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ICINDEKILER

Bu btilten elinize geqti$inde Dofu-Grineydofu ahmlan herhalde bitmig
olacaktrr. Ancak bu seneki ahnlarda da iiziicii olaylar yaqandr. Son olarak Batman

Merkez ahmlannda gdrevli arkadaqlanmtz Taner AKQAY i-e Feridun DELEN
ile Kahta alrmlannda gorevli arkadaSrmrz Kamil 6Z'eyapian saldrnlardan dolayr
gegmiq olsun diyoruz. Ydnetenlerimizinbu tip olaylan olagan karylal'an dul.arstz
tavrrlanndan bir an 6nce vazgegmelerini bekliyor, yaprlan saldrnlan giddetle

krnryor ve faillerinin bir an 6nce cezalandtrtlmaslnln bu

tiir

olal-lart

engelleyece$ine inantyoruz.

Renidii Sorunu
Eskibir tapnak yazltl ...............

...

.1i
I2

1999 mahsulii tiitiinlerin tarlahazrh$r agamasrnda agtklanmast gereken kota
miktan krrrmlann devam etti$i bu giinlerde agrklandr. Standart kota uygulamast
yerine o bdlge tiitiinlerinin Sigara Sanayiinin ihtiyacr ve tiitiin ihracattrun
ekonomiye katkrlan oramnda defiqenbir kota uygulanmah ve obolgedeki teknik

personele bu konuda yetki ve hareket alant sa$lanmahdr.
Dogu-Grineydog'u tfltiinleri gibi biiyiik krtah tiitiinlerimizin de$erlendirilmesi
igin yegane qare olarak gdriilen Diyarbakrr Tritiin igleme Fabrikamrzda iqlenerek

daman ahnan tiitiinlerin dncelikle Tekelin Sigara iiretiminde deferlendirmeli
sonra da biitiin alternatifler de$erlendirilerek ihrag qartlart zorlanmahdtr.
iqlemenin teknrk gartlan sebebiyle kullarulmryor ise, goziim milyonlarca dolarltk
yatrrrmrn iiretimini yurdun d6rt bir yamndaki ambarlarda stoklamak defiildir.
Son yrllarda kamu galtqanlartntn iilkemizin ekonomik stknttlanndan daha
fazla etkilendifi bilinmektedir. Bu olumsuz e&inin dtgrnda meslek gurubumuzu

- Gonderilen yazlar yaynlanstn veya
yaynlanmastn iade edilmezler.
- Yanlar dan veya qevirilerden
do$acak sorumluluklar yazt

sahiplerine aittir.
- Yaynlanan y az:/,ar dan kaynak
gcisterilerek ahntr yapilabilir,
- Reklam fiyatlan ve gartlart
anlagmalarla belirlenir.
- Dergimiz iki ayda bir gtkar.

direkt ilgilendiren Desteldeme hizmet iicretinden hak edilen miktann cidenmemesi,
Harcrrahlara Tekel Y6netim Kurulunca getirilen iist stnrrlama, misafirhane
olmayan yerlerden de misafirhane iicreti altnmast, gegici gcirevlendirmelerde
ahqkanhk haline gelen harctrahsrz gegici gorev talebinde tsrar edilmesi, teknik
bir zorunluluk olmastna ra$men Tanm Gezilerinin kaldrrrlmast v.b. uygulamalar
bizlere aynr mesajlan veriyor. Onemli ekonomik sorunlarla ba$ba;a brrakrlan
insanlardan gahgtrklan kurumun sorunlartna alternatifler sunmasl, uzun soluklu
qozii'rnler iiretmesi beklenemeyece$inden hareketle bu ttir uygulamalartn arkasrnda
Tekelin gelecegine y6nelik hesaplan akla geliyor.
Miiessese mtdiirlii[iimiizce miinhal iqletme miidiirliilii kadrolarr ile mtidiir

yardrmcrlrlt pozisyonlartna yaptlacak atama igin srnav yaptlaca$t
ileri (belirsiz(bir tarihe ertelendi$i haberi geldi.
Zaten Tiitiin Eksperleri Qahqma Y$netmelifinin 2'T.maddesi bu tiir atanmalar
iqin hizmet ytltnt esas almakta ve higbir gekilde slnav $artl aramamaktadtr.
Miiessese Miidiirliif0miiziin, ydnetmeli[in bazr hrikiimlerini uygulaytp bazt
hiikiimlerini uygulamama kefiyetinden bir an once vazgegmesi gerektiSine

du1'uruldu. Akabinde stnavlann

inantyoruz.
Son donemde g0ndemimizi oluqturan en Onemli iki konu emeklilik ya$lrun
ytikseltilmesi ve memur maaq zamlarr idi. Bu konularda sendikalar ga1st alttnda
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gahqanlann hakh tepkileri devam ediyor. Umit ederiz olumlu bir sonuE almlr.
Memur maag zamlan konusunda hiikiimet yetkilileri dahil her kesim arttqm az
oldugunu ifade ederek, Tiirkiye gerqeklerinin ancak bu kadarrna yetttfiiru sdyliiyor.
Nedense, her hiikiimet ddneminde fatura ilk cince qaltganlara kesiliyor. Ulke
ekonomisinin difer dinamiklerine dokunmaya kimse cesaret edemiyor. Ashnda

yeni hiikiimetten bu konuda toplumun her kesimi oldukga rimitliydi. Ancak
fedakarhsrn yine dar gelirli iicretliden istenip, servetini aErklayamayanlara
"Nereden buldun?" sorusunun bile fazla bulunmast bu inancr sarsfl.
Memur maag zamlart konusunda Bakanlar Kurulu Tekel gibi Kit ve KiK
yaprsrndaki kurumlann ycinetim kurullanna licretlerde taban ve tavan miktarrnt
belirleme yetkisini veriyor. Tekel drgrndaki bazr kurumlann ydnetim kurullan bu
yetkilerini kullanarak qaltqanlanrun lehine biraz dahafazla artrg sa$hyorlar. Tekel
Y6netim Kurulunu da bu konuda duyarltlt$a davet ediyoruz.
Saygilarmu.zla
Ydnetim Kurulu
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GUNDEM
" Mezarda Emeklilife Hayrr.!"
Bu slogan o kadar srk ve gtir sesle sciylenir oldu ki Temmuz aymda iicretlerimize
iyilegtirme adr altrnda yaprlan zammrn komikli[ini bizlere unutturur oldu.
Salrn Qahgrna Bakam ilk kez bakan olmarun heyecant ile olsa gerek biiytik bir
inanqla 62 r'agrnda emeklili$ tilkenin gelecefini kurtarmak, tilkeyi diize gkartmak
igin olmazsa olmaz bir $art olarak ortaya koydu ve sonrasrnda da her geye ralmen
(kotti adarn denmesi pahasrna) "kral grplak" demeyi stirdiirecepini ifade etti. Ancak
kral acaba gergekten grplak mr? yoksa Sayrn Bakan bir illizyonistin azizlifine mi
uflramakta? Bu krah,1992 yrlrnda emeklilikte 50-55 yaqrnda zorunlulu$u kaldrran
lriil<rirnetin Bagbakam olan bugiinkii Sayrn Cumhurbaqkanlmrz gdrememig mi idi!
Ya da bu illizyonist, devlet adarnlanmrza o gLin baqka tiirlti. bu giin baqka tiirlii mii
gcisteriyor.

Emekli olamn ancak baqka bir ig yaparak geqimini sailayabildi[i tilkemizde
qahganlar yag suunnda emsal gcisterilen Avrupa iilkelerindeki iicrete ve sosyal haklara
sahip olsalar acaba kag yagrnda emekli olacaklannt bu kadar dnemsermiydiler?
Kamu qahqanlanmn, 1982 yrhnda emeklili$i teqvik igin %o 25 ekstra ikramiye
<idenerek, 1993 yrhnda ise kummlanndan resen emekli edildiklerini gciren bir insan
olarak bu durumu anlamakla zorluk gekiyorum. Geng niiftisa sahip ve iqsizlik oranrun
7o l5 'lere ulaqtrfr iilkemizde belli bir yaqtan sonra iiretime higbir katktst olmadr[tnt
bile bile insanlarr iqyerinde tutrnamn sa$hkh bir diigiince olmadt$t kanaatindeyim.
Ulkemiz de her iiq gtinden birinin tatil oldu[unu hatrlayarakbu tatilleri azaltarakve
kadro qigkinliklerini azallarak ig giiciinii daha verimli kullanmak sureti ile iiretim
arttrnlsa, normal emeklilikle de genE niifusumuza istihdam yolu agtlsa daha iyi degil
mi?

Tiirkiye'nin emekli cenneti oldugu iddia ediliyor. Dtigiiniiyorum da acaba
bankalann onlerinde uzun kuyruklar olugturan emeklilerimize bu cennette ne kadar
rnutlu olduklannr hig soran oidu mu? Her halde artrk onlar da gilelerinin nedeninin
erken emekli olmalarr olduiunu dri$UnU]'orlardlr!...
Tiitun ureticileri gibi tilm tanmla ugraganlardan 1'r11ardan beri Ba!-Kur'a kesinti
yaprlmaktadrr. Ancak ben bu kesintilerin nasrl degerlendirildi$ini 1'ada iiLreticilere
nasrl bir hizmet olarak dondugunti bilmivorum. Bileninde oldulunu sarumvontm.
Zirabu gune kadar iireticilerimrz i;in iiriin bedeilennden ''sorma t'er parast'' misali
kesinti vaprlmasrrun otesilde bir anlam ifade etmedrline gahitltk edebiLinm. Ada5tlan
o ki bunlar bile kAr etmemiq. Diienm Ziraat Odalan bu sillnttvr Qal5ma Bakanh$r
nezdinde Ekonomik ve Soslal Konsef i-i1'esi srfau i1e drle gettnruSlerdir.
Ekonornik ve Sosyal Konseyden de birkaq kelime ile soz etmek istr-vorum. Konsey
gegtifimiz giinlerde birkaq kez toplamp Sosyal Giivenhk Yasa tasanslru gOriigerek
uzlagma aradr. Sonuca bu giin igin etki etmemi; goziikse de sivil toplurn kuruluqlannt
bir araya getiren bciylesi gaSdag uygulamalan takdir etmemek miinrktin de$il. Ancak

bu

takdiri

ifade ederken, Konseyde Kamu Qaltganlarrntn temsilcisi Memur

Sendikalanmn bulunmamasrm da o Olqiide yadrrgadr$rmr sdylemeliyim . Diiqilniiyorum

da acaba Memur Sendikalarr Konfederasyonlarlnln tentsil ettikleri gahganlar
onemsenmiyor muyoksa hala neverirsekonu ahrlar, kabul ederlermantlgl m hakim?
Hatbuki soz hakkr dahi verilmeyecek kadar rinemsenmeyen bu Ealtganlara iicretlerinde
i.vileqtirme yaprlaca$rnda verilen %' li artrglar sdz konusu oldufunda durum hiqte
bovle olmuyor. Verilecek 3-5 puanhk arttqlarm ekonomiyi batrmast, biitgeyi alt tist
etmesi s6z konusu oluyor ki, bunu da bizlerin anlamastm kimse beklememeli.
HiikLirnetlerin baganyr, tabanda devletr temsil noktasmda vatandaqla birebir iligkide
bulunan iggisi ve memuru ile tilm kamu gahqanlannl yanlna alarak yakalayabilecefini.

tabandan destek bulmal'an hig bir yasanlll yagamaslnlll miimkiin olmadlgtnt.
reformlann ancak toplumsal destek sa$lanarak gerEekleqtirilebilece$ini hatrrlatrr,
sa.vglar

sunanm

Famk ciir-prxan
Yiinetim Kurulu Baql<anr
gulpinat@fiotmaiLcom
Malts-Hazirtm
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KAHVEHANELERiN KAPATILMASI
vE rUriiNUN YASAK EDiLMESi(.)
Rebiiilewel (t) ayrnda yer yer dedikodu peyda olup yangmm

@)

kapanrp, bundan sonra agrlmamasr hususunda, diinyantn itaat ettiii padigah fermanr
qrktr. Kahvehanelerin golu yrkrhp diSer Osmanh memleketlerinde dahi bu ferman

hiikmii icra edildi.
Ancak, Sultan ibrahim oglu Sultan Mehmet Han (Avcr Sultan Mehmed) devri
baglangrglarrnda istanbut'danbaqka qehrrde, ewelce oldu!'u gibi kahvehaneler agthp
keyif ehlinin gOniilleri agrldr.
Ewelce Sultan Ahmed Han (Birinci Ahmet) devrinde Dervig Paga ve Nasuh paqa
dahi, fenahk kaprlanm kapamak igin yasak etmiqlerdi. Fakat gok gegmeyip tekrar
agildr.
Kahvehaneler ortadan kalktrktan sonra t0nbaki, Tiirkge tiitiin dedikleri mekruhG)
yapra[rn igimi yasak edilip bundan soffa, tiitiin igen kimse yakalamrsa katolunur
deyu birbiri ardr sra padiqah yasaSr grktr. Vaizler NAsrhler o) yasak ettikqe kimse
(5)
uslanmayup, padigah yasaklan'da tutulmadr. Hatlabazr devrin zurefast
"Zararsrzbir duhdn iqin bu kadar dikkate ne liizum var? Astl hiiner mazlumlann

ahlanmn dumamm yok etmel,(ir."
Deyu ta'riz giine (s) qiirler s<iyle1'tip tiitiin igmekten halk geri kalmadt.
1)Mayrs ayr

2)1633 Yrhnda grlcan Cibali yanguu
3)IgrenE, tiksinti r,eren.
4)O[ut veren.

5)Zarif kimseler.
6)Dokundurmah.

(*)

Tiittin iqme hakkrnda qiddetli yasak var iken, UgbekAr menzilinde uyulmasr vAcip
fermana itaat etmeyenlerden on dort kigi, gizli bir yerde oturup tiitiin igerlerken,
PAdiqah kry6fet tebdili ile iizerlerine uSrayup hepsini yakalaytp 0ldiirttii. Biri
mukabele halifesi Utticti-zAde ve biri Kaprcr- bagrlardan idi. Reha'da t')dahi on dcirt
tiitiin igen yakalanup giindiiz, dlenen katlolundu ki ikisi yenigeri idi. Halep'te de
yirmi adam yakalanup katlolunmugtu. Haccagiir mevkiinde de alfi adam katlolundu.
Bu ttitiin igenlerin kimi orduda eli aya$r krnhp Oldiiriiliir, kiminin ota!(gadr)
<iniinde krnlrr, kiminin boynu vurulur ve kirnini d<lrt parga ederlerdi. Bu derece
hakaretten sonra yine (halk.yasak edilen-qeyin tistiine dtiger) anlammca, biiyiik bir
hrrsla gizli yerlerde liileler ile igip vazgegmediler.
Deftardar bey merhurn nakletmrg:
Bir gtin bir alrr raht (e!er takrmr) ve krl'rnetli bisat (0rtii) ile bir yedek (at) boganup,
td orduya, padiqah qadrn Oniine kadar geldi. Tuttular ve "sahibi gelslin! deyti
baSrrdrlar. "At benimdir"dryen kimse grkmadr. Me$er attn iizerinde bir tiitiin liilesi
ile bir kese tiitiin var imiq. Sahibi bagrndan korkup ata sahip g*ma&.(pes bundan
malum olduki halk. hakkr zorla kabul etmezler. Toptan katlitsen altgt*lan qeyden
vaz gegmezler. Hak kolaylaqtrmadrkga. diipediiz yasafm fayda vermediline bu hal,
aqft delildir.)

(*) Naima Tanhi-Qev: Z.Daruqman C.3,

S.

I2I6--C.3,S. I 393-1394

1638 Senesi olaylan

l)Urfa

{
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cuzBLi

periganhgr halka

iiziintii verip kahvehanelerde fenahk qolahp dedikodunun artmaslna sebep olmugtu.
Fitne qrkmasr ihtimalini ortadan kaldrrmak igin Istanbul'da btitiin kahvehaneler

riirtiN iqnNr,nniN olniintilMnsi
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Hazrrlayan: Metin IJNAL
Baqmiifettiq

Sahipsizli$in y alrnzhpa
ddnii$tiigii o zaman diliminde
Bir adrm daha ilerleyemiyorum;
gok garip
Kaldtnm tasr kadar vakrn
mutluluk,
E[er fstiinde yiiriimeyi brrakrp
ellerimle tutabilirsen,
Evet tutabilirsem, iqim de
duymayr baqarabilirim.
Giineqin gdzbebeklerini yakmasr

gibi bir qey bu.
Hani gciremezde hissedersin ya,
Hani bakmak isterde korkarsm,
iqte 6yle bir qey.
Yagan yapmur kadar hafif

hislerim.
Sebepsiz bir htiziin sardr qehremi.
Sebebi bilinmeyen mi, yoksa
Yoksa sciylemeye korktu!-um mu

Nefret ediyorum duygudan
Ashnda mutluluk kadar do$al,
onun kadar olas .
Ama her defasrnda nefreti
hissetmek her hiicrende
iqte yeniden, igte tiim
sevimsizliSiyle,igte garipseyerek
Neydi, ne depildi diigiincelerim
bilinmez
Renkler 0ylesine birbirinekangtr

ki,

G0rdtillim her gey beyaz.
Beyaz saflrtr ifade ederdi

bir

zamanlar
Oysa gimdi anlagrlmazh$r.

Diiglediklerini yagamak bir hak
mrydr elde edilecek
Yoksa doiugtan elimizde miydi
bilinmez.
Yagamak ve igte buna

inanryorum, bunu istiyorum
Demek gegiyor igimden
Mutlu olmak diyorum
Yani kaldrrrmlara basmadan
yiirtimek,
Yani onlan elimle tutmak,
Yani igimde hissetmek.

Mustafa Cdr,Cn

TEYO III.
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Kalite, de$igik qekillerde DEGERLENDiNlvlB

tammlanmakla birlikte; genelde bir

maddenin nitelikleri

ve

onu

baqkasndan ayran dzelligidir.
Tiittiq yetigti[i ekolqik koqullara

aa

TUTUNDE

KALITE
aa

FAKTORU

gore biiyiik olgiide depigiklik
bir bitkidir. Bu ozelli$i ve
igiciler iizerindeki fizyolojik etkisi
nedeniyle kalite konusu,
ara$tlrmacrlar ve bilim adamlan
gdsteren

tarafindan de$igrk kalite kriterlerine
gdre 1,'orumlanmt$tr.

Tiittnlin fiziksel vaprsr

ve

krml'asal iqerigi, kalitef i oluqturur.
Bu yapr aynr zamanda, ttitiiniin

tiiketim dzelligini belirleyen ve
endtistriyel de$erini saptayan bir
etkendir. Orne$in, her hangi bir tiiti.in

Eeqidi, fabrikasyonda hangi tistiin
nitelikleri (sertlik - tathhk - koku yanma - sagak verimi vb. ) geregi
belirli oranda yer altyor ve tiiketici
yoniinden de begeni kazaruyorsa, bu
ornek, ticari mamul olarak da
kalitelidir . Bir tiriiniin kalitesi, onun
mamul iiretimindeki ve dolayrsryla

IYecat OGUZTAS

Tiitiin Eksperi

da tiiketimdeki aranabilirligi ile
do[ru orantrhdrr.
Aynr zamanda igimlerinde
belirlenen ozelliklerin, her tiitiin
geqidi igin ayrr ayrt, onceden
belirlenmiq tantmlara "NORM"
uygunlu[rurun pozitif veya negatif
yonde olmasr, o gegidin kalite

METODU:

Bu metot. ti.itiin dumantntn
incelenmesi suretiyle uygulantr.
Burada yapralur igeri[ini olugturan
kimyasal madde miktarlan (nikotin
7o si, protein azofrt, total rediiklor
maddeler, regine, yanma hrzr, kiiltin
yaprsr) ile bunlann niteliklerinin
kalite ile iliqkileri incelenir.
Kalite tayininde kimyasal
modellenn kullamlmasndaki amaq,
igicinin
alsrlamalarrndan
ka,r'naklanan yam lrnalan onlemek ve

tiittlnirn iEerdi[i madde miktarlan ile
kalite arasrnda matematiksel bir bag
kurulmasrdtr.

Bu konu iizerinde gahqmalar
yapan bilim adamlanrun her biri,
degiqik kalite kraterlerine gdre kalite
belirlemesine qahgmrqlardrr.

0rnegin,

1-SHUMUCK,

goziinen

karbonhidratlarla proteinler arasmda
matematiksel bir orantr kurmugtur.

Karbon hidratlar (olumlu )
Proteinler (olumsuz)

2-

BRUCKNER, oryantal
sigarahklar igin bir formtl
geligtirmiqtir.
3-

DOR&

Total
olugturmugtur.

N,

Protein N,

formiiliinii

derecesini gosterir.

NoSit

YILMAZ

Tiitiin Eksperi

Tam bir kalite degerlendirilmesi
iig metotla yaprlmaktadrr

4

.

-

PHILIPS ve BACOI
Sekerler

oksalik asit + sitrik asit
T

-r,izirSBl NiTELiKLERE

oranlarr

DEGERLENDiRME

istemiglerdir.

c0nn

METODU:
Tiiti.iniin fiziksel nitelikleri duyu
organlartmtzla (gozle - elle burunla) degerlendirilir.
Yapraprn tip ozelligini gosteren
rengi, renk uyumu, incelik - kahnhk
(nesig), koku higroskopisidesi ve
sigara verimi gibi nitelikleri, tiitiiniin
fiziksel dzelliklerini olusturur.

ile sonuca gitmek

Ancak, dinyada

yetigen

tiitiinlerin geqitlilili ve yetigtili
ekolojik koqullara gdre yaprsal
depigiklikler gdstermesi, her zaman
butiin geqitlerin kimyasal yaprsr ile
kalitesi arasmda matematiksel bir
bag kurulamamaktadrr.
Omepin, genel olarak sigarahk

tiitirnlerde gekerler olumlu, puroluk
Temmax, - Agustos tccg 5
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tiitiinler igin olumsuz etkendir.
Boyle olmakla beraber TURK

TUTTINLERNiN KIMYASAL
YAPILARI tablosunda goriildiilii
gibi kimyasal igerik, herti.ittin qeqidi
igin ayrr bir defer ozelligi tagrr.

gidermek veya en aza indirmek igin
bazr tedbirler ahnabilir.
$oyleki;
l

-igicilerin

sayrlannrn

Z

2-Deneyimli, pratik tecri.ibesi

3-iqimi yaprlacak orneklerin,

YOLU iI,B ONGNRLENDIRME
METODU
igim.volu ile kalite tayini, tiiketim
a$amasma ulaqmrq tiitiin yaprafrmn,

olanlannm segilmesi"

yapilarak igim kalitesinin smama
yolu ile degerlendirilmesidir.
Bu ydntem, iqilerek aprza alnan
dumamn, igicinin tat alma koku alrna

organlarr ile sinir sistemindeki
fizyolojik etkilerin incelenmesidir.
Bu delerlendirme de daha gok
sertlik, yakarhk, koku vb. kalite

belirlenmesi,

gogaltrlmasr,

rutubet-stkrhk-kalibre-kryrm

igim ekspertizi (degiistasyon)

1-Tohum islahr igin geqidin

NORM'lanna uygunlu!unun

olanlarrn segilmesi,

3-iCiM (DEGUsrAsyoN)

nedenlerle de yaprlmaktadrr.

kahnhgr-boyut yoniinden benzer

-Urtin yllanmn NORM tesbiti,

3-Sigara fabrikalannrn yeni
irettigi ti.ittin yaprtlanmn regetelerine
uygunlupunun test edilmesi,

4-Ilaq denemesi yaprlan
6rneklerden, reziidti, dolayrsryla
igimlerinde olumsuzluk olup

4-Qok sayrda ornek kullarulmasr,
5 -igimlerin tekrarlanmasr,
olumlu sonuglann ahnmasrna
yardrmcr olacakhr.
Deneylrnli ve yetenekli igiciler ve
tekrarlamah metotlarla gergele qok
yakrn sonuglar ahnabilir.
iQiM EKSPERTIZI, asagrda

goriildi.igti gibi

Bu delerlendirme sonuglanna
gore de[igik igici topluluklarrmn

kalite

isteklerine uygun modeller belirlenir.

delerlendirmesinden

bagka

Daha once belirtilen tanrmlara

olmadr$rrun belirlenmesi,
5 -Sigara fabrikalarrna kagaktan
veya bagka kuruluglardan gelen

sigaralann, igim kalitelerinin
bozulup bozulmadrgurm belirlenmesi
igin yaprhr.

terimleri kullamlrr.

igimi yaprlacak meng e veya
kompozisyon halindeki ttitiin
yapflanmq igim dzellilini olugnrran
sertlik - yakarhk - tatlilrk - yavaqhk
- koku vb. fizyolojik etkileri ile
yanma hrz ve hil yaprsr incelenerek
kaliteleri pozitif veya negatif y6nde
belirtilir. Bu ozelliklerin, o tiitiin
gegidine veya yaprtrnda istenilen
NORM' da tam olarak bulunmasr,

o

gegit igin ytiksek kalitenin

ifadesidir.

-igimi yaprlacak (A,B) yaprtr
vardtr. igiciye, 6nce (A) modeli
igirilerek tanrtrhr. Sonra (A,B)
modelleri belirtilmeden igirilerek (A)
modelini aylrmasl istenir.

-Diger bir testte, ikisi aynr
yaprda, dileri ayn olan tig 6rnek

igirilir. Sonra igiciden bunlann
tigiinii de ekspertiz yaparak, ayrr
olan dmelin belirtilmesi istenir.
vb...
igimle yaprlan kalite
delerlendirilmesi pratik sonuglar.
vermekteyse de, igicilerin subjektif
karulan, krsmen depigik olabileceli

gibi igicinin o andaki

ruhsal

durumunun da i.gimi etkileyebileceli

diiqiiniilerek,
f

bu
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TtrRK

r0r0nr,nni riuyaser. yAprLARr

(Tekel Enstitfileri 14ll-1414-1653 raporlan)
cE$ITLER

NiKorN PRor. rorAl

REQINE

KUL

Azo.TU RnDUKSiYoN

Hendek

0.75
0,60
0,75
0.75
L25
t.l5
1.05
3.85
1.90
0,90
0,85
t.20
0,65
1.30

izmit

0.80-1.30

izm.Gavurkdy

izm.Akhisar

izmir
Samsun

Samsun Canik

Bafra
Alagam
Trabzon

Arh'in
Taqova

Tokat
Basma

Diizce

Bursa
Bahkesir
Edirne
Adryaman
YayladaS

Bitlis

1,10
1.55

L60-2.6',1

1.10

l. t5

t.20
1.60

t.70
1.60
1,70
1.65
1.40
1.30
1.40
1.75
1.65
1,50
1,45
1.45
1.50
1.55

2.0s-3.25 1.00
1,50-1.70 i.3s
l.s0-1.70 1.05

$emdinli
iskenderun

1.75
2,10

Puro

0.69-1,50 2.40

Virginia
Burley

1,82
2.9t

1.00

L35
1,04
1,77

19.50 5.85
19.00 5.75
16.65 5,35
10.40 4.95
7.85 4.45
10.50 5.10

9.40 5.15
2.90 4.80

12.50

1210
13.35
13,00

t4.60
14.85

14.50
14.45

4.60 14.50
t't.t5 4.30 14.00
t7.45 4.30 14.05
10.70 6.40 11.70
14.40 5.40 12.80
10.50 5.2s 13.75
10.70 5.60 t4.75
12.25 7.10 14.10
12.t5 5.55 14.90
8.20 5.70 14.70
12.40 6.20 16.00
12.95 6.7s 15.80
21.80 5.90 15.95
12.25 ',r.25 15.65
10.55 6.70 16.10
o.6s-r.5 2.96 t9.32
11.60

l8.t-26.849.0

0.21 9.27

8.76-10.81
24.s3

rUrUn nrspenrrni
nnnnnGi

niir,rpxi
g6re her tiitiln qegidi. r etr;trgr

hallmdir.

ekolojik kogullar ve ur gulanan
teknrkler nedenir le kendr rqinde.

Trabzon tiitunleri,

belirli kalite knterlenne u1'gunlugu
orarunda liiksek r er a duguk kaliteli

oluqturur.

niteliklerine g6re bir iglevi

Kimyasal yaprlan geregi gok
yava$- yakarh (lzmir, Basma) veya
Eok sert-dik igimli dedigimiz
(Trabzon, Burley) ve her zaman tek
baqrna igilme ozelligi bulunmayan
tritiinlere diigilk kaliteli diyemeyiz,
Her titi.in geqidinin, niteliklerine
ve sigara harmanlarurdaki kullanun
oranlarrna gore onemli bir yeri
vardr. Esas kaliteyi belirleyen, ttittin
harmanlanndaki roliidiir.
Her gegrt ttitun pozitif veya
negatif ,vonde kalite Lrnsuru
tagrdr$rndan hamranlarda etkileyici

ttiketicisi vardrr.

olarak rutelendrrilebilir.
Bunun drqrnda. de[igik

tip

ve

menqeler arasmda kalite kryaslamasr

r,apmak gergekgi olmaz. Zira her
gegit. kendi srnrfina has kalite
6zelhkleriru taqrr.

Ar,rrca, her hangi bir geqit,
yetigti[i uygun ekolojik kogullar
drqrnda yetiqtirildiginde, daha gok
fiziksel yapl ve krsmen de kimyasal
igerik bakrmrndan kalite farkhhklan
gostermektedir.

Qeqitlerin, soydan

gelen

niteliklerinden dolayr kendine ozgti

dogal bir igim kalitesi olmakla
beraber; bazr geqitler kirnyasal
vaprlarmr oluqturan maddelerden;
total qeker, regine oranlannrn
viikseklifi, buna karqrhk total azot,

Bu gurubun belirgin ornegini ise

yabancr
geqitlerden de Burley tiitiinleri

ro1 ovnar.

Tek bagrna igilerneyenlere omek

olarak gosterdigimi z Izmir- Basma
ttitiinleri harmaniarda \,umll$atrcl,
tatlandrncr-Trabzon tiitiinleri ise

Fakat biberin tathsr kaliteli. acrsr
kalitesiz, elmanrn tathsr kaliteii,
ekqisi ise kalitesiz olarak
nitelendirilemez. Zira her rirtiniin

Ttiti.inde kalite

ve

konusu

irdelenirken, tiiketicinin de isteklen
gdzardt edilemez. Tiitiimin, igiciler

Izerindeki etkisi keyif verici
oldu[undan, igicinin damak zevki ve
fizyolojik etki kaliteyi belirlemede
Onen,li etkendir. Bu nedenle sigara

blendleri tek menqe tritiinden
yaprlmamakta,
tiiketici
topluluklannrn e!ilimlerine gdre
degigik karakterdeki (geqitli men$e ve

nevi ) tiittinlerin harmanlanmasr
"KOMPOZISYONU" ve soslandrrrlmasr suretiyle yaprlmaktadrr.
Boylece, he r diizeydeki iqici
toph-rlulunun arzusuna uygun,
de!igik kompozisyon modelleri
oluqtunrlmaktadrr.

Burada gortildi[ii gibi igim
kalitesi dedi[imiz kriter de[igmez
olmayrp, igicinin zevkine gore
de!iqrnektedir. Belirli bir igici
toplulu$unun zamanla meydana

KIN4YA SAL YAPILARI tablosunda

toparlavrcr ve denge unsuru olarak
aranan ttrtunierdrr.
Mamule donii,srurmede. harmanlamarun ana prenstbr de budur.
Ttitiinlerde. ttplerrn saflrErntn
korunmasr igin saf tohum urilrm \!'

gonildtgri gibi bunun en belirgin

da!rtrmrnin denettm altrnda

neden-lerle. daha

ornegini izmir-Basma,

tutulmasma ihtil'ag r ardtr

l uksek igrm kalrtesi olan

protein azotu, nikotin oranlarr ve ktrl

kalevisinin diiqiik oluqu nedeniyle,
b o[ azda y akarhk dediginiz
ilrmalaucr istenmeyen etki yaparlar.

iqilirken

TURK

TUTUNLERININ

krsmen de

Vr-

Kalite kriterlerrnrn her hangr

gelen ekonomik zomnluk ve sosyal
digiik ve;-a daha
geqide

igimde yakarhk karqrtr olarak
kabul edilen total qeker, regine,

belirleyernez. Kalite behrleme. kahte

geqtrgi ve ona ahqtr$r goriilmekedir.
Genel olarak: en uygun teknik ve
tanmsal metotlarm uygulandrgr ve

kriterlerinin

tip ozelliginin istedi[i ekolojik

polifenol oranlan diiqiik rnaddeler ile
olumsuz etken olarak kabul edilen
total azot, protein, nikotin oranlarr
ve ktl kalevisi yiiksek olan gegitlerin

delerlendirilmesille mrimkundur

Bursa, yabancr geqitlerden de
ginia tiitiinleri oluqturur.

igimrnde yakarhk olmayrp sertlik

birisi tek bagrna
top

lu

kalrter

r

oiarak

Bunu bagka uriinlerde

koguliarda uretilen, dokularr dolgun,
de

gorebiliriz.
Ornegin; biberin tatltst ve actst.
elmarun tathst ve ekgisi rb rardtr.

kul-vetli ve esnek, parlak renkli,
higroskopisitesi ytiksek ttitun
geqitleri, kaliteli ttittin olarak
tammlanabilir.

E[er insanlarr olduklan gibi kabul edersek, onlan daha kdtii

y&parw,.

E[er insanlan olmalan gerektigi gibi kabul eder ve kendilerine oyle davranlrsak,
insanlara olabilmeleri mumkun olant olmalannda vardtm ederiz.
Goethe

Kimse kotii deSildir. Her kotuluk, bilgi sanrlan bir bilgisizlikten

H*|it
Sokrates
.
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rtiriiN

EKSpERLERI

onnxnGi
nUr,rnNi
Trirkiye Drinya Ttittin iiretiminde
beqinci, qarktipi ttitrin i.iretirnnde ise

AKHISAR
BOLGESII{DE

rUrUN
TARIMINDA

nmxmizasvox
DURTIMUI{UN

nnrim,ntwmsi

diinya riretiminin yarrsr ile birinci
sradadr. Trirkiye'nin diinyaya ihrag
ettili tiittinlerin ise %SS - 95'ni Ese
Bolgesi tiittinleri olugtunnaktadir.
Tiitiin tanml ile u$raqan aile sayrsr
yaklaqrk olarak 500 bin dir. Bri da
yaklagrk olarak 2,5 3 milyon insan
demektir. Ayrrca tiittniin ticaretinde
ve iqlenmesinde gahqan insanlan da

buna ilave edersek 4

-

5 milyon

nrifu su ol u gturmaktadl r.

Mekanizasyon

tarrmsal

geliqmenin her ewesinde gok dnemli

indirekt olarak gelirde

urirq

saglamak, gahgma kogullannr daha
rahat ve gekici krlmak, insan iqgticti

ihtiyacrnr azaltmak
agrklanabilir.

qeklinde
Tarrmsal

mekanizasyon bir iiretim aracrdrr.

iyi ve etkin

mekanizasyon
uygulamasr bir gok faktortin yanr
srra eksikliklerin tespit edilip bu
tespitlerin rqr!rnda yaprlacak
ara$tlrma ve tiretilecek ulgulamalar
ile yaprlacakhr. Bunun igin mevcut
durumun iyi belirlenmesi gerekir.

Akhisar bolgesindeki ttitiin
tiretimi incelendiginde tiitiinciiliigiin
bir hal aldrgr; ihtiyacr

geleneksel

olsun olmasrn hemen hemen herkesin

tlitiin iiretimi yaptrlr goriihniiqttir.
Tiittin igletmeleri aile igletmeleri
qeklindedir ve iqlenilerin hemen
hemen tamamlnl aile fertleri
yapmaktadrr. Sadece krmra dizme
iqlemlerinde ihtiyaca gore iqgi
gahgtrnldrlr veya imece vaprldrgr

Temmuz

-

Agastos

lggg

Bu araqtrrmada

Akhisar

Rolgesinde hitrin iqletmelerinin sahip

olduklarr makinalar ve tiihin iiretim
aqamalanmn hangi kademelerinde

ne diizeyde
uygulandrlr

mekanizasyon
belirlenmeye
gahgrlmrgtrr. Aynca daha once higbir
ara$tlrmarun yaprlmadr$r bu alanda

rol ovnavan bir iiretim girdisidir.
Bunlann dnemleri direkt veva

$

Aragtrrma sonucu mekanizasyonun

yogun olarak bu kesim tarafindan
uygulandrpr gdnilmiiqttir.

Gdriildtigti gibi ttittin iiretimi var olan veri
eksikliEi
Tiirkiye ntifusunun %o7-g,ini giderilmeyetabanr
gahqrlmrqtri.
ilgilendirmektedir. Bu kadar biir,rik Olu;flirulan
bu kaynak daln sonraki
bir kitleyi igeren bir sektorde araqtrrmalara rqrk tutacaktrr.
6zellikle mekanizasyon yonrinden
Aragtrrma, 1998 Tekel tespit
araqtrmarun az oluqu Onemli bir programl gergevesinde,
Akhisar

eksikliktir.

A.Behig TEKiN
Ziraat Mtihendisi

elde edilen kaliteli rinin bu kesimden
ahnan ttittinlerden oluqmaktadrr.

goriilmtiqtiir. Uretim alanlan ise
a$rrhkh olarak l0 - 2-5 ddniim
arasrndadrr. Zaten gergek tiitrin
tireticisini bunlar oluqturmakta ve

ilgesinin farkh yerlerinde bolgeyi iyi
bir gekilde karakterize edebilecek

kciylerde

yiz yize

gorriqmeler

geklinde yaprlmrqtrr.

ARA$TTRMA SONUqTART

Akhisar mahalle, kciv

ve
kasabalannda I 0 I igletmede yaprlan
anket gahqmasr sonucunda ttitrin

Ireticilerinin o/o87'sinin ilkokul.
o%6'srnrn

ortaokul, o/03'tintin lise

mezunu oldupu iiniversite ve v0ksek

okul mezununr.rn hig olmadrlr ve o/o
4'tiniin ise hig okumayazmaya sahip
ohnadrpr belirlenmiqtir.

iglorunlERiN ARAzi
DURUMU
Bolgede iiretilen hittiniin yo25,i
kn arazide, yo7 0' i krrtaban arazide.
%o5' i taban arazide iiretilmektedir.
igletmelerin %100'iinde ev halkr

galrgrrken, Yo30'u ek olarak iqgi
galrgtrrmakta, Yo9'unda ise imece
yaprlmaktadrr. Anket sonuglanna

gore en gok iggi tiitiin krrrmr ve
diziminde gahgtrrrlmakta, bunu ise

dikim ve gapalama

iglemi

izlemektedir.

Ureticiler tiiti.in yetigtiricili[i
-konusundaki
bilgileri

dedesinden

kendi baba ve

edrnmektedirler.

Ureticilerin %13'ti k6y ziraat

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi

BtiLTENi

teknisyenine, %8'i

ziraat

miihendisine , o/o9'u tritiiLn eksperine,
o/ol9'u ozel sektore (ilaq bayilerine)

danrgrrken, o/o5l'i hig kimseye
damqmamaktadrr.

bu

Yaprlan anketler sonucunda ise
iqlemin genel olarak sadece

kimyasal ilag kullanma hakkrnda
oldugu belirlenmiqtir. Tiittinciiliik
hakkrnda diizenlenmiq kurslara
iireticilerin o/o4'ii katrlmrqtrr.
Ttittin liretimi yapan tireticilerin
To4'i aym zamanda hayvansal
tiretim yaparken %o56'st ise bitkisel
iiretim de yapmaktadrr. Anket
sonuglarrna gore, koylere gore
de$iqmekle birlikte bitkisel iiretimin
zeytin, pamuk, baf ve krsmen de
solan ve hububat oldugu

makinalan olmayan iireticiler ya
komqu yardrmlaqmasr ile iqlerini

yapmaktalar

ya da para

ile

yaptrrmaktadrrlar.

Ureticilerin

%l'i

fideleri satrn

almaktadrr. Fakat anket sonuElanna
gore bu oran ylm yagrgh gitmesi ve

hastahklann yaygln olmast
durumuna gore artmakiadrr.
Tiittin tiretiminde toprak iqleme
sadece ttitiin fidesi dikimi igin zemin
hanrlarnaya yonelik yaprlmaktadrr.

Burada deliqik soklu kulakh
kullanrlmaktadrr.
0/o66'sr pulluk sahibidir.
Ureticilerin
Bunun rarunda bazr iireticiler stirum
iglemini at pullugu ile vapmaktadrr
(%15). Ureticilerin o/o.9'u iki soklu.
0/o46'sr iig soklu, %o30'u ddrt soklu,

pulluklar

Yol5'i be$ soklu

pulluk

pestisitlerin piirverizatorler ile

bitkiye uygulanmasr

qeklinde

olmakladrr. Bolgede o/o59 orannda

srrt pulverizatori, o/o35 oranrnda
asmatip mekanik pulveizator- Yol
oranrnda arabah mekanik
pulverizator, o/o I oranrnda ise
piinomatik slrt pulverizatorir
kullamlmaktadrr.
Genel olarak hitiin tanmrnda

giibreleme iqlemi yaptlmamast
gerekmesine ralmen %o24 oranrnda
gt-rbreleme yaprlmaktadrr. Gtibrc
kullananlann % I 6'sr mineral, 9/o2'st
ahrr gi.ibresi, %5'i ise her iki tip
girbre-vi kullanmaktadrr. Giibrelenn

tarlaya atrlmasr tamamen el ile
olmaktadrr.
Bdlgede ttitirnde kalitevi bozdugu

Tiitiin ziraatr yapan tireticilerin sahip olduklarr makinelesme oranlart

igin sulama yaprlmamasr gerektigr
halde %13.86 oranrnda sulama
yaprlmaktadrr. Anket sonuglanna
gore buna havalann kurak gitmesi

Dekar

etki etmektedir.

saptanml$tlr.

0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35
Traktiir Sahibi % 0.1 44 71.42 84.21 100 100 100
33 52.63 85,71 50 66
Fide Dikim Mak. 7o 0,5 8
Makinah Dikim %o 0.1 16 38.09 73.68 92.85 50 66

Ttitiinde hasat iqlemi cn zor ve
zahmetli iqlerden brrisidrr Hasat
tamamryla el ile yaprlmaktadrr.
Son yrllarda dizme makinalan

Mekanizasyona iligkin

bulgular
101 igletmede yaprlan anket
sonuglarr tiretim alanlarrna gore
incelendilinde farkh dtizeylerde de
olsa mekanizasyonun uygulandtgt
ortaya grkarmrqtrr. Fakat bu ozellikle

0-5 dekar arasnda gok dtiqiikttir.
Farkh arazi btiytikliiklerinde tiittin
iiretenlerin sahip oldugu traktor
say'rsl. fide dikim makinast ve makine

ile dikim -vapan tiretici sayrst buna
daha agrk bir yamt verecektir.

kullanmaktadrr.
Toprak iglemede pulluktan sonra

vaprlmaktadrr.

genel olarak trnltk ve kiiltiivator
kullanrlmakadrr. Ureticilerin Yo7'si

KURUTMA ripi npCisirvri
o/ol3'tr
Ttittinlenn
ku rutulmas mrn 1,25' i
diskli
trrrnrk
trrmrk
diqli
serada
kullanmaktadrr. Kiilttivatdr tzgarada. %7 5'i
kullantrnr ise o/o2'si yayh o/o38'i raprlmaktadrr Bu ise kumtmada en
yanyayh, %l l'i rijit olmak iizeredrr. ivi olan ydntemrn ya\glr1 olarak
Ureticilerin %48.51'i kiilttivator kullaruldrgmr gostermektcdrr
Tritun rgletrnelcr:nrn %8 I' i tiitiin
kullarunamaktadrr.
Ti.itiin fidelerinin dikimrnde denkleme iqlemr,rde kullantlan
makine kullanrmr uh47'dtr denl:leme sandrprna sahiptir.
o

grftgilerur 7o4'i.i dogrudan irsticiden.
o/A5'i baf iden r.e galenden, %38'i

Qiftgilerin %38'si makrne sahrbi ften
%8'i dikim iqinr 1a imece va da kira
ile vaptrrmaktadrr Uretrcrler drkrmr
%53 oranrnda plantur arla

tanm kredi ve1'a drger kuruluglar

l apmaktadrr.

Anket 1'aprlan igletmelerde

bdlgeye sokulma-v-a qalrqtlmastna
ra[men dizme iqlemi tamainen el ilc

igletmelenn %1 5'i denkleme iglemni
kiraianra yoluyla, o/o4'ibu igi komqudan odung alma rle yapmaktadrr.

rlaman Etiidtine itigt in

Hastalrk. zararlt re vabancr

yoluyla, 7o 10'u galeri re tanm krcdi
kooperatifi yolulla Yol 4 n bari ve
do[rudan ureticiden. %51 -l'ii de tig
yolla makine ahmrna gtrugtrr.
Ureticiler genel u,raiak kendi alet

otlara kargt mekanrk ve kimlasal
olmak rizere ikr turli.i muc.rdele
uvgulanmaktadrr. Mekanrk

ve makinalanm kullarurken. bazen

kimyasal mucadele lse

miicadele qapalama geklinde ol;nal
\ie

t;

lrtil

Bulgular

Akirrsar lgi:srnde

yap:lrrrr

galtgmalar sr,nr lcu elde idilcn r'onlsrt
gdre tuiurr trr rnrr;rda pulluk a siirur
htzt 6 l?l,rnh" rl<;;1,.,1 toprilk i;lern,r

r

rgin kullanrlan t(Lrl;u. ator
Temmu:

-

lgustos

'

singti

lgg" 9

l-

rtirtiN

EKspERLERi

nnruvndi

ntir,rnxi
kombinasyonunun.ilerleme
Ianlh fide dikim

ffilhi-

hrzr

7

makinasmn'erreme

km/h olarur,

t*fii

. "lqrt* earrqmarar sonucu gener
olarakilerremeluz''nkdgukrtir.rur

mekanizasyonun gerigmesini
-'=r1tln gok dnemri #, anorot,..
ffi,"r.n

ri"r,"J"'."

li;iil.,,Iil]'l:"

ZAMANI DOGRU
KULLANMANIN
ON YOLU

,o,. iqr.rarn

,ff;li*';

;;i;.yr tiitrin dizme makinasr
iginde de olsa siiriictiye ur
trur.t,it ffihuru garrgrlmaktadrr.
gore bulunmugfur.
Bu
makinalann giftgiye tanrtrmr
Fide dikim makinasrnda hrzr
l-ieruzdeki dtiqmam raruym.
yuprf,nuf,
Zayd noktalanruzr bilmeniz,
;i."k
ydnleri
etkileyen faktdnin diki"tt"Ti
sizi
"r,
rr,"itgr
kayrplanndan
is o.rsllizasyonundaki bqair iili.trrrrt riretimde kulran rpa5l zaman
luiur_ur,o,r,
1e
koruyacaktrr.
derecesi oldugu gcinilmrigttir. -Trtrinde
kalitel,e
2 -Z
r

etki eden
Ttitiin iireticisi sattrlr ttitrintin
faktorrerden birisi de kurutnadrr.
parasmr tiihinii tesrim
ettikten gok Kurutmada kariteri
iiriin erde
uzun siire sonra alabilmektedir.
edilmesini ,afu1.un
i,r:,"ro*r,n
yiizden iireticiler kredi kuilanmakta
kururrnadrr. %75 0ramnda
ve gelirlerinin biiviik krsmr
faize
qekilde kurutmanrn
%100
gitmekte alrm giicti

Bu

gftanlmasr

sastanmrhdx_.
Alrm gticii azalan riretici gerekli
u;1,
sera kurarumdaki amacrn
makinala. finans srkrntrs=rndan
ttiti:irrterio r"g---lJ gigden

dolayr

alamamaktadrr.

Bcilge de tttiinciilere

korunrnasroldu$mu z-rrrgrnekf,ediL

geqitri s"*arn-"t-r"gergekamacrmn

i:llj"*::':::: l"a*

rirericie anrerrrm:rr ve
:,^";; t.ui,#;riJiH
Ttitiin Tanm Satrs Kooperatifleri
kurulmuqtur' Bunrann garrgmaran
olr.t,r-rridir. Qrinku iuradaki
desteklenerek etkin uir urei,na.
fiit b1 hata karitqri dolalrsrlfu
faaliyet gristermeleri sagramahdrr.
grrl
o"t dugtirmekredir. Bu da
Bu kooperatiflerin dtiqiik faizri
kredi ir.r,unrruryonun va\grnragmasrm

",'fr,e*

iffiffi

vermeleri sa$lanarak rireticilerin
engellemektedir.
ve kullanmala'
bir mekanizasyon berirli

-'";;'

;#ff*$,ff

. rritiint .,,'*our.ie,r.,n.t::V ll't$IffHtrih:l,"T#il
sekrinde
l,T-rt-**o:kaireisrernesi
oran
tiittin tireticisinden onemri bir

.iai ro.n giftgirer tarafindan

yup,tuurt..t rir. Dorayrsryra bcirgede
kesimde ya hi9 arazi yokrur
yuksek ilii'gr,r".t haline gelen
ti.ittin
iicretle icar tutrnakradr y"
;;k- Jroiir*a. uhgkanhktan dolayr hitiin
ktigtiktiirvemevcutkogulrarartrnda
tireticilerin ttitiin tiretimi
devam edirmektedir. J"irLrrioir.
Bu e ekilde tiitiin
i,Tll,fo31r"?
Niitusun
arrr$r ile birrikte,"p'"i. ;;;;ffi;r:";ff"Jil,:'-H:Tr1

l;

tiretici %
Dekar

Vo

IJn Tarlao/o
Parsel

72s
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ihtiyacr artrnakta bu da srmrh
oldugu

igin dikim alanlan kiigtilmekte;e
icar ticretleri artmaktadrr.
Bu durum

f

Q fennuz-egwtos

1999

L4632r
).
-z
56

20-25 25-30 35_40

zam'an

kaybettiren drE kaynaklann
neler

,,

;,,;
;i;;1"

az7lnal<tafr ;fr;;y*.

aman tuzaklarmrzr tespit

edin. Size en Eok

oldugunu tespit ederseniz
sorunu
ginneniz de kolaylaqacakhr.
3-Qok gahgmamn ..iyi,, olduEu

_-

fikrini unutun. iqler, harcanin
,,elde

zaman yerine,

edilen sonuca,,

gdre degerlendirilmelidir.

4-Yetki ve sorumluluk
devredin. Kendinizi .,igi bana
brrak" rohinden kurtarmaya
gahfrn.

-

S-Zamantahsisi yapm.
Gtinliik

hedefler belirleyerek, sonug

almava doni.ik iglere <incelik
verin.
6-Mukemmellik arayrqrndan
vazgegin. igi srrasryla yapmak
ve

nemen yaprp bitirmek, bazen

miikernmel tamamlamaktan
daha

Onernlidir.

7-Onernli igi acil i$ten ayrnn.

Zamant, yaptrpnrz

igin

sonuglanna g6re deferlendirin.

9-Zaman smrlamasr kovun.

llar*ete

gegmek igin beklemeyin,

nemen gimdi

kararrntzt

uygulamaya koyun.

9-Kararh olun. Oniinde
sonunda yapmak zorunda
xatacaSrnlz bir igi ertelemenin
rugblr yaran yoktur.
40_45 45_50

tarafrndan sa$lanacak bu da
mekanizasyonun kullanrmrnr
arttracaktr,J

A 10.-,Zamannrzt koruyun.
Oncelikli iqler bitmedikge, diger
iqlere baqlamak insanlJra
"zammnm yok" diyebilmek,
dn
goremeyeceSiniz sorunlar
iginde
makul bir zananayrrmak ,,:amanr
yaratmarun" en cinemli krsmmr
olugturuyor3

rtirUN nrspnnrnRi
nnmvnGi

nUr.rnxi
Buyaztmtzda, igtigal sahamz olan

ve ancak son yrllarda onerni gittikge
artan Rezidii sonulll, incelenecek bu

ballanrda ehemmivet arz edet
noktalara temas edilecektir.
Rezidii globallegen di.in1,a ticareti

ile insan sa$h!rnr
aa

REZTDU
SORUI{U

yakrndan

ilgilendirengtincel konulardandr.
Tarrm iirtinlerinde kullamlan zirai
ilaglann, tanmsal iiriinler iizerinde

brraktrklarr ilag kalrntrlarr

ve

ti.irevlerine pesticide residues (pestisid
kalurhlan) denilmektedfu. Pestisidlerin
bir krsmr gok etkin zehirleme ozelligi

taqrdrlrndan insanlartn yava$9a
zehirlerunelerine yol agrnaktadrr. Bir
krsmr da iiriinlerin iizerinde gegitli
nedenlerle yok olmakta veya eser
rniktarda kalmaktadrr.
Bu amagla; ttitiinlerinizde rezidii
taramalanntn yaprlmast,

Yasal stntrlartn muhafazaslnln
konurmast,

Kalite Kontrol
$ubesi
nk ar

a s u I u (@h o

tm ai l. c o nt

Teknik gezilerde: iiretim
mahallerinde, tarla ve kurutma
doneminde yaprlan incelemelerde,
Eksperler, Bageksperler ve iireticilerle
yaprlan goriiqmelerde, ahnan bilgiler

ve goriiqler do[rultusunda genellikle
ilaglamanrn bilingsiz ve kontrolsiiz
yaprldrfr gozlenmigtir.

Mavi kiife dayamkh gegit tiretilip
ekiciye tohum dalrtrlmast sonucuna
balh olarak Samsun ve gevresinde
alman ornekler de rezidii kalmflsma

eser miktarda

rastlandrlr

goriilmektedir.

Trabzon iiretim bolgesinde de
mavi kiife dayanrkh geqit tiretimi
gahqmalart yaprlmasr igin Tartm

Bakanhlr, Universiteler

ve

tUBitAK' la iq birligine gidilmesinde
yarar gortilmektedir.
Trabzon ve Akgaabat iiretim

takibi igin Araqtrrma Enstitiisii

noktalanna bafh koylerde iireticilerin

Bagkanh[r ve Miiessesemiz birlikte
bir dizi galtqma baqlafinrqtrr.

fidelik ve tarla doneminde yaygln
olarak Ridomil, Metalaxyl, Antracol

Bu gahqrnalann onciiltigti Yaprak
Tiitiin iqletmeleri ve Ticareti Miiessese
Miidrirltlii Kalite Kontrol $ube

ve M22 kullandrklart ancak stk

olarak bana venldr.
1997 1rh iqinde Yaprak Tiitun

KARASULU
Tiitiin Eksperi

teknik gezi organize edilmigtir.

Ekiciyi aydurlatma galtqmalan ve

Miidiirliiliine takibi. pirtittihnesi ve
l.onlendirilmesi iqlevi de Kalite
Kontrol Tiittin Teknoloji Mtihendisi

Nedim

teknik inceleme ve ekicileri
mahallinde bilgilendirmek iizere

Igietme

\lidiirliikleri ile girilen

mutabakatlar sonucunda \larmara r e

Karadeniz Bolgelennden 1997 1rh
iiriinti ornek alnrs 16lfu1ssna u1'gun bir
gekilde ornekler toplatrldr. Kalite
Kontrol $ubesine gelen- her bir
koyden 5 ornek olmak izete 127
koyden toplam 635 adet ornek
Araqtrrma Enstitiisii Bagkanhfma ait
laboratuarlar da EBOL (Etir1'lene bis
dithiocarbamate) kalnh analizlerinin
yapilntast sallandr.

Alrnan sonuglartn

rqr[rnda

$ubemiz tarafindan pilot nokta olarak

segilen Marmara ve Karadeniz

Bolgelerinde buluran Bursa, Kocaeli,
Bandrrma, Sinop, Bafra, Satnsun,

Trabzon, Yaprak Tiitiin Iqletrne
Miidiirliikleri ile Rize ve Pazar'a

aralrklarla kull amrn dozundan fazla
dozlarda kullandtklan ifade edilmiqtir.
Tiirk tiihiniiniin drq pazarlardaki,

Pazar paymr artrmak ve pazarlarda

istenir hale getrmek, kaliteli iiretim

ve iiretimin belirli

diizeyde

tutulmasrna baShdrr. Kaliteli tiitiin
1

etighrmek igin oncelikle hastahklara

da1'anrklr \-e sertifikalt tohumun
kullarrrlnralr, ktr ktr taban arazide

dikim yaprlmah, uygun zamanda,
u]'gun dozajda, bilinqli ilaglama
vaptrnlmah ilaglamanrn iyi takip
edilerek ilaqlama dozu miktan-ntn
iistiinde ilaq attrtlmamah ve bu suretle
Rezidii k ahntrsmn oniine gegilmelidir.
Burada Miiessese Miidtirliiliimtiz
biinyesinde kaliteli ttltiin yetiqtirmek
iizere Tiitiin Eksperlerince yiiriitiilen

tanm gezilerinin ozellikle fidelik ve
tarla doneminde baqlatrlarak iiretimin
her salhasrnda siirdiirtilmesinin onemi
bir daha ortaya grkmaktadrr.

Tiitiinde rezidiiniin izin verilen
azamt de$erlerden ytiksek olmasmm

sakrncalart sadece tiiketicinin
'l'emmuz

-

Agustos

|CCC
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riiriiN

EKspERLERi

nnmvedi
nUr,rnNi
salhlma yaphlr oh'msuz etki ile srnrrh
olmayrp, rilke ekonomisi icin <inemli bir
girdi olan tiitiin ihracatrmtzr d,a olumsuz

etkiledili ortadadrr.
Bu itibarla, rireticinin uygun ilaglama
konusunda bilgilendiril-mesinin etkin bir
gekilde yerine getirilebilmesi igin: gorsel
araqlard,an istifade edilmelidir. Bu
ballamda, bu konuda yetkin ve uzman
personel tarafindan bir elitirn programl
hazrrlanmah ve tiitiin ziraatr yaprlan
bolgelerde yerel TV kanallardan yada
ulusal kanallardan yayn yaprlarak tiietici

bilinglendiriknelidir.
Kdylerde yaprlan teknik aragtrrmalar
ekicinin egitilmesi ile bilgilendirilmesinin

gerekli oldu!unun rinemini

ortaya
grkarmrgtrr. Mavi kilfe dayanrklr gegit
yetiqtirilmesinin gereklilipi l,urgulanarak
tohum bankasr uygulamasma gidilmesi

bolge igi yeksenaklrlr saflayacaktrr.
Yetigtirilen iininiin riretiminin her
agamasrnda takibi gerekti[i igin tarrm

gezilerinin gok onemli oldulu bir kez daha

vurgulanarak, TEKEL ve TARIM
BAKANLIGI'NCA ilaglama hususuna
gerekli ozenin gdsterilmemesi nedeniyle

ortaya grkan boqlu[un ilag bayillri
tarafindan dolduruldulu gcizlenmig, bu
boglupun yeniden yetkililer tarafindan
doldurulmasr s allanmahdrr.

EBDC kahntr miktarlan arttrkga yaprak
ttitiinden yaprlan mamulatm igim kalitesi
bozulacak ve insan sa$hlrm tehdit edecek

boyutlara ulagacaktrr. Bu konu iizerinde

onemle durularak, ortaya grkacak
sorunlarrn etkin 6nlemlerle daha az
seviyeye indirilmesi rezidii kalrntr
miktarlanmn istenilen diizeye qekilmesini
sa$layacaktrr.

iqletme Mtidtirltiklerinde gahgan ve bu

gahgmalarda

emeli gegen

tiim

meslektaglanma teqekkiir ehneyi bir borg
bilerek saygrlar suranm

O

ESKI BiR TAPINAK YAZITI
Giirtiltii- patrrtmm arasrnda siikunetle dorag; sessizligin
iginde
-huzur
buldulunu
unutma. Baqka

tiirlii davran*uf,

I$inle ne kadar ktigtik orursa olsun ilgilen;
hayattaki dayanuj,' oaur.
Sevecegin bir iq segersen yagamrnda biran
biie gahqmri ve y-orulmuq
olmazsm. igini oyle seveceksin ki. baganlann
bejehl ve p.egini
griglendirirken, verdiklerinle de vepleru
hayatlar ba$lutn,q ofuuk"r,n.

Oldugun gibi gdriin ve gdr lndtigrtn giUl ol.
Sevmedig
severgibiyapma. Qewene onerilerde bulun ama

in zaman

hlikmetmel insanlan
yargilarsan onlan sevmeye zamamn kalmaz.
Ve,nutna ki, insanrrlur
yrizyrllardrr ogrendikreri, sonsuz uzunrukta
bir kumsaldaki tek
kum taneci$inden daha fazla deftildir.

iir

Aqka burun krvrma sakrnl o gol ortasrndaki yem
yeqil bir

bahgedir- o bahgeye rayk bir bahgrvan olmak
igin her bitkinin srirekli
bakrma ihtiyacr oldugunu sakm unutrna.
Kaybetmel ahlaksrz bir kazanca tercih et. ittinin
acnr bir an,
otekinin vicdan azabr bir omir boyu siirer. Bazr
ideailer o

kadar

delerlidir ki, o yolda mallup olman bile zafer sayrlrr.
Bu diinyada
brrakaca$rn en btiytik miras dririistliikhir.
Yrllarrn gegmesine ofkelenme; gengli$e yakrqan geyleri
giiliimseyerek teslim et gegmiqe. Vupurnul,
acapn geylerin
yapabileceklerini engellemesine izin vermi.
Riizgarrn yonrinti de$igtiremedilin zaman. yelkenrerini
rizgara
gore ayarla. Qiinkti duly3,- kargrlaqtrSrn firtrnalarla
degil g#iyi
limana getirip getirmediginre ilgilenirlAra srra
isyana y,in.t..rt
olsan da hatrrla ki, evreni yargrlamak imkansrzdrr.
6nun igur
kavgala'nr siirdiirtirken bile kendikendinle bang
iginde or.
Hatrhyorum da sen dogdugun zaman; sen allarken
herkes
giiliigi.iyord,. Oyre bir cimtir gegti ki herkes
aglasrn 6rdri!finde, sen
mutlulukla gtihimse. Sabrrh sevecen, erdemli ol.
Enin d-e sonunda
biitiin servetim sensin. Gdrmeye gahg ki, biittin pisligine
ve
kallegligine ralmen diinya yine de insanollunun
Uiricii giirei
mekanrdrr^

Kaynak
Rezidii Komisyon Raporlarr

silginiz kaleminizden once bitiyorsa,. yanlrymz gok demektin

iyi

uqiLiu

gerekrnedikge herkesle dost ormaya gahq.
Sana bir t oittiit
yaprldrgrnda verebilecelin en i1,.i karlr'i
unutmak olsun. Ba[rgla
ve unut A.ma kimseye teslim olma. igten
ol; telaqsz, krsa veiirk
segik konug' Bagkaranna da kulak ver, Aptal
ve cah'oldukla'
zarnuTbile di'le onlan; giinkii. diin.vada herkesin
bir oykiisii vardr.
* . .Yuh:, qlanlanmn delil, baqanlanmn da tadrm grkarmaya gahq.

hatm I ast amanm ko hi)nde di kkat s iz I i k v ardw.

iyi bir davula sert vurmak gerelvnez

TUTUNEKsPERLERi

ornxnGi
nUr,rnxi
"....O giinlerde Atatiirk, Allah
rahmet eylesin, Meclis'te, Btilrik
Nutku'nu soyliiyordu. Ve biz de 8l0 saat sigara igmeden kendisini
dinliyorduk. Onu da firsat bildim ve

braktrm sigarayr... Bundan gok gey
kazandrlrmr biliyorum. 1927' denbu
aa

aa

TT'TTII{CE

yana sigaralr brrakah 56 sene olmug.

6-7

Erlil

I 95 5

gecesi . . .Bu olay beni

gok iizntiqtti. iradem drgrnda bir
sigara 1'aktrm. iki iig kez gekip
sondiirdiim. Ben bile bile. diiqiinerek
hrg sigara igmedim..." (1933)

Ord. Prof. Dr. Fahrettin

F".i*

GOKAY
(Hekim,siyaset adamr. I 900-l 987)

Fakat, hdld korkarrm, 56 yrlhk
sigarayr brrakma ihtiyatrmrn tekrar
geriye avdet edecelinden
korkarrm... " (0 1.07. I 983)

hem de masraflr bir bela..." (19S3)

Mahmut Celal
BAYAR

Haldun TANER.
(Oykii ve oyun yazan,lg15-1986)

"...Eskiler "Her iptild bir
beladrr..." derlerdi. Sigarada

o.vle,

(3.Cumhurbagkanr, I 883-l 986)

"...Sigarayr brraktrm rahata

kavuqtum, nefesim

0ksiirmekten

agrldr.
kurtuldum.

canlandrm." (0 1.03 I 936)
Kenan EVREN

(7. Cumhurbagkanr)

"..,Benim sigaravr en

son

brrakmam rahatsrzhgrmla ilgilidir.
Yani I 980 Haziramnda kalp

srJ<rntrsr

gegirdim. Amerika')-a gittim. O
zarflan brraktrm, o grin bu giindiir
rgmiyorum.... Yani 1946'dan bu
yana demek ki 34 yrl sigara
iEmiqim..." (0 1.03. I 986)

Turgut OZAL

Derleyen:

Mustafa

sEynioGurraru
Hatay.Y. T. iglt.

Md.Yrd.
mseydi@hotmailcom

(8. Cumhurbaqkaru, 1927 -lgg3)

"...O zamanlat

"...Paketin iistrine zararhdr
y azar srn, u lus lararas r sigara

b

nalcna

grimi ilan edersin, sigara igmeyenler

dernegi kurarsrn, her marjinallik
gibi, merakhsr grkar am4 alt tarafi
platonik qeylerdir bunlar, all:yuz
senedir geligip duran hitiin / sigara
folklomna, bir katkrdrr yani; "Murat
yasak etmigti" diye konuquluyor ya;
"20. W.sonralanna do!ru, aleyhine
kampanyalar filan agrldr.,'
diyecekler...

"

AftiH ILHAN
$air, yazar

"...Her insan gibi ama bugtitryann, ama on ya da yirmi yrl sonra
biz de dltip gidecegiz .Oldtigtimtiz
zamanda ardrmzdan "Efendim gok

altmrgrmr

siirtiyordum . Cigaraya" iyi geceler"

demeseydim altmrgbirime zor

girerdim. Qiinkii gi.inde

dcjrt
Birinci'ye bana mrsm denriyordum.
Behcet Necatigil'de benim gibiydi.
Oda cigarayr cigaraya eklerdi.
Benim cigarayr brrakmamdan beq
giiLn sonra da, daha altmrg
birindeyken, vaganrlan zamanrn
otesini ]'a$ama)'a gttti... " ( I 2. 04. 89)
Salah BittsEL
($ar 1'azar. l9lg-Mart 1999)

''...Yalnrz havatrmrn birkag
btiriik olavrnda sigaradan nefes
gektim. igmedim. Bunlardan da
sadece bir tanesini hatrrlanm. O da

sigara igiyordu da ondan,,
diyeceklerini ve bundan da sigara
aleyhtarr bir yorum grkaracaklanru
bildi[imizden, bir "tiryaki" olarak
g6zlerimiz agrk gidecek... "
(05.06.1ee1)

ittrami SOYSAL
Gazeteci,yazar

(Trafik kazasmda hayatrm
kaybeui.)
".. Gi.iniimi.lz toplumunda sigara
.

dumamm cilerlerine gelcnemig tek

bir insana rastlayamazstmz. ya
kendisi igmigtir, ya da sigara
igenlerin " qerrine" maruz kalmrgfir.,,

Nuri Yazar
Artvin Eski Mnftiisii
Temmuz- Agastos tCCC
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TI}TUN EKsPERLERi
DERNEGi
BULTENi

"...Hadi ig hatlarda ,, elimiz
mahkum", anladrk, ama eler
bu
anlamsrz ve haksz yasak kararrndan
geri dcinrilmez ise, 1 Nisan 1999
tarihinden baglayarak yurt drgrna
giderken THy uga$rna binersem
gerefsizim!..."

"...Ben 35 senedir igiyorum
-paket

". . . Oyle bir ortamd ayrz ki,
vatandag siyasetginin bakire
diyebilirim. Terkedilmesi zor bir
olmasrnr ama fahiEe gibi
ahgkanhk. insan onun yoklufunu,
davranmasrnr istiyor. Temiz ve
boglugunu nasrl doldururig,n,
dtiriist olmasmr istiyor

sigarayr... Gtinde

bilemiyor."

Fiisun AKATLI
Yazar

.?fl:"lH#
_"._.45

".-.T"k kotii ahgkanhlrm sigara.
^.
Gtinde
bir paketten faaa idgirn
oluyor, ne yalan soyleyeyim.,;

Keyrrtl srgara, qimdi

ahgkanhk ta eklendi,'...,'
Utt<ri

Mahsun

ya

KIRMIZIGUL

.,...E!er

sigara igmem. Emniyete
gtiLnden beri sigara igmeye
bagladrm." (l l. 12. l99St
Sibel CAN
Dansoz, qarkrcr

"... Kadrn sevilir; puro

gekilir"

ise

Rudyard KIpLING

(Ingiliz yazar; I g65_l 936)

"...Puro igmeyi fallograf agrdan

yorumluyorum .Kendini giiglti
gostermek igin bir erke$in, ,rkettik

organlna benzeyen bir geyi niye
a9nna trkrgtrrmaya gahgtrgrnr ia

anlayamam..."

Okan BAYULGEN
Sanatgr

Jean N|COT bu grin

yaqaruydr, ur,slararas*oykrrrm
idam ederdi.,,

". .. Bu t[iti,in adh mereti
Okyanus

dtelerinden getirip diinyarun buq*u
bela eden gu meghur denizci Kdstoi

14

remmuz-Aeustos tggg

, "... Bafrmlrlrk, akrl
g-.!it beyin hastalr!rdrr.,,
hastahklanndan farkh olmayan
bir

(22.0s.t997)

Joanne FOWLER

"... Nargile igmeden once saatini
satmahsul.

Avrupa'ya taglyan O ve tayfalandrr.
Amerika'yr keqfedemeyen Kolomb
bu iki insanhk diigmanr armalanla
geri donmtiqttir. Bir de yerlileri
soyarak elde etti$i alfinlarla...,,
Gtirbiiz AZAK
Gazeteci, yazar

"... Sigaramr ve puromu brrakah
tam bir yrl oldu. Kimse brrak demedi,

kendim karar verdim ve brraktrm.,,
(07.02.1999)

FB,nir

...

(1e86)

Prof. Dr. A. Hikmet yUK

S EL
Kanser Vakfi Eski Bagkaru

.Ugak seyahatleri bana
Pakize SUDA

Sanatgl yazar

Riigrii Kazrm YUCELEN
Tekel'den sorumlu Devlet Bakan,.

rrktt:i:)

Sigara igeni, burnunu
Jglptrran insan gibi ayplayahm.,,
"

. GyOe ikipakasigaraigmem,
yerim!

azapfir. Iner inmez biitfur deliklerime
sigara sohnak isterim.',(l 5. 04.gg)

"

ANONIM

zate;n

bir maceraperestti. Frengi
illetini de Okyanus adalanndJn
bagrbog

zamiar yaprlrrken iiziintrimiiz biraz
olsun azahyor..."

Yazar

HAYALi

Bir Fransrz bilim adamr

KOLOMB'dur. Kolomb

Cem BOyNER
Genel Baqkam

terkeylemek mutadrru.,'

faUpR

"...Ama Tekel Uriinleri insan
saflrlrna zararh goriildtilii igin bu

Prnar KUR

yDH Eski

keyfe

mahkemeleri, kendisini yargrlayrp

$arkrcr

. -. ,,Hq
girdigim

o

$air, yazar

Diyarbakrr'da

satardrm.,,

ve qrkar mekdnizmalanndan

yararlanmak istiyor...,, (04.09.
1996)

yrldrr sigara igiyorum

$arkrcr

diizenlenen parti mitingrerinde
su
da sigara

ama o kcjtii
hitiintine iyr para versin istiyor, rant

-..Baglangrgta benim igin yanJizcabir

MuazzezERSOy

"...Qocukken

bii

'-.

lok

sigara igen kiginin tek igi

vardr: Sigara igmek."

Cemat SUREYYA

(gaia l93t-1990)

"... Fldrt etmek igin ateqli bir
yaratrk arlyorsanlz, bu; sigara

olmamah..."

ANONIM

o

rtirtix mspnnr,nni
nnnxnGi
niir.rnxi

A[rr a[rr

kalkmrqtrk bekginin galdrrdrgr telefon sesiyle. Sabaha kargr
Bir donemin uygarhgurm qapnsma kulak vererek hazrrlandrk
ikisi
idi.
saatin
gargabuk ve bilgisizligimizden inanastmz gelmese de A[ustos ayrrun
24' indekazak, kaban, battaniyemizi aldrk. Qfttrk a!r, aksak alrymadtgmu
bu saatte drganya.

BIRBA$KA
DOGAN
GUNE$

Bindik arabamrza dort merakh ki6i olarak. Biri "Battaniyeyi aldrk mr?"
dedi uykulu ve merakh gozlerle etrafint siizerek. Di$eri "Aldlk, bagajda"
dedi. Ytizyrllar oncesinde kalan bir uygarhlrntacnt bagma geken zirve bizi
de gekiyordu, igimizde oluqturdugu merak duygulanyla
Gidiyorduk artrk iigtimiizce meghul, birimizce malum olan zirveye,
yolumuzu daha grkrgta keserek kimlik soran ekiplerin havamrzt bozrnasma
izin vermeden. Hep anlatrlan ama bizce o gtine de[in kartpostal
manzarasmdan ote bir mana ta$lmayan deligik medeniyetin izlerini gdrme
hususunda iqtiyak duyarak gidiyorduk. Aractmtan farlan adeta iigtimiize o
giine kadar gizli kalmrq bir medeniyetle ilgili bilgileri, kendi bilgi, gorgii
dalarcrgrmzla bulugturmak igin fenertutarak, karanhlr yararak ilerliyordu.
Ama acele eden bir fenerciydi bu, gtinkii oraya giineq dogmadan valrnilmlz
gerekiyordu.

Bir ara agaghkh kanyona benzer bir arazide habire gukura iner gibi yol
aldrprmtzda igimizdeki tek tecrtbeli yolcu hata ettilini anlayarak rotamrzr
di.izeltti. Kah kuru kah yeqil ve sulak koylerden gegerek epey yol aldrk.
Aracrmz vebizbtraz dinlenmek iizere mola vererek bu deligik Medeniyetin
ete[indeki son tesiste oturarak gay ve oradaki gegmeden akan kaynak
suyundan igerek ferahladrk. Etrafimtzda turistleri gordi.ikge adeta orast
hakkmdaki cehaletimizden utantyor gibiydik. Oyle ya "Elin gavuru (!)" ta
dirnyamn 6biir ucundan grkrp buraya geliyorsa biz iilkemizdeki en azrndan
ibretlik bu deligik kiiltiirel ve turistik zenginlile niye bugiine kadar bigane
ve ilgisiz kalmrqtrk. igimizden bir ses hemen "Ulkeler arasrndaki
sosyoekonomik ve kiiltiirel farkhhktan" dem wrduysa da inandrnct olamadr.
Oyle ya her giin giidiimli.i haber biiltenlerini dolduran malum sanatgrlann
boganmalan ya da sevgilileriyle kavgalarr bu tiir kiilttirel ve turistik
de$erlerimizin tantttmmdan daha onemliydi ya da oyle olmahydr. Bugiin
bilgilendirmeyi degil bilgilendirmemeyi amaglayan ve belli qablonlarr
dayatanbir krsrm medyadaki dezenformasyon grlgrnhlmm vanp dayandrlr
turistik ve ki.iltiirel deperlerden bihaberlik aym gevrelerce gokga elegtirilen
"Devlet-i Osmani'nin taqlarr goktur, brrakrn kiitrar gdtiirsiitt" anlayrgr ile
ne de gi.izel ortiiqmekteydi.

$evket TEZBL
Md.Yrd.

Derken gaylarrmrzr ludumladrktan sonra tekrar yola koyulduk. O meghur
yokuga geldipimizde bedenen ve ruhen teneffi.is igin doruktan onceki son
molamzr vererek rahatladrk. Aractmrz dik yokugta kah 2. kah 1. vitesle yol
alrrken iniltilerini duyar gibiydik. Takriben iki saatlik bir yolculuktan sonra
zirveden onceki arag yolculugumuz bifini$ti. Artrk bundan sonrasr tabana

seftett@hofrnail.com

kuwetti. Elbiselerimizi Alustos ayrnda krghga ddniigtiirdiikten sonra

Malatya Y.T.iqlt.

bildigimiz taqlardan I'apilmg olan ve giderek dikleqen patikada adeta milletler
toplululu hatinde,vola koyulmuqurk. Qewemizde italyam, Almanq Franstz,
Amerikahsq Japonu aym amag igin toplanru$ igimizde aym merakla ziweye
dqgru ltirtiverek yol ah1'orduk. Bazr yaqh turistler de bu seyahatlerinde
katrr servisinden faydalanarak gezilerine ayn bir zevk kattyorlardr.
Ath$mu her adrmda rsr biraz daha diigiiyor hararetimiz ise yiikseliyordu.
500 Metrelik bu yokuqun sonunda ziweye ulaqtr[rmrzda merakrmz yerini
hayranft[a ve tabi aclma hislerine brrakmrgtr. Buraya ait olmadrgr belli
olan bu devasa taglan 2 100 yrl dncesinin qartlannda kim veya kimler buraya
Temmutr
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grkartmrq venasrl itina ile oyularak atalanrun
oldueu

soylenen bu heykeller burada yaprlmrgtr. Hatta 6u
milyarlarca higiik gay tagrm buraya kimler ve nasil
tagrmrg, tepedeki dev mezar ile hazinenin 6rtiis0
ve

koruyucusu yapml$tl.
Derken tribiine benzeyen tag platformun iizerine

ddrt meslektaq oturarak battaniyeyi izerimize
sarmaladrk ve dtinyanm sadece iki yerinden bu gekilde
gciriilebilen giineqin dolugunu beklemeye baqiadrk.

Dilleri, memleketleri, renkleri diinvamn btitiin

tonlanm yansrtan bu insanlar giiruhu aym amag igin
bir arada bulunuyorduk. Gergi paylagtr[rmr z baqka
geyler de vardr. Mesela, kcikenleri ayni kaynaktan
oldu$undan telaffirzlarr farkh da olsa aym isimleri
kullamyorduk. Biz hrahim diyorduk, onlar Abraham;
biz Ismail diyorduk onlar Samuel; biz ishak diyorduk
onlar Isaac diyorlardr. Biz yusuf, Btinyamin, Davut,

Adem, Mikail, Cebrail diyorduk, onlar ise Jozef,
Benjamin, David, Adam, Michael" Gabriel demiyorlar
ruydr? Bu beraberlikleri hem isimde hem de bagka

sahalarda paylaqryorduk. Bakrn yine ortak paydada

Hatay ilimizde 25-30 seneden beri tutun

riretimi yaprlmaktadrr. Uretimin tamamr

Alhndzri, Yayladalr, iskenderun ve Antakva

merkeze balh koylerde yaprlmaktadrr. Arazrrin
buytik bir bolumri krrsal dzellik taqrdrgrndan
sadece t{ittin riretimine mrisaade etmektedir.
Bu
tip araziler bagka rininlerin yetigmesine olanak

sallamamaktadrr. Bu yrizden halkrn bUvrik bir
bohimri tritrin riretiminden salladrgr getir ile
gegimini saglamak zorundadrr. Seneler itibari
ile 25.000 ttittiLn rireticisi l0-12 bin ton yaprak

Ttitrh riretmektedir.
Tekel Genel Mridrirhigrinrin 2000 yrh igin
gdndermiq oldulu kota miktan gecikmeli
olarak

hayranhlr gciniillerimize nakgediyordu. Bunun igin

gonderilmig oldufundan, ekicilerin tamamr
zaten ttittin ekimini yapmlg bulunmaktadrr.
Ekicilerin 3 yrlhk tiretim miktanrun ortalamasr

bu zahmeti gekmeye buraya gelmeye delerdi dogrusu.
Gthreq tamamen doldulunda batr terasa da geqtik,

gerekirken 5000 tona drigrinilerek

bulugmuqtuk. Aym noktaya, aynr hayranhkla bir
bagka dogan giine$e bakryorduk. Giineq dalga dalga

almarak belirlenen kota miktan 9.000 ton olmasr

oradaki heykelleri de temagadan ve rehberin

gonderilmigtir. Hatay ilimizde yetigtirilen

agrklamalanru dinledikten sonra gezimizin zirvesi de
tamamlanmrgtr. A[rr aprr grkarken zorlandrprmtz
yokug tag patikadan bu sefer de inmekte zorlanarak

Grineydoluda yetigtirilen tritrin

agagrya do$ru yol almaya bagladrk. Nefeslenen
arabamzur yamna vardr[rmzda yorulmuq bedenimizi

bir kiilgd gibi oradaki tek oturak olan aracrmzm

koltuluna brraktrk.

Aracrmrz bu sefer istekli istekli adeta kagarcasrna

indi. Sanatsal ve ktiltiirel bir zenginlik olmanrn
yamnda yaprldrlr zamandaki imkanlar goz ontine
ahnarak iggili[i diigthiiliince ayru zamanda bir zuliim
abidesi olan bu eser adeta insanlann gerek birbirlerine

gerekse tabiata kargr ne kadar acrmasrz oldulunu
hatrrlatmrgtr sanki ona.
Qrkarken gay igtilimiz tesisten bu sefer sadece
kaynak suyu igerek, etraftaki havayr derin derin
cigerlerimize gekerek yolumuza devam ettik. yolda,
gcirdiiliimiiz geylerin muhasebesini yaptrktan sonra
menzilimize var&k ve erteledilimiz uyku ihtiyacrmzr
gidermek tizere evlerimize dalrldrk.
Bundan boyle Nemrut DaSr ve medeniyeti
-hakkndaki
bilgilerim kartpostal resmi kadar delildi.
Artrk srra batr terastan gi.inegin batrgmr grirmeye
gelmigti
7

UnEriciniyonri

6

g

femmuz -,qgustos

kaliteli, verimi az ttit0nrin Dolu

999

ile bir

tutulmamasr gerekmektedir. ihracat imkanr
bulunan bdlge ttittin0nde neden bOvle bir

uygulamaya gidildiginin 25.000 tritiin
tireticisine bildirilmesi ve halen ekimi ve kmmr
tamamlanmrg olan yaklaqrk 4.000 ton yaprak
Tritrhtim ne olacalr hakkrnda bilgi gdnderilmesi
gerekmektedir.

Biz Altrnozil Tritrin Ekicileri Demegi olarak,
durumun acilen drizeltilerek yeniden kotanrr
arttrrrlarak gdnderilmesini istiyoruz. Aksi

taktirde, kota miktannrn gecikmeli olarak
bildirildiginden ekimi ve knmr tamamlanmrg
olan 4.000 ton hitiintin maliyeti igin tazminat
talebi ile mahkemeye baqwracagz. Durumun

ivedilikle gdztimri igin geregi hakkrnda
bilgilerinize sunanz.

Altrndzti Trihln Ekiciler

Demeli

adrna Bagkan

Hrisnti
I

ve

EtQi

rtirtiN nxsPpnr,nni
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De$erliArkadaglarrm.,Zafer,ledeoradabulugmuqollacafitz.
tipler;
Oniefine gecikineden dolayr 6ziir

Gidece$im o yerde de ana

siire Xanthi ve Komitini Onlartn
siipervizdrltik yapaca1rz'
Uurru faki gdnderdi$iniz yerde iqlemesinde
yerlerde tarla

dilemekistiyorum. gtinkii uzunbir

O.giiOito,Uora:vaMavrsa:-r-'mt'baqrnda Bllundu$umuz
da gezilerine de katrhp, iireticilerin
;;idt* h.ro* benim ardrmdan
mahsuliiLn bilgilendirilmelerine yardrm ediyoruz'
iltiqt"rit.rl-iz geldi

'rne
iqin bu frizden otdukga

-vo[un Ttitiln olayrm da gimdilik bir kenara
giinlergeqirdirn.Arrcakbugiinlerdebrrakrpdabrrradakiya$amlniizerinde
burada hayat, bizim
zamanayrarak sizlere \aznia firsa[ biraz durursak;
ya$ay$ larzrmrza nazatan gok buyiik
bulabildrrn.
iarkhhklar gcisteriyor. oldukqa zengin

itir".ri

qiN'DEN
SELAMVAR

Aynca tekrar teqekkiirlerimi
killtiirleri var
sunmak istil-orurn ki bize gostermig bir

ve de Eok farklilar.
bu farklthft
iilkeleri
zaten tiim diinya
ota,rgon,r, iigrliden dola! r:e oldukqa
qok
Genelde
kegfediyorlar.
se'indirici bir haber olan dernefimizin 1'eni -veni
geleneklerine
odreiirnize misafirpewer insanlar'

biiltenlerinin

postalanabilecekolugundanotiirtide.sondereceba$lrlarvegokdisiplinliler.
gibi de gahgkanlar' Bu da
alt ktsmtnda adresinimi size Kannca
Yazrmrn

bildirece$rrn'onlarrilerleyenvrllardaolmalart
yrhndan ben gereken yere koyacak

eifAilmi z g\bi 1991
ki iilkemizdenbu
buradagahEmalanmrr,riitdii'iiyo"t', Maaleseftir
olan iqbirlifi
zorunlu
yaprlmasr
iilkeyle
yaqadigrm[
g.n"" u., stlre iqeresinde
oldukqayavaq hareket
ortamlan daha Yakrndan tairma anlagmalannda
olanaitmrz oldu. Zarnanla insan

ister

edtyoruz'

istemezbulundugttyerindilinio$rendi$imizkadarrylabuiilkede
kendisinebenrtnsemeyebaglryor.NebulunanTtirkVatandaqrsaysrdaancak

yupurrrnretrafimzdaf'ZOI'OOO'OO0l00kiqicivannda'Bunedenledirkibiredip
temsil
tane insan o dili konuguyorsa anlamda iilkernizi buradaepey ugra$
ve de anlamak zorunda onun tanltrmrnda da
J.ryacagrm,

kalaca$rntz dil o

oluyor..'

venyoruz'

$uandabengaltgmalarrmr,Qin'deBuradasonderecemodernqehirler
Pekin' Hongkong ' $angay
siirdtirtiyorum. Arkadagrm Zafer ise var; ornelin

halenTayl.and'daperivodikolarakvs'Veburalardahayattaoldukqa
stantdartlarda yaqanryor. Tabii
bolgeler arasrnda gegi$ier yaplyoruz. yiiksek
Arn"a

gene1ikle

bLibolgeterdeyiz.

unutmat'ak gerekir ki burada yaqayan

giftqi ve de tartmla
SizeoncelikleOutuidugurnquanki niifusun %70

.verianlatmayaqahqaym'

BurastQin'in ulraqtyor'

kuzeybatrsrnda -ver alan, Yiiz

olarak Qin'in en btiyiik

Emre C. OZER
Tiitiin EksPeri

olgiimii

e)'aleti olan

De[erli afbeylenm: yazacaklanma

gimdiliknoktakoyarken' Sizinbizlere
gdstermig oldu$unuz vakrn ilgiden

iirlji.ng. Diger bir Oegiqte' ipet
eder,
yofir".ri tizeiinde. nri UOtgenin dolayr bir kez daha.te;ekkiir
konuda
sonrada hangi
iklirnine gelince de 6 ay kE 6 Jy yaz, bizlere bundan

t.t.

od
olan krgm zaman,urrtui- io
oc
civannda olan
yarrnda 40
,.r, uii yaplsr var. Bu bolgede
otarat< yetigtlrilen ge;itlerse oncelikle

;,*r.

tiitiin

olursa olsun gerek faks. gerekse posta
etmenizi rica
1,olu-vla ulagmal'a der-am
eder (ilgilenen arkada;lanmrz olursa
onlann sorulanna da cevaplar venneye

y*nunirtun'Aan geti;ilmig Xantlu r-e haanm.)r'ede sizleredeqalgmalanruz
Komotint var. Ancak denene da baganlar dilenz'
Savgrlanmla'
agarnasrnda olan bizirn izrnir
qahSrltlor'
Bunlann vanl slra bu bolgede arlca

riidiniirntizde

1

eti gtirihneve

o1--.r-*+
S
Commercial Servicas'
Standart /-^--o*niql
2-5 dong feng east road' no:143
inn 650011
Bu bolgede isler biter bitrnez' ben Holiday
'
ve
Kunming-YUNNAN'
buradan Qin'in giinef inde ver alan
oldukqa gtizel bir ver olan Yunnan P.R'CHINA

- -. Flue - cured '. ;;;'il;;';;ti;
tiitiinlen o. t.ti;,,nilio;

eyaletine geEece$irn. a.vnca arkadaqtm
Temmux,- Agustos
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lg55 yrhnda ABD,nin Oreson
Eyaletinil W.ff" WJt"'*j",-ri" mokasenierini (9a1k) qrkr

fiTo;;*i';,,*,i"i,,"p.ffi

;#;!fi ?[',ll't;'fjtr,?o"fi

bii t,i'..n, ;;,]::,:#Tffi
:?,Tili;f,:ij,1."1,J:",r,ru*l

atilt,adan cince cayusr.rs'ri""
g"i veren kuwetlerde' aynlmarnak
lideri hrikrimeti temsil .a.n
\zuti yagrr Krzrrderilire'r- hara ye
Stevens ve Generaf puirnur;u
otururlar.,,
bakarak qu konuqmayr yaplyor:
50 yrl kadar 6nce Aldo
"Acabatoprak so;'renenleri
aurriro. yepyeni bir toprak ahrakrLeotr
mu? Acaba r"Or"il1:oil.u"""gi
Ut. frkarO, Son yr'arda etde ort
qev vok mu?
ed,
'Au,a ben topiag,n Jt"r"i,r. u'e'"1,"i1'.ilo,u**,,
ne dedigini dur.uvorum.
fop.at daha genig bir anlam ta$rm
diyor ki: Beni turava koran
ulu geretrigrruveinsan.halvan,bitkr
ruhtur' uru ruh baaa Krzrrie.'r...
iyi bakmamr. onla' Aoyu.*u., igo.."q,i sanrrdrlrndun ounu I
UlrUiri ile baglantr' oldugur
soyler.... insanollu da b.r;;; jolay,s,yla
ahlak dtizenrnin
yaprlruqttr' Beni diinyaya
getiren leniqletilerek topraklarr,
burik ruh topraEa iyi u"r""irt
'tulu'
r* f;i*itr.r ve hayvanran, ksaca suri
brir

TOPRAGTIV
SESi

,li:lili",'rr

vermememizi

eko sisterni igine arrnasr gerekrigi

Busozrennsol,renmesinden,vrrar#,'il?#lr1'.",i,?:i[rrJ:f

"r::i
sonra rinhi World Watah
Oegltai. pf."i"L,f.'"i.Oun, ,o0.,
Enstitrisiintin baqkanr Lester g."r",
bir kitabrno" uTli:i- y?r;;r,; Ji,u,.rn, toprak ahlakr ise dah

"Ekilebilir topraklar yalmztarnnm J*,,0,, bir toprak iqin ,nsanrarl
degil uygar'grn kendisinin soiumllllsunu yansrtrr. Vicda
iJt ru ro.,*ruruk da bir anram ifai
.
tenrelidrr.... Tonrakkllb;,
uygarhgur ;;;", u"karqr karqrya
oldugumu
karqrlagrrgrencidditehhke#i*"l

BAYRAM

qEril\KAYA
TE Y O

ilI.

Srnrf
o $rencisi

rezervrerinin triken'resi rrarinde OioU,",r, sosyal vicdanl
!.nigtrtit.rek topragr aa igrn,
uygarhk hal.atta kalabilir,
fakat it,ruuOr..
topragmiisttabakasnnkaybrylabLr ---Sanrrrm,
gu gtinle rde bizin
Lr1'garlrk ar.akra,
toplur,lmuzda
Tanm topragrnrr
Acaba.a;rn eroz\ or1 r e_,O,i:?iu:,,
kirfilikle her ufr.fuf.1 iizerine
akif
bir gahgma yok
gun biraz daha benrieini ritiren
n.rti
de
bu
eksikrik
ropraklanmrzrn bu acrkir
hali o)Joturr^rra yeterikadarbirazda
kulak
*) gld;; Jr-i*
i,a."
r. uv,ur. r an
r
ffi'"',;:lil,]Tillut
rtr sonttcu degil Toprak
"-.^.o
ahlakr g,ina.,"e gr,O,g;,r.
mrdir..)

ffi

,

l"u-, Lakora asirerincren
mgBear (A1.akta Dura'Ayr)

s.lu'la
adrr

i:?il,f,T:."; i:!#,r,,il:,".

brr t;'i;",

Krz.rlderili. roprak ile'iligkiler
naKkmda neler diyor: ,.Lakota
bir

r,oktur

Dost dost diye tdcesine

sartldr,.
diinr.ar.r E"ni* sadrk yarim
kar
her Eeyini serdi. bu topf,okt,,
,1e_dunlanrn
oagrarrtr yagla,drkqa daha
da arnr.
Beyhurle dolancltm bo:.
tl:lllar topragr o kadar ,oruiOuo,
gergek do$acrydr. O btittin

"

"rU,: ki, onun analk kurretini '"'
severlerdi
Benisadtkyarimkaratoprakn_
hissedebilmek igin vere otururlar
ve
uzanrlardt. insan derisrnin topraga .,Topraktan

de$mesi

20 r"^*oz-
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iyi bir qe-vdi vs yoqtrt-u, topraga
dontp

yaratrldrk ve tekra:
toprak olacaprz,\

riirtin nrspnnr,nRi
nr,nxnGi
ntir.rpxi
Bafl ve Do[u Avnrpa'mn tam ortasrnda
bulunmast nedeniyle onemli stratejik
konuma haizdir. Geliqen serbest piyasa

I.CEK CUMHURTYETT
Ntifus: 10.3 Milyon
Bagkent: Prag
ton

ekonomisi ile ileride Avrupa'nrn
Politik yatrrrmlannda onemli yer

Tiitiin Uretimi: 4949 ton (Slovakya da

alacapr tahmin edilmektedir.

Sigara Uretimi:1997 Yrhnda 23.900

AVRUPA

TOPLULUGUNA
ADAY

UrrELERDE
TUTUNVE
EKONOMI

dahil)

Briit Milli geliri: 1996 Yrhrda 52.3
Milyar dolar

Ulkede sigara iireten Yabancr
firmalar: BAC Pbilip M6ris, Cfobak
HS), R.J.Reynolds,

Rdnans dr.

Prcfli:

yetersizdir. idari ve Banka sistemlerinin

yeni yontemlere ihtiyact vardtr,
Bilhassa koy iktisadiyatt, gevre
korunmasrnda ve ulagrmda yeni
rdormlara gereksinim duyulmaktadu.
Aym zamanda Polonya'mn rtiqvet,

bir de[iqiklikle Komiinist rejim

son

Niifus:10.1 Milyon

bulmuqtur. Akabinde 1990 Ytlmda

Baskent: Budapegte

serbest segimler yaPrlmrq ve 1993
yrhnda Qek ve Slovak Federal Birlili
barrgEt, yoldan da[rlarak iki egemen
devlet: Qek ve Slovak Cumhuriyetleri
meydana gelmigtir.
A.

B Komisyonu'nun Ekonomik

idari Ye mali

Ydnetimin

giiglendiriknesine ve srnai kuruluqlann

yeniden

3.MACARiSTAN

Sigara Uretimi

:

1997 Yrknda 30. 100

ton

Ttitiin Oretimi: 12.416 ton

Milli gelir : 1995'te 44.2 Milyar
dolar milli gelire kargrn 1996 ylmda
Briit

Akede sigara ilreten yabanct
tireticiler: BAT, Philip Morris, (Egri
Dahanyayar Rft) Reemstsma
(Debreceni Dohonygyor Rft),
R. J. Reynolds,

Rotnans..

Profili:Avrupa'ntn

Ulkenin

merkezinde yer alan Macaristan'm 7

tilke ile smrn vardr. Tarihten gelen

2.POLONYA

Kozmo politik bir toplum yaprsr iginde

Niifus38,4 Mityon
Baglunt: Vargova
Sigara Uretimi: 1997 Yrhnda 93.000
rcn

Tiltiln Areilmi: 40.500 ton
Briit Milli geliri:96 ytlmda 143.3
Milyar dolar, 1995 Yrhnda 119.3
Milyar dolar.
Yabanct Sigara Ureticileri: B/f,,
Reemtsuma, R. J.Reynolds, Rothmans
, Philip Monis (ZPT), dtt.

Profli:

yflrutnesi lazmdr.

yaptlandtnlmasr

hrdandrnlmahdr.

Ulkenin

''nallere kargr miicadele

mafya ve suis

44.3 Milyar dolar.

Analiz Sonuglaru. Ulkede her nekadar
Serbest Piyasa Ekonomisi hakimse de

HATIPOGLU
Tiitiin Eksperleri
Yiiksek Okulu Ogr.
Gtirevlisi

B Komi syonu' nun Ekonomi k Analiz

Neticeleri. Finansal Kredi hizmetleri

Do[u AvntPa'da
yer alan Qek Cunhrniyei Bohemiye ve
Moravi'ye Topraklarr yarrsrra eski
Qekoslovakyanrn bir krsmrnr da
Uilrenin

kapsayarak olu$maktadr. I 989 ytltnda
"Yumugak Dewim" olarak adlandrnlan

Omer
av

A.

Partilerin yuvarlak

masa etrafinda anlaqmalar ile
Komfrnist Rejin sona erdirilndqtir.
Bunun neticesinde Polonya buyuk

sosyal, ekonomik

ve

Politik

depigikliklere ulranrg[r. $imdi ilke,
ekonomik stgnrytg igindedir. Polonya

difer Doiu Avmpa Ulkelerine g6re
daha yiksek geligim temposu
sergilemigtir. Siyasi ve Ekonomik
Reformlan zamantnda ve en ktsa
siirede gergekleqtirdi[i igin en srkr
qekilde Avrupa Toplulu[una
yakrnlaqabilmeyi bagarmrgtu. Bugiin
komiinist rejimili eski iilkelere nuzararL
geliqmig iilkelerden deyim yerinde ise
aslan payr yaUnrrlar almaktadtr. Dt$

siyasette iilkenin esas kaygrsrnr
Rmmya'nm Timsilvanya bolgesinde,
Kosova'da ve Slovenya'da bulunan
Macar Azrnhprna karqr bu tilkelerin
tutumlan teqkil etrnektedir.

A.B Komisyonu'nun
Neticeleri

:

Analiz

Macaristan'rn Ekonomisi,
Temnuz-Agustos tgCC
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rur0x EKSPERLERT
oBmrGi
NULTE,Ni
serbest
AvruPa ToPlulufu.ndaki

atz edet'
daha btiYiik bir Yakrnhk

pivaia ekonomisine ve giiglii
i"iluu"t basktlartna direnq

Burada'
e;stereUilecet drrumdadr'

lmeklilik ve sosYal giivenlik
t onotutt, Yeni reformlarla
destetlenerek daha ileriYe

ihtiyag
Hukukun temel

ulastrnlmastna
*"tt"Air.

noitif

uy

i"slevlerinin

KomisYonu'nun UlkeYe Baktq
A.B
'),i"r'
dmti*ti'dtiilkedeiqleYen
mevcuthrr'
bir serbest piyasa ekonomisi

yafltmlart
fuf.ut fti...Amt dettttOt
Toplulugn
it,iouo vardtr' Avrupa
t"tuif uttntn uy gulanmasr yontinde

gulanmasurl garantl

miiesseselerin var oluqu
"i.".t
bunun teminatrdr'

i"r.r.*.rirtoir.
su
verimli gahqmast Yanl slra'karqr miicadele
itti*uff .t.
giiglendirilmelidir'

Nitfus:700.000

2.700 ton

[Jretimt: 1997 Yrhnda 3'700

milvar
'iiioroAmerikan dolan'
t)reten Yabancr

ie.i'Milvt

frmalar:

yrhnda
itrlti getir: Briit olarak 1995
ise

n.l.neYnolds, Rothmans

(Conerosof ClPrus(lt) Tekel'

Olkenin Profili: Krbrrs Do[u
,*O.ni, de TiirkiYe'nin gtineYinde
Ktbns
iuf"nmanaar. 1 974 Yrhnda
Ktbrts
Barrq HareketiYle KuzeY

Krbns
itirt'Cutnttuttyeti ve Giiney

dolar, 1996 Yrhnda

18.6 milYar dolar'

Sigara iireten firmalar:

i;;;rrr;

Reemtsurna, Seitta, Rothmans'

ProJiti:

Otkenin

Eski YugoslarYa

Batt
Cu*ft*w.tf.rine gbre Slovalcya
iligkiler
iie yakrn ve kapsamh
nin Giiney
i"lnO.alt' Adriyatik Denizi'

olarak ikiYe aYnlmryur'

l"*p"

AIP
t"fttt"a. Yer almaktadrr'
olmasma
Ouif*t kiigiik bir iilkesi yollanrun

tufrt n bir gok transit geqig
o""..fi kulvarlarrnr kontrol

S.ESTONYA
Niifus: 1.5 MilYon
Ba$kent: Taltrl.
(Jretimi : 1997 Yrhnda 1600

;;";"
ton
'iro,

4'2
UrU, gelir: 1996 Yrhnda
3'5
MiGt doLr, 1995 Yrhnda

milvar
'i,ioro dolardu'

iireten Yabanct firmalar:
firmast
doen Ytt Sweddish Motch

ellerini qehniEtir'

f rofili :Estonya difer Balttk
batr
iilkelerine gore en fazla
ve
efilimlidir. Ulkenin .LatvtYe
Oil<enrn

Rlusva FederasYonu

ile srntrlart

Estonya bir gok adadan

olusmuftur. Qok Partili Yonetlm

.iti.*in. g.giqtt l99l Yrhnda
luli."rrt gt* kawqmuqtur oigil
gibi
iuit* Ut.r.si olan LatviYegrubu
EstonYa, Fin-Macar Bu
topluiuklarlna mensuptur'
tltr*aun da dilleri FinlandcaYa
remmuz- Agustos 1999

iu'tmaktadrr.

altrnda

Yugoslavva'nrn

glLofo"a"n sonra ekonomik alanda
ve bundan
U.i*'i* Ofgfiae zarar g6rdii
ile
oni* ttti alanda Bau iligkilerini

aunindedrr' Slovalrya'mn
aYrrhqt
c.io.rouutYadangibi.dehgete
oldugu

O"blri*"t

iugo.fuoryu'da
O"t"ft

+.*terin

drgrnda gergdclegnest

olmu5tur'
titkenin en biiyiik avantajr

A.B

KomisYonu'nun Analiz

;;Z;;r

ekonomisi kurallarrna aYak

toplululu i9
OeperUnairmesi Arrmpa

uvdurmasr

tJf"t*i"tf,

igin idari

slstemrnr

yeniden takviye etmeli'

yaqam
iiff.tO. geweyi koruma, sosyal
."*:i, igsizlik konulannda ilerleyiq

".
eozlenmektedir
yetersizliIi
iqf.-*.f.ti" yeniden yaprlandrnlmast
uuuut u.

ii,

uiua^

milYon kg Samsun ttiitltu
Ioihracat iqin, TTM(Thailand
t<g
mrlYon
5
bacco MonoPoli)de
yeflqunp
civannda Samsun tiitiinti

ve

Liiblatu

Ba$kent:

S;;;;"
toit

))

2-5
Thailand da oriental ttitiin
anf
,"n"di, d.itiP ituaq edillyor $o
i"i*Atg"- biilgede Y'aklagrk

lg, Easma
rakamlara gore 4 milYon

6.SLOVAKYA

8
Brtit Mitti getir: 1995 Yrhnda

;;;;tt.

Tiitiin EksPeri

Nilfus: 1.9 MilYon

SiSoro Uretimi: 1996 Yrlrnda

;;;*,*tden

ZAFER ATICI

Siyasi Miiesseselerin

Baskent: Leflioqe

;

BiRMEKTUP

gtiglendirmesi

idari YaPlslnr

4.KIBRIS RUM KESiMi

glT,

TAYLANDOTAN

yetersiz cereyall eunektedir'
suistimallere karqr mticadele

giddetlendirilmelidir

3

I

oazardakullaruYor* 6ntc-a Yme
ozel sektore ve devlet kurutuYna

ic

rlT
ait 15 milYon kg civanndl
otr
Cured-BurleY tiitiinii baqka

tiifirn
b6lgede yetiEtiriliyor'
"25
-Oriental

i"U"-"

Yi

once

Xatrthi ve

Yunanitt*"l

Komotrnt
rse
Samsun
varyetelerinden,
Slmsor,'dao getirilmiE' Y"
[rg"*rrt" gainmiq EEer tu tonu{1
ki
t"* Uifti isteYen olursa tabii
vine vazarun

Thailanda gelince ekonomt

gok Yakm
balsmmdan TiirkiYe'Ye

biiyiikliikt€.

Belki

Biiviik bir Pirrnq amban'
de dtinYanrn en biiYiik Plrrnq

t*Bfft'J"*izm

ve di'nlerine

b.;;^" vututrui'

col<

Genelde

seLneklerine gok diiqkiindiirter
i(uzeyiYle GirreYi bambaqraotr'
$
C** n"t Urf"*aan daha' gqli$hi'
tanma
Ku'zeY
agrJar'
ve turizme
de zaten
mevilli velarsaldr (Ttittin

i#,TTffr[Hi"T*:]
ticari iliskitl eol
i*nrl'trl

Jtiiiir.*i ki

ffi;o,*
,i^un

btiYtik

Tiirkler.

bir firsatl

buravt

-e-oifl
gettr
sadece ePlenmeYe
saYgtlartmr sunarat

Herkese

kolayhklm diledmg

riiTiiN EKsPERLER|
onmwGi
niir,rpNi
Halk k0ltlrtmflz ve edebiYatrgrz
iqinde Onemli bir yeri olan bilmeceler,
bug[n unutulmaYa Yiiz tuttu desek
yalan olmaz. Ama gok defil, daha
televizyonun hayahmtztn her amna
girip hiikrneunesinin cincesinde, heniiz
ocak baqr sohbetlerinin, ailece komgu

BimiMw

vE rtiriiN(*)

ziyareLi gelene[inin ya$atlldlgl
zamanlarda bilmeceler, bu tiir
toplantrlann en Onemli eSlence
kalnalry&.
Ancak. bilmeceler e$lence kayna$t

olmantn yanrnda halktn ya$ayl$1nl,
olaylarr algrlaYtqtnr, olaYlar

kargtsrndaki tePkisini, duYgu ve

tOmbeki ise sanla - tizellikle kethiida

san$na - benzetilir.
1) Bir acaip nesne gdrdiim, dumam
deryada, ategi gdkte, kendisi Yerde.
2) Altr trkr trkr / iistii fikr fikl / etraft
mani teknesi / igi tiikriik okkast

a) Altr trkr ttkt / iistii fikr ftkr /
etrafinda mani teknesi / igi tiikriik
okkasr

4)Benim bir ktztm var krz gibi,
burnu guvaldtz gibi, altrndan odun
yakanm, gene dibi buz gibi.

5) Ol nedir ki su iginde seslenir /
leblerimin busesine yaslanrr / dem

kaynaktrrlar. Bilmece sorma ve
cevaplandtrma belirli kaideler
igerisinde yaPtltr, geniq bilgi,

tifl edikge garkolur sefi nesi.
a) Ol nedir ki su iginde seslenir

qeker, yanar, tiiter hem sinesi /

/

kawamlar arasmda gapngrm yapabilme
yetene$i, zekAkrwakhfr ve en Onemlisi

dilberimin busesine yaslanrr / dem
gektikqe yanar tiiter sinesi / iifledikge

M tammayr
gtinkii
hemen
gerektirirdi. Gerektirirdi
varhk,
cansrz
her gey (her tiirlii canh
soyut kavramlar, do$a olaylan vb.)
bilmecelerin konusu olabilirdi.
Dofal olarak, sempozyumumuzun
konusunu teqkil eden tiitiin ve tiitiinle
ilgili unsurlar da bilmecelerin konusu
olmuglardr. inceledi$imiz bilmeceyle
ilgili araqtrrma ve kaynak eserlerde
cevaplan ttittin ve tiitiin giqe$yle ilgili
4, tiitiin tekerlef,iyle ilgili l, nargile ile
ilgili 21, sigara ile ilgili 19, kibritle

garkolur sefinesi.

sigarakaprdrylailgili 5, sigara
takrmrylailgili l, qubuklailgili 1 olmak

ilgili

19,

iizere 71 bilmece tesPit ettik.

Marmara Universitesi
Fen Edebiyat
Fakiiltesi Tiirk Dili Ve
Edebiyatr Biiliimii

sesine; kdz veya ateq gule, ocapa; tepsi

helvact tablaslna, ser minareYe:

diiqiincelerini yansrtmalan baktmndan
da bizler iqin onemli bilgiler veren

de hayatr her y6niiyle gok

Giiksel0ZTUnr

havuza; suyrn fokurdamasr kurbaPa

Varyantlarryla birlikte bu sayr 143'ii
bulmaktadr.
Bunlann yarunda cevaplan ttittinle

ilgili olmayan; ancak, soru iqerisinde
ttitiinle ilgili kelimeler gegen bir
bilmeceye de rastlandt.

Tespit ettiiimiz bilmeceleri

6)Bin bir minare, iistti konare,
iistiinde ocak, bilmeYen ahmak'

a) Min min minare, minarenin
iistiinde kanarya, kanaryarun tisttinde
ocak, bunu bilmeYen Olecek.
?) Yedili yaPrak, aYafr toPrak.
8) Bir acaiP nesne gdrdiim: gur gur
eder, cam yok; kalpa$ alttn, gdlsii nar'

canl var, imant yok.
9) Gur gur Oter, kurbala dePil /
krvnlu yatar, yrlan deiil / baqtnda sini,
helvacr deiil.
a) Gur gur Oter, kurbaSa defil /
krvnltr yatar, ytlan defil / bagtnda
tablast, kahveci de[il

b) Gur gur eder, gurbaa delil /

bagrnda lenger, helvacr'de$1.

c) Bagrnda tabla, tablacr
belinde gayr$, zurnacr defil /

detil /

glnltr

yatar, yrlan detsl
d) Karm gur gur eder, kurbafia

de$l

I afz,ndaarnasr var, zurnacr de$l /

cevaplanna gdre hazrrladt$mrz konu
baghklan alnnda varyantlanyla birlilcte

baqrnda tablasr var, hetvao deiil.
e)l I 2 Ba$nda tablasr var, tablact

aqa$da veriYoruz.

degil.

A. NARGiLE
Bugun unrntnara Y[z tuten diPr
bir gelene$imiz de nargiledir. Nargile

ile ilgili bilmecelerde genellikle zu,
coqkun ve gemileri batrran deryaya,
ttikir0fe, buza; marPuq Ylan4 kaYEa
guvaldtza; Eiqe derin bir kuYuYa,

9) Altr deniz iistii

saman /

yailyommalnnaman.
a) Alu deniz iistii saman I aman,
efendimaman.

b) Altr derin iistii saman

I

aman,

efendimaman

c) Altr derin [stii saman I

ktipiirdiikqe sagar duman saman.
Temmutr,- Agustos tggg
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TUTTIN EKSPERLERi
DERNEGi
BTILTENi
d) Altl derin iistii saman / samana krrmrzr leylek. kalabadan agacr.
ne (gatqatanagaa,patpatanapau,k*mzr

13) Ot otlar, kiil kusar.
14) ASzr oddur, beli gemik; yapn

dulmuS bir duman / ne yamandrr

yamanl

e) Altr derin tistii saman /
k<iptirdtikge sagar saman.
10) Ta ezelden kurulmugtur bu bina;
binayr zapteyleyen bir yrlan; bu yrlan
zevk eyledikge eyler denizler cereyan.

11) Bir acayip gala g<irdiim, altr
derya, tistii nar, burc u baru gimegite,
her tarafi teng ii tar onu ?4pteylemig bir
gerh-i mar.

l2) Bir miicevher kal,e gcirdiim,
iginde derya qalkalanrr, etrafinr viiz
yilan almry, bagrnda mercan yanar.

13)

Boynuzunda yular biitiin giin

hbadan aBacr)
2) Aqairdan gelir krrk ath, krkr da
ak sankh.
3) Ak sarrkh yegil ciibbeli.
4) Dal dalh gigek, dal boylu qigek,

14)

t6) Bir havuzum var, igi dolu

17) Bir havuzum var. igi dolu

18) Altr

derya,

iistii nar / bir

incecik yolu var
a) Altr derya, iistti nar/bir incecik
yol var.

b) AIU derya, iistii nar / Altr deniz
iistii ate$

c) Alt derya, iistii narl dyle lenzbir
gey ki, padigafuar el sunar,
d) Altr derya, iistil nar / yrlan gibi
kuyruEu var,ejder gibi hokurdar.
19) Su iginde durmak igi, bagrnda
yanar ate$i; ne gtimlek giyer, ne aba,
karm gayetle kaba; parasz hamamda

kirini bir killi dellak
grkanr; srizii goktur, manasr yok;
her bar yrkarur,

isteyenler yanl srra oturur, ister ise boz
ydana sokulur.
20) Uztn kuyu, gtimbiirder suyu.

2l)

Guh guh eder, kurba$aya
benzemez / baqrnda var kethiidasr,
Osmanlrya benzemez

a) Guh guh eder,

kurbaSaya
benzemez / bagrnda var ketkozasr,
Osmanhya benzemez.

Tiittintin kendisiyle ilgili

L

a

l7) Gam kuqunu ugurmaSa

daha gok dumam, ateqi ve zaran ile ele

musibet.

alrnmrg, sigaranrn kendisi kavapa,
samana, ategi kuga, kiihi boka, tiitiinri

19) iriz iriz giderem , kizvan
giderem; gu$un ganadrndayrmdr

l8)

ota, yemege benzetilmiptir.

ob

CefAsr gok Adet, sefasr yc

Horuzvana giderem. (sigara dumam)
bu da

bir

bagka bir dalga; ba$laylnca sen oyna,
gdgsiin iisttinde polka.

l)

2) Beze koydum sarnatu, yanar qlkar
dumanr; onun adr bir ilag, yedim ama
karmmag.

D. CUBUK
A$rzda yrlan, iginde duma

(tiitiin gubupu)

3) Boyu uzun beli yok, pusesini

l)

E. SiGARA TAKviMi
gukkadan qukka, bukkada:

eline almrg dili yok; igi dolu ate$i suzan bukka,
min takka tukka
ile, kAni kini 5dyls$fu insan ile.
a) Hadamo$lu'nun kavag, ne rlatr
f,. S|GARA 16affnt

varnebuda$;iish'inebirkugkonmu$, Sigara kalrdr
ise daha co,
dili var, ne damag.
krnlmama esneklik, hafiflik, suya r
5) KaSrda sardrm samanl, / tiikiiriige dayamksrzhk dzellikleri <ir

ne

aflnmdan grktr

dumam.

grkanlarak ele ahnmaktadr.
aprzdan I ) DaSdanattrnq lanlmadr lTagu;

a) Ka$da sardrm samam

l

b) KaSrda sardrm samaru /

a$nndan

gtktrdumanr,

grhardumam

attrm, krrrlmadr

6) Dumandtr safasr, pek

cefau

coktur

7) Ol nedir ki boyu uzun, eni
leblerinden buse aldrm, caru

yok:

yok.

/ Bir tiiktrri!,

dayanamadt

a) Daldan attrm, krnlmail /Br
tiiktini$e dayanamadt
b) Da$dan attrm, krnlmadr / su1;
athmdayanamadt.
c) Daldan attrm, krnlmadr /Taqtx

8) Benim bir metelim var bil. attrm, ktnlmadr / bir tiikiirii$iim:
apznn igindeki dil, yedifi yaprak. da]anamadt.

ktil.

srgtrfr
9) Dal ucunda san kezban.
10) Kan satarun, zaran alamn.
11) Faiden yok zarann gok; nedir
6leme kederin? Seni eken niye ekmig, o
kerata pederin?

a) Faydan yoktur zarann gok; nedir
bize kederin? Ekti seni, bigti seni,

b)Faydan yok, zarann gok. Ne
halka kederin?

ou

bilmecelere tiittin iiriinleriyle ilgili
bilmecelerden daha az sayrda

c) KArrm vat zaraflmyok, dleme
nedir kederim? Ekti beni, biqti beni

rasflamlmaktadrr.

hayusrz pederim.

Qrtqrtan aiacr, pltpltan agacl,
,l)Temmuz
^
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el

a$z flifengidir.

pezevenktir pederin?

B. TtiTUN (Tiiriin Qiee[i)

lzefun sana kalr.
b) Dumamn yel alrlparasmr

C. SIGARA
Hakkrnda en gok bilmece sorutan
tiitiin iininlerinden birisi olan sigara ise

sulum var, iisttinde bir giiliim var.
suyum var, iistiinde bir giiliim var.

5

16) Qektikqe bagr kzanr.

l) Dumanr halka halka,
Boynunda bir yrlar, biitiin

) Parasrru el

alrr / dumamn yel ai
a) Parasrm el alrr / dumamn yel aJ
I

Anadol sankh, zenpare gigek.

igsiz arar

giin fikrrar.
15) Topacrk g6tii var, grigiik ganapr
var, bir gulag ipi var.

yer, ktil tdker.

12) Algacrk fener, tutugmug yanar.

d) Taqa rTrrur, krnlmaz / suya

ko1

dayanmaz.

e) Da$dan attrm, krrrlmadr
minareden attrm, krrrlmadr / bi:
Irikiiriiliime dayanmadr.

I Taga attrm, krrrlmadr / suya attrm

knldr.

g) Taga vur, krrilmaz / bir tiikriiEr
dayanmaz.

, h) Dagdan atsam krnlmaz / bi
fiikrtile dayanmaz.
r) Taga atfim, kmlmadr /minarede:

attlm, krrrlmadr

/ bir tiikriilrin:

dayanmadr,
2) Minareden attrnl krnlmadr / su, athm. krrrldr.

rUrtru nrspnnr,nni
nnnxnGi

stiLrnxi

c.

a) Minareden attrm, krnlmadr / suya

attrm, bulunmadr.

b)Minareden atanm, yere diiger
kmlmaz / suya dtger, krnlr.
c) Suya vurdum, krnldr / taSa
lurdum, krnlmadr.
d) DaSa wrdum, kmlmadr / suya
attrm, kmldr.
e ) Suya vurdum, krnldr I taqa
vurdum, klnlmadr.
f) Minareden aflnca krnlmaz / xrya
atrnca klnlrr.
g) Minareden attrn, kmlmadr / suya

attrm, eridi.

h) Minareden attlm, krnlmadr /
denize attrm, krnldr.
i) Minareden attrm, kmlmadr / suya

dilqtii, krnlft.
j) Yere diiqtii,lcnlmadr /

suya

diiqtii,

knl&.
j) Camidan attrm, krnlmadr / suya
attrm, kmldr.
k) Minareden dii$se hnlmaz / suya
diiqse krnlrr.

l) Minareden attrm, e[ilmedi / suya
attrm, epildi.
m) Minareden dii$er, krnlmazl srya
diiqer, kmlr.
n) Minareden attrm, klnlmaz.
o) Kaleden dii$er, krnlmaz / telden
ince, kardan bq'az.
0) Dafdan attrm, knlmadr / taqa

attrm, kmlmadr / suya athm, hnlft.
p) Kaleden atsam krrrlmaz I sluya

atsamkmlr.
g) Kaleden diiger, krnlmaz
diiger,

xinnir

ppkacftlar.

Kibrit gdplerininbaqlanmn renk ve
gekil itibariyle san$a, kalpa$a, fese,
gapkaya, takkeye bazen de kargaya
benzetildi$ni gdriiyoruz. Yine hemen
her bilmecede kibrit gciplerinin saytst

6ne Erkarrlmakta, bir siirii gocuk,
kolun siirtisii, kalurga, ordtr, asker gibi
benzetmelerden yararlanrlmaktadrr.

/

suya

3)Ufiirdiim ugtu, Gdktu'yu gegti.
4)Lale, bez getir lgok siirtinme, tez
getir/eirilmemig ipliktenl dokunmamlg
bez getir.

a) A giqi, var gar$lya, et getir

saim kaim kimselert anlann her biri bir
renktedir, kimi al, kimi mavi, kimi san

tahtaya, ka$tda, gekil olarak da eve,

renktedir;

odaya, konafa, alrla benzetilmektedir.
1) Alaca karga, igi dolu kavurga.

eSer, bagma

2) Bir siirii qocuk, gcitleri kara kara.
Bir siirii gocu$um, kara fesli fesli.
b) Opullanm var, kaglan kara kar.
c) Bir siirii qocupum var, kara baglt
bagh.
3) Bir a$l koyunum var, hep boynu
kara.

ateqi hiddetlenir.
17) Bir yerde krrk baq, klrrkr da kara

a)

4) Altr tahta, iistii tahta, iqindeki

l8)

O yaru tag buyam taq, igindevar

krrk kara

taq.

a) Ddrt tarafi mermer taq, iginde var
bin bir bag.

19) Kara bir bag, dokunma, grkanr

kalpakh.

gayet rahat

6) Bir ufacft odada sakh, baq sanki
sankh.
7) AIU siyah, iistti krrmtzr.
8) Bir acaip nesne gcirdiim, alem

20) Altr kaglt, ustti ka$rt, iginde

2l)

Qrtt prt / bunu bilmeyen
a) Qrt, grV bunu bilmeyen it
b) Fil fit / bunu bilmeyen it

22) Krcmrzr ciibbesi var

bilir ismini / bagrnt siirter, kendi takkesi var

Oldiirtir cismini.
a) Bir acaip nesne gtirdiim, alem

bilir ismini /bagmr yere siirtttikge telef
edercismini.

9)Bir ktigiiciik kutucuk / igi dolu

a)Bir ktigiiciik figrcrk / igi dolu
grprcrk
b)KiEicik tugrcrk / igi dolu gtrptctk
c) Isrcrk brstctk / iqi dolu turqucuk.

d) Bir ufactk kutucuk / igi dolu
e) Bir ufacrk odactk

/ igi dolu

yongactk.

bez getir.

l0) Aqalrdan gelir gevek, igi dolu
hevek, bunu bilmeydn pugtlan

6ldii.
b) Minareden atsan 0lmez / zuya
atsan 6liir.
c) Benim bigem var / daSavuranq
6lmez lsuya vururam 6liir,
d) Da$dan ataram, 6lmez I daqtan
ataram, tilmez / suya ataram oliir.

ba$.

ata$.

eSerlenmemig pamuktan / dokunmam4

5)Daidan attrm, Olmedi / tagtan
atbm, Olmedi / suya atuq Oldu
a) Daldan attrm, Olmedi / tagtan
attrm, dlmedi / bir kagk syun iginde

ses grkarsan baqrnr kessen
defmekten sen eyle hazer,
dokunsan bagma hiddetlenir, ptiskiiriir

zalim sofra.
5) Altr yapr, iistii yapt, igindeki ytiz

yongactk.

/

haymenin herbirinde yiZ nefer, ctimlesi

Kibrit kutusu da bazen yaptldrSr
malzeme zikredilerek mermere,

qrprcrk.

kmlr.

l4) Bir odam var, iginde siyah
baql*lt qocuklanm var.
a) Benim bir kutum var, iginde srra
sra kara kalpakh askerlerim var
15) Bir kutuda bin asker.
16) Ol nedir ki, bir kavmi acep,
haymede sakin olurlar ruzu geb,

pezevenk
a) Aga$dan gelir hek, igi dolu zek;

bunu bilmeyen hem pugt hem
pezevenk
b) A$agrdan gelir hdq iCr &lu zek;
hrnublmeyenben pl$ hem bobelek
gobelek.

l) Bir kutu iginde bir orman.
12) Crtedeq gqek agar.
l3) Ktigflctik adamctklar, baqmda
I

I

it

/ siyah

uzundur boyu

I

kalabalahktrr soyu.

a) siyah takkesi var / Krrmrzr
ciibbesi var / uzundur boyu 1
kalabalahktrr soyu.

b) Krrmrzr ciibbesi var

/

siyah

takkesi var / uzundur boyu / kalabahk
soyu.

c)Kara takkesi /klrmtzr ciibbesi.
d) Kalabalft soyu.
iginde ttitiin ile ilgili kelimeler geqen
bilmeceler
Fatma I gaglan gatma / driner
dingil otu / triker burun otu. (btqkt)g

l)

(*)Marmara Universitesi,
Tiirkiyat Aragtrrma ve
Uygulama Merkezinin 2l-22
Eylfil1998 tarihinde
dflzenledili "Tiirk
Kfi ltfi riinde Tiitiin" Konulu
Uluslararasr Sempozyum
Bildirisidir.
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AKSIYON

3-CiDDiYET -Yoneten ile

yonetilen arasrndaki iligkilerde

ciddiyet kesinlikle 962 ardt
edilmemesi gereken bir kuraldrr.
Aksine davrantqtn suistimale yol
agmasl kaqrnrlm2411.

4-OTORITE-

Yoneticinin

gahqanlara i9 yaptrabilmesi igin sahip

olmasr gereken gok onemli bir
ozelli[idir. Bunun igin gahqanlann
disiplin ile ilgili mevzuat hakkrnda
bilingli olmalarr, diper taraftan
yoneticinin gahqanlar goziinde saygm
bir yere sahip olmasr vazgegilmezdr.

Yoneticinin krhk kryafetine dikkat
etmesi, emir verirken gahgan lle goz

alr

goze geLnesi, yonetici makarmmn
bir goriiniime sahip olmasr hatta odada

biiyiik bir salon qigefin bulunmast
tzmanlar ca tavs iye edilmektedir.

5-DISIPLN- igyerinde gorevin
aksakstz yiirtimesini sa[lamak
amacryla tesis edilen kurallar dizisidir.

6-KONTROL-Ahnan kararlann,
verilen emirlerin, gftanlan yonerge ve
talimatlann iqletnede rrygulanmasmrn
denetlenmesidir.

7-qALr$ANLAzuN EGiriMiQahganlann e$itimi hem iqletuenin
verimli gahgmasr agrsmdan hem de
gahganrn igletmeye baflrhlr ve
sevgisini artrrmak igin zorunludur.
Elitim aym zamanda hem mali agrdan
hem de gahqanlann terfisi agrsrndan
faydahdrr.

8-ODUI,I.ENDiRME-

Yoneticinin galrgan

insantn
baqarrlarmr gdrmezlikten gelmesi
do[ru delildir. Hem baqanh gahqarun
ige baflrhSrm arhrmak hem

de difer

galrganlan ozendirerek daha fazla
iqletme lehine gahgmalanqr saSlamak

amacryla 6diillendirmede btil'tik
yararlar goriitnektedir.
9

-CEZALANDIRMA- iqy'eri

disiplin kurallanna, igletue ilkelerine
ve amaglanna, di[er mevzuatlara ve

toplumsal ahlaka aykrrr hareket
edenlerin mer'i mevzuatta yer alan
usullere gore cezalandrntnasr iq akrqr,

gahganlarrn huzuru ve iqletmenin
b

aqansr aqtsrndan v azgeqilmezdir.g

gidilerek
Personel Yasa tasartsrnda Ttittin Eksperlerinin konumunun ne
olacalr, yeni iqe ahnacaklarla ilgili T.B.M.M. KiT komisyonunda
yapilma$ gereken toplantuun yaprhp yaprlmay aca$.konusunda bilgi
almmtqtr.
2-GenelMudrirlulumtiLziin 64 kiqilik kadro talebi ile ilgili olarak
Hazine Mristeqarhlr Kit Daire Bagkanhlr ile gdrt;tilmrigttir.
Yetkililer, Tekef in tanmsal bir fff olarak de$erlendirdilini bu
ttir kurumlara Resmi Gazetede I 7 Ekim 1998 tarih 23946 sayr ile
yaynlanan karar gereSi agrktan atama talebini de$erlendirmelerinin
mrimktin olmadr[rru ifade etmiglerdir.
3-56. Hukiimet ddneminde Tekelden sorumlu bakan Saym
Metin $AHN'le gonigolerek bakan olduklan donemde destekleme
karamamesindeki olumsuz hrikmrin duzeltilmesi hususundaki
sozleri kendilerine hatrrlatrlmrgtr. Aym konuda sOz veren, 19 Nisan
sabahr bu konu tizerine gahSacaprz diyen DSP Manisa Milletvekilleri
Sayrn Cihan YAZAR ve Sayn Hasan GULAY ile gdrtiqrilerek
sozlerinin gereklerini yerine getirilmeleri istenmiStir.
4-19.06.1999 tarihinde Tekel' den sorumlu eski Devlet
B akarumrz S ayrn Eyrip A$IK' la gOri.iqtilerek, gegmi;in muhas eb esi
yaprlmrq, Tekelin gelece$i tartrqrlmgtr.
5-Yine ayru giin Tekel'den sorumlu Devlet Bakarumz Rtigtti
Kazrm YUCELEN ziyaret edilerek yeni gorevinde baqartlar
dilenmig; Destekleme, yeni kadro talebi, ozelleqtirme ve misafirhane
ile ilgili isteklerimizin de dile getirildi$i, tutunculugun genel
sorunlarul ve bu sorunlara bakrqrmra igeren bir dosya sunulmuqtur.
6-15.07 .1999 gtxlu Sayrn Bakammz R0qhiKazrmYUCELEN,
izmir Valisi, Tekel Genel Mod0ni ve Tekel'in tist yOnetim kadrosu
Ttitrin Eksperler Derne$i Genel Merkezini ziyaret etmiqlerdir
GOrtigmemizde Sayrn Bakantmtz bu t0r meslek org0tlerini
desteklediklerini, "Destekleme hizmet ticreti" konusundaki
gikayetlerimi zde bize hak verdiklerini, yargya baSvurdu$umuz bu
konuda herhangi bir $ey yapamayacaklannt, sonraki yllarda bu ttir
srkmtrlann dopmamasr igin ellerinden geleni yapacaklanm ifade
etmiglerdir. Her ne kadar problem kararname yoltryla gozildo$u
takdirde mahlieme stirecinin durdurulabilece$ini belirftiysek de
Sayrn Bakantmtz boyle bir giriqimde bulunamayacaklannt
belirrniglerdir.
7-1999 ylr destekleme kararnamesinin 8. Maddesinin son
paragrafimn iptati igin 9912087 dosya numarasl ile Damqtay 10.
Dairesinde agtrlrmrz davada, mahkeme davah taraf olan
Ba;bakanhktan Savtmma istemiEir. Dava deme$imiz tarafindan
takip edilmekte olup geligmeler arkadaSlanmrza dqurtrlacaktrr"
1

- 1 S,

06. I 999 tarihinde Devlet Personel baqkanhgrna

Yiinetim Kurulu
Tetrmuz-Agustos
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Y0riingede daha gok ve daha h

uyduya sahip olmak, aynr zamar
tekrar ziyaret siiresini diigiiriir. gu ar

iki ziyaret arasr yaklaSrk 16 jla26

burhann@hotmail.com

iki yrl iginde iki ziyaret

UZAYDAK| CNSUS
Uzay teknolojisi hitiin triccarlanna
lpucu venyor.
Bilindifi gibi trihin mahsutii, kalite
ve miktar bilgileri ydniinden gizlilikle

.

yiiriitiilen

bir iiriindiir.

Ancak

teknolojinin bu igle kucaklagmasmdan

sonra, bu trir bilgiler srr olmaktan
grkacak. Yakrn bir gelecekte tritiin

tiiccarlarr, uzaydaki

uydular

aracrhSryla ririin durum analizlerini
almaya baglayacak.

$u anda bupday ve mrsrr gibi
iirrinlerin durumunu ci$renmek igin

kullamlan uyduyla gdzlem teknoloiisi.

kiigiik pargalar halindeki tiiiun

tarlalanndan yeterli dogru bilgileri
toplayacak kadar duyarh defil.
, . Ancak, bu Uruguay'h ydnetici,
bilim adamr Tomas Bense'ye gcire
de[igecek. Soiuk savaqrn sona ermesi.

askeri tekniklerin sivil amaglar iqin
kullamlmasmr baglattr. Krglalann ve
tanklarrn gOzetlenmesinde kullamlan
teknoloji, qu anda co$rafi, tanmsal ve
difer alanlarrn gcizetlenmesinde
kullamhyor.

Tahmine gdre 3 yrl iginde havli

geligmig uydular bilnrir.

briytikliigrindeki objeleri ayrrt edecek
dilzeye gelecekler ve bu aygrtlar sadece

iiriin tahmininde de$il, nikotin gibi

kimyasal maddelerin saptanmasmda da

kullanrlabilecek.

Universal Leaf Tobacco Co. ve
Monte Paz gibi girketler tarafindan
desteklenen Bense, uzaydan ahnan

verilerin grivenilirliliyle

ilgili

olarak

qahgryor. Dcirt yrhn iizerinde American

Landsat ve Fransrz Spot uydusundan
bilgi toplayarak; Uruguay., Zimbabwe

ve ABD'deki iirriniin analizlerini

grkarttr. Gegen ekim

ayrnda,

Ingiltere'de Coresta toplantrlannda
buluglannr agrklal.an Bense ..uydu

verileri tam isredigimiz

gibi

olmamasrna kargrllk. bu konuda
216
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yaprlabilecek qeyler igin, iyi birer
ipucu
olduluna inamyoruz" diyor.
Landsat uydusu 30 m?lik, Spot ise
qahgma moduna gore Io u.yu

)0

rn,

lik parqalan ayrrt edebiliyor. Bu
uydular krzrl rltesi rgmrmlara duyarlr
merceklerle donalrlmlg otup. elektro

manyetik

lgtnrm

haritalarr

grkarabiliyor.
Diinyamn yiizeyinden gelen elektro
marryetik t$ln, yanstma giddetine ecire

gruplanrr belli bir sinyale gevrili ve
diinvay'a geri gOnderilir. yansryan
Lady3si'on. Yaprnrn kinryasal ctzeltigi ile
de ihtiva eder.

ilgili bilgileri

Kayda ahnan bu bilgiler deSigik
renklerle terciime edilir: bOvleceienk

farklrlrklarr ririiniin briltme diizer i
konusunda bilgi verir. Ornegin:
Bense'nin gahgmasrnda portakal

p

arasrnda. gayet hava bulufluysa e6zi
arasr daha da uzuyor. Onrimriz&n
arasr stirer

3-4 giine diigecegi tahmin ediliyor.

Ileride uydular, daha ayrrnt

bilgileri toplayacak
donanacak. gu anda

aygrtlar

4 deligke

saptayan uydular ileride 200 degiqke

saptayabilecek; bu ise laboratu
analizlenni miimkiin krlacak.

$u anda uydulardan,

sader

haberlegme amacr ile faydalanma sor
ermig durumda. llali hazrrdaki uydulz

USA, Fransa, Hindistan, Japonlr
Rusya ve Avrupa tJzay iairae
tarafindan gOnderilmig olup; dab
hassas verileri toplayacak uydular:
yOriingeye yerlegmesi, rinrimiizdel
yllarda hrz kazanacak gibi...

Bense. manzara

karsrsrnc

heyecanh ve "Tiit{jLn Endiistrisi ic:
uzay devri baqhyor" diyor.

;nk

gok olgun trjtrinri, sarr olgun veya
olguna yakln tlitrin tarlalannr, kovu
yegil ise daha az geligmig ttittin

Tobacco Reporte"

Mavrs / 199"

tarlalarul gcisterir. .,Bu renkler keyfi
analist tarafindan

olup
deSi

gtirilebilir"diyor Bense.

Bu yolla elde edilen bilgilerin
dogruluSunu kontrol etmek igin;
gahgma alanrnda bazr tarlalar
belirlendi. Bu tarlalardaki iiriiniin
geligniesi ile ilgili veriler toplandrktan
sonra bu veriler uydu verileri ile

karqrlagtinldr.
Bu karqrlaqtrrmalardan sonra elde
edilen en cinemli bulgu: her ingiliz
ddnlimri bagrna ( 0.404 hektar), ZlO0
librelik (123 Kg hk ) iirtiniin kaydmm
yaprlabilmesi, bu noktadan sonra
uydulann duyarhhgrnr kaybetmesi.
Bunun nedeni ise, tiitiin gOvdesi

biiyiidrikge, gdlgesinin tarlayr
kaplamasr ve daha ileri aynntrlann
gcininmesine mani olmasr.

Uydu vasrtasryla alman tipik bir
resim l80 kilometre karelik alan

hakkrnda bilgi verir ve bedeli yaklagrk

olarak 3000 Amerikan dolarrdrr.
Bense, haberlegme uydularrnrn
saystnln artmasryla. fiyatrn diigecegini

tahmin ediyor.

Tayvan'da bir hiikiimet yetkilis
mrigteri gikayetlerini hafifletmek icr:

Tayvan tUttin tekelinin piyasaya
kangrmh yeni bir sigara siirecegi:

.

sciyledi.

Nisan'da grkacak otlu tiitiinu:
diSer markalardan daha gtivenli oldur.
ilan edilmiyor. Sadece sigarada tiiri
haricinde, nefese iyi geldigi sdylene:

ve aralarrnda portakal kabufiu r,
yenidiinya yapraklannm da bulundui_
on bitki kangrmrnrn oldulu sdyleniri

Yeni marka bu yaz Shen Nu.
(Kutsal Qiftgi) ismiyle piyasaya grkrr c

2500 yrl cince Qin'de ilk bitkis.
tiitsiinlin, ilag olarak kullanmasrnd,

sonraki bu denemenin sonucl,,
merakla bekleniyor.
Tobac:

Internaticr"l
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BASIM$I SESffiffi,
alrnamryacaF vurgu.lamrken, qtiyle

*Oncelikle goPunlu$unun
denildi :
gelirinin bir ylltk asgari iicret ve
albndaki diizeylerde olduPu hr
elanlannrlaki dzellikle kaliteli tiitiin
[reten igletmelerde fiitiin iiretiminin
Dog. Dr. OzerinveYard- Dog-DrIgrn' rn

yapn$ am5trrmad4 ekono'mik

ve yaprsal tedbirler almadan

gcirilen

kota uygulamasrndan etkili snug
almamn miimkiin olmedt$

belirtiliyor.
Tekel

heryl binlerce tm ih$aq

devamr yamnda kendi Ydrelerinde
tanm drgr ig olanaklanmn
saplanmasr -vararh hatta gereklidir.

Aynca tiitiin igletmelerinin genelinde
yem bitkileri yetiqtirilebilecek ve bu
konuma getirilebilecek iqletmelerin
stt ve besi srlrrcrhSr iizerinde
desteklenerek tegvik edilmesi, ileride

fazlasr tiin'in[ almet 1s sto&Ilm,
maliyetine ketlennrat zsunda

tut[n iiretiminin

kalrrken, sadece koa

olacaktrr." Araqtrmada, YaPtsal
onlenler arasmda tincelikli olarak
tlttin iiretim yerlerinde sulamaya
elveriqli arazilerin sulanabilecek
konuma getirilmesi dnerilirken,
sutarna ile birlikte y<ireye uygun diler
flr[nlerin iiretiminin teqvik edilmesi,
kredi ve pazarlama kolaYltklan
sa$anmasr gerektifi belirtildi.

q'gdmas ile

tiitiin nretimini d0$lrrmin mfrnkitn
olmadr!1 mevcut km qvgdmasnm
da kaliteli tut[n [retimini nlnrnsrz
etkiledi$ beltutildi. Ep Onircsitesi
Ziraat Fakiiltesi Tanm Flmomisi
B<iliimii ttgretim t'€leri DoqJ}rGiiven Ozerinve Yard- Doe- I)r.

Femrh lgrn'rn yapfiklan

r4rnaJra

g6re, iilke ekonomisi rysnam
<inemli bir stok maliYEti strurlna
neden olan tutun riretiminin

azaltrlma srna

y0nelik ahnacak dnlemlere hazrrhk

Aynca tiittin Yerine geqebilecek
iirilrlerin yerleqmesini saplayacak
tarzda fi-vat destekleme politikast

igia ocelit{e etmmik izlenmesi gerekti[i vurgulanrken,
yOnde almacak
tedbirl€rin alntmsr
-vaprsal ve ekonomik
*Ege
bu Onlemlerle, tiitiin iiretiminin belli
Bdlgss'* Tfffin

diigtiriilmesi
ve yaprsal

gerekiyor.

Yerine G€@ilectkOladls
Uzerine Bir AraSuma" adfvla

Ttirkiye ve Zi:rar CIhlan Birlig
tarafindan yaytnlamn ara$rmailn
sonuglanna g6re; diEer bitkisel
nazzIran en fazla geliri
saSlamasr nedeniYle, giftgi tiittn

iirifrlere

tiretiminden vazgegmiyor. Aragurma
sonucuna gdre , mevcut koqullann
siirmesi halinde, ekimine izin verilen
her alanda iiretimin siirece[i tahmin
ediliyor. Tiitiin iiretiminin giderek
artr$rmn getirece$ olumsuzluklara
kar;r en uygun goztim olarak, yaptsal
ve ekonomik tedbirlerin ahnmasr
Onerili*en bu Onlemler yetmedifi
taktfude ktsltlama vrya ekim
yasaklama$ gibi Fsal

diizcnlmlere gdilebilecegr
beltutildt
Ancak yaFsrl ftrlemler lerine

getirilm&Y+UYlsat
diizenlemderb ctbli br

mq

bir diizeye gekilebilece$i kaydedildi.
Yaprsal ve ekonomik bu onlemler
sonrasmda, iilke iqi ve drqsattm

gereksinimlerine gOre, gerekli
yerlerde hsrtlama ve Yasaklama
geklinde yasal cinlemler

uygulanabilece$ne dikkat gekilen
axa$fiflnada, mevcut kota
uygulamasrmn sakmcalan hakkrnda
yiyle denildi: "Kontrollii alan
lasrtlamasr geklindeki uYgulama,

iiretim kotasrna g<ire daha uYgun
olacaktrr. Halen uygulanmakta olan
kota uygulamasrnda, her yerde belirli
oranda miktar krsttlamasrna
gidilmektedir. Oysa iq tiiketim ve dtg

- satlma elverigli kaliteli tiitiinlerin
kr alanlarda,
bu krsttlamamn hig olmamasl veya
difer yerlere gdre az olmas, sosYal
ve ekonomik agrdan da uYgun

yetigtirildi$i <jzellikle

olacaktrr. " Aragtrrmada, YaPsal
1'6nde geligmeler saSlanmadan,

mevcut kogullarda yasal yOndeki

rinlemlerin uygulanmastnda, politik
engellerden de 6nce gok onemli bir
kitle olan tiitiin iireticilerinin
ekonomik ve sosyal gergeklerinin
g6zar dr edilemeyece$ belirtildi.
Tiitiiniin igletmeler aqrsrndan
0neminin ortaya konulmasr yamnda,

tiitiinden bagka tanm ve tanm dtqt
seqeneklerin neler olabilece$nin
belirlenmesi amactyla yaPtlan
aragtrrmadaki veriler, Manisa, izmir
ve Denizli illerindeki 22koyde 132
1995 yrhnda
yaprlan survey yardrmryla saflandt.

tiitiin igletmesinde

Finansal X'orum
02,06.1999

Sigara-Safhk lllusal Komitesi
yann Ankara'da toplaruyor.
Onerimizi dikkate alan Sa$ltk

Bakanhlr yetkilerinin insiyatifiyle bu
toplanflda, Ttirkiye'de tiretilen ve
ithal sigamlann iizerine nikotin ve
katran oranlanrun yaalmast
konusuda ele almacak.
SaShk Bakanhir yetkililerinden

aldrprmrz bilgiye g6re TEKEL'in
iiretti$ sigaralann iizerinde nikotin
ve katran miktanrun yer alabilmesi

igin, 7.11.1996 tarihli Tiitiin
Mamullerini n Zar arlanntn
Onlenmesi'ne dair mevcut yasaya bir
madde eklenmesi gerekiYor.
Saglft Bakanltf,r'run bu Yondeki

teklifi iizerine yannki kuruldan
tavsiye karan grktrlr taktirde, yasal
alt - yapr igin dii[meye baslmrq
olacak. Sigara lobileri, geqmi$

hiikiimetlerin aksine santnz yeni
hiikiimetimizin bakanlan iizerinde
pek etkili olamayacak. Ve umanz
sigara tiryakisi vatandaqlanmrzr, her
sigara yakrqta ne kadar zehirlendiii
konusunda uyarmak da, bu
hiikiimetin artr hanesine yaziacak.
Milli Gazete
15.07.1999
Tantmul- Agustos lggg
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BASINDAII SECIm,ER,
oRTAKLIKLAR iqiN

nUrUnneri eexLivoRuz
Tekel Genel Miidiiru Mehmet

AKBAY, Tekel - 6zel sektdr ortakhk
igin hiikiimetin cizellegtirmelere
iliqkin stratejisinin belli olmast

gerekti[ini bildirdi. Akbay,
<izelleqtirmeler konusunda gu an

taraflar igin gok ince, btgak strttnda
bir gahgma gergekleqtirilmiq. Nitekim
bunun btiyle oldulu. bizim
hakhhfrmrz mahkeme karanyla da
ortaya grklr. Ben vaplrlrmrz igin iyi
ve Tiirkiye'mn varanna oldu[una o
zaman da inanmtgttm, gimdi de
inamyorum. $imdi bulabiliyorlarsa
280 mrlyon dolarhk bir kaynak, o
fabrikan kurup iqletelim. "

Hiirriyet

verilen bir karar bulunmadrftru,,
Akhisar Sigara Fabrikast'nda ingiliz
Biritsh American Tobacco ( BAT) ile
ortakhk iqinin de bu gergevede askrda

oldulunu belirtti. ingilizlerin de sOz
konusu ortakh[rn hem hiikiimetin

21,.06.1999

KOTA UYGULAMASI
oLMADAN AgIKLANMALI

karan, hem de fizibil galtgmaYa
ddniik di$er qartlarr g6rmek igin
beklemeye aldr$rm kaydeden Tekel
Genel Miidiirii, qunlart sdyledi:
"Biz, bunu nasil askrya aldtYsak,

Ozgener, hukiimet, Hazine, Tekel ve
6zel sektor yetkililerinin bir araya
gelerek, tiitirnde yaEanan sorunlann
gozumii ve gelece[e donuk planlama

onlann da askrya almrg olduklannt

yapmasl gerekti[ini soyledi.

anhyorum. Tereddiitleri il; bu tiir
iqbirliklerine yeni hiikiimetimiz nasrl
bakryor? Burada sektdrdeki flyatlar
diizeyi, karhhk nasrl seyredecek?
Vergileme yaprsrnda bir de$iqiklik
olacak mt, olmayacak mr? Biitiin
bunlara bakacaklar. Sektcirtin genel

durumunun yanl slra, TiirkiYe'nin
dzelleqtirme ve bu tiir iqbirliklerine
bakrg aErsrm gOrmek istiyorlar. Siz de
biiyiik bir yatrnm yapmak isteseniz,
belli dOnemleri, ekonominin genel

durumunu, sektdrlerdeki durumu gciz
dniine alusmrz. Oniimiizdeki
giinlerde gartlarda biraz daha
belirginlik olacak sanlyorum."
BAI'tn Akhisar'da 280 milYon
dolarhk bir yatrnmda bulunaca$mt
igaret eden Akbay, Tekel'in ise daha
ziyade elindeki mal varltklan, tiitiinii
ve marka hakkrm vererek ortaklftta
yan yanya pay sahibi olaca$mt
vurguladt.
Sadece yaprsal sorunlann de$il,
di$erbazr unsurlann da
dzellegtirmede sorun Yarattlgml
kaydeden Akbay, 96yle devam etti:

"Akhisar konusunda gegmi gte
yaganan spekiilasyonlan hatrrlayaltm.
(insanlar sanki mah ahP da

gtitiiriiyor,Tiirkiye dolandtnlryor)
diye bir imaj yaratrldr. Oyleyse qimdi
niye bekliyor insanlar? Demek

JQ r"rgln"z- 'agustos 1999
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Tiitun lhacatgrlarr Birlipi Baqkam
Mahmut Ozgener, tutiin ekimlerinin
Ege'de Mayrs ayrnda, dr$er bolgelerde
ise Haziran ayr bagrnda bagladrfrnr
belirterek, ht"rktimetir-r ttirirn iiretimine
kota getirmesi gerektifini sala-rndu.
Mahmut Ozgener, iretim, i9 luketim
ve ihracat bakrmrndan en dnemli
tiitunirn Ege B6lgesi ttrtirnu olduguna
iqaret ederek, Marmara ve Karadeniz
tiitirnlerinin ise agrrhkh olarak i9
tirketime yoneiik kullamldrftru anlattr.
Ozgener, Dogu ve GirneydoPu
tutunlerinln ise ig ve drg pazarlarda sabq
qansr bulunmadr[rm ileri siirerek, q6yle
devam etti: "Yrllardrr uygulanan yanirE
politikalar nedeniyle gelinen nokta 9ok
uzticudiu.Uygulanan yanhg ve politik
yakla grmlar ttitiin rireticisini,
ihracatgrsrm ama daha baqta Tiuk

hazinesini ve devletini zora sokuyor.
Hukumetlerin uyguladrpr populist
poiitikalar, ihrag pazarlannda da bizi

ma[dur ediyor. Ig tirketim ve ihracat
ihtiyaglanmn izerinde tiittrn ekim
alanlan daraltrlmah ve tireticiye
altematif urunler sunularak teqvik
edilmelidir Bu yrla kadar tiitirne verilen
politik fiyatlar, Turk tutirnunu dirnyada
pahah urun yaplyor ve satmakta kimi
zaman zorlaruyoruz. "Tekef in Finansal
agrdan buytrk zorluklar yaqa&$rm ileri
soren Ozgeneq "Tekel, aldrgr ilriimin
bedelini odemekte zorlanryor, giinkii

kaldrraca[r yirkten fazlasrnt taqryor" dedi
Tekel'in elinde 125 bin tonu iglenmemig
olmak uzere toplam 300 bin ton tutirn
sto[u oldugunu agrkiayan Ozgener,
huktimet, hazine, Tekel ve 6zel sektdr
yetkililerinin bir araya gelerek, ttitiinde
yaganan sonrnlarrn gozUmU ve gelecepe

donuk planlama yapmasl gerekti[ini ifade
etti. Ozgener, ekonomik de$eri olmayan
ve ihtiyag fazlasr tiitiinii alan Tekel'in
iiriine ddedipi paranln yanl sra depolama,
koruma ve igleme masraflarryla dnemli
kayrplara vezarara ugradrgrru dile
getirerek, "Bu rutelikteki tiittnler daha
sonra yakrhyor. Yakrlan tliti.rnlerle
hazinenin parasr, ireticinin umutlan da
kul oluyor"diye konuqtu.
Ozgener, diinyarun en btiYuk tiitun
ithalatgrsr ABD'de sigara karEttt

kampanyalann yaygrnlagmasl, slgara
firmalannrn 6dedi$i yiksek tazmirntlar
ve sigaradaki vergi orammn arttnlmast
nedeniyle bu iilkede tirketimin Onemli
6lgude dtquq gosterdifini agrkladr.

ABD'de sigara

konusuu-tda son 2

yildrr

yaganan geliqmelerin 6niimtizdeki yrllarda
daha da yogunlagaca$r beklentisine iEaret
eden Ozgener, geliqmelere paralel sigara

fabrikalarrmn yatrrrmlarrm ABD
drqrndaki 3.ulkelere taqrdrklarrm bildirdi
Mahmut Ozgener, goruElerini qoYle
ozetledi:

"Diinyarun dev sigara firmalart
yatrnmlannt eski Do$u Bloku ulkelerine
kaydrnyor. Bu firmalar ABD pazanm da
brrakmak istemiyor. Bu nedenle pazatda
olugan yuksek sigara fiyatlarr nedeniyle
azalan talebi gidermek i9 in onlemler
anyor. ABD'de sigara maliyetlerini
duqurmek igin Ttrkiye ve di$er tiittrn
satlcrsl iilkelerden ihrag fiyatlanm
dugurmesini talep edebilirler. Bu
geligmeler de dikkate altnmah ve Turk
tuttrnii igin rasyonel politikalar
oluqturarak, ekonomik fiyatlarla piyasala:
agrlmahdrr". Turk ozel sektorii'nun sigara
iineticisi firmalarla iliqkilerini halen srca k
surdirdugtlnu kaydeden Ozgener, bu
firmalarrn dunyamn pek gok yerinde
yatrrrm yapabilece[ini ifade etti. Ozgene:
Turk tutirn ihracatgrlan igin geliqmesi
muhtemel pazarlann ise Uzak Dopu ve
Dogu Awrpa ulkeleri oldufunu sozlerir-'
ekledi.

TiNANSAL FORT]
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TEKEL Genel Mtdiirfl Mehmet
AKBAY, Tekel'in gegen Ytl sonu
itibariyle 1.3 katrilyon lira olan vergi

borcunun,'an$iln, gOrw zaran ile
kartrhkh terkin edilecepini bildirdi.

Ytt bttqesine konulan
gegen yl itibari ile 1.3
ile
bir Onerge
olan vergi
cirannda
katril-r'on
kalemler
belli
borcunun liltsrnrn

Ab"l',

1999

hariq silinebilecePini bildtudi.
AKBA\'. 1999 rrh biitqesine

qffi,ER

tutanndaki tahsilatr yapmak isterken,
Tekel iiriinleri alanlann peqin olarak
fiedigr KDV')'r bile odememesinden
rahasrz. Maliye yetkilileri, 1999 ytlt
biitge gdrtqmeleri srrasnda Tekel' in
vergi borcunun g6tan zatan ile terkin
edilmesi igin bakanh[m hazrladrlr
<inergenin biitqeYe konulma&fmr
sOylediler. Bu arada 1997'de Tekel'in
faizleri ile birlikte tidenmeyen 221

trilyon lirahk vergi borcu geqen ytlm
boicu ile birlegrek 1.3 katrilyon liraya
ulagtr. Tekel'in 1998 yth gdrev zaran
ise ZOg trilyon lira tutannda. Tekel'in
bu ytltn MaYrs aYr sonu itibariyle
vergi borcu ise 1 katrilyon 415 trilyon
931 milyw liraYa Yiikseldi.

konulan bir drrrge ile 8 ylhk
kesintisiz elitime k2tkr Ye Salunma
Sanayini

Degeklc

Devlet Bakam Riistti Kazm
Yiicelen, altyaprsr tamamlanmrq her
tiirlii dzelleqtirmeden yana, oldupunu
s6yledi. Tekel ve QaY-Kurdan
sorumlu Devlet Bakam Yiicelen,
Tekel'in yerli ve yabanct qirketlerle

"""lT.f;:,fi#

Fonu gibi

vergiler harig, karen krsrnrn

fibaS'le T€tel'in

vergi borcunun
trilyon 93? milYar
agrkladr. A16aY,

415

liraoltoFt

* \frrgibccumn re

kadan silinecek trrn h€llelrm

b

yapmadrk, ufrr:ben lutsnm
suretle kar$l*h sitinemea$ni

diisiiniiyoruz" dedt llzimin'
Tekel'in g6rw zaranm Yuks*
gtisterdi$ gerekqesiyle tertir scak
bakmadrgr iddia ediliYor-

Ilazire

Miisteqarh$, T€kcl'in iki ge$t
bilanqo baarladrlxnl idari
harcamalan da destekleme alunlan
bilanqosuna y azilltn iddia ediyor'
Akbay, bu iddialara kargrhk, Tekel,
Yiiksek Denetleme Kurulu tarafindan
denetleniyor. B0yle bir gey miimkiin
de$l. Farkh bir bahq aqrsr ve

delerlendirme miimkiin olabilir, ama
destekleme ahmlan drqrndaki bir

tahm kalemlerin gider yazrlmasrna
i?'n

ruir Ei ? Mlmkiin de[il

dedi.

yrfu lllzine MlistePrhPr,
rergi borcu
tr,tanf gg'-n
i;lemi
biz
efd'c
nedcifl
UStanegfrer'
zarrrr*liEiLlryhfh
tertinffiiEt"!Er

OE

haznfi-t5*tsgfe'

budnergs IldS'
MaliyeBflqiffrdiistii$uddLlrSb

Yiicelen, Tekel'in gahgmalarda biiytik
agama kaydettifi, Akhisar Sigara
Fabrikasr'nda, British American Tobacco (BAT) ile ortak iiretim

bitmedenbir
yaprsr

edilece$ni soyledi- Alfra-v' hr 1dn

I katri\u

kapsamh Sekilde
deSerlendireceklerini kaydetti.

konusunda ise, "siiren g<irtiqmeler

tan$ntn

grirev zaran ile karghth terkin
Mayrs ayr sonu

ortaklft konusunu Yeni dOnemde

Tiirkiye'nin

haYvan

hazrlaruyor.
TtirkiYe'nin haYvan ve et
ithalauna yaklagrk 3 yrldrr qgula&lr
yasata tepki olarak geqen yrl Ttirkiye
henferti findtk, karPuz ve salga
ithalaunda tavideri kaldrran Avnrpa
misillemeYe

hazrrlanryor. AB, tiittn, korniqon
turflr ve domates salgasr ithalatrnda
Tflrkiye'ye uygulanan tavizlerin
kaldrnlmasr konusunda konseY
yOn€tmeligi hazuladr. 2? MaYts'ta
iazutanan yOnetmeli$in' bu giinlerde

Topluluk resmi gazetesinde

vanmlanarak ytiLrtir liile gi rmesi
6ei..te*yor. Bu iiriilrlerdeki taviderin
kaldrnlmasr halinde, Tiirkiye'nin
yaklaqrk 200'220 milYon dolarhk
ihracatr riske girecek'

EdinilenbilgiYe gdre AB, tiitfinde
viizde 11.?, salatahk turqusunda da
viizde 18.3 olan Ortak Giimriik
tarifesi' ni (OGT)TiirkiYe' den
vaprlan ithalatta yiizde srfir olarak
rryguluyor. Domates salgasrnda da
viizde 15 olan OGT, TiirkiYe'den
30 bin tona kadar ithalatta

iryt""

Jede stu duzelinde **otJlo,

diyemem. Ama, alt

dzelleqtirilmeden yanaylm. Tekel'le

ve et

ithalatrna getirdipi yasak nedeniyle
AB, salga,-tiitiin ve kornigon salatahk
ithalatrndaki tavizleri kaldtrmaya

Birlig (AB), ikinci

$eY

bitirilmiq her tiirlii

n.r"
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ilgili

konugmuYorum sadece."

30 PROJE BEKLiYOR
Edinilen bilgrye gtire, segim ve yeni
htikiimetin olugumu nedeniYle
Tekel'in beklemeYe aldr$ <izel
sekt0rle ortakhk Projeleri
kapsamrnda, bu giine kadar 30 Yerli
ve yabancr kunrluq, kuruma ortak
igki, sigara ve tuz tiretimi
bagvurusunda bulundu. Bu gerqevede
Efes Pirsen, Tekel birasrmn ortak

ii,retimi, Kavakhdere ortak garaP
iiretimi rinerisinde bulundu. Limak ve
Qolako$u gibi firmalarda, Tekel'e
ortaklft igin geldi. AYm gekilde
ingiliz IDV Kanadah Segram,
Fransrz Perno Rickard gibi

alanlannda

sOz

sahibi qirketler de

Tiirkiye'de Tekel'lb ortak alkollti iqki
iiretmek istediklerini bildirdi.
Tiirkiye'de iiretim YaPan PhiliP
Morris ve RI ReYnolds drqrnda
Akhisar Sigara Fabrikas iEin
ortakhk karan gtkan BAT ile birlilcte
impeiral de bu alanda Yatnma
soyunurken, izmir Qamalu ortak
tuzlasrru igletmek igin de diinyarun
tuzvekimYa devi Hollandah Akzo
Nobel ile niYet mektrfiu imzalan&'

Finansal Fomm
05.06.1999
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Florida mahkemesi 500 bin kisi
adma agrlan davada tiitiin qirketini
halkr aldatmaktan suglu buldu.
Tazminat miktarr 500 milyar dolara
yakln.

Amerika'mn Florida eyaletinde

ilk kez 500 bin kiEinin adrna sisara
rireticileri aleyhine aErlan davadi
jiiri, sigara rireticilerini, ..6liimciil
hastahklara yol agan bir madde imal
ederken zararlan konusunda halkr
yeterince uyarmamak ve zararlanm

gizlemekten" suglu buldu. Ddrdri
sigara igmelen, biri sigaralr yrllar
cince

brakan

ve

kiqiden olugan

biri sigara igen altr
oy birligiyle

jiiri,

sigara girketlerini suglu bulurken
mahkerne, firmalar hakkrndaki

tazminat miktanm bundan sonraki
aqamada agrklayacak. Bciylece sigara

qirketleri, iginden grkrlmaz ve
milyarlarca dolarhk bir tazminat

yiikdyle kargr kargrya kalacak.
Mahkemenin bundan sonraki
agamasnda

jtiri iiyeleri.

500 bin

kigiyi temsilen 9 sigara magdurunun
durumu incelenip tazminat

miktarlannr belirleyecek. Ugrincii
agamada ise yaqayan ya da dlii, sigara
nedeni ile hastalanmrg herhangi bir

Floridah tazminat igin

miktanrun 500 milyar dolan agmasr
bekleniyor.
Dava 1994'de Miamili bir avukat
olan Stanley Rosenblatt ve egi
tarafindan aqrldr. Durugmalar
boyunca 80 tanrk dinlendi ve 37 bin
sayfa dokiiman ele ahndr. Davacrlar,

dzellikle sigara nedeni ile
yakalandrklan hastahklardan dolayr
yaqamakta gugliik gekenler
arasrndan segilmigti. Qolu tamk

olarak dinlenmedi ancak
duruqmalarda diiz enli olarak

salondaki yerlerini aldrlar. Mahkeme
bagkam Robert Kaye, hem davalr
hem de davacr tarafin avukatlannm

karar konusunda yorum yapmalannr
yasakladr. Ancak sigara

iireticilerinin, ilk tazminat miktarr
3 2 femtnoz -.l,eustos 1999

agrklamr agrklanmaz itiraz etmesi
bekleniyor.
Suglu bulunan sigara qirketleri
arasrnda Marlboro' nun iireticisi

Philip Monis, RI. Reynolds, RIR
Nabisco'nun bir alt kurulu;u,
Lorillart Loews'in bir alt grubu,
Liggett grubu, Brooke grubunun bir
alt kurulugu ve Brown and
Williamson ile Tiitiin Aragtrrma ve
Sigara Enstitiisii Konseyr var.
Tutiin tireticilerinin sigaramn

24 Kasrm l99B: Tazninatlart

karSilamak amacryla philip Mor_
ris, sigara fiyatlarmt ytizde 4 5

artttdt.

2

$ubat

1999: California'da

Phitip Morris. hayitt boy.tnca
Marlboro iqen kanserli bir adama
50 milyon $ ( 21.5 trilyon lira)
6dedi.
31 ll'Iart Ig99: PhitipMorris,

Marlboro i gerek kansere
yakalanan birinin

sa$lrSa zararh oldu$unu kamtlayan
belgeleri yllarca saklamasr,
kadrnlann ve genglerin cizellikle

Blmilyon $ ( 34.5 trilyon lira)

hedef belirlemeleri. Bu gergeklerin
hepsini ortava grkaran Amerikah bir
ar.ukat qift var; Stanley ve Susan

**n Big Tobacco:
Utkenin ande
ge len s i gara ilre ti ci lerini n
davalarda bi r le S e rek ald*lart

Rosenblatt... Sigaracrlara gOre .,bela',,
karqrtlanna g6re "kahraman', ikili.
Sigaracrlara kargr ilk davalannr
19 9 4' te agtrlar. Sigaracrlardan
tazmrnat iizerine tazminat
kazandrran ikilinin en biilrik bagansr.
1998'de 60 bin ugug personelinin

"uqaklarda pasif igici konumunda

zehirlendikleri" iqin aqrlal dava
oldu.

giindemdeydi.

DAVALARIN TAKVLM|
23

ai lesine

adedi.

isim.
SABAH
49.07.1999

TEKEL'iN TEKEEL|G|
Y|r-BA$TNDA tsiTiYOR

Ikili. 300 mily-on dolarhk

tazminatn ahnmasrru salladr. Ve
dtin, Floridatrlar'rn avukatlan yine

bag

vurabilecek. Kararla birlikte sieara
girkefl erine gelecek tazminat

SSm,ER

Msan

1998: Sigaranm safiltga

zarar h oldu{unu

do firulayan
belgelerin 40 ytlfur giztendisi
ortaya gtkn.
9 Mayts 1998: Big Tobacco, 6.5
milyar S (2.7 katrilyon ) ddemeyi
kabul etti
1I Haziran 1998: Brown and
W I limas on Si rke ti, Flori da' da
sigaradan 1len bir adamtn
ailesine 950 bin $ ( 405 milyar lira

) tazminat 6dedi.
20 Tbmmuz 1998: Pasif igiciligin
kansere yol agtt$mm

kanulaniast
ile eyaletlerde lcapah yerlerde
si gara i gi lme s i yas aklandt.
21 Kastm 1998: BigTobacco
kanserli lerin te davi si igin
eyaletlere 206 milyar $ ( Bg
katrilyon lira) ademeyi habul etti.

Tekel Genel

Miidiirt Mehmet

AKBAY, "Yaganan trim tecnibeler
rgrgrnda Tekel igin en rasyonel
<izelleqtirme, sektcir bazrnda
girketleqtirerek satmaktrr', dedi.
Tekel igin destekleme gcirevinden
dolayr "rizellegtirilemez,, oldu!.u,
driqiiniilen Yaprak Tiitiin Miiessesine
de bu kapsamda gciziim iiretilebi-

lecegini ifade eden AKBAX..Bunu
da gene girketlegtirirsiniz veya

TARI$ ornefi kooperatiflegiirirsiniz.'
diye konugtu. "Kigisel olarak
dzellegtirmeye inaruyorum" diyen
AKBAY, cizelleqtirme konusunun
Ttirkiye'de en gok konuguldugu
kurulugun Tekel olduiunu, ancak hig
yol ahnamadrgrnr ifade etti. AKBAY
yrlbagrnda bu konuda tiim hukuki
meseleler ve ydntemle ilgili
tartl$malann sonuglanarak,
cizellegtirmeye baglanacafrm tahmin
ettiSini de srizlerine ekledi.

Milliyet
20.07.t999

TUTI]}i fXSFfNLf,Ni
DER^fci

rUrrrri
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YUKARIDAN A$AGIYA:

H*nrlayani

B.ULMACA

1-Elektrolizde bir mol atomun

vket TEZEI'I:
l0

11

T2

l3

T4

t5

deferli[ini bir artrrmak igin
gereken elektrik miktanm ifade

eden birim

-

Miizikte bir

parganrn canh galtnaca[tnt
ifade eden ibare. 2-iq goremez
halde, muattal- Bayrndrrhk. 3-

I

Altr telli bir geqit

z

galgr-

Karqrhgr temin edilerek

3

-

grkanlan kaprt para Fasrla.
4-Bina merdivenlerini bir siire

.l
t

aydrnlatacak

5

gekilde

ayarlanmrg elektrik sistemiOdak uzakhgr ve gortiE agrsr
degiqebilen mercek sistemi-

6

Danimarka'nrn trafik mmuzu.
5 -Sormaktan emir- Yrldrzlarrn
belli zamanlardaki yerlerini ve

7
8

9

hallerini gdsteren cetvelden
grkarrlan fal su ve kara

10

yosunlannda tutunma orgaru.

lt
t2
13

t4
15

6-Mi.isaade- Kuzu sesi- Ozenli.

7-Eski Roma'da belediye ve
hiikiimet iqlerine ait binalann
bulundu$u qehir merkezi-Tarz

usul. 8-Kiigtik bitki- Giiriiltii
qiddetini 6lgen alet- Duman
kiri. 9-Bir Bir cins, ince
pamuklu dokuma- Anag apacrn
govdesi veya dah i.izerine bagka

bir agagtan ahnmrg gdz. dal
SOLDAN SAGA:
l-Bazrtek hticrelilerin bazr maddeleri sitoplaanasr igine alarak sindirmesi hali
- Avnrpa da kral tarafindan verilen bir asalet unvanl. 2-Hi.icrelerin dofrudan
dogruya yada tomurcuklanma ile boliinmesi - Resim ve yazian elektrik
alomrndan fuydalanarak telle iletme. 3-Giizel sdz sdyleme sanatl, hitabet - Araba
vapuru. 4-Elemler - Yerden biten, topraktap yetiSen - Bulunmayan, mevcut
olmayan. 5-Uzun - Cebirsel ifadede yer alan ve kryrneti istenildigi gekilde tespit
edilebilen ara deper. 6-Amerikyumun sembolii- Onanm - Odeqme ,egitlegmeKrrmrzr. 7-Tibet oktizi.i - Yetirn krz - Bir baplag.8-Menfaat, faydah, karh Drreng birimi- Zehirli. g-Baya$r -Giilgillerden beyaz gigekli, krmut melveli
L, : :(kr 1€ onun meyvesi - Bir ti.ir yrlan. l0-Aday - Tavlada iki - Hava basmqnt
beirr'kmode Llilamlan bir 6lgtr. ll-EuropiJumun rumuzu -Ytirtitme, geceleyin
]rlrifrm - li-u'4malan kaydetmekte kullamlan krsaltmah yazr sistemi. l2-Bir
ffi - Ourd hr n:l :tlstiinde iki yonde hareket edebilecek qekilde yerlegtirilmiq
ihlmlh tmr lar.{a - Tersi diiz ve yassl krhg. l3-Gdzleri gdrmeyen - Mavi
r*rin'.ry- l -l-\Y. dan 20. YY. ba5rna kadar Kore'de hiikiim
- h-dcpt c,6
Il4 l.!'nt:D=ra Kupast finalinde Almanya'ya attlgl golle
strritr ffi
itallrrnlpttsrF;xml;'itr itah'an futbolcu -Asrl metne ait olmayrp
arada$;bm;lffrn
-i&:kkr ekrn bigen iqgi- Ses ve gortinttinlin

eqzanffi,

veya tomurcu[un uygulanmasr.

10-Gtizellik, hoqluk- Bir tiir
gaz. | | -Kar a. toprak-Bir nota-

Uzun namlulu

toplarla

havanlar arasmda bir cins top

ve bu topun

mermisi-

Kavim. l2-Saghk, Aprz ta&Hematolojide bir ti.ir antijenTalanak fiilinin geniq zaman ve

iigtinci.i tekil $ahsa gore
gekilmig qekli. 13-Otomatik
olarak galrgan cihazUygunluk, yerine oturma- Batt

dillerinde gtneydo!unun
krsaltmasr. l4-Monarqi- D6rt

esas yon.

I

5

-Bir

$eyi

hatrrlamak maksadryla bir yere
d{igiiriilen kayrt- Elektrik akrnt

etkisiyle meydana gelen
kimyasal bozunma.
Temmutr

-

Agustos
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TEBRIK
26.06.1999 tarihindeki Tekel Memur ve Emeklileri
Yardrmlaqma Deme[i Genel Kurulunda Yonetim Kuruluna,
bilahare y6netim kurulu toplantrsrnda da Y6netim Kurulu
Baqkanh$rna segilen O[uz QELiK'i tebrik eder baganlar
dileriz.
GEQEN SAYIDAKI

43. Sayfadaki ddtillti bulmacamtzr qdzen
arkadaqlar arasmdan gekti$imiz kura sonucu
aqqa$rda isimleri yazrh rig okurumuz BILL
GATES'in *oNUMiiznnri YOL" Adlr

BULMACAMTZN qoZUVrU

t23456'7
I

eserini kazanmrqlardrr.
Kitap kazanan arkadaglanmrzr tebrik ederiz.

2
3
4

Taytun AKG{IN
Huseyin $ANAP
ismail YILMAZ

5

7

8

9
10

Bu sayrdaki bulmacamtzrn dofru gdzrimrinii bulan
beg okurumu za Gazeteci Yazar Hasan CEMAL'in

"I(iMSE KIZMASIN KENDiMi YAZDIM',
eseri arma[an edilecektir.

AdIT
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t2

l3
t4
l5
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hk:ri:r Tdi:l \aprak Tiittrn igletme Mndflrliigii-Merzifon TEMA VAKFI Goniillii temsilciligi iq
birbg ru i :tu:n'ar Dr.inr a Qevre Grinunde Qevreye ilgi ve sevgiyi daha da arttrrmak amacr ile Merzifon'da
I C : - }lEIi*(EL L q tRTltA $ ENLiGi diizenlenmiqtir.
T,u,,s hrr:-., Turun Igletme Miidrirliifnnce uEurtmalar imal edilerek TEMA VAKFI yararrna halka
C.,- Lum-s i t Cqsr-r:s'. -.n \Ierzifon halkrndan biiluk ilgi ve destek gonniiqtiir.

IKI SORU IKI CEVAP
:.'un I ) R''qL-x'k Elilgrmzda 6ne dogru e[ilin. Ne oluyor'/ One egilirken kilo kaybediyorsunuz degil mi. Neden?
Sort 2t Crezeg€ilmzde Ererest dagrndan daha yuksek bir dafi olamaz mr diye diiqiindu[nnnzhig oldumu?
D--:: ;e-rrrtrcl ama olamaz! Pekr nive olamaz?

GEQEI{ SAYII\T\ qOZUMLERI
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di.igtinseniz de banyo aqanrz ashnda oldukga kirlidir. Uzerinde yo$unlaqan
. s. .la bu yi.izdendir zaten. Bunun yerine buhar minik damlacrklar qeklinde
-,:.:surdaki de[me aglsmm artmasma neden olur. Ne kadar gabalarsanu

:
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u

ii|urriiltLl;

ffir
A@t uuruulffi

d@$drh

ln fmnrr;l
illjlilmlm lrE'-mm if5rylllrlilftiri\i' .;

uyurtnnthmrmumiuuri

genelliL&ffiumi

dinta. .L* *'

vardr. Kiqi srrtiistir ve apzr agrk bir biqimde
-,
ir:reket
eder. Honrltunun nedeni budur. Horlama
-'
, ""::.:rn saElanmasrvla ensellenebilir.
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%t**[nd*n serumtt* Devfet' Rskent $eyrn Ri]grt] K*z*my*CElEN,
Eemm*z I F?? g€l*t(} *ernek Genef Merkezlmizi ziyeret

izry*Er

ett[.

vetlsl $eyrn Kemst &4EHRo.ze€lu. Tekel Genef

fd{}d[]n{}

seyrn *!4ehmet' AKBAY ve Teke[ Genet M€i*ik Yar-drmersr
me4ektegrmrz
S'ey.rn Teky'er ERHAN*Tn ds kotrldr$
ziyerew., Tiirt< Tiittl*eiitugunun
iginde b'ulundu$u dttrum lte Tff[]n Eksperferinln mestekl
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