekleme konusunda bir qeyler yaprlsrn isteniyorsa, sadece

destekleme iicreti hesaplanmasrnda di4ular raporvesenelik izinlerin,galqilmq sayilan

gii,nler kapsamrnda degerlendirilmesi, gahganlan rahatlatan daha adil bir uygulama

olacallrr. Bir sonraki Girndemde buluqmak dilefiyle... 
traruk Ciif,pnVen

YONETIM KURULU BASI.ANI
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lUilli Tiittin Komitesinin izmir'de-
toplanan ddrdiincti umumi heyetinde, Tiirk
tiittinctiliifiintin geliqmesi ve ytikselmesi
hususunda pek faydalt kararlar ittihaz (1)
olunmugtur. Seviyeli bir toplulu!'un aldrlr bu
kararlar meyanrnda(2) bilhassa iki tanesine
yiirekten sevinmekteyiz.

' Bunlardan birincisi ve en ehemmiyetlisi

tiitiinciiliipiimtizii reforma gotiirecek olam; Tiitiin
Eksperlerinin Universite seviyesinde yiiksek
dereceli bir okuldan yetigtirilmeleri hakkrndaki

ahnan prensip karandr. Filhakika (3) bu giin

muhtelif dewelerden yetiqen teknik elemanlm 3 437

Sayh Kanunun-ki bu Kanunun yenileqtirilmesi

tizerinde de durulmaktadrr- dar gergevesi igersinde

tamnan kifayetsiz hak ve sal6hiyetlerle(4) hizmet

goren sadece muayyen idare ve iqlerin ihtiyacrra

cevap veren kimselerdir. Milli Komitenin ittthaz

ettifi karar gereirnce ytil<sek dereceli bir ihtisas

tahsili sonunda yetiqecek elemanlar ise elde

edecekleri gok genig bilgi ve sal6hiyetlerle(4)
tiitiinctiliiltimii zs yeni ufuklar agacaktrlar.

ikinci dnemli karar ise ig piyasadaki

mubayaa gekillerinin ve delerlendirme sisteminin

biiyiik drq memleketlerde oldupu gibi daha

miitekami(5) bir gekle getirilmesi hususundaki

karardrr. Esas itibariyle miizayede usuliine dayanan

bu yeni sistemin tatbikatr srasrrda tiitiinlerimizi
ileri ve miistakar(6) bir metotla deferlendirilmesi

halinde de gerek ahcr olan tiiccarlanmrz ve gerekse

sattct olan koyltilerimiz pek biiyiik bir refaha

kalugacaklardr.

Bu kararlarrn stnatle tatbikatrm tirnitle

beklemekteyiz
S-Mayrs 1959 tarihli
IUTUU DUIYYASI

Dergisinden
1-Ahnmgtn
lDo!rultusunda
3-Bununla Beraber
4-Yetkilerle
5-Geligmig

4

Biz aqalrda imzasr bulunan Tiitiin
Eksperleri;

1-Tekel Sigara fabrikalanmn her ne qekilde

olursa olsun, 6zellegtirihnesine karqryz.
2-1177 sayrh Tiitiin ve Tiitiin Tekel'i

kanunu, 196 sayrh ekici tiitiinlerinin
desteklenmesine dair kanun ve 1196 sayrh tiitiin
tanm satrq kooperatifleri kanununu yiirtirltikten
kaldrrmayr amaglayan ve higbir diizenleme
getirmeyen yeni tiitiin yasa tasansma kargryrz.

3-Lisans diizeyindeki akademik efitimi ve

meslek formasyonunu yok sayan ga! drgr yonetim

anlayrgrna karqryrz.

4-Kurum igerisinde gergeklegtirilen
atamaLarda, bagarr, krdem ve liyakat olgiilerini
drqlayrp, siyasal tercihleri olgii haline getiren

anlayrqa karqryrz.
S-Destekleme hizmet iicreti dafrhmuun,

gimdiye kadar oldulu gibi hak edenlere de[il de

yonetmelik deliqikline gidilerek "ulufe" dalrtrln
gibi yaprlan gorevle uzaktan ilgisi olnayan kiqilere
verilnek istenmesine karqryz.

6 -Ttitiin Teknolojisi Miihendisleri ve Tekel

Tiitiin Eksperleri g6rev ve gahqma yonetnelifinde
ige yeni baglayan meslektaqlartmtTfs ilgili ozliik
haklanm keyfiyete brakan Ye l'Onetmeli€in diEer

m addelerini u-v gul a m 31-411 1-6netim anl ayr g rna

karqr;rz.
7-Hepimiz birer kamu gahqanr olarak

Ttrkiye'nin imza koydufu ILO sdzleqmeleri
normlarrna uygun galdag sendikal haklarr
tammayan anlayrqa karqryrz.

Yukanda saydrlrmrs yedi madde ile ilgili
konularda biz Tiittin Eksperleri ile tamamen farkh

diigiinen ve emrinde gahqanlarla bdylesine kopuk

bir durumda bulunan Tekel Genel Miidtirii Sayn

Mehmet AKBAY'In mensubu bulundu$umuz
kurumu her gegen gtin daha da geriye gotiireceli

diigiincesiyle Genel Miidiiriin tutum ve

dawamglannrn yeniden de$erlendirihnesini arz ve

talep ediyoruz.
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konugmasr

SANAYI VE

Komitesi tarafindan olupturulmuq alt

komitenin hazrladrfr "Turk ttitiinunu,
tirtirn tireticisini ve Devletrn konulmasnl
amaglayan Kanun Tasla$r rafa
kaldrnlarak, yerine tiim bu kesrmlerin
grkarlanmn tersine alelacele ve br kag

kiqi tarafindan hazulanmrg, Tiitiin ve

Ttitiin Mamulleri Yasa tasla[tntn
zrman gegirilmeden geri gekilmesi'
meslektaglanmlzln gahgma qartlannt
olumsuz etkileyen, gelecefini belirsizlile
siiriikJeyen mevcut gahqma ve atama
yiinetmelifindeki bazt maddelerin
yeniden diizenlenmesi gerekmektedr.
Halen uygulanmakta olan Destekleme
Hizmet Yiinetmeli!inin higbit
degiqiklik yaprlmadan devamrnrn
saglanmasr genel iste[imiz olup,
aleyhimize duzenlenerek yuriirlu[e
sokulmak istenen yeni destekleme hizmet
ydnetmeli$i bugtine kadar suren
suskunluSumuzu zorunlu olarak bozmak
durumunda brakmrqtr.

Ayrrca; " 36 ay 6zel
sektorde gahgtr$ru belgeleyenlenn hakkt

sakhdr. " qeklindeki bir ifadenin gegici

madde olarak ilave edrlmeye galryrlmasr,

bu zamana kadar siiregelen gayn hukuki
bir uygulamamn, yani yasal olmayan bir
olgumur yasallaqtrnlmaya gahgrldrfmrn

gostergesidir ki; bu uygulama ancak
buyuk kargaqalarrn oldufu iilkeierde soz

konusu olup; sugrur tescilidir.
Yine Ttittin Eksperleri

hedef altnarak; mevcut Destekleme
Hizmet Yonetmeli$i ve 1997 / 10251
karar sapu ileyayrrlanan 1998yrh itr'unti

Destekleme Karartntn 8. Maddesinin
"destekleme ucreti fi ilen galtqanlara

verilir..." qeklindeki emredici hukmu
varken, tirtunii sadece sigarada gdren ve

daha once belirtmiq oldu[umuz zor
gahgma gartlarrnrn % f i ile dahi
kargrlaqmayan Tekel Genel Mudurlulli
biinyesindekr Tuz, Alkollii Igkiler ve

Da[rtrm Pazarlama Muessesest
mensuplanna da destekleme ttcretinden
pay verilmek uzere yapdan gahqmalann

da iyi niyet gostergesi oldu$unu
sdylemek ve savunmak miimkiin
defildir.Kaldr ki; bu konuda destekleme

ticretiniazyadal'rrgalmadr$ lltD

Ankara'da yaprlanTiitiin Eksperleri toplantrsrnda Dernek Baqkant

Faruk GULPINAR'In agrg

TUTUN
EKSPERLERIN|N SORUNLARI vE EoZUU oruenileni

TURK TUTUNCULUGU, SICNNN

Oncelikle sizlere Trittin
Eksperli[i mesle$rri tamtmak ve gahgna

koqullanyla ilgili bilgi vermek istiyorum.
Tiitiin ekqperleri; tilkemiz

tiitunculiigunii ve sigara sanayini uzrln
siiredir devam eden karanhk goriintiiden
kurtararak iilkemiz igin kazangh bir
sektor haline getirme yolunda e$itim
almrq rnsanlardrr. Tuttrn Eksperieri, 4
yrlhk lisans e[itimi veren Celal Bayar

Universitesi' ne balh Ttitun Eksperlili
Yiiksek Okulu mezunu Tuti:n
Teknoloj isi Mrihendisleridir. Tutiin
Eksperleri bu zamana kadar aldrklarr
e[itimi, vatan sevgisi ve iireticilere olan

saygrsl ile butunleqtirip, iilkemizin her
yoresinde her tirrlu olumsuz koqullarda,

hafta tatili, bayram, gece-giindtiz
demeden gahgan, yrlllardtr Do[u ve
Giineydo[u Anadolu Bolgesi'ndeki
olumsuz geliqmelerin gobe[inde fziki
miidahale ve 6lom tehditlerine ragrnen,

evlerinden kilometrelerce uzakta 8-9 ay

gibi uzrur bir siire fedakarca gdrevlenni
ifa etmekte, her zaman [retici ve Devlet
arasrnda bir denge rmsuru olmaktadrlar.
Buna raImen, Ttitiin Eksperli$i
mesle[ine, tanrsm yada tanrmastn bazt

keqi ve kuruluqlarca meslelin akademik

kariyeri ile ba[dagmayan bilim drqt,

haksz itham ve beyanlarda bulunulmug,

fakat bugiine kadar meslelimize ve
mensubu bulundulumrz Tekel camiasma

olan saygrmrzdan dolayt bu nevi
hakszhklara sessiz kalnmrqtrr. Ancak
son zamanlarda goriilmektedr ki her
gegen gun bu tiir beyanlarrn dozu daha

da artmaktadtr. Tiitun Eksperli$i
meslelini bir hig olarak gormeye yonelik

olarak; hem de mensubu bulundugumuz

kurumun en ust kademesinde gorev
yapan Tekel Genel Mudirru Savtn
Mehmet Akba) taraf"tdan, ozei bt TV
kanahnrn duzenlemig olduiu agrk
oturumda sart'edilen " dtrnyarur pek gok

iikesinde boyle dort yillft universite gartr

tutun eksperli$i mesle[i igrn
ongortilmemiqtir." Ifadesi bizieri artrk

tahammtrl srnrlaruu zorlayan bir noktaYa

getrmrqtir.
Soruyorum:

- Sizler diye bilir misiniz ki ? "
Adam krrrk - grkrktan anhyor yada qifah

otlardan yaptrlr kanqrmlar qifa dafrtryor
" diye; okiqiye doktordiplomast verilsin.

Yada " eczanede kalfahk yapan binsine
ilaglarr tanryor " diye, eczacr diplomasr

verilsin. E[er " evet olabilir" diyorsamz,

e[itrme, bilim ve teknolojiye ne denli
onem verdilinizin ve iilkemizin nigrn
kalkrnmadrlrnln en giizel ornefii
oldu[ruruzdan gupheniz olmasm.

Yukarrdaki 6rnekleri
golaltrnak tabii ki miimkundur. Bunun

igindir ki; drploma ve ehliyet sahibi
olmamn bu kadar kolay olmamasr, be1rli
mesleklerde efitim goren insanlara
gerekli de$enn verilmesi gerekmektedir.

Tiitiin Eksperli$i
mesle$iru yapaniann tamammm lmksek
okul mezunu oldu[u 2-3 ulkedenbirisi
olrnak Genel Mudurumuz Sayrr Mehmet

Akbay' rn ifade ettifii gibi, oyle hafife
ahnacak bir konu defiildir. Bu konuda

onciiliik yapan 2-3 iilkeden biri olmamn

gurur duyulmast gereken bir durum
oldu[unun idrakini dilemekteyim.

Giiniimuzde bilim ve
teknoloji her giin geliqmekte ve her qey

baq dondiirucu bir tuzla de[iqmekte iken;

bilimsel e[itim gormii; olanlartn
mesleklerini, egitimsizler de yapabilir
mantrfrrun arkasnda masum bir ifadenin

oldufunu savunmak ve bu konuda
direnmek kesinlikle inandmcr olma&$t
gibi, aynr zamanda efitimli insanlarrn

ozluk haklarrra saldrmaktan ve istihdam

alanlarrm ortadan kaldrrmaktan bagka br
qey defildir.

Genel Mudiir sayln
Mehmet Akbay'ur ozel bir televizyon
kanahndakr konugmalanru drnleyen, tirm

meslektaqlanmran buyuk bir infial iginde

olduklan, Sayur Genel Mudurumuzun
konugmastnr takip eden giinlerde
Derneiimiz merkezine Ulkemzrr her

bolgesindeki meslektaglartmtztn
gonderdikleri fakslardan anlaglmaktadr.
iqte orneklerden br kagt.....

Turk Sigara sanayiini,
meslefimrzi, iilke tiitiinculu$iinu ve

tirtirn iireticisini b[yrik br kaosun igine

s{iriikleyecek olan ve Milli Tutun
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gerekgesiyle Tekeli
mahkemeye veren bir Tutitn Eksperinin
talebini kurum, "Fiilen destekleme
hizmetinde gahqmamrgr." diye savwlma
yaparak davamn reddini sa$lamrgtrr.

Goruldu$i gibi bahse konu kiqilere
destekleme llcretinden pay verme niyeti
ile, mahkemeye sundu$u savunma
arasrnda bir geliqki olduSu apagrk
ortadadr. Hatta bizlerle aym g6revi ifa
eden meslege yeni baglayan arkadaqla-

nmrzrn bizler kadar almalan gerekirken

3 yrl siire ile destekleme itcretinden %

oramnda yararlanmaya devam etti$i de

bir gergektir. Dolayrsryla bu zamana

kadar silre gelen destekleme ucretini
daha once belirttiSim gahgma
qartlanndan dolayt son kuruquna kadar

hak ettiSimiz inancndayz. Ancak ; iilke
tiitiinctiltifti ve sigara sanayinin
geligmesine kaynak yaratacaksa ve

sigara sanayiimizin gok uluslu
girketlerin tekellerine teslimini
iinleyecekse; bundan sonra
destekleme hizmetinin Miiessesemize
asli giirev olarak verilmesi
durumunda bu hizmet kargrh[rnda
herhangi bir iicret ddenmeden de

verilen giirevi btiyiik bir onurla
yapacafrmzdan kimsenin kugkusu
olmasrn.

Qrkartrlmasr dugunulen
yeni destekleme y0netmeli$inde
Eksperler drqrnda tom Tekel
Memurlanrun ya var olan puanlanrun
yukseltildigi yada Onceleri hig bir puan

verilmedi[i halde bu gahgma ile
destekleme iicreti verilmesinin plan-

landrgr anlaqrlmaktadrr. Bu geliqmeyi

O$rendi$imiz anda sayrn Bakammrz
nezdinde yaptr[rmrz gtri$m neticesinde

ttim eksper kokenli personele tlgerpuan
verilmesi sevindiricidir. Ancak kaba da

olsa bir hesap yaptrPrm:zda bize
ong0rtilen Yo 30 civarrndaki artrqrn
bugttnkti aldrprmz destekleme ttcretini
dahi korumadrlr agrllr. $<tyle ki ;

1.000.000.000.-TL | 12.368 Puan =
80.853 TL * 10 Puan = 808.530 TL

1.000.000.000.-TL / 21.896 Puan=

45.670 TL * l3 Puan = 593.710 TL

Sonug olarak; Yukanda
bahsettiSimiz nedenlerden dolayt
arkadaglanmzrn g6sterdi$i hassasiyeti

anlayrgla kargilayarak, butun meslekta$-

larrmrzrn talebi do$rultusunda bu

toplantryr tertipleyerek; sizlere ulke
ttrttintirntin ve sigara sanayinin geleceli
konusundaki endiqelerimizi ve mesleki

sorunlanmrzr anlatmaya gahqaca!"2. Bu
konuda higbir siyasi kuruluq ve tiitun
ticareti yapan girketleri hedef
almadrfrmrz gibi iiLlke tuttlndrlufilifrtur ve

tiitiln oreticisinin geleceli ile ilgili dolru
duzenlemelerin yapllmasrnda ozellikle
Sayrn Bakanrmrz ve de$erli
milletvekillerimiz baqta olmak uzere
herkesin deste$ine ihtiyacrmrz olup;
duqiincelerimizin de gerlendirilmesi, en

boytik arzumuzdur.
Bizler ttrttrn tiretrmi, Ekrci

Tiitiinlerinin pazarlanmasr, sigara
tlretimi ve ithalatr aqamalannda yapilan

ve yaprlmakta tsrar edilen bazr
uygulamalarln sonucu olarak Turk
Ttitiinctlti$ontin giderek a$rrlaqan
kogullanmn,

Gerekli onlemler derhal

alrrup bu gidig durdurulmazsa Turk
ttihinculugu, tiittln ltreticileri, sektorde

gahganlar ve Blke ekonomisi igin vahim

sonuglar dofaca[run,
Durumu ve dnlemler

ahnmasr geregini yetkililerin
sorumlulu[una ve hertttrlo yasal yola baq

wrarak kamuoyunun ilgisine sunmayl
vazgegtlemez ve ertelenemez ulusal bir
gorev sayarak bu konularr yonetici-
lerimizin, halkrmzrn dikkatine surmayl

ve tritun tireiicilerimizi, ttittln iq kolunda
galrgan memur ve iggileri, onlartn
kuruluqlannr, bilim adamlartmtzt,
aydrrlanmzr ve basrn mensuplanmzr bu
mticadelemizde bize katrlmaYa
ga$nyoruz.

***Ttrttrn konusunuu
politik yatrrrm malzemesi olarak
kullamlnasrna meydan vermeyen, her
ttirlti grkar etkisinden uzak, kiqisel
tercihlere gore de$iqtirilemez bir milli
ttitiin politrkasrmn tespitini,

* **ii retici ttittinlerinin
tttiin satrg merkezlerinde arttrrma ile
satrqrna 1998 urununde baqlanmasmt,

hakh higbir sebebe dayanmayan
ertelemelerden art* vazgegilmesini,

!r !r * T Ut*lye' de tirretilecek

sigaralann harmanlarrnda kullamlacak
yabancr mengeili tuttirnlerin Tilrktye'de
iiretiminde do!rudan tirttin tireticisinin
desteklenmesini,

*t't'1177 sayrh Tutun ve

Tttun Tekeli Kanunu'nun yUrtlrlukten

kaldrrrlmasrnr 12'inci Milli Ttitun

Komitesi adura komiteyi olugtu'an butiin
kuruluqlann katrhmryla hazrrlanmrq olan
yeni "Ttitun Yasasr" tasla$rnrn
kanunlaqtrnlmasrru,

***Yedinci beq yrlhk
kalkrnma planrnrn "Tekel Genel
Mudurlugu'nun Yaprak Tritun iqletme-
leri ve Sigara Sanayi iqletmelerinin ayrr

birimler halinde orgiitlenmesini
saplamak uzere gerekli kururnsal
duzenlemeler yaprlmast" yolundaki
ongorusunun stlratle yerine getirilmesiru,

,r,r,r12,inci Milli TtitUn
Komitesi adna hazrlanmrq olan Tiittin
Ofi si Genel Mtidurlugunun kurulma$ru,
ilgili resmi ve ozel kuruluglartn
katrhmryla olugacak ulusal tutun
kuruhura ofis bunyesinde yer verilerek
tuhin konusundaki karar ve uygulamalma
esas olacak onerilerin genig bir katrhm
ve igbirliSi ile haztrlanmastntn
sa$lanmasrnr ve tiitiin konusundaki
araqtrrmalarrn Ttltun Ofisi Genel
Miidurlugu'ne balh bir merkezde
toplanmasrm,

* tr'rG iimr.Uk Birli$inin
Turk Ttitirnctilugune yapaca$ olumsuz
etkileri gidermek amactyla Avrupa
Birlifi'ne bagvurularak sigarantn ve

kryrlmrq tirtirniin hassas ti,rii,nler listesine
dahil edilmesinin saglanmasru,

***Yabancr mengeili
yaprak tutun ithalinden alnan Vo 25
gurffuk vergisinin kaldrtlmamasm,

**ltTekel Sigara
Fabrikalannrn Turk tutunciiluguniin
iginde bulundugu olumsuz kogullar
gtderilnaten ve karylagaca$ sorunlan

onleyecek onlemler ahnmadan
ozellegtirilnemesini, dneriyoruz

Bizl€ri buraya toPlaYan,

bu Onerilerimizi igeren ve ug ana

baghktan olugan;
r Yeni Tut[n Kanunu yasa tasla$,
o Sigara Fabrikalaruun Ozelleqtiril-

mesl,
o Qahqma ve Atama Yonetmelifi ile

Destekleme Hizmet Ydnetmeli$ ,

konulmnda meslekta$lanmrz tarafindan

ortaklaga haztrlanan detayh bilgiler
arkadaqlartmrz taraftndan sizlere
sunulacak olup; davetimize katrlarak
bizleri onurlandrran herkese sonsuz

tegekkur eder,
Sayglanm sunannlc



TUTUN EKSPERLERI
DERNE6i
BULTENi

TEKEL GENEL
vrUntinr,ticUN0x
riirUx vn rtirtirv

MAMULLnni rnNuNu
TASARISINA ILI$KIN
cOnU$ vn ONunir,un

GINEL GEREKqE
AQIKLAMALARI

Ulkemizde tiittn konusunun
'TEKEL" konumuna getirilmesi;
I 9.07. I 862 tarihli lr4ali Islah Fermaru'yla

Duhan idaresinin yabancr tekel olarak
kurulmasr ile baqlanmrqtrr. Tutiin
iireticilerinin ve diper kesimlerin ma$dur

olmasr ve Reji $irketinin anlaqma gere[i
iistlendili taahhutleri Yerine
getirmemesinden dolayr Cumhuriyetin
kuruluquyla birlikte tiitlinde "Yabancr

Tekel" kaldrrrlarak "Ulusal Tekel'e"
donuqum M.Kemal Atatiirrk tarafindan

saglanmrqtrr. Bilahare Ulusal Tekel
05.06.1930 tarih 1071 ve 10.06.1938 tarih
3437 sayh kanunlara dayanrlarak
yiirutirlrnugtiir. 1969 yrhnda 3437 sayrh

kanun yiirtirlukten kaldrrrlarak
09.05.1969 ve 1177 sayrh Tutti'n \,e Tiitti,n

Tekeli Kanunu ytiLrtrluge girmigtir.

1177 sayrh kamrnt iki bdltim 120

maddeden oluqturulmug ve 16.03. 1975

tanhrnden itibaren 15179 sayh Tiitti'n ve

Tuttin Tekeli Tiizugu ile birlikte halen

yiirtirltiktedir.
I 177 sayrh yasa:

l.Bdltm
r TutDne ait Genel Hti'ktimler

(l madde)
o Tuttm Tanmr (13 madde)
o TtitunTanmrnrnnaslyaprlacalr

(5 mad&)
o Yaprak Trfrm ticareti (9 madde)
. Bakanhklar arasr T.K ve M.T.K'si

(3 nadde)
o Tutitn Eksperlipi (4 madde)
r Mtiteferrik Hukilmler (2 madde)

2.Bdlfim
r Tiittin Tekeli, Tutrfn Tanmr ve

Ticaretinin kontrolu
e Tutti'n Tekeli (8 madde)
o Tutth Ekicileri ile ilgili HtikiiLrnler

a

a

(12 madde)

Ttitti,n ticareti ile ilgili Hiikti'rnler
(ll madde)

Yaprak Tutii,n Fireleri (l madde)

Muteferrik v e C eza Htiktunleri
(48 madde) olarak dtiaenlenmiqtil.

Tutunde "Ulusal Tekele"
28.05.1986 tarih 3291 sayrh kanunla
yukarrda belirtilen 117 maddenin 5

maddesi iptal edilmig ve bir maddede

paragraf depiqtirilerek son verilmiqtir.
iptal edilen yaprak ttrtirn ticareti ile ilgili
20 ve 2f inci maddelerindeki ekici
tttiinleri piyasalarr ve ahm satrm
sdzleqmeleri kaldrnlrrug olrnasrna ra$nen

gunumuze kadar ekici tutiinlerinin
borsalarda satlmma gegilememiqtir.

Qunkti ekici tutunlerinin borsada
satrlmasr igin belirli standart sallanmasr

gerekir. Oysa, uygulamalar halen 1986

yrhnrn oncesindeki qekliYle

siirrdiirulmektedir.

Diger yonden "Ulusal Tekel"

konusu olan "Yurtigi Tuketim" igin ttitiin
mamul etmek ve bu mamullerin
satrqlanrun denetlenmesini saglayan 38 ve

4f inci maddelerin iptali ile; ulkemizde

buyiik bir krtleye yani, gelirini tiitirnden

elde eden tiittin ii,retrcisrre btiryuk bir darbe

olmuqtur. Ayrrca tilkemizin buyuk bir
ihrag ve doviz kaynagrrun azalmasrna

sebebiyet verilmiqtir. Yabancr sigara

imalatrna gegilerek bunu ig pazarda

degerlendirmek suretiyle Tiirk tuttlno

igicisi Amerikan Blend'e
yonlendirilmigtir. Tekel Genel

Mudurlugu'nun bitnyesindeki sigara

fabrikalarrnda rslah ve modemizasyon
yaprlmamasr durumunda Turk
sigaralanrun dolayrsryla ttittinculuglirliln
yok olmasr kagmrlmaz bir sonugtur.

Dtrnyada petrol savaqr gibi sigara

savaql da stirtip gidecektir. Bunun
onderligini Amerikan sigara sanayii
yapmaktadr. Bu sanayii tamamen "Vir-
ginia" ttrtirnu iizerine oturhrlmuqtur. Vir-
ginia tuttinu uretiminde sermaye, Tirk
ffitfrnii tiretiminde ernek yoSmdur. Krrag

arazide Titrk tiittimii iilsliminde ikame

iiriin s6z konusu olamamaktadf.
ll77 sayrh yasanrn iPtali ile

ttitiinle ilgili faaliyetlerin 
*Ulusal Tekel'

altrnda yurutiilmesi anlayrgr iginde
hazulandrpr soylenen Yasa Tasla[r konu

ile ilgisi olmayan kiqilerin gdriiglerrni
yansttmakta ve tutiinciilugiimuziin
donuqu miimklin olmayan yollara
girmesiae sebep olacaktr. Yine Yaprak

Ti.itiin Iiletmeleri ile sigara sanayrr
faaliyetlerinin ayrr birimler halinde
orgiitlenmesini sa$lamak, tutunculii-

$umiizu bitirmek amacrnda olanlarrn
dugtincesidir.

Ulkemizde Tirk ttitilnii iireticisi
ve sektdr gahganlannrn "Yabancr Tekel'
lerin olumsuz etkilerinden korunmast
sigara ve yaprak ttrtii,n sanayiinin birlikte
geli qtirilrnesi ile miirnkti'ndti'r.

Tutun ureticilerinin desteklen-
mesi amacryla 02.01.1961 tarih ve 196

sayrh kanun yurtrluge konmugtur. Bu
kanuna dayamlarak her yrl gtkarrlan
Bakanlar Kurulu karan ile Devlet nam ve

hesabrna ekici tiittinleri sattq
piyasalarrnda yaprak tiitiin ahmr
konusunda Tekel Genel Mtidurlugii
gorevlendirilmektedir.

Ulkemizde tutun tartmrnrn
ekonomik ve sosyal ydnden 6nemli bir yer

iqgal ettigi, aile araati qeklinde sirdiirulen
tutun tarrmlnrn 400-450 bin aileyi
ilgilendirdi$i, iiretimin krag arazilerde

oldu[u dik:kate ahndr[rnda tutiln ve tiittrn
mamulleri iiretimi ig ve drg ahm satrmt

ve bu iqlernlerden fon ahnmasr, kullanrmr
ve tiitim ineticilerinin desteklenmesi milli
politika olarak strdtirulmelidir. Tutun
sektortrnirn milli politika drgrna itilmesi
durumunda gok uluslu sigara girketlerinin

Turk tipi tirtunun sonunu haztrlamast
kagrmlmaz olacaktr.

Bakanlar Kurulu, tireticilerin
korunmasr amactyla destekleme
ahmlannda bulunmak iiaere bir kamu

kurulugunu gdrwlendirebilir ibaresi sabit

olmah, diSer bir deyigle bu kwulugun adr

konmahdrr. Ulke gaprnda bu gdrevi
yapabilecek ii'retici ve kooperatif birlipi
hen{lz yoktur. Zaten sOz konusu yasa

tasla$r bu kooperatifleri artrk yok
saymakta, varhfu:r da istememektedir.

Tutti,n ve ttitiin mamullerinden,
bunlann iretiminde kullamlan ithal ttittln
miktarr dikkate altnarak sdz konusu
sigaralann satrq fi-vatr ilzerinden Bakanlar
Kurulunca tespit edilen miktarda fon

almmahdr.
1177 sayrh kanunun 38'inci

maddesinin kaldrnlma gerekgesi olarak;

mevcut eski teknoloji ile ii,retime devam

eden sigara fabrikalarrnrn haricinde,
ingaatlan % 90' rn tizerinde tamamlanmrq

l),D
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s igara fabrika yatrn:nlanmn ileri

teknoloji imkanlarrndan yararlanmak

suretiyle tiitilrn iiretim ve sanayiindeki

geliqmelere adaPte olmasr ulke

menfaatleri do[rultusunda rekabet

qartlaruln hakim krhndrsr serbest Pazar

ekonomisi uYgulamasr imkantnrn

sa[lanmasr gosterilmigtir' Ancak sigara

sanayiindeki iteri teknolojik imkanlar

memleketimize gelmemiq, yurtdrqrndan

ithalata giden dovizde diiqme olmamtq

aksine artrglar gtlzlenmrqtir. Sonugta yeni

istihdam imkanlarr gofinii'r duzeyde

gergekleqmemiqtir. Yurtiginde ii'retilen

sigaralarda ithal tuttlr kullarulmasrndan

fon ahnmasryla Tiirk tiitiiniinii'n dar

bo$aza girmesinin dnlenmesi

amaglanmrgtu. Ancak ne yazrktr ki aym

fon Tekel'in ozelleqtirilmesi igin

kullanrlmrg, bu da Turk tottnonfin
sonrinu hrzlandrmrqtr.

Tekel Genel Mudurlugundeki
Yaprak Tiitun iqletmeleri ile Tiitiin
Mamulleri Sanayii faaliyetlerinin ayrt

birimler halinde orgotlenmesinin Turk

tutunu ve sanayiine btiyttk sakrncalar

yarataca}r gOz dnirnde tutularak sigara

ii,retimi ve bu iiretimde kullamlacak
yaprak tuttimlerin aynt otgarizasyonda

tiileqtirilerek duzenleme yaptlmast

gereklidir. Yaprak Tutti'n iqletmeleri ve

Sigara Sanayii Muesseseleri kurularak,

eksikleri giderilmiq sigara fabrikalanrun

milli grkarlar gdzetilerek iqletilmesi ile

tlke menfaati korunmahdrr' Bunun

aksine sigara sektorundeki goSunluk

hissesi gok uluslu qirkette olacak

qekildeki ozelleqtirmelerin Osmanh

bevleti yrkrhq donemindeki "Yabanct

Tekel"lere dOnlig olaca$r unutulma-

mahdr.
Bilindi[i gibi YaklaYk 5 bin koYe

ait krrag arazilerde alternatif urun

uretemeyen binlerce iiretici ile tiitiin
mamulleri ti'retiminde bulunan yaklaqrk

5 milyon kiqi gegimini bu sektorden

saglamaktadrr. Bu konunun politik
yatrrm malzemesi olarak kullamlmama-

sr, siyasal esilimlerin tzerinde de[iqtrn-

lmeyecek politika ile surdiirul-mesr

sa$lanmahdrr. Bu itibarla haztrlanan

kanun tasartstna YaPrak tutiin
iretiminden tiitiln mamulleri ticaretine

kadar ttrm safhalar, maddelerin %o 90

krsaltrlarak baqhklar halinde gegigti-

rildi[i iilkemizde tretim, i9 ve drq ahm

ile sitrmrna kadar bu iqlemlerden fon

ahnmasrna ve kullamlmaslna, tutun

ireticilerinin desteklenmesine iligkin

ustil ve esaslar yeniden dizenlenmig

ancak, bu tasarl ihtiYaca cevaP

vermeyece$i gibi ti.rm hususlarda iqlemler

kargagasrna yol agacagr kesindir'

T. B.M.M alt komisYonlarrna sevk

edilen "Tiitirn ve TuttiLn Mamulleri Yasa

Tasarrsr"nrn gegici madde ikinci
fikrasrndakr "Ozel Sektorde asgari 36 ay

gahqanlara eksper olarak hak verilmesi"

hususu irdelendi$inde;
Tasanda TEYO'nu bitirmeYenler

tiitirn eksperligi yapamaz hiikrnu yarunda ;

ozel sektorde "36 ay tiitiin iglerinde

gahganlarrn haklan sakhdr" ile yanhq

adres gosterilmektedir. Konunun kendi

iginde mantrk yanl4h$r s6z konusudur'

Hak, mer'i mevzuatla verilmek-

tedir. Mer' i mevzuatta ise de$iqiklikler

yaprlrrken geriYe doPru haklar

korunmaktadrr.
Bu kanunsuzluPun sugtistu

halinin tescili olarak ortaya gftabile-

cektr.
Akademik kariYer agrsrndan;

1960'h yrllann kanun koyucusu ileriyi

gorerek Turkiye'de tutun eksperlipi

vapmak igin bir Ytrksekokula ihtiyag

oldugtrnu tespitederek ilgili bakanhpa bu

gdrevi vermiq uzun Yrllar siiren

gahgmalardan sonra 1974 yrlurda T E' Y'O

kurulmuq olup bugtine kadar birgok

mezun vererek Turk tutunculiigune

hizmet vermektedir.
ilmi sahada geliqen dtinYada

yerini almaya gahqan Tiukiye'de bilimin

Ler agamasrnda akademik Orgiitlenmeye

gidilirken, tohumdan dumana kadar

iarrm, igletme, fabrikasyon, pazarlama

agamalanndan gegen tiitiin eksperlerim

ilni agrdan geriye gdtii'rmek isteyen

2000'li yrllarrn kanun koyucusunun

mantr$rnr anlamakta goglukler

yaganacaktr.
Ozetle 60'h Yrllu.d* gUnilmuze

kadar gelen teknolojik geligmeler

kargrsrnda ttitti'n eksperlipinin akademik

agrdan geriye gotii'riilmesi dUqin[lemez

Yukarrda agrkladl$rmrz gibi soz

konusu tasandaki gegici maddenin ne

hukuki ne de akademik Yonden kabul

edilmesi miirrkirn depildir' Kanunlar o

sahadaki Problemleri gidermek,

bogluklarr doldurmak ve iilkemize yeni

ufrrklar agmak igin yasa kolucu tarafrrdan

duzenlenir. Oysa grkanlmak istenen

tasanmn bu gegici maddesi sorunlarr

gozmedi[i gibi yeni sorunlarrn ortaya

grkmatrna ve toPlumsal banErn

bozulmasrna sebeP olacaktu'

Aynca, hazrlanan Yeni Tutiln ve

Tutun Mamulleri Yasa Taslagrnda

tuetimin nasrl planlanaoagr, altm satrm ve

odeme konularrnda Yasal Yukiim-
luluklerin ne olaca$r, altot ve sattcr

arasrndaki uyuqmazhklarrn nasrl

gOziimlenece[i konulannda, agrklayct

maddelerin olmayrqr Turk tiituncu-
liigunun buyuk belirsizlikler igine

sii,rriklenmesine sebep olaca$r gibi 196

sayrsr ekici tutirnlerinin desteklenmesine

dair kanun ile 1196 saYrh tiitiin
ireticilerinin kooperatifl erde 6rg0tlenme-

sini dlzenleyen kanunu da iptal etmekte

oldu[undan uygulanmasr imkanszdrr'

Turkiye'de tutun olan her bolgede

her ilgede gorevyapan biz tiitirn eksperlen

ve iqletme mudurleri olarak 9u anda

giindemde bulunan tirtiin ve tuttin
mamulleri yasa taslafrm kabul etmemrz

mirnkirn defildir. Bu taslak yasalaqrsa

iilkemiz tutuncUlugunun ve tiitiin
iireticilerinin tamamen yok olacaptnt,

herkesin kendi bildi[ini yapacagtnt

gdruyoruz.
Bu nedenle bu taslaPrn Yerrne

daha 6nce;
l2.Milli Tiitun Komitesinin

gorevlendirdi[i alt komisyon tarafindan

hazrrlanan 
*Tuton Kanunu Taslafirm"

meclis giindemine almanrzr veya daha

once Milli Tutun Komitesince
gorevlendirilen onbeq kuruluqun altrna

imzasrnr koydupu ve Turk ttitiincii-
lugilniln sorunlarrna goztun buldu[una

inandrp:rnrz bu "Tutuq Kanwtu Taslagi'm

guncellegtirerek bir ay igerisinde

Bakanhsr.mrza sunacaSrmrza soz

veriyoruz. Ancak altr ayr aqkrn bir sire

tiaerinde onbeg kuruluq temsilcisinrn

gahgtr[r bu taslagr giincelleqtirilerek

T.B.M-M. sundu$umuz qekliyle kabulu

halinde iilkemiz tiittlnculug'ilntln ve lutiin

ureticilerinin yok olmaktan kurtarrlaca$r,

tutirn igleri-nin uygulayrcrsr olan tutun

eksperlerinin gdruqii ahnmadan

hazrlanan higbir yasanrn uygulanma

imkanlnrn olrnayacaprm ve Tiuk tiitiln

ireticilerine ve sellor gahqanlanna kabul

ettirilemeyece[int
Sayn Bakarumrza,

SaYrn Milletvekillerimize,
SaYrn Basrn MensuPlanna,

ilgitilere ve Kamuoluna arz euneyi

bir gdrw olarak g0ruYoruz.
Saygrlanmrzla.

C)
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TEKEL SIGARA FABRIKALARI
6 znnr,ng r ini l vr E M E L i D i R

Kamu oyunda Tekel Sigara
Fabrikalannrn bir an 6nce dzelleqtinl-
mesini sal'unanlarca agagrdaki gerekgeler
one sii,ruknektedir.

"-Tekel zarar eden, vergi borcunu bile
6deyemeyen, iflasa mahkum bir kamu
iktisadi kurulugudur. Bu nedenle Tekel
inqaatr tamamlanmrq sigara fabrikalarrm
tiretime gegirecek veya mevcut
fabrikalanru modemize edecek mali ve
teknolojik giice sahip deSildr."

"-Guniimitz gartlannda ttrtunde. der'let
tekelinin devam ettirilmesi u.vgun
depildir. Bir an once kaldrnlmahdr."

"-Ulkemiz sigara pazanndaki
Amerikan Blend sigaralann hakimiyeti,
kurulacak bu gibi ortakhklarla
onleneceklir."

Halbuki tilkemiz ve dtinyadaki
geligmeler ciddiyetle ele ahmp, detayh
olarak incelendipinde; durumun hig de

boyle olmadrg, sigara fabrikalannrn bir
an Once dzelleqtirilmesini isteyenlerin 6ne

strdupii yukarrdaki iddialann saglam
temellere dayanmadr[r anlagrlacaktrr.

$oyle ki;Tekel Sigara Fabrikalarr,
devlete yiik olmayan ve kdr eden
ktrruluqlardrr. Bu kuruluqlann kdrrm gok
uluslu qirketlere brakmamn veya onlarla
boluqmenin ve boylece Tiirk pazarrnr
onlarrn insafina terk etmenin hakh
sayrlabilecek higbir nedeni yokhn

Akhisar Sigara Fabrikasr igin 200
milyon $ yatrrrmrn gerekli oldugu
yetkililer tarafindan agrklanmrqtrr.
Samsun-Balhca fabrikasrnr makul bir
siuede tamamlaup iuetime agan ve 1996

yrlmda 1 04.7 trih'onluli vatrun lapabilen
Tekel'in. Akhisar Sigara Fabrikasrnda
200 mih'on $ tutan birvatrnmr ger-cekleg-

tirmelile garesiz oldugu 6ne sirri.ilerek
ortakhk yoluna bagl'urm65rnrn 261sfls
oldupu kabul edilemez.

Gii,nii,rnuzde sigara iirretimi-nde s6z

sahibi olan gok uluslu girketlerin higbiri
sigara teknolo_j isinde kullandrklarr
makineleri kendileri iiretmemektedirler.

Onlarda Tekel gibi bahse konu teknolojiyi

3. gahrslardan temin etmektedirler. Bu
nedenle modemteknolojigetirecekleri
iddiasr da doSru depildir.

-Turkiye'de tttiinde devlet tekeli
yoktur. 3291 sayrh yasa ile 1986 yrhnda
Tutun Tekeli kaldrrrlmrgtrr. Turkiye'de
tuttrn tekeli olsaydr gok uluslu iki frma
Turkiye'de sigara tiretip pazarhyor
olamazdr. Halbuki biittin iilkelerde sigara

endostrileri yasal veya yasal olmayan
tekelierin elindedir. Yasal oimayan tekeller
dirnyadak sayrsr 5-6'yr gegmeven gok
uluslu girketlerdir. Tekel'in Akhisar
fabrikasrma %o52'si ile Samsun ve Yeni
Harman sigaralarmrn iiretim hakkrnrn
verilecegi B.A.T' da bu tekellerden biridir.

-Ozelleqtirilecek Tekel Sigara
Fabrikalann da sigara iretecek ve bunlan
Turkiye' de pazarlay acak gok uluslu
qirketler, rakibi olan diger gok uluslu
qirketlerin Turkiye'de uretip pazarlamakta

olduklarr Blended sigaralarla rekabet
edebilmek igin %100 Turk tutunu ile
iiretilen sigaralara deIil, blended
sigaralara aSrrhk vereceklerdir.

Akhisar'rn ve giderek diper bazr Tekel
sigara fabrikalanmn dzellegtirilmesi, bazr
Tekel markalarrrun llretim hakkrmn dewi
sonunda harmanlannda %85 Amerikan
tiitihihe karqrn %15 Ti[k tiitimii igeren
blended sigaralar Tiukiye'de ig piyasaya

siiratle hakim olacaktr.

Ttirk tiitiiniiniin iiretildifi araziler,
bu tiitiinii iireten iireticiler gibi
fakirdir: Bu nedenle bu topraklarda
bagka bir iiriin yetigtirilerek bu
insanlarrn gegimini sa!lamasr
miimkiin delildir. igsizlilin had
safhada oldufu iilkemizde 3 milyon
insanrn gegimini temin ettili bu
sekt6re yetkililerimizin gok daha
hassas ve gok daha genig kapsamlr
bakmalannrn. iilkemiz menfaatleri
agnmdan gerekli oldufu diiqiincemizi

f inelemek isti;-oruz. Aksi takdirde
iilkemiz ve iilkemiz insanr igin
olugacak kayrplarda hepimizin vicdani

sorumlulufu olacaktrn
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camiasr olarak siyasi kurum, ttitiin
ticareti yapan qirketler ya da gahrslart

hedef almryoruz. Hedefimiz; toplan-

trnrn bagladrfrndan bu Yana di$er

meslektaglanmrn belirttiii gibi' iilke-

miz tiitiinciilii!'iinti ve sigara sanayiini

tehdit eden sorunlardr. Bu sorunlar

karqrstnda direnebilecek giigte ve

bilinEte olanlar sadece Tiitiin Ekspe-

rleri olduiu iqindir ki; Tiirk Tiitiinctlii-

ltinii ve sigara sanayini gok uluslu
gitk"tletin egemenli$ine teslim ederek'

yok etmeye ydnelik gahgmalar yapanlar

; suni giindem Yaratarak, Qalqma ve

Atama Ydnetmeligi gibi, Destekleme

Hizmet Yonetmelili gibi konularda

meslek grubumuzu uPraqmaYa sevk

eden kin ve garez dolu zihniyetlerdir'
Bu nedenle iilke

tiitiinciiliifii ve sigara sanayiinin
geligmesi ve iilke ekonomisine katlada

bulunabilmesi iqin gerekli qahgma ve

aragttrmalara vakit aytrabilmemiz
maksadr ile 07.02.L99'7 tatih 22901

sayrh Resmi Gazetede yaytnlanarak

yiiriirliife giren " Tiitiin Teknoloji

Miihendislerinin ve Tekel Tiittin
Eksperlerinin Gdrev ve Qaltqma
Y0rretrnelifi" ndeki aqalrda belirtilen

hususlann; gahqma banqr' verimlik ve

yasal haklann korunmasr bakrmmdan

uygulanmast zorunlu oluP; aksi bir
uygulamamn, meslektaglanmlzl ve

gahqtrprmrz kurumu zor durumlara

diigiirmesi kagrntlmaz bir sonuq

olacakfir.
1- Qahqma ve Atama

Yonetmeliginin 13. Maddesinde
belirtilen "3 ylhk pratik ve teorik

qalgmalarr igeren, mesleki u)'um ve

yetiqtirme programr" siiresinin bir yla
indirilmesi ve Programla ilgili
diizenlemeleri iqeren 14,15,16 ve 18'

Maddelerin 1 yrla gore diizenlenmesi'
2- Qahgma ve Atama

Ydnetmeli[inin 24- Maddesinde yer

alan " Mesleki uyum ve Yetigtirme
programma tabi olarak gahqan Tiittin

teknoloji Miihendislerinin zorunlu

hizmet siirelerine saYtlmaz"

paragrafinm tiimiinden kaldrrlmasr'
3- Qahgma ve Atama

Y0netmelilinin 25' Maddesinde yer

alan, azami geqici gOrev siirelerinin

aynen korunmast, siire uzatilmasr ile

ilgili paragrafin metinden
grkanlmas.

4- Ydnetmelifin 28'

Maddesindeki 4 hiikme ilave olarak;

bahse konu qartlan haiz, 15 Ytlmt
doldurmuq Tiitiln EksPerlerinin
tamamrna "Bageksper" iinvammn

verihnesi.
5-25.11.1993

tarihinde yiiriirlii$e giren " Tekel

PersonelininYerve G6rev De[igtirme

Suretiyle Atamasrna Iligkin
Yonetmelik" teki 16 ve 31. Maddede

zikredilen ve miifettiSlerin
yonetmeli$ine atrfta bulunan hiikmiin

aynen "Tiitiin Teknoloji Miihendisleri

ve Tiitiin EksPerleri Qaltqma ve

Atama Y0netmeli[i" ne de atdta

bulunmast.
6'*D estekleme

Hizmet Ucret Dalrtrm Y6netmeli$i"

nde YaPtlmast diigiiniilen
defiqikliklerin; 91 I 10251saYir

1998 yrtr Tiitiin Destekleme Karanmn

8. Maddesinde aqrkga belirtildipi gibi

"... Butiitiinlerin ahm, balom, igleme,

sevk ve satl$ i$lerinde ve bu iglerle

ilgili g0riilen di$er hizmetlerde fiilen
qahqmrg..." olmak $artlil arayan

emredici hiikmiine sadrk kahnarak

yaprlmast.- 
Sonuq olarak, Yuka-

UMUT

Umut dedilin nedir ki giiltim
Bir tutam bulut belki
Mavilerden YoluP koYnumuza
doldurdufumuz
r-i*ie"in akhna gelmeYen bir
baglangtg
Bitmev"en bir sava$, bir dirilig belki
vuJui"p varrnlarda aradtfrm bir yok

ft*ir" bilmedi, kimse gormedr
Hep yeniden baqladrk tiikenmeYe-
Heik6sin tek baqina yaqamasr gereken

bir tiirkir vardt.
Ve biz ya$lyoruz Yiirelimizde bir
umutla
Umut dedipin bir bulut gQlgePi
Derinlerde Yosunlara takrh bir
edlee
Sov-l"tttneven s6zler gibi saklt
Duvarlarl qizilen resimler kadar
aykrrr
il-"t dedifin Yrldrzlara asrlt bir
uEurtma
ibm gtilucukler. tiim sevinqler gibi
gegmi$te bir Pmlu .
Sti-rmesi gereken ozlemler
Qekilme-si gereken actlar kadar
gergek
i+ef qeye ra[men kovuldulu kaPtYt

calan bir umut
VasamOatt odtinq aldtptmrz, a sla geri
od6yemeYecesimiz bir an
Kaoanmls bir hesaP
Acilarrn- dort nala koqtu!,u
akgamlarda,
Safak beklentisi
Umut dedi[in gtili.iLrn

Senden benden bir Parga

UMUT CELiK/TEYO

ARAYI$
Dola;hm kaYrP gehrrlerde
AradiErmr uit m6aen. aramadtkla rtmt

bularak Aramadrgrm halde kavgaY'
soEukluEu
,r,rYamadlgrm halde asrk sumtlan,
efkar buldum
Sonra anladrm ki ben bunlan deEil;

Karqrhkh yalulan sigaralardan sonra

benf."n digara giUi yitip gittigi bir
dostlu[u anYomm

". 
ttuti dola$ryorum kayrp gehirlerde

Bu kez aradtlrmr bilerek- aradt$tmt
bulamayarak

Sait Volkan TOYRAN/TEYO

rrda tzah etmeye gahgtrltmrz 5

maddelik talebimizin uygun gOrti;le,

ilgililere yeniden diizenlenmesi igin

gerekli gahgmalann YaPtlmasr
dofrultusunda, baqta Tekelden

Sorumlu Devlet Bakammrz SaYtn

Eyiip Aqrk olmak iizere, sorunlan-

*tri dittle*eYe gelen gok de[erli
millewekitlerimizin; tilke tiittnciilt-

$ii, sigara sanayii ve meslektaqlan-

mrz izetindeki kara bulutlann
da$rtrlmasr konusunda destek istiyol
verilen vaatlerin sOzde kalmamastru

arzu ediYor ve saYgrlar sunuyoruz'

o
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Qev. Yrlmaz AIABAg
Tiitiin Eksperi

(Salih ZEKi'nin Tiirkiye,de Tiitiinciiliik adtr
Osmanhca kitabndan Qevrilmtgtir.)

Nrhayet ig son durumuna geldi.
Tiittin aleyhine bir takrm yaygaralar,
szrltilar qiddetli bir suretle ortaya grktr.
Fakat bu hal ttitthtn daha ziyade tatmin
etmesini ve herkesin tiryaki olmasrna
sebep oldu. Halk birbirine ttittin hediye
etmekte ve enfiye gekmeyenleri ahgtrmak
igin adeta musabaka yapmakta idiler.
Nihayet Htiktimette iqe karrgmaya,
burunlarrna ttitiln gekenler hakkrnda
cezalar tertip etneye baqladr. O zamana
kadar her ttirlu atnlan, srzrlan iyileqtiren
bir ilag gibi sayrlan ttitiintiLn bilakis bir gok
hastahklarr meydana getirece$i ortaya
konuldu. 1620 senesinde Fransa Krah
bulunan 13. LUi zamanlnda tUtUn
satanlardan 80 altrn nakit para cezasr
aluracagr ilan edilmiq idi. Fakat o kadar
tesir gostermedi. Etrafta qurada burada
yine fevkalade bir revagla ahnrp
satlkyordu.

Ttittin; ingiltere'de ewela bUyttk
bir ra[bet g6rmt$ iken tiretimde pek ileri
gidildigi ve suiistimal derecesine
var&nl&$ igin sonradan htikii,rnetge yamk
edildi. ingiltere Kraligesi Elizabet
zamarunda Virginia krtasrndan ihgiltere'ye
ilhak eden Sdr Valtrralig'rn getirdi[i
tiitihler gok ra[bet gdrmrig ve kaligenin
himayesi altrnda haylice yayrlmrg ise de
bunun harici olan Kral I. S0r Lak ttittin
aleyhinde oldu[undan makamrna geger
gegmez tfltllntin bir gok fenahklarrnr ,
sayarak yasak etmig ve en adi bir bahane
ile tiittinle ilgili Sor Valtrrah!'r idam
ettirmiqtir.

TiitiiLn ahp satanlar hakkrnda
cezalar tertip etmekle beraber 1619
senesinde t[t0n df,trnam mnnasrnn olarak
(Misu kabnus) namrnda bir kitap
yaylnlanmrs ve tffinB (pis kokulu ot) namr

ile isimlendirmigir
1628 senesinde Papa (sekizinci

URBAII) tiitnn igqleri afaoz cezasr ile
cezalandrrmr$u.

Rusya'da daha qiddetli ce ln
ilan edilmiq ve ttlttin igenlerin burunlan,
dudaklan kesilmiq bir gok kimselerde idm
ediknigtir. Rus papazlan da ttlttln igenleri
ve enfife gekenleri aforoz ediyorlardr. Bu

ruruNUN MENgEi ve rARiHgESi (21
hal meqhur deli Peto'nwr kralhg zamanura
kadar devam etmig ve Petro; Kral olur
olmaz tttiin{i yasak etmek gdyle dursun
tiltiin igenleri kendisini resmen himaye
edece[ini ilan etmigtir. Bu srrada
Avrupa'nrn diler taraflarrnda da t0trin
aleyhindeki evvelki qiddetler biraz
azalmrqfl.

$ark memleketlerinde durum
tamamryla bu sureti takip etrniqtir. Tufiin
nebatilrn ilk defa Hicri 1010 tarihine eqit
1 601 Miladi senesinde Avnrpa gemileri ile
istanbul'a ithal edilmesi, Osmanh
padigahlanndan geng Osman'rn saltanatr
zamamnatesadiif eder. 1030 (Miladi 1621)
senesinde ttittin iiLretimi giddetle yasak
edihnb idi. Padigahrn oliimii ilzerine bu
yasaklk kendilipinden kalkmqtu. Bilahae
ddrdtinco Murat'rn htktrmdarhir
zamarunda flitiin tiretimi TtiLrkiye'de de pek
ileri gitmig ve hatta suiistimal derecesine
vardnlmrg oldulundan yasak edilmesine
her halde liizum gdrolerek alrr cezalar
tertip edilmiqtir. Hicri 1040 (1631)
tarihlerinde ttitiintn bir nevi sarhogluk
verdiii ve sarhoqluk veren her qeyinde
haram olup men edilmesi gerekece[i
yolunda yorumlar agrklanarak son derece
qiddet gdsterilmigtir. Hatta verilen
emirlerin hakkr ile yerine getirilip
getirilmedifinin muayenesi igrn bizzat
Padigah, tebdili kryafetle geceleri,
giindtizleri sokaklan gezer ve elde ettili
Tiryakilerin boy,unlanna bir demet tiitiin
astrrp bunlan diierlerine ibret igin mahalle
mahalle dolagtmldrktan sonra astrnrdr.

Murh (Hammer) iir rivayetine
gdre D<irdlincii Murat'rn ttittin yasapr
bahanesiyle dldtirttiigi insanlann adedi ytia
bini bulmugtur. Ttltlln yasalrna bu kadar
qiddet gOsterildi[i halde tiryakiler gizli
yerlerde tiittiLnti gubuklarla igerler ve enfiye
halinde tozunu burunlarrna gekerlerdi.
Dordtfurcti Murat'rn vefatrndan sonra yasak
bir dereceye kadar gevgemigtir. Din alimleri
tarafindan helal veya haram oldu[una ve
yahut mtibah bulundu$una dair senelerce
mtiLnakaga edilrnig ve nihayet $eyhulislam
tarafindan helal oldufuna dahil fetva
verilmigtir. Ttitiintin halk arasrnda
kesinlikle lasak olunamamasrna buda
se@olnuqhr.

Tffrrq iran'da Sh Abbas Sr4i
trafindm qiddetle pmk edilmi5 ve tirt0n
igealerin U'st fudaklm ve eofip gekenlerin
baslan kesilmek sretiyle bu hususta pek
gok kan dokntng ise de bu qiddetler;
Uretiminin qz?lmasna deEil- bilakis daha

suratle etrafa yayrlmasrna sebebiyet
vermigtir. Hatta lranhlar; tiittin dumamnn
fiicuda bir nevi sersemlipin manevi bir
viicud ve istrgraktan ileri geldiline itikat
ederek bu surefle iyi bir halde olduklanm
iftihar ve ilan etmekten gekinmezlerdi.

Tutun her tarafta bu kadar
qiddetle yasak edildipi halde oniiniin
ahnmasr sdyle dursun DUnyamn her her
kOgesinde kadrn, erkek, ihtiyar, geng ve
gocuktan olugan her srnrf halkrn sigara,
gubuk, pipo, enfiye, nargile geklinde ve
alzda gilnemek suretinde ttltiin sarf ve
tiiketilmekte olmasr, bunwr yasak olmasr
hakkrndaki u$rag ve gayretin beyhude
olduiunu hukflmetler anlamrq ve hig
olmazsa bundan bir istifade grkarmak,
devlete, vergi almak fikri ortaya
silrfllmilqttiLr. En ewel Fransa'da tiitilntn
koruyucusu olan Kralige Katerina
tarafindan tiiketimin goklu$'u nazan dikkate
almarak (inhisari Duhan) yani mtrhiin bir
elden satrlmasr usulu meydana
konulmugtur. Ve sonugta tttunri yasak
etnekten usanan mernleketlerde nihayet bu
usule uymaya mecbur olmuglardr.

1674 senesinde Venedikliler
tiitijLnleri 40 bin duka altrn kargrhirnda el
altma almrqlardr ve aym tarihteFransa baq
vekili ve maliye nazrn bulunan meghur
Kulbur Fransa tiltiiLnlerine beg y'tiz bin
lirasmr rltlzam etmigtir. 1700 tarihinde
buytik Petro; Rusya ttitiin inhisanm on beq
bin hgiliz lirasma satmrg idi ve bu para
her tarafta gittikge artmrg ve halihazrda her
memlekette ttittiLn ytiatinden ahnan hasrlat
toplam milyonlarca liraya ulaqmrqtr.

Memleketirnize ttittinUn
yasaklanmasr hakknda ewelce gtlsterilen
hiddet ve qiddet Dtinyarun her tarafinda
oldu[u gibi tesirini layrkryla gdstereme-
migtir. Sultan Murat Harun vefatrndan
sonra evladr bu memnuniyeti muhafazaya
o kadar dikkat etmig olduklanndan ttitiin
riretimi; memleketimizde de seneden
seneye golalmrq ve tarlalarrn bir kagrm
tiitiln ziraatrna ayran giftgiler gdrtilmeye
baglamqtr. Ahahnin bu husustaki qevk ve
gayreti, giftgiler igin ttittn ziraatinden
hususi bir istifade temin etmek ve diger
arazi mahsullerinde oldugu gibi bwrdan da
hiiktlmetin agrr almak hakkr meydana
grkmrqhr. Tttifraqnrun sonunda ne suretle
altn&glna dair elde milkemmel bh tarihi
ewak yoksa da her halde alurnakta oldulu
muhakkaktr.

(Devamr Gelecek Sayrda)

ll
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Harun KOMSER
Ttitiin EksPeri
HAIAY Y.T.

i$r,r.ryruatrt
Tiitiin EksPerleri DerneSi-

mizin ve hePimizin sesi olan Ocak -

$ubat 1998 tarih 35 sayrh Biiltenimiz-

in 20. Sayfasrndaki 
*YAYLADAGI"

baglrkh yazryr gururla okudum. Birden

duygusallaqtrm ve hem o giizel
Yurdumuzun girin beldesini hemde

HATAY'da ve orada geqen 1979

yrlrnda ve 1992-1998 Yrllarrnda
yaklaqrk 6 sene stiren giizel gtinlerimi

anmadan edemedim. Bu vesile ile
deferli meslektagrm StileYman

SARICAya tegekkiirlerimi iletirken
ekmepini yedi$miz, suyunu igti$imiz

bu girin vatan kdqesine bir nebze de

olsa borcumuzu verdifimiz
hizmetlerle 0demiq bir insan olmarun

gururuyla onun gortiglerine aYnt

duygularla kaulryorum. Yurdumuzun

her yoresi giizeldir. Ama olsun' Yine

ae ilyr-noAcl, YAYLADRGT' orr.

Tiitiinil, yemyeqil ormanlan tizellikle

ilkbahar aylanndaki sisler arasrndaki

gdriinttisii ve giizel insanlart ile
gcirenleri kendisine agtk edecek ve

vtlluttu hatrralardan silinmeyecektir

YAYLADAGI!..... ctimlelerine ilave

edilecek Pek bir geY brrakmamtq

arkadaqtmz.
Bu duYgularla Denizgtiren

(tvfiirselek) Kdyti yamaqlanndan solda

Suriye srmn, kargtmda alabildilince
uzanan AKDENIZ ve dudaklannda
gairin dizeleri

Biz Milrselekli
MilrseleWi kadmlar
HeP geceleri 

-

Tiitiin dizerik
Aalanmrzt dizerik iPe

Acilanmtzr abow"'
Miirselek kdYii @enizg6ren)

Tiirkiye'nin en uq noktasrdrr' Geqimi

hayvancrhk ve tiittinciiliiktiir' Dik
yamaglanndan sadece bir vadiden

inilir denize !Srnrr kdYii olmast

nedeniyle zor gartlan vardrr' Keldap

yamaglarrnda gururla dalgalanan

KUZEY KIBRIS TUNX CUMHUN|YET|TOE
YAYLADNGI TUTUruU

BayruPrmtzrn gOlgesindeki askeri

karakoldan izin alrnarak girilirkdye !

Bulutlar k6Yden 800-1000 metre

aqafrdaki denizden kogarcastna
gelirken sis olmadrfr giinler sanki

rzaharda bir yer vannl$ gibi geliyor

insana. Gormek iqin dikkatlerimi
yogunlagtrrmama ra[men bir gey yok

ufukta ! Ama var igte Dil orada !

Yiizyrllardrr Yavru Vatan KIBRIS
orada!

Ay yrldrzh qanh BaYra[rmzla,

kenannda lormrzr iki qeritle ktiprii gibi

Anavatana bafh KuzeY Krbns Ttirk

Cumhuriyeti BaYra$tnt Yan Yana
gdrebiliyorum sanki. Nazh nazlt ve

gururla birlikte zafer burnunda
dalgalanyorlar.

Yavru Yatantmtza; Orada

yagayanlarla, grkartmadave daha sonra

yerlegen kardeqlerimize el uzatmak,

yardtmcr olmak igin g0rev diigtii
bidere!

Amaq; KatPaz Yartm
Adasrnda eskiden tiitiinciiliik yaptlan

bu y6relerde, orada Ya$ayan
vatandaglanmrza ekonomil Yardtm
yapmak, arazileri de$erlendirerek hem

iilkemizde iiretilen sigaralarda
kullamlan, hem de drq satrg imkant

bulunan Yayladafr tiitiin geqidinin

bcilgede Yetigtirilmesi ! .'

KarPaz Yarrmadasr eskiden

Krbrrs'rn tiittinciiliik baqhca geqim

kayna$r olan bdlgesi imig. Yorede

Virginiya ttitiinii ile ve "isli tiitiin"
yaprmmda kullanrlan ve san tohum

denilen Ege B0lgesi tiitiiniine benzer

bir qeqit (Basma) ekilirmig'
Krbrrs'ta ve LazkiYel

Suriye'de isli tiitiin (Latakiya)
yaprmrnda SINYA ve ZOMRUT adr

verilen iki bitki kullanrlmaktadtr'
Zifinriit giQekli bir yabani bitkisi olup

yaprgkan 0zelli$inden istifade
edilmektedir. Sinya ise yeqil ve kiigiik

yaprakh bir maki bitkisi olup tiifliLne

geligik bir aroma ve koku vermektedir'

isli tiitiin YaPrmr igin kalite

unsuruna hiq 6nem verilmemektedir'

Biitiin eller kalite aynmr yaprlmadan

iplere dizilmektedir' Eni 4, boYu 8,

ytikseklipi 4 metre olan kesme taqtan

yaprlmrq kapah hangarlarda bir kapt ve

bir kiiqiik pencere bulunrnaktadrr. Hal-
gar iginde ahgaP direkler arastna

givilerle teller srralanrnl; ve bu tellere

tiittinler asrlmaktadtr. Hangann altmda

eni 1,5, boyu 2, yiiksektigi 1,5 metreden

olugan ve'bitkilerin yakrldrfr bir finn
bulunmaktadrr. Sinya bitkisi alev

almadan yava$ yava$ ttiterek yanmakta

olup regineli bir bitkidir. Sinyadan

grkan duman ve isin tiitiin yapraklanna

yapr$masr igin ziimrut bitkisi
yakrlmaktadrr. Her iki bitki yag olarak

yuttt*ultu olup hangann ortasr direk

firrna aqtlmaktadrr. Frnn boqlu$u

oluklu saglarla drtiilmiig dumanve rsrn

girebilmesi igin kenarlardan boqluklar

brrakrlmrgtrr. igleme esnasrnda duma-

mn drgarrya qkmasrmn dnlenmesi igin

tek olan kaPr ve Pencere qamurla

kapatrlmaktadtr. Frrrnda bitkiler
vakllrrken kenarlarda demetler hafif
'kurutulmaktadrr. isli tUtUnUn pipo

harmanlartnda
tigrenilmtqtir.

kullantldt$t

isli tiitiin YaPilIuIun 1' DiinYa

Savagr stralartnda Yaylada$r'nda
rastlantr sonucu bulundu[u rivayet

edilmektedir. Fransrz kontroliindeki
Hatay'da savaq nedeniyle tiitti'n altmt

1 -2 yrl yaprlamamr$tr. Yayladagl' nda

bir ttitiincii aile tiitiinlerini hevenk

halinde yattrpt, ofurdu$u odaya agmrq'

gimdiki gdmiine olan eski ocaklarda

rsrrimak ve yemek piqirmek iqin ginya

bitkisini (Akdeniz bitkisi) yakmr$tlr'

Uzun siire sis ve duman tavanda astlt

tiitiinlerce absorbe edilerek iglenmiqtir'

Savag sonras tiitiin alrnlan bagladtfm-

da yeterli tttiin bulunamamr$tlr'
Fransrz Ekspere getirilen bu tiitiin
merak konusu olrhugtur. EksPerce

sanhp iqilen tiitiindeki aroma ve hoq

tcoku Uegenilince YaPrhg gekli

araqunlmrgtrr. Tesadiifen bulunan bu

tip ateqte kuruUna usulii geliqtirilerek

Lazkiye ve Krbns'ta uYgulanmaYa

devam edilmekte oldufu rivaYet

edilmektedir.
1975 sonrast KuzeY Ktbns

Tiirk Cumhuriyeti, ttitiinciiliilli Karpaz

Tiitiiq KooPeratifi kontroliine

t2
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ancak tizen gdsterilmedili igin
tiitiinciiliik gun geqtikge gerilemigtir.

Kuzey Krbns'rn direkt olarak diper
iilkelerle dt$ ticaret yapamamasr,
tiretilen "isli tiitiinlerin" satrlamamast

ve son yrllardaki kurakhklar
tiitiinciiliikle uSagan kdyliileri olumsuz
yrinde etkilemiqtir. Halen Kooperaffin
elinde 3 aqtm makineli bir imalat, tav

tiniteleri ve 5 milyon kilo tiitiin
depolayabilecek beg kath yaklapk 20

bin metrekarelik bir bina
bulunmaktadrr. Tiirkiye Cumhuriyeti
ile Kuzey Krbns Tiirk CumhuriYeti
arasrnda 1974 yrhndan beri defigik
tarihlerde Kuzey Krbns Tiittinciilii$ii
teknik y<inden ele ahnmrgtrr. Konu
teknik heyetler marifetiyle defi;ik
tarihlerde incelenmigtir. Bu beyanda

agaprdaki heyetler her agrdan
incelemeler yapmr$ ve konu raporlara

ba$anmrqtr.
r-61611976 i.gattaTEKE$
2-3l5lls'78 A.Ragit GUNAY -

Mustafa AKPINAR - F.Kazrm ARIK
3-141811978 Enstittiler(Kimyasal

Analizler)
4-201311980 T. C. K t b rt s

Biiyiikelqiligi
5-191911984 Suat CETIN
6-241111985 MustafaAKPINAR-

Ruhi Ozden CANER
. 7-2511011996 Mustafa AKPINAR-
Ilarun KOMSER

8-4lL2lI99'7 GaliP DURMAZ -
Mustafa AKPINAR - ibrahim
GULEKiM

9-21211998 GaliP DURMAZ -

HaTnKOMSER - ismail TEKET

25.10.199'l tarihinde
K.K.T.C. Tanm Bakanhlrrnn daveti ve

Genel Miidiirl0!-iimtiztin I 5. 10' 1 996

tarih ve 376 sayh olurlanyla, istanbul

Y.T. iqletme Miidiirii Eksper Mustafa

AKPINAR ile HataY Y.T. Igletme
Mtdiirti Eksper Harun KOMSER'den
olugan teknik Heyet gerek arazi yaptst

vebitki <irtiisii ag$ndan, gerekse iklim
agrsrndan iilkemiz tlatay - Yayladair
yOremiz kdylerine benzeYen KarPz
k<iylerinde *YAYLADAGI" ttittin
qeqidinin yeti$ebileceii yolundaki
gdriiglere dayanarak Yaylada$ tohumu

3 ktiyde denenmig ve ertesi Ytl bu
verilere ve raporlara dayamlarak sayn
Bakammrz EyiiP A$IK ve K.K.T.C.
Tanm Bakanr Sayrn Kenan AKIN

tarafindan imzalanan protokol iizerine

ttitiin tohumu Tekelce temin edilmek,

tiittin tiretiminin her evresinde tiitiin
ekicilerinin elitilmesi igin Tekelce

uzman gtirevlendirilmesi ve iki iilke
srnrr ticareti yoluyla Tiirkiye'ye
satrlmak iizere anlagma yaptlmtgtr.
Tiim bu yardtmlann 3 Ytl siire ile
devamt konusunda mutabakat
saflanmrg ve Karpaz Ydresinde kr ve

klrtaban arazilerin tespiti amactyla

30.10.1997 tarihinde izmir Y.T. Igletrne

Miidiirii ibrahim GULnfiU ve
Miiessese Miidiirliilii Baguzmam Galip

DURMAZ arazi tesPit galtqmalart

yapmak iizere gdrevlendirilmigtir.

Stiz konusu HeYet; KarPaz

Bdlgesinde yapmrg oldu$u

Eahgmalarda Yenierenk<iy BOlgesinde

13, Mehmetqik B0lgesinde 12,
Yeniiskele B0lgesinde 9 kdY olmak

iizere toplam 34 koyde 161.217 dekar

arazinin krr ve ktr taban <izellik
gdsterdiSini ve tiitiin ekilebilir
durumda olduSunu tespit ederek Ktiy
Harita ve son olarak imzalanan
PROTOKOL gerepince YAYLAD AGI
ile aynr bitki ortiisiinii ve tabiat
qartlannr paylagan Karpaz Bdlgesi

kciylerine, YAYLADAGI Tiitiinii
yeti$tirmede teknik yardtm ve tiitiin
ekicilerinin e$tilmesi amacryla Hatay

iqletme Miidtirii EksPer Harun
KOMSER, Miiessesemiz Baguzmam

Eksper Galip DURMAZ ve Gdrdes

igletme Miidiirii EksPer ismail
TEKET'ten olugan Teknik HeYet

20.01. 1998 tarihi itibartYla
gcirevlendirilmigtir. Karpaz Kdyleri,
insanlan gernesi, kOy isimleriyle buram

buram ANADOLU kokuYor. Farkhhk,

go[u camiye gevrilmig kilise yapilan!

Bazr kdylerde cami ve kilise yanyana

dunryor. Bir baSka benzerlikte erkekleri

kahvelerde oturan, kadrnlan tarlalarda
gahqan ANADOLU ta$mmr$ oraYa !

Karadeniz'den, Adana'dan, Mersin'-
den, Denizli' den, Giineydoflu' dan g<iq

etmig insanlarrmrz ! Ama biraz

Cahgayl unutmuslar.
Tiittin ekimi iqin izin alan

kOylerden 13 k0yde 136 ekici ekim izni

talep etmiqtir. Tfrkiye'den g0tiirmt$

oldufumuz YaYlada$r geqidi

(Qakaldere, K[peli ve Altr6zii) 25Kg
tiitiin tohumu Y\Arrfu kdyleri tek tek

dolagilarak da$ulmrqtrr. Toplam 16

13

kOyde l9l kigi tiitiin ekeceliru beyan

ederek tohum almtqsa da aqa[tda
isimleri yazrlan 12 kdyde 74 ekici
fidelik hazrrlam6ttr.

K6YiJ EKiCi DEKAR
o BAFRA 6 30

o BOLIA$LI ll 91

o QAYIROVA I 10

o DiPKARPAZ 6 38

. GELINCiK 13 83

o PAMUKLU 2 ll
. SiPAHi 10 66

. YARKOY 3 26

. YENiKONUK 2 20

r YENIERENK. 4 26

r vegiKoY s 36

. ZIYAI\4ET 11 '77

TOPLAM 74 514

Fideliklerin hazrlanmasnda
gerekli <izenin gdsterilmesi istenilmi$

ve 6rnek fidelikler hazrlanarak ekim
yaptrnlmtqsa da uymayan ekicilere
rastlanmrgtrr. "Lasan" dedikleri
fidelikleri kendi bildi[ince yapanlarda

mevcuttur. Tiim bu gahgmalarda
K.K. T. C. Tanm Bakanl tln Zt aat BiLge

Sorumlulan Heyetimize eglik etmigler

ve onlarada Yaylada$ ttitiinii hakkmda

teknik bilgiler verilmigtir.
Geqmi$teki tiim

olumsuzluklar ve kurakhk nedeniyle

istenilen diizeye getirilemeyen
gahqmalar bu yrl sonunda semeresini

vereceli kanaatini halen tagyorum.
Zfta Tiirkiye'den gdq eden

Karadenizliler, Ydriikler ve yerleqik

Krbrrshlar hepsi de g6rdiikleri geye

inanmaya alrym4lar.
Yetigtirilen tiitiiniin

delerlendirildiiini ve Tekel destekli

satrn altndrirnr gOren iireticilerin
talepleri gelecek ytl daha artaca$a

benzer.Kuzey Krbns Tiirk Cumhuri-
yeti'nden a1'nhp Flatay ve Yayladalr'na
de[ilde Mulla'ya dtlndiiPtim 9u
giinlerde tiirn bu qahqmalann baqanh

olup;baSta K.K.T.C ekonomisini daha

sonra bizzat eme[i ile ahn teri ile
gahqan Yarmr vatan evlatlanna katkt
sallamasrnt Tann'dan diliYorum.
Kuzey Krbns'a yagmu Ya!-mas igin

de dua ediyorum. Aynca orada brakrp
geldilim Galip alabeyime ve ismail
kardeqime sabrr, bagan ve saphk dolu
gunler dilerken KuzeY Krbnslt
kardeqlerimize de gu Atastiziinii
hatrrlatmadan geqemlyorum.
Bakarsan ba!, bakmazsan da[ olurlQ
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yiinetim Kurulu Bagkanrm17 Faruk GULPINAR'Tn
28.2.L998 tarihinde Akhisar'da diizenlenen panelde

"Giintimiizde Tiitiinciiliik" konulu konu;mast

Akhisar Sigara Fabrikasrmn

agrlacak olrnasrna, atrl bir yatrnmrn

faaliyete gegerek Milli ekonomiye

katkrda bulunaca[r diigiincesi ile
sevinirken, bunun uluslararasr bir
sigara tekeli olan B.A.T.(ingiliz-
Amerikan ortakh[r olan British
American Tabacco) Firmasr ile
ortakhk kurularak yaprlmasrndan

kaygr duyuyoruz. Bu kaYgtmtz
B.A.T.'rn Amerikan Harmanlt
Kent,Pal Mall gibi uluslararast
markalann iireticisi olmasrndandr.
ZtahalenDiinya da en biiyiik Orien-

tal tip tiitiin iireticisi iilke olan
Tiirkiye'nin iE pazannt bitaz daha

kaybetmesi yolunda Yeni bir adrm

oldulu, bu tiitiinlerin iiretimi ile kann

doyuran yaklaqrk 3,5 Milyon insamnm

gelece[ini ilgilendiren boylesi bir
konuda adrm atrlrrken ileride
do$uraca[r sonuglarrn da en ince

aynntrsrna kadar dtiqiiniilmesi
gerektili kanaatindeyiz.

Tiitiin EksPerleri olarak biz,

Akhisar Sigara Fabrikasr binalanmn
yada iki markamrzm isim haklanrun

ucuz mu yoksa pahalrmt sahldrlrndan

daha gok, ortaElr btiyiik bir Amerikan

Harmanh sigara iireticisi olmast ve

Samsun ile Yeni Harman sigaralarmm

isim haklannrn verilmig olmasrndan

rahatsrzlrk duyuyoruz. Zira bu lki
faL,toriin tiittin iireticilerimizi olumsuz

etkileyecepi agrktr. Bu olumsuzlu$un

asganye indirilnesi igin pazar paymn

ve harmanlann korunmasr gibi
hiikiimler konulmah, ihlali halinde

caydrrrct miktarlarda tazminatlar
ongdriilmelidir.

Samsun ve Yeni Ilarman
Sigaralarr ile baqlayan markalann
devri iqinin di$er markalatrmtzla
devam edeceli , halen faal Sigara

Fabrikalarrmlzln bir krsmrnrn

ctrNUvr u znn rUrt rx cUrUr
satrlacapr dilerlerinin de kapatrlaca[t

ifade edihnektedir. Bunun Tiirk tiitiin
tireticisi iqin doluraca[t sonuqlarr

tahmin etmek zor defildir. Tiirk tipi
sigaralann iiretildi[i Oriental tip
tiitiiniin yetiqtifi krr-krr taban
arazllerde yaprlan iiretim kiigiik aile

ziraail bigimindedir. Amerikan
Harmanh sigaralarr olugturan Vir-
ginia ve Burley tiitiinleri ise belli
iklim koqullarrnda , taban arazlLerde

ve biiyiik yatrrtmlar YaPrlarak
gergekleqtirilebikneltedir. Krsacast bu

tiitiinii yetiqtirmez, o tiitiinii yetigtiririz
demek miimkiin dePildir.

Ttirk tiittinctilii[iiniin tek
problemi sigara sanayii ile olan iligkisi

depildir. Yaprak Tiitiin iiretimi ile
Sigara sanayii bir birim tamamlayan

iki unsurdur. Aralannda hammadde ile

imalat iliqkisi vardr. Birindeki olumlu

yada olumsuz geliqme di[erini de aynt

olgtide etkilemektedir. Bu nedenle

yeniden yaprlanmalarda Yaprak Tiitiin
ile Sigara iiretimi birlikte diiqiiniiLneli,

tek bir gatr altrnda toplanmahdrr.
Yrllardrr difer birgok tanm

iiriniinde oldulu gibi Uretim
Planlamasr yaprlmamrq olmasmdan

kaynaklanan arz-talep dengesizlilinin

srkrntrlan yaqanmrgtr. 1994 Yrhn da

o gtiniin hiiktimetinin aldr$r cesur bir
kararla tiittin iiretimini kontrol altrna

arm-ayr hedefl eyar Kota u-vgulamasr -

na geqilmiqti. Uygulanmasrndaki
yanltqlara, o giinlerde de ifade
ettilimiz eksikliklerine ra@en cesur

bir karardr diye takdir ediyorum. Ztra

iireticimiz ilk kez Uretim Planlamast

kawamt ile tamqryordu. 3 Yrllft bu
program yaprlmrg, iireticinin son iig

yrllrk ortalama iiretimi baz ahnarak

tiretebilecopi miktar belirlenmiq,
ektirilmeyen miktar igin de lanninat

ongoriilmtigtii. ilk iki Yrl kota

uygulandr, iigiincii Yrl ise

uygulanmayarak iiretim serbest

brakrldr. Bu arada tazninatlar diizenli

odendi . Kota kaldrrrldrlrnda da

iireticiler ne oldu[unu anlayamadrk-

lart bu tazminat bedellerini aldr.

Kotantn uygulandr[r yrllarda bu

srnrrlamanrn sadece Tekel' in
ahmlannda uygulandr[r tiiccarlan ise

baplamadr[r, kota fazlasr tiLr-iinlerinde

normal fiyatl a alndr$r gozlendi. Adeta

kotanrn,Tekel ahm kotasr qekline

driniigtii[iinii gordiik. Bu da

piyasalarda tiiccar lehine haksrz bir
rekabet ortamr saflamrgtrr. Uretici
Tekel 'e sabnak istedigi tiitiiniinii kota

fazlasr var gerekgesi ile piyasamn ilk
giinlerin de satamamrq, daha sonraki

gtinlerde de indirimli fiYat ile
satabilirken . Tiiccar iiretim fazlasma

bakmadan diledi[i gibi satrn ahmqtr.

1998 iirtiniinde bir Yrlhk
aradan sonra yeniden iiretim
Planlamastna gegilmigtir. Bu

sevindiricidir. Uygulamanrn ar z talep

dengesi gdzetilerek ihracat qansr olan

ve yerli sigara harmanlartmtzda
aranrlan tiitiinlerimiz lehine
uygulanmasr gerekmektedir. Bu yrl

uygulanacak Bakanhklar arasr Tiitiin
Kurulu Kararrnrn bu dogrultuda
oldu[unu , dniimiizdeki yrllarda da

atrlacak adrmlarla geligtirilip, tiitiin
yakan yada yalcnaktansa bedavaYa

yakrn bedellerle satahm diyen iilke
konumundan grkaca[rmtzr timtt
ediyoruz.

Uretim planlamasr YaPlrken
politik beklenti yada endiqeler bir
tarafa brrakrhp gerqekqi adtmlar
atrbnahdr. Uygulamada, tiitiin iiretim

bolgeleri ahm noktalan bazmda ele

almmah, orne$n DoPu ve GiineYdo[u

da ki iiretim fazlahE: ))lD.
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iginde Bitlis tiittinleri ayrr
olarak delerlendirilmeli, gerekiyorsa
iiretim teqvik edilmelidir. Ege Bdlgesi
deIerlendirilirken Denizli'den
baglayarak Akhisar'a, Bahkesir'e
kadar her iiretim noktasr ayr. atln ,

titizlikle ele ahnmahdt Zira tiil;n
emek yo$un bir tarrm iirtini,i olup,
tiretimden v azgegiilen iireticinin bir
daha iiretime dondiiriilmesi miimkiin
olmamaktadrr. Nitekim bu yrl kota
serbest olmasma ra$men Akhisar'da
iiretim hemen hemen kotah yrllar
kadar gergeklegmigtir. Bu nedenle
Akhisar gibi adr Tiirk ttitiinciiliifin ile
birlikte anrlan yorelere ozel onem
verilmelidir.

Yeni tiitiin yasasr ekici
tiitiinlerinin sadece Arftrrmah Satrg

Merkezlerinde almrp satrlabilecelini
ongormektedir. Bu yrllardrr konuqu-
lan,12. Milli Tiitiin Komitesinde de

ne qekilde gergekleqebileceli tartrgrlan
bir uygulamadr. Ancak bugiine kadar
hayata gegirilmesi igin higbir adrm
atrlmamrgtrr. Bugiin tekrar
onerilmekte ve hemen geqi$
ongoriilmektedir. Higbir alt yapr
oluqturulmadan bu nasrl olacaktrr.
Dolacak kaostan iireticilerin zarar
gormesi kagrnrlmazdrr. Yine yeni
yasada onerilen, "Satlg Merkezlerinde
tiitiin bedeli aynr giin odenerek
tiitiinler sevk edilebileceLtir" hiikmii
de havada kalmaktadrr. Bu fiilen
uygulanmasr zor bir karardrr.
Korkanm ki diin oldu$u gibi yann da

alrcr ekicilere ibraname imzalatarak
tiitiin bedellerini odenmiq gosterecek,

tiitiinleri sevk edecektir. Yeni yasa da

ahcryr, tiitiin bedellerini siiresi iginde
o demeye zorlay acak tazminat maddes i
deyoktur. ll77 sayltTiitiin ve Tiitiin
Tekeli kanununun 22. Maddesinde,
gecikmelerde "Ekici isterse, hakem
kurulu satrq tutanmn yansrna kadar da

lazminat ahnmasrna karar verebilir. "
hiilanti vardr. Bunun yeni yasada da
korunmasr iireticilerin lehine olacaltr.

Yine yeni ttitiin yasasr
taslalrnda Tiittin Eksperlerini direkt
ilgilendiren bir gegici madde vardr.

" Bu kanunun yaylmlan-
dr[r tarihte Ozet Sektiirde 36 Ay

Ttitiin Eksperi olarak gahqtrklarrnr
resmi belgelerle belgeleyenlerin
haklan saldrdr. " denihnektedir.

Halen mevcut olan ve 1969
yrlrndan beri yiiriirliikte olan ll77
Sayrh yasamn 32. Maddesinde ise;

'oTiirhiye'de Tiitiin
Elisperli$ yapmak igin, Giimriik ve
Tekel Bakanh[r tarafindan
kurulacak Tiitiin Eksperleri
Ytikseh Okulunu bitirmig olmah
$arttrr. Bu okulun diplomasrnr haiz
olmayanlar, tiitiin ahm-satrm
muayenelerini, tiittinlerin vasrf
de[er ve nevilerinin tayini iglerini
ve ttitiin igletme, bahrm,
fab rikasy on ehsperli[ini
yallamazlar. Tiittin iglerinde
bilirkigi ve hakern olamazlar.o'

Mevcut yasaya gore Tiitiin
Eksperli[i yapabilmek igin Tiitiin
Eksperleri Yiiksek Okulu'ndan mezun

olmak qartr vardrr. Bu durumda
onerilen "36 Ay Eksperlik yaptrSr

belgelenmesi halinde haklarr sakhdrr."
hrikmiiniin anlamt nedir ? Bu nasrl
belgelenecektir ? Bdyle bir belgeyi
kim verecektir ? Bu hukuken gegerli

olabilir mi ? Yasaya ralmen , yetkisi
olmadrlr halde Eksperlik yaptr[r
beyan edildi[inde yasa ihlalinin bir
miieyyidesi yok mudur 'l Yoksa bu

goze ahnarak firmalarda 36 Aydrr
sigortah qahqan(qoforlere, katiplere
vs) personele mesleki ehliyet mi
ahnacaktrr ? Yok eler Eksperlik
yapmryorlar ise boyle bir hakkrn sakh
kalmasr da miimkiin olmayacakhr.

Boyle bir onerinin kimi
koylerde diq gektikleri bilinen
berberlere Diq Hekimlili . banko
arkasrnda ilag veren kalfay aBczacrhk
yapma , Eczane agma hakkr
onermekten farkr var mrdrr ?

Bu oneri, halen TEYO 'da 4
yrllrk E[itimlerini tamamlayarak
Tiitiin Teknoloji Mnhendisi olmaya
gahqan yaklagrk 200 geng meslek
adayrmtz ile, mezun olup iq
bulabilmeyi bekleyen 30 civanndaki
meslektagrmrzrn gahrslarrna haksrzhk
ve aldrklarr egitime saygrsrzhk
deSil mi?

Sektorde eleman ihtiyacr
varsa , bunu teminin yolu yasalara
ra[men Ozel Sektorde bu iqte
gahgtrrrlan insanlann durumlarmr
megrulagtrrmaya gahqmak,
kazanilmamrqr vermek de[il, bu konu
da mesleki elitim almrg, Tiitiin
Eksperleri Yiiksek Okulu'ndan mezun

olan Tiitiin Teknoloji Miihendisleri'
nden yararlanmaktr. O

DUYURU
l:i:

TUtun Eksperleri Derne$inin 50.
ytltnl kutlamak amacryla Dernek
Y6netim Kurulumuz, bir tak,lm
etkinlikler yapmayt dUgUnmektedir. Bu
konuda fikir ve onerileri olan
arkadaglarun dugUncelerini yaztlr
olarak bildirmeleri bize tgtk
tutacaktrr. Katkrda bulunmak isteyen
arkadaglara duyurulut-,,,,

t5
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1969 yrlmda ytiriirliige giren II77
saytlt Tiitiln ve Tatun Tekeli
Kanununun, tiittin teke lini tantmlayan
ve bu tekelin kapsammt belirleyen 38
inci maddesi 1986 ylmda yilrriirl,llkten
kaldffilarak Tilrkiye' de Ttitan tuke line
son verilmigtir. O tarihten beri
Ttirkiye'de tiltitn tekeli yoktur ama
Ttitiln Tekeli yasax hala yilriirliiktedir
ve tiitilnle ilgili meseleler bAyle bir
yasayla diizen lenmeye galqt lmaktadtr.

Bu yasa gitnilmLzde go$u gereksiz hale
gelen islemlerin Tekel taraftndan
siirdilrillmesine neden olmaktadr. Bu
durum gok uluslu qirketlerin yurt iginde
sigara iiretmek ve bu sigaralarr ig
piyasada pazarlamak olana$ma sahip
o ldufu gtiniimiiz ko Eullannda kke lin
biitiln olanaklanm asil amaa olan
sigara ilretimi ve pazarlaman igin
$ullanmanruve aryt pazan paylaygt
gohtluslu Sirketlerle rekabet etme sini
engellemektedir

Di$er taraflar, dilnya tiltiinciiliifiilnde,
teknolojide ve uluslararas ticarette
gok anemli geliSme ler yaganmaktadtr.

Yttriirliikteki yasalarla bu geligmelere
ayak uydurulamayacaprnm, bu bast
boSlu$un TArk TtitAnil ve ttitiln
ilreticileri igin olumlu sonuglar
do!,urmayacaSrntn ytllar ance
anlaplmrs olmas gerekirdi.

Bu gergeHerin yt llardr tarttylmastna,
Milli Tiltiin Komitesi toplantilarmda
kabul edilmiS ve yedinci beE yilltk
kalkmma planmda yer almts olmaxna
ra$men zorunlu hale gelen yasa
de$isikliklerinin bu gilne kadar
yapilmamry olmasmr, bir ihmalin
masum sonucu olarak kabul etmek
milmkiin de$ildir. Bu durumun en
anndan Teke l'in aze lleqtiri lme sinden
bagka gare kalmadt$t iddiasmt dne
silrerek Tekel Sigara fabrikalannm
dze llegtirilmesini ve tekel markalanntn
gok uluslu girketlere devrini dnercnlere

ve bu dneriyi destekleyenlere cesaret
veren bir zemin hazrladt{t
yadstnamaz.

Bu kagallar igerisinde hanrlanmry olan
yasa tasartsmm Tilrk tiitiinilntj ve
tiltilnctilil!ilmilzii igine itildigi
gtkmazdan kurtaracak bir metin olmast
beklenemezdi. Buna ra{men bir Devlet
bakanlt$r taraftndan haztrlanrp
Bakanlar Kuruluna sevk edilen yasa
tasarrsmm nigin bu kadar yetersiz
oldu$unu anlamak gene de milmlriin
de$ildir.
Yedinci beS yll* kalkmma plarunda
1177, 196 ve 1196 sayilt yasalann
giiniln gartlartna uygun hale
getiri lmesi dngdriilmiis o ldu$u halde
Hilkrimete sevk edildifii anlaqtlan
"Tiittin ve Tiitiin mamulleri" yasa
tasarrstnda buna uyulmadr{r
gdriilmektedir. II77 saytlt tiltiln ve
tilliin tekeli kanununun yerine
WriirliiEe konulmak ilzere hazvlanan
bu tasart, ekici tiltiln piyasalannm
desteklenmesi hakhndaki 196 saytlt
yasayla 1196 saytlt tiltiln Tonm Satry

KooperatiJleri yasastnt giiniin
Eartlanna uygun hale getirecek yerde
196 sayfuyasa hilkilmlerinin tasanrun
3. Maddesinde yer al&ft I196 saytlt
yasanrn ise tilmiiyle yiiriirlilkten
kaldtnld$t gdrillmektedir. Sekiz ana
maddeden ibaret olan bu tasart :
sdziinii etti{imiz i}g yasarun kapsa&ft
biitiln konulan giiniin gartlarma uygun
gdzllmlere ulastrmaktan gok uzaktr.

Bu giin gelinen noktada; ilretim
planlamasL tiltiln satry merkezleri ve
destekleme alrmlart gibi baSlrca
konulara ait yetki ve sorumluluklann
smtrlqrtrun ve sahibinin hig bir
tereddtide yer bralvnayacak Sekilde
belirlenmesi,

o Ttitlln llretim planlamax ve kota
uygulaman,

o Tiltiln satry Merkezlerinin
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kurulmast ve yonetimi,
o Arttrmah satry islemleri,
o GerektiEinde mildahale altmlart

yapilmas4

gibi gdrevlerin nitelikleri, kapsamt ve

birbirleri ile yaktn ilgisi gaz anrinde
tutularak bir kamu kuruluSuna
verilmesi gerekir. Bu konuda en
rasyonel goziim, Milli Tiittin komitesi
taraftndan benimsenmis ve aneri
haline getirilmiE oldu$u gibi bu
gdrevlerin kurulacak €UTUN OFiSi
GENEL MADURLUGU)ne verilmesi
olacaktv.

Tasartntn maddeleri hakktndaki
gdrilslerimizi dzet olarak aSa$tda
ag*lamaya galryaca{tz. Bu ag*la-
malar tasartyt kabul edilebilif iizerin-
de tartrytlabilir bir metin olarak kabul
e ttifiimiz anl ammda algt lanmama lrdr.

Tiitilnle ilgili bir gok konuya tasanda
yer verilmemiStir. Bu konulqrtn
kararname lere v e ydne tmen likl ere
brahlmts olmast tlltlin konusunun
siyasal yattnm aract olarak
kullarulmasrrun ve Ekar gevrelerinin
etkisine aEk bir ortam yarahlmannm
terc i h e di I di/ini gd stermekte dir

Tiirk tiltilncillilgilnun hayati dere ce de

dnemli meselelerinin, Milli tilttin
politikas gergevesinde ele ahrup ciddi
esaslara ba$lanmau zorunlu hale
gelmigken, Tekelden sorumlu Devlet
Bakanl$t taraftndan haztrlanan
tasartda konunun bu kadar basite
inditgenip, yiizeysel olarak ele ahnma-
smt benimsemek imkangzdrn Tasartntn
bu haliyle TiirkTitfiinciilttgttnan hig bir
sorununu gdzmeyece!,i hata yeni
sorunlara yol agacap kesindir.

Bu asamadaki tekumudumuz tasanntn
Meclise sevk edilebilecek nitelik ve
yeterlilikte olmadt$tnm Hlikilmetin
dikkatinden kagmayacagma ve geri
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gevri lecegine inanmaktu

MADDE: 1 -AMAQ VE KAPSAilI

Bu maddede "Tiltiin iireticilerinin
desteklenmesine iliSkin usul ve
esaslann dilzenlemesinin " yasan m
amaglanndan biri oldu$u htikmii yer
almaktadtr Bu ifade yeterli de$ildir

Gilnilmiizde hangi tiltiinlerin
destekleme kapsammda olacafimm ve

hangi iireticilerin desteklemeden
yararlanaca!,tntn ag*l*la
be lirlenmesi zorunlu hale ge lmiStir

Destekleme Sosyal amaglt,
gerekti$inde devletin zarart iizerine
aldtfir bir hizmettir. Bu nedenle
de stekleme, yalruz il lkemiz de ilre ti le cek

Tiirk tiitiinlerini ve bu tiitunleri
ilretecek T.C Vatandaslarmt veya
onlarm iiretim amagh kuruluglarmr
kapsamaltdn Yabanq tip tiitiinler ve

T.C VatandaEt olmayanlarm veya
yab anq ortakh Eirketlerin Tiirkiye' de

iiretecekleri Tilrk tiitiinleri de stekleme
kaps amt dt qmda b r ah lmalt dr.

MADDE : Z - rtrrtrN annri*ti

Maddenin ikinci paragraftnda, "ekim

Belgesi " nin destekleme ile
gorev le n diri I e n kuru lu E t ar aftn d an

ve r i I me si ongoril lmekt e di r. U g iin ci)
maddede ise, destekleme gr)revinin
kime ait oldu$u ag*ga belirtilmemiE,
Bakanlar Kurulu Kararryla bir kamu

kuruluSuna, iiretici veya kooperatif
b irl i$ine verile bi le ce{i ifade e di lmistir

Destekleme gorevi, b aslangtgtaki
birkag yill* deneyimden sonra, her ytl
gtknn lan B akanlar kurulu kar arl art i le
silrekli olarak Tekel'e verilmistir.
Ureticilere ekim belgesi vermek ise
snreklilik arz eden bir kamu hizmetidir.
Tasanda bu iki hizmetin aym kuruluEa
verilmiq olmast, bu hizmetlerin bir
kamu kurulu$una verilmesi ve bu
kuruluqun Bakanlar kurulu karanna
b rahlmaytp yasada be lirlenmesini
gerekli hlmaktadrn

Milli tilttln kuruluna ait hiikiimler
niteliSi ve dnemi nedeniyle 2.

Maddenin paragraflan halinde defiil,

tasanda ayn bir madde halinde yer
almaldtr. Yilrilrliikteki I I 7 7 sayfu yasa
ile garev verilmis olan
" Bakanl*lararas Tiltiin Kuruluna "
tasartda yer verilmemiStir. I177 saytlt
yasanm "Bakanltklararast Tritiln
Kurulu kararlartnda Milli Tiittin
Komitesi kararlarmtn goz dnilnde
tutulacafrt" hiikmii, tiitiin ile ilgili
kararlann o luSumunda bir konsensus

arayt{mm ifudesidir Problemlerin,
Milli Tiitiin Komitesini oluSturan
kuruluSlann tarttsarak Sekillendire-
cekleri oneriler dikkate altnarak
goziime ulastrilmasmtn, 30 ytl sonra
daha ileri gotiiriilmesi beklenirken
tasartda bu yolun tamamryla
kap at il dr fi go ril lmekt e di r.

Milli tutiln politikau tasartda yer
alfu{t Sekilde her ytl yeniden
belirlenecek bir konu de$ildir.
De$iSmez ilkeleri ve esaslqn olmahdr
Her yil yaptlacak Milli Tiitiin Kurulu
topl anh lann da anc ak uygu I ama I ann
bu ilke ve bu esaslara gare
yapilmanrun siirekli li li s afi I anmaltdr.

MADDE:3-unnricitnniw
DESTEKLENMESi

"Ureticilerin korunmast amacryla
destekleme altmlarr yapmak igin
Bakanlar Kurulu taraftndan bir kamu

kurulugu, iiretici veya kooperatif
b irli linin gdrev lendire celi " hiikmii yer
almaktadrr. Destekleme ile
gorevlendirilecek iiretici birli$i veya

kooperatif birli{inin hangi birlikler
oldu\u tasartda aqtlga belli edilmiyor.
I 196 sayth Tiitiin Tartm Sattg
Kooperatifleri Bolge Birlikleri ve

Tiirkiye Genel Birli$i yasafl, tasannm
9. maddesi ile yiiriirltikten kaldrtl-
dt$ma gore, tasarlda sozii edilen
kooperatif birli{i Tiitiln Tanm SahS

KooperatiJlerinin Birli{i olamaz.
Bilinen tek Sey budur.

Diper taraftan tasartnm 2 nci
maddesinin ikinci ftkrasrndan
anlasildtPtna gorc destekleme ahmlart
yapacak kurulus, aynt zamanda iire tim
planlaman ve " Liretici lere ttitiin ekim

belgesi" vermek gorcvini de ilslene-
cektir
Bu gdrev; ciddi bir arqivi, uygulamanm

ilreti ci b aztnda dePerlendirmeye
dayanmastnt, iiretici baztnda
izlenmesini ve yaptrtm yetkisini
gerektiren siirekli bir hizmettir.
Gerektifinde iiretim be lge si iptaline
karar vermek, tarladaki ttitiinleri yok
e tmek, suglulart cezalandtrmak igin
yargtya b agvurmak yetki,si veri le cek
kurulus qncak bir "Kamu KuruluSu"
olabilir Bu nedenle. ilreticilere "Tiitun

Ekim Belgesi" verecek ve avnl
z aman da de stekl eme a ltml art yap ac ak
olan bu kamu kurulugu tasanda kesin
o I arak be lirti lme li dir

MADDE : 4- TOTUT,I SKSPTRLhGr

Tailin Eksperi ve Tiitiin Teknoloji
M,ilhendisi yetiStirilmesi, Tiitiln
Eksperligi Yilksek Okulunun, yiiksek
okulun baglt oldu{u dekanl* ve

ilniversite ile Y.O.K nun yetki alanma
giren bir konudur. Bu elemanlarm
yetiStirilmesine ait esaslann Tiitiln ve

Ti;tiln Mamulleri Yasanna dayarularak
gtkan I ac ak y 6n e tmen likl e dilze n I en -
mesi gereksizdir.

Tiltiin Eksperli{i, milteaddit bilim
dallanyla ilgili, bagtmtz ve her
bahmdan smvlart belli, yetkileri
t ar hS ilmaz b ir me s lektir 2 0 00' li yil I ar a
girerken bu meslek mensuplarmm
garev yetki ve sorumluluklanna ait
htiktimlerin yasada yer almast gerekir,
30 yil ance oldu{u gibi yanetuenli$e
b vaktlmafl dogru depi ldir.

MADDE: S - ANNTilC| TATUNLE-
niNirv saugt

Uretici tiltilnlerinin satry merkezlerinde
agtk arttrma yontemi ile almtp
satilaca$t hiikmii bu maddenin esasmt

oluSturmaktadtr. Ttitiin sahq merkez-
lerinin hangi kuruluS taraftndan
kurulaca$t, kuruluE esaslart, hangi
kurulus taraftndan yoneti lece$i,
dePerlen dirmede hangi Ekspertizlerin
esas olacalt bu ekspertizlerin nerede
y apil ac a{t tas an da b e lirti lme li dir

Tasartnm bu maddesine benzer
hiikiimler II77 sayth Ttitiin ve Tiltiln
Tekeli kanununda da bulunuyordu.
Buna ra!,men artrrmah satry yontemi
30 yrldtr hayata gegirilemerhistir Bu
konunun, hig kimsenin esasma itirazt7
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hig kimsenin itiraz etmediEi, hig biryetkili makamtn da uygulamayt
baslatmak igin bir Sey yapmadgt iirko!, olundufiu btittin ilgilerce
bilinmektedir. Tasart bu iali ite
yasalastrsa karSilaqilacak sonuc 30
y il dtr s ti rc ge le n durumun u, o* 

^, 
ndo,

baska bir Sey olmayacaktm

Tasanntn satts merkezlerinde sattlan
ttiittinlerin, alrctlar taraftndan bedeli

1y:, Cti! odenip ayru giln kaldtnlac afit
ltUkml bir anlam ifade etmemektedir.
Qtinkii bu htiktim satts merkezleri
kuruluncaya kadar uygulanama_
yacakttr. SahS merkezlerinin ne zaman
kurulacafit ise belli de{ildir Sonug
olarak I177 sayilt yasarun t 0 giin igin;e
bedelini ddeyip tiitiinii teslim ilmak
ytikilmliiltigtiwi koyan hUkmti
ytirilrhihen kalkmry olaca{t igin, alrcilar
satm aldtklart ttittinleri teslim alma ve
bedelini odeme tarihlerini satts
merkezlei kuntluncaya kadar tek tarafit
olarak diledikteri gibi belirtemek
rahat h p e lde e de c ekle ruiir

Bu ne denle uygulamarun hangi gaftlann
yerine getirilmesi ile hangi tarihte
b aS layaca$m4 uygulama baS lay mc ay a
kadar hangi e sas lann uygu lanac a$tnr
disiplin alttna alacak htiktimtirin
tasartda yer almasr gerekir. Bu
yaptlmazsa ijreticilerin ijzilcii
s onug I arla karS il aS mal an kag mt lm az
olacaktn

"En az piyasafiyatmr hangi esasa gdrc
saptanaca$t tasartda belirlenmis
olmasma rafimen,,,Destekleme
fiyatmm" tqrumt ve hangi esasa gdrc
be lirlenece fri yer almamrytm B ttiidrgr
gibi destekleme fiyatlanntn
belirlenmesinde birincil etken, ekici
maliyetleridir. Her yil ekici tiitfin
piyasalart dncesinde muhtelif
k-u n1 l.u 

S I ar t a raftn d a n b i rb i ri n d, n g oL
farklt ekici fitiin maliyetteri ifide
e di lmehe bu farklthk tanqmalara ie den
olmaktadtr.
Destekleme fiyatlannm isabetle
belirlenmesini safilamak igin, her iiri)n
ythna ait ekici maliyetlerinin; ttitiin
ekicileri, sigara i)reticileri, tijti)n
tiiccarlart ve Tiitijn Eksperleri
kuruluslan temsilcilerinin katiltmt ile
bilimsel bir kuruluq taraftndan
yaprlacak galrymalar sonunda

belirlenece$i ve bunun esaslart
tasanda yer almahdn

Maddenin riqiincti ftkrasmtn
" Destekleme altmlart gergeves inde
almacak tiltiinler igin agtk irttvmaya
kahhnmaz " htikmii yanlry ve yersizdir.
Qiinkti hig btr tiittin, piyasadan c)nce
veya piyasada aqtk artttrma drymda
btrahlry destekleme altmt igin ayrtiamaz
Destekleme hesabma satm almacak
trittinle4 agtk arttvmaya gtknp halde
alrct bulmayan ttittinler olicaktr.
Nitekim bu anlayry tigt)ncii ftkranmikinci cilmlesinde hiikrim haline
ge ti ri lmis t ir Bu ne de nl e ilgi)nc,ii ftlranm
i lk ctirnle s i tasandan gtkanlmildm

MADDE : - 6 TOTTIN MAMALLEN

Esas itibariyle Tiirkiye ,de ttittin
mamulleri t)retimiyle ilgili asgari
Sartlan belirleyen bu maddenin, nni,
mamul leri satmak isteyenle r hakkmdaki
ikinci fikrax maddeden g*anhtalt ve bu
konuyla i lgi li maddeye almmaltdn

MADDE : -Z TOTUN VE TOTAN
MAMULLEN riC,qNgri

Bu maddenin birinci ftkrasr,
ilreticilerden sattn altnan yaprak
tiit,iinlerin dahilde ahrup satilmasmt,
iS lenmiS t,iltiinlerin ihractnt, vurt
drymdan ttitiln i t hali ni dnze nle m e kie di r
Kimlerin bu ticareti yapabilece$i,
Ticaretin Sartlart ve bu hakhn haigi
hallerde kaybedilecegine dair
hiikiimlere yer verilmemiEtir. Bu
h_ususlartn genel htiktimlere gdre
dtizenlenmesinin diiSr;ntiliagti
anlagtlmaktadtr. Fakat iireici
tti tiinleri nin satry me rkezle inde artrrma
ile pazarlanmasmt ongdrcn ta.sartda bu
hususlann yer almamast ilerde bu
me rkezlerde yaptlacak sat t$larda
ihtilaflara ve dzellikle tijrijn ilrc'ticileri
igin zorluklara neden olacaktn

ticarctine ait hUktlmlerden ayrtlmalr
ve ayn bir maddede yer almaltdtr
Altma maddenin sanftkrasda buyeni
maddeye aktanlmaldtr

MADDE: 1O-YURORLUKTEN
KALDIRIL/IN HOKTTMLER

Tasartrun bu maddesi ile
A. 196 saytlt
B. II77 sayilt Tiitrin ve Tiiti)n Teket,i

kanunu ile bu kanunda de$isiktikyapan
kanunlar

_C.ll96 saytlt Tt)trtn Tartm SatrS
Koperatif Kanunu
D.3291 sayth kanunun 17. Maddesi

y ilriir liikte n kal d tn lm akt ad m

Yedinci BeS Yillrk Kalhnma planmda bu
ilg yasanm giiniin Sartlanna uygun hale
ge-tirilmesi dngdnilmtis ve bu dngoni
1997 prcgrammda yer almrynr iakat
yasa tasar$tntn, kamu kesimi iqin
emredici nitelikte olmast gercken bu
dngdn;i yok saytlarak I t 96 sayth Tritiin
Tanm SattS Kooperatifleri yasastnt
ttmiiy le yilriirlih e n kal dtrac ak g eki lde
haarlandt$r g)nilmekte dir. I I 96 sayilt
yasa ile bu Kooperatiflere Ttirk
TtitilnciiltiEiinijn mevzu ve mese Ie Ie fini
bolgeler arasmda iSbirli$i temin etmek
sure tiy le i nce lemek, tt)titnciih)gtin
kalhndmlmas ve teSkilatm takviiesi
igin gerckli tedbirleri almak, trittin ilm_
sattmtntn nizam iginde cereyantnt
t:-Sli^t! ve bu amagla ,,Ttititi-n 

SattS
Merkezleri" kurmak gibi garevter
veilmistir
Tiltiln altm-sattmtnm nizam iginde
cereyaruru sa{lamak ve bu amacla
Tiitiin Sattg Merkezleri kurmak
gt)revinin, bugAnkt ye tersiz durumu
nedeniyle Tiitijn Tartm Satts
Kooperatifleri B irti{ine verilme i i
imkanstz oldu$u igin yasantn bu
htiktim le rinin yiiriirltikte n kaldtrilmas t
yerinde bi r drizenleme dir

M a d d e n i n b i r i n c i rt kr a s t,ra p r a k # lf : f;! n "iJXli f ':;::,;!'#,,:,
Tiitiinlerin ikinci, i)gtincii ve ddrdiincti ttitilnIerinin altm-szr,;;n;, nizamtfikralan tiltiin mamurerinin yurt igi iginde cereyantnt safiramak ve Ttitiinticarctine, ihracatma ve itharine ait sans Me*ezreri kitrmatktarn ibarethtikiimleri igermektedir Bu iki konu aegiUir. K;;r';"";;;;';, bubirbirinden tamamryra ayrt aranrart, koipurotiflere yasada beriitiiimis otankonusudur ve ayn kurailart vardr- ttittincrittigrmirt, ,tg,t, i;gio"goort*
Bu nedenle maddenin ttitiin mamur- de vermistin yasantn yiirt)rrtiktenlerine ait hakiimleri, yaprak ttittin kaldmlmasryla, kooperaifleri,*t,g, t,
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TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
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alandan drylanmaktadu Hasil olacak boSlugtn nastl

doldurulacalt is e anla Silmtyor
GEQiCi MADDE

Maddenin ikinci para!,raft ile "bu kanunun
yaytmlandt{t tarihte ozel selaorde 36 ay Ttitiin
Ek:speri olarak galryttklannt resmi belgelerle
belgeleyenlerin haklart sakldr" ht;kmt
getirilmektedix

Ttirkiye'de tiltiln eksperli{i yapmak iqin Tiltiin
El<sperlifii Ytlksek Okulunu bitirmiq olmak garttm

Bu y as a htihn il dti r v e I 9 6 9' d an b e ri yilrilr liikte di r

Bu okulun diplomasma sahip olmayanlann Tiltiin
El<speri olarak galrymalart milmkiln olmadr$ma
gore, soz konusu personelin yapttlt i; Tiitiln
El<sperli{i de$ildir; Yapmadtklan i$e ait bir hakkm

sakh olmast da soz konusu olamaz. Bu nedenle bu

personele 36 ay Tlitiin Eksperi olarak galryttkla-
rtna dair resmi bir belgeyi hig bir makam vetemez.

Boyle bir belgenin gegerli olmast da hukuken
imkansrzdr.

Ttitt;n Eksperlili mesle[inin bu giln ulastt$r diizey

Cumhuriyetin kuruluSundan hemen sonra
benimsenmiS olan bilimsel e{itim disiplininin
urtiniidtir. Tiitiin ElTperli{i mesleli ve mesle!,in

tiltilnciililEilmilzdeb yeri Ttirk ve Diinya tiitiinci'i
gevreleri tarafmdan hig bir teredd'iide yer
bvalona,van gekilde kabul edilmiStir. Mesle{in bu

yetkin konumu yas7l giivence altmdadtr

Dilny a triti.inciilii,i)ndeki ge t i S m e ler ve tii ti) n cil lii'
{ilmi}ztin kary karSrya bulundufiu bilyuk sorunlar
ortada iken Ttittin El<sperlifii mesle/ini icra edecek

teknik personelin formasyonunda fedakarl*
)tapm;ak Tiirk tiitilncilliifiiine ihanet olut

Tutiln El<sperlifii Ytiksek Okulu mezunu 700 ntan
eksperi ve tiitiin teknoloii miiitendisi devlet
kesiminde ve ozel kesimde mesleklerini iera
etmektedirler. Tutiin Eksperli{i Yilksek Okulu
mezunu 40 Ttinin rcknoloji miihendisi; heniiz
mesleklerini icra edecek bir iS bulamamt7
durumdadr. 120 O{renci bu yiiksek okulda
o lre n i m i ni s iirdilrm e kte di r

Bu ytiksek okulun mezunlart mesleklerini icra
edecek EahSma Olanalt bulmakta gi'iEltik
gekerken, sehorde ihtiyag varsa bunu gidermenin
yolu, Tiitilnve Tiltiln Tekeli yasasmm de{iStirilecek
o lm as r ftrs attndan yararlanarak o ze I s e ktorde
galtsan bir ktstm personele, kazantlmamts
haklannm sakh oldu$unu belirten belgeler
da!rtmak de$il, ihtiacm Tilttin El<sperli$i Yiilcsek

Okutu mezunlarr ile karstlanmasma olanak
sa{lanman olmaldm C
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TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTEN|

Metin UNAL
Bat Miifettil

Osmanh Devletinde gerek

ekonomik ve gerekse siyasi bakrmdan

i.laerinde tartrgdan ve toplum hayatmda

derin izler brakan ikinci bir tanm uronu

yoktur. Osmanh iilkesini gidigi kabul

edilen 1600 yhndan losa bir sire sonra

1612 yrhndaki ilk yasaklamadan 1688

yrhna kadar saylslz emirlerle
yasaklanmasrna raSmen kullanrmrnrn

6nli,ne gegilememig, IV. Murat ise ttittrn

yasaSrm yonetiminin bir pargasr haline

getirmiqtir. Osmanh ulemasr da tiittitlixl
haram oluP olmadlgrnl uzun stire

tarhgmrqtr.

Yasaklarla kullarumr ve tanmr

onlenemeyen ttrtti'ni.i'n bir vergi kaynaSt

olarak gdrtilmesi tahminen 1688 yrlma

rastlamaktadrr. Tutiin ithalinden
aLnmakta olan vergiye ek olarak Yenici

ttittrniinii,n kryyesine (1283 gr.) 10 akge,

Krrcaali tutiiniinun kryyesine 8 akge 
.

Zecriye Resmi (Gumriik Resmi)
konulmasr kararlaqtrnlarak Mukataa-r

Miriye igrne ahnmrq,yrllk gelirde birkag

yrl iginde 5 milyon akgeye grkmtqtr'

1695 Yrhnda $URUTU
DIIHAN adryla grkanlan ve tiittln tanmt

ile vergisini duzenleyen Nizamname

Giimrtik Resmine ek olarak ttitiln tanrru

uzerinden Donum Resmi ahnmasrnr

ongormuq ve en Onemlisi de vergide

istisna ve muafiyete yer verilmeyerek

hassa giftlikleri ile devlet gOrevlileri de

vergi kapsamrna ahnmrqtr.
Bu Nizamname Tanzimat

donemine kadar uygulamada kalmrqtrr'

Tuttln tanml geniqlemiq, ticareti geliqmiq

ve istanbul'da ba$rmsrz bir mukataa

oluqturulmuqtur. TUtiln gtirnrtigu Hasr
iskelesinde kurulduktan sonra ttitiimcu

esnafi da burada toplanmrq, Lonca Odasr

kurularak bir KETHUDA ve bir de
yiGlfeA.$t tayin edilmig, bu duzenleme

de Reji idaresinin kuruluquna kadar

devam etniqtir.
Tanzimat doneminde tirtiinle

ilgili olarak Yeni duzenlemeler
getirilmiqtir. Padiqah Abdulaziz
tarafrndan , bozuk olan devlet iglerinin

duzeltilmesi igin sadaret makamrna

TUTUN VE REJI
getirilen ve lvlaliye Naznh[r gdrevini de

iistlenen Fuat Paganrn'rn "QARE"
Raponmda mtuLn izerinden elde edilecek

gelirlere de de[inilmiq ve bu gelirin
arttrnLnasr igin ilgili idareye duyuru

yapilmasr onerilmigtir'
1862 YrLnda TUTUN

TEKELiNiN EMANETEN
i$LETiLMESi HAKKINDA bir
Nizamname glkanlarak gilmtimlu Tekel

Genel Mtdorlugu'nun ilk qekli

oluSturulmughr.
Ntahmut Nedim Paqa'nrn ilk

sadaretinde (1871-1872) 12W (1872 -
1873) butgesinin denkleqtirilmesi
amacryla, istanbul'un zengin
sarrafl anndan tlristaki Zogr afoz lle 7'ar1fi '

Efendilerinin olugturduklan bir qirketle

sozlegme yaprlarak istanbul bolgesi tutiim

inhisan 5 yrl sureyle yrlh[r 100'000

Osmanh Altrruna bu qirkete verilmiqtir.

Ifulk arasrnda ihale ve idare hakkrnda bazt

iddialarrn genig gekilde konugulup
tartrgrlmasr sonucu Hi:rkiimet tarafindan

yaprlan inceleme sonunda qirketin fazla

kdr etrne iste$ iginde oldupu gortilerek

4-5 ayhk bu uygulamaya son verilmiqtir.

1873 Yrhnda TUTUN
iNFIISARI NIZAMNAMESI grkarrlarak

istanbul Bolgesi tuttin satlql Hukumet

tekeline ahnmrq ve IDARE-I
iNFiiSARIYE-i ltrnN adryla bir idare

kurularak emaneten idareye baqlanmrgilr.

SOz konusu Nizamname tftirn tanrruru"

ahnacak vergiYi, ttiton ve slgara

fabrikalarrnrn gahqma esaslanm, tiitirn
bayilipini de duzenlemigtir. Gunumtiz

tutun mevzuatr buYuk olgude bu

Nizamnameye daYanmaktadr.

Osmanh Devleti bilindi$i irzere

1850'li yrllarda ilk borglanmasrnr
yaptrktan sonra borg bataSrna

saplanmrqtrr. 1877-'78 Osmanh - Rus

savaqrndan yenik olarak grkan Osmanh

Devleti, savaq srasrnda Osmanh Bankasr

ile Galata Bankerlerinden 8.725.000 lira

borg almrq ve bu Paramn sagladrfr
olanaklarla Ruslann istanbul'a girmesi

engellenmigtir. Bu borg iqine bir gOziirn

bulmak iizere Banka ve Bankerlerden

oluqan bir heyetle gOriigmelerde bulunan

hukumet, 22 Kasrm 1879 tarihinde
yaprlan sdzleqme ile Riisum-u Sitte

idaresinin kurulmaslna - olanak
saSlamrgtrr. idare, Tuz ve Tutun
Tekellerini iqletecekti.
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MUHARREM KARARNAMESI
DIM]N -U UMUM1YE

Osmanh Devleti borglanna bir
goziim bulmak amacrYla Yabancr
temsilcilerle yaphpr gOriigmeler sonunda

Muharrem Karamamesi yayurlaruyor ve

13 Ocak 1882 tarihinden itibaren bazr

devlet gelirleri borg Odemelerine alirrhyor

ve aynlan bu gelirlerin idaresi aiacakhlara

teslim ve kiralaruyordu. Karamamenin 8.

Maddesine gore MUTLAK VE

DEGi$MEZ OLARAK borg odemesine

aynlan gelrler arasrnda tutun tekeli gelin

de bulunuyordu Kararnamenin l5''

Maddesine g6re, senet hamillqrrnin
grkarlannr korumak iizere bir Idare

Meclisi (Konsey) kuruldu. Bu meclisrn

tam adl DUYUN-U UMUMIYE-I
OSMANIYE. i }VECLIS-I IDARE idi.

Devletin en dnemli gelir kaynaklarrnt
yonetmek ozere kurulan bu idare,
Avrupa'mn bir vekili durumundaydr'
Gelirlerden baztlannrn baqkalarrna
kiralanmasr da miimkindii' Hirkumet,
vergi kagakgrlarr igin mevcut yasalan

uygulamayr taahhut etmiqti. Duytin-u

Umumrye Meclisinde, istigare oya satup

olma kaydryla bir Hukumet Komiseri

bulunabilecekti.
Muharrem Kararnamesinin 9-

maddesi. tuz ve tutun tekgllerinin Reji

eliyle yonetimine Hukiimetin karqr

qrkmayacaSrnr, toplanacak gelirin
hirktimet-qirket-tahvil sahipleri arasrnda

paylaqrlaca$rm igermekteYdi.
Galata Bankerlerinden Leonidas

Baltacr 1882 Nisan ayrnda D. Umumrye

idare Meclisine mluacaat ederek tiittrn

tekelini iqletmek iizere 50 yrlhk bir
imtiyaz talebinde bulunmuq ve

kargrhgrnda da yrlda 800.000 Lira
dnermiqtir. Hliktimet destepine ra[men bu

oneri kabul edilmemiqtir.
Duyun-u UmumiYe Idare

Meclisi tiitiln tekelinin Reji geklinde

iqletilmesi igin Hukumete goturdufu
teklif hemen kabul edildi. 1299 (1883)

Mayrs aynda gtkarrlan Ferman-r Ali ile
Reji imtiyazr 30 yrl siireyle Mdsyo
Devey'e verildi. Oluqturulan $irket 2

Nisan 1884 tarihinde faaliyete gegtr'

$irket dahili tiiketime mahsus

tiitirnleri alma, imal vp satma haklom tek

baqrna haiz ohPak, ahnmakta olan

resimleri tahiil'edecekti. Sigara , a$tz

ttrt0nli ve enfiye imali Rejiye aitti' Reji,

tirccar gibi ttitum ihrag edebilecekti. tl)+
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Tutun yetigtirmek isteyenler Rejiden
ruhsat alacak, ekilen tarla yanm
donumden az olamayacaktr. ihrag
edilecek tirttrnler harig olmak iiaere rilke
iginde sarf edilecek ttittinler sadece Rejiye
satrlabilecekti. Ulke iginde sadece Reji
fabrikalarrndan grkacak ttitrinler
tuketilebilecekti. OzeI fabrikalar
kapatrlacak, tutriLrl satlgl da sadece Reji
tarafurdan verilen ruhsatr haz dtikkanlar
yapabileceki. Reji her yrl maktu olarak
750.000 lira Odemede bulunacaktr.
Sermayesi 4.4.milyon Osmanh Lirasr
olarak belirlenmiqti. Bu miktar, tahvll
grkanlmak suretiyle de saplanabilecekti.

Tutun tekelini 30 yrl srire ile
iqletmek tzere Reji idaresinin faaliyete
gegtigi yrllarda TUTUN RESMI hasrlatr
ylJrll.k 737.466 liraydr. 140.00 ekici
240.000 hektar arazide tUtUn tarrml
yapmaktaydr. Uretilen tiitiinii.n mrktan ise

25 Mlyonkilo kadardr. Dahilde triketilen
mamul tutlin miktan ise 5.900 tondu.
imparatorlu[u.n her tarafinda irili ufakh
900 civarrnda ttrtirn atdlyesi 6zel kiqiler
tarafindan iqlenmekteydi. Rejinin
faaliyete gegmesiyle bu ttitti'n atdlyelerinin
tamamr kapanmrg; Reji tarafindan 1884
yrhnda Istanbul Cibali ve Izmir Tuttirn
fabrikalan agrlmrgtrr. 1895 yrhnda Adana,
1897 yrlurda Samsun Tiitiirn Fabrikalan
devreye sokulmuq aynca $am ve Halep'te
de iki fabrika agrlmrqtr.

Rejiden en gok etkilenen kesim
t0tti,n ekicisi oldu. Daha once her hangi
bir izin ve ruhsata tabi olmakszm ttitiirrr
tanmr yapabilen ekici artrk Rejiden mhsat
almak zorundavdr. Gergi Reji ruhsat
vermekten kagrnamayacaktr, ama ekici
kayt altrna ahnmaktanhognut olmamrgtr.

ilk u9 yrh zararla kapatan Reji
idaresi, daha sonra miikemmel bir
organizasyon kurarak kAra gegmigtir.
1900 yrhnda ekici sayrsr 112.000'e
duqmug ancak ii,retim 3l milyon kiloya
yukselmiqtir. ihracat 12.000 tondan
18.000 tona, dahili tr:ketim de 7.630 tona
grkmrqtrr. Bu rakamlarr eskileri ile
kargrlaqtrnrken, imparatorlu$un toprak ve
ntifus kayrplanmn ve Rejinin kagakgrhlr
6nleme konusundaki gayretinin de
dikkate ahnrnast gerekrnektedir.

Rejrye kargr halktan organize ilk
tepki 1887 Nisan ayrnda Samsun'da
geldi. Reji gdrevlilerinin Tuttime duqtik
fiyat verdi[i, tutiiLn miktanmn hatah bir
sisternle belirlendigi, ekiciye borg yaalan
tiitilnlerin bedelinin odetilmek istendi[i
ve Reji depolannrn yetersiz oldu$u

gerekgeleriyle trihin ekicileri Samsun'a
yiiruyerek inmigler ve Valiye qikayetlerini
iletmigler, Padiqaha gikayet dilekgesi
gdndermiqlerdir. 1892 Yrhnda ttittinciiler
loncasrrrn protestosu HiikUmet tarafindan
onlenmigtir. 1894 Yrlmda Trabzon'da
ttitiin ekicileri fiyat duguklugunu ve
Rejinin adaletsiz uygulamalanru protesto

etmiqtir.
Halktan gelen yo[un gikayetler

rizerine oluqturulan bir komisyon
tarafindan yaprlan inceleme sonunda
dtDenlenen 1902 yrhna iliqkin raporda;

l.Kagakgrhkla mricadele srrasrnda
kolculardan ve halktan 20.000 den fazla
kiginin oldugunirn soylendigini,

2.Ekicilerin; layrk olan fiyatrn
verilmediSinden yakrndrgr,

3.Rejinin,tUtiin ekim alanlarrnr
geni glemesini istemedigi,

4.MaLyeyeyrlda 40-50 bin lira odemesi
nedeni ile devlete fayda dan gok zarar
getirdi[i,belirtilerek Reji Idaresine son
verilmesi istenmigse de, bu talebin yaprlan
sozleqmelere uymadr$r, zaten Rejinin
kalkmasr halinde tiitun gelirinin
idaresinin Dil.tirn-u. Umumrye donecegi
sonucuna vanlarak mevcut durumun
de[igtirilmesi mtrnkirn olmamrgtrr.

Gerek Osmanh Htikumeti ve
gerekse halkrn yo$rn qikayetlen baqhca

iki noktada yogunlaqmaktaydr.

A) Rejinin, geliri artrrmak
amacryla tutun kagakhhSrnrn online
gegilmesi igin kurdugu kolcu teqkilatr,
kesin sayrsr bihnmemekle beraber on
binlerle rfade edilebilecek sayrda Osmanh
vatandagrmn oliirnti'ne yol agmrg, bu du-
rum hem halk arasrnda hemde Devlet
nezdinde buytrk rahatsrzhk yaratmrgtrr.

B) Halk, Rej inin verdipi fiyattan
ve uygulamalarrndan rahatsz olmugtur.
Ekicinin fiyat konusundaki rahatsrzhgr
rakamlarla da doprulanmaktadr. Rejinin
ilk 15 ydlft doneminde ekiciye odenen
fryat Yo 3 I . 5 dugmtqttlr.

Reji krsa siire iginde devlet
iginde baqka devlet kimligi kazanmrgtr.
Reji Mirdtuu Louis Ramber'in amlannda
yer verdipi bu olay guzel bu omek teqkil
etrnek-tedir.

"Hicaz hattr inga ediliyor.
ingaat asker tarafi ndan yaprlmaktadrr.
Maamafih gok paraya ihtiyag vardrr.
Tiirk maliyesinin gimdiki vaziyeti ile
miihimbir mebla! tedariki zordur. igte
izzpt-in mahareti burada gdziikiiyor.
Taryikle mecburi veya ihtiyari isnat ile
garip vergilerle para tedarik eder.

KAtibi Sani'nin bu muvafakiyetinden
dolayr ZaI-r $ahane kendisinden
memnundur. imparatorluk bu pahah
inqaatr bagarmak igin yiiz binlerce Lira
bulmakla beraber paraya ihtiyacr yok
demek depildir. izzet bana nazikane
anlatugma gcire, gerek Zat-r $ahane
gerek yiiksek Maliye Komisyonu,
Rejinin 80-100.000 lira bir avans
vermesini beklemektedir. Bu teklif
iizerine bir miinakaqa baqhyor. Pagaya
Hiikiimetin bizi diiqman telakki
ettigini, Maliye Nezareti ile uyugmarun
imkam kalmadrprm ve mevcut ;artlar
dafulinde Reji Meclisi idaresinin bir
9ey yapmayacafrnr soyledim.
Maamafi h meseleyi meclisi idarenin ilk
toplantrsrnda gciriigmeye razr
oluyorum. Konugmamrz sona erecefi
sradapa$a, RejinirL Zatr $ahaneye acil
bir hizmette bulunmas laam geldi$ni,
hemen cidenmesi gereken bir borg igin
5-6 bin lira kadar avans verilmesini
sciyledi. Buna nza gristerdim. Ertesi
gtinii maliye nezaretinin yezned,arr

daireme geldi ve sarayrn emriyle 5-
6.000 de$il 7.000 lira istedi. Bu miktar
Avusturya "Loyt" Nakliye
Kumpanyasrna borglanmrgtr. Miktar
deliqtifinden Veznedara P azartesi
gtnii ugramasrnr sdyledim. BU
MiKTARI VERiP
VEREMEYECEGiMIZI O VAKTE
KADAR DU$UNECEGiM. ...Ne
olursa olsun Pazartesiye kadar
BEKLETTIM. Saray iki gun srzlandr.
Pazartesi giinii ofleye do!ru 7.000
lirayr ddedim"

Qok ince politikalar Oretti$i
kabul edilen II. Abdulhamid'in bile hig
bir qey yapamadrgr Reji idaresi 1902-
1913 yrllan arasrnda 7.460.363 Lnaya
ulagan ylhk gelir toplamrq ve bu donemde
yrllrk kArr 410.920 Osmanh Lirasrna
ulagmrgtr. Bu kAr yurt drgrndan getirilen
sermayeye igletilen faiz, tahrrl sahiplerine
odenen kar duquldukten sonra elde
edilrniqtir. Yani, Osmanh Devleti kendi
gelirini toplamak igin bir nevi yabancr bir
yonetim kiralamrg ve bu ydnetime yrlda
agdctan 400.000 Lira civannda bir bedel
odemigtir.

II. Meqrutiyet ddneminde
Meclisi Mebusanrn iste[i itzerine
olugturulan bir komisyon 4,5 ay sii,reyle
Rejinin 25 yrlhk uygulamasrnr ve
hesaplanm incelemeye tabi tuttu. Tuttln
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tekelini, ekici, halkrn ve
Hazinenin yaranna uygun hale getrmek
tizere ekici ve hiccar vekrllen, Divrln-u.
Umumrye ve Reji temsilcileriyte goruqtri.
Net bir sonuca vanlamadr. Komisyon
mazbatasr Mecliste gdn\iilemedi.

Reji sozlegmesinin 1913 yrhnda
bitmesi gerekiyordu Boylece Reji ortadan
kalkacaktr. Ancak, Balkan Harbi hentrz
bitmemig ve Edirne iqgal altrndaydr.
Hazinede sadece 100.000 Lira vardr ve
Ordunun ihtiyaglannrn karqrlanmasr
gerekiyordu Yaprlan goruqmeler sonunda
Rejiden, imtiyazrn 20 yrl uzatrlmasr
kargrlrgrnda Yo 6 faiile 1.600.000 Lira
avans ahndr. Bciylece trltrin gelirin
ifl etilrnesi unt ry aa 20 ylsiiLreyle yrre Reji
Idaresinde kalrnrg oldu. Savagla ve toprak
kayrplarryla gegen bu d0nemde trittn
iiretimi ve triketimi onernli dlgude diigtu.
Omegin 1914 yrhnda tirtriLn iiLretimi 43
milyon kilodan 1919 yrhnda I 9.6 milyon
kiloya dugtri.

Yart somtirge haliae gelmig
Osmanh imparatorlu$u iginde tam bir
iqgal devleti birimi gibi hareket eden ve
kurdupu dzel silahh gtiglerle kagakgrlftla
mticadele gerekgesiyle on binlerle ifade
edilen sayrda vatandagrn dlumune
sebebiyet veren Reji idaresi ve onun ust
orgaru niteligindeki Diytin-u. Umumiye
ile ilgili olarak Heyeti Temsiliye adrna
muhtelif birimlere Mustafa Kemal
tarafurdan l8 Mart 1 920 tarihinde gekilen
qifre telgrafla istanbul'a yaprlacak para
havaleleri yasaklanmrgtr. Boylece bu iki
Idarenin Anadolu'daki gelirlerine el
konuyordu.

HAYATA NONNNNT

Sait Volkan TOYRAN

Bir sonbahar gunuydu, igrmde
oyle bir karamsarhk, bir srkrntr vardr ki
sanki gilneq bana inat sryrrlmrvordu
bulutlardan. Tebegir kokuluiog .r-f- 

"r,arkasrnda sa$ ehmde kalem, sol elimde
ise yanaprm...

Srranrn uzerine yrgrlmrq bir
qekilde hocamn yDtime bakryorum. Ama
anlamsz bir bakrg .. . . Sesi ulagmryor bana
kadar, goriintusii ise sadece
dugiincelerimin cereyan etti$i bir sinema
perdesi.

Perdede ben ve dostum.
Dostumun adr Murat.

-Nive gelmedin dun okula?
Dyorum.Cevap lermiyor

-Peki bugrin mye gelrnedrn?
Diyorum...
Yine cevap vermiyor.
Gegirdigimiz gtinler geliyor

Boq derslerde gocuksu negeyle
oynadrSrmrz uzun egqek, korelmiq
yaratrcrhkla - srralan birleqtirerek -
oluqturdu$umuz pinpon masasrnda
kartonlarr, raket olarak kullanrp
oynadr[rmrz masa tenisi, genglik
heyecanryla teneffiislerde peginde
koqturdupumuz krzlar, gittipimiz,
gezdisimiz yerler. . ..

Oglenleri yarrm ekmek arasr
peynu yemeSe Bahgelievlere, akqamlarr
da eve gitmek igin Gazi mahallesindeki
istasyona kadar birlikte giderdik.
Yolumuz orada ayrrlrrdr, .o trenle
Cebeci'ye ben de mazot.kokulu Beledir.e
Otobuslenyle Etlik'e grderrlim fUra irl
ise oradaki banklarrn birine oturup
konugurduk. Hava sofuk oldugunda,
istasyon bitiminde duran tenekele gah
grpr doldurupyaktrktan sonra tren gelene
kadar rsrnr, tren gelince de tenekeyi
oylece brrakrp, kondtiktortin olrnadr$ bir
vagon bulduktan sonra vedalagrrdrk.
Vedalagmadan once birbirimizin om uta
vuruken sriylediSrmiz son soz qu olurdu;
"yann gOniqmek tizere".

Butti,n bunlan dtiqiirnurken ikr
gilndtir gorUgemedigimizden dolayr

igimde bir gtphe uyanmr$tr ki tam bu
suada sinema perdesi yerini;

-OSlum! Beni duyrnuyor musunl
Diyen Erding hocanrn ofkeli

bakrglanna buaktr.
Hocamn cevabrru yamtladrktan

sonra, igimde olugan giipheyi yok etmek
igin ders arasrnda solu$umu o$retmenler
giriqindeki telefon kulubesinde aldrm
Numarayr gevirdim, cevap veren olmadr.
Bir daha ... bir daha... yine kimse agmadr.

Boynum derse giderken
ayaklanmm beni nasrl gdtrlrdugitnu ve
etafta olup bitenleri hatrlamryordum bile.
Bir yandan " belki ailece bir yerlere
grtmiqlerdir." Diyerek umutlanmaya
gahgsam da o fikir akhmdan grkmryordu.

Akgam oldu, her zaman birlikte
gegti[imiz yollarr ikinci kez yalnrz
gegerken igimden br an ewel eve gitme
1stegl uyanmrqtr. Hava kararrrken eve
vardrm. Qantayr brrakrr brrakmaz
telefonrur bagrra yoriden grttim. Numarayr
gevirdim. U9 kere galdrJ<tan sonra birisi
ahizeyi kaldrnp, kim oldugumu sordu.
Cevap verdikten sonra Murat,r sordum.

Iki gun dnce sabah okula
gelirken, hareket halindeki trenin
basamagrna bindipini, igeridekilerin de
kaprrun agrlmadrgrru ve igaretle inmesini
soylemelerinin tizerine binmeye
gabalarken, aya$rrun burkulup, kafasrmn
trenin basamalrna garparak istasyon
duvarryla, hareket halindeki trenin
tekerlekleri araslna dugtugunu soyledi.
Bunun hemen ardrndan rahatlamamr
saglayan qeyi ekledi. Murat o boqluga
tekerleklere paralel ve yanlamasrna
dUgmUgtu. Tren ge4ip grnr-kren sonra her
kes o1u bir beden beklerken, Murat hayata
mevdan okurcasura baygrn bir vaziyette
oracrkta srkrgmrg duruyordu. Bir gun
hastanede yattrktan sonra istirahat igin
evlne gdndermiqlerdi. Annesine,
konugabilecek durumdaysa Murat'la
konugmak istedigimi soyledim. O da bana
beklememi s6yledi. Birkag dakika sonra
sesini duydum. Qarpmanrn etkisiyle
krnlan bumuna yaprlan bandajdan dolavr
boguk grkan sesiyle artrk onun igin her
geyden onemli, olan deperi daha i1.i
anladrgr qeye kargr rig kelime ddkuldrj
afandan;

- Hayata diindiim dostum !

Curnhurivet Hiiktmeti ile Reji
ldaresi arasrnda imzalanan ltilaftame, t4
Haztran I 923 tarihli Karamame ile kabul
edilrnigir itilafanamenin 8. Maddesinde
imtiyaz siiresi dolmadan hukrimetin
istedi$i zaman ancak mali senenin sona
ermesinden en az Ug ay once qrkete haber
vermek qartiyle idareyi feshetmek hakkrru
haiz oldu[u belirtilmiqtir. 26 gubat 1925
Tarihinde grkarrlan 558 Sayrh *Ttitiin
Idare-i Muvakkatesi ve Sigara Ka$rdr
inhisari Hakkmda Kanun' ile 1925 yrh
Mart ayr bagrndan itibaren i9 triketime
mahsus hitiin ahmr, iqletilmesi ve fiittln
ve sigara imali ve satrlmasr muamelesiyle
ttitiine iligkin sair ig, yasa ve 6zel kurallara
uygun olarak doSrudan dopruya
hiikumetge iqletilmeye baglanmrg ve Reji
tarihe karrqmtgtrr. Ancak, olanlann
gtlntirniZde herkes tarafindan birkez daha
hatrlanmasrnda yarar vardu. C
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Muzaffer I$IK
Tttiln Eksperi

Dtinya ekonomisinin 1970'lerden

bu yana iginde bulundulu krizin gok gegitli

de!iqikliklere yol agtr$r ve kapitalist
ekonomileri yeniden yaprlanmaya zorladrlr

genel kabul goren bir gergektir. 1980'li
yrllar, dunyamrzda 6nemli siYasal,

toplumsal, kurumsal ve politik de[igiklik-
lerin yanrsrra, gergekten gok 6nemli
ekonomik de[iqikliklerin de oldupu bir
donemdir. Donya ekonomisinde gdrtilen bu

deligiklilin niteligi ve gelecekte nelere

ralotraca9r ve neler getireceli ile ilgili
rrprian fl]r;rnaiar bltun bu de*igimlerin

en 11l nasr. lorumlanacalt konusunda
dsgifih 1a\Jagmlar ortala gtkarmtg r'e

t-arkh rcder ilcri sOnilmu$0r.

Bu konuda hem saE liberal, hem

de bazr sol kesimlerce yaprlan analizlerin

zaman zaman drtu$tugune ddnu$umun
kayna[r ve ekonomik yeniden yaptlanma

stiregleri konusunda benzer tezler geliqtiri-

ldipine qahit olunmaktadtr. I

Geligtirile n tezlerin oda!rnr
endustriyel uretim modellerinden fordizmin

sorgulanmast ve post-fordizm tarttgmast

tegkil etmekle birlikte iki uretim modeli
(fordizm ve post-fordizm) arasrndaki farkrn

6zii olarak ekonomik esneklik kavramt
tizerinde durulmaktadrr.

1970'lerde ekonomik kriz ile
birlikte ortaya grkan Uretim fazlasr, iirlin
kalitesine daha fazla 6nem verme gere[ini

ortaya grkarmrq, bu da ttiketim normlanrun

desigmesine neden olmuqtur. Son yrllarda

giimriiklerin stftrlanmast veya g0mriik
tarifelerinin dilqiirulmesi sermayenin
uluslararastlagmastnt gtindeme getirmig vo

bu da paralelinde meta (oretilen mal)'run
i.iretim, dolagrm ve ttiketiminde stntr
kalmamast sonucunu do[urmuqfur'

Di$er Yandan tiretimin
uluslararastlaqmasr ile birlikte dunya
pazartna Uretim YaPmak buyuk

belirsizlikler igermeye baqlamrqtrr. QunkU,
gok daha farkhlagmrq urtinlerin buyuk talep

dalgalanmalarrna maruz kahnmaktadrr.
Fordist iiretim sisteminin katr statik yaptsr

b0yle dinamik, genig ve agtk bir pazann

gerektirdili esnekli$e c€vaP vermeye uygun

delildir. Bu ytizden de sermaye, igine
girdifi krizden yeniel ve ilkeles talep
depigikliklerine uygun zamanda adapte

olabilen yeni uretim sistemleri yaratarak

grkmaya gahgmaktadrr.:'

ESNErrir @LEXTBILTTY)
Konuya tarihi geligme seYr.i

iqinde baktt!,lmrzda esnek uzmanlrK

bigiminin ortaya grkrgrnrn 1960'larrn sonu

ve 1970'lerin baqrnda Italya'da ya$anan

guglu bir iggi srnrfr mticadelesi d6nemine

rastgeldi[i gdrtilmektedir. Orgutlu i99i

srnrfrnrn emefin karqrhpr olarak sermayeye

gdre gorece fazla Ucret talebi kargrsrnda

sermayenin buna tePkisi ade m-i

merkeziyetgi bir tiretime gegme qeklinde

ortaya grkmrg ve iiretimin bir gok boltimii

tageronlara devredilmigtir. italyan
sermayesi fason tiretim ydntemiyle bir
yandan maliyetleri duqururken, bir yandan

da drgutlU emek ile direkt gatrgmaya

girmekten kurtulmuqtur' Bu strada

iqverenin gUvenini ve mali destelini
kazanmr$ pek Cok i99i higuk olg€kli uretrm

birimleri agmak suretiyle bu ddniigum[
hrzlandrrmrglardrr.:

Bilindiii gibi tageronlaqma,

$verenin daha 6nce bizat urettigi ilriinun

belli bazr pargalarrntn iiretimini alt
xizlegmeler yoluyla fabrika drqrndaki bagka

birimlere devretmesi olgusudur' Guney

Kore, Tayvan, Brezilya, Meksika, Arjantin
gibi geliqmekte olan Ulkelerde,

tageronlaqma, genellikle bu y<inde

iqlemektedir.l
Esneklifi ise genel olarak gdYle

tanrmlayabiliriz. Esneklik; Iqletmelerin
hrzla globallegen d0nyada de$iqen

ekonomik ve sosyal qartlara, her gtin geligen

teknolojiye ve uluslararast rekabet

koqullartna ayak uydurabilmeleri igin
sosyal taraflartn gahqma tiir ve koqullannr

istedikleri gibi belirleyebilmeleri serbestisi

olup, Ucrette esneklik, sayrsal esneklik'

fonksiyonel esneklik, gahgma sUrelerinde

esneklik ve diper esneklik tiirleri geklinde

gahqma hayatrnda uygulanmaktadrr.

Taqeronlagma saYesinde Yukanda
da delinildiSi gibi igveren kriz anrnda

kolayhkla iSCi grkarma Yoluna
gidebilmektedir. Orgutlu emek yerine daha

ucuz ve drgUts0z yedek iggricti istihdam

edebilmektedir. Bu durumda krsmen

orgutlu gdrece yiiksek ucretli kalifiye
elemanlartn gahgtrrrldrlr y0ksek

teknolojiye dayah gekirdek fabrikalarrn

etrafrnda ytizlerce kuguk olgekli' duquk

i.icretle gahgan, drgtts[z ve rq

gtivencesirden yoksun iggdrenlerden olugan

atOlyeler yer almaktadrr.

Bununla beraber, Post-Fordizmde

srrufsal ozneler arasrndaki gatrgma yerini,

firmalar arasrndaki gatrgmaya ya da

firmalarla alt firmalar arasrndaki iligkiye
ve rekabete dayanan yeni bir gatlfma

qekline terketmektedir.
Yeni iiretim teknolojileri

konusundaki tartrqmalarda, esneklik farklt
bir ba[lamda <in plana grkmaktadrr. Pek gok

ara$tlrmacl, kitlesel i.iretime dayalt

kalkrnma modelinin 1970'lerden sonra

krize girdiIini belirtmekte dir. Farklt
yaklagrmlar, farkh nedenlere daha fazla
<inem vermekle birlikte;

1) Kitlesel 0retim PiYasalarrnrn
bir doluma ulagmasr,

2) Kitlesel tiretim teknolojilerinin
geligim potansiyelini tukettili,

3) Qevresel de$igikliklere aqtrt

duyarl olan kitlesel iiretim teknolojilerinin

1970'lerdeki artan belirsizlik ortamrnda

maliyetleri dUqurmediPi
4) Gelir diiaeyi yiikselen geliSmig

ulkelerde ttiketicilerin artrk farkhlaqmtq

mallar talep etttpi ve

5) Artan uluslararast rekabet
ortamrnda iiriin farkhlaqtlrmasl ve UrUn

yeniliklerinin rekabet gucunun temelini
oluqturdugu, bu nedenlerle hlzla de[igen ve

yeni uriinler yoluyla de$iqtirilmesi gereken

piyasa kogullarrnda tiretim sistemlerinin
esnek bir yaprya sahip olmasr gerekti[i
belirtilmektedir.5

Yukarrda ortaYa grkrq

nedenlerinin srralanmastna galrqrlan

krizden kurtulmak alternatif politika
tartrqmalartnda "esneklik" kavramr iki
alanda, iqgUcti piyasalart ve yent llrtin
teknolojilerinin tantmlanmastnda
kullanrlmaya baglandr ve ktsa stirede hem

akademik hem de pop0ler/siyasal yazrnda

en <inemli kavramlardan biri haline geldi.

Bu qartlarda "esneklik" uluslararast rekabet

gucunu geligtirmenin ve krizden grkrqtn

anahtarr olarak sulundu.6

Ulkemizde de Yeni iiretim
organizasyon sistemlerine stiqatle
gegilmektedir. Bu htztn temel onemdeki

birinci nideni kapitalist iiretim sisteminin

diinya dlgefinde kargrlaqtlSr kriz olarak
belirtilebilirken, di$er nedeni ise

Tiirkiye'nin Gumrtik Birli[i'ne girigi ve

aynca firmalann ISO 9000'1i belge almaya

zorlanmtg olmalartdtr. Bu belge igin
gerekenler arastnda bizzat a& konularak

esnek rlretim organizasyon sistemlerine
gegme de vardtr.t

B<iylece Turkiye'nin ekonomik
darbolazdan kurtulmasr igin daha 6nce ileri

si.lr0len "dzelleqtirme" ve "Gtimrtik
Birlifi"ne gimdi de "e snekleqtirme"
eklenmig oldu.

Qahqma haYatt mevzuatlnln
Avrupa Birli$i (AB)'ne uyum ve

Uluslararasr )U)
25
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Qahqma Tegkilatr (iLO), normlart
dogrultusunda yenilenece!i, iggucii
piyasasrnda esnekli$i arttrmak ve yeni
gahgma bigimlerini duzenlemenin esas

alrnacaSr ve esnek zamanlt, krsmi zamanh

ve di$er standart drqr gahqma tiirlerinin
dtizenlenebilmesi igin l4?5 sayrh i9

Kanunu'nda gerekli d0zenlemelcrin
yaprlaca[r 7. Beq Yrllk Kdkrruna Phmde
da yerini almtgttr.t

?. Beq Yt[* Kalkmm Ph'ode
yer alan esnek Urctim sistemlerinio fu0n0
agmak igin gerekli yasa dcf,igiklitlcri'
TBMM'nin gondeminde bulunan iFit;t
sigortasr ve difer uyrm yasalan ilc tirlilc
kanunlaghnlmaya SatrEtm*tq hmunh d.
iqgi kesiminin tcpkisini bafifletn€t hcsah
yaprlmaktadr.

Esneklik farkh tanrmlarr ile
birlihe, gahgma hayatrnrn olmazsa olmaz

qartr haline gelmiqtir. Bu konudaki

defigiklikler Once uygulama alantnda
g6rtilmekte, yukarrda da belirtildifi gibi

yasal mevzuat ise bunu takip etmektedir.

Bilindifi gibi esneklik kavramtnt

ortaya atan ve pratikte uygulamaya koyan

iqveren kesimidir. Bu kesime gdre'

esneklikte n temel amaq ise, ktsaca,

iiretimin kolaylagtrnlmasr, ekonomik

intibak kabiliyeti ve rekabet guciiniin
artrnlmast olarak ozetlenmettedir.t Aym

zamanda ulusal srnrlan agan rekabefie ayak

uydurabilmek, piyasa grdanna ba$h olarak

iiretim faktcirlerindeki deligikliklerc kolay

ve gabuk intibak edebilme ihtiyacrmn da

esnekliSi zorunlu hale getirdipi ileri
stiriilmektedir. to

Iqveren kesimine gtlre esneklik

uygulamalanndan, "sayrsal Esneklik" ile;

ekonomik ve teknolojik qartlar ile
piyasadaki talep de$igmelerine gdre

kullanrlan iggiicii miktanm kolayca ve hzla

ayarlayabilme yeteneIiyle iqletmelerin
rekabet gtictinUn artaca$r, "gahqma

zamanrnda esneklik" ile; isgilerin galtqma

zaman ve qartlanm belirlemede sdz sahibi

olacaSr ve dolayrsryla ydnetime kattlaca$t'

"fonksiyonel esneklik" ilo; iqgilerin rutin,

srkrcr igler yerine farkh igler yaparak

monotonluktan kurtulacalr bunun da i9

doyumuna katkr sa[layaca$r, "Yeni
istihdam tiirleri" ile birlikte "galtgma

stirelerinde esneklik" sayesinde ise;

istihdamr teqvik ve igsizlifi dnleyici olumlu

geliqmeleri sallaYacalr ileri
surulmoktodir. r I

Burada gortildugu gibi esneklik'

her derde gifa bir ilag gibi gOsterilmektedir'

Esneklik, igletmelerin rekabet giicunun

artmastyla sermayoye, gahqanlarrn

ydnetime katrlmasr ve kendilerine birden

9ok i9 gordurulmesi yoluyla monotonluktan

kurtutmast ve ytiksek iq doyumunun

sa$anmasr sonucundan emele ve istihdamt

tegvikle-igsizli$i cinleyici dzellili y<inuyle

de iilkenin igsizlik sorununu gdzmeye

getirece[i katkrlarla sihirli bir formiil olarak

takdim edilmektedir.
"Esnekle gtirme" (Flexibilisie-

rung), kawam olarak "kuralszlagtrrma" ile

cg anlamh defildir. Ancak hig kugkusuz

kunlsrzJagtrma yani emredici normlartn
qtrrlrnesr_ etit s'be$isine d"hs genig bir

drn bmtrceir ifin &br fazla esneklik

tciirco fit FPIYI qhiPtir- Esnek
uygulrnd|n. ooaDdcti lrsdurn
tderb L &irc* fo*Ur qb b
$dcfmc|cri TBIEF bizrcr tilfqiail
hftomhi ilc dffi*d1n

krnm1 ifYc*fc dbli rc
verimli gahgotyr ta[hm.&, Lt|ini; ltlcP
dalgalanmalan ve gegiderine g0rc artrmak

ve geligtirmek, igveren ve iqqilerin karyltklt

hak ve menfaatlerini denetlemek, karqrhklt

iyi niyet ve govenle iq banqrnr sa$lamak

amactyla; gahqma iligkilerinde'mtimkiin
oldu[u 6l9ude iqgiyi korumak ve gerekli

oldu[u tilgiide kuralsrzlagtrrma/esneklik'

esas altnmaltdtr.

Qahgma iligkilerinin ticretlilik
dtlaeninin oraya grktrir sanayi devriminden

gontrmuze delin uzanan evrimin temel

niteliksel ddntigiimlerinin butunctr bir
yaklagrmla incelcndiiinde trg d6nemli
tarihscl gcligim modelinden

sozedilcbilmcktedir. IS iligkilerinin tarihi
soreci iginde gosterdipi evrimin genel

ozelliklerini ve sisteme egemon olan temel

anlayrg ve ilkeler goz 6nune altnarak

geliqtirilen tarihsel bir qema olarak bu

modele bakabiliriz.
"Liberal ve bireyci", "kanqmacr"

ve "toplu i9 iligkileri" ddnemleri olarak

adlandrrrlan ve birbirini izleyen tarihsel

evrim modeline krsaca deSinmemiz

gerekiyor.
a- Liberal ve BirtYsel Ddnem:

SanaYi devrimi ile baqlaYan ve

1936 iq yasaslnln kabul edilmesinden

<inceki yrllara kadar uzanan donemi kapsar'

Bu d<inemde gahgma kogullarrntn

belirlenmesi bireysel i9 sozlegmelerine

indirgenmig; gahqan ve gahgtrran arasmdaki

iliqkilere, eqit ve dzgtir olduklan varsayrlan

iqgi ve iqveren drgrnda hig bir ara cirgtit ya

da kurumun kanqmasna izin verilmemiqtir'

Burada aktdrler 6znelerden ibarettir'
Bununla beraber her ne kadar devlet akt6r

olarak olumlu y<inde gahqma iliqkilerine

kanqmasa da yasakgr ve basktct olarak

kanqmaktan geri durmamtqtr.
b- Karrgmacr Ddnem:

Ulkemiz gahqma iligkileri
tarihinde kartgmact d<inem 1936-1961

yllan arasrndaki zaman kesitini kapsar' Bu

donemde devlet liberal ve bireysel ddnemin

"brraktnrz yapsrncr" yaklagrmrndan l'arkh

olarak, iligkilerin ozellikle ekonomik
ydnden gilgsUz tarafinl olugturan iggiyi
korumak diig0ncesiyle gahgma iliqkilerine

uyulmast zorunlu asgari bir hukuksal
gergeve gizmeye baqlamrqtrr. Boylece
igverenin teke linde tuttugu galtqma

iliqkilerini duzenleme erk ve yetkisinr
giderek baqkalarryla paylagmasr si.irecinin

baqladrlr gdrtilmektedir.
c- Toplu i5 itiqt<ileri Diinemi:
Tarihsel geligim modelinin

tiguncl evresini oluqturan bu doneme

ullcmizde sendikalar, toplu sozlegme ve

grtl behrnr analasal diizeyde ilk kez yer

stn 196l Aupsasr rle gecilmigtir. Bu
darcrdc alt1or \ogullarrnrn
dtrzcnlcnrcdndc ililtil'crin oancsini

olugturan iggi ve igverenlerin toplu

iradeleri, gerek kendi bireysel iradeleri,
gorekse devletin gegitli duzenleyici

metinlerle somutlagan iradesine oranla

ilkece UstUnltik ve <incelik kazanmtqttr'r3

Kuralsrzlaqtrrma (Deregtilation)

ve esneklik (Flexibility) kavramlartntn
geligtirilmesi ve gahgma hayatrnda yerini

almasr, yaygrnhk kazandrrma bakrmrndan

buna engel teqkil eden yasal normlann

kaldrnlmasr veya esneklegme gayretleril'le

gahgma itiSkilerinin niteliksel donugumu

agrsrndan yeni bir ddneme girildipt
sdiylcncttlir. DSer tir ifadde' esneklik ve

kuralsrzlagtrrma ile gahgma iligkilerinir-

ticretlilik duzeninin ortaya gtktr[t sanar:

devriminden giiniimiize de[in uzanar

evrimine butunciil bir yaklaqrmla bakarak

geliqtirilen ug ddnemli tarihsel geliqtrr'

modelinde belirtilen "liberal ve bireyci--

doneme gegig dYkUnme ve gaYretler:

goriilmektedir.
Daha 6nce de bahsedildi[i gibr

liberal ve bireyci donemin onemli temei

tizelli[i gahgma iligkilerindeki iki dznenin

"ipgi ve igverenin" birlikte aktcir olmasldtr'

Burada gUniim{lzdeki gahqma iliqkllerinde

g<ir0len aktcirlerden "sendika ve devlet" soz

edilmemektedir.

Qahqma haYatrndaki geliqmeler

istatistiki agtdan incelendilinde
sendikasrzlaqma eliliminin giderek kayda

deper bir oranda azaldrpr, sendikalartn

stiratli bir uye kaYbrna u[radrlt
gdriilmektedir. ta

Qahgma haYatrnda esne klik
kavramma igveren ve sennaye cephesinden

baktrIlmrzda; Teknolojik ilerlemeler'

maliyetlerin duqurulmesi, asgari maliyetle

azami kalite sallama zorunlulu[unun, tgq:

sayrsrnln ve fazla galrgma surelerinr:
azalttlmasr, mesleki esneklik ve esnei

tiretim sistemlerine gegigi gerekli krldti
vurgulanmaktadtr. Bu sayede iqletmelen:

hrzla artan uluslararast rekabet koqullannr
]D
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ayak uydurabilecefii, esnekligin de[iqik
uygulamalarr sayesinde istihdamrn arlaca$r,

verimli ve ozverili gahganlara daha fazla
Ucret verilmesi ve ig geqitlemesi sayesinde
motive edilerek iqgorenlerin ig doyumunun
sa!lanaca!r vb. gibi artrlarrndan soz
edilmektedir.

Aynr konuya, yani esneklik
kavramrna iggoren ve sendikal agrdan
baktr!rmrzda ise; endiistrr iligkilerinin
tarihsel olarak gegirdigi evrim sIrecinin
anlattldr[l ve rig ana evreve indirsenerek
izahtna gahgrldrgr donemlerden ilki olan
liberal ve birevci doneme gegigte
kapitalizmin esneklegmesi ve artan sdmUr0
vonii on plana grkrnakladrr.
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ZekiYILN.IAZ
Fabrika Miidiirii

$u anda tesislerin kuruldu{u

arsa 1976 yilmda sigara fabrikast
yapt lmak i)zere kamul asttn I m t pt n

inSaatm ilk agaman ihata

duvarr ve loiman olarak 1976-1979

daneminde baSlamtS, ihtiyaq konusu

kts tml ann i I ave s iyl e dev am etmi Stir'

Tesisler 1987 Yilmda g*an
yangrn da zarar garmii$, bilahare
yanan krumlar devanr eden tnSaat

iSleri kaPsamrnda v'eniden inSaa

edilmiqtir.
Tesislerin kurulu b ulunduPu

alan toplam 700 dontimdar.

l99l v'tltnda boige

tiitiinlerinin danarlarmtn al mar ak

islenmesi hususu gt)ndeme gelmiS'

1992 y* yannnr programtnda lesis igin

\denek aynl arak v aptnt 7al t ;mal anna

baElanmryttr. $tru yrl ihalesi yapilan

tesisin kuruluSanu gok uluslu bir firma
olan Mac Tavrsh firmast iistlenmiS,

1993 yilmm ilk aymda sazleSme gerepi

makina aksamlart mahalline gelmeye

baslamtstrr. 1995 Yilmm 6. aYmda Yer
teslimi yaptlmts, montaj ve yardtmct

te sislerin tamamlanmas sonucu, I 99 7

ytlmda iEgi alrmmr takiben nisan

aymda deneme ilretimine baslanmts

olup halen iiretim devam etmektedir

TESiSLEN
Tek vardiyada,
Tesisin KaPasitesi :7-5 Ton / saat

Gtnlak Kapasite :60 Ton / gitn

Ayltk KaPasite : 1200 Ton / aY

Yilt*Kapasrte : l4.4\}Ton/Yldtn
Diyarbakrr Seyrantepede aynr alan

i gerisinde fab rika mii diirliigil v e

i qletme mt)di)r li)gii. hinne t v ernrekte di r'

35.000 i42 E4BNK+.
70. ] 7 3 1,12 BAK]\T DEPOL'|'RI,

]0.015.1/: SO^'L"IZ IE IDAN ALAN,

olmak i)zere TOPL'1'-\I 115 218 M2

kapah alan mevcuttur.

Fabrika ve di$er ktstmlann bugilnkii

fiyatlarla maliyeti 8. 5 trilyondur.

isrtas souucu rOr(tt ann
I.SoyulmuS (amina ) Tiitiln,

2.Damar olqrak; a- ince b- kalm

damar
3.Ttitan KmPl olarak; a'ince b- kalm

ktnk,
4.Ti)tiin tozu olarak, qtkmaktadtr. Tiltiin

tozlart attlmakta, di{erlerinin ise

karton kurulara ko.t'ulnrak sureli]:le

anb a! a-: I an nt as s', a ! : bt a r : a ;j :''

FABN K,I.U \ FA'D.4'L4RI

Tirinlenn tglenmes i ie.

i Botgede destekleme altntlan ile

satrn altnan ttitunlerin damar ve

lamina halinde aYrtlmast sonucu

de|erleri artacaktrr. Bunun sonucu

sigara fabrikalarma ham madde o larak

diha katiteli ve standart tip tiltilnler

gdnderilecek, bu da sigara kalitesinde

yiikselme ve sigara fabrikalartntn
i)retiminde rahatlama sa$layacaknr'

2.Bolgede islenmeden uzun si)re

baktmt yapilarak depolanan, do lat tst

ile genis alanlara ihti.vaE du.t ular

tiiti)nlerin iSlenmesi sonucu depolanra

kolaylt$t, bakm kolayltpt.tasrnadak:

fire miktarlarmm asgariye indiri lne st

gibi ekonomik faydalar da saplana-

caktt.
3.DiYarbakr ili iqin ekononrik te

istihdam arttnu faydast ;i)ph e si zdi r
Fabrikanm yaratacaPt kamra de ge rin

1997 fiyatlarryla Yillrk 2'5 rrilvon

olaca{r hesaPlanmaktadrr'

4.Amerikave Afrika dan ithal edilen

damarlarm Yerine Yerli damarlar

ikame edilerek daviz kaYtb r

dnlenecektir
28

5.iStenen tiitiinlerin DiinYa da

mevcat en uygun ambalajlama ile ihraq

edilmesi sonuctt pazar bulma imkanr

artacak, bu da ileride TilrkiYe
ekonomi s i ne biiyiik kath sa$lay ac akt r'

Fabrikamtzda DoPu ve

Giineydo$u Bolgelerinin briyak htah'
kalm damarh tiltilnlerine senesinde

iSleme imkant do$mast, bolge

ti.itiinlerinden e lde e di I ecek yaprak'

damar ve hnk tiltilnlerin ihraq Sansmt

artracak, ig tilketimde kullarulanlar
yerli sigara kalitesini olumltt

etkileyecektir
PERSONEL

32 Memur 77 j igqi galrymaktadt' Yen:

baslayan iSqiterin a{vl*ta olnta;

nedeni ile tek vardiYa itrelin:

vaptItnakta gi-ft vardit'a tiretittte gecn"'

63!;5n Tilgrv :se iet ;'t 2;rti2!;i2 1l;r

olan aoPu. gune.t ciopi, !iiliti'! r:':''
iSlenntesr antact.vla Dt)arba-xtr '; '

kurulu bulunan fabrika, mart c.''

sonlarmda deneme iirettrttrt:'
almmtsttr. Fabrika 24/10" 199-

tarihinde SaYm Basbakanrmt;
Bakanlanmtz, Genel Miidtiriimiiz te

kalabatft bir davetli toplulu$unur
kahltmlan ile aqilmtstn

Stgara fabrikasmdan ziYad'

bot le bir tesisin kuntlntu; olmax b)lge

iittunat.rZt .a :.'):e e";anomisi

.:a;-.:tjil : :, ": onet;i!: citr. Zira;
S:?ara rmal ediP satmaklan

:iiu4 satmanm daha kolaY ve kalrct

o!acaPr bir gergektir. Bu fabriko
sat esinde dunYada mevcuI

ambalaj lama Sekline adapte olunmuS'

i Slenen tiitilnlerin kullantm alanlanno

bakildt$r zaman verilen karartti
iilkemiz aasmdan qok isabetli oldugti

gdri)lmektedir. Ti)rkiye' de bdyle bir

iesisin ilk defa kurulmuS olmas'

nedeniyle i Sleme saJhalannda yapilar'

iElemler hakkmda teknik bilgile"
bali)mler itibari ile ,zetlenmet;

TTTL}' i S LLI{E F.IBN K4'S I
:t-'-r''- '-"-.. .: 1.'-'

galryilmtEtn tD
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1,"

I 20,220,320,420
I30,230,330,430
geklinde olup, yanlartn yeSil yanlmry
olmqfl AG, krmtzt yazilmry olmast
BG, siyah yanlmrs olmax da KP almt
ve nevisini belli eder. KP tiitiinlerde
renk fabarilniin tistilnde durulmadan
vizitesi yaprln

Sayilardan ilki el, ikincisi
renk, iigiinctisii yilzdeyi bildirir. 0
kullarulmas tamamtntn aynr olmast
anlamrna gelir ki Su andaki uygulama
o ydndedir. Yukanda izaha galryilan

Sekilde numaralanan sepetler kendi
numarasma uygun kasanm Anilne
ge ldi$inde gorev li e leman taraftndan
kasay a b o Ealh lr. Do I ayt st i le o kasarun
igindeki btitiin ttittinlerin aym dzellikte
olmasr ve imalata gAnderilmesi ile
lamina , dannr ve ktnk tiitin olarak
sistem snunda almtr. Altnot laminalar
IJI,III olarak adlandrilr. Lamina I
210 demek AG olarak aynlmg ikinci
ana el ve aEk sarr renk ihtiva eden
tamamtntn ayru oldu$unu gdsteren
tiltiln httusunu bize beyan ader
Vizitesi sdz konusu Sekille uygun
kasalarq doldurulan tiitilnler imqlat
salonuna almn Oradan:
LTbrmo vakum
2.Ug kesim masalart
3. Danberli devirme sistemi
4. $art I an dtrma si lindiri
5.Kum makarast
6. $art landrma si lindiri
T.Thresher makinalar
8.Separafirler
9.Redrymg
10.lkiz pres'den gegerek kutulara
doldurulur Son asama
ILKalite kontrol 'dur.

TERMO VAKT]M
Vakum odas biitiin tiitiinlerin

egit tav almastru saPlayan tamamtyla
otomatik olarak dizayn edilmiE bir
sistemdir Ozel iglem de$erleri ana
kumanda panosuna bir defa girildigi
zaman operatdr turaftndan igleme ait
gevrimleri baslatmak igin sadece bir
butona b asilmaktadtr. Qevrimdeki her
sa/harun iqlemleri otomatik gegig
yapmaktadn

Tiitiinii gartlandtrmak igin
iki teknifiin kombinazyonu
uygularur.

I- Vakum kullandvma : Bu
esnada 37 F derece (l-2 C derece)
doyma tstsma ba$h olarak vakum
edilir. Bu kadar atgak derecede ki
vakum t,iltilnlerdeki ayrtlmayan
gaz lann tiltrlnden ahnmasmt sa$lar.

2- Tiitiine bagtan asagt eSit
olarak nemin nilfuzu igin vakum
yaptlanodaya huh buharve sis halinde
su verilir.

Tiitiin, p latform lar v as tas t i I e

odalara ahw Durumunq uygun pro-
gram segimi yaptltr 35 ve 24 dakika
siiren olmak i,izere iki geSit program
mevcut olup, ayru programt iki ve daha
fazla tatbik imkqru bulunmakta&r.

Sualama yapiltrsa iqlem, bir
gevrim, iki tahliye ve iki buharlama
operqsyonundan ibarettir. Bunlar; 6n
tahliye, orta buharlama, yeniden
tahliye ve son buharlamadr.

UC KESLM MASAI}IRI
Termo vakumdan g*an

tiltiinlerforklirtler vasfias ile ug kesim
bantlannm etraftna dizilir. Her isginin
bant ilzerinde bir numaras mevcut
olup, kendi numarau geldikqe belli bir
miktar tiltiln koymak suretiyle tiitiln
yaprapmm ug ve sap kntmlart aynt
yone bakar vaziyette bant iizerinde
ilerler. Ug ve saplan bant iizerinde aynt
tiitiin yapraklart ug kesimine
ulasmadan sabit danriS yapan zincir
vasfiafl ile bandm iizerinde kaymadan
kesimini sa$lamak amacrytla afrrl*
yaptlr. Daner bryaklar arastndan
diizgiin bir Sekilde gelen yaprak
tiitrinler kesime tabi tutulur. Bu kesim
miktan yaprak tiitilniln % 15-20 'si
civannda olup kesimi mtttedkip iki
yola aynhr

Ug ve damarh ttittin olarak
ayrtlan yaprak tut,iinlerden damarlt
olanlar devirme tertibatma, oradan
di$er iSlemlere tabi tutulurken, uE
tiitiinler:

$artlandrma silindiri, kum
makarasr, harman silosu veya
Redrying cihanna gider. Bu esnada
di$er hattan gelen lamina tttfiinlerle
kanymg ve Redrying ci hannda b irlikte
kurutmaya tabi tutulmuf olur Sadece
ug olarak aynlan tiitiinlerde damar
olmadt$t igin ayrrca bir threshing
iElemi yapilnaz. 

,,ID

renil x,qM/li- i s tt ptg s z x ti
Ekiciden geEitli isletme

Madrirltikleri vasta$ i le ahnan yaprak
tiltiinler sevk emirleri gere$i fabrika
mildilrlilgilmiize intikalini miite akip
vizite iglemine tabi tutulur

Wzitede, nev'i , el ve renk
aynmmt saflamaya y1nelik olarak
denk a$aglart almmtg tiitiinler
pargalara aynln 10-15 kg br;lrmler
halinde kendi 6zelligini tagtyan
numaratOr tahld*tan sonra
bigisayarh otomatik tartdan geger ve
b i lgi sayara yilkle n ir ler Tarhdan gegen
tiltilnler konveyor banta yoluna devam
ederken kendi numarasma uygun
kasanm dniine geldiEinde garevli iqgi
taraftndan kasantn igine boSalttlv.
Kasalar numarava uygun olarak
doldahan nnra forH ifler vasfi ast i le
tav odalrytn a veva fab rika imalat stok
yerine intikal ettiilir

hzitede amag kalite birligi
saflamayantnda boyut, doku, tav alry
verme dzelliklerinin aynt olmasma
dikkat edilir ki, aym nebat ilzerinde
mevcut yapraklartn bile farkh azellik
gAsturmesi igleme ve vizite olaymm
onemini artrqn en hassaskonudur. Bu
aEklamadan da anlagilaca$t iizere bu
tip veya en uygun igleme gekli olarak
el aynmt yarunda boyutve yaprykanltk
fakffirleri gilndeme gelir. Bununda
temelinde yatan yaprasm bitki
iizerindeki yeridir

El ayrtmmm en sagl*lr
yapilabilece$i nokta ise iireticiden
tiltiinil el el satm almakttr. Makine
gahgmauru ve verimini artran en
onemli falddri tiitiin lere boyut, nesig ve
nevi aynmr yapilmasrdn Bununda
direkt tittiiniin el durumu ile ilgili
olma&, vizite olaymdave nihai ilriiniln
kalitesini belirleyen fakt6rlerin
bagmda el aynmmm dofiru yapilmast
gelmektedir Bu olay dtiz bir yolda sabit
hula hareket eden siirilctintin harca&fit
enerji ve yaktt tilketimine benzer Aynt
dzellihe tiltilniln iqlenmesi makinanm
ayru htzda hareketi anlammt tasn
Mevcut ahm Eekli ve denkleme Sekline
gAre bu aynmtn imalat saJhaxnda
vizitede yaptlmas zorunludur

Wzite ayrtmtnda kullanilan
numaralar

rr0,210,st0,4t0
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Damarh hattan gelen lamina

tiitiin tav oraruna eSitlik saflamak igin
gartlandvma silindirinden, tabi ki
tozlan almqk iginde latm makarastndan
gegirilir

DANBERLr DEVIRW
sisrnpti

Yukarda izaha galryilan uq

kesim bantlarmda tiltiiniln ucunu
kesmek igin, her $eyden ance YaPrak
bilt'ilnlit!ilntin bulunmas ve kanstk
vaziyette olmadan yaprak ug ile saplt

hnrnlann iggi taraftndan kolayca b ant
iizerine konulmasmt safilaYacak

Eekilde ug kesim bantlarma gelmesi

garttn Bu Sartlan taqtmayan yaprak

biitiinliiEil bozulmuE, indirme ve vizite

asamasmda krilmry, keza da$tlmrE

balyalar ve yaprak tlitilnler kapalt
kasalara konulmak suretiyle termo
vakumda tavlanma neticesinde bu

ktsmdan si steme kazandrtlr. Buradan

verilen tiltilnler ug kesme harig, difier
hstmlardaki iSlemleri tamatnl ayarak
aynt Sekilde httulua Paketlenir

Bu krsrm saYesinde YaPrak
tiit'iin frc ve zayiafr nnzn*an oldu$urca
asgari seviyey gzkilir

SARTI.ANDIRDTA
siLiNDiRi

Termo vakumdan Ekan
yaprak tiitiinler ug kesim bandmdan

iSlemini tamamlaYrP bu baliime
ulasmaktadr. Gegen zaman igerisinde

bir miktar tav kaYbma u$radtS,mdan

bu tav kaytplannm telafi edildifii ilk
nokta&r

$artlandvma silindiri
paslanmaz gelikten tarnbura yataklft
yapan ana g(Ndeden ibarettir. Tambur

gevresindeki gelik halka ve bu halkaya

yatakltk yapan donag merdaneleri
vasrtalr ile daner Tamburun g*rg
kwm, girig ktsmma dofiru 5 derece

efiinlidir ve giriE hsmt ile g*ry hsnt
iti ci merdane lerle irtib athdtr

Damarh tiltiln hattmda iki
adet Sartlandttma silindiri olup ikincisi
kum makarastndan sonra threshing '

den dncedir. Kum makarasmdan
gegerken kaybedilen tawn ayarland$t
ve threshing makinesinin istedi$i tav'

w sabitleEtirilmesinin yaptldtfit son

noktadu
Ug ban&ndan gelen tiltiin igin

kum makarast gthgmda ikinci
garlandtrma silindiri bulunmamakta,

zaten ug tiitiinler thersling makinesine

girmeden redrying oncesi di$er hattan
gelen tlttiinle birlegmekte, birleSim

esnasmdaki tav orwu eqitli$i dneman
etmekte olup bu saYede irine tav
e Si t I i li saf l anmt g o lmalcta&n

$artlandrma silindiri, buhar
/su atomize edici memeler vasr,tast ile
havanm akts Yann hifiznin ahE Yanti
ile tamamen nt gahsmalda ba sayede

ilrtine nfrfuz etmekfizere verilen buhar

ve su karryrmr veya buharda nem

verilmesine imkan sa$lamaktadr.
Silindirinin igindeki itici paletler ve

pimleri biitiin ilriinler e$t gekilde buhar

ve suya maruz kalsn diye, ltrilnil ters

yilz eder ve kanSttnrlar. $artlan&r-
rnantn sonucunda istenilen tav oraruna

ulasmak onemli oluP tiitilniln nem

oraru yilksek olursa burada istenilen

seviyeye gelonek milmkiin olup tiltiin
g*rymdaki sensiir devreYe girer
panodaki selonoit valfi agar ve gelen

buhann hepsi rsrtma frnnrna girer-

Tt!/ln girisnei hovv qiliz ubs
rsrfirr finnna gira, l,,r.ahlry havo

sildirgbpUdw tb
slffi,iqinfuitrvcEam
Ai:Pltfr$ofu.

KUM I}A4KARASI
Tiitiinun ilzerinde bulunan

tozlan, kum ve istenmeyen derecedeki

kiigiik tiltiin pargalanru almak igin

dizayn edilmistir. Lastik tekerlek
iizerinde danen tanbur nakinesinin
igindeki iirtjnii ters yilz ederek aga4

kilgiik pargalar ile toz, kumve g\plerin
eleklerin arastna dtigerek vidalt
konv eyt)re sevkini sa$lar

Tiltiin giris ve grktg arasmda

beS derece efi,im mevaitur

YAPRAK
AYIKLAYICI

DAMAR

Tiltilnlerin threshing h,attrna

i steni len srcakhk ve rutub e t ortammda

girmesi gerekli oluP, istenilen
ucakl$1n altmda girerse damar
aytklama diglerinin iizerinde Seffaf bir
kapl ama meydana ge lecektir

Yiilcsek nem v e Yilksek srcaHtk

Eartlan oluSursa, ucu almmts YaPrak

ayalannda su damlactkl an gdrill eb i I ir
Bu durum olumsuzluk yarattr. E$er
istenilen nem ve srcakl* dilSi;kse tiltiln
daha fazla lcrt lacal<ln Srcakl tk v e n e nr

orantntn dengeli olmast, kaliteli iiriin
almak igin btiytk onem arz etmekle

olup;
Optimum srcakltk 63-65

derece, Rutubet ise % 2I'dir. Bu

deperler ayu zamanda son Eartlan-
drma silindiri grkts de$erleridir

Threshing makinesinin bir
diEer azelliEi dilzenli akry saPlan-
mastdtr. Gelen tiltitn miktannm diizenli

akty ve her ilg threshrng makinesine

eSit ytik binmesini sa{layan, feeder
denen ahS dilzenleyen besleyicidir.

ittr iig ana threshmg sabit
oranda, devirle ve htzda doPru olarak

besleyebilmemiz gok anemli olup ; 300-

500 devir / dakika arasmda galryan

makineleri optimal olarak 350 devir

dakika kabul etrneliyiz' Makinelerin
aym miktar aktm gekiYor olmastnt
gdstergeden denetim altmdc
bulundurmalrya.

Tatfrnl!,n thnshmg mahin*
I*w clyt girffiu 41o18l

I-TEIia--htcdg f,pf
fuffitutbrrrgladfigilzr

'!!tdqfl,tua4le2- Tann aktE aYarlavtct
Sisteme giren tilt1nfrn silrekli olar*
qtnt oranda kalnasmr sa{,lar

3- Ttittin PorsiYonal da!1ttcr:

Bir sonraki sistemde yer alan 3 adet

thresher'a tamamt ile eSit miktarda

tiltiln girmesini sa!,lar Bunun mutlaka

sa{lanmast gerekli olup cihaza ait
panodayer alan devirve amperai olgen

aletlerle 1lqttlerckel ayan ile diizeltilir.

3'LU THRESHER
HATTI

Tiitilniln ortalarna %60 't

thrcs edilir Threshmg esas itibari ile
frtln donannt keserek alan makinedir'

Thteshmg makinesi iginde ddnen bir
rotor bulunun Thresfung genellikle
'96,76" olarakadlandvilv Bu roto-

run boydan boya uzunluk rnesafesidir

CALISMASI
Rotor i)zerinde dikine

kaynamry lama demirler bulunur Bu

lama demirlerin ltzeri nokta kaynaklsr
D

30



TUTUN EKSPERLER|
oenrueGi
eULreNi

i le kab aca pfinnzlmmil ; rilem
sonunda lspm nikel kaplormrEttr Bu
bryakh rotora harcketli bryak denir.
Aynr Theshing makinesi iginde sa$lt
sollu iki tahm halinde staiik bryaklar
bulurrur

Threshing makinesinde 3
kafume kesme olayt yasantr.

Birinci kademede makinenin
igine giren tiltiln hareketli bryakla
makinenin ilk hsmndaki sabit b rgaklar
araxnda,

ikinci hstmda, hareketli
bryakla sepet araxnda kalan tiltilnle,

Ugilncil ktxmda, hareketli
bryaklar arastnda threshleme yapilm

Threshlenen ve
Thresh lenmeyen tutiinler b eraber
seperafire gider

SEPERATOR
Damart almmry tiltiinlerin

toplama bantlarma gdnderi lmesini
sa$layan makine olup; Threshmg'e
tabi tutulan tiitilnlerin igerisinde damar
ve damarlt tiitiinler ayrtlarak bir
sonraki hatta gdnderilir

Seperafirler de esas olarak
yapilan iElem bir aspiratdrle yaratilan
hava akrmt igerisinde damart alman
tiltilnlerin hafif olmastndan
faydalarularak daha afr olan damar
ve damarlt tiltiinlerden ayrrm
yapilmax, daman altnmry tiitiinlerin
toplama bantlart vastasryla sistem
dtsma almmav islemidir.

nznnwn(tuirzsi:
Amact Lamina tiltilnlerin

aym nem ve ,s, derecesinde
p ake t I e me s i n i s a$l am akt n

Redryrng tlnitesinin ana
prcnsibi kapah bir konveydr iginden
gegen danor almmq tttinlerin dnce
scakhorta sirfrla$onu ile wnlnus,
bilahue 4* rrnva sir*elasyvnu ilc
s o fiutultno* fuls sta Eqile baho
ve su pfrshlrttlerct vc gene hava
sirkillasvonu sailayarak
nemlendirilmesidir

Redryngtnitai 77 Mlfrn&n
o lu Eur. i ger i s inde de IiHi 4ot UyUr
boya konveydr bulunur: Bu deliHi
konveydriin amaa harta, lslvu nem alry
verisine imkan sa{lanohu

3 ANA K]SIMDAN OLUSUR
l-Kurutma krsmt

2-So{utrna hsmt
3 -Rutubetlendirme ktsmt
Redrytng ilnitesine bir

konveyor vasfiqfl ile gelen damart
altnmrg tilttinler bir siipiirilct)
vasttastyla konveyoriln btmn
genigligine egit olarak yaytlrlar.
Bundan amag konveyr)riln bir ktsmtntn
boS kalarak burdan daha fazla hava
geEmesi ve eSit olmayan bir kurumayt
engellemektir.

St;piirucii vasttast ile
silpilriilerek delikli sag konveydre eSit

olarak yayilacak Sekilde hazrlanan
tiltilnler, bu defa ahq diizenleyici yokuS

b anda giderek redrying ilnitesinden
gegerek, miktar istenilen dtizeyde
tutulur. Burada aErt gelen tilttin, ahS
dtizenleyici b andm sonundaki dofer' la
(Azeri pimlerle kaph merdane ) silrekli
olarak geri itilir

Redrymg iinitesinin verimli
olabilmesi igin, iginden yaklaEtk olarak
4 ing kalml$tnda tiitiln tabakasmm
genigli$ine eSit olarak yay* gekilde
ge gme si gere kli dir Yukartda stipilrilci)
ve akrE dilzenleyici ile bu husus
sailanmaya gahSilv.

Bilahare konveydre (Delikli
sag bant 'Q daktilen hnfiinler ilkolarak
kurutma baliimtlne girerler Kurutrna
knmtnda amag ttitilniln iizerinde
bulunan suyun attlarak, buti;n
tiittinlerin $t ve nem durumlarmm
homojen, istenilen deperlere
getirilmesidir

A) Kurutma Balama
Kurutma baltma de iki ktstmdtr.
Buharh serpantin vasrtastyla ntilan
hav anm asaBdan yukan o larak sirkille
edildi$i ktstm ve bilahare gene aynt

Sekilde havanm yukandan aSa$tya
s i rkii le e di I di fri ktstmdtr

Havantn aSa$tdan yukart
dofiiu sirknle edildigi ktstmda ana
korveprn yaklasrk l0 cm frzerinde
ve konveyare paralel, sadece bu
ksmrna mahsts ikinci bir kanveydr
bulunur. Bu konveyorden amag,
a,gaBdan yukan tiJlenen hav arun tiiliin
pargal ann t h av al an dtr m am as t dm

70- 75 derece sryaklrgt
gegmemek suretiyle tiitilnlerin
kurumasmr safrlamaktv. Srcaklft
yhlrsek olursa biizillme olayt meydana
gelir

Bu ktstmdan gtkan tiltiin bu
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sefer havanm yukartdan aqa$tya
sirktile edildi{i ktsma girer. Havanm
aga$tdan yukart sirktile edildigi
ktstmda alh adetfan, yukandan aqapt
sirkille edildi$i ktstmda ise iki adetfan
bulunur

Bu ktsrmdan sonra bir adet
numune alma ktsmt bulunmakta ve
buradan belirli periyotlarla alman
tiitilnler kalite kontrole
gonderilmektedir.

B) So$utma ktsmt: Bu ktsmm
amact kurutma ktsmtndan sonra
tiitilniln fazla stcaklt{mt istenilen
seviyeye getirmektir Bu yaklag* 40
derecedir. Iki adetfan bulunur.

C) Rutubetlendirme hsmt: Bu
b)lilmde ttiti.ine buharla birlikte pul-
verize su verilir. 6 adet fan
bulunur.acaklrk 45 derece civandn
Paketlemeye gidecek ttitiinde istenilen
nem ve ncakhB sa$lamak, bu sayede
bakrmda bozulmaxna engel olmak
amaglanmaktadr.

Redrying ilnitesinde dikkat
edilmesi gerekli en Anemli husus her
hangi bir aruq ve elektrik kesintisi
durumunda hattm durmast sonucu
Re drying i geri sin deki tiltilnlerin derhal
boSalhlmastdtr. Aksi takdirde asrt
kuruma sonucu kavrulma ve kurutrna
ktsmmda tiltilnlerin tutuqarak yangma
se b e b iyet v erme si kagmilmazdr.

DAMAR KURW(]C(]
Srcak hqva i le kurutma yapiln

Sofutrna ve nemlendirme yoktur 4 adet

fan bulunur, Qelik bant mevcut olup
yuvarlak donen ftrga vasttasryla
temizlenmesi sa$lanm

Damar kurutucuya gelen
damarlar bir silpiirilcri vaxtaayla
konveyAriln btittin geniEli$ine eqit
miktarda da{tfiltr, bundan amag
konveyariln bir hsmt boS kalarak
buradan fazla hava gegmesine engel
olmakve eSit kurumayt temin etmektir
Aynr zamanda ahq dilzenleyici
sayesinde kurutucudan gegen damar
miktart istenilen seviyede tutulur.
Kurutucuda 4 adet sirkillasyon fant
mevcut olup, bunlar yukandan aSa!rya
tsrnmtg h av arun sirh)lasyonunu s a$lar.

Damar kurutucudan gegen
tiltiin damarlan ince ve kalm damar
olmak rizere ikiye aynltr. )[D

E-.
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ince damar 200 kg' kalm

damar 1 50 kg olarak karton kutulara

paketlenir- Bu ktstmda dtgarfian

7o*oro pres islemi uygulanmaz fakat

sarsak sayesinde kutulann tamamen

dolmas sa!,larur

sisaralarm standart bir Sekilde

if; ,t*in, imkan sa!'lamaY b aktmmdan
"iiuo* 

unr. arz eimektedir ' islernesi

vaoilan gayri mqmul tiltiinlerin iiretimi

u,i rronioit uygunluPunun kontrolil i se

kalite kontrojl sonuglandv ki bunlar ve

yapilt; gekilleri;/"r"'' ' I)DoKUNTt-l sqns'nGt : ust

ilste iig etekten olugan bir sarsak olup

eleHe) I ". %', )/t" gapmdave en altta

I/8" capmda delikli bir elek mevcuttur'

Cattim'a siiresi 7'5 dakikadn

Redrying cihanndan alman

tiltiin drne!,i 3000(+-300) gr doktinta

s ar saBnm i)zerindeki b esleme b andtn a

irriorok sistem galryttnltr' I"' )/2"'

1/t', l/8 inq gapmdaki elekler vasfiast

ile' avrilai iatrinl"' kaplara konulun

Kapiarm darast gtkarilarak E*an-ro,iugto, 
toPlarur ve o/o miktarlart

bulunur.
TOPLAMA KAPLANNDAK]

ORNEKLER
%

I" iizeri ( 25-4mm) 40'A0

% izeri (12-7nn) 35'00

Toplon t':" tueri 75'A0

'hiftcri (6-35tn) 20'N

IR'wi (3-175r.) 1-50

IRoln&ffilcrc OY
Analiz soltglarlrn

vakandaki Porga h-4d,H-L

iesifikasWr dQerteriru r/ogl,lme

iroion iatirc atgsa bakrmmdan

anemlidir
ROTAP: Damar test ediciden

al m an damarl ar m b tiytiklti$tiniin
-uittotn*u 

cihaz&r Cihazda 4 adet elek

mLvcut olup bir sarsak sistemi ve en

i)ste bir gekisten ibarettir'wiLu MLLL : iglemenin

belti Yerlerinden altnan tiitiln

oieklirini 0.5 mm boyunda incelten

o1iitme makinesidir'-o 
B1YdK TARTI : Ddkiinti)

sarsalt iqin alman tiitiln orneklerinin
-nrnimdo 

tcul larufu Tartm Kapasi te si

42 Kg'dm
BMBENDIR : islemin her

hangi biryerinden alman tiltilniin nem

*itirortni ,oYin etmek iqin kullarulm

KaPasitesi 42 Kg'dn
Cihazda 30 dakika bn tsfima

uvPulanmakta sonra willY millide

oPl;nitm I0 gr'dan az olmaYan tiitiln

,ri"ii, hassi tarttda 1o gram olarak

numune kaplannda tartilr' Brebanfur

io tSO direcede 20 dqkika silret-le.

sttilr ve otomatik tarttda tartilarak

nem orant 0z6 olarak bulunur'

BUYUK FIRIN : Bu ftrtn
tiitiinlerin nem orontnt daha hass.as

alcmek igin kultanrlan cihazdtr'

gitrs*o prensibi breban&r gibi olup

tsttma saresi 5 saat tst Il0 derecedir'

DAIIIAR TEST EDiCi : Esas

itibart ile Threshmg sisteminin kilgiik

bir nodelidir'
Doktinti) sar saPtndaki ge Si tli

Redrying ilnitesinde nem ve

stcakltk eSitli{i sa{'lanan lamina

mtfinler kab at makine sinden ge gtikten'roiro 
koru"Ybr bantlar saYesinde

presin iistiini tagmm Burada her iki
'oresi besleyen hareketli b ant saye sinde
'ilk 

Presin haznesine btaktltr'
Tiitinlerin yiiksekten ve boSlu\a

b rakilmast lamina ti)tilni)n zemine diiz

sekilde diiEmesine ydnelik olup' 200

Ls seviyeiine gelince aktanct bant

d"i$er presi ayni Sekilde doldurmaya

tiiti 2oo kg seviYesinde haznede

tairin bulunai presin pistonu kendi
-iglrttg, 

ite kaiton kutuya otom.atik

o'loroi driserck basla yapar prcsleme

iElemi tamamlanv'
Kutulanmrg olot la ilna tifrn

bilvtikli)kte elde edilen tiltiinler tekrar

kinqtrtlarak damar aYtrm0

makinesinin bandma enine ve boyuna

esit bir sekilde da!rtilt' Danar alma

ioro1i u" aYtrma kulesi kaPa$t

t opoitu. Sistim galrymaya baslault

Siat 4 dakikaya ayarlantr (bu siirentn

iki dakika 40 saniYesi tiilunun.

thresher'a dokillme silresi' kalan '

dakika 20 saniYesi damartn

thresher 'datt boSalmast Ic t'i

secme lidir ) Be sleme Konvey,rutttr'
-ca'lrs^os, ile orcmatik saat devrere
'girer. 

1 dokika dolduhan sonra dotts
'"n" t"W oto'l'ofik olarak agilir
-b-;qt*'d"@awtw'wwtl*
-uir*tut@wtu
,grnaV"-"P'e ldl ildJrr

**a'tutpwhg-tudwM
ismine gnrc iqlenen vc srgcra

harmanlarnda kullanilan 1on
tutilnlerinin bu saltede pagal iqlemes
-Etirdrn, 

getmiEtir' Bu Sekil de iqleme
'ie tiriin 

-si)reklili li yanm da' avn:

normlara sahiP Yan mamul ilriin el&

,iit*r ri ogrrridon dtisiinalmuqmr' I sgt

kadrosunun tarnamlanmast' alt yapt
'niit 

tit t"rinin giderilmesi ile bolge

tiltiinlerinin pagal iglenmesi miimkiin

olabilecektir' Fabrika kapasitest

d'ngnuldugtinde bu tip iSleme hen iE

ta"teUe hlm de dtE taleP olmas;

iui*unao isteklerin sttrekli ve dahc-itiit 
*iw orao karEilanmastna imkar'

saFlaYacaktr.
TiirkiYe ve balge

tittiinciilii|i) igtsmdan \nenli ve'i"l"utiari"n 
bir Yattnm olarak

"beklenen 
amaglara ulagma aracr

kilo sabitlisi saflanak igin tonlu fun

"rit "r, 
Yofrtniu Kabmna" Ynitun

ore sle nmek surctiyle onlenir ve ften'E
'lcraft 

kaEtt bvalslu KuTon bttr Is
t aiotctoru kaPafitoak otomatik Yrit
lioit makinasmda Eerit YaPilarak
'iirrto, vasiaaYla mamul stok

deposuna almtr'-'-E- 
Son baskr Presi ktsmmda

ornek almayeri mevcat olup kutunun

,r* ity*i dikine boru saPlanmak

*rr rtyit bi.itilnit kapsayacak Eekilde

altnv.
Presleme sistemi hidrolik

olarak galrymakta&r I' Kulede hidrclik

yag iankr II. Kulede tastma
'ko"nveydrleri ve distribiltorler
butunmaktadr' Ana YaP tanh Pre.s

,itt:r*i y* taraftnda zeminde

iiturmot toa,r Hidrolik olarak galryan

bir di$er Parqa gergevelerdi.r'

CerQevelerin amact; kendi a$trlrp ile

intinti srk qnracak olan presin yaptt$t

basmQ tikitiYt' karton kutunun

patlaiasma engel olmakdtr

KAL|TE KONTROL
Tiitilin iSleme sonucu g&an

mamul ttittinlerin belli standartlart

tutturmasr tiiketici igirn zevkine uygun
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EB[SrtDnil St0M[ltnffi

Devlet Bekanr E1rlp A$tk,
Ege, Marmara- Karadeniz re Bitlis'te
bu yrl uygulanacak ffiun ba$ fiyatmr
900 bin lira olarak agrkladr. A$k, Dogu
ve Grineldo$rda rry-gulanacak tiitiin baq

fiyatrnrn ise E00 bin lira olarak
belirlendiEini bildirdi.

Ege Ekici Tiittn Piyasasr,
Devlet Bakan Eyiip Agtk tarafindan,
Tekel izmir Ahm Biirosu'nda agildt.
Aqrlq agrklanan fiyatla popiilist politika
uygulamadrklarrnr, hiiktimetin,
enflasyon hedefine baph kalarak
iireticiyi de ma$dur etmedi$ini
kaydetti.

Bu fiyatrn gegen yrhn
ortalamasma gore Ege'de yiizde 80'lik
artrg ifade etti$ni belirten Aqft, 1997

yrh ttitiin rekoltesinin Tiirkiye
genelinde 300 bin ton seviyesinde
gergekleqecepinin tahmin edildigtni
sriyledi. Agrk, Olkemiz Ttrtlncuhi-
$iinde bozulan arz talep dengesinin
yeniden tesisi amacryla" 1998 yI iqin
iiretim planlamasna gdildi. 1998 yth
tiitiin iiretim kontenjam 225 bin ton
olarak belirlendi" dedi.

BAYRA]UDAN ONCE AVA}IS
Bakan Eyiip Aqrk 20 Martta

Marmara, Ege ve Karadeniz'de
ahmlara baglanasagm ifade ederek,
balya ba$rna 4 milyon lira avansm ise
Kurban Bayramndan <ince OdeneceSni
sOyledi.

rtrccAR vE tinnrici rEPKisi
Ege Tiitiin ihracatcrlan Birlipi

Bagkanr Esin 6zgener, 900 bin lira baq

fi]-atr cazip bulmadrklannr sOyledi.
Ozgener. *Diinya tiitiin iiretimindeki
artq ve ABD'de sigaraya uygulanan
vergilerin artflnlmasr nedeniyle ihrag
fiyatlannda d5r4 rar. Fi ar Tiiccar iqin
cazip defil" dedi.

Izmfu An t Odasr BaSkam
Regit Kurgun da agklanan fi1-attan
tiretiCinin memnrm kelrrrzfi Ernr- 2a62ft
prim uygulamasda israrh olftklanm
sdyledi.

0&03.1998
Tfir'kire/iadR

Tiittin Eksperleri derne$i ve

Ttittin Eksperlipi Yiiksek Okulu
<iSrencileri, Hiikiimet tarafindan
hazrrlanan yeni yasa taslaptnda
meslekleriyle ilgili de$igikliklere biiytik
tepki g<isterdiler.

Tekel'den sorumlu Devlet
Bagkanr Eyiip A$IK tarafindan
haznlanan ve Bakanlar Kuruluna
sunulan Yeni yasa Taslapmda yer alan
geEici bir madde de, "bu kanun
yayrnlandrlr tarihte rizel sektdrde 36 ay

TUtOn Eksperi olarak qaltqttklartnt
belgeleyenlerin haklart sakhdrr."
deniliyor. Halen yiiriirliikte olan Il7'7
sayrh Tiitiin ve Tiitiin Tekel'i
Kanununun 32. Maddesinde ise sadece

Ttitiin Eksperli$i Yiiksek Okulu
(TEYO) mezunlarrnrn bu iqi
yapabilecepi belirtiliyor.

Tuttin Eksperleri Derne$i
Y6netim Kurulu Bagkant tr'aruk
C0lPrxan, soz konusu geqici
maddenin yasalaEmast halinde,
Eksperlik meslelinin biiyiik darbe
alaca$m stiyledi. $imdiki yasaya g6re;

yafuuzca TEYO mezunlannm eksperlik
yapabildilini hatrrlatan Gtilprnar,
kugku uyandtran $u sorularrn
cevaplandrnlmasrru istedi.

"Bu durumda dnerilen "36 ay

Eksperlik yaptr$r belirlenmesi halinde
haklarr sakhdrr." ifadesinin anlamr
nedir ? Bu nasrl belgelenecektir ? Bd1'le

birbelgeyi kimverecektir ? Bu hukuken
gegerli olabilir mi ? Yasaya ra$men
yetkisi olmadr[r halde eksperlik yap@t

beyan edildi[inden yasa ihlalinin bir
mteyyidesi yok mudur ? Bu g0ze

aknarak firmalarda 36 aydu sigortalt
gofor, katip gibi personele mesleki
ehliyet mi kazandmlacak ?" Gtilpmar,
sektciriin eleman ihtiyactnt egitim
almamrg kiqilere belge vererek de$il
iqsiz kalma riski olan TEYO
mezunlanyla kargrlanmaunt istedi.

18 Mart 1998 Mitliyet fiZUin
MeTt iLKKUTLUG

INFACT adh bir Amerikan kamuoyn
baskr grubunun hazrrladt$t raporda,
dev sigara qirketlerinin, karlarrnt
korumak amacryla devlet baqkanlannt
bile kullandrklan belirtildi

Baqta ABD olmak iizere
birgok Batr iilkesinde giderek artan
sigara yasa$ryla zor duruma di.igen

sigara qirketlerinin, karlannt
diigiirmemek igin biiyflk oyunlar
Iezgahlan ve bu amagla devlet
baqkanlannr bile kullandtklan One

siiriildii. INFACT adh bir kamuoyu
baskr grubunun, New York'ta
diizenledifi basrn toplantrsrnda
dalrulan bir rapor *Philip Morris" ve
"Nabisco" gibi dev firmalarrn
ntifirzlanm kullanarak iilkeler lehinde
lobicilik faaliyetleri bile yaptrklarr
belirtildi. Ornek olarak da, Qin Devlet
Bagkanr. Jiang Zemin'in, kendi
lehlerine girigim yapuklan igin Phillip
Morris bagkanr Geoffrey Bible'a
tEekkiir etmesi g<isterildi. Phillip Mor-
ris, ABD'nin Qin'e tarfigmah gekilde

"tercihli iilke" statiisii tanrmasr iqin
kampanya ytiriittilmiiqtii.

INFACT'm dagrtttgr raporda
biiytik sigara firmalannrn, OECD
biinyesinde krsa adr MAi olan gok

tarafh gizli bir yatrnm anlaqmasr iEin
gaba harcafiklan da belirtildi. GAIT
ve NAFTA gibi uluslararas anlagma
nitelili tagryacak olan MAi
gergeklegti$ takdirde, sigara fi rmalan
bazr haklara sahip olacaklar. Buna
gdre, yabancr hiikiimetler sigara
reklamlarrm ve sigara girketlerinin
iilkelerindeki faaliyetlerini
yasaklayamayacakfl r. Yasaklarlarsa,
sigara girketleri kazang kaybrna
uSradrklan gerekgesiyle hiikiimetler
aleyhine dava agabilecek. Raporda,
Amerikan sigara girketlerinin, yabancr
iilkelerde genqleri sigara tiryakisi
haline getirebilmek amaayla bazr
taktiklere ba$urduklan da belirtildi.
$irketlerin, sigarayr 6zendirici
faaliyetleri raporda gdyle sralandr:

Sigara paketlerinin iizerindeki
amblemleri tiittinle ilgisi olmayan

f"

fi:'
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Sendikasrrun mahkemeye bagr,urdugu
hulruki gerekgelere de dikftat gekilerek.

TEKEUin hisse golunluSunu elinde
bulundurmas gerektilini lurguladr.

CHP Genel Bagkam Deniz
Baykal ile Bagbakan Mesut Yrmaz'rn
gdriigmesinde, hiiktimetin devamr igin
"yeniden de$erlendirilecek" icraat
arasrna ahnan TEKEL'in satl$l
konusunda Baqbakanh$n raporu da
kayglan hakh grkanyor. CHP, turizm
yafirrmlan ve TEKEL konusunda
verilecek gensoruya hayrr oyu
kullanmalanrun miimkiin olmadrgrnr
agftlamrgtrr. CHP Genel Bagkan
Yardrmcrsr Onur Kumbaracrbagt"
TEKEL'le BAI arasrnda scizlegme
imzalandrprnrn dopru olmadr!rnt
belirtirken, "Hukuki bir srkrntryr
a$maya ytinelik yanhg bir uygulama
var. Zara;nn neresinden diinfiliirse
kArdrro'dedi.

Amag gfi rfiltii grknasrmn
55. hrikiimetin 1'eniden

deierlendiril-mini istediklen \DK
raponmu kemrrclrme gnmamalannn
nedenini. Amacmrz gunilut qrkamak
defil, sorunu gOzmek" diyerek
aqrklayan Kumbaractbagl TEKEL'in
6zelleqtirilmesine vtinelik
giriqimlerden vazgegilmesini
istediklerini bildirdi.

KiT'leri denetleyen, ancak
olaganiistii bir durumla
karqrlaqacalrnda kurumlar hakkmda

'oivedi rapor" haztlayan YDK'nun.
Samsun ve Yeni Harman sigaralanntn
isim haklanyla beraber Akhisar Sigara
Fabrikasr'mn BAT 'a devri nedeniyle
ivedi raporu hazlrladrfi <i$renildi.

Almanbilgiye gtire, YDK 'de

kabul edilen "ivedi raporda" , BAI'la
<ingciriilen anlaqmanrn hukuki
sakrncalanna dikkat qekiliyor.

Qopunluk yabancrda
TEKEL gibi "Kamu ilrtisadi

Kuruluqu" (KiK) statiisiindeki bir
kurumun, <izellegtirmeye yada
kurulacak ortakllklarda hisse
qo$unlu$unu elinde bulundurmas:
gerektifi vurgulanan raporda, BAf l.
<ingririilen anlagmada ise TEKEL 'r.
paylrun Yiizde 48 'e i))!)

IBASI]llf All SI0MIIIR ffiffi|
alanlarda kullanryorlar. Ornelin

* *Marlboro'nun
Ukrayna'da "Adventure Team" adr
altmda spor yangmalan dtizenledi$
biliniyor.

**Phlilip Morris doSu
Avrupa Ulkelerinde kendi reklamrm
yapmak igin Harley Davidson
motosikletleri dafrttr.

**Camel sigaralarr Qek
Cumhuriyetinde toplu evlenme
tOrenleri diizenledi.

* * Salem, Malezy a' da gengler

igin pop miizik malazalan agil.

27.04.1998
YENI YiizYIL (AA,New York)

Dig giiriimesi artrk tarihe
karrgryor. Diqgi koltuiuna oturup,
korkuyla diqinizin oyulmas arfik son

buluyor. ingiliz bilim adamlan, di$
giirtimesini kesin olarak 0nleyen agyr
kegfetti. Londra'daki tanrnmrq
hastanelerden Guy's Hospital'a bagt
ttp fakiiltesinde geliqtirilen yeni ag4

tutiiniin genetik yaprsrnrn
deligtirilmesi sonunda elde edildi.
Genetik yaprsr deliqtirilen bitkinin
salgrladr$r antikor sayesinde, diq
giirtimesi kesinlikle 0nleniyor. Dig
aqrl diqin iizerine siiriilerek, qiiriimeye
yol agan bakterilere yapl$lyor ve
giiriimeye engel oluyor. DiS
giiriimesinde biigiine kadar kegfedilen

en btiytik bulugun yarattctlanndan.
Dr.Julian Ma, yeni agrnrn qiirilneye
kesin qare oldu$unu belirterek,
yaratrcrlarrndan. Dr.Julian Ma, yeni
agmrn giiriimeye kesin gare oldu$unu
belirterek, 4 ayltk test sonuglanntn
bunu kamfladt$nt agtkla&.

rtirtirqonx ELDE EDir,Di
Guy Hastanesi ile Amerika'da

California'da kurulu Planet Biotech-
nology firmasrmn ortak galtgmast

sonunda geligtirilen a$rlun, ddrt ytla
kadar sa$lt$ iqin yaygtn gekilde
kullamlaca[r agtklandt.

Agryt geligtiren bilim
adamlarrndan Prof. Tom Lehner,

gahgmanrn 25 yrlhk ara;trrmanrn
sonucu oldu$unu belirterek, gu bilgileri
verdi : "Dig qiiriimesini dnleyici
antikorusallllllllllllllllllayangeni,tiitiineff ans-
fer edici olarak bulduk. Bi&iler adeta
antikoru igeren aEyr salgilayan fabrika
gdrevi gdrtiyor. Gayet temiz ve gtivenli
bu aqr, genetik yaprsr defigtirilen
tiittinden elde ediliyor. Sekiz kiigiik
veya bir btiytik ttitiin, bir aSzr tedavi
edici agryr salgrhyor".

A$I NASIL YAPILIYOR
Diq aqrsr yaprlmadan 6nce

aprz, antlbal<teriyi dnleyici srvr ile iyice
temizlenip, steril hale getiriliyor. Aqr
digler iizerine siiriiliiyor. Agr igindeki
molekiiller, giiriimeye yol aEan
bakteriye yaprqarak, bunlarrn dige
yapr$masrru, dolayruyla da giirtimeyi
kesinlikle dnliiyor.

Agr ydnteminin giiriimeye
kesin qare olacaprnr belirten bilim
adamlan, Eiiriik drg nedeniyle di;erye
gitmenin vakrn zamanda tarihe
kangacairm One sDrdiiler- A5r digqi
tarafindan yaprlabileceii grbi diq
macununa kangtrrrlabilecek veya
gargara yaprlarak da kolayca
kullanrlabileek.

29.M.1998 Hiirriyet /
Mihrigah SAFAILOIIDRA

ANKARA- BaqbakanhSa
baflr Yiiksek Denetleme Kurulu
CYDK), Tiitiin, Tiittin Mamulleri, Tuz
ve Alkol igletmeleri Genel Miidiirlii!'0
(TEKEL) hakktndaki "ivedi
raporunda", Britiqh Amerikan To-
bacco (BAT) Firmastyla ortakltk
kurulmasrmn I milyar dolar zarar
getireceSini belirledi. YDK, adt
konulmadan yaptlan dzellegtirmeyle
TEKEL'de atil kapasite olu5turulaca$,
tiitiin iireticileri ve gahqanlar agrsndan
srkrntrlar do[aca$ uyansrnda bulundu
YDK'nun raporunda,Tek Grda-ig
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$t0lltrlrRn
indirilerek, qogurFlfu E
firmayabrrahl&tl&ffir

Sams 'c E f,rer
sigaralarrmr n- hffinfr|r a9
yrlhfrna dilrr - dtnda
gergekle5unlce a'rL|lirrmsr[s
TEKEL 'rr ffi. Tden ci*li
$lnnnled$rcbsAcffia
I mrlzr iol'rl* lzyb olugaca$nr
saprrlm r+aCa BAI'la ya$ama
gegirilncye gaftgrlan yOntemle,
kurmda atrl kapasite olugacafma
,rikkzt gekiliyor.

500 bin tiitiin iireticisi
Tiitiin iiretimi ve 500 bin

civanndaki iiretici agrsrnda da
sakrncalanna de$inilen raporda,
istihdam sorununun olugacalr
vurgulanryor. Tekel 'in yalnzca KAr
etmediSi llazine 'ye de dlgtide aktanm
yapt$na dikket gekiliyor.

02-(X.1998 Cbmhuriyet
Brnu SALMAN

Tiitiin Platbrmu tarafinden
Akhisar'a baih Ballrca kasabasmda

diizenlenen toflanUda tiitim fteticileri
Akhisar Sig;ara frbrikasnn sehlmesr

igin her t[rlii e.t'lerc h*ztr olduklanm
sdylediler. Ttbn Platrormu Ba$karu
Orhen Oz€t, mevmt yasalann Tekel
Sigara Fabrikasntn dzelleqtirilmesine
izin vermedipini befirtti. Ozet "Bagta
Akhisar Sigara Fabrikasr olmak iizere,
Tekel sigara fabrikalarrnrn
Ozellegtirilmesi, do$uraca$ olumsuz
ekonomik ve sosyal sonuglar ndeniyle
pnlqur' dedi. Konugmacdar, Ttirk
Tffimn kendi tilkesindeki sigara
przrrd:n tovulacatrnr , en az
tEkCiLr frh fuumuna dtiEece$ni
s6yledilcr- Tqhmya Tek Grda ig
sendikesr f,p Rltr gbe Sekreteri
Tuncay Kircfin ib fh Esperleri
Derne$ Baf nd C5$mar da
kaflldt. Toplmde 5 rrrrr1rnn
Devlet Bakam EyEp Afefrrbi
de kararlagunldr

24.M.utffirqrr
KEil TXXIT

Efildmetlerin Ayrbr
TEKEL Genel Miidiirii

Mehmet AKBAY "Yeni ortakltklar
kurup yeniden yaptlanmazsa, kendini
yenilemezse, bir siire sonra TEKEL
batar" demig. Devlet Bakanr Eytp
A$IK da srk sft aym gtirii$i tekrarlryor.
Zaten, bagtan beri sat4 veya ortakh$n
tek gerekqesi 'batarrz" dan ibaret..

Genel Miidiir, TEKEL'in
batacak noktaya neden geldi$ini de
qdyle agtklryor.

"TEKEL'in yeniden
yaprlanmasr gerek. Devlet, kamu
kuruluglarrna yaUnm yaptrrmlyor.
Yatrnm yapilmaynca, daha baglangrgta
teknolojik aqrdan geri kahyorsunuz.
Ayrrca kamu iqletmecili[inin
giigliikleri var. Politik tayinler,
torpilliler, bir yumurtantn 9 kigiye
tagthnlmas.... Giiglti ve etkili reklam
\€prcmosyonyapamamak grbi bir qok

frttor.-
Aym Genel Miidur ayr^ca,

TEKEL'in yrll* cirosunun 430 trilyon
lirayr bulduiunu, 1997 kannn 19

trilyon 200 milyar liraya ulagtr$r
s6yliiyor. Genel Miidtiriin verdili
bilgiye grire gahgan sayts da 38 bin..

Demek ki Devlet Bakaru Eyiip
Agrk ile Genel Miidiiriin "batacak"
dedigi TEKEL,aslmdatambir"alfln
yumurtlayan tavuk .." Hem trilyonlar
kazarnyor, hem de devlete oluk gibi
gelir saflryor. Bu arada gegimini
tiitiinden saSlayan iig buguk milyon
insammrzr da sOmiiriiye karg koruyor.
Dahas var. TEKEL de galqan 38 bin
iggi ve memurun ekmek teknesi. 38 bin
kiqinin bakhgr insan sayrs da 25 bin
civannda...

iqte... TEKEL Genel Miidtrii
Mehmet Akbay, bdylesine dev bir
kurulugu yrkmaya gahgan suglunun
devlet ve hiikiimetler oldu$unu
agklamaya gahEyor. Kaderi bir tek
bakarun iki dudag arasmda olan bir
genel Mudiir daha bagka ne diyebilirdi
b ? Kalhp da "Turgut Ozal, Mesut
Yrlr'lez Suleyman Demirel, Tansu

Qiller, Necmettin Erbakan hiikiimetleri
TEKEL'e bir tek givi gaktrrmadrlar,
yatlrrm yaptrrmadrlar, teknolojiyi
yenilettirmediler. Amaglan, TEKEL in
ekonomisini gkrnaza sokup saulmasrm
saflamakfi" diyemezdi ki... Dedi$i
anda igini bitiriverirlerdi ...

Giinah grkarma
Genel miidiiriin konugmasr,

ashnda tam bir "itirafrrame" ve gtinah
qrkarmadrr. TEKEL'in satrlmasrna
karp gkanlar da bu gtine kadar aym
geyleri sdylediler. Ama kimse bu
yakrnmalara aldrrmadr bile... 1980
yrhndan sonra ig bagrna gelenler,
TEKEL' i batrmak igin ne gerekiyorsa
yapflar. Genel Miidiiriln dedi[i gibi
yatrrrm yapmadrlar, teknolojiyi
geligtirmediler. Politik tayinler yaprldr.
Torpilliler korundu ve 6nemli
makamlara getirildiler.

Hiikiimetler, TEKEL gibi
"altm yumurtlayan tavufiu" neden
batrrmak isterler. insanrn inanasr
gelmiyor. Tiiyleri diken diken oluyor
ama gergekler de ortada. E[eTTEKEL
'in yagamasr ve iilke ekonomisine
katkrsr olmasr istenseydi, yatrrrmlar
engellenmezdi, teknoloji geligtirilirdi.
Bu gtinktinden en az beg veya on kat
daha fazla para kazanmasr
saflanabilirdi. Ancak o zaman
TEKEL'i pargalayarak yabancr-
lagurmak igin gerekge kalmazdr...

TEKEL Genel Miidiirti
"B0yle giderse ne olacaprnr"
stiylememig. Gergekten bu gidigle
TEKEL satlsa da ortakhpr devredilse
de belli bir zaman iginde batacak.. . Yok
olup gidecek ... Ancak yeni yatmmlar
yaprlrrsa, teknoloji geligtirilirse,
torpillilerin ve yardakglann yerine
de[erli ydneticiler atarursa, kafa
yaprlarr de$igtirilirse TEKEL
bugiinkinden gok daha fazla giiglenir.
Ustelik, TEKEL in gerekli yatrnmlan
yapacak giicii hala var. 18 yldan beri
hiikiimetlerin bile batrramadrIr
TEKEL, kdstek yerine biraz destek
gdrse, hala dthyaya meydan okuyabilir

18 yrldan beri, iq ve drg
gewelerin qrkanna uygun politikalan
ytiriiten hiikiimetler, ama bunun airr
faturasrm Odeyen ise halkrmrz ... 62
milyon insammrz ... Ozal'rn,
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Akbulut'un, Yrlmaz'rn, Demirel'in,
Qiller'in, Erbakan'rn 0zellegtirme adr
altrnda devletin ve milletin dev
kuruluqlarrnr satrp-savma tizerine
kurulan politikalan, ekonomimizi allak
bullak etti. Ortadirek tamamen gdktti.

iqsidik tehlikeli boyuttara ulaqtr. Aqhk
bagla&.

Eski hamam, eski tas
Ttirkiye'nin fotoSrafi do$ru

Cekildi$i zaman dehget verici. igin
daha da acr yaru, Tiirkiye'yi bu hale
getirenlerin bir krsmr hala igbaqmda.

Bir krsmr da "onlar gitsin, biz
di:r;eltirla" iddiasmda. Tiirk halln sanki

deneme tahtasr. iqbaqrna gelenler
depigiyor ama, sistemler ve
uygulamalar de[igmiyor.. . Eski hamam
eski tas ... Hepsinin uygulamalan ig ve
drg grkar gevrelerinden yana. ANAP
gidiyor, DYP ve Refah geliyor. Refah

ve DYP gidiyor, ANAP, DSP, ve DTP
geliyor. Ama hepsinin akh fikri garpft
rizellegtirmede .. Ozellegtirme
bahanesiyle Tiirk ekonomisinin ve

halkrnm cailna okundu. Ureticileri ve
tiiketicileri. cizel sek;tdrtiLn scimiiriistine
kargr koruyan dev milli kumluglanmrz
yok bahasrna harag-mezat satrldr.
Devletimiz trilyonlarca lira zarara
sokuldu. Nesillerimizin geleceii
yabancr girketlerin insafina terk edildi.
Her <lzellegtirmenin ardrndan
"Ekonomi dtizelecek, enflasyon
diigecelC'dendi. Amabu ra[men en son

ay enflasyon ytizde 101'e firladt.
Oniimiizdeki aylarda daha da
yiikselece[i, geliqmelerden anlagrhyor.

Artrk herkes kendine bir
gekidiizen versin... Milletin bundan
sonra da,vanacak gUcii kalmadr. Masal
dinlemekten de brktr. Sattp savarak
dzellegtirme olmaz.. Daha dnceki
yrllarda satabilmek igin biiyiik zararlar
ettipi ileri siiriilen KiT'ler, 1997 yrhnda

tam 500 trilyon lira kazandr. 1998 ylt
programmda da bir katrilyon liraya
yakrn kAr bekleniyor. Demek ki
fit'lerin "karadelik" oldulu yolun-
daki iddialann hepsi gergek dtgrymrg...

Bu nedenle elimizde kalan KiT'leri,
TEKEL'in sigara fabrikalannt ve
sigara markalarrnr satmaktan
vazgegmeliyiz. Yeni yatrrrmlar

tllAt $I$lrl
yaprlmah ve teknoloji geliqtirilmet. Bir
kag yrl iginde TEKEL'in de fit'lerin
de kdrlarr katlanarak artacaktrr.
Bdylece Tiirk ekonomisi diiaelecek ve
insanlanmz rahat bir nefes alacaktr.

Bagbakanlar, bakanlar veya
genel miidiirler ikide bir grkp devlet
kuruluglan iqin "Kadrolan gigirmigler,

torpilliler dnemli grirevlere atanmrqlar.
Bir kigilik iqi 9 kigi yapryor. Devlet bu
igi beceremez. Satmaktan baSka gare

yok" gibi gerekgeler ileri stirmesinler
.. Qok ayrp, hem hem de binlerce ayrp
... Kurumu iyi y<inetemeyenler de
beceremeyenler de kendileridir..

Beceremediklerini itiraf
ettiklerine gdre, yerlerini bu igleri iyi
bilenlere btrakabilirler.... Devletin,
milletin dev kuruluqlanrun ne giinahl
vu?

Sadutlah USUMi
1710211997 Cumhurivet

Ege Bdlgesinde tiitiin drkrm
gahgmalan, gegen pla oranla 15 giin
geg bagladr. iggi srkrntrsr geken

iireticiler dikim igin giinlii[ii 30

milyon liraya kiraladtklart
makinalardan yararlamyor.

Dikim iqgisine I milyon 750

bin, ark iggine 2 milyon 750 bin lira
yevmiye veren giftgi, kirala&lr tarlamn
dekanna da 8-10 milyon arasl para
<idtiyor. "iyi tiltiine iyi para <jdendi

diyen Sangdllii giftgiler de, geqen ytl
65 bin balya tiitiiniin 55 bin balyasrm

Tekele, 10 bin balyasmr tliccara sattt.
Krgtn sopuk ve yaltglt

gegmesinin fidelerin geg gtkmasma

neden oldu$unu belirten iireticiler, "Bu
gecikme sadece iggi silrenus dolurdu.
Bu srkrnttyt da makinalardan
yararlanarak gidermeye galqtyoruz.
Maddi ydnden herhangi bir kaybtmz
yok" diye konugfirlar.

29.04.1998 Cumhuriyet
Vehbi SARIHAN
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Rekabet Kurulu, yaprak tiitiin
piyasasrnda go$unlufu ele alan ve
birleqerek piyasayr ele gegirme
noktasrna gelen yabancr girketler
arasrndaki birlegmeye izin vermedi.

Rekabet Kurulu, Onceki gtin
yaptrSr toplantrda Qumra Kalrt Sanayi
'nin, Barhn Sanayi ile Eltag Elazr$
Kafrt Torba Sanayi'yi satn almasmt
onayladr. Alman Sch<iller Holding ile
Kerevitag'rn ortak kurdu[u $6llmer
Dondurma A.$. isimli ortak girigim
oluqturmasrna da izin veren Kurul,
Tiirkiye'de iireticiden yaprak tiitUn
alan Amerika' mn tiitiin piyasasrndaki

en biiyiik girketlerinden biri olan Uni-
versal ile Socotap birleqmesini kabul
etmedi.

Merkezleri izmir'de bulunan
Universal ile Socotab. Tekel'den sonra

iireticrden dolrudan tiittn alan en

btlriik iki qirketin birleqmesi halinde,
aym alanda faaliyet gcisteren ve son

yrllarda yabancrlartn piyasadaki
saylsrnrn giderek artmasr nedeniyle
sayrlan 5 - 6 'ya kadar diigen Tiirk
$irketlerinin rekabet giiciinii iyice
azaltacak ve bu sektOre tamamen
yabancrlarrn hakim olmastna yol
agacakfl.

09.05.1998
uir,liynr
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Biiltenrmzr n trlln lqrmr tarihinden bu giine kadar Dernek Yonetim Kwulumuzun faaliyetlerini qu

gekilde 6zedcr,-l&rr
1) lE 5Sr l99E girfl At{isar da yaprlan "T[irkiye'de Tiitiin, Sigara ve Ekici Ttittin Piyasalan" konulu

panele P--r'E d fnfa Dernek Baqkammrz Faruk GULPINAR'rn konuqma metnini, biiltenimizin iqinde
bula;af;rz

I r I !,lrt tggS sfr"d iair'de 90 meslektaqrmrTm tlshhmryla bir toplanh yaprlmrgtrr.Burada bir tertip komitesi
otugdrdl Ankaa'da biitiin meslektaqlanmr nnkailacapr bir toplantr yaprlmasr karan almmrg ve bu komiteye
gErddi haartk ve organizasyonu yiirflme gorevi verihnigtir.

3) 13 Mart 1998 giinii Manisa Sangol'de yaprlan "Ti,irkiye'de Tiitiinciiliiltin bu giinkii durumu, geleceli ve
Kooperatifgilik" konulu panele kahlan Dernek BaqkanrrntzFaruk GULPINAR izleyicilere "Ttirkiye'de Ttitiiniin
bu giinti ve gelece[i" konusunda bilgi vermiqtir.

4) 7 Mart 1998 giinii Ege Ekici Tiitiin Piyasasrnt agmak izere Izmir'e gelen Tekel' den Sorumlu Devlet
Bal;mrmrz Sqnn Eytip A$IK; Dernek Yonetim Kurulu Uyelerimiz ile yaklaqft iki saat siiren bir gdriiqme yapmrgtr.
Bu gOru5mede Salm Bakammrz, Ankara'dayapaca$mz toplantryakatrlacaklanm, sorunlanmrzr bildiklerini,
gozrmn qm ellerinden geleni yapacaklanm ifade etmiqlerdir.

5) l5 \{,an 1998 gunii Ankara TODAIE Konferans salonunda 500 meslekta$uruzn katrhmr ile gergekleqtir-
digimz, bazr I{ill€n-ekitlerimiz ile Sayrn Bakammrzrn da katrldrpr toplanh, Tiittin eksperlerinin yeri geldilinde
teklrurektet 1.mu& dral blnrnleshgini gostermiqtir. Toplantrda sunulan Tiitiin Eksperleri ve Tiirk Tiitiinctiliilii
konulannda hazrlmm tebltljet ve toplano sonug bildirisi Tiifiin Eksperlerinin gor0qlerini yansrfnak amacryla
biiltenimizde de t-'qqrna sunufnugtrn

6) 16 lt'rt l99t de Bakmunrz ile bir g6n\me yaprlmrgtu'. Bu gortigmede Bakan Sayrn Eytp A$IK,
Baqdryr'fma'nn re Ttk{ Yfrr+im frntu t-1'esi Yanz SAYILIR Bey'e aqalrdaki konularda talimat vererek gerelinin
vaprlm3561 iemfr

Bu krrnrilr.
*t Ym 1m tasrrsmdahi geqiqr Eaddede zilredilen yetki gasprm ifade eden ve yasal olmayan bir

haklan m€SruL*rnhnesr ib ilgili bugegici naddedn taslaktan grkanlmasr,
** M s4rh Destddeme Kmr ifa Mhme Kararnamesine aykrn olarak Tekel Genel Miidiirltifunce

hazrlman -lMre Himeti Da$tm Yonetneliirnde" de$iqiklik yaprLnasma dair teklifin geri gekilnesi,
*-{doa Bidiq 1's frc6zon igletne Mtidiir Muavinlerinin, Yaprak Tiittin igletne Miidiirliikleri haricinde

egdeger kadrolara d€rhal atanmalanmn gergekleqmesidir.

7) A1n gm $etme Mndiirliiklernin I. ve2. Derece kadrolara ytikseltihnesi ile yeni agrlacak 35 Tntiin Tek-
noloji Mnhendisi kadrosunu takip igin Devlet Personel Bagkanhlr ziyaret edilnigtir.

t)TekelQalaanlanValdrmn20.03.lggStarihinde istanbul'dayaprlanGenelKuruluna DernekBaqkammrz
ket'tmr$br.

9) 16 - 17 Mart krihinde TEYO Sosyal Tesisinde Dernek Y<inetim Kurulumuzun da katrldrlr I. Satrang
T'rrnuvasr dtizenlenmigir. Okul dsencilerinden 34 Kiqinin katrl&lr turnuvada ilk 25 hqiye teqvik odtilii verilnigtir.

l0) 21 Nisan 1998 akqam Akhisar Balhca Beldesinde, 27 Nisan 1998 akgamr Akhisar Derekoy'de, 7 Mayrs
I998 ali$amr Menderes Tekeli Beldesinde, Tiitiin Platformunca "Tiirk Tiitiinciiliigtiniin Geleceli ve Tekel Sigara
FahftaLrrnn Neden Ozellegtiritnemesi Gerektili" konulu kOy toplanhlanna Derne$miz Yonetim Kurulu Uyeleri
i$ir*.mnil€rdir.

1lP4 \rsr l99t gunl bir araya gelen 80 meslektagrmrzca "Destekleme Dalrhm Ydnetuelilinde Depiqiklik
Yaplmro- Lmda Tekel Genel Miidiirltilii tarafindan hazrrlanan y6netmelik taslalrmn tartrgrldrlr bir
delerldir rrCrrs rprlmrgbr.

12) Yrc DEGi-zn S6,,-d Aktiviteleri gergevesinde 27 - 28 Nisan 1998 tarihinde Akhisar'da T.E.Y.O.
srmflar ara ffid rts dnzrrrlenmi$, Turnuva $ampiyonu olan T.E.Y.O. 1. Srmf O$encilerine hediyeler
verilmiEir

Yiinetim Kurulu

5l
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BZDEN HABERLER

11.4.1998

FUTBOL TURNUVASI

T.E.D.'nin dtizenledigr Hah Saha Futbol
Turnuvasmda T.E.Y.O. 1. Srmf Olrencilerinden
kurulu Takrm, Turnuva $ampiyonu olarak birer tiqort
ve teqvik <jdtilleri kazanmrqlardrr.

En tehlikeli kavga kaybedecek hig bir $eyi olmayanlarlagirilen

BALTAZAR GRACIAN 1653
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Nazike-UluTQETNQAY ANIL 13.04.1998

Krymet Hanrm-Mustafa BieER Niqan) 1.3.1998
Filiz Hamm-irnn COf (Niqan) 6.3.1998
Ash KAYGUSUZ-$enol SORUKLU (Niqan) 8.3.1998

Oznur BARUTCU-Temel KURT (Nisan) 13.3.1998

Ash -$enol SORTJKLU

1. SATRANC TURNUVAST

Tiitiin Eksperleri Derne[i 16-17 Mart
tarihlerinde TEYO Olrencilerinin sosyal faaliyetleri
gergevesinde satrang turnuvasr diizenlemiqtir.

Satrang Turnuvasma 34 kigi katrlmrq; 5 turlu
SOLKOF sistemi puan usuliiyle yaprlan bu turnuvayr
bitiren ilk 25 kigiye tegfik odiili.i verilmiq olup; aynca
birinci olan 3. srmf dlrencisi IRFAN BULUK'a para
odiilii ve "Di.inya Hikayeleri" adh kitap; ikinci olan 3.

srmf o[rencisi RAMAZAN BAKIROGLU'na para
odiilii ve "Kalbimin Gdttirdiilii Yere Git" adh roman;
iigtincti olan 3. sulf ofrencisi ERKAN ELMAS'apara
ddiilii yamnda "Ahg Alacr"adh inceleme hediye
edilmigtir.

kavgadrr.

d
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bilhassa Giney Yiiresinde etkili
olan zatarh ot Orobanche

Ramosa - Bir nota. 8-Dertle gizlice
aplamak, diqi devenin bdliirrnesi - Dik
duran amudi. 9- Bir siyah - igine egya
ftonulan kapakh mobilya - Elemekten
emir. 10 - Soldan sa[a dogruyafik
yaz ttiriine denir- Teni duvaryiizleine
stiriilen harg. 1 I- Engel mani - Ttitiinde
olan zehirli alkaloid. l}-Terzi alen -
Etle beslenen- L3 -Aztfiyamnda olan-
Matbaada baskr. I 4-Tecriibesiz
Varhlr idrak edilen guura yansryan $ey.
15- Bir deniz halvanr - Alay eden,
e$lenen - Eski dilde su

Not :Bulmacayr do$ru gozenler
arusrndan iig ki5iye John
Grisham'rn JUN adh eseri
verilecektir.

35. Sayrmrzdaki bulmacayr
gozen Eksper arkadaglanmrzdan
Ismail A$KIN 500 gr Samsun'un
ttiketim hakkm kazanmrgtrr.
Sigara Trdstlerine duwrulur.

sflnA]i SAGA: t-Kagak tiitiin igiyle iqtigal edenkigi - Sansarcinsinden

T* w birhqvan. - Futbolda orta saha oyuncuso. i- c.igtir zan ilhabr*Zrfld"r h& aasmdaki adr-Ilag - Kobalnn sembolii. 3 -Baq taraf,baqlangrq
- Ldhrycpli, serseri, ayy.ag -piston. 4 - Tantahn sembolti - Argoda Rala
- Kcriu-' 5 - tGsamonu'nun bir ilgesi- osmanh d<ineminde resmi devlettrih. 6 - Tcsi hhcrn kabr- Eski dilde yemek- para birimimiz. 7 - Balrnaklar
- L-incl brin td'i. 8- Antalya'da bir turistik ycire - Fransa'da XVli.furrdaglh h rrdeqre ffizl - Bagrna bir harf gelirse kere manasurda olur. 9- Tersirftllnrrrb Haariskenderun ve Ha(hm'da yetigtirilen ttitiin cinsi - Kuglarda
h w furuk q* r G Masalmda sat'lan dtizleyip yerleqtirilmek igin vurulan

* 9* I 1- Bir $eyin ytize gelen krsmr - Tersi ayak - Numaran'r krsartrlmrqr
- T€rsi Ingftzc€de girket kelimesi kargrhgmn krsaitrlmrqr. 12- Kulafr rahatsz
eden ses tekan - soru eki. 13. - Bak'e manasmda olup aym tu idubuy^
mmnmr*ir- Behli zamanludagrkan yayrn siireli yayrn. 14- soyaqekim - Bir srfat

1l* , Guzel hog manasrnda olup bir bayan ismidir. i5- phythorimaea

fift" adh zararlmrn yol agtrfr tarla devresi tiittin hasah$r.

- _ WK{RJD-{\A$AG[YA : l-Osmanhddneminde istanbuiluantamrndakun*h - C-nometride bir iiggen bafrntrsr. 2- parlamak, iqrldamak _

Sodp dlfr - Ruramn yansr 3- Kolilikten kurtuLna - Ceiir getrenmlltk-Eh-& 6rg6me ohnayan srmflar. 4- Hollanda,mn tafik rumuzu
- I-aha - 3n rqdr re sert bir alag - 5- Endiiltis devleti doneminde
ilpanra'm' til -- G-& rehrinin aai - rersi kilomerrenin krsartrlmrqr -
Hareket edcr b 15rr h' rqa lavaglatnaya yarayanmekanizma. 6-
Giigsiiz, yeuft-hnh harf geline bir toplulukta yerlegmig burunan
daltamg gekilbiB*.-- grlr- Ora$rn iinlrileri.T- Uaten Eqme ve

I I

I I

I I r
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