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Bulnaca

ceret meltektimizi siyasi aranda zor durumda
b'ak_
mak, gerekse kendi illkelerinde i9 politika
malzemesi orarak kullanabirmek igin
tarihi gergekleri garprtarak sozde Ermeni
soykrrum karanm pmlamentolarrndan
gegiren Fransz parlamenterleri krmyoruz.
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GegtiEimiz g'nlea her yrl-ordugu_gibi bu yrr
da bir doru srkrntr ile gegti. Bu
s*rnhlann yolunlulunu
duneyaogu
a'mlarr olugturdu. A'mla'n
Pogo -u"
baglan€rcrndan baglayarak
rut"tri graral
kamuoyu oru$turma
glTellelTlze ragnen yeterli
aldnamryoruz. gayet ard'abilse idik;
'lnrr*",
Bitlis'te Yrtnaz ADA,BAg,a, Kahta,da
'nlemleri8."*
Koduk'ta Feridun DELEN'e, Mug'ra
senrrv

oi**rru,

sur.r,i

f:"lt
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gnternfqi{n

ciSre$;.]i;il;ffi
il. dil'ffcusAN'a

tacizler yagamnazor. nu ouytann
sorumlululunu saaece guvenrik
v-eteli orup orrnadrlr ile iligkilendirmet re san nl augo
or.uyucukto
bolgedeki sosyal vapraa" Lusravtp, ttitun

iiretim kotasrm kald'anlara
-sorumlulukta
kadar bir dizi pay sahibi burrnak-"iu.trioaur.
e.r.uousr*^- grc,oi-iolr* derken
dileriz sorumlurar bir daha sorumsuz dawanmJar
d"
daha
ya$amaylz ve bu sttunlarda da bahsetmeyiz.
Hemen hemen tum b'lgrrerde tamamlanan ggT
r
iiriinu yaprak t{ltiin ahmlann_
da emeli gegen fllm arkadaglanmrzr kutlar,
g"C*r$ olsun

b6/;J;;;il;ir
deriz.

. I Huiran 1998 tarihinden itibaren ruttii eksperteri Dernegi orarak rnternet
'te yerimizi

-G1nderilen yazilar yaytnlansm ya da
yaytnlanrnas m iade edilmez,

-Yazilardan ve gevirilerden dopacak
sorumluluHar yaz sahiplerine aitth
- Yryt n I ana n y u t I arda n kaynak
g 6 s t e r i le rck

altntt yapilabilir.

-,Tiitiin Eksperleri Derne$ine yazrl, talepte

bulunan TEYO O{rencilerine ticreisiz

gdnderilir.
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/iyatlan

belirlenix
-Deryimiz

ih

ve Sartlart

anlasmalarla

ayda bir gtkar.

ald* ve sitemiz agrrdr. ( www.tutuneksper.org.tr
) Bundan b'yle
"diinyaya agilan pencere" den sizlerie daha srkr kucak@?a'irta"-"

*nip

olaca$2. Bu konuda eme$ gegen arkada$anmrz
VakTfMERCiMEK ve Abdullah

BALCI'

ya tetekkilr ederiz
Billtenimizde Merzifon igrenne Mildtirii
Mehmet Emin ASLAN ,rn b0lgesinde
yaptl& gahgmanm bir ozetini sunuyoruz.
Ayrrca tam metnini de igretme

M'drlrltikrerimize g'nderiyory.

Bl liui aaiy.uerin

yaygmta$;iarak

rurt
Tilttinctsilne rgrk tutuasrm saglamak ilepimizin
amacrdr. Arkadagrmrzr kutlar,
bulfrSm3ryn yeni yeni gahgmalurrnrn Uqf*g*,
olmasrm dileriz.
Tiitttn Eksperligi yuksek okulu 20.

o'oneil mezunlanm vererek on dokuz
rutiin Teknoloji Mtihendisini Tiltiln Sekt0rtniln
hiznetine sundu. rJmara
19ni
Ttlrk ve D'nva trtuncululu gu.grq meslektagranmrzdan
dileJigimi; .lgiide
yararlanr. Yine bu dOnemle intiuatc tapsanmdu
rnyo' dan Tuiin Teknoloji

Mtlhendisi olarak mezun orrnay hak eden
mesrektaglanmo il,
orun
arkadaglanmra tebrik ederiz
g'nrerde en gokkonugulacak T'ttin
ile ilgilikonunun, yeni.,Ttitiin
-Onumtzaeti
Yasa3r
oracag g'r'rrnektedir. Tutunculukte riform
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orarak icamuoyuna
Tlugl"
sunulan bu gahgma ile T[rkiye'de tutiin iglerinin
ytir0flllebilece[ini digilnenleri

hayretle izlerken, tasannm yasalagmasr'rrurioJ,
bu maceramn tarih 0nilndeki
sorumlulu[unu kimlerinri*renebilecegini dogusu
merak ediyor, bir an ewel bu
gabadan vazgegilmesini bekliyoruz.

ll77 sayrh yasa ile yrlda iki kez topranmasr 0ng6rtiren
Milli r{it'n Komitesine
getirilerek tartrgrlmasrndan kagrmlan bu
ve benzeri tasanlann bagari qansrm
gOrmtiyoruz. Ttlttin sektdriintn depigik
kademelerinde sorumlul'k-ustlenen
insanlann bilgi birikimlerini gozardiedip
sadece btirolaatlarla y*u nuorru-ur.

milmktin; uygulamada ise bunlardan sagirktr
sonuglar elde edilecegini beklemek
mtimktln detildir.
Bu nedenre savrn Bakanrmvgbyyasatasansr
ile Ttirk

riiuin'retic lerini veni s *mtrru'-d;

hatulafinayr bir gorev kabd
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A$IK tarafindan "Yeni Tiitlin
Tasansr" nur Bakanlar Kuruluna sunuldu$u kamuoyuna agrklandr.
Bagbakan Sn. Mesut YILMAZ ile CHP lideri Sn. Deniz BAYKAL 'm 9.
Hazvan ayr bagrrda Devlet Bakam Sn. Eyiip

Yasa

gOriigmelerini yaptrklarr bu giinlerde iilkemizin giindemini segim takvimi ve segime
hangi htikiimetle gidilecegi tartrgmalarr olugturmaktadrr. 1998 ytlt sonuna kadar

grkarhlmasr diigiiniilen Oncelikli yasalarm bile Meclisten gegirilebilmesi igin
Millefvekillerinin saat 24' e kadar gahgmasr ve Meclisin tatile geg girmesi Onerilirken,
gftar mr ? Hig sanmryorum. Ama madem ki gtindeme geldi, o zaman
tart4ilmasmd a y arar oldu$unu dligiiniiyorum.
Bakanlar Kuruluna sunuldu$u agrklanan tasan Tiirkiye 'de tiiflin iglerinin sekiz
madde ile idare edilebileceSini dtgiinebilenlerce hazrlanmrg bir tasan. Bu bile konunun
ne kadar hafife ahndrprmn bir g0stergesidir. Bu yasa grkarsa iptal edilecek olanllTT
sayrh Tiitiin ve Tiitiin Tekeli Kanunu, I196 sayrh Tanm Sat4 Kooperatifleri Kanunu
ile 196 sayrh Ekici Tttiinlerinin Desteklenmesi hakkmdaki kanunlardan sadece 1177
sayh yasa 120 maddeden olugmaktadr. Madde saysr elbette ki tek 0l9ii de$ildir.
Ancak Meclisten gegirilmesi kolay diyerek 8 maddelik bir yasa teklifi ile bu U9 kanunu
iptal etmek ve doSacak boqlu$un doldurulabilecepini diigiinmek hangi akla hizmettir.
Bu yasa T.B.M.M. 'den grkar mr, gilanaz mr bihniyorum. Ancak bildigim bir gey
varsa o da gilonasr halinde sekldrde tam manasr ile bir kaosun yaganaca[r bundan da
baqta t0t0n tireticisi 3.5 milyon insammz olmak tizere tiim sektdr galqanlannm zarar
bu yasa meclisten

gOrece$idir.

Zira tiitiinlerin "ttitlln satrg merkezlerinde agft arttrma ile satrlmasr" hiikmU kula$a
hog gelmekle birlikte mevcut yasada da olmasrna ve kimsenin g0rtiniirde karqr
grkmamasma rapmen otuz yrldr uygulanamayan bir ydntemdir. Alt yaprsr hal6
hazrlanmadrgma gdre "burada almn satrln" demek ile gergeklegtirilebilecek bir hiikiim
de degildir. "Uriin bedellerinin ekicilere, tilttinler ahm mahallinde iken Odenmesi"
htilant bugiinkii yasada da mevcut olmasura ralmen pratikte bu miirnkiln olmamaktadr.
Yarn da bu bOyle olacaktr. Ancak yeni yasa gftarsa burada iireticileri art niyetli
ahctya karqr koruyan Tahkim Kurullan, gecikmelerde tiriin bedelinin oZ5O'sine varan
tazminat Odemelerini tin gdrerek 0deme gecikrnelerini 0nleyecek hiikiimler mevcut
olmadrfrndan, sonugta bu eksiklik ekicilerin ahcr elinde oyuncak olmasma neden

olacaktr.
S0zlegmeli ekicilerden bahsedilmektedir. Bu bir yenilik defildir. Yrllardr d,zel
sekt6r bu yolla Virginia - Burley tiitiinler yetigtirbnektedir. Bunlarla ilgili sftntrlar
zafiran zaman basnda da yer almrgtn Bu y0ntemin yaygmlagtnlmast diigiiniiliiyorsa
bu konu da fiyattan baglayarak ihtilaflara kadar tiim agamalann ele ahmp s0zlegmelerin
gergevesinin gizilmesi gereknez mi ?
Yine emredici htkiim otnaktan gftartrlarakkeyfiyete brakrlan destekleme ahmlarr
konusunda ".... bu gOrevin yerine getirilmesinde do$udan ve dolayh hizneti gegen
kamu gdrevlilerine Odenecek hizrnet ilcreti ve diger 0demeler...." denilirken; dolaylr
hizrnetten kasrt nedir? Bu da tartrgrlmahdr. Hald Yaprak Tiitiin almlarr ile Tuz ve
Alkol iglerinde gahganlar iligkilendirilmeye mi gal4ilmaktadr. "Dolayh" kawamr

ileride gok tartrgmalar yaratabilecek (Hazineden Bankaya, Telekom'a kadar tiim
gahganlann hulruki olarak hak talep edebilecekleri) bir noktaya gelebilir. Sonug olarak

amag Tiirk T0ttlnc0liiStlntln yaranna adrm atnak ise vakit gegirikneden'13. Milli
Tiitiin Komitesi" toplantrya ga[rrlarak bu toplanttda, 12. Milli T0tiln Komitesince
gOrevlendirilen alt komitece haarlanan ve konu ile ilgili 15 kurulugun alfina imza
koydufu T0tttn Yasa Taslafr ele ahnmah ve Meclise sunulmahdr.
Bir sonraki giindemde bulugma dileli ile

""""
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DEGERLENDiRiT,iN
Gegen yrllann gazete kupiirlerinden elimde kalan 9u kiigiik tablo
tiitiinciilii$imtiztin dnemini belirten gtizel bir drnektir'
1957 yilinhisarlar btitgesinin gdriigiilmesinde tiitiiniin ekonomik
durumunu dzetleyen aqa$rdaki rakainlax dikkate deperdir'

Tr.miI.ilJN
a) Biitgeyetemin etti[i gelir

MiLYON

b) Ekiciye temin ettiPi gelir
c) iqgiyetemin etti$i gelir

400TL.
200TL.

507W.

Toplam : Birmilyaryiizyedi milyon TL.
Manast:
a) Milli gelirinYo 6 - 7 si,
o/o
33 ii'diir
b) Dtiviz biitgemizin 100 milyon dolan, yani
ondan sonraki biitge yrllarrnda bu nispetler daha diigtik olmasa
gerektir.
hayatrmrzda kagrrulmaz iineminden, tinlii kigilerin
yazadann yazqmasrnakonu olrnakla, ttitiin yerden
iinlti
konuSmasrnave

Milli ekonomik

giipehakkazanmqtr.
Saym Bagbakammvn,1957 yrh sonlannda yaptrf,r Ege gezisi
soylevleri hala kulaklanmrzdadr. Hele tiittinciiliisumiiz ve kalkrnmast
hi.idcrndastiyledikleri unutulmayacakde[erdedir. Tiittinle ilgtli olanlar

igin miijdeli olan bu sdzler hepimizi igten duygulandrrmtq ve
ytireklerimize serinlik vermigtir.
Nitekim 1958 yrh Ege tiitiin ekicisi igin mutlu ve kark bir yrl
olmugtur. Bu netice, Sayrn Bagbakanrmrzrn gegen yrllarda verdi$i
teminatur ilk tath meYvesidir.
Ancalq bu yrl mubayaanrn ilk gtinlerinden sonra sergi usulii satqa
grkanlan tiitiinlerin, gok hastahklL taban cinsiyetinde ve kalitesiz
olanlann bile liils fiitiinlerden fazlafryatlatttccara satrldrf,r giiriilmiiqtiir.
Bu hal Tiirk tiittinciilii$iniin kaderini pek yakrndan ilgilendirmektedir.
ve bu kaderi krsmen elinde bulunduran teknik toplumu endigeye sevk
etmektedir. Bu endigenin gergek manasr sonraki yazrlartmrzda daha
agrkga belirtilece[inden, uzun izahr gimdilik gereknemektedir. Sadece
riki ytll.du, dq memleketlere giinderilen giiriik yumurtalarrn ticari
itibanmzr ne hale getirdi$ini ve.gtirtik yumurta misalini tiitiine ders
alaralq diigtiktiifiinlerin liiks fiyatla desil, gergek fiyatlanyla safllmasmm
kagrmlmaz bir zorunluluk oldu[unu sdylemek yetecektir.
Ozdeyigle; Tiitiinciiliikte ilerilipinin ve kalknmanrn para ve
paroladan daha gokteknik elemanlar eliyle ve onlannda dinlenmesi ile
c'laca$ kanaatindeyiz.
,,Diinya gaprnda de[er tagryan ttifiinciiltisiimtiziin kalite ve kantite
iistiinlii[iinii" rakiplerimizin her ttirlii oyunlaflndan daha giiqlii hale

getirebilmek igin, Tiirk tiittinlerini de[erlendiren Tiirk Eksperlerini
gerEek de[erlerine ulaqtrmak ve sdz sahibi yapmakla en krsa yol seqilmig

olacag inancmdaytz.
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ESAS ALINAN KRITERLER
b) Yastrk hazrlamave ot gelcne 2 yevmiye
c) Sulamave Ortii agma iglemi 5 yevmiye
(hava gartlanna gdre deSigir)
d) ilaglama masrafi 800 gram fungusit ve

Kamil 62
TUtUn Eksperi

r-rlru.l,rinlsr:

100 gram insektisit grubu ilaglarkullarulr
(hava gartlanna g6re deggir)

Tarla kirasr iiretim merkezleri itibarivle

e)Naylon maliyeti f)500 m3 su (hava

degigkenlik gOsterdig gibi arazi qekline

gartlanna gtire degigir)
Bunun yerine a9* pazarlarda arzvetalep
kogullannda olugan ve genellegen fiyatlar

glre

farklrhklar arz eder. Son yrllarda tiifiine
uygulanan kota ve kr arazilerde bulday
taban fiyatr; krr taban arazilerde de diger
iiriinlerin (domates, pamuk vb.) fiyatlan tarla
kiralanm direkt etkilemektedir.
Tiula kiralannur tespitinde tarun gezilerinde
her kdyden beg ekiciye sorularak alrrhk
kazamlan fiyat esas ahmr.

2-TARLAHAZIRLIdI:

ilk

surme

ye anrz bozma

Sonbahar

TL.)

Uretim merkezlerinde ilk stiriimden sonra
trrmrk gelone iglemi heriiretim merkezinde
yapilmamaktadrr. ( Saruhanh l99g trrmrk
gekmek dekar bEna 400.000 TL. )
ikinci stiriim $ubat Ayrnda yaprlmaktadrr.
Qiftgiler buna zemheri gifti demektedir. (ilk
siiriirnle fi yatr egdelerdir)

Ikinci si.iriimden sonra tezeklerin krnlmasr
igin trmft gekme iglemi veyayayh gapayla
siirtim $lemi yaprlr.(Samhanh I998 iirilnt
igin hrmrk iglemi dekar bErna 400.000 TL)
Bu iglemlerden sonra Ugleme denilen siirme

iglemi her tiretim merkezinde yaprlmaz.
Bununyerine son yrllarda grkan yayh ppayla
siiriim iglemi yaprlrr,bu iglemin maliyeti
diterine g6re daha azdr
Tarla hazrrhllnln son d0neminde siirgii
gekne iglemi yaprlmaktadrr. Maliyeti trrmrk
gehneyle egittir Bu iglemlerin maliyetlerin
grkanlrnasrnda

biffi

s-CizciKARrK CEKME MASRAFT:
Bir erkek yevmiyesi olarak maliyete
konulmaktadr.

6.DiKiMMASRAFI:
Bir dekartarlanur dikim masrafi

4

kadur

yevmiyesidir.

ddneminde yaprlrr. Bu iglemin maliyeti
ytikseldir. (1998 ilk siiriim igin 1.500.000 TL.
aruz bozrna igin 2.000.000

dild€tealnr

kOylerin baz tutulmasr

gerekir.

3-GUBRTLEME:

Bilimsel ydntemlerle toprak tahlili
yaprlmadrgrndan yapay giibrelemenin
bilingsiz uygulanrgr iiriiniin kalitesini
olumsuz etkiledili igin gibre kullanrlmasr
iilke ve giftgi ekonomisi agrsndan zararlr

7-CANSUYU VERME MASRAFI

:

Bir erkek ameleyevmiyesi geklinde dikkatealmmaktadr.
Ege bdlgesinde tiitiin dikimi son yrllarda
makine ile ekim biiyiikorandaarftmgr. Bu
tiirekimde kank gekne,dikim ve can suyu
verme makineyle yaprlrr.

Makine ile ekim iiretim merkezlerinde ekip
olugturularak gi.inlijk bedel iizerinden ekim
yapilr. Begli tip makine bir gtinde 4 veya 5

dekar tiittin diker.(Gdlmarmara iiretim
noktasrnda 1998 iirtinii igin begli tip
makinenin traktdrve iggiler dahil gUnliik
kirasr 30.000.000 ile 35.000.000

TL.)

ka gapalamadaddrtl€dm

yevmiyesi dikkate ahnmaktadrr.(Akhisar
i.iretimmerkezinde 1998 tiriinU igin

birl€dn

yevmiyesi 1.800.000 TL.)
9- DiP SIYIRMA:
Bir kadrr yevmiyesi olarak de$erlendirilir.
I O-TARTMSAL SAVAg MASRAF,I :
Tiitiinlerin ilaglamasr direkt iklim gartlanna
baShdrr. iklim gartlanrun normal gitmesi
halinde tig ilaglamayaprlr. itk ilaglama ilk
gapadan 6nce yaprlr ise (mavi ktif ve

insektisit), ikinci ilaglama ikinci gapadan
sonra yaprlrr. Bu ilaglamada fungusit (
kiilleme igin ayrr mavi kiif igin ayndrr.) ve

insektisit tipi ilaglar kullamlrr. U90nc0

gddiknektedir.

ilaglama ikinci krnm sonundaveya tigiincti
hnm baglangrcrrdayaprlr. Burada mavi

Maliyet hesaplarrnda giibreleme ile ilgili

igin kullanrlan fungusit t0rii ilaglar

herhangi bir masraf dikkate alrrmamaktadr.

kullamlrnaz. Sadece fungusit ( hilleme igin
ilaglarkullamtr. Fakat
son yrllarda grkan tiittin piresi ve beyaz

4.FiDE HAZIRLIGI:
Bir dekara l0 m2'lik agrkyastrkhn iiLretilen
fideleryet€rlidir.
I 0 m2' lik agrk yastrk igin:

a)Kirabedeli

ilaglar kullamlrr. Tianm gezisi yapan ekibin
ilaglama sayrsrnr iyi takip etrnesi gerekir.
Ilaglamada 200 litre ilagh su 8-10 dekara
kullamhr. ilagh suyun atrlnamaliyeti igin iki

erkekyevmiyesi ile ilaq ve srrtmotorunda
kullamlan benzin masrafi da dilJcate alurr.

Son yrllarda traktdr ile ilag afimr yaprlmaktadr. ( Tezek hrmamaliy*i ile aymdr
)

11- KIRIM MASRAFI :
A) TUTUN KIRMA VE TOPLAMA

MASRAFI:
Sekiz kadlr iggi yevmiyesi hesaplamr.
B) DZME YERINE TA$IMA MASRAFI :
Krrlan ve toplanan tiit0nlerin ortalama 3

km'lik bir mesafeden dizim mahalline

tagurdr$r vanayrm ile her el igin bu mesafe
gelig gidiq olarak ( 3 KmX2 = 6I(m ) kat

edildipinden 5 el iizerinden ( 6 KmX5 = 30
Km) geklinde dikkate aluup deferlendirilmektedir.

I2-DLZLMMASRAF'I:
Ddrt kadrn yevmiyesi hesabr ile maliyete
girmektedir.
13- iP (TtiTUN

DiziM ) MASRAFT:

Bir kilo tiitiiniin dizimi igin

ortalarna 7

gramlk ip kullamlrnaktadr.
1+ isrir vERTNE TA$rMA vE

MASRAFI:

isriF

Tiiccar davranrglarrna balh olarak
deligebilen aynca 6zel bir iggilik isteyen

&CAPALAMAMASRAFI:
Dekar bagrna iki

kiilleme igin fungusit ve insektisit tiiru

hif

amelie oldulu igin belli bir kitere bagamak

do{u delildir.
15- rP

$artlara gdre oluqmaktadrr.

qUL VE KALrP MASRAFI:

Ege tiittinlerinde ekicilerin kullandrlr sarg

levazrmrdrr. Takriben 40 cmX 200 cm
ebadrndakanavige gul ve 700gram kmnap
tonga ipidir. Her ikisi de pazarda miigterek

bir arada satrlrr. Kahplama kilo hesabr ile
yapllr.
Bir masrafin hesaplanmasr ; ( ip - eul
masrafi X DekarVerimi) /50 Kg+ @ekar

Verimi X Kilo Kahp Ucreti) =Masraf
geklinde yaprlmaktadr.

16-MUHAFhZAMASRAFI:
Mahalli gartlara g6re deSigir. Muhafaza
yerinin kira iicretidir.
17- PAZARLAMA MASRAFI:
Muhafazayerinden ahculn ambannahgrma
hamaliye iicreti masrafi tegkil eder. Belli bir

kriteriyoktur

) ve insektisitgrubu

sinek igin Agustos ortalannda ve Eyliil
baSlannda dOrdiincii ve beginci ilaglama
yapildrgr gdriilmiigtiir. Bu ilaglamada

Kaynakga

l-TokyarERHAN Notlar
2-TanmGezileri
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"Algak Tiinelde Tiitiin Fidesi yetiptirilmesi"
Mehmet Emin ASLAN
Tiitiln Eksperi

:

Projenin Adr

Yetigtiricilili

Algak Tiinelde Tiittin Fidesi

Projenln Uygulama yeri : Merzifon Y.T.i$lt.Md. Sahasr
Uygulama Alanr
: 18 Hektar Tiit[n Tarlasr lgin
90m2AlgakTtinel

Maliyeti
Fizilael Oretim

:54.250.000 Tl

:

270.000 AdetFide ( Tarla
D0neminde 1800 Kg. Yaprak TUtitn )
Projenin Gerekgesi ZamantndaVe Saghkh TUflln
Fidesi Yetigtirerek Kaliteli Ttttin Elde Etuek

:

Projenin gfiresi

UygulayrcrKurulug

:3 Yrl
:MerzifonTekely.T.iglt.Md.Ve

8 K0yde Tesbit Edilen 18 Adet Ornek
Qiftgi
(KOy Ve Ekici Isimleri proje Ekindedir)

Talep Edilen Para

:

24.850.000 TL

gergeklegebilnektedir. Dolayasr ile ekicilerimizde
fi delik
tesisi igin Nisan ayr ortalarm beklemekte ve Mayrs bagrna
kadar tohum ekimini tamamlayabilmektedirler
Buna g0re T0ttin tanm takvimi agaSrdaki gibidir.

FIDELiK TESISI VE ToHUM ATILMASI Nisan oTtasT
Mayls bagr

DiKiM DEVRESI Haziran ortaspTemmuz bagr
KIRIM VE KURUTMA DEVRESi EKiM iIK hAftA.EKiM
ortasl

B0lgemizde olugan tttiin tanm takviminden de anlagrlaca$r
tlzere Ozellikle 3.Ana ve Ug-Ugaltr ellerin kurutulmasr Ekim
aynda tamamlanabitnektedir.
Ekim ayr deSerleri incelendiginde Ust ellerinkurutuknasr igin
Ekim ayrnrnhigte uygun bir dOnem olmadrlr g0riilmektedir.
Yaz kurusu bir mahsul elde edebilmek igin krriir_kuruUna
$leminin Atustos sonu Eylill ayr ilk haftasrnda tamamlanmasr

gerekmeldedir.

b-Top-lam yatrg delerlerinden incelersek mayrs aymda

yotunlagan yatmurlar @0lgede Mays yedisi yalpurlan adr

qr]rr.) Agrk yastrk geklindeki fideiikte Damping_offve
Mavi k0f hastahklan igin zemin olugturmaktadr
_il:

Ulkemiz Tutun

ihracatj;"r*ltt

olugturan Basma Tip

TUtiin Ur€timi Ege bdlgesinden bagka sadece GitrntighacftOy
ve Merzifon Oretim nokralannda 100 kOyde 7000-g000 Aile
tarafindan 1.500-2.000 Ton/ yrl olarak gergeklegtirihnektedir.
Bu hali ile Ulkemiz TUflinc{tlU[iinde Onemli bir yere sahip
basma mengei Tiit[n tiretimi bOlgemiz giftgisi ve ekonomisi
iginde hayati 0neme sahiptir.
YOrymiz tiittinclllUgiinde kaliteyi daha da artrrabitnek igin

0zellikle fidelik d0neminde bazr gahgmalann yaprlmasr
uygun olacakhr.

2-PROJENiN cEREKqESi
Uretim noktalanmzda zamamnda u. ,uglrkl, ttitiin fidesi
yetigtirilnesi konusunda aksaklftlar yaganmaktadr. Bunun
sonucunda
a- Ozellikle 3.Ana ve ug-ugaltr ellerde yaz kurusu mahsul
elde etnek gilglegmektedir.
b-Yeteri kadar sa[hkh fide elde edilemeyen yrllarda ekiciler
tarafindan gewe iiretimnoktalarrndan fide temin etne yoluna

gidildilinden Mengei dejenerasyonuna neden olunmaktadr.
Bu iki olumsuzlugunnedenlerini srasr ile irdeleyecek olwsak

a- Proje ekindeki Meteoroloji lgleri Genel MUd[rlUgii

Elektronik Bilgi iglem Mudiirlugiinun 1993-199 4_tggs

yillan Merzifon ilretim noktasr igin rapor etnig oldugu iklim
Elemanlartrrn aragtrmalanndan; tohumun gimlenmesi igin
topra$m 20 cm altrndaki rsmur +10 C'ye ulagmasr ancak

Nisan ayr ortalarrndan sonra devamh olarak
6 nm;N EK9\ERLEN DERNEGI BOLTENI MaytsHaziranlggS

3-PROJENiN AMACI
Ttim bu olumsuzluklann ortadan kaldmlabilmesi igin gu
anda

hig uygulama alanr olmayan Algak Ttinelde Fide

yetiqtiricili$inin b0lgemiz igin gok uygun olacagr kanaatini

tagmaktayun.

Algak ttinel (Orru

an

yetigtiricilili) uygulamasr ile tiifiin

tanm takvimi agaprdaki gibi gergeklegecektir.

FIDELIK TESiSi VE TOHUM ATILMASI Marr orrasr
DiKiM Mayrs itk hafta

KIRIM-KURUTMA Alustos ayr sonu
Algak ttlnelde t0ttin fidesi yetigtirerek;

3.I-Zamannda tiit0n fidesi yetigtirilecek, dikim Mayrs
ayrrur hemen bagrnda gergeklegtirilerek 0nceki yrllara gtire
en az 45 gtln erkencilik sa[lanacaktr.
3.2-Tttiintln tarla dOneminin 60 gfln olduSu diigiintiliirse
Mayrs ayr baqnda dikilen t0tiinlerin trnm vi kurutnasr
da
Agustos ayr sonunda tamamlanacaktr. Bu sayede daha
Once
qtiz dtlemine kalan ug-ugaltr ve 3.Ana ellerin kuruun asrya

dtineminde tamamlanmrg olacaSrndan yaz kurusu mahsul
elde

etne imkam artacaktr.

. 3-3-Kapah yastlkta olumsuz drg hava kogullarrndan
izolasyonmtimk0n oldu$undan saghkli fide yetigtirme imkam
bulunacak, dolayrsr ile yabancr mengei iraeierte mengei
dej enerasj onu yaganmayacakhr.

3.4-Yeni fidelik teknikleri giftgiye Olretilerek kalile

TUTUN EKSPERLERI
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yUkselmesi saplanacak Ulkemiz ttitilnciiliigi ve giftgimiz
kazangh gftacaktr.

4-PROJENiN Strnrsi

Yeteri kadar tohum ftapah yastrkta 1m?'ye l-1,5 gr) ince
delikli stlzgeglerde suyla kangtnlarak yada; A[nhgrnrn 40

kafl kadar kiil veya ince kumla kangtnlarak elle ekimi
yapilacaktr.

Projenin siiresi 3 yrldr.

Ekilen yastrk iizerine ftmige edilmiq elenmig lcm

5-PROJENiX UYCUT.AVU ALAI\I
ilk yrl Tekel Yaprak TUttin igleune Miidtirl[gU tesislerinde

kahnhgrnda kapak giibresi atrlacaktr.
6.6-Fidelik yastrf,ura yay gatrlann kurulmasr ve plastik Ortti
ile Ortiilmesi.

90 rn2 fidelik alamnda I8 dekar tarla igin fide yetiqtirileceklir.
Elde edilen fideler 8 kdyde tespit edilen l8 adet Ornek giftgi
eliyle dikilecelg geliqmeler diger ekicilere uygulamah olarak
gOsterilerek yaygrnlaqttrlacalctn
2 .ve 3 . yrllarda 6rnek giftgilerle birlikte proj e uygulamasrna

devam edilecektir.

6-PROJENiN TEKNiI( Y6Nti
l-Fidelik ilk tesisinin kurulmasr
Fidelik yeri 10-15 metre uzunlu$unda 100-120 cm
6.

genigliSinde ve I 5-20 cm derinlifinde beton ya da ahgap yapr
elemanlan ile tesis edilecektir.
Fidelikte yastrklar arasr en az 40 cm genigliginde tutulacakUr.
ilk tesis plam proje ekinde mevcuttur.
6.2-Fidelik harcuun hazrlanmasr
Fidelik harcr igin gegitli kangrm oranlan Onerilmekle birlikte
bizim uygulamamn l/3 elewniq bahge topra!r,l/3 yanm$
elenmig ahn gibresi,l/3 organik toprak(orrnan altr) ve elenmig
ince kum kangrmr geklinde olacaktr.
6.3-Fidelik yastrgrmn hazrlanmasr
Yukarrda belirtilen 0lgiilere g0re hazrlanmrg olan yastrgrn

tabanma dncelikle iri gakrllar dtigenerek fideli$in drenajr
saglanacaktr. Qakrl iizerine 15-20 cm kalurhSrnda fidelik
harcr d6kiilecek ve krsmi srkrgtrma yaprlacaktr.
6.4-Fidelikfe toprak dezenfeksiyonu
Toprak dezenfelsiyonu igin gegitli y0ntemler mevcuttur. En
geweci uygulama ise hig ilag kullanmadan solarizasyon
ydntemi ile toprak dezenfeksiyonudur. Ancak yazaylarnda
uygulanabilen solarizasyon yOnteminden bu gahgm am.l;rda
faydalanmak miimkiin gOriinmemektedir.
Kimyasal ydntemle toprak dezenfeksiyononda kullanrlan
Metham-Sodium tiirii ilaglarla sulama geklinde yada Methyl
Bromrde ile Ortii altr fiimigasyonu geklinde toprak dezenfek:te
uygulamalan yapmak miimkitndiir

2 m. uzunlu[undaki demir gubuklar yay halinde btiktilerek

her iki ucu topra$a tespit edilecek,Yay gatmn yastrktan
yiiksekligi 40-5 Ocm olacaktr.
Yay gafllar lm. mesafe ile yastlk boyunca kurulacak ve 2.50
m. eninde 15 m. boyunda plastik 6rtii ile her bir yast*
Ortiilecektir. Plastik tirtiintin bir ucu toprapa gdmUlerek sabit
hale getirilecek, di$er ucu ise havalandrma ve bakrn igleri
igin agilrp kapamr halde olacaktr.
6.7-Fidelikte uyuLnasr gerekli bazr hususlar igin ekiciye
iletilecek tavsiyeler.

6.7.I-Sog'uk giinlerde sulama giindtz

6.7

.2-Havalar rsrrdrgnda akgam I 6- I 7 sralarlrda da sulama

yaprlabilir.
6.7 .3-Havalar rsrndr$rnda fideler toprak ytizeyine grkrncaya
kadar azar azar fakatsft sulanmahdr.
6.7.4-Btlytime bagladrprnda pigkin fide elde etuek igin bol
fakat seyrek sulanmahdr.
6.7.5-Btyiime srasmda fidelik Ortitlii-yan 6rtiil[- yada agrk
olmah , ancak dikimden 3-4 giin 0nce gece ve giindiiz

tamamen agrk tutulrnahdr.
6.7.6-BUyUme crlz ve fideler sarrmsr ise gerbet verilebilir.
$erbet %o25 Amonyum Sillfat,o/o60 Siiper fosfat , o/ol5
Potasyum Slilfat karrgrmr halinde hazrlanarak 500-600 gr'r
100 lt suda eritilip fidelik sulanabilir.

6.7.7- 10-15 cm boyundaki fide parmaga dolandrlrnda
kmlmazsa olgundur. Dikime gegilebilir.

A-ilk

T.PROJE MALIYETi
Tesis

Kullanrlan malzeme Milrtan Birim Fiyatr Tirtan(f000Tl)
Plastik Orttl 36 metre (en=8m) 250.000 tUm 9.000
12'lik ing.demiri l92kg (16 gubuk) 44.000 tllkg 8.450

4metreX20cmtahta

ftimigasyonu gergeklegtirilecektir. Bunun igin fide yastrklarr
ve kapak giibresi plastik 6rtii altrna almacak toprak g-10 C
tslya ve uygun neme getirildikten sonra m2'ye 90 ml hesabr

Yanmry-elenmig giibre 6m3
Orman altr toprak(elenmig) 3mr
Ince elenmig kum

uygulanarak patlatrlacaktr. Ancak bu uygulamalar kesinlikle

ekici bazrnda de$il sertifikaya satrip

Ltnik

elemanlarca
yapilacaktlr.48-72 saat sonra Ortti kaldrrlacak ve aym siire
iginde havalandrma yaprlarak ekime gegilecektir.
6.

S-Tohumun yastrga atrlmasr

Uygulamamrzda Samsun Aragtrma Enstitiisii

Mildilrlusiinden elde edilen Basma g43r sertifikah tiltiin

tohumu kullamlacaktlr.

sralannda

yapilmamahdr.

Proje uygulamamrzda Methyl Bromrde ile 6rtii altr

ile uygulama yaprlacaktrr. plastik 0rtii altrnda kab igine
yerlegtirilen tUpler delici aparat ile drg ortamdan baskr

II-l2

yaprlmah, akgam saatlerinde kesinlikle sulama

48adet

3m3

300.000tUAdet

l4.4OO

1.000.000tUm3 6.000
2.000.000
1.000.000

tVm3
tUm3

6.000

3.000

B-Kimyasal Miicadele
Kullanrlan malzeme Mildan Birim F,iyatr Thtan(l000Tl)
Methyl Bromrdet2kutu(680gr/kutu) 500.000 tVkutu 6.000

TOPLAM

54.250.000

NOT: lggilik giderleri g0z 0niine ahnmamrytr . llaglama
ve
plastik 6rtii ve demir drgrndaki girdiler mUdUrlU[Umiizce
saglanacaktr.
T|JT0N EKSPERLEN DERNEGI BOLTENI Mays Haziran
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AMBAR ZARARLILARI

VE FOSFIXTE FUMiCESYON

Suna KARTAL
ZiRAAT MUHENDiSi
FUmigasyon OperatdrU
Ulkemiz ekonomisinde dnemli bir
yeri olan ve bir sanayi hammaddesi
olarak kabul edilen tilttinti, tiim
agamalannda oldu$u gibi ambarlama
dOneminde de zararhlardan korumak

amacryla gegitli mticadele gekilleri
uygulanmaktadrr.

Bu mticadele gekillerinin en
6nemlilerinden biri de kimyasal
mticadeledir. Zararlilara kargr etkin
m0cadele igin kugkusuz kimyasal
milcadele tekni$ kadar zararhlann bi_
yolojisinin

de

bilinmesi gerekrnektedir.

rtirtrnalan,q,R
ZARARLILARI
l)Tath Kurt ( Lasioderma
serricorneE)
" A)Thnrml:
Ergini krzrl kahve renkli,2_3 mm
uzunlu$unda 1.6- 4.4 mg agrh!.rnda
olup bagr dinlenme halinde viicudunun
altma gizlenmig durumdadr. Antenleri

digli ve kaldeden uca kadar avnr
kahnhktadrr. Erglnin dlgilIeri geligme
ddneminde kargrlagtrg srcakhg4 neme

ve grdarun tipine g6re deSigiklik
gdsterir. Yumurtalan oval geklinde,
geffaf beyaz olup 0,5 mm boyundave
0,2 mm genigli$ndedir. Larvalan kirli
beyazrenkte hvnkviicutlu olup 4,5 mm
ylurluga ve 5 mg agrh[a ulagrlar. Bagr

rahverengi olup Wcudunda

sft

ince

krllar vardrr. pupa 3,5 mm boyda ve
kahverengidir.

B)Yagayrgr:

Erginlerin gogu giftlepmek ve

yumurta brrakmak

igin tiitiin

yapnaklanru delerek denklerden gil<arlar.

15-20 giinlUk ya$am sUreleri iginde

ortalama 100 yumurta brrakrrlar.
Yumurtalanru tek tek veya kilmeler

8

halinde denk ytiziine, ttittin krmtrlan bir kapstil iginde olgun larva olarak
tizerine, denk iginde kalanlar da tiitiin gegirir. Larva devr.esi 30-120 giin olup

yapraklannabrrakrlar. Kulugkastiresi srcakhgn l5 c.'yeulagmasrytiuirtit<re
5-16 gtn olup grkan larvalar hemen pupa haline gegmeye baglar. pupa
beslenmeyebaqlar.
dewesi 7-12 giindiir. ilk ergin qrkigr
Tath kurt krgr tiittin depolannda iklimedebagholarakMayrsortalalnda
denkler iginde veya dogemerer arasmda baqlamaktadrr. yrlda 3 nisil verirler.
bir kapsiil iginde larva olarak gegirir. C) Zarart:
Havalann rsmmasryla birlikte pupa
Tiittin gflvesi,kalite ham ttittinu
haline gegerler. Pupa devresi s-io terciheder.Iarvalan,yaprakytizeyinin
gtindur. ilk ergin grkrgr iklime de ba$r damar haricindeki lcsrnnlanm
yiyerek ve
olarak mayrs sonlannda baglamaktad'. pislik brrakarak zararh olur.
Yilda 3 nesil verirler.

c)zararn

Tath kurt, fermantasyon

gegirmig

rUnniCasyoN

Her tiirlti biyolojik d.nemdeki
kaliteli tiittinlerde ve mamullerindi zararranordiirmekamacrvlakaparrbir
zararh olur' Larvalan, yapraklan dik ortamabelirli
srcakhkvem iktardagaz
olarakyiyerekvegrkard*lanpisliklerle halinde kimyasal
madde u.r,oet u.
esas zaran yaparlar. Erginleri ise belirli bir
siire gazr bu ortamdatutmak
yapraklan yemeder ancak denkrerden suretiyle
yuprt-- igleme nin'ig*yon
giftlegmek igin grkarken deliklo agrak
denir.

zararverirler.

Fiimigasyon her tiirlU bitkisel ve

l)TiitiinGiivesi@phestiaerutela hayvansar kaynakh
tiriinler ile diser

Hbn)
A) Thnlmr:

materyaller

i

zararh etmenlerden

anndrarah bueftnenlerintahribatmrve
Erginin rengi griden kahverengine iiriinkaybrru
onreyerekurtinun sagrrkrr

kadar defiqir.

on kanatla'n us ve halde butunr"r; ;;;;i; gergekbant legtirilmekteair. rutun's-anayiinde
bulunmaktadrr. Arka kanatlar agrk gri genellikle
alu.iryr"\;;rniiarpl u.
renklidir. vticut boyu
kanat
magneryum
forfirGrp;;kdlamlarak
!-10mm,
goguse yakrn kmmlarrnda ikiger

agrkhSr 15-20 mm dir. Oval gekilli ftiriigu"yonyuprtrnaktadrr.
yumurtala'dnceleribeyazolupsonra eliminyumFosfitveMagnezyum
sanmtnakrenge

d6ner.

Fosfit ile

Fiimisasyon:

d

kirri Fosfin (pfr)"(Hil.ojen Fosfit)
rengekadar
ren\siz ve got zetrirti uir gazorr. AIp ve
$vaz 1_enkten
desiqiklik gdsterir.
krlrr
Mgtp'
havanm n.,ni1-.lruksiyona
.vticut
gdrtiniglu olup tizerinde
kahverengi girerek fosfin eazr olusu..
nokalarvardrr. Fupa6-8mmboydave - AlpJ;FlroJiogiltpn,
Larva B-rz mm boyda olup
agrk pembe

katrverengidir.
B) Yapayrgr:

Mg,p, *oHro_Iragiorr;1*znrf
Fosfin gazmrn

nrli."-foirc.l o"

. .Opi er8in +- l0 gtinliik yagamr siiresi kimyasat iizellkteri:
iginde ortalama 100 yumurta brrakrr.
roku : Karpit

.

ve sa'msak gibi
Yumurtalarm tek tek veya kiimeler
MolekiilAtrrhlr
halinde genellikle tfittin yada denk KaynamaNoktasr:_g7.4C

ilzerine bnakrrlar. Kulugka siiresi 4-

gun otup grkan tarvalar

15

Donma Noktas

r

-132.5

c

hemen OzgulAgrrtrg,,(d;;;l

beslenmeye baglar.Tuttin gtivesi

krgr,

:1.214

En"Dti$tikpa;lamaNoktasr: ' (Flavada

fiitiin depolarurda duvar ve gatlaklarda hacmen):
X t .7g_l
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Suda QdziinUrliik : Qok az

Madeni egya, tag, tu$la vs. gibi

Magreryum fosfit di.igiik srcaklft ve

malzemeler kullamlmamahdrr. Kum
torbalan 80- 100 cmboyundaenaz 15
cm eninde branda vb. kumaglardan
yaprlmahdr. igine ince temiz kum

kdpiih

dolduruhnah ve esnemeyi satlamak igin

bildiriknelidir.

nemde aliiminyum fosfite gdre daha

hzh ve tamamrna yakrm reaksiyona
girer. Fiimigasyon sonrasl reaksiyona
girmeyen madde miktan AIP'e g0re gok
azAr.

aprz krsmmda

Fosfin ile ftimigasyon normal hava
basmcr altrnda kapah bir ortamda
yapllr. Kullamlacak ftimigant miktan, I
g/m- fosfin gazr olarak hesaplanrr.
Fiimigasyon en az 4 giin si.irmelidir.

brakrlmahdr.

Fosfingazrmnen az48 saatstire ile 200

lll0

kadar bogluk

itfaiyeye derhal haber verilmelidir.

Fosfin gazrnrn dzellikleri ve
ftimigantrn su ile reaksiyona
girebilecegi, yanglnm kuru kum,
CO2 gazr

ile sdndtiriilebilecepi

imha:
Fiimigasyonu sona eren partilerden

Giivenlik ve Emniyet tedbirleri:

Ftimigasyon yetkili

bir kiginin

(ftimigasyon operatcirii) gdzetiminde
yaprlmahdrr. Fiimigasyon amnda ve

kullanrlan fiimigant artrklan,
reaksiyona girmeyen aktif madde
igerdikleri igin toplamp zararsrzhale

getirilmelidir. Bu iglem yaprlrken,

evrelerini Oldiirdiipti saptanmrgtrr.

drtiilerin agrlmasrnda personel mutlaka
ilaglama kryafeti, tam yinmaskesi ve
eldiven kullanmahdu. Tim yiiz maskesi

Ftimigasyorldzel olarak inqa edihnig gaz
odalannda, konteynerlerde, depolarda

kullarurken fosfin gazna kargr B tipi
veyabu gazigin iiretilmig 6zel filtreler

yaprlmahdr.

ve gaz gegirmez gadrr,terpolin veya

6nerilmektedir.

imha 213 orarunda su dolu variller

polietilen drtiiler altlrda yaprlabilir.
Depo Fiimigasyonu: Ftimrgasyon
yaprlacak binada bu iglem igin gerekli
olan gaz gegirmezliginin saglanmasr

AIP ve Mg'P' preparatlannm su ile

iginde, Fiirnigant arhklanmn tamamen

yanabikne d,zelliginden dolayr, tiittinleri
drtmek igin kullamlan rirttiler ile birlikte

gergeklegtirilir. YaSmurlu havalarda

ppm'de tutulmasryla zararlmm ttim

zemin, uygulayrcrlarm eldivenleri,

personel ilaglama kryafeti, eldiven ve
tam yiiz maskesi kullanmahdrr. imha

agrk havada, insanlardan uzak ve
giivenlik tedbirlerinin alrrdrg yerlerde

su altmda 48 saat tutulmasr geklinde

amacryla igten kapr, pencere,
havalandrrma delikleri gibi gaz
srzduabilecek tiim yarrk, gatlak ve

ilaglama kryafetleri ve ayall<abrlan kuru

imhayaprknamahdr.
Fosfin zehirlenmesi ve ilkyardrm:

olmahdr. Ftimigasyon ba;langrcrndan,

Zehirlenme gazrn solunmasr,

strenin bitip depolarrn tamamen

agftlar uygun bir izolasyon maddesi ile

havalandnldr$r zannrnkadar depolara

ftimigantrn veya tozlanna yutulmasr
yoluyla meydana gelebilir.

kapafllmahdrr. Agrkhklann iizerine
polietiklen drtiiler (0. 150 mm kahnhgnda)yaylarak bantla yaprgfinlmakdr.

girig yaprlmamahdr. Fiimigasyon
yaprlan alanlara uyan tabelalarr

Havalandrrma delikleri de aynr
kahnhktaki polietilen 0rtiiler ile
sarrlmah ve srkrca kapatrlmahdrr.

stirmelidir. Havalandrrma bitmeden
tabelalar kaldmlmamahdr. Fiimigasyon

izoldsyon malzemelerinin fiimiganta
kargr gaz gegirmezliSi kullamlmadan

degigtirilrneli, el ytiz su ve sabun ile
yrkanmah, dug ahnmahdr.

dnce kontrol ediknelidir.

Ftimigasyon alartlarrnda yangrn
sdndiiriictiler bulunmahdrr. Depo

asilmalrdr. Havalandrm

a en az

48 saat

yaprldrktan sonra elbiseler

Belirtiler:
Solunum yolu ile ahnan fosfin gazriln
miktanna ba$r olarak belirtilen hemen
veya bir sUre sonra gdriilebilir. Hafif
etkilerde; yorgunluk, kulak gmlamasq
bulantr,gdgiiste huzursuzluk ve basrrg

gdrtilebilir. A[rr etkilerde ise; hzla

personeline ftimigasyonun yaprlacapr

yorgunlulq bulantr, kusm4 mide agnsl
ishal, bag ddnmesi, gci$iste aSnlarve
nefes alma zorluSu gdrtilebilir.
Herhangi bir zehirlenme belirtisi gdrtil-

gergekleqtirilen bir ftimigasyon geklidir.

tarih, saat ve ftimigasyon alanr

Depolanmrg tiriinlerin hareket

diiltitakdirde derhal saghk kuruluguna

bildirilmelidir. Fiimigasyon alanmda

bag vurulmahdrr. Ftimigasyon

ettirilmeden fiimige edilmesine olanak
verir. Qadrraltr ftimigasyonu genellikle

bulunan metal malzemeler (giimiig,

ekibinden bir kigi zehirlenen kigi ile

bakr, altm ve bunlarm alagrmlarr)

beraber hastaneye gitneli ve kullanrlan

Hidrojen fosfitin korozitif etkisinden
korunmahdr. Bu amagla bttiin elektrik
kontrol noktalan( hazneler, dti[meler,
gartel kutularr) duman detekldrleri
iletigim aletleri, bilgisayarlar, hesap

f0migantla ilgili bilgiler doktora
verilmelidir. Antidotuvoktur.
ilkyardrm;
Zehirlenme belirtileri gdriilen kigi

Qadlralh Fiimigasyonu:

Gaz gegirmez drtiiler altrnda

depo iginde yaprlrr. 0.150 mm
kaltnhSrnda, yoSunlutu yiiksek
polietilen Ortiilerin kullamlmasr dnerilir.
E[er birden fazla 6rtii kullamlacaksa

kenarlarr hava gegirmeyecek ve
fiimigasyon stlresincede agrlmayacak
gekilde bantlanmahdrr. Fiimigasyon
dncesi yerler temiz olmaft dr.

Poliefilen

Ortiiler kum torbalarr ile gazrn drgan

grkmasrnr engelleyecek grekilde

birbirleriyle ballantrh olarak
kapafilmahdr. Zemin uygun ise drtiiler

bantla yere yapl$tlnlabilir. Tahta,

makineleri ve di[er elektronik
ekipmanlm ftimigasyondan iince konrnmah veya ortamdan uzaklagtrrlmaftdr.

Acil ihtiyag anmda ga[rrlacak
kigilerin isim, adres ve telefon
numaralarmrn bulundugu bir liste
hazrlanmahdr.
Depoda yangn grkmasr durumunda

derhal agrk havaya grkanlmah ve
srtiistti yatrnhp srcak tutulmahdr. ilag
bulagmrg kryafetler defigtirilmeli, el-

yiiz su ve sabunla yrkanmahdr.
Solunum durmug ise Suni solunum

yaptrrrlmahdr. Yo$urt, ayran, stit,

tereyagr gibi panzehirler
veriknemelidir.
J
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DUNYAYA AQILAN PEI{CERE
hw:,(yw.w.tutunekspenorg.tr

fUfUru

efspgni

iizerinde bizi intemete ballayan

vakfrn@hornai'com

ISS

fr.1;ill1ifii":ffifr1:r:l,iT.T

fn*il,*ru;xii:,*t*:

en l--fljJ"ir*
rsiil
neden olmaktad'.
"f,o*rna

.....Evet Intemetten bahsediyorum. veya
baSlantr kesiliyorsa,
la$larkerr
Giintimiiz teknolojisini ele aldrgmzda iyi reknik ekiplana satrip otsat
Uite,

bilgiye, aragttrmaya, dlrenmeye,
kutiiphanelere, devlet kurumlarina
veya Diinyada her hangi bir evin
igerisine, evimizden agrlan bir

600_ 1000 sayfa etmektedir. Tabi

998 tarihinden

itibaren
istedi$miz-verimi alamayrz. ISS'ler yay'rtilansiternire,dtinyamnherhangi
belirri saat rimitli vey.a tirnitrir:lT*
www.tutuneksper,org.rr

;i,ry;;.

hizneivermektedir.(icretleri.ayhk15

dolarile 40dolararasrnAaaegigmefcte_

pencerenin var oldugunu

I

biliyoruz. dir.) Tabi bu siire fiyatr ile orantrh
Bunu sa$lamak igin gok biiyiik ol1+^ diigmekte yaia grkmaktadn

"-'?ir"jrrnizi
"ariiyf."fq."tmtimkiindiir.
olugtururken

""..
"i"r"t
il;;"*'""

domain

6_7 altematif arasmdan
admr hem derne'imizi,

masraflara gerek yok. Bunu gtintimtiz (Ayltk
olan baglantl ucretinin hem
de iiyelerini genig anlamda temsil
-d"lar
teknoldisi ile gok kolay saSl amaktayz. yrlhk 1:
420..dolar degif de299

doG

.i,g1i#r.rrik. org ise organizasyo_
Nasrl olaca[rna gelince; Internete olmasr gibi)'
nun krsartrrmrgr olup; dernek, vakrf,
agtlmak igin 3 ana donanrma Burayakadarsabitgiderlerdensoz
il;k;;;r*y"oodalargibi organtze
ihtiyactmzvar.Uggeninbirincikogesi ettik. Ge.lelim baplintr
stiresiyle kuruluglara verilen bir krsaltma idi.
evde var olan bir telefon hattr, diger de[igkenlik arz eden
telefon iicretine. ai"rr":rin"ri
ise com (ticari kuruluglara
kO9esi ise pencerenin maliyetini en Ttirkiye'de internet
baglantrsr ;;;i'#l,raltma); mil (askeri
fazla arttran bir adet bilgisayardan kurabilmek tiim bu donamm
ve servis tuirluif u*
verilen krsaltma); gov
olugmaktad'(rahathf'rmradtigiinerek haricinde bir de diSer
urt"terae uu
A;:,:t#rrannaverilenkrsaltrna);
'i;;il.
Pentium iqlemci bir bitgisayarla bu ige iicret yokrur- ttirk ielekom^
a iicret
kurulugla'na verilen
baglamaktayararvar.). iglemcininhrz dderiz. OnuntarifesiOeOS:00__rS:00 ;;;
i1;#ji, gibi faaliyetlerimizi tam
gok qok dnemli bir dzellik degit ama arasnda6 dakikada
I kontur;
1S,90,_ ir"OT"lir""yen uzantrtardrr. tr
ileriyi dtiqtnerek hzh olanitercih 0g:00saatleriur*ru.tutiigUnl".inO.
il;',"" ise bu organizasyonun
etmek yararltdtr. (Fiyatr ise 600 10 dakikada 1 konturdur]
(Kontur Tiirkiye,de

dolardan baghyor.).Bilgisayarrn

yam

bedeli 8.000

oldug.unu belirten uzantr

Tl'dir)

sra bilgisayardan g*acak
Demegimizdevarolanpentiu1
bildigimiz seslere geviren ve sadece bilgisayarve 56KUS
Robotics harici

verileri

birbirleriylehaberlesenMoDEMadh
cihaza ihtiyacrmrz olacak. piyasada
dahili ve harici olarak bilgisayars
ekleme yaprlabilecek gegiiler var.
Farkhhklan birinin bilgisayann ana

rJl

farcsmodem.verrTdeffi*rlTttffi;,.;;galqanbiruantrdrr.
;a;il::r"*"simizolusru.

yeni bir telefon hattr iie-internet
ba$lantrsrnr saSladrk. Doruk net
adindaki internlt ,.iui, ,ugtuyr.,
vasrtasr ile
f y,i Loyunru
-artrk
monte iiyelerimiz oernegimizinio!11nr,

kartrna, diperinin ise drgardan
edilmesinden geliyor. Esas farkhhl salonundan

htzhileyavagmodemdenkaynaklarur.
piyasada56
kbsp,hkmodemiermevcut

olup, diinyada ABD harig her illke
;'#;#gkererinin rumuzran ile
Srrageldi

sitemizin igerigine. Veb sayfasr
;i;;;;;;;n igin meslefimizin
bilgisayarkonusunda,,master,,unvanlr

3-5 kigisinden biri olan Abdullah

gAii?;y*ounlanile

lagtanaUite- ;ffi;ffiresimleri;

cekler, isredikleri adrese ilnfiilffi,
.intern"ete

Scanner,den

htlm dosyasrna
Word metinleri, Excel

ulagabilecekler, arama_taram"
J;ilil,iJ.....a".trn sitemiz olugtu.
ve yaygrn; ama uluslararasr standart yapabilecekler,
kendilerine
Sl_r"il;igerigine
yeni belirlendiginden uyum saglayrp emailadresial"Uif.*tf.ir.V"y3rolan
baktrgmrzda gu
iicretsiz
dosyalanUuimatcmtirntiin
satlamadrgr belirsiz. Onun iiin email adresine bakarak
-r_iffi#;amacrveg6revalam,
tenAite.ine

ililtiT#itr"il:l'i}#?#*fff 3ffifr;'#fr"**"p*v'a^"Li'"*r* t-il;';;.iiye
hl*

ristesi ve riyererin

50-150dolararasurdadr).oarraatqut
Eksperteri DemeEi olarak
T-ti31il:lff,son olusan yon"ti.,
hrzlardaki modem inremette gezerken daha 6nce
*,t
d;##;"
lryurdugum*--flUi
onur kurulu listeleri,
sabrtmtzr ve mali dururiumuzu internetle
lunyaya"uirrurr'ti..n"u ;;#ilanrmr.(Ti10nBilgisine
zorlayacaktrr' Uggenin son k.gesi sitemizvar.Doruknettarafind*l*
olarak srra internet servis edilen (bu girketin u"ri.ii.rina": i;;;;'*'""'
S-iurkiye,de tiitilntin girigi ve
saslayrcrdan (ISS) hizmet satrn yayrnlanmasr)
rit"rir-^io rrag

almayagelrnekredir. Turkiye'de
50'nin laiasiteye sahip. Bu
7
rVmn zrspmunt DERNEGI BOLTEN.
Mayu rraziran 1998
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TUTUN EKSPERLERI

oenxe6i
eULreNi
iiretimi,
7-Ege bdlgesi tanrtrmt ve bilgileri,
8-Karadeniz bdlgesi tanrtrmr ve bilgileri,
9-Marmara bdlgesi tamtrmr ve bilgileri,
1 0-Dopu ve Giineydogu tamtrmr ve bilgileri,
I I -Ttirkiye'de yabancr ttitiin iiretimi sortu ve

yrllaragdre da$rhmr,
I 2-Dtinyada ti.itiintiLn tarihgesi,
I 3 -Diinya qark tipi tUtiin flretimi,
I 4-Dtinyada flitiin ticareti,
15-Diinyada ttittin tiretimi ve ttiketimi,
1 6 -DerneSim iz faaliy etleri;
a) 35. Biiltenin iqerifi ile birlikte konularr
(elinizde tuttuS'unuz bu sayr 23 Haziranda)
intemette okuyuculanna sunulmugtur,
b) Ttitiin platformunun mevcut I 7 bildirisinin

tfimt,

17-Fidelikten hasada kadar tiitUn
yetigtiriciligi,
I8-Resimlerle tiitlin hastahklan tanrlan ve
miicadele gekilleri

Haziran aylnln baglarrnda internette
dolagrrken daha dnce Tekel'in sadece I
sayfadan olugan igeriginin; adresinin de
deSigerek yenilendi[ini sevingle grirdiik.
www.tekel.gov.tr adresinde girig sayfa
(Homepage) tasarrmrndan sonra, toplam
sadece 6 sayfahk bir site olmasr bile bize
heyecan verdi. Profosyonelce hazrrlandrpr
belli olan girig sayfasrndan sonra, igeri$inin
kuru ve doyurucu bilgilerden yoksun olmasr
eksi puan kazandrmakla

birlilte,

eSer sayfayr

hanrlayanlara iyi malzeme verilirse gok iyi
bir site olacafr da kesin. Siteyi olugturanlara
gimdiden baganlar dileriz.
Sitenin gu konulanndan olugtu$unu gdrdtik.
1-Tekel hakkrnda

Gdrev faaliyet yeri; Tekel'in Tiirk
ekonomisinde yeri; Yatrnmlar; Etkinlikler
(sayfa hazrlama a;amasrnda)

Diinya sigara endiistrisinde yer alan firmalar 19 -22 Ekim tarihlerinde,
/ isvigre'de btraraya geleceklerdir. Avmpa'mn ilk Ozel sigara
endustrisi ve ticareti fuanna, sigara iireticileri ve firmalannrn destek
vermesi beklenmektedir. Organizasyon, Tabexpo Koalisyon tarafindan
gergeklegtirilecektir. Bu koalisyon "Tobacco Journal International" ve

Geneva

"Die Tabak Zeitutg" tarafindan olugturulmugtur. Crgar Expo98, 4
b6liimden olugacaktr.
Sergi standr; Urtin vitrini; Sigara sempo4fumu; Ak$am yemegi
SIGARA SEMPOZYUMU
Sempozyuma katrlma iicreti 125 Amerikan dolar olup, (Kiqi bagrna)

21 Ekim Qarqamba giinii Olleden sonra baglayacaktr
Semporyum konulan g0yledir; Sigara Yapra$r (Yaprak tiittin); Sigara
iiretimi; Sigaranur pazarlanmasr; Sigarada vergilendirme

KONGRE PROGRAMI
GLOBALLE$EN ENDiiSTRiMiZ (20 Ekim 1998)
Konugmacr: Ulrich Herter (B.A.T) "Yeni y0zyrl igin global sorular"
Konugmacr: Daniel Donahve ( R.J. Reynolds Tobacco Co.) "Amerika
Birlegik Devletleri ile dtinyanrn diger devletleri arasrndaki kavganm tiitiin
endiistrisi iizerine etkisine bir bakrg"
Konugmacr: Ron Dennis (Mcloren) "Formula I ile tttiin girketleri
arasmdaki bagarrh ortakhk"

PAKETLEME VE PAZARLAMA (21 Ekim 1998)
Ba$kan; Henk van de Meent
Konugmacr: Tom Blackett ( Interbrand) 66Markaya ba$hlft"
Konugmacr: Thomas Reiner (Technische Fachhlochschule Berlin)
"Hafif materyaller ve bunlann tiittin endiistrisine etkileri"
Konugmacr: Maurizio di Robilant @esign Agency) "Paketleme"

Konugmacr: Prof. Dr. Henk J.L

-

Van

Lujk (EBEN)

"TUtiin

pazarlamasmda Etikler(Ahldki Degerler)

YAPRAK TuTtiN (22 Ekim 1998)
Baqkan: Noyan Giirel (Sunel Ticaret Tiirk A.g )
Konugmacr : Ian Snowden ( B.A.T ) "Yaprak tiitiiLn endiistrisinde global
ekonominin etkisi nedir? Yaprak tiitiin endiistrisindeki bu birlegme 21.

Ytzyrl igin yeterli midir?
Konugmacr: Allen B King (Universal Leaf Tobacco ) ,,Gelecek igin
giivenilir kaynaklar"

2- Urunler (sadece igki resimleri var);
3- Uretim bilgileri (hazrr depil)

4- Mali bilgiler
5- Organizasyon
6- Email (hazrr degil)
Sizleri evinizden, igyerinizden diinyaya bir
pencere agmay4 bilgiye veya arayaca$mz her

Konuqmacr: Gustav Stangl /

(DIMOIg "Dogudaki kaynaklar,'

Konugmacr: Andrew Staniskowski (ITM poland) ..yaprak tiitUn
iqlemesindeki dewim (de[iqim) nerede?
Konugmacr. Jim Breslin / (Wolverine) "Topraksz iiretim.',

irnnriu

yoksunsaruz, biiyiik gehirlerde yeni yeni

vE FABRiKAsyoN (22 Ekim 1998)
Bagkan: David Webster (Filtrona Ltd.)
Konular: I -Hangi yanhqhklardan kagrnmahyrz? 2-ureticileri miicadeleye
davet 3-Lezzeti (tadr) kaybeunesinin da[rtrmr azaltu;erk. 4-Rekonstite
ti.itiiLn. S-Yerlegik (Ahgrlmrg) iirtinde yeni kullammlar 6-Kaliteli Giivence,

olugan ve saati 1.000.000. TL olan

Bir Philip Morris

$eye davet ediyoruz,

O

imkandan

internetcafe' lerden yararlanarak intemette

baglanmak veya dernegimizin toplantr
salonunda internette gezintiye davet
ediyoruz..

Yaklagrmr_

DIGER KONULAR.

t-Alkol endiistrisinin her iki endiistri iizerindeki negatif etkilerinin
tart6ilmasr.

2-lgiciler (Sigara igenler) Kimdir? Tiitiin end0strisi ne yapabilir?
3-E.T.S. Bilim ve sizce bunun anlamr nedir?
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rUrUxUx MEN$Ei vE rARiHCEsi
kagakqrhgn meni salahiyeti; o vakitteki

Qeviri:Yrlmaz ATABA$
TUTUN EKSPER|
Salih Zeki'nin Tiirkiye'de

gafil hiiktimet tarafindan ecnebi Reji

(s)

daha uzatrldr. Anadolu istiklal harbi
devam etti[i miiddetge iggal altrnda

qirketine verilmiE oldufundan inhisar
idaresi, memleketin sabrkah topluluSundan teqekktil ettipi, kendi kolcular
siiriisii marifetiyle her kesin gahsrna ve

hiiktimettarafindan idare edilerek geliri
maliye hazinesine ahndr. Milli zaferi

ailelerin haremine kadar tecaviiz

miiteakip biiyiik Gazimizin iktisadi

g:TT ;n*#i:,fff:;?:ll:",1tr

irgatr igeren nutku agmalanyla 17 $ubat

Tiitiinciiliik

adh Osmanhca kitabrndan Qevrilmigtir.

ikinci siirevman,m sartanat
tesadiifHicri 1099 senesinde ilk defa bulantartrgmave
adam 6ldiirmelerin_
tiitiindenvergialrrmamayabaglayarak den ecnebilerin
menfaatine binlerce

olmayan memleketlerimizde tiittin
idaresi reji hesabrna olmak iizere

1923 tarihinde agrlan izmir iktisat
Kongresinde vilayet memurlan ilk
feveram reji idaresi aleyhine gcistererek

devletge iiretimine t:tp"."
.ir.il rrurr.t". rtinrr, memleketin on binlerce
verilmigtir.osmanhmemleketindeilk geng evladr mahvolur
ve fakat bu
defatiittin ekilenyerlerin.R.meli'nd"
kimseye
mesuliyet
tertip
!u"d"n
Yenice ve Krcaali havalisi olduSunu
eaimezai.
ve ilk tiitiin vergisinin "Gtimriik Reji idaresi megrutiyetin
ilaruna

Aciz; kaleme aldrgr ilk mazbata ile Reji
idaresinin, ikinci mazbata ile de i[gar

kadar devam eden}4 senelik zaman
zarfinda bu yiizden elli altmrg bin Tiirk

ve iltizam usuliinun kaldnlmasr ve
idam olunmasmr etkili sebeplerden

Resmi" namt altmda ahndrprnr
tarihi

kaydeder.

ragit

Abi'aziz' in'k

seneleri olan g"n"i"in
telef ve sakat oidugu o
Miladi 1862tarihinekadardevameder
famanki, basrn ve milletvekilleri
ve o tarihten itibaren devletge daha
tarafindan
Bu hal

rsrarla iddia edilrnigti.

ziyade gelir elde etnek

l*:."dw_?
idaresi Rusumat yan-i
Giimriik
Dairelerineterkedilmigtir..
^
1873 ylmda ilk defaliitiin

itiniyetinilamnamiiteakipmilletin
krgrnr* ve kini en fazlazalim reji
iaui"ri"" diiniik olduf,undan, ilk
meclisimebusandahtiktimettenrejinin

tekeliniiglefinekimtiyaayakly*d:{ kaldrrrlmasr
rsrarla talep edilmeye
yiiz bin lira kargrh$rnda Hrristaki
uuilunor. o srrada tiitiin idaresi
zo$afusismindebirbankereverilmig
hakkinoa hiikiimete bir gok taraftan
ise de iyi netice elde edilemediEinden
tayilra* veriliyor ve milyonlarca lira
bilahare bandrol usuliiyle idare
iirt-u g"ti, gdsterilerek bandrol
edilmeve baqlanrlmrgtrn ttJ! yrhnda
;;;iunur yiiriirliise girmesi tavsiye
tiitiin krymaya mahsus-fa-o{lll. .airiy-au.
o vaktin Maliye Bakanr

her ;;;r, Umumiye ,yi ytinetmedigin_
fabrikaya icabma gdre birer ikiger vergi
;; ;" reji girketine bir gok tawninat
memurutayinedilmi$tir. vermesi
gerekti[inden ve bandrol
yaprlmasma ruhsat verilm.ig ve

otuz sene devam edenbu ecnebi
*rrura*aaagelirteminihtiktimetge
Reji idaresi; memleketimizcte zulmiin,
iirni,
bahisle imtiyazrn
adam iildiirmenin,.
"oilr""aipinden
i"rrrJil-"rine
onay vermemiqtir. Bu
..ti$y.:t
yolsuzlupunbirtimsali idi. Reji idaresi
,.L.pr"i.tiy-miiddetininbitimi olan
( Funsalaa) denilen gizli hesabrnda
it
sab'
ay devletin en biiyiik memurundg
u" ot u.*ur etnek zorunlu oldu.
kiigiisiine kadar
senesinde Balkan savaqr

u:

her

fi ;;ilil;;;;ye

gn
biivtik.tiFglfl" '--igr:

riigvetler vermek suretiyle

igind! Edirne,mizin Bulgarlardan
belirtmek gerekir ki, l113tt.
hiikiimet turtu.rr-masrnategebbiis edilecepi
dairelerinde ve matrtlmlf erlg
maliye hazinesinin
hiikmtinii yiirtiterek menfaatlerini ""rnlro"
Joil"ugrndan dolayr hiikiimetge reji
temin etmeye gahqndr.
idaresinden bir buguk milyon lira
Zunanmtiiti,inlerindenbirklrl*T
;f;;"r, zorunluluk oldulu igin
kymetini 20-30 pangibi

fiyatla irkfr!|;il1*r"',".frrr*"n"A*
ellerinden alrr ve kalan krsmrnr
;;;;iun,nuyan bir kararname ve
ambarlardagiirtidiiktensonrayakardt.
ile rejinin imtiyazmiiddeti
Tiittin inzibattnrn temini ve *r"i."
iqii *ihinaen itibaren-on beg sene
12 rUrON EKSIERLEN onNisGI BOLTENI MajtuHaziranIggS
dizi

milletin hissiyatrna terctiman oldular.
iktisat Kongresinin Tarrm
Komisyonu mazbata memuru Mehrur

dolayr enctimenimiz namna kongreye
arz ve teklif etmig idi.

Kongrede rejinin kaldmlmasr
oybirli$ ile alkrglarla kabul editnig idi.
Tiitiiniin idarcsinde hiikiimetge bandrol

usuliinun kabulii igin memleketimiz
tticcar ve ziirras ve basm hrafindan pek
gokgahgmrg ve bu husustaBfiyiik Mil-

let Meclisinc e 0zelkanun grkarrlmrg
ise de bandrol usuliinun kabuliinden
sonra dahilde bir gok tiitiin fabrikalan
yaprlaca$rnr ve bu usul fena netice
verirse telcar inhisara ddniigiin, pek zor

ve masraflr olacalmr dikkate alan
htiktimet; devlet inhisarr (tekeli)
usuliiniin beg sene tecriibesi liizumunu
meclise teklif etmig ve 26 gubat I 925
tarihli kanun ile tiitiin idare etmeye ve

sigara ka$rdr inhisanna muvafakat
edilmigtir. O tarihten beri dahili tiitiin
sarfiyatr; maliye bakanma balh olmak
iizere kurulan tiitiin inhisar idaresi

tarafindan idare edilmektedir. Bir
taraftan, tiitiiniin devlet idaresine
gegmesi ve inzibatrnrn jandarmalar ve

polisler tarafindan temin edilmesi ve
diger taraftan sigara ka[rdrnm inhisar

altrnda bulunmasr sebebiyle
memlekette kagakgrhk pek ziyade

azalmrg ve inhisar (Tekel) idaresinin
safi geliri tiitiin, sigarakagrdq tdmbeki
ve enfiye vergisi de dahil oldu[u halde
yaklaqrk I 7 milyon liraya ulagmrgtrr.
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i.

TURK rUrUruU KEND| UlxesiruoE

PAZAR|NDAN KOVULACAK VE EN AZ

TUTUN DURUMUNA

i

4r, *filiri:

ulkemizde sigara uretmekte oran yabancr girkeflerre

;;i,"i'sigara fabrikararrnrn ozelestiritmesinden

yararlanacak gok utustu girkeuer, Tiirkiye,de
Ekicirutun
piyasalarrndan yaprak ttrtun atmakta
girke'erte

olan

siGARA

rUrerileN

ousunul-ECi[rii.

ozellegtirilmesi soz konusu olan Akhisar

ortaktrk veya igbirligi halindedirler. Bu
iirt

kenditerinesiparigverengokutustusigaraureticiterinin
"tt"r'
dikte ettikteri'atrm potitit<ir"i,n" uymak zorundadrrtar.
ozettikte arrm miktari u" iiv"t duzeyi bakrmrndan
ba$rmsrzhareketetmekimkanrnaaslasahipdegildirler.

sigara
ron,lno" Yaprlacak 6zellegtirmenin ragrnrtmaz sonucu
ion oracar.ti. olarak gok ulusiu girretter yalnrz sigara ig

fabrikastntn yrlhk uretim kapasite_si,
ilk 3 yrhn

22'000 ton, onuncu ytla kadar 25.000

,,o

Kullanrm hakkr devredilecek Samsun ve yeniharman pazanmtza hakim
olmakla kalmayacaklar, Ekici
markalanntn yrlhk satrgr 23.000 ton dolayrndadrr.
tuti,in piyasalanno"

rosrll"r, bu piyasalarda
nun' Turkiye' de 3 yrl bekledikten sonra kendi olugaca.k fiyat drizeyl"ri-ni
u" ihrag fiyagarmrzl
markalanndan sadece 3.000 ton uretmek igin
kendigrkartirrna 96;; t;iirLmekte kargr konutmaz
oulabrikaya ortak olmak
B.A.i.;

istedi$ine inanmak mumkiin

d"bitd;

B.1 T' nun_ bug[in ifade edilmese de gergek
hedefi
gudur' B'A'T',rakiplerininTurkiye'deAr"-rit"nnarmani

tek

giii

konumun'a getecerrerair.

3. TURK TUTUHU Unerin1;i
BUyUK 6t-gUoe
- - -- ' r
ile urettikleri ve ithat edecekleri sigaratara
KtstrLANAcAKTtR.
;k;b"i
edebilmek igin, To 100 Turk Tutinu ire uietiLn Ozellegtirme yaprtrive
bazr Tekel markalarrnrn uretim

degit, Amerikan harmanlr
hakkr devrediiilie, zooo; ril,rrann bagrnda
ig tuketimde
markalartntn uretimine ve. sattgrna a$rrhk
verecektir- kullanrlacak Ege, Marm'"i", r"r"oeniz, Do$u ve
sonugta samsun ve Yeniharmln ur""tiri
cunevdopy tutu-nrerinin iopr", miktan en gok
40.000
olarakazalacak
sigaratarrn

k;n;i
k"g;lh;;
ve bu markarar ig piyasadan sirinecektir. ton oracaktrr.
Bunun aksini beklemek mintltta o"gJ"ir... y".nt-tr tutun
ihracatunda son yrilarda g6ruten artrgrn,
Anlagmada bunu onleyecek bir. hukum yokiut'gunru Tekel elinde
oiritmij
sLlt-ann org atrcrtar igin gekici
yetkililerin boyle bir kaygrsr yoktur.
kogullar
ucuz
fiyalarta tasfiyesinin sonucu
eok
Akhisar'tn ve giderek di$er bazr Teket sigara o1d'ugu, .ve
bu iatrglar;;;il; yurt drgrnda biriken
fabrikalanntn ozellegtirilmesil bazr retei
mart<alairnrn stoklinn onumuzdekiyrllarda yeni urun Turk tutunlerine
kullanrm hakkrnrn devrisonunda, harmaniarrnoa
% a5 rakip oraca$r dikkate ii,n,rr", yaprak
tutun
Virginia ve Burrey tutihune mukabir sadece
ihracatrmrzda-onemri ve tarici gerigme
rsiwi
"t"
bekremek
igin
tiitunu igeren blended

sigar-alar Ttlrkiye' de i9 piy;;;y;
n"gg! yoktur. yaprak tiitun ihracatrmrzrn
surate hakim oracak ve Turk tiitunu renoi'uir<lsinie 1i!r_qi1
100.000 - 110.000 ton duzeyinde

sigara pazarrndan kovuracak,

tutun durumuna

iut"tir"n ootgut;k
-

"n ".
dOgur0lecektir.

1.-99-{

-uLUsLU flilfF-T_L_qR.EKici
PIYASALARINDAVE
inRRcRrrR

rUrUH

eiiarunii;ffi
9IKARLARINA GORE BELiRLEyEce[iii'dti-C
- I E^ vv.'
HAL|NE GELEGEKT|R.
-

seyredece!i

anragrrmaktadrr.
Bu durumda igerde Turk tutunu kullanrmrnda
meydana

geren ve.ozeilegtirme durdururm"rr"
r,,rr"n"r"r
surece$i kesin oian g"tit"r"o"n dogacak
olumsuz
sonusla.n ihracata
;;heyecegi
yadsrnamaz
"bir sergek otarak ortaGorr.
sonigblarak 2000;;t;t'i"i,n u"s,nda
vurdumuifil

t;;i

rATAN EKSzEMEN DERNE1| B|uLTENI
MayuHaziranIggS
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i9 tiiketim igin 40.000 ton, ihracat iCin 100.000 1{0.000 ton olmak tizere toplam 140.000 - 150.000
ton tiitiine gereksinim olacak ve Tiirkiye' nin ytlltk
tiitiin Uretiminin bu dUzeye indirgenmesi zorunlu
hale gelecektir. Agrkga g6riiliiyor ki yurdumuzda
Tiirk tiitiin U ii retimi 6ntim iizdeki ytllarda ii rkiitUcU
boyutta azalacakfir.
4. OZELLE$r|RME BtiyUK EKici xirleuninit
DAYANILMAZ GELiR KAYIPLARINA UGRAMASINA
NEDEN OLACAKTIR

Ulkemizde tUtUn Oretimi 500.000 ailenin yani yaklagrk

3 milyon vatandagrn

bUyUk b6lum0niin bagltca gelir

kayna$rdrr.

Tekel sigara fabrikalannrn 6zellegtirilmesinin yurt
iginde Tiirk tUtUnii tiiketimine ve dolaysryla Ttirk
tiitiinii iiretim miktanna yapaca$r olumsuz etki
nedeniyle biiyiik ekici kitleleri tiitiin tanmtnr terk
etmek zorunda kalacak ve bu vatandaglanmrz
dayanrlmaz gelir kayrplanna u$rayacaklardrr.
Ozellegtirme, sonugta bu vatandaglanmrzrn ekonomik

ve sosyal yagamlarrnr tahrip edecektir. Bu nedenle,
yeryUz0nde belki de yalnrz TUrkiye' de Tekel sigara
fabrikalarrnrn 6zellegtirilmesi konusu TUrk tUtUn
Ureticisinin kaderinden soyutlanarak herhangi bir
ozellegtirme konusu olarak ele ahnamaz. Tekel sigara
fabrikalarrnrn Ozellegtirmesi konusunun asla g6zden
kagrnlmamasr gereken odak noktasr budur.

) cari harcamalara ve / veya drg borg ddemelerine
kaynak sa$lamak oldu$u agrkga g6rtilmektedir.

III.YASALAR,

TEKEL

SIGARA

FABR| KALARTNTN 6ZellegriniLMesiHe
inlxaru vERMEMEKTED|R

'

1-Tescil edilmig krsa adr " Tekel olan TUtUn, TUtUn
Mamulleri Tuz ve Alkol lgletmeleri Genel MUdUrlUgU,
sermayesinin tamamr devlete ait olan bir Kamu lktisadi
Kurulugu ( KIK ) dur. Bu nedenle, sermaye yaprslnl
de$igtirecek bir girigim, yani hisse satrgr, 4046 saytll
yasanrn 1. maddesinin son frkrasrna g6re, ancak bu
konuda grkarrlacak Ozel bir yasa ile mUmkUn olabilir.
2-Tekel' in kamu hizmetleri ile do$rudan do$ruya ilgis
olan Akhisar Sigara Fabrikasr ile marka sahibi oldu$u
Samsun ve Yeniharman sigaralarrnrn igletme hakkrnrn,
ekonomide verimlilik arhgr ve kamu giderlerinde azalma
sa$lamak gibi bir gerekgeye dayanrlarak Ozellegtirme
Y0ksek Kurulu karan ile dzellegtirilmesi mUmkUn degitdir

3-Tekel, kamu hizmeti veren bir kurulug oldu$u

igin

verdi$i bir hizmetin 6zel kesim tarafrndan yaprlmasrna
imkan verecek igletme hakkr, imtiyaz sayrhr ve ancak

imtiyaz sOzlegmesi ile devredilebilir. Bu imtiyaz
s6zlegmesinin ve gartlarrnrn Danrgtay denetiminden
gegmesi garttrr.

T.OzELLE$riRMENiN rURK TUTUTcULUGUNE VE UIxe EKoNoMisirue SAGLAYACAGI
BiR YARAR YoKTUR
TEKEL Sigara Fabrikalarr kir eden ve devlete yUk
olmayan kuruluglardrr. Ne gekilde yaprlrrsa yaprlsrn
dzellegtirme yoluyla bu kuruluglann kinnr gok uluslu
girketlere brrakmanrn ya da onlarla bolUgmenin veTUrkiye Sigara Pazarrnr onlann insafrna terk etmenin haklr
sayrlabilecek ve ciddiye ahnabilecek hig bir nedeni yoktur, bugOne kadar da b6yle bir neden agrklanmamrgtlr.

Ozellegtirme, T0rk TUtUnU ve tUtUn Ureticileri ile
sektOrde gahganlarr gok a$rr bir gekilde etkileyecek
olmasrna kargrn, Milli Ekonomiye ek ve kahcr bir katkl
sa$lamayacakfi r. Q0nkU, Devletin tahsil edecegi vergi
miktarr, fabrika sahibinin degigmesi ile degigmez.

Bu 6zellegtirmeden dogacak en 6nemli fark,
6zellegtirilecek fabrikada Uretilecek sigaralarrn
satrgrndan sa$lanacak k3rrn tamamrnrn yurtta kalmasr
yerine, hisseleri oranrndaki b0l0mUnOn gok uluslu ortak

tarafrndan yurt drglna transfer edilmesinden'ibaret
olacaktrr.

Tekel Sigara fabrikalan

n

I

n dzellegti rilmesi kon usu

iizerinde rsrarla durulmaslnrn bagltca nedeninin,
Tekel markalannrn mlinhastr kullanrm hakklnrn
devrinden bir kereye mahsus olmak iizere elde
edilecek toplu gelirle (Akhisar anlagmast igin
Samsun ve Yeniharman markalanna kargthk 71
milyon dolar + 29 milyon dolar = ,|00 milyon dolar

14
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4-T0rkiye'ye ithal edilecek yabancr sermayenin, Ulke
gaprnda Tekel tegkil edecek faaliyetlerde bulunan
kuruluglarda gogunluk hissesine sahip olmastna yasa
imkan vermemektedir. Tekel'in kuracagr higbir igtirakte

yabancr orta$rn pay % 50 yi gegemez.
Bu nedenlerle Akhisar Sigara Fabrikaslnrn ortakhk tesis

suretiyle Ozellegtirilmesi, Samsun ve Yeniharman
markalartnrn kullanrm haklarrnrn devri yasal olaral
imkansrzdrr.
Bu konuda Tekgrda ig Sendikasrnrn agtrgr y0rUtmenir

durdurulmasr ve iptal davalan sUrmektedir. Dava
sonunda ortaklrk suretiyle Ozellegtirmenin ve ik
markanrn kullanrm hakkrnrn devrinin yasalara uygun
olmad

$ na karar verilirse, H U k0 metin, benzer kararlar
uygulamamak igin, yapllmrg olan uygulamalann ger
d6n0lmez bir agamaya geldigi, bu nedenle yargr
kararlannrn uygulanmasrnrn mUmkUn olmadr$r, gib
bir gerekgeyi bu dava sonucu igin kullanmasr mUmkiin
olmayacaktrr. QUnkU Akhisar Sigara Fabrikasrnde
r

r

Uretim yoktur, makine ve ekipmanlar igin henUz
herhangi bir harcama yaprlmamrg, makinelerin
montajrna bile baglanmamrgtrr.
Mecliste yaprlan konugmalardan ve basrnda yer alar

haberlerden, Bagbakanlrk YUksek Denetleme
Kurulunun Akhisar Sigara Fabrikasrntn % 52 hisses
ile Samsun ve Yeniharman markalarrnrn kullanrm
hakkrnrn BAT firmasrna devri hakkrnda ivedi bir rapor
vermek gere$i duymug oldugu dgrenilmigtir.
l,

TUTUN EKSPERLER|

oenrueGi
eULreNi
YUksek Denetleme Kurulunun d0zenlemeyi zorunlu satacaklan ttitiin bedellerinden bir krsmt ile
gordU$U mutat drgr bu raporunda, sdz konusu taksitler halinde kargllamalan imkanl verilebilir. Bu
Ozellegtirmenin yurt ekonomisi, TUrk tUtUncUlUlU ve suretle proje, Tekel' in gok uluslu bir girketle de$il
tUtUn iireticileri igin do$uraca$r sosyal ve ekonomik Akhisar bdlgesi tiitiin iireticileri ite kuracagt
olumsuzluklarla b6yle bir anlagmanrn hukuki zaafna ortakhk taraflndan gergeklegtirilebilir.
ve sakrncalanna dikkat gekildigi anlagrlmaktadrr.
Tekgrda ig Sendikasrnrn agmE oldugu yiiriitmenin V.YAPILAN 6I,I RruIA$MANIN YUNUNIUGE
durdurulmasr ve iptal davalannrn gerekgeleri ile KONULMAYARAK |PTAL EDILMES| GEREK|R
Tiitiin Platformunun bu konuda dteden beri ileri
siirdi,i$ii gdriiglerin, Bagbakanllk Ytiksek Akhisar Sigara Fabrikasr igin yaprlan 6n anlagmanrn
Denetleme Kurulu ivedi raporunda ileri siiriilen gartlan hakkrnda bugUne kadar resmi sayrlabilecek bir
gdriiglerle aynl istikamette old u$u g6rii lmekted i r. agrklama yaprlmadrgt igin elde edilen daha dogrusu
elden ele dolagan gayri resmi bilgilerle ve basrnda yer
rv. TEKEL BU yATrRrMt GER9EKLE$TIRMEK alan haberlerle yetinmek zorunda kahnmrgtrr.
igitt gox ULUSLU siclne 9IRKETLER|NE Bu bilgilerin yetersizliginin veya tekzip edilmemig
olmalarrna ra$men, varsa yanhglarrnrn sorumlusu,
MUHTAQ DEGILDIR
kam uoyunu b6yle bir konuda karanh kta brrakmayr tercih

Bir taraftan gok de$erli tagrnmaz mallarrnr paraya
gevirirken di$er taraftan;

-

Menemen' de kullanrlmaz durumda olan eski bir
kiremit imilathanesini, tUtUn deposu olarak kullanmak

gerekgesi ile milyadar Odeyerek satrn alan, kullanrlabilir
hale getirmek igin milyarlarca lira onanm masrafr yapan,
- SUmerbank' rn SUmer Hah Anonim $irketi' nin
TagkdprU jUt ipli$i Fabrikasrnr satrn alan,
- Rothmans Ingiliz $irketi' nin yerliortaklarla birlikte Bitlis'
te kurdu$u ve zarar edince kapatt$r sigara fabrikasrnrn
makinelerini satrn ahp bu makinelerle BEST sigarasrnrn
Uretimine baglayan,
- 100 milyon dolar de$er bigildi$i agrklanan Mecidiyek6y
Lik6r fabrikasr arsasrnr satrlabilir hale getirmek igin,
Bilecik' te yaklagrk 25 milyon dolar harcayarak yeni bir
lik6r fabrikasr kuran,
- Beyaz Rusya' da kurulacak sigara fabrikasr igin 80
milyon dolar harcamayr kabul eden,
Tekel' in, Akhisar sigara fabrikasrnr gahgrr hale getirmek

igin harcama yapmasrnrn, devletin Oncelikli igleri

eden yetkililerdir.

Tekel Sigara fabrikalannln iizellegtirilmesi Tekel
markalannrn Uretim hakklnrn devri TUrk t0tUnUne
ve Tiittin Ureticilerimize hig bir zarar vermeyecek
olsaydr, hatta TUrkTiittincUlU$ii ve iilke ekonomisi
igin yarar sa$layacak olsaydl ve yasalar bu
dzellegtirmeye imkan verseydi bile, <in anlagma
oldu$u siiylenen b6yle bir metin asla yiiriirlii$e
konulamazdr.
9unku ;

i-gocuNLUK HissEsi

goruluslu

oRTA6A

BIRAKILAMAZ
Ortakhk anlagmasrnda, TUIUn0n, Ureticilerimiz ve yurt
ekonomisi bakrmrndan tagrdr$r 6nem 962 On0nde
tutularak, stratejik ticari kararlarda Tekel' in kontrol
hakkrnrn bulunmasr, Tekel payrnrn en az o/o 51
olmasrnrn sa$lanmasr gerekirdi. Halbuki go$unluk
hissesinin gokuluslu ortak girkete brrakrldr$r
gOrUlmektedir.

etmek imkansrzdrr.

Ustelik hisselerin % 52 sinin gokuluslu orta$a brrakrlmrg
olmasr, bu orta$rn isteminin de$ilTekelydnetiminin bu
y6ndekitercihinin sonucudur. B6yle oldu$u igin, Tekel'

Qok uluslu girketin orta$t olmadan bu fabrikantn

in Akhisar ve Samsun - Ballrca sigara fabrikalannrn
tamamlanrp Uretime baglatrlabilmesi gerekgesini

arasrnda yer almadr!r g6r0g0nU hakh bulmak ve kabul

tamamlanrp Uretime baglattlmast miimk0ndUr.
1 - Tekel yurdun muhtelif yerlerinde belkide saystnl
ve bugUnkU rayigle toplam de$erini kendisinin de

bilmedi$i birgok miilkiin sahibidir. Bunlartn
birgo$u kullanrlmamaktadlr ve yok bahaslna elden
grkanlmaktadrr.
Tekel' in bunlardan sadece birkagtnl paraya
gevirerek elde edece$i gelirle, Akhisar Sigara
fabrikasrnrn makine ve ekipmanlannt satln allp
monte etmesi ve fabrikayt gok klsa bir siirede iiretime baglayabilecek hale getirmesi miimkUndtir.

2- H0kiimet isterce, Kardemir drne$inde otdu$u
gibi, biilgenin tiitUn iireticilerini Akhisar sigara
fabrikasrna ortak edebilir. Ureticilere ortakhk
paylannr, belli bir siire iginde (mesela beS ytlda)

kullanarak, ortak girigimci bulmak amacryla Tekel' in
firmalara g6nderdi$i davet mektubunda "Tekel' in
kurulacak girkete

o/o

25 - 49 oranrnda sermaye payr ile

igtirak edece$i " bildirilmig, BAT ile yaprlan ve 6n
anlagma oldulu s6ylenen metinde ise " Tekel hissesinin
% 5 e kadar dUgmesi " haline yer verilmigtir.
Tekel y6netiminin, igin baglang

rcr

ndan beri, bu ortaklt kta

kendisine insiyatif ve kontrol imkanr sa$layacak
go$unluk hissesine sahip olmak gibi bir amacr ve
kaygusu olmadr$r agrkga gdrOlmektedir. QOnkU hakim

olan anlayrg ve ulagrlmak istenen son hedef, Sayrn
Genel MUdUr tarafrndan agrklanmrg oldu$u gibi,
devletin sigara Uretiminden gekilmesi ve Tekel Sigara
Fabrikalannrn tUmden 6zellegtirilmesidir.

Halbuki Akhisar sigara fabrikasr igin kendisi ile 0*
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rUrUn exspenleni
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eULreNi
anlagma yaprlmrg olan BAT $irketi, Polonya
Hiikiimeti ile aynr konuda % 33 lUk hisse kargrh$t
bir anfagmayarazt olmugtur. Polonya gibi bir iilke
bunu saSlayabildiyse, Tiirkiye gibi tiitiiniin gok
dnemli oldu$u bir Ulkede, Tekel aynt girketle
kuraca$r ortaklrkta goSunluk hissesini elinde
tutabilirdi ve tutmalrydt.
2-MAK|NE VE EKIPMANLAR igir tAO MiLYON $
GEREKL! OLDUGU DO6RU DEGILD|R.
On anlagmada, fabrikantn Uretim kapasitenin, ilk U9
yrlda 22.000 ton / ytl, makine ve ekipman igin gerekli
yatrnm tutannrn 180 milyon $ olaca$t belirtilmektedir.
Gerekliyatrnm miktart konusunda Tekel' den sorumlu
Devlet Bakant EyUp Agrk ve TekelGenel MlldUr0 farklt
rakamlar ifade etmektedir.
Bakan, 9.12.1997 de Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdag0l'
Un g0ndem drgr konugmasrna verdi$iyanttta, Akhisar

kapasitesinin ilk 3 yrlda 22.000 tona, on ytlda 25.000
tona ulagmast ongorulmugtur.
Miinhasrr kullanrm hakkrnrn devredilece$i Samsun ve
Yeniharman sigaralarrnrn '1997 yrh satrg miktan yaklagtk

22.000 ton diizeyindedir

ve

bu sigaralartn

harmanlarrnda % 100 TUrk t0tUnU kullanrlmaktadtr.
Yaprlan anlagmada;

1- Bu iki markanrn TUrkiye' deki satlg miktartntn
korunaca$rnr,
2- Uretimde o/o 100 T0rk tUtUnU kullantlaca$tnt,
garanti altrna alan bir hUkUm bulunmuyor.
Halbuki kendisi ile ortakhk kurulacak olan B.A.T. girketi,

T0rkiye gibi tUtUncU olmayan ve tUtUnUn onu Ureten
halk igin TUrkiye' deki gibi hayati derecede Onemli
olmadr$r Polonya' da hUk0metle yaptt$t anlagmada "
Polonya pazarrndaki sigaralann en azo/o 40' tntn yerli
t0tUn igermesini, mevcut markalann 0retiminin devam

iddiasrnr tekrarladt.
Tekel' in 1997 yrh 19 Mayts'tnda Oretime baglayan yeni
Samsun - Balhca sigara fabrikastnda 2 adedi 100 mm,
4 adedi 85 mm lik 9000 dakika devirli 6 adet sigara
Uretim makinesi bulunmaktadrr. Bu altt makinenin itg
vardiyada yrlhk Oretim kapasitesi 18.000 tondur.

etmesini ' taahhUt etmigtir.
Akhisar fabrikasrnrn Uretim kapasitesi baglangtgta
22.000 ton olaca$rna g6re, B.A.T.' nun baglanglgta
Samsun ve Yeniharman sigaralanndan bagka higbir
sigara Uretmeyece$ine, kendi markalartntn Uretimine
0g yrl sonra baglayarak onuncu ytltn sonunda 3.000
ton Uretime ulagmak amacryla bu ortaklt$a girdi$ine
inanmak mUmk0n de$ildir. Birinci b6liimde
agrkladr$rmrz gibi, B.A.T. giderek Amerikan harmanlt
kendi markalannrn Uretimine a$trltk verecek, bunun
kagrnrlmaz sonucu olarak bu iki sigarantn Uretimi
sUratle azaltlacakve bu ikimarka ig piyasadan silinecek

Bu verilere dayanarak Akhisar sigara fabrikastnda

ya da yalnrz isimleri kalacaktrr.

ulagrlmak istenen yrlhk Uretim kapasitesinin, fabrika Ug
vardiya galtgtrrrlarak 9.000 devir / dakika 8 sigara imal
makinesi ile sa$lanabilece$i matematiksel bir sonug
olarak ortadadtr.

BUGUNKUNDEN DAHA FAZLA OLACAKTIR " diyen

sigara fabrikasrnr kastederek " O fabrikantn yaptlmast
igin 150 milyon dolara ihtiyag var, aynca 100 milyon
dolan da igletme sermayesidtlgUnUrseniz, 250 milyon
dolarhk yatrrrma daha ihtiyag var' dedi. EyUp Agtk;

14.1.1998 de TGRT nin Alternatif programtnda "
fabrikanrn agrlmast igin 250 milyon dolar laztm "

nlin 31.3.1997 tarihli Milliyet
gazetesinde yer alan agtklamastndan ve Tekel

Tekel Genel MUd0r0'

gore Samsun - Balltca
sigara fabrikasr igin 97 milyon Markltk makine ve
ekipman ihalesi yaprlmrgtrr. 97 milyon D.M., makine
ve ekipmanlann sattn altntp monte edildi$i sOre igin
yaklagrk 55 milyon dolara egiftir.

yayrnlarrndan anlagrldr$tna

Samsun - Balhca fabrikastna ait bu verilerden hareketle,

Akhisar fabrikasrnda hedeflenen uretim miktartna
ulagmak igin 9.000 devirliS adetsigara imal makinesinin

yeterli olacalr anlagllmaktadtr. Buna gdre, Akhisar
fabrikastntn Uretime baglamast igin gereken yatnmtn
tutart, 150 veya 250 milyon dolar de$il yaklagtk, 55
milyon dolar / 6 x 8 = 73 -74 milyon dolardan ibarettir'
Resmi a$rzlar taraftndan ifade edilen 150 ve 250
milyon dolar yatlrlm gideri kesin olarak abartth
rakamlardtr.
3.SAMSUN VE YENiHARMAN SIGARALARTNIN

Teke-Tek programlnda " OzELLEgTiRME
SONUCUNDA YERLi TUTUN KULLANIMI
Bakan, asltnda buna kendisi de inanmryor olmall
ki sonralan " SAMSUN S|GARASININ SATI9INDA
BiR MALMA OLURSA, SAMSUN 216 YI P|YASAYA
SURER|Z " demek zorunda kalmptlr. Ustelik buna
imkan olmadr$r halde.
Tekel Genel Mtidiirii ise, Ege TV' de bir agtk
oturumda kendisine bu konuda ydneltilen soruya
.. TURK TUTUNUHOEN YAPILAN S|GARALARI
yanrrnr
siLAH zoRu ile iginecEK DE6iLiz
verebilmigtir.
Sayrn Bakantn ve Genel MiidiirUn, 6zellegtirmenin
Tiirk tiit0nii ve tUtiin iireticileri igin do$uracaSI
vahim sonuglan, 6nlenmesi imkanslz mukadder
bir akrbet olarak g6rdiikleri, bu nedenle de bu
akrbeti hig olmazsa erteleyecek ve hafifletecek

"

6nlemlere bile sdzlegmede yer vermedikleri
g6rtilmektedir.

4. SAMSUN VE YENIHARMAN MARKALARININ
KULLANIM HAKKININ FABR|KA UNCTIUC

Unerim MiKTARtNt vE BU S|cARALARDA BA$LAMADAN DEVR| YANLI9TIR.
KULLANILACAK TURK TUTUN ORANINI Samsun ve Yeniharman markalartntn mOnhastr

KORUyACAKHigeinXUXUMYOKTUR kullanrm hakkr Tekel tarafrndan 100 milyon dolara
Anlagmada, Akhisar fabrikasrnrn yrllrk 0retim devrediliyor.Tekel'e100milyondolann71 milyondottrg
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pegin ( yani anlagma yUrUrlUge girince ) , 29 milyon
dolan Uretime gegigte ( yani anlagmanrn y0rUrl0ge
girmesinden 3 yrl sonra

)

Odenecek.

Pegin Odemeden s6z edildigine g6re, iki markanrn

0retime

baglamasr beklenilmeden, anlagmanrn
yUrUrl0$e girdigi tarihte, Tekel' in elinden grkmrg
olacaktrr. Fabrika 22.000 ton/yrl Uretim dUzeyine 3 yrl
sonra ulagaca$rna g6re, Tekel' in bu sOre igerisinde
kendi fabrikalan nda 0retim in i fason olarak sUrd U recegi
iki markanrn satrgrndan hasrlolacak kirrn % 52'siTekel'
e de$il B.A.T.' ya ait olacak demektir.

Yani markalann kullanrm hakklnrn devri kargrhgrnda
B.A.T.' nun Odemesi gereken 71 milyon dolar; sOz

devredilmesi nedeniyle, ashnda Tekel' e ait olmasl
gereken kirdan, bir bagka ifade ile Tekel tarafrndan
6denecektir.

Markalann kullanlm hakkrnrn ortaklllln yatlnmt
tamamlaytp iiretime baglamasr beklenilmeden
devri kesinlikle yanhgtrr.
5. TEKEL SERMAYEYE KATILIM PAYI OLAN 40

MiLYoN DoLARI KISA SUREDE ooeruex

ZORUNDA KALACAKTIR
280 milyon dolar olarak belirlenen sermayenin
% S2siyani: 280 milyon $ x 0.52 = 145,6 milyon

$ B.A.T. olo 48 i yani : 280 milyon $ x 0.48 =
134,4 milyon $ TEKEL taraflndan konulacaSl
anlagrlmaktadrr.
Tekel' in koyacagr sermaye

devir fiyatrna

o/o

15 kAr ilavesi ile devredilecegi ifade

olunan tUtUnlerin, destekleme stokundaki t0t0nler mi
yoksa Tekel stoklarrndaki t0tUnler mi oldugu belli
edilmiyor.

kullanrm hakkr, yatrnmrn tamamlanmast ve fabrikanrn

konusu hakkrn fabrika Uretime baglamadan

19

Bu tUt0nlerin piyasa fiyatlan, Tekel' in devir fiyaflarrna
15 kdr ilavesi ile bulunacak fiyattan yUksek oldugu
taktirde gok uluslu ortaga haksrz bir devir yaprlacak
demektir.
lg ve drg piyasa gartlarr ihmal edibrek, bu tUtUnlerin
piyasada olugacak fiyatr dikkate ahnmadan bOyle bir
o/o

fiyat belirleme yOnteminin uygulanacagrnr taahhUt
etmek lerde Tekel'
i

i

zararlara soka bilecekti

r.

7.

ORTAKLIGIN Y6NET|M|NDE TEKEL' iH
AgtK DEG|LD|R
8 Kigilik ydnetim kurulunun S i B.A.T., 3 0 Tekel
HAKLARTNTN KAPSAMT

temsilcisi olacaktlr. Tekel' in hissesi o/o S e dUgse bile
Tekel' in yOnetimde temsil ve veto hakkl bulunaca$r
ifade edilmekte ise de veto hakkrnrn ortak kontroie
imkan verip vermeyecegi, stratejik kararlar igin gegerli
olup olmadr!r belli degitdir.
Bu imkanlann tamamryla gok uluslu ortaga ait olaca$r
endigesini bertaraf edecek bir bilgiye bu gUne kadar
rastlanmamlgtrr.

Bu konuda agtklanan hiikiimde net otarak ortaya

grkan dikkate deger tek gey, Tekel hissesinin% d'e
kadar geriye gekilebileceginin ortaktrk kurulmadan

Tekel y6netimi taraflndan imza attlna alrnabilmig
olmasrdtr.

I

:

Akhisar' da yanm kalmrg binalar + 91 hektar arazi +
yaprak tUtUn + Mart 1997 den sonra yaprlan harcamalar
+ 40 milyon dolar nakit ile kargrlanacaktrr.

Nakit ortaklrk paytntn derhal 6denmesinin
gerekmeyecegi, yasalarrn buna imkan verdigi
dUgUnUlebilirse de Tekel bu imkant kullanamayacaktrr.
QUnk0 0n anlagmada yer aldtgr gibi, yatrnm tutarrnrn

180 milyon dolar oldugu kabul edilerek

ige

baglanacaksa, fabrikantn makine ve teghizatrnrn temin
edilip montajr nt n tamamlanarak Uretime baglanabilmesi
igin B.A.T.' nun taahhUt eftigi sermaye katrlim payr olan

145,6 milyon dolar yetmeyecek, Tekel' in sermaye
katrhm payr olarak taahhUt ettiSi40 mityon dolarrn 180
milyon dolar - 145,6 milyon dolar = 34,4 milyon dolarr
ortakh$rn kurulugunu takip eden krsa bir sUre iginde

ddemesi gerekecektir.

6..TEKEL'|N ORTAKLIG|A YAPRAK TUTUN DEVR|iqiN eeLinLENEN EsAsLAR yErERaiz;iR

-

Yedi yrl sUre ile, Tekel' in ig devir fiyatrna % 15

kir

ilave

edilmek suretiyle, bulunacak fiyafla ortakllga yaprak
tUtUn devri 6ng6r0lmektedir.

Devredilecek tUtUnlerin tamamrnrn, Samsun ve
Yeniharman sigaralarrntn Uretiminde kullanrlmasl
dncelikle garanti alilna alrnmrg olmahydr.
rATAN EKSzEMEN oznNtGl nhtTENl May$ Haziran
tcca
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PLASTIK onrtilti YUKSEK rtixELDE
KURUTMA
Yrlmaz TEKAY
Egme

Hfiseyin OYTUN
Denizli BA$EKSPER|

Sngrfseenl

l- Ttitiin hem sosyal hem de
ekonomik agrdan Ulkemiz igin
biiyiik 6nem tagrmakta iiretiminden
ttiketimine kadarki evrede 4 milyon
civannda insammza gegim kaprsr
olmaktadrr. Yrlhk ortalama 80- I 00
bin ton yaprak tiitiin ihracatrndan
saglanan 350-400 milyon dolar
ddviz kazancmm yanl slra, yurt
igindeki tiittin mamulleri satrylanndan elde edilen gelirle

ahnamaz. Kurutmayr bir
olgunlagtrrma iglemi olarak gdrmek
gerekir. Dolayrsryla kurutma, hasat

edilen tiittin yapraklanna, belirli
srcakhk ve nem kogullan altrnda
yapra[m kimyasal bilegiminde bazr
de{igiklikler meydana getirerek,
ttiketicilerce arzu edilen dzelliklerin
kazandrrlmasr iglerni olmaktadrr.
Oze

llikle kurutrnanrn ilk

MehmetYORGANC|
TUTUN EKSPER|

5- Tiittiniin kurutulmasr.
gahqmanrn

yaprldr!r

biittir

ycirelerde, ellere ve aylara gdre, tiine.
iginde, 2-4 gnn kadar daha krsa

zannandatamarrrlanmrqtrr.

6- Gdzlem ve dlgiimler
gdstermigtir ki, normal kogullarda

ttinel igi srcakhk 50-55'C

y:

gegmemeli, nisbi nemde en fazle

%70 civarrnda
ilkl-2

olmalrdrr

de
ekonomimiz igin biiyiik bir kaynak

dewelerinde, yapraklann solunumu

yaratrlmaktadrr.

oksidasyonolayr vardrr. Havarun da

yakrndan takip

ige karrgmasryla yaprakta sadece su

havalandrrma yaprlarak srcak

kaybr olmaz, yapra[rn biinyesinde

nemin yukanda verilen deperlerder
biraz daha agalr diizeyde olmas.
saflanmahdrr.

Ancak ttitiinctili.ipiimiizde, uzun
yrllardrr siiregelen bazr sorunlann
oldufu da bir gergektir. A,grr stoklar
ve kalitedeki inig-grkrglar bu
sorunlann bagta gelenleridir. Tiirk
ttitiiniiniin drg pazarlardaki itiban ve
siiriimiinii muhafaza etmek ve
geligtirmek, her geyden 6nce, kaliteli
tiretime ba[hdrr.

Kaliteli tiitiin iiretimi ise, tarla
segiminden itibaren allacak her
adrmda dikkatli ve titiz olmaya
bazen yrllarca siiren aragtrmalar

sciz konusu oldupundan, bir

bulunan ve genelde istenilmeyen bazr
maddelerde azalr.

Kurutmarun

giiniinde, ttine.

igi srcakhk nem durumu

daha

edilmeli.
ve

3-Tiittin yapraklarrnrn

7- Deneme yerlerinde, agrkc

kurutulmasr iglemi belirli srcakhk ve

nem kogullarr altrnda yaprlrrsa

:zgara ve tiinel iginde kurutulmu.
ti.itiinler dizi halinde iken eksperlerce

sonucun daha olumlu olaca[r agrktrr.

incelenmig

Plastik Ortiilti yiiksek ttinel, bir
anlamda bize bu imkam sa$ladr[r

bir agrk yegilimsi- san renk aldrklan

ve ttinel iginde

kurutulmug tiitiinlerin daha homoj er

yani; srcakhkve nemin genig srmrlar
iginde olsa da kontroliinti miimkiin
krldr[r igin tinem kazanmakiadtr. Zira

A grad o/osinin, agrkta kurutular
tiittinlere nazaran daha yiiksel

neticesinde ortaya grkarrlmrg olan
sonuglarr benimsemeye ve

ttinelin iki ucunun agrlrp

oldu$u g<iriilmtigtiir. Genelde, ttin
denemeler itibarryla, ti.inel iginde

kapatrlrnasryla ttinel igindeki srcakhlr

kurutulan tiittnlerde kalite

uygulamaya ba$hdr.

ve nispi nemi ayarlamak mtimkiin

a[rrhkta

2- Kurutma, tiittin tanmmm en
cinemli ve tizerinde hassasiyetle
durulmasr gereken iglemidir. En
kiigiik bir ihmal yada dikkatsizlik
ttim emeklerin boga gitmesine yol

olmaktadrr.

96riilmiigttir.

agabilir.

1

ve

0 civarrnda ytikselme

4- Plastik drti.ilii ytiksek tiinel
kurutma stiresince gdriilebilecek
ya[rg, gi[, rtizgarvb. gibi kurutmayr

PLASTIK ONTIiIU TUNEL

olumsuz ydnde etkileyen ve
muhakkak tedbir alrnmasrnr

Yaprlan gdzlem ve hesaplamalara
gtire; I 00 m2 lik plastik rirtiili.i yi.iksek
tiinel, Ege Bdlgesi koqullannda 8l 0 dekarhk bir alanda elde edilecek
bir tiitiiniin kurutulmasrnda (rzgara
ve sergi igin) yeterli olmaktadrr. Bu
bi.iyiikliikte bir plastik drttilii ytiksek

Kurutma, sadece hasat
olgunlu$una gelmig olan ttittin
yapra$rnda mevcut % 85-95

mutlak koruyucu olmaktadrr.
Delinilen bu hususlara istinaden

orarundaki suyun %10-15 oraruna
dtgiiriilmesi ve neticede yaprak
renginin yegilden sanya ddnmtig

yiiksek ttinelde ttitiin kurutma ,
daha yiiksek kalitede tiriin elde

olmasrndan ibaret de!ildir.

o/o

gerektiren hava olaylanna kargrn

ifade etmek gerekirse ; plastik rirtiilti

ieiN

cnnnrli

MALZEMELER

tiinel igin gerekli olan malzeme

Gergekten, yalnrzca soba kullanarak

etmenin ve tireticiye daha rahat bir
gahpma ortamt yaratmarun vasrtasr

agalrya grkanlmrgtr.
1- 30 adet, her biri 6 m boyunda

yaprlan kurutmadan istenen sonug

olmaktadrr

12yada l4
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2- 60 adet, her biri 30 - 40 cm
bo-yunda, yanm parmak, galv anzJi

boru,
3- 64 adet, apagkazrk,
4- 30 adet, her biri 4 veya 5
metre uzunlupunda plastik hortum
(bahge hortumu)
5- 30 adet, her biri 8 -9 metre

boyunda, 6-7 cm eninde (gift kat)
plastik sulama hortumu
6- 34 metre boyunda (yaklagrk
25 kg) tek kat olarak 6 metre enli
cirtiiltik beyaz plastik genellikle,gift
kat 3 mefre enli olarak satrlmaktadrr.

7. Bilinen, klasik rzgara
hazrlama-srnda kullanrlan diper
malzemeler.

PLASTIK onruIti
YI}KSEK rtiNnr,iN
KURULMASI

T

.Riizgarsrz

bir giinde, drttiliik

plastik naylon iskeletin iizerine gekilir.
Her ili yandaki sagak paylarr toprala
iyice gcimtiliir.
S.Tagryrcr ayak vazifesi gdren
galvaniz borularr 40 - 50 cm drgrnda
olacak gekilde iki boru arasrna 50-60 cm

aralrklr

iki

adet olmak izere apag

kazrklar gakrlrr. Tiinelin iki ucuna da

ikiger kazrk gakrlarak, 6rtiiniin
havalanmasrna ve ugmasmr engellemek

amacryla gergi gcirevi g<irecek olan
plastik sulama hortumlan gaprazlama
olarak tiinel tizerinde gegirilerek uglarr
apag

kazrklar a srkrca ba$arur. Bu

iq

lem,

ilk iki demir gubuk arasmda baglamak
kaydryla, birer ara atlayarck yaprlrrsa,
yeterli olmaktadrr.

g.Ortiiliik plastipin, tiinelin iki

igine ngaraya konur. Nispi nemin
diigiik oldu[u yerlerde ise ug ve u9
altr ellerin rutubet durumuna gcire 3

g{in kadar bir siire soldurmadan
bekletildikten sonra ttinele
yerlegtirilmelidir. Her iki ydrede de,
di[er ellere ait tiitiinler ise bir iki giin
soldurmaya tabii tutulduktan sonra
ttinel igindeki vgaraya konmahdr.
Soldurmada bekletilen ttittinler
krzgrn gtinegin hakim oldu[u ve gok
fazla havalarda birden bire ttinel
igine nakledilmelidir. Qiinkii
yapraklardaki su krsa zamanda
buharlagrr bu esnada yapra$r yegil
rengi veren klorofil tam olarak
pargalanamayaca$r igin yaprak rengi
agrk yegilimsi- sanya d<iniigmez, yeqil

halde kalrr.

ucunda artmrg olan ikiger metrelik krsmr,

3.Ti.itiinlerin kurutulmasr

gerektilinde tiinelin

drtiilii yiiksek tiinelin
kurulaca[r yerin agrkta, giinegte
kurutmada oldufu gibi, ruzgarlar a
kapah, bol giineg alan yerler

apzrnt

siiresince, tiinel igi srcakhkve nem

kapatabilecek gekilde, tiinel ucundaki
apag kazrklara tutturulur.
lO.Montajr bitmig ttinel iginde elimizde

tiinel igindeki tiittinlerin kuruma

olmasrna dikkat edilmelidir.
2.AgilrJra kurulan zgara

kargrlarrn uzunlupuna grire enini
ayarlayaca[rm n rzgar a tinelin mtimkiin

anda ; sergiye ahnmrg ttitiinler
ngarada bekleme siiresini hemen

oldulunca kuzey kenanna yakrn olacak
gekilde kurularak tiinel ttittin kurutnaya
hanr hale getirilmi g olur.

hemen tamamlamrq tiitiinler,

I .Plastik

gibi

plastik drttilii yiiksek tiinelde do!'ubatr ydniinde oturtulmahdrr.

3.Tiinelin tesis edilecepi yerin

ze-mini bastrnlrr. Olgtimler
yaprlarak 4 kdgeye gakrlacak
kaztklar yardrmryla tiinelin
oturaca[r alan (yaklagrk olarak 4x30

metre boyutlarrndaki dikddrtgen
saha) belirlenir.

4.Demir gubuklar ( ingaat
demirleri) iki ucunda egit mesafede
grplak krsrm kalacak gekilde, bahge

hortumlannrn igine sokulur ve
yarlm daire geicline getirilir.
Demirlerin iizerine gegirilen bahge

PLASTIK ONTUIU YUKSEK
TUNELDE TiiTUN KURUTMA
Ttinel, kurumakta olan tiitiinleri
muhtemel yapmur veya gi[den yada
riizgardan korusa da asla koruyucu bir
sistem olarak diigiiniilmemeli, asrl
gdrevinin iginde bulunan tiitiinlere
srcakhk ve nem bakrmmdan uygun bir
ortam saflamak oldu[u dikkate
ahnaralg gerekli nem kontrolleri mutlaka

yaprlmahdrr.

l.Tiinel iginde ti.ittin kurutmada iyi
tiitiinlerin

durumu mutlaka kontrol edilmeli,
seviyelerine gcire, (ttinel iginde aynr

heniiz konulmuq ttitiinler
arada bulunabilecefiinden )
srcakhk ve nispi nem ayarlanmaya
l.zgaray a

bir

galtgrlmahdrr. Nemin yiikselmesi,
yada srcakhlrn dtigmesi durumunda

ttinelin iki ucu tamamen agrlarak
veya kapatrlarak, tiinel iginde
istenilen ortam sa[lanmrg olur.
4. Ycirelere gdr e az- gok farkhhk

gdstermekle birlikte, tiinel igi
srcaklrklar drqarrya nazaran 10- l5
derece fazlaolmugtur. Ti.inel igi nispi
nem durumunda ise tiinel aprzlarnn

agrkyada kapah olmasmave aylara

hortumu, drtiiliik plasti[in, srcak

sonug almak igirL kurutulacak

baflr olarak

havada, demire yaprgmasrm dnler.

muhakkak suretle, hasat oldupuna tam

gdzlenmigtir.

5.Uglarr sivriltilmig olan
galvanizli su borulan, hazrlanan
demir gubuklarrn iki ucundaki
mesafe kadar (375 cm) agrkhkta
olugturulan iki gizgi iizerinde, birer
metre arayla gakrlr.

6.Yanm daire geklindeki
demirleri uglan yere gakrlmrg olan

su borularrnrn igine gegirilerek
tiinelin iskeleti olugturulur.

degigiklikler

olarak ulagtrklan dewede, hatta bu devre
de bir iki giin sonra kmlmasm gerekir.

Erken ( yan olgunluk devresinde yada
gakr) hasattan kesinlikle kagmrlmahdr.
Taban, kuwetli topraklarda yetigtirilmig
topraklarda ise krnm biraz gecikmeli
olarakyaprlmahdrr.
2.D izilip karg lara sryn lan tiitiinler;
Nispi nemin yiiksek oldugu yerlerde dip
iistleri dahil, soldurmayaprlmadan tiinel
nUT'1N EKSzEMEN DERNEGI BOLTENI Mayu Haziran
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rEKEL ;i;
kavbrnr

uldrk' Bu gergev.ede ortatamafiyatr

baz alarak 150 ite
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gok agrk. Milli monopoller
MehmetBey,busiiyledikleriniz Bu tiitiinleri i.iretmemiz lazrm.
aracrhIryla sadece o iilkede Tiitiin platformcularrnrn "Tiirk Uretti$iniz kadannr tiretecek,
iiretilen tiittinleri kullanarak sigara
yapmak ve dtinya pazarlarnrn
bdliinmtigliiSii belli srnrrlarla
bdliiqiimi.i bitiyor. Artrk sona
eriyor.Her firma her marka di$er
iilkelerde de var.Ttirkiye bu
drintigiime uyacak mr uymayacak
mt mesele o. Mesela bizim sigara
sanayimizle ilgili son l5 yrlrn
rakamlarrnr vereyim. Bu Tekel
anlayrqma son verilen yrla tekabiil
eden 1983 yrhnda Ti.irk sigara
pazarr 63 milyar sigara adetten
oluguyor. Ama gok uluslu girketlerin

tahminine g<ire aynr

yrl yasal

olmayan yollardan Tiirkiye ye giren
kagak sigara miktarr 10 milyar adet.

1984 yrlrnda 6zal, sigara ithaline
izin verdi[i anda igte bizim ttitiin
platformculannrn diigiindtgii gibi;
hig olmayan bir geyin kaprsrnr
agmrt falan deSil. Mafyanrn,
kagakgrnrn elinde hazineyi
dolandrran ticareti kendi mantrfr
igerisinde legalize etmele
gahqmrgtrr. Yani bu 10 milyar adet
sigara bu pazara girmeye baglamrg.

1960'h yrllarda ben gocuklu[umdan bilirim. Bu kagakgrhk
hep vardr. Once Giiney'de Kilis,
Adana'da gurada burada ve daha
sonra istanbul, izmir gibi biiyiik
kentlereyayrldr. O zaman63 milyar
adet sigaranm tamamr Tiirk tiittinii
ve TEKEL tarafindan yaprhyordu.
1997 senesine geldi[inde Ti.irk
sigara pazan I 0 I milyar adete grktr.
Bu pazarda kagakgrhk hemen
hemen hig yok ancak bu pazarda
Ti.irk tiittiniinden mamul sigaralann

satrg rakamr 49 milyar adete
geriledi. Yani oransal olarak bu
pazarda Tiirk tiiti.inii mamtil
sigaralann 1983 yrhndayiizde 100
olan payr 15 yrlda yizde 49'a
geriledi. Mutlak anlamda da
geriledi. $imdi tiitiin platformculanrun savundu[u TEKEL'in yaplsr
e[er kusursuz ise dyle negatif bir
geligme olmamasr lazrmdr.

tiitiinciilii[ii

iildiiriilmek flretemedilimizi de ithal
isteniyor" fikrini do[rulamryor edeceksiniz. Yani globalizasyon
mu? Tiirk tiitiinciiliiliiniin

kiiresellegme denilen olay bu. Ben

suglusu baqka bir galaksideyim bunlara
kim? Ayrrca bu ddnemin iinemli uymam dtigtincesi bence gergekgi
bir biiliimiinde siz TEKEL'in bir di.igiince de[il. Ttiketici eger
baqrndasmz.
2000 sigarasml pazann en btiyiik
Bunda suglu yok. Diinya sigarasl yapml$sa rekabetin
de[igiyor. Benim gdreve geldi[im getirdigi bir sonugtur. Yoksa
giin Tiirk sigaralarr ka9 adetmig; bu TEKEL yine Sipahi, Yenice
giin kag adet bakrlrrsa ve benim iiretecek, Samsun ve Maltepe ile
gcirev donemimde Ttirk sigara devam edecekti ve 2000 sigarasmr
i.iretim rakamlarr artmrgtrr. Ama ilretmeye gerek duymayacaktr.
burada 6yle suglu aramakla olmaz. Siiziinii ettifiniz bu diiniiqiim
Bu de[igimin bir sonucu. Fransa'da tiitiin iireticisinde pekyaqanmadr?
da, Almanya'da da Amerika'da Hayrr. Size katrlmryorum.
hatta Rusya'da da boyle. Biitiin Tilrkiye'de Amerikan tipi tiittin
mesele qu: insanlar tek tip iirtinden i.iretimi 5 bin tona grktr. Ama bu
tek tip ttitiinden iiretilen sigaralan Amerikan tipi ttittinti bizim o aslan
ti.iketmekten vaz gegiyorlar biitiin pargalannm pek begenmedi[i gok
dtinyada ve Tiirkiye'de. Daha uluslu qirketler iiretiyor. Bu gtine
ziyade Amerikan harmanh sigara- kadar TEKEL'in bu 5 bin tonluk
lara ydneliyor insanlar Tiirkiye'de ti.itiin i.iretimi ve Ti.irk sigara
de tiiketici tercihleri bu y<inde sanayiindekullanrmrkonusundabir
depiqtiline grire o zaman Tiirkiye katkrsr yok. Ama gegtipimiz yrhn
bu ddni.igi.ime ya ayak uyduracak sonunda Reynolds firmasr ile
yada ayak uyduramayanlar Reytek adr altrnda l2 milyon dolar
dinozorlargibiyokolup gidecekler. sermayeli bir ortakhk kurduk.
Yani Amerikan harmanh sigaralann Ytizde 5 f i Reynolds'un ytizde f i
ttiketimi arhyorsa ozaman sizde bu TEKEL Qahganlarr Vakfi ve yi.izde
tip sigara iireteceksiniz. Nitekim 48'i TEKEL'in olmak ilzere. Bu
TEKEL 2000 sigarasrnr yapmrg. ortakhkla ilgili Yiiksek Planlama
Bunu da ben yapmadrm. Bunu Kurulu kararr grktr. yabancr
gelecefi tehlikede. Bunun

Bir suglu sermaye izni grktr. Bu ay igerisinde
arryorsanlz o zaman Adnan kurulugu tamamlanacak bdylece 5
KAHVECi'ye Siireyya Yiicel bin tonluk iiretimi 2000 bin yrhna

benden once yapmrglar.

Ama
ben TEKEL'in yaptr[rna
Ozden'e kadar gitmek lazrm.

kadar 10 bintona grkaracaptz.2005

yrhnakadarda l5 bintonaulagmayr
katrhyorum. E[er 2000 sigarasr hedefliyoruz. Ti.irkiye'de harmanlr
iiretilmeseydi pazarda ciddi sigara igin kullanrlan tiiti.in 40
kayrplara u$rardr. Gegen sene yerli milyon kiloya gidiyor. Bunun ne
tiitiinlerden iiretti!i sigara 49 kadannr igerde iiretirsek iiretiriz.
milyar adetken, TEKEL igerde 73 Dilerini ithal ederiz. Bizim
milyar adet, ihracatla birlikte 77- Ergenekondan ahp getirdilimiz bir
78 milyar adet sigara sattr. Yani Ttirk ttitiinii diye bir ti.iti.in yok.
Pazar paylnl dnemli dlgiide Orijini Amerika olan bir i.iri.indiir,
korumaya galrgryor. Ama iilke 300 yrl cince gelip bu topra[rn
olarak kuruluq olarak bugi.in ekolojik gartlanna uyan tiitiin Tiirk
tiiketicinin bizden talep ettigi tiittinti olmugtur. gimdi gelen daha
tiirden sigaralar i.iretmemiz lazrm. btiyiik yapraklrlar yabancr
TATTJN EKSqERLEN DEuNEG| BULTEN| Mayts Haziran tggs 23
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mengeilidir' Bunlar bizi mahveder
gibi endigeleri ta$ryan bizim biiytik
tiitiinciilerimiz var' $imdi onlarm
bir bdliimii platformlarda g<irev

elinde mevcut 3 fabrikasrndan sdzlegmesi iizerindeki galgmalar
2'sini kapattrk.TEKEl, gegen sene devam ediyor.
uzerinde miinakaqa
ancak 5 milyon litre bira satabilir edilen belli noktalar

var. Bunlar
hale geldi. Halbuki bu periyotta ugrto,grn daimzalayacalrz.
idari ve
yaptyorlar hala' Ama onlartn Ttirk b_ira pazan700 milvon
g',trtig",n"t"r
ycini.inde
olayrn
liireye
diigiindiikleri diinya bitti. oyle bir grktr. su anda asrhk TEKEL
bira go*""-ii bu. s1ireg devam ediyor.
di.inya yok artrk hayal dtinyasrnda markasmr 1960 lar da
belki 100 Samsun gibi bir marka ucuza
kalmrq bir qey. Qin bile dayanamadr. milyon dolara satabilecekken
bu git*iyo," -or
Birkrstminsarumzmanlayamadr[r giin 100 bin dolar veren yok.Aynr
Sen bunu BAT,a satsan 100
budontigtimi.indrqrndakalaneinve filmisigarasanayindegcirmememiz
milyon dolar veriyor adam. Ama
Ki.ibadahil hig kimse kalmadr. Ama igin.bir neden yot. nu gtin
aslanlar ortattrk kurmuquz yarrsr benimse
bizde aslanlar gibi gayret edip bu gibi TEKEL'i ve itirkiye'yi
50 ;ifin dolar bana intikal
geligimin drgrnda tek Tiirkiye savunuyor goriinenleri ben drtiiiii
edecegi tabii. yada 6nce 100
kalmahdrrdiyegayretedeninsanlar bir bigimde, gu anda Torbah,da
mityori aotarr <jder bu ortak'k,
var. Ama

onlarda miicadele

fabrika kuran ve gelecekte

kuracak fufufrur.U.

kayrtlanna girer. Ondan
bu olan gok uluslu girketlere Ti.irk sonra sen ortaklk
serrnaye paylnl
miicadele 1980'lerde olsaydr belki sigara pazarrnrn ayne.n
bira
koyarsm bina olarak koyuyoruz.
bir anlamr
zamanrnr yanhg segmigler. Yani

_
olurdu' Bugtin nehirleri cirne[inde oldufu giui uitaueaet
ttitii' oiarat koyuyoruz. Bakiyesini
tutup da[lann tepesine do$ru sattlmasmm peginde;mi olduklarrpara olurut koyacaprz. Ama
akrtmak miimkiin depil. Bu gabalar nrn gok ciddikugku
igerisindeyim. funturAun birtek binanrn belli, oda
bana tiyle bir gaba gibi geliyor' Ya biiyiik bir aymazhk
igerisinieler i+-i5 ;;;"n dolar olacak. onunla
Mehmet Bey, iizelleqtirme ya biiytik bir ihanet igerisindeler.
ileiiifi;rendirmeyi bizim Srnai
konusuna gelirsek 20 yrldrr atrl
Mehmet Bey, gok ciddi bir r"uttrnira Bankasr
yaptr.
durumda olan Akhisar sigara suglamada bulunuyorsunuz? Siz
Zannediyorum 1996 yrhnda bu
j?biY:t tl"ilgili tarhqma siiriiyor. British Amerikan iobacco @AT) degerlendirme yaprld we 2;milyon
Uretici bu fabrikamn gahgtrnlmasr-

nr

ile yaphfrnrz ortakhkla

istiyor:

TEI(EL:in

pazardaki
Ne diyorlar ama' TEKEL yerini sa$amlagt,"u""grou
-,
sigara-sanayiindeki veya

tarafindan mr gahqtrrrlmah

yoksa
TEKEL BAT ortaklr[ryla mr

inanryorsunuz.

doiara verebilirsiniz diyorlardr Biz
54 milyon dolara veriyoruz. pegkeg
gekiyorsunu
diyorlar. Meseleyi

z

iman ve itikat sahibi birisiyle
tartrgmak nasrl giigse bir saplantr
ig";i;;;" olan insanlarla bunu
tartrqmak fevkalade giigtiir. Ben
d;;; plarformcu arkadagla bir
yerel telw izyon da tartrgmaya
irtt,m. athisar meselesini hig
agmadrlar, havalar nasrh, tiittin

Yani diinya tecriibesi olan bir
firmayla biz Samsun markasrnr
Bizim konugtufumuz iireticiler ikiye kltlasak bunun yirzde,20,sini
TEI(EL tarafindan gall$trnlmasrnr ihrag edelebilir hale getirsek mi iyi.
istiyorlar' Benim sormak Yoksa bira drnepinde oldugu gibi
istedifim'Bu konuda gelinen son kendi haline brrakahm giaeuitecegi
noktanedir?
y"regitsinsonradabats]nveiistiine
Bu tartrgmalarla ilgili olarak biz higbir kurug <idemeden
diger p,yurur,n, lonugtular. Konu agrlsa
bagka bir ornek yaEadrk isterseniz firmalar- bira pazannr
ele gegirsin lendilerine sdyleyecektim. Bir
onu size vereyim.1960 senesinde miiyi.Yani liyrldayizdel00'den
krsrm arkadaglar yaglanmrglar.
yine Ttirk bira pazanmn tamamr yizde 49,a inin bir pazarda
Ttirk Hanrm evde barrnd tmazonlarr,
gahqtrrrlmah

diyorlar

TEKEL'den ibaretti' TEKEL'in tiitunii mamul sigarada lsrar
bir etmenin 15 yrl sonralangi noktayu
kapasitesi vardt.Sonra dzel sektdre gelinecelininasrl tahmin
ediyoriar
izin verildi' Yani rEKEL o zaman o dtigtincelerin sahipleri. B;ki
5
bu gtin ttiti.inde yapfiPrmrz modeli sene sonra bu payrn'yfizde30'lara
uygulasa ve 50 milyon 100 milyon yizde.25.'lere-inmeyecelini
kim
dolaralsaveasrrhkTEKELbirasrnr garanti edebilir. Tedbir alinmadrgr
Yozgat dahil 60 milyon litre

kalrcr ve biiyiiyen bir yaprya
kavugtursa mr iyi olurdu? Yoksa
gtin geldigi noktadan bakahm,

bu
biz

taktirde.

60'rndan sonra kendilerine

ig

u.,yorlur. Sendikalarrnda eli

;"tk;;;"ri

6nlerinde segim var

ve utiyi.'Juuranmak zorundalar.
Onlaradrnayorumyapmakistemem

ki;i;;

yorumum boyle.

Biz
"nr"
gurrg.u[tun
konferans verecek
vakit bulamlyoruz. eagrrsrnlar

Akhisar igin son durum nedir? toplantrlara bizde gelip
anlatalm.
konuda hiikiimetin izni var. $u
anda BAT ile lisans anlagmasr
DijI\ryA 4lsllggg
hissedarlar anlagmasr ve girket ana

35 sene sonra, 1994 S Nisan
kararlarrndan sonra TEKEL'in
24 r}rUx EKSzERLEN omNcGi BULTENI
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Ttittin platformu; tanm yazarr Sayn
Ekber YILDIRIM'm sorulannr

ile platforma katrlmrglardrr.

Yeni Asrr, 07.01.1996

yarutlayan Tekel Genel Miidiirii sayrn
Mehmet AKBAY'n, 4 Mayrs 1998

Platform Bu giine kadar muhtelif
etkinlikler dtizenlemig ve l7 Bildiri

dzellegtirme yasasma gcire doSudan
dzellegtirilecek kuruluglar arasmda yer

tarihli Dtinya gazetesinde yer alan
fabrikasrnrn

yayrmlamrgtrr.

dzellegtirilrnesi ve iki Tekel markasmm
kullarum hakkrnur devri ile ilgili olarak

Tekel ile ortakhk kurmak suretiylebazt
sigara fabrikalarrmrzda ortak iiretim
yapmak talepleri bulunmaktadrr. "

nedeniyle agalrdaki agrklamayr

Qahgmalarda,5 Mart 1996 tarihinde
gdreve baglarken yayrmlanan "Ttirk
Tiittinctilti$inde Sorunlar ve Qdzi.im
dnerileri " isimli kitapta agrklanan ilke,
amag ve dnerilere tamamiyle sadrk

yapmayr zorunlu gdrmiigtiir.

kahnmrytrr.

niyetiyle bagladr[r

*AKBAY Tekel'in 4046 sayilr

Ali

almadrprnr hatrlatarak uluslararasr

Akhisar sigara

yapfipr agrklamalar, iddialar ve Tiiti.in
platformuna ydneltti$i haksr z itharrlar

Bu agrklama Syn AKBAY'a yanrt
de$ildir. Qtinkii Tiitiin Platformu,
Tiirk ttitiinctilti$ii ve sigara endiistrisi

ile ilgili konularda Syn AKBAY'r
muhatap olarak kabul etmenin
yararsz ve gereksiz oldu[u karusma
varm4ur.

izmir igki Fabrikasrnda bir dfle

iinlii bazr sigara Ureticisi girketler

SAYIN AKBAY'IN
TEKEI,:DE GoRNVE
BA$LAR BA$LAMAZ

Oznr,lngrinun
KONUSUNDA iLERi
StinotiGii DiKKATE DEGER

conu$r,nn
Syn AKBAY Genel Miidiirltik
ilk

gdrevine ba;ladrktan 25 giin sonra

yapilan agrklamada" kendi gdriiglerine
kargr olan gdrtiglerin sahipleri igin;

ig olarak rizellegtirme arayrglanna
baglamrgtrr. Bu konudaki
agrklamalarrndan bazrlan dikkat

*Btiytik tiittinciiler"

gekicidir.

igersindeler''

ortakhla gidebileceklerini aqrkladr

diizeyinde ifadeleri kullanabilen bir

Ekonomist, 20.12.1992
"Mevcut bir program yok, saruyorum
ki <ince iiretim ve satrgrnda tekel

hak ettipi yalnrzh[a terk ediyoruz.

Syn AKBAY'rn, faaliyetinden
rahatsrzhk duydu[u anlagrlan Ttiti.in
Platformu 3 sendika, 3 dernek, 2
Zir aat mihendisleri odas r il gubesi, 3
Ttittin Tarrm Satrg Kooperatifinden
olugmugtur. Bu kuruluglar, yetkili
organlannm ve tist kurullanrun karan

bir devlet memurudur. Yasalann ve
hiiki.imetin kendisine vermedi[i, Tekel
Sigara Fabrikalanrun <izellegtirilmesi
misyonunu Syn AKBAY'm kimden
aldr[r bu gtine kadar rigenilememigtir.
DUNYA GAZETEsiNDE
YAYIMLANAN ROPORTAJDA
SYN AKBAY'IN

s0ylnoirr,ERi vE rUrUN
PLATF'ORMUNUN

ACIKLAMALARI
Tiirk sigara
pazarr 101 milyar adede grktr.

l-

41997 senesinde

tiitiiniinden mamul sigaralarrn

sdyleyerek yabancr sermaye ile

Tekel Genel Miidi.irtine bu giine kadar

rn gdreve <izellegtirme

Ancak bu pazarda Tiirk
Sabah Ekonomi, 25.09.1992

"ya biiytik bir aymazlrk
igersindeler ya btiyiik bir ihanet

rastlanmamrgtrr. Bu ifadeler igin
ayflca bir de$erlendirme yapmayr
gereksiz gdriiyor, kendisini o vadide

AKBAY'

agrkga
gririilmektedir.Tekel Genel Mtidtirii

yeme$i sonraslnln rehaveti iginde

"Eski Tekel kafahlar"
"Aslan pargalan"

Syn

"Kurumun dzellegtirilece$ini satrg rakamr 49 milyar
"

durumundan grkanlacak tek tek

ardrndan Tekel
dzellegtirilecek.

tiimiivle

adede

geriledi. Yani oransal olarak bu
pazarda Tiirk tiitiinii mamul
sigaralann 1983 yrhnda 7o100 olan
payr 15 yildao/o49 a geriledi gimdi
ttitiin platformculanmn savundufu
Tekel' in yapsr e[er kusursuz ise

biiyle negatif bir

gerileme

olmamahydl'6 diyor.

"

Platform Tekel' in yaprsmm kusursuz
Cumhuriyet, 03.04.1993
oldu[unu higbir
zamarl
"Tekel gu anda resmen dzelleqtirme savunmaml$trr. Bu iddia kesinlikle
kapsamr drgrndadrr. Ancak Tekel'in asrlszdr.
daha sa[hkh igler hale getirilebilmesi

igin tedbirler ahnmasr ve

6nce gu gergeSi tespit edelim;

dzellegtirmeyehazrhalegetirilmesini Tiirkiye'de Tiittin tekeli yok. Ttittin
engelleyici bir durum de$ildir.

"

Platformu Tekel'i savunmuyor. tescil

TATAN EKSzERLEN DERNEG| BITLTENI Mayrs Haziran'tcia
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edilmig krsa adr Tekel olan

Ttittin Mamiilleri ruz ve

"Tiiti.in tiitiinii olmugtur.

Alkol biiyiik

gelen daha
$imdi -yabanc,

yaprakirrar

igletmeleriGenelMiidtirltpti' ntinbu mengelidia bunlar
bizi mahveder
gtinkii yaprsrnrn korunmasrnr da gibi endigerer taqryan
bizim biiytik
savunmuyor. Aksine iki yldrr siirekli tiitiinciilerim iz
vir. $imdi onlarrn
olaral<, geliqen kogullara gcire tiitiin ve bir biiliim
ii pla tformda g6rev
sigara konularrnda entegre ve yapryorlar. Ama
onlarln
basrmsrzbirkurulughalindeyeniden oiijmoiit t"ridiinyayokurt gio
t"
yaprlandrnlmasrrunzorunluoldu$unu bile dayanamadr.
Biz de aslanlar
savunuyor.
gibi gayret edip bu geliqmenin

afgaV.

programlannda yer alan bu dnerinin ibaret zanneaen
syn Akbay,rn Tiirk
hayata gegirilmesine engel olarak tiittnii hakkrnda
ileri stirdiisii bu
Tiitiin Tiitiin mamulleri ruz ve Alkol gdrtig, ttitiinciiliik
konusunda bilgisi

igletmelerigenelmtidiirltifiiiyaprsrm

Jlanlar tarafindan

Syn

Bunu sdyleyen syn AKBAy, her
geyden <ince Akhisar igin yaprlan 6n
anlaqmada yrlhkyurt igi satrgr 22.000

drr.

nedenlebunuanlamamaktadireniyor. halaanlayamadr$r gorilmektedir.

yrhnda lOt milyaradeteuragmasma

anlagmasrnrn, Samsun sigarasr
tiretimini bu gtinktiniin Z katrna y ani

Tekel sigara fabrikalannr, un

yer almrg otun ,yn
ttitiiniinti ve tiittin iireticisini savu- AKBAy'rn Ttirk ttittintiniin
ne
nuyoruz. syn AKBAy ise anlagrhr bir oldusunu ve onunla
ilgili meseleleri

yurrigi
1997

Bunu bile saSlayamayacak bir ortakhk

edileceSi iddiasrnr ve bu iddianrn
sahibini ciddiye almak maalesef
miimklin de[ildir.

AKBA! tiitiin pratforrnunun i:u:il#::':"fi1";: :fr:l#l"T
iarihli cumhuriyet

sigara sahglannrn stirekli artarak

olmadr[rm agrklamahdrr.

46.000 tona grkaraca[r ve bunun %20

savundugu geyin ne oldulunu hala ocak l99g
anlamamry. Biz Tekel'i deSil Tiirk gazetesinde

Kendisinin de agrkladrsr gibi,

kompozisyonunun korunaca!rnr
garanti altma alan bir hiiki.im olup

hayretle

bu gtinkii yetersiz haliyle muhafaza kargrlanmrgtrr.
etmek isteyen tiitiin platformu delil

AKBAY'

bunun belirtilmesi gerekir.

ton diizeyinde

tutanaklannda.
komisyon
raporlarmda ve yedinci Be$ yrlhk Ttirkttittiniintin<izellisini,Amerikan
Kalkrnma Planrnrn 1996 ve 1997 tiitiiniintinkiigtikyapriktrsr
olmaktan

syn

teminat altrna ahnmrg bir taahhi.it
mtidtir, yoksa temenni midir, tahmin
midir veya varsaylm mrdrr? cjnce

olan Samsun sigarasr
b'dir'eri :""Jli,"ftl lHTnYtff :H.tJil i.iretim miktarrnrn
ve harman
MilliTiitiinKomitesi

Bu konudaki vazrrr <iner'eri,

bununkarutrdrr.

Samsun sigarasrnm iiretimi ikive
iyi olur da bu, anlagma ile

katlanrrsa

Bunu anlayabilmek igin tiitiinciiliik ve
sigara endi.istrisi konulannda bilgisini

sinin yani 9.000 tonunun ihrac

zl- Syn

AKBAY

(Ben burada bu platformcu
arkadaglarla bir yerel televiryonda

tartrgmaya grktlm Akhisar
meselesini hig agmadrlar, havalar
nasrl, tiitiin piyasasrnl konugtular,,
diye iddia ediyor.

geligtirmeye gayret etmeli ve Dopru degildir. O aglk
oturumda
gdreve miimkiinse ,"kurrnrn srnrrlarrnr platformumuz adrna, Tekel
sigara
baglamasrndan 1997 sonuna kadar zorlamahdrr, nezaketinveterbiyenin
fabrikalanmn rizellegtirilmesinin Ttirk
gegen altr yrlda Tekel'in satrg miktarr srnrlanm de$I.
tfitiinciiliiSti ve tiittin i.ireticileri igin
rasmen, Syn AKBAY''n

artmamrgfir. Ureticisi yalnrz Tekel

do$uraca$

vahim sonuglar anlamak
olan Ttirk tiitiintinden mamul 3- Syn AKBAY soruyor:
isteyenler igin yeterince agrk olarak
sigaralarrn satrgr 49 milyar adete "Eski rekel kafahlara giire
Tiirk izahedilmi$tir.
dtigmiigtiir. Syn AKBAY bu tiitiinciilfl!fi 6r&yor. A"ma Tfirk
bagansrzhgr kimseye ihale edemez. tiitiinciiliiliinnn 6ldfiEfi
yok Platformcular bu konuyu hig
Bagarr anlayrgr bdyle olan bir ashnda o zihniyet dlfiyorl B.A.T:
agmadrlarsa, Syn AKBAy sdziinii
yrineticiyi diinyanrn higbir yerinde ite yani diinya tecriibesi
olan bir etti$i tartrgmada Tokat ve Samsun
ipbaprnda tutmazlar, yada bu firmailebizsamsuniiretiminiikiye
sigara
ydneticilerden baz'lan bunu kaflarsalg bunun %o 20 sini ihrag misinizfabrikalannr da rizellegtirecek
sorusuna "Evet Tekel sigara
beklemeden karan kendileri verirler. edebilir hale getirirsek mi
iyi olur, iiretiminden tiimden gekilecektir...
yoksa bira drneginde oldulu gibi yanrtrnr kime vermigtir
ve ,,Tiirk
2' (Bizim Ergenekon'

dan ahp kendihalindebrrakahm gidebildig
getirdifimiz Tiirk tiitiinii diye bir yere gitsin sonra da batJn, fistiine
tiitiinyokorijiniAmerikaolanbir higbir kurug iidemeden di[er
iiriin' 300 yrl iince gelip bu topralrn firmalar bira pazarrm ele gegirmesi
ekolojikgarttarma uyan tiitiin Tiirk mi daha iyi olur...
26 rUAx EKSzERLEN ozwtGi BULTENI MayuHaziranlggS

ttitiiniinden yaprlan sigaralan silah
zoru ile igirecek depiliz.,, ifadesini

kime kargr ve ne sebeple kullanmrgtrr.

5- Yazarrn "Bizim konugtu$umuz

rUrUru exspeRleni

oenne6i
eULreNi

iireticiler, Fabrikamn Tekel tarafindan
gahgtrnlmasrm istiyorlar, bu konuda

anlamryor yada anlamak istemiyor.

kargr grkan Tiittin Platformunu

6yle olunca daarpa ile tiitiin birbirine

gelinen son nokta nedir"

kangtrnhyor.

olugturan onbir kuruluq, Torbah'da
sigara fabrikasr kurmug bulunan gok
uluslu girketlere Tiirk sigara pa?axrnrn
bilabedel satrlmasmrn peginde ve
biiyiik bir ihanet igersindedirler riyle

Sorusuna

verdili yarut son derece

enteresan.

Syn Akbay'rn yanrfi qdyle; ..1960

senesinde

Tiirk bira

pazarrnrn
tamamr Tekel'den ibaretti. Tekel'in
60 milyon litre kapasitesi vardr,
sonra Ozel Sekttire izinverildi. Yani
Tekel o zaman bugiin tiitiinde
yaptrgrmz modeli uygulasa ve 50
milyon, 100 milyon dolar alsa ve
asrrhk Tekel Birasrnr kahcl ve
biiyiiyen biryaprya kavugtursa mr
iyi o1urdu..............35 sene sonra

Tekel'in elinde mevcut 3 Bira
X'abrikasrndan 2'sini kapattrk.
Tekel gegen sene ancak 5 milyon Iitre bira satabilir hale geldi. Halbuki
Ttirk Bira Pazarr 700 milyon litreye
grktr. Aynr filmi sigara sanayisinde
giirmememiz igin bir neden yok'

6-'oAmerikan tipi tiitiinii o aslan
pargalarlnrn pek befenmedi[i gok
uluslu girketler iiretiyor. Reynolds
firmasr ile Reytek adr altrnda 12
milyon dolar sermayeli bir ortakhk

kurdulc 'o deniliyor.
Sdzii edilen yerel televiryonda yaptrg
agrklamadan anlagrldr$na g<ire sigara

iiretimini ttmden terk

etmeye
haztlanan Tekel, Amerikan ttittinii
iiretimine soyunuyor ve Tiirkiye' de
Amerikantipi tiitiin i.iretimi igin ortak
olarak Tiirk ttittinti tireticilerini veya
onlann kooperatif ve girket gibi
kuruluglanm de[il gok uluslu girketleri
ye[liyor. Bunun Tiirk ttitiin tireticisi

mi? Yazrklar olsun.

Tiitiin platformu bu ithamr reddeder
ve sahibini ispata davet eder. Bunu
yapmadr[r taktirde ithamrn igerdigi
hakaretin istihkak sahibi o ithamr
yapan olacaktrr.

Hakh olmadrgm bile bile, bu ithamm

kimin hesabma ve ne kargrh[rnda
yaprldr[rnr sormuyoruz. Bu tiittin
platformu igin merak konusu bile
delildir.

Kendi gerefleri igin duyarh olmak

bir nedeni varmrdrr? Varsa nicin

hakkrnr kendilerinde gdrenler,
bagkalarrnrn qerefine ulu orta

agrklanmryor?

saldrmazlar.

sdyleyecek fazlabir gey yok, giinkti

Bu ortakhlrn iiretece$ Amerikan tipi

Sigara

tiitiinlerin destekleme hesabma satrn

Tartrgmayr baqka zeminlere gekmek
isteyen Syn AKBAY, nigin Akhisar

Fabrikalanrun dzellegtirilmesi konusu
ile ilgisi yok.

ahnmasr, satrn ahnacak ttitiinlerin

sigara fabrikasrnrn dzellegtirilme-

bira drne!inin Tekel

Biz usanmadan siirekli olarak gunu
ifade ediyoruz, bir kez daha
tekrarlayahm. Tiittin Platformu, Tekel

Sigara Fabrikalarrnrn 6zellegtirilmesine, bu dzellegtirme yaprlrrsa ig
pazaflmrza Blended sigaralar hakim
olaca[r, Ttirk ti.itiinii kendi i.ilkesinde
ttiketilmez hale diigecegi, Ttirk tiitiin
i.ireticileri katlamlmaz gelir kayrplanna
ugayacalr igin kargr grkryor.

Tekel Sigara

tarafindan da kabul edilebilecek hakh

iki

iglemesi ve satryr sonundahusule gelen

sinden ve

zarat varsa bunun destekleme

kullanrm hakknm devrinden bagka

hesabmdan kargrlanmasr dngdriilii-

yorsa, platformun

7

numaralr
bildirisinde agrklandrgr gibi bdyle bir
uygulama yasalara kesinlikle aykrn

gare kabul

Tekel markaslnrn

etmedilini, bagka 96ztim

dnerilerine nigin bu kadar cansiperane
bir bigimde kargr grktrSrrun gergek
nedenini agrklamaya mecburdur.

olur.

7- "Bugiin aslanlar gibi Tekel' i ve

Tiirkiye'

yi

savunuyor

giiriinmelerine ben tirtiilii bir
bigimde, gu anda Torbah' da
fabrika kuran ve gelecekte kuracak

8- "Biz gahgmaktan konferans
verecek vakit bulamryoruz.
Qalrrsrnlar toplantrlarlna biz de
gelip anlatahm."

Platform, son gtnlerde

Ege

Fabrikalannrn
rizellegtirilmesinin Tiitiin iiretici-

olan gok uluslu girketlere Ttirk

Bdlgesinde tiittin iireticilerinin

lerimizin gelirine, ekonomik ve sosyal
haya.fina yapaca[r bu olumsuz etki ile

iirnefinde oldu[u gibi bilabedel
satllmasrnln peqinde mi
olduklarlnrn 9ok ciddi kugku
igerisindeyim. Ya biiyiik bir
aymadrk igerisindeler ya biiyiik bir
ihanet igerisindeler.(' geklinde bir

toplantrlanna katrhyor ve konugmalar

3 0 yldrr ilk defa mutat hilafna | 997
iiriinti ekici tiittin piyasasmrn agldrlr
giin ve onu izleyen giinlerde Akhisar,

ithamda bulunuyor.

Menderes ve

bira iiretiminin Tekel kapsammdan
gtkarrlmasrnln arpa iireticilerinin
gelirine yaptr$ etkinin mukayesesi sciz

konusu bile olamaz.

Biz Tiirk ttittiniiniin ve onu tireten
halkrn ekonomik kaderinden s6z
ediyoruz. Syn Akbay bunu ya

sigara pazartnr aynen bira kdylerde tertipledi[i

sohbet

yaplyor.

diler ahm noktalannm

higbirine gitmeye ve tiitiin
Demek Syn AKBAY' a gdre, Tekel
sigara fabrikalanmn dzellegtirmesine
TOruN EK9PEMEN

tireticilerinin kargrsrna grkmaya
cesaret edemeyen ilk genel miidiir
orwsGl

aOuTENI Malt* Haziran 1998
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olan Syn AKBAY, Ttitiin iiretim
bdlgelerinde kendisini davet edecek
bir kdy bulabilirse, iireticilerin ve
iggilerin kargrsma grkmaya cesareti
varsa buyursun.

9- Syn AKBAY agrklamalarrnrn.
okuyanlann kendisini daha ivi
tanrmasrna imkan veren ,on

bdltimiinde;
"Bir lcsrm arkadaglar yaglanmrylar.
Hamm evde banndrrmaz, 60 lardan
sonra kendilerine ig arryorlar

Sendikanrn da eli mahkum, yani

Tiittin Platrormu Tekel' in bu yatrnmr
gergeklegtirmek igin gok uluslu
girketlere muhtag olmadrgnr iddia
etmekte ve Akhisar Sigara Fabrikasr
igin b0lge tiitiin iireticilerinin de
destekledigi gu tineriyi yapmakUadrr.

A.TEKEL YURDUN MUHTELiF. YERLERiNDE BELKI DE
SAYISINI VE BUGONKU RAyier,n TopLAM DEGERiNi
KENDisiNix nn nir,prnoiGi
BiReoK naUr,rUx sAHiBi-

DiR. BUNLARTN BiRqocu

iinlerinde segim var ve iivle KULLANILMAMAKTADIR
VE
davranmak

YOK BAHASINA

zorundalar." diyor,

itiraf ederiz ki, bu beyana yanrt
vermekte garesiz kahyoruz.
Qiinkii
ttitiin platformu belli bir seviyenin
allrnda kalan beyanlara cevap verecek

birkurulug de!ildir.
Bu beyamn Syn AKBAy'rn nezaket ve
terbiye diizeyini4 gdstergelerinden biri
oldupuna igaret etmekle yetiniyoruz.

tahrif

BUNLARDAN

SADECE BiRKACINI PARAYA
9EVIREREK ELDE EDECEGI

GELiRLE, AKHiSAR siGARA
T.ABRIKASININ MAKiUN VN
EKIPI},IANLARINI SATIN ALIP
MONTE ETMESi VE EABRIKAYr qoK KrSA BiR SUREDE

HALE GETiRMESi MUNdIdiN.

aptuprmrz agrklamalann anlag rlmak

istenmemesi,

TEKEL' iN

ELDEN

Unnriun BA$LAvABiLEcE[

Ozellegtirme konusunda defalarca
y

qIKARILMAKTADIR

DOR.

edilmesi,

saptnlarak bagka alanlara gekilmek

B-

istenmesi kargrsrnda, Tiitiin

TTUTUIVINT iSTERSE,

KARDEMIR ONNP6iXNd
oLDUGU GiBi, sol,cnxir{
rUrUx Unnricir,ERiNi

Platformunun bu konudaki gtirtig ve

dnerilerini 6zet olarak tekrar
agrkkyoruz.

AKHiSAR SiGARA FABRIKA.
l-Tekel sigara fabrikalarrnrn SINA ORTAK EDEBiLiR.
dzellegtirilmesi dzellikle Tiirk Unuricir,nnn oRTAKLTK
tfitiin iireticileri igin dopuraca[r PAYLARINI, BELLi BiR ST1RE
olumsuz ekonomik ve sosyal rcrNDE (MESELA BE$ YrLDA)
SATACAKLARI TUTUX
.sonuglar nedeniyle yanhgtrr.
BEDELLERiNDEN
BiR KISMI
2-Ozellegtirmenin Tiirk
ir,n
u,rsirr,nn
rraliuup
tttiinctiliistine ve iilke
KAR$ILAMALART
ekonomisine sa$layacag biryarar

yoktur
3-Yasalar bu dzellegtirmeye imkan
vermiyor

4-Tekel Akhisar sigara fabrikasr
yatnmm gergeklegtirmek igin gok
uluslu sigara girketlerine muhtag

degldir.
S-Yaprlan dn anlagmamn yiiriirliise

,

vERiLEBiLiR

BU SURETLE PROJE, TEKEU

ix qoK ULUSLU BiR
$iRKETLE DEGiL AKrrisAR
nor,cnsi rUrUN trnnricir,n_
ni iT,n KURAcAEI oRTAKLIK
TARAFTNDAN GERqEKLE$Ti_

nir,nnir,in.

konulmayarak iptal edilmesi
gerekir
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gegitli Orgiitsel yapr iginde insanr en dogu
bigim ve y6nde dawanrglara geger. yaklaqrmla Abraham Maslow yaptlgl

uyarrlmaya baglamrgtr. Sonra

Aytas QOGAN
T.E.Y.O. 4. Srnrf

Bireyin amacl

Bir igin aym tempoda ve siirekli
tekrarlanarak yaprlmasrnrn verdi[i
yorgunluk ve b*krnhk durumlanna
krsaca monotonluk adr verilmektedir.

Bu niteligi ile monotonluk iggdrenler

igin bir gikayet ve tatminsizlik

kaynaprdrr. Sanayilegmenin olugturdu$u igbOlfimtiniin teknik y6nden bazr

iistilnlilkler sallamakla beraber bazr
k0til etkilerinin oldu$uda bir gergektir.

B0yle ortamlarda gahgan iggiler,
iglerinden gok azznvkalmaktave bir igi
yapma ve tamamlama istekleri hemen

hemen hig tannin edememektedirler.
BUyUk drgUtlerde llst kademelerle alt
kademeler arasrndaki mesafe artaca-

gmdan, iggiler kendilerini segmeyen
hatta ytlzlerini dahi g6rmedikleri llst
y6netim makamlanmn anlamadrklarr

yada kabullenemedikleri emir ve
ikazlarma boyun egerek gahgmak
zorundadrlar. Srkrcr iglerde galryan,

kendi kendilerine karar

verme

dzgtirlUgi hemen hemen hig olmayan

iggilerin dopal olarak tembellile,
inatgrhga kayma tehlikeleri vardr.
insanmaan bir makine gibi diZenli ve
sistematik galqmasr beklenemez. QoSu

zaman yetenekleri tarhgma g0ttirmez
galqan-lardan bile yeterli verimi alnak

milmkiin olmaz. Bu durumda
gahqanlannrzr motive etmeniz
gerekecektir. Tabii
g0ze almryorsanrz.

ki onu kaybetneyi

Motivasyon GAdU), insanr belli bir
amag iginharekete gegiren gilg demektir.

insan yagamrna yOn veren ve Ozellik
katan gegitli g[d[ler vardr. insantarrn

bu gildtllerinin olugmasrm sallayan
gegitli gereksinmelerdir. ilging olam ise

bu gereksinmelerin kigiden kigiye
defigimidir. Gtdtllenme, bireylerde
belirli geylere kargr duyulan gereksinme

ile baglar. Bir gereksinme ortaya
g*figurda bireyde onu kargrlama istepi
belirir. Birey bOylelikle itici bir gtlgle

n

kendisine tammla aragtrmalarla gekil vermigtir.
gereksinmelere kargr duydutu
Maslow bu gahgmalardan insanrn
doyumunu sa$lamaktr. Birey doyuma temel gereksinmeleri olarak en az beg
yada amaca ulagmadrtr stlrece egit amag saptam4tr. Maslow'a g0re,
kendisindebirboglulunvarhgrnrduyar. amaglann do$urduSu gereksinmeler

istepin

Gereksinme kargrlandrgrnda amaca genellikle zincirleme bir srra izler.
ulagmanm mutluluEunu ya$amaya Maslow tarafindan geligtirilen bu

baqlar.

kuramda insan giidulerinin gegitliligi ve
Orgiitsel dawanrylarrn olgunlaqma- karmagrkhfr birl[uae agrnipku*;w.
smda dnemli payr olan Muglas
Aymzamandaherinsandavarolanbazr
Gregor, insanlarr
gekilde noktalan da ortaya koyar. Basamaksal

Mc

gu
smrflandnhyor.
"X Kuraml",

yapr iginde yer alan gereksinmeler

go$u insamn

igten

zinciri g0yle 0zetlenebilir.
hoglanmadrgrnr ve onlarm el
Fizyorojik gereksinmeler: yemek
Olgilde az gahgacalul var sayar. ihsanlar yemelg bannmak, dinlenmek, korunmak
goSunlukla tembel ve beceriksiz gibi ilkel ve temel gereksinmelerdir.
olduklarrndan iqten kagrnrlar Qok
Ac*an bir insan igin 0nde gelen
hrs ve hevese sahiptirler ve olanakh gerelsinmeyiyecek,susayanbiriiginise
oldulu Olgiide sorumluluk yitklenmek su bulmaktr. Bunlar giderilmedikge,

verdigi
az

istemezler. Bencildirler,

drgiltsel insan bagka geyler diigunemez,

gecikrnelerekayrtsrzdnlarve degigime dtigleyemez.
direnirler. Orgiitler tarafindan
Gi)ven

verilen

gereksinmesi; Birey

olaganddiillerbukigilerinigkonusunda fizyolojik ve ekonomik gereksin-

gidermek melerini karqrladrkan so*u, gerek bu
igin yeterli degildir. Bu nedenle, gilnkii gahgma ortammda iiziksel
yOnetimin, yiiksek ig gdren bagarrmr giivenliginin saslanmasr g€rekse
duyduklarr hognutsuzluEu

saglayabilmekiginyapabilecegitekgey geleceSinin gtivence altna ahnmasrnr
zor kullanmak, siirekli denetlemek ve ister. Orne$in, safhk kontroliinden
cezalandrma ile tehdit etnektir.
gegmesi ve gelece[ini giivence altna

" Y Kuramr"

yOnetimde

insana alan sosyal sigorta ve emeklilik

y0nelik ve destekleyici bir yaklagrmr haklanndan yararlanmasr gibi.
yansrtr. ihsanlann tembel ve beceriksiz sosyal gereksinmeler.. Bireyin
olmadrklarrnr var sayar. Tembel ve fizyolojik ve govenlik gerelainmeleri
beceriksiz olduklanna iligkin her hangi giderildikten sonra, Maslov'a g6re sna
bir igaret, 0rgiitlerle ilgili deneyim- sosyal gereksinmelere geiir. Bu
lerinin bir sonucudur. Ydnetim bu basamaktabagkalantarafindansevilrne,

kigilerin gizil gilg (potansiyel)'lerini sevme,birgrubagirme,arkadagedinme,

ortayagftaracakortamryaratsa,gahgma iliqkileri geligtirme gibi duygusal ve

onlara oyunyada dinlenmekkadar dogal toplumsal gereksinmeier on
gOriinecek, ugunda gahgtrklan amaglar Birey, gtniln btiyilk

piira

grkar.

krsmrni ig yerinde

dogultusunda kendilerini ydnlendiie- gegirir ve bu suede gahgrken yu au uog
cek ve 6z denetim uygulayacaklardr. zamanlamda uetirti tciiitert"toug*,
Ydnetimin rolii insanlarrn gizil iliqkiler ve arkadaglftlar kurar. Bu tilr

guglerininortayagrkabileceSibirortam iligkiler onu soryal yOnden belirli
bir

ve gewe

saplamaktr.

doyuma surilkler ve gahgma giidustint
Mc Gregor'dan sonra w ve z teorileri arttrr.
de ortaya konulmugtur. Bunlarda x
saygnl* gereluiwnesi: Bu basay teorilerinin daha agrr gekilleridir. maga ulagan birey bir yandan kendisir$
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partiler konser, tiyalro, sinema faaliyetleri,
piknikler veya takrm ruhunu geligtirmeye
y6nelik dat kamplan gibi gahgmalar, hep
insanlan girket hedeflerine kilitlemeye y0nelik
faaliyetlerdir.
anaC qal$alanila motive etuek oldu$u igin

bunu kendiniz gergeklegtirebilecepiniz gibi,

herhangi

bir kuruluga da yaptrrabilirsiniz.

Miidiirlil[Unce yaptlan bu iptal-ihdas taleplerinin

Qrlgrnca faaliyetler bile olabilir.

MOTiVASYOI\DA oNONNiN
ROLU
Bir Onderin kritik durumlar ve kararsz
insanlarla gahqabitnesi igin istikrarh ve benli$ine
iligkin gllvenli bir duyguya sahip obnahdr. Ne
zaman dinleyecegini; ne zaman hmeket edece$ini,
ne zaman geri gekilecelini bilen Onder hemen
hemen herkesle verimli gekilde galryr.
Y0netici; gahgamn verimli, etkili ve mutlu
oldu[undan, yani llztinttlden Orgiite kargr hareket

etueyecetinden emin olmak igin altrndakiler
ilzerinde denetim gttctlne sahip olmahdr. Bu
denetimi; galtganlarm sdylediklerine kulak
vererek ve gahganlann yaptklarma dil:kat ederek
saplar. Sonra yOnetici gahganlann sOylediklerini
dinledilini bilmelerini ve yaptlklanna, Ozellikle

de

iyi qeyler yaptrklan ztrmar\ dikkat etti$ini

bilmelerini sa$lar. (Qal4anlann 0z saygilann,
bagan ve kigisel etkililik duygulannq yani i9
gtlglerini artran iyi bir g0g olarak etkin bigimde
iglev g6riir.)
Akrlh Onder cezanlandrnq olmakyerine, her
bir hareketin do[al sonuglan oldulunu ve kendi

g0revinin bu davranrga saldrrmak depil,
sonuglanna rgft tutnak oldutunu bilir. Otoriter

OnderliSin bagkalarrnda kaytsrzhk ve direng
yaratrken demokratik Onderlik dwumunda dahi
fazla Oagtlnltk ve verimlilik, daha az saldrganllk

oldulu bulunmugtur. Baskrn ve gilglii bir
otoriteye boyun egme duygulart uyandrran
zorunluluklann aksine firsatlar, insanlann ig

gtcilntl, kimlik, tistilnlilk ve amagsall*
duygulann g0glendirir.

lirnnnrtrn
l)
2)
3)

ERENEROL, lgTg,lgletme0rgiltleriAgrsrndan
Yonetim Psikolojisi i.u igleune Fak. ISTANBUL

l99l Yirmibirinci yuzyrl
egilide iglennecilik Bilimi ve uygulamalarr,

KoSE, SEVINQ,

A.E.U Manisa IiBF Yayrn No: I Manisa

ZevvAt 1987 Qahgma
Psikolojisi Uludag Un. i.i nf . Aursa
4) POWER EK, 1998 / Ocak, Ayhk, Ekonomi
SABUNCUOGLU,

Dergisi

t
6)

-Bir sayrh cetvelde yer ahpta kadrolan diigiik oldulu igin sosyal
ve ekonomik olarak da ma$dur olan iiyelerimizin ma$duriyetinin
giderilmesi igin Devlet Personel BagkanhSrn Tekel Genel
I

de
(Temmuz
gahgma
ayt
sonra
tamamlandtktan
deperlendirilece[i
igerisinde), Bakanlar Kuruluna sunulaca$uu 6$enmig bulunuyoruz.

Yine Tekel Genel Mildiirlii[itnce istenen 35 tiitiin teknoloji
mtihendisi kadrosuna agfttan atama talebi ile ilgili olarak ise olumlu

bir geligme olmamakla birlikte, bu konuda Sayrn Bakantmudan
bizzat dew ey e girece$i vaadi ahmg bulunuyoruz.
2-Dernek Y0netim Kwulu Bagkanrmrz I 2 Mayrs I 998 tarihinde
Tilttin Platformu Ytlrtitne Kurulu iiyeleri ile birlikte CHP Genel
Bagkam Sayrn Deniz BAYKAL ile Mecliste yapilan gOrilgmeye
katrlmrgtr. Bu gOr0gmede Al*risar Sigara Fabrikast ile Samsun ve
Yeni Harman isimli iki sigara markamrzm mllnhasrr kullanrm
hak*lrn verildi$i ortakhk girketinin goSunluk hissesinin gok uluslu
bir qirkete verihnesinin sakmcalan ifade edilmig; aynca meclise
sunulnak tlzere olan yeni tlitiin yasa tasansmm,tiltilnctiye ve yurt
ekonomisine getireceti olumsuzluklar anlatrlmqtr.
2- Tekelden sorumlu Devlet Bakantmtz Sayur Eyilp A$IK ile
22Mayrc tarihinde havaalant agrhgr igin geldi$i Adryaman'da bir
g6rilgme yaptbnrytr.
3- Sayrn Bakanmz Ydnetim Kurulu bagkanrmz ile 24 Mayn
1998 tarihinds lzmir'de ggriigmog, Yeni T0ttln Yasasr, Destekleme
Ydnetnelipi ve Adana, Bitlis ile Trabzon Yaprak Tiittin lglenne
MUdur Yardrmcrhklanna eksper drgrndaki atamalar ile ilgili fikir
de

gerlendirmesi yaptlmqtr..
4-TUtUn Elsperleri Dernepi olarak T.E.Y.O O$enciler arasurda

masa tenisi turnuvasl dtlzenlenmig, turnuvayt derece ile bitiren
arkadaglara armatanlar ve tegvik 0dillleri verilmigtir.
5-Heyet olugturularak gidilen Antakya, Adryaman, Diyarbaklr,
Malarya" Batuan, Bitlis, ve Muq illeri ile baa ilgelerinde ahm yapan
elsper arkadaglanmz gOrev yerlerinde ziyarct edilerek sorunlarr

dinlenmiEir.
6-Y0netim Kurulumu4 Yeni Ttlttin Yasa Tasansmm komisyona
sevk edildiSi haberi ahndrSmdan bu yana, Tasarrnrn tutiincUye ve
yurt ekonomisine getirecepi sorunlarl Parti Genel Bagkanlanna,
Meclis komisyon tiyelerine, tilt0ncil bdlge millewekillerine, ilgili
sivil toplum drgiltlerine yazft olarak iletmig, konuya duyarlr
olmalanm aksi takdirde Tilrk Tiittlnctilitliinlin iginden g*rlamaz
bir noktaya gelebilecef,ini ifade etnigtir.
7-T.E.D olarak ttltilne, ttltitncilye tiit0n politikalanna bakrgrmzr
internetten agtr$rmz pencereden biit{in dtlnyaya duyurmarun
sevincini yaqryoruz. Evet I hazirandan itibaren dergimizi internette

www.tutuneksper.org.tr adresinde bulabilirsiniz. Hatta
b0ltenimizin hazrr olan sayfalanm yayrnlanmadan 0nce 23
hazirandan itibaren okuyucularrmrda bu adreste buluSturduk. Aruk
iiyelerimiz dilediklerinde Dernek Genel Merkezimizden Internete
ba$lanfl yapabileceklerdir.

YONETIM KURULU

CAPITAL, 1997/$ubat,Mart.Kasun,Ternmuz
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Devlet Bakam Eytip AgIK, Tekeldeki
Ozellegtirmenin hergeye ralpen devam

edecefini, ffitiinde de

kota
uygulamasmrn siireceSini s0yledi.
AgIK, "Heryrl 100 trilyon lirayayakm

tiitiin yakrhyordu. Artrk

tutUn

yalanayacagu. Bu yrl tiifiin iiretimi
kota
ile 50 bin ton azalacak', dedi.

20.04.1998

Devlet Bakanr AgIK tiitiin ahm

ve satrmrnrn r.Tiitiin Borsasr'
aracil{r ile yaprlaca[,rnr belirterelg
"fgkide de, tekel kalkacak" dedi.
dan hazvlanan, Tiitiin ve Tiitiin

ispirtolu igkiler Tekel Kanunu'nda
deligiklik yaprlmasna iligkin yasa
tasansl Bagbakanh$a sunuldu. Tasan.
Tiirkiye'nin milli igkisi olarak bilinen

Rakryr koruma altrna alrrken. bu
alandaki devlet Tekelini ise kalduivor.

Bakan Agrk diin diizenledili basrn
toplantrsmda tasanlarla ilgili gunlan

Bakanlar Kurulu sonrasmda bir
basm toplantnr diizenleyen Hiiktimet
S0zciisii Ahat ANDICAN'n verdiEi

bilgiye gore DevletBakam Eyiip

sdvledi:

"Tasarl ile bundan sonra igki,

giimriik

AgIIi,

birliIi

gartlarrna uygun

Tiitiin ve Alkollti igkiler Kanun iiretilecegi gibi., bu alandaki monopol
Tasarrsr'na iligkin bilgi aktardr. kaldrrhyor, serbest hale geliyor. Ozel
Hazrlanan tasarl, devletin iiretilen tegebbtis, belli gartlarla igki fabrikasr
tiitiinleri almasr d6nemini sona kurabilecek. Tiirkiye,nin milli igkisi,
erdirirken, Uretilen tiitiinlerin di[er rakryr koruma altma ahyoruz. Tiirk
iiriinler gibi serbest piyasada ig[m Grda Kodeksi,ne gOre, rakryr tarif ettik.
gOrmesini 0ng6riiyor. Tasarr ile Rakr iiretimini serbest brrakryoruz.
getirilen yeni bir uygulama ile de $artlarrnr yerine getiren yabancilar da.
sOzlegmeli tilnin ekimine gegiliyor.
Bu rakr iiretimi yapabilecek. ya Tekele

uygulamaya gOre, tilccar ya da kamu
istedipi tutun ile itgili
olarak giftgilerle baglangrgta siizlegme

bedel Odeyecek, ya da ortak olacak.,'

hlryalmak

Tekelkalkacak
Yaprlan degigiklikle tekelin.
"alkolli,i igkiler,' konusunda. 0zel
kesimle igtirak ve baglr ortakhk

yapma imkamna sahip olacak.
Tasan ile 4250 sayrh Alkollii igkiler
_ _
Y_asasr'nda da deSigiklikler yapriryor.

Her

ttrlti alkollii igkinin

kurabilece[ini kaydeden Devlet Bakanr
Eyiip AgIK s0zlerini gOyle siirdiirdii:
"$u an TBMM'de gOriigiilen Tuz

uretiminin

serbest brakrlmasrnr 6ng6ren tasan,
Ozel sektOr tarafindan ilretilecek raki
konusunda diizenlemeler Ong0riiliiyor.
Bu gergevede, halk arasmdu,,-illi

Kanununu ile tuz tekelini nasrl

kaldrnyorsak, igkide de, tekel kalkacak.
Yeni de$igiklikle, sigara konusunda
getirdi$imiz yasaklar, alkollii igkilerde

iiki,,

olarak bilinen rakrnrn Tekelin
uyguladrgr terkip gergevesinde
iiretebilecek. Tasan ile rakr dalrtrmrmn
da 6znl sektdr tarafindan yaprlaca$urr

lylglan Andican, boylece, gumiut
birligine uyum yasalarrndan biri_

nin. daha gergeklegtirilmig olacagrnr
sOyledi.

de gegerli olacak.

Alkollti igkilere,
lg yaqrndan
kiigiiklere igki satrlamayacak. ll77
yasatr bulunacak.
leklam

sayrh Tiitiin Kanunu,nda degigiklik

yaptr$rmtz tasan ile de tiitiin ekiminde

ve satrmrnda s0zlegme usuliinii

getiriyoruz."
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08.06.1998
Gazete Ege
Mayts Hci,iran

yaptrklan aragtrrmalarda, sigara ile
Sonugta, sigaranrn gd$iis kanserini
yenmede bir dnlem olarak dikkare
ahnmamasr gerektigine de$inen Dr.
Kleiheus, aragtrma sonucunun bilim
adamlarma yeni fikirler verebileceEini

ve yepyeni bir tedavi gekliiin
dopabilecegini s6yledi. Sigaramn bazr
kadrnlarda g6gts kanseri riskini
viizde
50 oranmda azalttr[rnr anladrktan
sonra

bir bagka gekil ile aynl sonuca
ulagabileceklerine deSinen Dr.
Kleiheus, bu aragtrrma sonucunun
mutlaka yeni bir ilacr dofurabilecegini
kaydetti.
21.05.1998
Gazete Ege

ABD'nin ikinci bfyiik sigara girketi
RJ Reynolds'un yargrlanmasrna yol
agan "Joe Camel" reklam

kampunyui*,

ile ilgili gizli piyasa planlair, 1 bin

sayfahk doktiman olarak internete
konuldu. Firmanrn gocuklarr hedef
ortaya koyan gizli planlar,
:]1tFyl
UCSF Kiitiiphanesi tarafindan ttim

diinyanrn g(irUgiine sunuldu. RJ
Reynolds, l99l yrhnda Amerikan
Saghk Birligi tarafindan, gocuklarr
hedef alan firma olarak agrklanmrgtr.
Daha sonra firmarun,,Joe Camel reklam
kampanyalarma kargr agrlan davalar

ile

deve resimlerinin bulundupu reklamlar

durdurulmugtu. Gizli planlann yer

aldrlr web sayfasmm adresi g6yle:

http ://www. Iibrary. ucsf.edu/tabacco/

mangini

0s.06.1998
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Paul Kleihaus ve arkadaglan insanlann
yagam gekilleri ve kanser iligkisi
iizerine

g0Stis kanseri iligkisini ortaya grkardr.

Devlet Bakam EyUp AgfK taraflr_

Mamulleri Kanun Tasarmr ile ispirto ve

Yeni Asrr

Diinya Saghk Orgiitii Uluslararasr
Kanser Araqtrma Merkezi Direkt0rii
Dr.

r

ee8

18.05.1998

Hiirriyet.
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Bakanlar Kurulu tarafindan onaylamp

Meclis'e gOnderilirken, yaprlmasr
planlanan degigiklerle ilgili tartrgmalar
da devam ediyor. Yaprlmasr planlanan

itgili )'asda degi$iklik igin kollan
stvzym Tekele, gu ana kadar yurt igi ve
drymda 30 frm4 ortaklaga igki,sigara
ve tuz lhetuek igin baqvuruda bulundu.

Tekel Genel Mildurtt Mehmet
AKBAY sigaranm yamsra Tiirkiye'de
igki ve tuz iiretimi igin de 9ok sayrda
firmanm hazrlft yaptrSm bildirdi. Bir
b0liimUnU bu alanda faaliyet gOsteren,

bir bdliirnii ise sekt0re yeni girmeyi
planlayan firmanur oluqturdugu 30 yerli

ve yabancr kurulugun, kendilerine
ortaklft teklifiyle geldi[ini kaydeden

tiifiin

Devlet Bakanl Agrko Akhisar'da

iireticilerine ydnelik de hizrnet veren

Sigara Fabrikasr'nln mutlaka

Tekel, iki ayn genel miidiirliiSe aynhyor.

agilaca[mr belirtti
Bakan Eyiip AgIK, Manisa'nrn

depiqiklikler gergevesinde

qu anda

Tiitiin tiretimi ile ilgilenmek iizere
Yaprak ve Tiitiin igletmeleri Genel
Mtidiirlil$ll ismiyle yeni bir birim
kurulurken, bu miidiirliisiin uzun

Akhisar ilgesindeki sigara fabrikasrnrn
izrnir'deki sigara

her kogulda agrlaca$urr,

fabrikasrnrn kapatrlacagrnr bildirdi.

vadede Tanm Bakanh$r'na ba$lanmasr

A$IK, "izmir'deki sigara fabrikasr

planlanryor. Bunun yanmda t0tilniin

kapatrldrprnda, buradaki iggilerin iqsiz
kalmasr ve Akhisar'a gitnesi sOz konusu

igletilmesi, sigara haline getirilmesi ve
sahgryla ilgilenmek iizere de Sigara
Sanayii Genel Mtidtirltigi adryla yeni
bir kurumun hizrnet verece[i belirtildi.
14.06.1998

Akbay , bunlann tek tek degerlendirilebilecegini bildirdi. Akbay, Tiirkiye de

Zaman

degil" dedi. Akhisarh sivil toplum
kurulug iiyeleri ve temsilcileri ile siyasi
parti ilge bagkanlan, DevletBakam Eyiip
A$IK'I makammda ziyaret ederek, bir
siire gdriigtii. A$IK, Akhisar'da bulunan
sigara fabrikasmm mutlaka agrlaca$rnr

sigara iiretmek isteyenlerin sayrsmur da

bildirdi. Akhisar'daki sigara fabrikasurm,

hrzla arttrsrm ifade etti. Halen Ttirkiye
de iiretim yapan Philip Morris ve RJ.

British American Tobacco (BAT) ile

Reynolds drgmda Akhisar Sigara

tiitiinii kullanrlacaSrm belirten A$IK,

BAI
(British Amerikan Tobacco) ile

ortak igletimi durumund4 fabrikada Ttirk

Fabrikasm igletneye hazrlanan

Imperial'in de bu alanda yatfirma
haznlandr$nu anlatan Akbay, "Bize
ihrag kaydryla fason sigara yapar
mrsm?" dan, 'Ortak sigara fabrikasl
kurup, igletelimne kadar pek gok teklif

geliyor" dedi. Tuzda monopoliin
kaldrrrlmasrna iligkin yasal
diizenlemenin yalcnda kanunlagmasmm

beklendiSini de kaydeden Akbay, bu

gevrede izmir Qamaltr tuzlasrnr
dllnyanm tuz ve kimya devi Hollandah
AkzoNobel ile ortak igletnek igin niyet
mekhrbu imzaladrklanm hatnlatb.

03.06.r998

Ttirkiye

Tekel 1998'in ilk dOrt aynda23
milyar 519 milyon adet sigara satarak,
satrylanm gegen yrhn aym dOnemine
gOre yUzde 10 artrrdr. Tekel Genel
MUdUrlUgU verilerine gdre, bu yrhn

ilk

dOrt ayrnda enfazla satilan sigaralann

bagrnda "oriental sigaralar" olarak
adlandrrlan, Tekel 2000 ve 2001
dqmdaki yerli sigaralar geldi. Tekel,
"Blended sigaraW' olarak adlandrrlan

Tekel 2000, 2001 ve Balhca gibi
sigaralann satrgmda da yiizde 16 artrg
kaydetti. Gegen yrhn aym dOneminde,
7 milyar 618 milyon adetblended sigara
satan Tekel, buyl S milyar 840 milyon
adet satrg gergeklegtirdi. Fiyatlan yerli
sigaraya oranla gok daha yUksek olan

buyl, btiyiik
bir dtgilg yagandr. Gegen yilm aynr
ithal sigara satrglannda ise

Tiit0n Kanunu'nda yaprlacak depi

giklik gergevesinde Tekel Genel
Miidtirltlgii'ntin ikiye b0lilnmesi

dOneminde 8 milyon 500 bin adet satrgr
gergeklegtirilen ithal sigaralar, bu
sadece 4 milyon adet satilabildi. Bu da,
ithal sigara satrglannda yizd,e 54

yl

AgIK

oranrnda bir diigtig yagandrgrnr
gOsteriyor. S0z konusu d0nemde,
Tekelin alkoll0 igki satrglarrnda da
gegen ylm aym dOnemine gdre y0zde
l7'lik bir artrg oldu.

tarafindan hazrlanan kanun tasansr

08.01.1998

planlamyor. Buna gdre Tekel, Yaprak ve
Ttittin igletrneleri Genel MlidilrlUg0 ile

Sigara Sanayii Genel Mtid0rliistl
Seklinde iki krsma ayrrlacak.
Bu amagla Devlet Bakam Eytip

Gazete

TtmlN

Ege

Tekelin yrlhk cirodan, yUzde l 5 pay ve
yiizde 6.5 isim hakkr alacafrnr kaydetti.
BAI f'rmasmrn anlagmayr imzalamadan 6nce, konuya iligkin agrlan davada,
mahkemenin verece$ yiir0tne karannrn
beklenmesini istedigini de anlatan Agtrt
"BAT yetkilileri karann agrklandrpmrn
ertesi gtin, anlagmaya imza koyacaklarrm
taahhiit ettiler. Anlaqma imzalandrfrnda,

kurulacak girkette Samsun ve Yeni
Harman sigaralan iiretilecek" dedi.
A$IK, 22 yrl 6nce yaprlmaya baqlanan
ve biiyiik yatrrrmlar yaprlan Akhisar
Sigara Fabrikasr'nur mutlaka agrlacalrnr
yenileyerek, o'En uygun yol BAI Firmasr
ile ortakhk. Ama bu olrnazsa olnadr diye
o fabrikayr gtiriimeye terk etneye cegiz;'
diye konugtu. A$IK, izrnir'deki sigara

fabrikasrnrn mutlaka kapanaca[rnr
vurgularken, bu fabrikamn Alhisar'daki
sigara fabrikasmm agrlmasr nedeniyle

depil, 80 yrlhk bir fabrika olmasr
nedeniyle kapatrlacalrm stiyledi. AgIK,
sigara sanayiinde bu kadar uzun siire

hizmet veren ve bu kadar eski
makinalarla iiretim yapan bir fabrika
olamayaca[rnr da belirtti. A$IK,
izmir'deki igki fabrikasrnm Alaqehir'e
istanbd f aqaUahgedekilikor fabrikasrmn
da Bilecik'e tagnacagmr sOyledi.
03.06.1998
Gazete Ege

EKSZEnLEN DERNEGI B(JLTENI Mays
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TUTUN EKSPERLER|
DERNEGi

BULTENi

BZDEN HABERLER
Ayten

*

Elgin

-

Omer KARA
Yrlmaz HASGUL

Kader-MuratZENGIN

07.02.1998
09.05.r998

qAeLA

05.05.1998

Gegtipimiz Ddnemde isimlerini sayamayaca$rmrz kadar meslekdaglanmrz veya sevdikleri
rahatsrzlanarak ameliyat olmuqlardrr. Gegmig

olsun der,

saflrlrn asrl servet oldulunu

dostlanmrza yeniden hatrl afirrz.

6oUuA aULMACA
36, Bllltendeki hdilllU

bulmacay fizerek kurada

iri sonu ird cnvl,p

kazanan Kanm KARAAHMETOGLU, ve Hikmet

OKUMU| John Gishaml n"J 0 Rl" adh kitabr
'kazanmrylatdn
37 -B0lten Bulmacam m gdzecek arkadaglar
ansndan gekilecek kurcda iki okurumuza ise
Erdal INONU'ntln "Diigilncelerve Anilar ll" adlr
esert veileceffiir

34 rtTtN EK9PERLERI oaRNeGI

BOLTENT MayuHazbanlgg8

1. Erkeklerin saglan genellikle bryklanndan datra
6nce beyazlayr.Neden?
2. Hig bir rakamrn bir kereden fazla kullarulmadr$ kag

adet pozitif tamsay

vardr?
Cevaplar Gelecek Bfi ltende

ililn E<sPRTERI
md
dlrgd
YUKARIDAN A$AGIYA:
l.Sistemlerin kendi kendilerini
kontrol etme ve stirdtirebilmelerini

14

15

ilmi esaslara dayandrrmaya gahgan
bilim kolu - Tenzi g0zii. 2.Bir ttir
pamuk - En yiiksek askeri derece,
maregal - GOz kapaklanna stirUlen bir
gegit boya. 3.G0ntil stisleyen
manasmdabirbayan ismi - Akdeniz
annesi. 4.Uzaklagmak - Urenin sidik
yoluyla atrlamayrp kanda birikmesi

5.Potasyum klorilrtn kimyasal
sembolii - ihanet eden - T6vbe edip
Hakka ydnelme. 6.lgaret, alamet -

yolculukta tagrnan yiik - Cet. T.Tersi
tarihte eski birmedeniyet - Tersi bir
tahrl zararhsr - Koruyucu madde ile
kaplanmrg egya 8.Teni iftira biihtan
- Konut - Ategli, gogkun g.Allah'a

yalvarma - Helyumun sembolii -

Kavmi, rka iligkin. l0.Eski dilde
bayram - Arjantin'in fafik rumuzu islam dinine uygun - Bir nota.
ll.istanbul'da bir semt - Tersi
Trabzon'un bir ilgesi l2.Qizim
iglerinde kullanrlan bir cins
dolmakalem - Albay, miralay.
l3.Vilayet - Su -Tersi higiik onnan Lityumun sembolU. l4.Srtma
tedavisinde kullanrlan bir cins
alkoloid. On milyon erglik

i9

0lgilsti

- Bizmutun simgesi. l5.Beyaz Hareketleri zamana gdre inceleyip
sebeplerini dik'kate almayan mekanik

slGnaN soLA:
l.

dah-Borusesi.

- 1986 Yrllan arasrnda yagamry oyun ve senaryo yazan olup "Kant Nigat'',
"Yedi Kocah Hiirmtlz gibi oyunlann yazan olan tiitiin eksperi alabeyimiz-Tanhte
bir medeniyet. 2.Tereddtt, kugku, endip - Teni 60'h yllardaFenerbahge'de oynamry
Rumen futbolcu - Tersi bir ba$lag. 3.U9 kdgeli Rus galgsr - Lanetli 4.Tarihte
Mezopotomya'da yagamrg bir medeniyet - Yukanya kaldrm4 y'tikseltne-Tiyatoda
19 13

oyunculann birbirlerine sdyledikleri sriderin her biri. S.Tersi bUyilk dokuma guval
ismin hallerinden biri - Tersi kiigtik mapara 6.Sarp gegil atlatrlmasr zor gUgliik Tersi bayalr 7.ilag -Yardrm, para yardrmr- Nesne, failin drgrnda kalan her gey.
S.Latince adr Ephestia Elutella olan, ambarda, tiittin yapragru enine yiyip tahrip
ederckzayratayolaqanzararh-Tersi bir sorutakrsr. g.Yazrh olarakbildirme, haber
verme-Favori- TUrk lirasmr simgeleyen harfler, Manisa'nur bir ilgesi. 10.Bir gegit
-

hububat dlgiisii-Su veya hava akmtrsrmn bir engele qarparak geri ddnmesi neticesinde

olugan ters akmfi. ll.istanbul'da bir semt- Dilbilgisinin, kelimelerin kdkiinii,
kayna$ru, di[er kelimelerle iligkilerini tarihi bilgilerle dayanarak aragtran kolu.
l2.Baklagillerden, yapraklan kaynatrhp igildiginde miishil tesiri yapan bitki. Bir
tiir silah 13.Ege yi$di - Kagtlan basitge tutturmaya yarar bir lcrhsiye malzemesi Kalayn semboltl 14.Bir renlg Tekel meddeleri , gazata, dergi gibi geyler satan kiigi.ik
dtikkan - Segkin l5.Srcakhktesiriyle katr halden slr hale gegme - Erkeklerde I l0
ve 400, kadmlarda 80m olarak yaprlan bir tiir kogu.
TATAN EKSzERLEN

I

ozntudl

nOuTENI MayB Haziran

IggS 3 5

Tarrmsal girdl iireten flrmalar...
SatrS magazalanmlzdan
siz e yararlanmak ister misintz?

Qlftelnln temsllclsl Ztraat OdalanmZ
Tfuldye'nln her yeflne daFrlmtg,, 21O safig
tanmsl gffilerln baylllflnl yapmal<bdn
Slz de ; salrg ma{azalanmzla daha gok
taunmsnl

gW safigr aflaytn.

ZIraat Odalanmu
her

zamut hl-mdnlzdedlr.

9iftcl ye KOy Diinya$ Derglsl'nde Uriinlerlnlil
tdnftarak iireticlye ulagln.
Ttildye Ztffi,Odahn Bftllfl
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