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IuluDunu ilnKiyE'Dt
clil Inoilopotu 6E1tEl,
Tekeli
ile bir
Ylkemizi_ztygeg edel Qin Halk Cumhuriyeti
Hunan . Miidiirltigg'"3."1 Z Fqitit bir heyet,
davetimiz iizerine 1 Ekim 1999 tarlhinde izmir'e
geldi. Ziyaretrn amacl, tiitiin iiretimini yerinde
incelemek, iiretim- . lapqglt9mi1i o!1enmek,
iilkelerimiz arasrndaki. iyi iliqkil-eri ve iqbirligini
geliltirmekti. Refakatimizde, Akhisar yoresinde
inceleme yap?l heyet,,bcilgede yetigen karakteristik
',Fge Menqei" tiitiinleri.gok te[endiklerini ve

Akhisar Ziraat Odasr Yiinetimi
roplanrr
yapml$, ardrndan da k<iye giderek tiittincllerle
gOitl-qtip, tiiti.inlerimizi ve baiyalama tekni[imizi
incel-emiqlerdir. Aynr giiniin akqamr -ttittin
Eksperleri Derneli Genel'Merkezini'ziyaret eden
Qin Halk Cunihuriyeti Monopoliiniin Genel
Mtidtirti ve beraberindeki heyet, Dernelimiz ile
iliqkilerinin gelecekte daha.da ledqmesi gErektigini
ve- bu konuda yapii-aittrr is"teaineiini
ileride daha stcak iliqkiler kurmak ve tiitiin ifade ederek, Eahqmalar
bu gezi' Ile Tiirk tiitiinlerine
sektciriinde ticareti arttrrmak istediklerini ifade duyduklan hayranhlrbtr kez daha pekiqtirdiklerini
etmiqlerdir. Ukemizde tanm sekrortiniin_Qin'e_gcire soj'lemiqlerdii. Qii- treyeti, dahi ,oh.u baqka
daha geligmiq oldufunu ve tiriinlerin daha kaliteli iilkelerd-e ticari" gezilerint siirdtirmek izere
oldulunu defalarca vurgulayan heyet i.iyeleri, tilkemizden ayrrlmrqTardrr.
$r, wang Diansheng Hunan Brilgesi riitiin Monopolii Genel Md.
Mr. Rong Pelgui Hunan Bdlgesi Hengyang Tiittin girketi Genel Md.
Mr. Yang Zhimin Changde Sigara Fabrikasr Md.
Mr. Fang Jianheng Xinhuang Sigara Fabrikasr Md.
Diger delegasyon; Mr. Xiong Dingbang
Mr. Chen Shuangshun
Mr. Zhou Bo

Qin dele_gasyonu;
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- Gonderilen yazrlar yayrnlanstn veya
yayrnlanmastn iade edilmezler.
- Yazrlardan veya gevirilerden

do$acak sorumluluklar yazl
sahiplerine aittir.
- Yayrnlanan yazrlardan kaynak
gosterilerek ahntt yapr labilir.
- Reklam fiyatlarr ve gartlarl
anlagmalarla belirlenir.
- Dergimiz iki ayda bir grkar.

TUTTIN EKSPERLERI DERNEGI

Adrra
Sahibi ve Yaa igleriMiidtirU

H.VaklfMERCIMEK
email vakifrn@hotmail. com
:

ADRES
1434.Sok.No :9/ 10 35220

AlsancakiZMiR
Tel:O 232 46397 57 46397 56
Faks: 0 232 4639756

www.tutuneksper.org.tr
email: eksper@doruk. net.tr
HaberlegmeAdresi:
P.K. 192 Basmahane iZUin

U$$AK Matbaas4218633
Baskr Tarihi: 25.11.1999
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17 A[ustos depreminin acrsr yiirefimizde hentiz kcizlenmemigken, Diizce
depremi ile yeniden korlandr. Bu acrlar ne zamanbitecek ! Depremle ya$amayr
d[renmenin bedeli bu kadar agrr olmamahydr. Depremde gehit olanlara Allah'tan
rahmet, milletimize sabrr ve bagsa$hfir dilerken, baqta Kayna$h 'da kurtarma ve
yardrm gahgmalanna katrlan meslektaglanmrz $enol HAYMAN ve Muzaffer
I$IK'm baglannda bulundufiu Tekel sivil Savunma Ekibi olmak iizere brilgedeki
tiim ekiplere Allah'tan kolayhklar dileriz.
Ege Brilgesinde yeni ahm drinemi, 9 Kasrm 1999 giinii arkadaglanmrzrn ahm
noktalarrndaki ktiylere grkmalarr ile bagladr. Meslektaqlan mrztn, kazastzbelastz
bir altm ddnemi gegirmesi temennisi ile sezonun Tiirk Tiitiinctilti[ii ve ttittin
iireticilerimiz igin hayrrh olmasrnr dileriz.
Yeni sezonda grinltimi.iz ttiti.inii, kararhhkla uygulanacak arz talep dengesine
dayah bir iiretim planlamasr yaprlarak iiretilen, de[erini tam rekabet ortamlnln
sallandrpr Arttrmah Satrg Merkezlerinde bulan bir tiriin olarak gdrmekten yana.
ote yandan uluslararasr sigara tekellerinin tehdidinden kurtulmug Tekel Sigara
Fabrikalannda, modemteknoloji ile naturel sigaralanniiretilmesi vetiitiiniimiiziin
Dinyapazarlarrnda hakkrmrz olan fiyattan satrlmasr ise bir bagka arzumuz. Bu
arada tireticilerimizin ve dofal olarak da bizim, Ege tespitlerinin Tekel ve Tiiccarlar
tarafindan aym zamanda baglatrlmasr ile, erken piyasa, ambarlama ve 6deme
yoniindeki beklentimizi de ifade etmeden gegemeyecegiz.
Gegtigimiz giinlerde iilkemize gelen ve Demek Genel Merkezimizi de ziyaret
eden Qin Halk Cumhuriyeti'nin Tiitiinde Devlet Monopolii Heyeti bizleri gok
heyecanlandrrdr. Tiirktiitiintinii gcirmek, hakkrndabilgi edinmek iginTekel Genel
Miidiirliilii veya ihracatgr firmalar yerine bir sivil toplum orgi,itr,inii tercih eden bu
heyetin tavn, do[ruya yaklaqrmr ortaya koymasl agrsrndan bize anlamh geldi.
Bilindi[i gibi 1999 yrh Tiitiin Destekleme Kararnamesi, 1998 mahsulii Ege
Ekici rtittin Piyasasr dncesi gerek Dernek Ycinetimi, gerekse kurulan komisyonun
tiim gabalanna ragnen, aleyhimize hiikiim oldufu halde yayrnlanmrgtr. Bu haksz
uygulamarun iptali ydniinde agtrprmrz dava devam etmekte ve yakrndan takip
edilmektedir. Ilgili mahkeme ile gdrtiqmelerimiz gunu ortaya grkarmrgtrr ki;
"kendini ne kadaryakrndan ifade edebilirsen, hakhh[rm ortayakoyabikne imkanin
da o dlgiide artmaktadr." Biz de bunu yapmaya gaftgryoruz.
Biiltenimizin bu sayrsmda iki arkadaqrmrzm, "Halka Hizmet Hakka Hizmefiir"
felsefesini yiirepinde tagryarak Gtilci.ik depreminde baglayrp Dtizce' de devam
eden gahgmalan esnasnda ya$aylp, hissettiklerini ka[rda ddkmeleriyle ortaya qrkan
duygu ytiklii yazrlarrnr okuyacaksrnrz. Mtiessese Miidiirlti[tiniin tagra
tegkilatrndaki garprk yaprla$mastnl ortaya koyup dnerilerini dile getiren Hiisef in
lJmez'inbizce de desteklenen gciriigleri, umanz ydneticilerimize rgrk tutar.
Yonetim Kurulu olarak gok biiytik destekle bizleri gcireve getirdiiinizi
biliyoruz. Ttim faaliyetlerimizde deste[inizi arkamrzda hissederek, gok zor, gok
tempolu, gok srkntrh bir ddnem gegirdik. Baqardrklartmrzyadabaqaramadftlanmrz
hatta kaybettiklerimizle bir yl gegti, Sivil toplum drgttleri tabandan aldrklan destek
nispetinde gtglt ve aktiftirler. Her iiyemizin Ycinetim Kurulu ti1'eleri kadar
geqmigin muhasebesi iginde dzelegtirisini yapmasmdayarar gortiyoruz. Bu yaprhp
de[erlendirildi[inde Derne[imiz insanlarr birlegtiren qatr olacak. gciriig ve
diigiincelerimizi yansrtan srizlerimiz daha gtr sesle ifade edilirken, e1'lemlerimiz
de dahafazla ses getirecektir.
Sizler bu satrrlan okudugunuzda Ola[an Genel Kurula katrlan tiyeierimizyeni
ydnetimi segiyor veya segmiq olacaktrr. Yeni segilecek Ycinetim Kurulu
Uyelerimizi gimdiden kutlar, baganh olacaklarr inancr ile camiamrz ve Tiirk
tiittinciilii!{ine hayrrh olmasrm dileriz.
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Dernekler, Odalar, Sendikalar, Birlikler, Vakrflar. Ti.im
bu
kuruluglar, belli bir ekonomik. sosyar ya da kiiltiirel amagra
bir araya
gelen insanlarrn amagrarrna ulagmak igin olujturduklarr
birlikteliklerdir.
Baglangrgta basit bir dayanrgmaya aracrrrk eder gibi gdriirseler
de
zamanla kendilerini yenileyip geliqtirerek nitelik ve
nicelik
kazanmrqlar, faaliyetleri ire dayanrgmanrn otesine gegerek
toprumu
yonlendiren birer baskr gurubuna dontigmtiglerdir. B-ugi.in
krsaca sivil
toplum orgtitleri olarak anrran bu kururuglarrn Demokrasilerin
vazgegilmez dinamikleri harine geldikreri ve her gegen
giin etki ve
sorum luluklarlnln arttr$r goriilmektedir.
Tiitiin Eksperleri Dernegi'de bu giin bir meslek derne[i ormanm
citesine gegerek sivil toprum cirgiitti niteli[i kazanmrgtr.
n-u koray ve
gabuk olmamrgtrr. sektorde di.igiince ve eyremlerine
gilvenilip .unip
gtkrlan, gerektisinde danrgrlan, attr[r airmlara desiek
veriien bir
konumdadrr. 5l yrlhk bir gegmigin gerenesine sahip Derne[imiz
bugtin, agrr bir sorumruluk iistlenmig durumdadr. nu
sorumlilugu
yerine getirirken zaman zaman kendisinden farkh
diigtintilmesine
f{,1mmtil edemeyen ycineticilerin, Dernek yonetimlerinin tiizel
kigi liklerini grirmezlikten gelerek Derne$i ba[h kurulug,
yrineticileri
ise kurulugun atanmrg gorevrisi orarak gorauHerin. guttit
oluyoruz.
Diigi.inceleri bastrrmak yerine gegitlendirip doflru sonuirar grk
ui^uyu

gahprlmasrnrn daha do$ru olacapr agikardrr.
Bunun yanr srra bir di$ertalihsizlikte kigilerin, ydnetim
Kurula'
olugturulurken ya$anan ya'gr bir hizmete ya da faariyete
ortak olma
yangr olmaktan grkartrp, nefsi bir hrrsa dontigttirmesidir.
Maaresef pek
gokkez "amag araglan me$ru krlar" felsefesi benimsenerek
Makyavel

hakh grkartrlmaktadrr. oysa ki bu gtin iginde burundu$umuz gartrar
gerek meslek gurubumuz, gerekse tilkemiz igin en
faia dayanryma
i

ginde o lmamrzr, safl anmr zr d,aha f azla s rklagtrrmam

m' zorunlu

krlmaktadrr. Farkh diigtinmek ne kadar dofial ve gerekli
ise bunu ifade
etmekteki iislup ve araglar da o kadar onemridii.
$unu hatrrratmakta
yarar gciriiyorum. Ydnetim Kurulrarrnda kimin oldu$undan
gok,

tabanrn dinamizmi rinemlidir. Bu dinamizmi hareket-e gegirirken
birlikte adrm atrlamamasl, en biiytik zaaf olur. Kazang u-" kaybrn,
tiim meslek gurubu igin olaca$nt 96z ardr ederek yaprlmaya
galgrlanlarr etkisizlegtirme gayretlerinin futuru*
daha sonra, ttim
sektor gahganlarr ile birlikte ddenecektir.
Segimler birer aragtrr. Bu segimrerden sonra da yiiriinecek
yolun

"birlikte katedilmek zorunda orunacak bir yor,' ordu$u gergegi
asra
-tarafa,
unutulmamalrdrr. Aksi halde tek bacakra yarg kazanmul
ui.
yiirtimek bile miimkiin olmayacaktrr.

.

Saygrlanmla.

FaTuK GULPINAR
Yiinetim Kurulu Bagkanl

Kasm
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NEREDESLNLZ EY MESLEK HEYET|

ARIYOR

Amerika'da,*^r"rr^!o{,t*!!"*!'ol,crnouiAfr ikaiuihadr
topraklannda Tiirk tiitiinii yetigtiriliyor. Hem de en harcralem ve makbul
tiitiinlerimiz... izmir ttitiinii.. ilmi gahgmalar, teknik denemeler, Tanm
kampanyalarr ilerliyor. Her gey yolunda.., i9 o kadar geligiyor ki, onlar,
yetigtirdikleri mahsuliiLn istihsal maliyetine kadar gelmigler. Tiirk ttitiiniinii
daha ucuza istihsal etmeye gayret ediyorlar. Teknisyenleri, laboratuarlarr,
tarla uzmanlan tam te$kilatlyla tanm, manipiilasyon, denkleme iglerini
en rasyonel tarzdahaletmek igin u$agryorlar.
Biz mi ne yapryoruz ? Birbirimizi yiyoruz. Birbirimizin gOziinii
oymaya gahgryoruz. Herkes -amiyane tabirle- nalmcr keseri gibi kendi
tarafina yonfuyor. "Ama menfaatlerimize dokunulmasrn, arnan, trkrrnda
giden iglerimiz bozulmasm." TiitiiLnciiliillirniiaiin yiikselmesi, kalkmmasr
igin bir $ey yapmlyoruz. Bir $ey yapmayl da diigiinmiiyoruz. Hatta,
diigiinmek isteyenleri de baltalamaya galqryoruz.
Hangi, hamiyetli, yiiksek duygulu vatandag kalktr da gahsi
miilahazalardan kurtularak - umumi menfaatler namma miispet bir yol
gdsterdi.

-

Gelecetin, ti.itiiLnctlii$iimiiz igin tehlikelerle dolu oldu$unu hepimiz

kabul ediyoruz. Yunanistan tegkilatlanryor, hazrrlanlyor. Bulgar,
tiittinciilii$i toparlamyor. Rus tiittinctlii$iiniin ihracat mekaniznasr daha
iyi gahgryor. Mrsr ve ingiltere piyasalannda kuwetli ve hakim de$iliz.
Ytiksek hyat ihtirasrruz devam ederse, Amerika piyasasurdaki mevkiimiz
de sarsrlacaktr.
Yabancr memleketlerde Tiirktiitiinii ekimi, heryl daha ileri gidiyor.
DoEru. Fakat, biz ne yapryoruz, iig Amerikah ahcnm etrafinda el penge
divan durmaktan gayri, yiiksek fiyatla safinaktan gayri !
igte, Ege'deki rezalet... Bu giin bile, para sftrnhsr iginde kalan koyliiyu
boluntuya getirmeye gahgryorlar. Eler bu yaprlanlan isimlendirmek
laztmsa, burada Dergimizin temiz sayfalarrm kirletmig oluruz. Qtinkii,
hiikmiirntiz o kadar agr ve giddetlidir. Hem bu yaprlan iglerle - iglerinde
gerefli, haysiyetli, memleket sevgisi bol olan insanlarur gok oldugu-bir
camia, tiittin ticaretimiz gibi y'riksek bir varhk lekelenmig oluyor. Ayrp ve
giinah depil mi ? Onun igin, piyasa agrlmadan, kiiyliiyti tavlayan bu
adamlann kimler oldu$u, kimlerin nam ve hesabma hareket ettikleri

bilinmelidir.
Bu meslepin anane olmug sistemlerini ve prensiplerini hige sayan,
Devlet buyru$una ve disiplinine kazan kaldrran bu gibi kimselerin
hareketlerini sukutla kargrlamak, ewela, vakarh, haysiyetli tticcarlarrmza
yakrgmaz. Belki bunlan kanun mahkum edemez! Fakat, bizim Heyetimiz,
bizim Cemiyetimiz, bizim vicdanrmz mahkum edemez mi ? Bu gibilerin
piyasa agrlmadan ewel, tiitiin kapatmalannrn sebep ve hikmeti agrktrr.
Hal bOyle iken tiiccarlanmrz, daha dogrusu iznir Ticaret Odasrndaki
Meslek Heyeti iiyeleri nigin susuyorlar?
Biz, tiiccarlanmrzr, tiitiinciiliigtimiiziin umumi nizam ve ahengini
bozan, bin netice, kOylilyil zarara sokan bu gibi hareketler kargrsmda da
heyecanh, hareketli g6rmek istiyor. Bun[n iginde soruyoruz:
Neredesiniz ey Tiittin Meslek Heyeti Uyeleri ?
Ihsan Arif GOKPINAR
Kaynak:Tiirk TUtiinU Dergisi
Ekim 1945
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Arkadastan, Sdzlilden, NiS anhdan, ESten
b ir y er I erde, s ev g i I iy e h as re t g al ry an

akl ar d a
"

Tiitiln E ksperlerine" ithaf olunur.

DiigiiLncelerim kurmak igin giizel hayalini
Ellerim tutmak igin srcak elini

Kulaklarrm duymak igin cilveli sesini
Ben anyorum gece giindiiz heryerde seni.
Kollarrm sarmak igin ince belini
Saglanm okqanmak igin zarif elini
G0zlerim dalmak igin giilen gtizlerini
Anyorum giinlerce heryerde seni
Burnum koklamak igin cezbeden bedenini
Dudaklarrm Opmek igin kadife tenini
Dilim konugmak igin tath sohbetini
Artyorum aylarda mevsimlerde seni
GOnliim timitsizce arar sevenini
Kalbim ararkanma ateq dtigtireni
Ben ararrm yoluna can verileni
Anyorum yazda krgta her yerde seni
Yari gOrmeditim giin keder iisttine keder
Bu arayqlar elbet bir giin biter
Kalbim gektitin hasret bana da sana da yeter
Anyorum srcakta so$ukta seni
Hasretsiz sevgilerin krymeti bilinmez

Qileli hayatyoluna yalnz gidilmez
Yar benimle olmaynca gdz yagrm dinmez
Gdnliim gogkularrn olmasabu agkrn gekilmez.

HIKMETSAPAN
Divarbakrr -1996

sic.l'RA iqiN
"Oleceksin akuzum igme gu zftkrm tiltiinii"
Diyen ancak beni bundan dahabr fazlayrkar.
O benim igin gece gindiiz bu kadar yrl yandr;
Ben onun u!runa bir kerecik Olsem ne qftar?

TUTUNEKSPERLERi
DERNEGi

BitLTENi
Dil bilimcileri "Dil" igin, "yagayan
canh bir varhk" nitelemesi yaparlar.

bagka ifadeyle Orgiitleme, amaglara

Bununla, biyolojik anlamda bir canh
kastetmedikleri agikardrr. Ancak dilin
de tarihsel bir stireg igerisinde siirekli

tanrmlanmasr ve gruplanmast, igleri
yapacak kigilerin, onlann yetki ve

bir de$igim ve geligim gegirdif,ini,
gtinliik hay attmrzda literatiirtimiize

Y.T. r$LT. VE

TICARETI
MUESSESE
MTIDT]RLUGU

ORGW

AKSAKLIKLAR

giren yeni kelime, deyim ve anlamh
sdzlerden yola grkarak fark etmemiz
mUmkiindtir. Aym genel kuralt, admt
organizma (canh) scizciiStinden alan
"Org0t"ler igin de kullanabiliriz.

Ulkemizde bir Kurum (6rgtit)

humez@hotmait.com

Organizasyon (organize etme,
drgtitleme) igleminin tamamlanmast
sonucunda, yapr ya da varhk olarak
organizasyon ortaya grkar. Yagamrmz

siiresince baqka bireylerle bir arada

organizasyondur. Bunlann her biri, gu
ya da bu gekilde bir organizasyon
iglemi sonucunda oftaya grkmrgttr.
0rnek; Devlet, Universiteler,
igletmeler vb. sonsuz saytda
organizasyon Ornefi d0giinebiliriz

hna kadar gdti.iri.ilebil i r. Tiitiin

eri
galata
bankerlerine
idaresi'nin, <ince
i gl

verilmesi (Anlagrlan Tekel daha
doSarken dzellegtirme ile tamgmrg),
akabinde "Du5/un-u Umumiye", Reji

(Berberoglu, Ydnetim

ve

TEKEL adtnt ve tinvantnt alan
kurumumuz si.irekli bir de$igim ve

Organizasyon).

geligim yagamaktadrr. Tekel' i oluqturan

Siireci igindeki Onemi ve.ilkeleri

beg miiesseseden en biiyiipii olan
Yaprak T0tiin igletmeleri ve Ticareti

organizasyon igleminin bagansr ile

MUessesesi de bu de$igim ve geligim

yakrndan ilgilidir. Igletmenin amaglarr

2 - Organizasyonun Ydnetim
:

Ydnetim s0recinin etkinli$i,

stirecinde payrna dtigeni almakta,

ve kogullarr ile

bugiinlerde de reorganizasyonundan

gahqmalanrun ortaya koydupu yapt

sdz edilmektedir.

Uzun denebilecek bir siire taqrada

uyum iginde olmahdrr. Bu uyum
saglanabildiSi zaman, planlarda

Eksperlik ve alt kademe yOneticilik,
birkag yrldan bu yana da Ege'de orta

belirlenen amaglara ulagmada Onemli
bir adm atrlmry olur.

kademe ydneticilik yapan biri olarak,

Organizasyon iglevi sayesinde,
dogabilecek tereddiitler ve etkili
galqmay engelleyecek unsurlar en aza
indirgenir. BOylelikle igbirli[ini
kolaylagtrrrcr, verimli bir gahgma

neticesinde,

biriktirdiklerimi siz
okurlarla paylagmak arzusundan

daSarcrgrmda

Aydrn Y. T. Iglt.
Miidiir Yardrmcrsr

ortammm hazrlanmasrdr.

ithalinin yasaklandrpr tarih olan 1862
yr

fikir jimnastisi

URI'{F,Z

sorumluluklarrnrn belirlenmesi,
insanlan bir arada en etkin bigimde
gahgabilmesi igin gerekli iligkiler

olduSumuz her yapl bir

gimdiye kadar edindi$im deneyim ve
galrganlarla zarnan za;man yaptt$mz

Hiiseyin

igin yaprlacak iglerin

olarak TEKEL'in kurulmast, ttitiin

idaresi, inhisarlar idaresi ve son olarak

c,ozallvl
OI{ERILERI

ulagmak

elinizdeki bu makale ortaya grktr.
$iiphesiz burada sralanan tespitler ve
getirilen dneriler, benim penceremden
bakrldrf,rnda gergekmig gibi gdrtinen
hakikat krnntrlan da olabilir, Ama en
azrndan olaya bir ydnden bakld{md4
gOriileni tasvir etrne bakrmrndan yararh
olaca$r kansmdaym. Bununla beraber
maksadr agan bir ifade sadrr olduysa,

sayrn okurlartn ve kurumumuz
biinyesinde iist kademe ydneticisi olan
abi ve iistadlanmm afftna st$ruyorum.
I

-Organizasyon Kavramtntn

Tanlmr:

Bir iglem olarak organizasyon, bir

organizasyon

ortaml elde edilebilir.

Organizasyon si.ireci sonunda,
karar mekanizmasr saghkh bir yaprya
kavugturulur. TiXn iglenne kapsammda

ast

- iist iligkileri belirlenerek,

hiyerargik yapr olugturulur. Bdylece
kararlar almrrken, izlenmesi gereken
yol ve y0ntem ortaya konur. Sonugta
o'Bu igin sorumlusu kim?" sorusu
yarutlanmryolur.
Organizasyon iglevi net, berrak bir
gahqma ortamr elde edilmesini saSlar.

Organizasyonun her iiyesinin ve
bdliimtintin (departmanrnrn) gdrev,
yetki ve sorumluluklarr belirlenir.

Her faaliyette oldugu gibi,
Kasun

- Ara1rk 1999
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Eksiklikler:

organizasyon iglemi de geligi giizel
yaprlmamahdrr. igletmeye beklenen
yararr sa$layabilmesi ve difer ydnetim

katma biitgeli driner sermayeli bir

fonksiyonlarrna saglam bir zemin
hazrrlanabilmesi igin bazr kurallara
uyulmalrdrr. Bunlar ana baghklar

ve 29279 sayrh yasaya dayarularak
grkanlan 60 ve 1l I sayrh Kanun

hal inde agagrda krsaca dzetlenmi

gtir:

Komuta Birlili
Her astrn, yalnrzca bir iiste ba$h
ve sorumlu olmasr ve ondan emir
almasmr ifade eden ilke, komuta birligi

Tekel Genel Miidilrliigii, dnceleri
kamu kurulugu iken; 19.10.1983 tarih

Hiikmiindeki Kararnameler ile 233
Sayrh Kararname gergevesinde "
Tiitiin, Tiittin Mamulleri, Tuz ve Alkol

igletmeleri Genel Miidiirliisti"

geklinde adlandrrrlrr. Bu ilke, ydnetim

unvanrm iktisap ederek, 11.03.1987 /
19397 taih sayrh Resmi Gazete'de

eylemlerinde .karmaga grkmasrnrn

yayrmlanarak yUriirliife giren, ana

6nlenmesine ydneliktir.
Yetki ve Sorumluluklar (Agrkhk)

stat0stinde belirtilen amag ve faaliyet
konulanna gdre, ba$h ( 5 ) Miiessese
Mtidiirlti$ti kanahyla yiiriitiilmektedi r.

igletme Eaprnda her iggdrenin, igi
ile sahip oldu[u yetki ve sorumluluklar
agrk ve kesin olarak belirtilmelidir. Bu
agrklrk yazir ve sdzli.i olarak ifade
edilmelidir.

Yd,netim

Birli[i

Aynr amaca ydnelmiq ve benzer
faaliyetler grubu, bir tek ydneticiye
baglanmahdrr. Faaliyetlerde etkinligin
temini bu ilke ile gergekleqme olanagr

Bu Miiesseseler, kurulugunda
sektiir baznda organize edilmigtir.
Sigara sektdrii, Alkollfl igkiler sektdri.i,
Y.T. sektdrti gibi. Bu 6zellikleri
itibariyle ttizel kigilipe haiz bu
mtiesseselerin, bir holding
htiviyetindeki merkeze bagh birer
Genel Miidiirltik yaprsr igerisinde

- Genel Organizasyon ilkeleri ve
objektif kriterler doSrultusunda ve
kendilerine tevdi edilen gdrevlerle
birebir drtiigen faaliyetlerde bulunma
durumunda olan ahm noktalanmn, ig
hacmine uygun tinvan ihdas etmek ve

bu suretle organizasyon yaplslnl
gdvdeden en ucakadar tamamlamak.

Genel olarak toparlarsak; Y.T.
igletmeleri ve Ticareti MUessese

Miidiirltisti'ntin

organizasyon

yaptsrnda, bizim zav iy emizden (bakr g
agrsr) gdrtilen eksiklikleri belli baqh beg
maddede toplayabiliriz:

a) Miiesseselerin sektiir bazmda
organize edilmesi :
Tekel'de Mtiessese Miidiirliikleri,

iqlev olarak Ttirkiye bazrna hitap
yaprsl
olugturulurken, di$er emsal Genel
Mtidtirltiklerin igletmeleri seviyesinde
organize edilmigtir. Bizdeki bu
6rgtitlenme yaplsl neticesinde,

ederken, drgiitlenme

drgi.itlenen

ve sorumluluk arasrnda denge

Miiesseselerin igi gok yogunlagmrg ve
a$trlagmrgfir. Ayrrca, en iistten eri
alttaki personele kadar dzltik haklart
ydniinden, diger kurumlann aynr
dtZeyde gahganlarr ile kryaslandrprnda

igletmeler dtizeyinde tutulmugtur (

yer yer ma$duriyetlerin oldugu

bulunmahdrr, Sahip olunan yetkilerin

Doydum, Mazruf Sayr l5).

gdriilmektedir. Omegin; Tedag Genel.
Mtidi.irliiSu, buttin illerde Mtiessese
baztnda drgUtlenmesini dUzenlemig
olup, bu yapmm neticesi olarak da ig
yoSunluSu bir Merkezde de$il de illere

bulur.

Yetki ve Sorumluluk Dengesi
Her iggtirenin sahip oldu$'u yetkiler

Orgiitlenmesi gerekti[i halde, Tiirkiye

Demir ve Qelik iqletmeleri, Ttirkiye
Krimiir igletmeleri vb. kuruluqlardaki

gibi Mtiessese bazrnda

kullanrmrndan dolayr ig grirenden

Miiesseselerin bu gekilde organize

hesap sorulabilmeli, yani sorumluluk
sciz konusu olmahdr. Buna kargrhk,
sorumlu olunan konularda emir verme

edilmesi organizasyon, hiyerargik yapr,
gahgaplann dzltik haklan vb. agrlardan

bazr dengesizlikleri beraberinde

ve ydnetme yetkisine de

getirmektedir.

sahip

olunmahdn
De$igme Yetenefi

Organizasyon stireci sonunda
ulaqrlan yapr, esneklik iizelli[ine sahip
olmahdrr. Qegitli ddnemlerde ortaya
gtkabilecek ig ve drg de$igmelere uyum
saSlayabilecek yetenekte bir igletmenin
bagan gansr dafazladr.
Organizasyon siirecinden beklenen

yaran elde edebilmek igin, uyulmasr

gereken ilkeler saylca daha da
arttrrrlabilir, ancak burada esas
anlatmak istediklerimize gdlge
etmemesi bakrmrndan krsa kesiyoruz

(Berbero[lu, Ydnetim
Organizasyon).

ve

3 - Y.T.igl. ve Tic. Miies.
Miidii rlii[ii' niin Organizasyon
Yaprlanmasrndaki Belli Baglr
5
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da$trlarak hafifletildigi gibi gahgan

Yukarrda izah

edilen
organizasyonun kavram, kural ve
ilkeleri rgrSrnda, tincelikle "Y.T.
igletmeleri ve Ticareti Mi,iessese
Mtidiirlii$U'nde neden yeni bir
organizasyona ihtiyag vardrr?"

personele de <izltik haklan yrintinden
daha iyi imkanlar saglanmrgtrr.

b ) Miiesseselerin altrnda fiili
islevise uygun asthk iistliik ihdas
edilememistir:
Devlet Personel Bagkanh$r'nrn

sorusunun cevabmr arayahm:

0rgiitlenme bigimleri arasmda igletme

Miiessese MiidUrl0gii'niin gok
yogun olan ig hacmini azaltmak,

Miidtirii i.invam tek olup, bunun (A)
veya (B) diye bir aynml sdz konusu
de[ildir. Oysa Genel MtidtirlUgtimtiz,
bir genelge ile egitler arasmda asthk,

-

altrnda fiili
igleyige uygun asthk, tistliiktesis ehnelg

- Miiessese Miidiirlilgii

- Karar alma ve uygulama
hususunda, gecikmelere meydan
verilmemesi igin Miiessese MiidiirlUgU
altrnda uygun Unvanlar ihdas ederek,
Mi.iessese Mtidiirltif,i.i yetkilerinin

bir

krsmmn bu birimlere dewi neticesinde

karar alma ve uygulamada seriligi
saglamak.

tistltik olugturmaya gahgmr gtr.
Genel
MtidiirliiItimiizce
hanrlanan. Miiessese Mi.idtirltiklerinin
temel gdrevleri ve gahqan personelin
g<irev, yetki ve sorumluluklan ile ilgili
01.08. 1996 tarihinde yayrmlanan

ydnetmelikte gdrev tanrmlarrnr
yaparken, Y.T. igl. ve Ticareti

TUTUN EKSPERLERi
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strlTnxi
Mtiessese Mtidiirltigii'nde Mtiessese
Mtidtirlti[U altrnrn tamamen igletme

bir ifade ile hiyerargik yapryr
(Silsile-i Meratip) bozaraVv sevk ve

bazna hitap eden i9 hacmi, yetki ve
sorumluluk agrsrndan dnceki ile

neden

kryaslanamayacak rilgiide risk taqryan
Miiessese MiidiirlUlt makamlanrun

bagka

Miidiirliisii olarak ihdas edilmesinin

idarede zaafiyete

frili igleyige uygun olmadrSrndan, (A)
Grubu iqletme Mtidtirltiklerini Y.T.

olabilmektedir.

) Organizasyon drgiitlenmesi

igletmeleri Bdlge Mudtirltipti, (B)

yaklagrk ticret almasr gibi kamu

tamamlanmamlstrr uc noktalarl
voktur.
SUreg ve iglem olarak

vicdamm rahatsz eden garprk bir yapr
ortaya grkabilmektedir.
Butiir aksakhklarrn olmamasr igin
organizasyon yaprlanmasr kurulurken,
her bir noktanm ig hacmine, personel
sayrcma ve hiyerarqik yapr v.b. objektif

Grubu igletme Mi.idtirltiklerini de Y.T.
igletrne Miidiirlti!'ii olarak tammladrgr
gOri.ilmektedir. Ancak bu yaprlanma,

kadro talebi kargrlanamadrgrndan
bugiine kadar bahse konu ydnetmeliSe

uygun organizasyon

yaplst

gergeklegtiri lememi gtir.

Her ne kadar

Genel

c

organizasyonun amacl; sonugta, en
tisten en alta kadar drgiitlenmenin
yaprlarak fiziki yaprnrn net ortaya
konmasrdrr. Bu da iglem ya da siireg
olarak organizasyonun bagansr ile
yakrndan

ilgilidir. OrneSin;

Orman

Mi'idiirliigiimtiziln bu ayrrmlarr (ilgili
genelge ve ydnetmelikteki), fiili

Genel Miidiirliisii, Bdlge Mtidiirliigii,
igletme Mtidtirliigti, Baq Miihendislik,

uygulamayla uygunluk arz etse de bu
konudaki yetki, sorumluluk, talimat
alma, talimat venne vb. hususlar hem

$eflik geklinde en tisten en uca kadar

(A)

hem de (B) tipi Miidtirliik
agrsrndan srnrrlarr net olarak
gizilememigtir.
Birkaq 6mek vermek gerekirse;
(A) Grubu igletrne MUdtirliigi'nde

gcirevli Baqeksper,

ilgili Mtdtir

Yardrmcrlan ve lgletme Mtidtirti'ne, B

Grubu igletme Miidtirlilgii'niin
sorumluluk alanrndaki ahm, bakrm,

igleme

vb. teknik konularda

sorumluluk verilmigtir, ancak talimat
verme hususundaki yetkileri netlige
kavugturulamamt$tlr.

Yine aynr gekilde (A) Grubu
igletme Mtidiirti, hig bir gekilde (B)
Grubu igletme Miidtirti'ne izin verme,
tezkiyesini doldurma hususlannda

yetkili kdmmamrytr.
Yine tistte bahsedilen 01.08.1996

tarihli ydnetmelitin

48'nci

maddesinde, (B) Grubu Y.T. igletme
MiidUrti'ni.in baSh oldulu makam o'

Mtiessese Miidtiri.i ve

/

veya Y.T.

Iqletmeleri Bdlge Miidtirii" olarak
tarumlanmrgtr. Bu durum, hem fiili
igleyiqle

rirti\medi$ gibi organizasyon
" komuta birlif,i " ilkesine

drgiitlenmesini

tamamlamr gtrr.

Oysa Tekel Genel Miidtirliifii,
hiyerargik yaprlanmasrnda Y.T.
igletmeleri ve Ticareti Miiessese
Mtidiirlti$i'nde, igletme Miidtirlti$i
altr unvanlan ihdas edilmediginden bu
durum zaman zaman iqin aksamasrna
da neden olabilmektedir. Ornek ; Hali
hanrda Aydrn Merkeze 70 km.
uzakhkta bulunan Bozdo[an Ahm

kriterlere uygun i.invan ve ticret
politikasr geliqtirilmelidir.

Ktsacasr; objektif verilere gcire
iqletme Miidfirltigii kurulmasr uygun
olmayan, fakat idarenin bir faaliyet

gdsterdigi bagh miilhakatlarda, iq
hacmine uygun tinvanlar ihdas
edilerek kadro tahsis edilmelidir.
Bunlar, organizasyon gemasrnda
gosterilerek tefti$e tabi milstakil
birimler haline getirilmelidir.

d) Miiessese MildtirliiEiindeki
sube. iinvan ve gtirev alanlarr ile
baEh isletme Miidtirliiklerindeki
sube. iinvan ve gdrev alanlarrnda
izdiisiim ve tirttisiirliiEtin olmamasr.

Bunun neticesinde de kadro tahsis
edilemedi$inden, Eksper ve Memur
atanamamaktadrr. Oysa yrlhk belli bir
ig hacminin bulunmasr, Merkeze
oldukga uzak olmasr ve geligen

0rnek:
MUessese
M0dtirltgti'ndeki Y.T. Bakrm igleme
$ube Miidiirltipti'ntin gcirev alanrna
giren konulann, igletme
Miidiirltiklerinde deSigik iig ddrt gube
tarafindan ytiriittildtgti gOriilecektir,
hatta bazr (A) Grubu iqletme
Mtidiirliiklerinde bakrm igleme gubesi

diinyada yetkilerin yerele da$rtrlmasr

dahi ihdas edilmemektedir.

Noktasr, organizasyon yaprsr igersinde
Merkezde bulunan bir bakrm deposu
gibi iglem gOren bafh bir mtilhakattrr.

ilkesine uygun olarak, Bozdogan

Yine aynr gekilde, (A) Grubu

Ilgesi'nde ig kapasitesine uygun iinvan
ihdas edilmeli ve buna uygun kadro
tahsisinin yaprlmasr gerekirdi.
Ayncarekolte, bakrm, personel vb.
kriterler agrsrndan iqletme Miidtirliigi
tinvamnr hak etmeyen yerler, gegitli
sebeplerle ipleme M[dilrltigti olarak
ihdas edildiginde de, bu hem Kurum

igletme Mtidiirliikleri arasrnda da gube
isimlendirmeleri ve gdrev alanlannda

ek kiilfete

tam bir homojenlik yoktur. OrneSin;

herhangi bir (A) Grubu igletme
Miidftliigi'nde idari lgler gube gefliSi
varken, bir digerinde Daire Amirligi
adr altrnda benzer igler
ytiriitiilmektedir. Bu da iglerin

tekniginin

agrsrndan

neden

ytiri.ittilmesinde ve koordinasyonunda

aykrrr hk arz etmektedir.

olabilmekte, hem de Ozltik haklarr

kangrkhklara ve gecikmelere neden

de
gdriildUfU Uzere; eski organizasyon

agrsmdan da hiyerargik yapr igerisinde

olabilmektedir.

drgUtlenmernizde yer alan Y.T.
igletmeleri Merkez Mtidiirliigti yerine
uygun bir .tinvan ihdas
edilemediginden, uygulamada "Amir-

Ucret konusunda ise; personel,

yukarrda bahsedilen 01.08. 1996

rekolte, bakrm vb. agrlardan ig hacmi

tarihli ydnetmelik esas ahnacaksa (ki
ahnmahdrr), Mtiessese Miidiirliigti
drgrndaki tagra tegkilatlan da buna

Yukandaki orneklerde

Memur" dengesini tesis edememekte,

srkmtrlara neden olmaktadrr.

ve buna ba[h olarak srnrrlr

sorumluluSu bulunan sradan bir (B)
Grubu igletme Miidiirlti$ii ile Ti.irkiye

$ube ihdas ve gcirev tarumlannda,

uyum sallamarun yollanm aramahdr.
Kasru
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e) Miiessese MiidiirltiEii ve baEh
istetme Miidiirliiklerindeki fiili
iinvanlardan bazrlarrnrn giirev
tanrmlarr viinetmeliklerde muElak
ifade edilirken. bazrlannrnki ise
herhangi bir metinde vazlh olarak
ortaya konmam$tlr.
Omek: igletme Mtidtirltiklerindeki
Bakrm igleme Amiri tinvanr ile ilgili
olarak; varhSr, ihdas gekli, kimler bu
gorevi hangi gartlarda yapabilir, yetki

ve sorumluluklarr nedir ne de$ildir
ttiriinden herhangi bir yanh metne
rastlayamryoruz.

Yine aynl gekilde Miidiir
MuavinliSi tinvanrn, yetki ve
sorumluluklarr daha net ortaya
konabilir. Yani Miidiir Yardrmcrsr'nrn

btitiin yetki ve sorumluluklarr

igerisinde

illerde ( rimek; Ugak, Siirt, Burdur,

:

isl. ve Tic. Miiessese Miid.
-Y.T. isl. Bolge Mtid. -Y.T. isl. Mud.
- Y,T. Ahm $efliEi ( sadece ahm
yaprlan noktalar icin )
MUessese MiidiirlUf,ti'niin aynr
a - Y.T.

Gaziantep, Amasya v.b.), drgiitleme
ve organizasyondaki gUglUkler,
- $u anda bagka hig bir K.i.K'nda

bu tUr bir organizasyon yaplsrnln

- Mevcut (A) Grubu Y.T. igletme

mevcut olmamasr,
- Bu tip organizasyon yaprsmm, il
dtizeyinde drgtitlenmeyi esas alan

Miidiirliiklerinin, Y.T. igletmeleri

Bakanlrklarrn tagra tegkilatr

Bdlge MUdiirlii$ii,
- Mevcut (B) Grubu Y.T. iqletme

Tekel Genel

gekilde kalmasr gartr ile

:

Mtidilrliiklerinin, Y.T. igletme
Mtidiirlti$i,
- igletme Miid. i9 hacmine sahip
olmayan ve sadece ahm ambarlama
yaprlarak tiiti.inlerin krsa siirede sevk
edildiSi ahm noktalanrun, Y.T. Ahm
$efligi qeklinde organize edilmesi ;

-Uygulamada

B0lge

cirgUtlenmesinde gdrtilmekte olmasr;

Miidiirliigi gibi iiretim

noktalan esash yaprlanmada daha gok
faaliyet noktalan esash bir drgtitlenme
yapsr gciriilmesi,
-

Gdrev yapan personelin (dzellikle

ilge igletme MiidtirlUklerinde )
ticretlerinde dnemli miktarda
diiqmelere neden olacaSr gibi

tamamen igletme Mtidtirii'niin
insiyatifine terk edilmemelidir.

MiidiirlU$ti'niin,

Miiessese
Miidtirlii$ii tizerinde bir gdriintii arz

hususlardan rittirti hayata gegirilmesi
ve uygulamada verimlilik saglanmasr

Devlette siireklilik ile egit pozisyonda
olanlara egit dtizeyde ig verilmesi ilkesi
uygulanmahdrr.

etmesi.

gtig olacaktr.
c - Y.T. isl. ve Tic. Mtiessese Mtid.

Hatta organizasyonda, "ydnetim
birli$" ilkesi gere[i benzerve birbiriyle
koordineli gahgan gubelerin birlikte, bir
Miidtir Muavini nezaretinde gahgmasr
dahi koordine edilerek, atamanrn bu
gekilde yaprlmasr daha uygun olabilir.

Ornek:

iti Vtiaur

Yardrmcrlrsr
kadrosu bulunan herhangi bir (A)
Grubu igletme Miidtirliigi'nde Yaprak
Tutun, Ahm, Bakrm, igleme, Stok,
Safi g, Yatnm gubeleri bir yardrmcrya,
Personel, Muhasebe, idari igler,
Ticaret, Bilgi iglem, Gtivenlikv.b. gibi

- Mevcut yapr igerisinde
krrtasiyecilik ve biirokrasiyi
artracaSmdan,
- Hali hazrrdaki (A) Grubu igletme

MiidiirlU$U sayrsrnda Brilge
Miidiirlilsii ihdas edildi$inde, bunun
Devlet Personel Bagkanh$'ndan onay

alma ihtimali zayi oldu[undan
bugtinkii organizasyon yaplsl
igerisinde gergeklegme olasrhgr azdrr.

Ancak; MUessese Miidtirlti$ii, bir
Genel MUdiirliife ddntigtiiriil0r veya
Mtiessese Mtidiirlilgti lagv edilerek

galrgmalrdrr. Vakra bazl igletme

Bdlge MiidUrlUkleri direk Genel
Mtidtirli.iSe baflandrgr takdirde,
bugtinkti (A) Grubu igletme
Miidtirli.i$ sayrsrndan daha az olmak

Miidtirltiklerinde benzer bir uygulama

ve belli bir bdlgeye hitap etmek gartryla

gubeler diSer yardrmcrya baf,h olarak

vardlr. Ancak bu, pratikteki
zorunluluktan yola grkrlarak, tamamen
kargrhkh objektif iyi niyetlerle ortaya
konan ve yasal dayanaktan yoksun bir
icraattrr.
Krsacasr; gubelerin verimli ve seri

gahgabilmesi igin benzer faaliyet

gdsteren gubeler grubu tek bir
yardrmcrya ba$lanmah ve bunun
referansr da sadece pratik olmamah,
yasal dayana$a kavugturulmahdrr.
4 - Yaprlarunadaki aksakhklann

giderilmesi igin giiztim iinerilerimiz:

A ) Bugiinkii iirgiit yaprsl

$
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hayata gegirilme olasrh[r yUksektir.

b - Y.T. isl. ve Tic. Miiessese

il Mridrirlrigriilpe Mudiirliigii
Miiessese Miidiirliif,ii'ntin aynr
gekilde kalmasr qarfl ile :
- Mevcut il merkezlerinde kurulu
i9l. Mtidiirltiklerinin, Y.T. igletmeleri

Mridrirlugu- Y.T. i$|.
Y.T.

itl.

il Miidrirlugti,
-Mevcut ilge Merkezlerinde kurulu
iql. Mudurluklerinin ise Y.T. iql. Ilge
Mtidilrliigi qeklinde organize edilmesi,

- ll merkezlerinde, Y.T. ile ilgili
bakrm, igleme ve iiretim olmayan

- Y.T.

itl.

Bas. Mud.-Y.T. isl. Miid. -

Y.T. Ahm $efliEi

Miiessese Mtidi.irlU[ti'niin aynr
gekilde kalmasr qarfi ile

- Mevcut

:

il merkezlerinde kurulu

(A) Grubu iqletme Mtidi.irliiklerinin,
Y.T. igletmeleri Bagmiidtirlti[ti'ne
ddntigttirtilmesi,

-

Mevcut ilqe merkezlerinde

kurulu iqletme Miidtirltiklerinin, Y.T.
igletme Miidiirliisii geklinde kalmasr
(ig hacmi btiyiik olanlara, iglerin seri
yiiriitiilmesi agrsmdan mtistakil biitge
ve MiidUr Muavini kadrosu tahsis

edilebilir),
- iqletme MUd. ip hacmine sahip
olmayan ve sadece ahm ambarlama
yaprlarak tiitiinlerin kma siirede sevk
edildi$i ahm noktalannrn, Y.T. Ahm
$efl igi geklinde organize edilmesi,

- Mevcut organizasyon

yaplsl

igersinde, hem organizasyon ilkeleri

hem gegmiqteki Merkez Miidtirltil'ti

kavramr yerine uygun bir iinvanrn
ihdas edilmesi,
- Hiyerargik yapr iqersinde Amir -

Memur dengesinin saflanmasr,
- Aynca bu <irgtitlenme yaprsmda,
Tekel'e ek bir kiilfet getirmeyerek,

sadece

(A) Grubu

igletme

Mtidtirliiklerindeki "igletme Miidtlrti"
iinvanrnrn iptali ile Bagmiidiirltik

TUTUNEKSPERLERi

onnxrGi
sULTnui
iinvanlanmn ihdasr suretiyle problemin
halledilmesi,

-i9 hacmi ydnu ile igletme
Miidiirliisii kurulmasmr hak etmeyen
alrm noktalannln, Y. T0tUn Alrm
$efligi geklinde cirgiitlenmesi, hem

Bu da Mtiessese MtidtirlU$Une ba[h
igletme MUdUrlti$ii sayrsrnda arflga
neden olacaktrr.

- Kendi iginde garprk

bir

organizasyon yapsma neden olacaktr.

Miiesseselerin birer Genel Mtidiirliik
yaprsr igersinde yeniden ele alnmasr
ve drgtitlenmesi; faaliyet alaruna giren
ttim hizmetlerin, siiratli ve rasyonel bir
gekilde yiirtitiilmesi, bunun yarunda

gahqanlann iicret ve Ozltik haklarr
ydntiyle motive edilmesi, yeni bir

konmasr, hem de iglerin gef tinvanh
memurlar tarafindan yiirtitiilmesi

Omek : Yiiksek rekoltesi, bakrm ve
Grubu
Giimtighacrkdy Y.T. igletme
Mi.idiirliigii ile halen organizasyon

neticesinde kadro tahsisi vb. yrinlerden

gemasmda yer almayan, fakat idarenin

idareye tasarruf sapladr[r gibi,
organizasyon yaprsr da herhangi bir
bogluk brrakrlmadan ug noktalara

faaliyet gdsterdigi Kuyucak Ahm
Noktasr'nrn da Y.T. Ahm $efli$i
geklinde organize edilmesi

5 - Sonuc :
Ydnetim
si.irecinde,
organizasyonun ne kadar 6nemli

kadar tamamlanmrg olacaktr.

durumunda, hem iglerin seri ve sa[hkh
yiirtiti.ilmesi, hem de gahgan personelin

baSll alrm noktaslndaki birimin adrnrn

- Mevcut yapr igersinde,

Devlet

iglemesi olan (B)

Personel Ba$kanlr$r'ndan onay
alabilecek ve gcizi.ime en yakrn
organizasyon yaprsr olmasr gibi v.b.

dzltik haklarr ydntinden

agrlardan hayata gegirilme olasrhSr en

politikasrnrn geligtirilmesine uygun
olmayabilir. Omek : Kozluk, Silvan,

ytiksek organizasyon geklidir.

Yalmz bu <irgiltlenme yaplsl

yeni

dengesizliklere neden olabilecelctir.

- ig

hacmine uygun iicret

heyecanla aktifbir drgi.it ikliminin tesisi

agrsmdan gok uygun olacaktr.

oldugu son deprem felaketi esnasmda
biittin boyutl arryla ortaya grkmrgtrr.
Aynca ISO tarafindan agrklanan
500 sanayi kurulugu iginde, 1998 yrh
kar eden girketler listesinde birinci olan
Tiirkiye Krimi.ir igletmeleri'nin Genel
MiidiirU, l0 sene 6nce zarar eden bir

i$letmenin,

l0 yrl

sonunda zirveye

kurulurken, nerelerin Bagmiidiirllik,

Kahta, Tagova, Erbaa, Tavas, Tuzla
v.b. (B) Grubu iqletme Miidtirliiklerine

nerelerin igletme MtidtirlUsii ve

vekaleten veya kadrolu Tiittin

nerelerin Y.T. Ahm gefligi olabilecegi
hususlan, drg mildahalelere meydan
vermeyecek gekilde gok net, agrk ve

Teknol oj i Miihendisi atay ar ak, bunlarr

verdirdigimi z taktir de, emeklerinin

saplam esaslara ba$lanarak yasal

kargrhg iicret alamadrklanndan dolayr

organize eksikliklerinin acilen

gtivenceyle tespit edilmelidir.

iqe kargr motive olmalan gok zor

giderilmesi gerekmektedir.

olabilir.

Bu amagla Mtiessese
Mi.idtirl0$iimiizden Miiessese Miidiir

d ) Y.T. i$letmeleri ve Tic.

Miiessese. Mtid. - Y.T. i$1. Mi.id. - Y.T.

itl. gefligi
Miiessese

gef pozisyonu adr altrnda hizmet

- Kurulacak

organizasyon

yaprsmda, yetkilerin yerele dagrttlarak

Miidiirltigii'ntin

aynr

iglerin seri ve saShkh ytirtttilmesi

- Mevcut il merkezlerinde kurulu
(A) Grubu igletme Mtidtirltiklerinin

yaplsl, bunu tam sa$lamalcta verimli

gekilde kalmasr gartr ile

saglanmahdr. Bu gekilde organizasyon

:

aym gekilde kalmasr,
- Mevcut ilge merkezlerinde kurulu

igletme Miidtirliikleri ile halen bir
faaliyetin oldugu fakat organizasyon
gemasrnda yer almayan baph ahm
noklalanrun Y.T. Ahm gefligi geklinde
organize edilmesi,
- Mtiessese Miidiirliigti btinyesinde

yeni

organizasyona gidilmesi
talebimizin bir nedeni de Miiessese
MUdtirliigti'niin yogun olan

ig

hacmini

azaltmakhr. Oysabu gekilde; halen (B)

Grubu igletme Mudtirlu[u olup (A)

Grubu igletme Mtidiirli.igti'nden
biiyUk ig hacmine sahip (B) Grubu
Igletme Mtidtirliiklerinin, zamanla
iglerin seri ve saglrkh ytirtitiilmesi
amacryl4 igletme Miidtirliifti geklinde
hizmet vermesi kagmrlmaz olacaktrr.

olmayabilir.

- Buna benzer bir

oturmasmln nedenlerinden biri olarak
da "organizasyon yaplsnt baqtan agaSr
de$iqtirmek" geklinde izah etmigtir.
Bu itibarla, konumuz olan Y.T.

iqletmeleri ve Ticareti Mtiessese
MUdiirliiSii'ntin 0rgi.it ve iglem olarak

Yardlmcrsr, Bakrm igleme $ube

Miidiirii, Personel gube Miidiirti,
Genel Mtidiirltik A.P.K Daire
BagkanlrSr ve Personel Daire
Baqkanlrsr'ndan birer uzman ile

ilge

gerekirse taqradan da deneyimli bir
yetkilinin katrhmryla oluqacak bir heyet

merkezlerindeki Y.T. birimleri, bakrm

marifetiyle yeni organizasyon yap$l

organizasyon

yaprsr ( 1986 yrllarrnda
igletme amirliSi qeklinde

idi

),

olugturulmahdrr.

Mtiessese MiidtirlUpiimiizce dnceki
yllarda uygulanmtg, daha sonra Genel

Bu qekilde, kurumun hiyerarqik
zincirini olugturan her halkadan yeterli

MildtirliiIUmUzce uygulamadan

katrhm sa$lanarak, gdzden kagabilecek

kaldrnlmrgtrr.

hususlar igin bagrnda dnlenecek,
sa$hkh, rasyonel ve siirdiirtilebilir bir

e

) Tercih edilen organizasyon

yaplslna uygun

Miiessese

Mtidtirlti$ii'niin temel gdrevleri ve
gahgan personelin grirev, yetki ve
sorumluluklannr igerir ydnetmelik de
bu galrgmalar esnasrnda
hazrlanmahdr.
B) Uzun vadede : En saShkh

griztim olarak; sektdr bazrndaki
organizasyonun merkez holding
btinyesi igindeki yerinin sa$anarak,

yapr tesis edilebilecektir.

Kaynakga:

l-

DOYDUM Hikmet, Mazruf,

Yrl:3, Sayr: 15, istanbul 1999.
2- BERBEROCLU Giineg,
Ycinetim ve Organizasyon, Anadolu
Un. Yayrnlan, Yayn No: 15, Eskigehir

Ekim 1996.9
Kasun
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TUTUNEKSPERLERI
DERNEGi

ntiLrnNi
Pythium tiirleri tiittin bitkisinde
gtikerten hastahlrna neden olurlar. Bu
hastahk tiitiin yetigtirilen her yerde
gdri.iltir. Pvthium tiirlerinin neden
oldu$u gdkerten tiitiinde kaydedilen ilk
hastahktrr. 1900 yrhnda Java'da rapor
edilmig, birkag yrl sonra Amerika'da da
gdriilmilgtiir. Fidelikte hastahprn neden
oldulu kayplarrn miktannr belirlemek
zordur, gtinki.i bu kayrplar golunlukla son

PYTHIUM

konukgu gdvdesi veya kiikiine direkt
penetrasyon ya dayaralar yoluyla girig
yapar. Konukgu dokuda hrzla kolonize

Belirtileri: Fide yetigtiriciliginin her
safhasmda gtikerten gdriilebilir. Fideler

olur. Enfekteli dokularda solgunluk veya
yumugak giiriikliik gtiriiliir, buna neden
olan fungusun salgrlandr$r pektolitik ve

ddniigiir. Birkag gtin iginde korteks
tamamen gtiriir ve fide 6liir. Ihk, kuru
gartlarda giivde leryonlarrrun bir krsmr

genigleyemez

ve bitki

normal

geligmesini siirdiiriir. Bazen ilk belirti

kdk giirtiklii$ii qeklinde gilrtilebilir. Bu

durum

Pythium spp'den
kaynaklanabileceIi gibi, gevre

gartlanndan da kaynaklanabilir. Enfekteli
kdkler agrk kahverenkli ve susuz kalmq

odenserpit@hotmail. com

Qeviri:Compendium of
Tobacco Diseases
H.D.Shew; G.B.Lucas

gibi goriiniirler. Bu agamada, kdk
korteksi vaskuler dokudan kolayca
ayrrlabilir. Korteks doku mikroskop ile
incelendi[inde fungus oosporlarrnrn

giiriikli.i[ii bazr gartlarda nadiren grirtiltir.
bitkilerde enfeksiyonlar golunlukla
kdk uglarrnda srnrrh kalrr ve kdklerde
nekroz olugumu ile sonuglant. Bazr
Yagh

topraklarda dikimden cince fungisit
uygulamasr hastahpr dnler.

Qdkerten ve diger Pythium
hastalrklarr gok farklr srcaklrk
derecelerinde gdriilebilir. Tilttin
dokusunda da Pythium tiirlerinin
de[igebilen en dnemli tizellili srcakhk
olup tiirler arasrnda difer ekolojik

lekelerle kaplarur.

arasmda olmasr gdkertenin geligimini

Etmen : P.ultimum ve
P.aphonidermatum
Pythium cinsi, Ooomycetes srnrfi,
Peronosporoles takrmr ve Pythiaceae
familyasrna dahildir. Bu cinse ait en az
13 ttir toprak habitantrdrr ve tiitiin
kriklerinde gdkerlene neden olur. Birgok
tiir benzer belirtiler verir ve go$u zaman
hastalrklr bitkide birden fazlatir zarar

yapil.

Tiitiinden izole edilen iki ttir

engellenir.
1999

seliilotik enzimlerdir. Pythium ttirleri

genellikle yaglr bitki dokulanna
saldrrmaz. Yaglr bitkilerde gdvde

bitkilerin yapraklarr solar ve klorotik

24"C iken, !.aphonidermatum igin
srcakhk 35"C ye grkmaktadrr. Biittin
tiirler Patates-Dextrose-Agar (PDA)
ortamrnda geligir. Ancak bazr tiirlerin
geligimi dtigtik PH derecelerinde
rasu - Aral*

gimlenme borusu veya zoospor'larrn
olugumunu tegvik eder. Fungus hifleri

6zellikler birbirlerine benzerdir. Ytiksek
toprak nemi, srk dikim, anormal srcakhk
gartlan ve
PH'nrn 5,5-7,5

varhgr kolayca gtiri.ilebilir. B6yle

P.ultimum ve P.aphonidermatum' dur. !.
ultimum igin optimum geligme srcakhlr

10

kdkleri veya tohumlarr tarafindan
salgrlanan eksudatlar oospor ve
sporongia'larrn gimlenmesini ve

bitkilerde % 20 kayrylara neden olur,
bitkilerde ciicelegme gtiriiliir.

genellikle toprak yi.izeyine yakrn

T.E.Y.O. O$retim
Uyesi

ti.irleri toprakta saprofit veya

fakiiltatif parazit olarak yagarlar. Topraka
ve bitki artrklarrnda besin maddesi
bulabildikleri stirece canh kalabilirler.
!,ultimum'un sporangia' larr uzun siire
canh kalabilen yaprlardr. Geligen bitkinin

iir0ne yansrmaz.Ytne de fideli}te ortaya
grkan maddi kayrplar oldukga ytiksektir.
Bazr tarlalarda ktik ve gdvde giiriiklii[ii

krsrmlardan hastalanrrlar, bu krsrmlar
kahverengi yumugak giiriikliik qekline

Yrd.Dog.Dr.
Serpil ODEN

Havat cemberi ve Enidemivoloiisi

Bthium

toprak

arttrrrr. Yiiksek tuz oram ve kdk ur
nematodlanrun enfeksiyonu da Pythium

hastahklarrnrn giddetini arttrrabilir. Bu
fungus ttirleri toprakta, bitki atrklarrnda
ve sulama suyundayaygrn olarak bulunur
ve bitkiden bitkiye yayrlabilir.

Kontrol
Bagarrh bir fidelik bakrmr gdkerteni

dnlemenin ilk gartrdrr. Fidelik topralr
kuru olmah ve iyi havalandrrrlmahdrr.
Toprak fungus ile bulagrk ise fidelik metil
bromid veya kloropikrin ile ilaglanmah
ve stcak buhar uygulamasr ile dezenfekte

edilmelidir. Qrikerten fidelikteki
bitkilerde ciddi kayrplara neden olabilir.
Fidelikte ve tarlada metalaxyl uygulamasr

hastah[r kontrol edebilir. Hastahk
Yo2A'ye varan iirtin kayplarma neden
olabilmektedirg

rUr0x nxspBnr,BRi
nrmreGi
sULTBxi

Kayrtlara gdre 1998 yrhnda

oldufunda ABD'ndeki fabrikalarda

Rusya'daki sigara sat4lan 7o5 oramnda
aftuak245,5 milyar adete ulagmrghr. Bu
arhg yurt iginde iiretilen ve yurt drgrndan

tiretilen sigaralan tercih etmektedirler.
Bu tercih, sade bir Rus vatandagrrun
btitgesi igin agn bir yiik olugturmaktadrr.
iginde 20 adet sigara olan bir paket

ithal edilen sigaralann miktarrndaki
beklentilerden daha fazla bir artl$tr.
Ancak ABD'ndeki sigara fabrikalannda
iiretilen sigaralann pazar payr 1997

AMERIKAN
HARMANLI
SIGARALARIN
RUS

PAZARINDAKi

cELiSirui

yrlrnda %13.6 iken 1998 yrhnda

dolara egde$er

igin dnemli bir pazar olmugtur.1996

Rublesi'nin degeri, I 998 Agustos'unda
16 sent iken 1999'un Mayrs ayrnda 4
sentin de altrna gerilemig; Ruble'nin,
satrn alma giiciindeki hrzh dtiqilg ve
birgok kamu kurulugu ve ticari firmada

yrlmda 36 I milyon dolar degerindeki I 7

milyar adet sigara Rus pazarrna girmig
ve 1995 yhndaki diizeyin d0rt misli
t2erine grkmrgtrr. I 996 yrh ABD'nden
Rusya'ya yaprlan direkt sigara ihracatr
igin bir zirve yrh olmugtur. Rusya'ya
yaprlan direkt ihracatrn yaru srr4 dnemli

Para krizinin ardrndan Rus

ticret cidemelerinde gdriilen gecikmeler,

milyonlarca Rus'u bir nakit krizine

miktardaki sigara ticareti,

sokmugtur. Bu durum Amerikan sigara
safi glanndaki diigtigtin ana nedenidir.

Belqika'daki transit limanlara kaymrgtrr.
Rusya ABD'de tiretilerek ihrag edilen

sigara igen insanlan g<irdilklerinde

65 milyar sigararun 26.2 milyarlk
krsmnr alarak Japonya'dan sonra 2.

muhtemelen gagkrnhk gegirirler. Ruslar,
MARLBORO sigarasr igiyorlarsa turist

bir

Diger pazarlardaki problemlerle
ylrun sonlannda Ruslara
yaprlan satrglardaki dtigiig, toplam ABD
sigara satrglan tizerine bir gcilge
dtigiirmiigttir. ABD'nden direkt
Rusya'ya yaprlan sigara ihracafi , I 998

yrlrnda %29.4 azalarak7.25 milyar
adede gerilemigtir. Ancak 1998 yrh

boyunca Rusya'daki Amerikan

Ttitiin Teknoloji
Miihendisi

I

goSunun paketi, 14 - 20 sent arasrnda
degigen fiyatlara elde edilebilmektedir.

beraber, 1998

TEKDEMIR

sigarasr, yaklagrk

maliyeftedir. Buna kargrhk yurt iginde
tiretilen dtigiik kalitedeki markalann bir

Yoll.7' ye gerilemigtir.
Rusya, son yrllarda, ABD'ndeki
sigara fabrikalarrnda iiretilen sigaralar

bUytik Amerikan harmanl sigara pazan
haline gelmiqtir.

Qeviri:
Necmettin

MARLBORO ya da WINSTON

sigaralanrun satrqlan, bu miktann iig
mislinden daha fazla idi. Agrktrr ki,
Rusya'ya talsis edilen yiiklemeler, I 998

yrlrnda Belgika'ya yaprlan ABD
ihracatrnrn iigte birinden fazlaydr.
Belgika'ya yaprlan Amerikan sigara
iluacatuln 1999 yhndaki miktan, 1995
yrhndaki 7l milyar adetlik en yiiksek
ihacatln hemen hemen yansr olmasr
muhtemeldir.

Amerikall turistler, restoranlarda

gansh olabilir. Rus erkekleri pahah

olmayan bazr markalan igtiklerinde
biitiln restoranr tuhaf, keskin bir koku
sarabilir. Bu koku, Amerikahlar igin
sorun olabilir ve bazr Rus restoranlarmr
ziyaret ettiklerinde gok olabilirler.

Diger Qokuluslu girketler,

iiriinlerinin kalitesini geligtirmeye
gahgmaktadrrlar. Rusya'da yaprlan

Amerikan harmanlr markalarrn
tiretiminde, bir artrg olaca[r tahmin
edilmektedir. gark tipi ve Siyah
tiittinden yaprlan daha eski markalar,
diigtik fiyatlarl4 bu pazann biiyiik bir
krsmmda varhklanm stirdtirmektedirler.

Holland4 Almany4 ve Brezilya'dan
Rusya'ya yaprlan sigara itvaca,u 1997
yrhnda artmrg, 1998 yrhmn sonlannda
ise gok belirgin bir gekilde dtigmiigttir.
Hollanda veya Alman fabrikalannda

iiretilen Amerikan markah sigaralar,
neredeyse Richmond, Virginia veya
Kuzey Carolina gehirleri civarrnda

TOBACCOREPORTER

Rus ithalatgrlan, direkt Amerikan
limanlannda yaprlan yiiklemelerin 7o48
azalwak T .2 milyar adede gerilemesine
kargur, I 997 yrlurda 32 milyar Amerikan
sigarasnm tilkeye girdi[ini bildirdiler.
Belgika'daki transit tiiccarlara yaprlan

nezinlxrq99

Amerikan sigara ihracatrnrn go[u

Amerikan markalr

Rusya'yakaydr.
Rns sigara tiryakileri, alacak paralarr

igermezler.

bulunan fabrikalarda doldurulan
paketlerdekiler kadar, Amerikan tiitiin

yapragr igerebilmektedirler. Buna
kargm, Brezilya fabrikalannda iiretilen

sigaralar,
harmanlarrnda Amerikan tiitiinti
Kasuo
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TOTUNEKSPERLERi

ormrnGi
gIILTnNi

Rusya Federasyonu, 1998 yrhnda

iilkelerinden gelen mali yardrmlar

komgu iilkelerden sigara ithalatrnr
arfl rmqtr. Ukrayna'dan yaprlan ithalat
1998 ylmda iki katrndan dahafazla
artarak 5.3 milyar adede ulaqmrg, bu

Armavirskaya fabrikasr son yrllardi

ekonomiye gu andakinden daha fazlabir
iyilegme getirebilecektir.

yrlhk olarak

Geligtirilmig kaliteli markalara
gegig, Rusya Federasyonu'ndaki sigara

miktar, 1995 yrhndaki 7 milyar adetle
ulagrlan zirvenin hala altrnda olup,
Ukrayn4 I 998 yrhnda Rusya'run sigara
ithalatrnrn iigilncti 0nemli mal

satrglarrndaki artrga agrkga katkr
yapmr$tlr. ithal edilen bir paket
MARLBORO iqin bir dolardan daha

saglaycrsrydr.

markalann her biri igin bir Amerikan
Sentinden daha az olan gok genig bir

Polonya'dan yaprlan ithalat da 3.5

milyar adede ulagarak iki misline
grkmrgtrr. Bulgaristan'dan yaprlan
ithalatta gdrtilen hafif bir gerileme, 1998
yrlrnda sigara sevkryatnrn 1.2 milyar
adet artmasma yardrmcr olmugtur. Bu

miktar, I 996 yrhnda Bulgaristan'dan
ithal edilen 1.5 milyar adetten daha az
olup, 1995 yrhndabildirilen 17.6 milyar
adedin gok daha alfindadr.

Qek Cumhuriyeti'nden yaprlan
sigara ithalatr, 1998 yrhnda 4.95 milyar
adede yiikselmig, Moldova'dan yaprlan

ithalat ise 1998 yrhnda yaklagrk 4.8
milyara ytikselmigtir. Moldova tiittin
endtistrisini canlandrrmak igin gaba

fazla, pek pahalr olmayan yerli
fryat y elpazesi, golu tiryakinin kendi
btitEesine gdre bir geyler bulabilecegi
anlamrnagelmektedir.

Rus sigara i.iretiminin,

3

milyar adet sigaradan dal

fazla imal etmigtir. Philip Morris'i
Krasnadarkray'daki fabrikasr, so
yllarda ylhk 7 milyar adetten dalnfaz)
sigara imal edebilecek bir kapasitey
ulagmrgtr. Prague yakrnrndaki Phili

Monis tarafindan igletilen etkin fabrik
pek gok Rus tiryakisinin hoglandrt
yiiksek kalitede sigara iiretmektedir.

British American Tobacco, 17.
milyar adetlik bir kapasitesi ola
Moskova yakrnrrdaki Java fabrikasurdr
1 3 milyar adetten daha fazla sigar

yrlda

90

tiretmektedir. British America
Tobacco'nun Saratovskaya fabrikasr is
yrlda 4 milyar adetten fazla sigar

ytkselmesi

uretmektedir. Rothmans Internationa

beklenmektedir. Ancak bu yiikseliqte
Amerikan harmanh sigaralamn paymm
biiytik olacapr, biitiinUyle gark tipi ya
da Siyah tiitUnden yaprlan markalann
iiretiminin dengede kalaca$r tahmin

St. Petersburg fabrikasrnda yrlda
milyar adetten daha fazla sigara ima
edilmektedir. Liggett Grubu'ncr

edilmekte'dir.

daha fazla sigara imal edilmektedir.

ylmdaki

I

1998

80.5 milym adetten daha fazla

olmak iizere 1 999 yrhndayaklaqrk

milyar adede

I

Qokuluslu girketler tarafindan
yaprlan yatrrrmlar, genelde k6rlr

I

igletilen Moskova yakrmndaki Duka
fabrikasnda da her yrl 1 3 milyar adetter

Rusya Federasyonu'nun gayr
mamul tiiti.in ithalat, 1996 yrlrndr

gdstermektedir.

olmuqtur. Bu firmalar, tiretim vergisinin

153 .235

Rusya'run Kazakistan' dan yaptr$r
sigara ithalat\ 1997 yrhnda 4 milyar
adetten 1998 yrhnda 3. I milyar adede
dtigmiig, isvigre'den yaprlan ithalat ise
I .9 milyar adede ulagarak 1998 yrhnda

pegin para

tona yiikselerek bir yiikselig trend

yaklagrk

katrna grkmrgtrr.

Rusya'daki sigara vergisi dtiqiikttir.

Ingiltere'den yaprlan ithalat, 1998

Sigaralar igin friketim vergisi, sigaralann

yrlrnda YolT civannda azalarak 4.15

uzunluSu ve tipine g6re degigir.
CAMEL gibi belirli markah filtresiz
sigaralar igin ttiketim vergisi, 1997

iki

milyar adet olrnug, Almanya'dan yaprlan
ithalat ise 1996 yrhnda, gogunlukla en
goktercih edilen markalara olan talebin

ile

cidenmesi ile ilgili
kurallara uyarak, Maliye Bakanhg ile
igbirliSine gitniglerdir. Bunlaa htiki.imet
igin giivenilir bir gelir kaynag olmugtur.

Diger iilkelerle kryaslandr[rnda,

yrhndaherpaket iginyaklagrk

2 sent

idi.

azalmasrna bagh olarak yaklaqtk iigte bir

I

oramndagerilemigtir.

bandrolstiz sigaxa sat$l yasaklandr.
Birgok sigara tiryakisi, drg iilkede
imal edilen favori markasm almak igin

Dtinyamn btiyUk bir btiliimtinde,
sigara ti.iketiminin aqagrya dogru bir inig
trendi gdstermesinin aksine, Rusya'da
gegen yl butiiketim yaklagrk %5 artarak

245.5 milyar adet olarak kayrtlara
gegmigtir. Bunagd,re; azalan satrn alma

giictiniin, 1999 ytlt igerisinde bir
gerilemeye yol agabilece$ini belirten

Haziran 1997 yitndan sonra

daha fazla Odeme yapmayl

yeSlemelerine ra$nen, ithalata yaprlan
o/o20
tutanndaki Katrna De ger Vergi si,
Rus pazannda yerli sigaraya bir avantaj
saplamaktadrr.

R.J.Reynolds, 1990'lr yrllarrn

gOstergelerin yeniden gdzden

ortasrnda toplam pazann yaklagrk

gegirilmesi gerekebilir. Kaynaklar,

o/ol6'stnt ele gegirmigtir.
Bu firmarun St.

aylardrr maaglanm alamayan bir gok

Petersburg'daki ytiksek kapasiteli
fabrikasr, yrlda yaklagrk 20.1 milyar
sigara imal edebilmektedir.

iggiye, en sonunda maaglarrnrn
verilebilecegini bildirmektedir.
Rusya'mn toplam ihracatr, ithalatrndan

gok daha yiiksektir. IMF ve G7
72 Y* - tcal* 1999

Eletskaya'daki Reynolds fabrikasr da 7
milyar adetlik bir kapasiteye sahiptir.

tondan, I 998 yrhnda 200.90(

gdstermigtir.

Hindistan,6zel finansman ve ticar
dtizenlemeler nedeni ile son yrllarda
Rus tiittin ithalatlrun en ba$ta gelel
kayna$r olmugtur. Hindistan bu tiit0r
sevkryafi ile Rus Sanayii iiriinleri iEir

ddemesi gereken faturanrn bit
bOltimtinii ddemigtir. Rusya'nrr
Hindistan'dan yaptrpr yaprak tUtiir
ithalatr, I 996 yrhndaki 20.7 3 5 tondan
1997 yrhndaki 40.000 tonluk gibi bir
zirve noktasrna ytikselmig; Rusya'rur
ttitiin ithalatr yaptr[r diger Ulkelerder
daha bUyiik ahmlar yapmasr, Hindistar
tarafindan gergeklegtirilen sevkryatrr
1998 ylmda yaklagrk altrdabiri oramnda
dtiqmesine neden olmu$ur. Krrgrzista4

Rusya'ya yaptr$ yaprak tiittin ihracatul
1997 yrhnda 14.300 tondan, 1998

yrlrnda arttrrarak 23.335

tona

ytikseltmi gtir. Qin' den yaprlan ithalat,
22.895 tonaulagarak tig misline grkmrE.

Moldova'dan yaprlanr ise, tigte bir

oranrnda artarak 13.300 tona
yiikselmigtir. Endonezya'dan pahah
olmayan tiitiin ithalatr, ddrtte bir
oranrnda gerileyerek 12.425 tona

TUTtiN EKSPERLERi
oBnNnGi

nUrrrni

digmtig. italya'dan yaprlan ithalat, 1998

saptanmry olan ticari

yrhnda iigte birden daha btiyiik bir
oranda gerilemig; Kanada,nrn

igin, Moldova'nm iklim ve konumu

sevkryatlan, 1998 yrhnda 7.885 tona

ffiin

ekim alanlan

ideal bir yer tegki I ernektedir.

Krrglzistan, Ozbekistan

ytikselmigtir. Bu, bir 6nceki yrl

Azcrtryc:nigin bir 6zellik

ABD'nin 4.460 ton tiittin sevkryatryla

krsal kesimde yagayanlara

ve

ti.itfinti kullanarak

sigara

gdndermiglerdir. Diger eski Sovyetler
Bidifi Cumhuriyetleri, I 990'h yrllann
ortalannda Rusya, sigara ihracatr igin

kargrlagtrrrldrgrnda 6nemli bir

nglayaag gilzdniinde bulundunrlarak

geligmedir.

tiitiin ekim alanlannrn buralarda

Dahagok harmanh sigaralar iiretne
- cured ti.itiin ithalatmda
son yrllarda bir artrg olmasrna sebep
oldu. Qin' in fl ue - cured ffiin sevkyatr

dnemli pazar olmuglardrr. Ukrayna,
Belarus, Azerbaycan, Kazakistan ve
Litvanya'ya gdnderilen sigaralann
toplamr 1995 yrhnda 8 milyar adede

kumlmasrdrr.

ulagnrgtr.

Rusya'mn Klrgzistan'dan yaptr$
tiitiin ithalatr, yaklagrk olarak 1995

Avusturya, isveg ve Finlandiya,
Awupa Birligi'ne tiye olduklannda

gabalan, flue

1998

ylnda

Ug

kattan daha fazla artarak

22.89 5 tona ulagmr gtrr.

Rusya 1997 yrhnda ABD'nde

ise,
ig

belki de

olungmn

seviyesinin i.igte birine gerileyerek 1996

yrlrnda 10.225 tona diigmiigttir.
Ozbekistan'dan yaprlan ithalat, 1995
sevkryatlannrn tigte birinden daha az

sat4larrndaki kayrplarrm dnlemek igin,

eni pazarlar arayrtma girmiglerdir.
Bunun sonucu olugan rekabet, Rus

y

sigara ihracatrrun 1996 yrhnda yaklagrk

iiretilen flue - cured ttittinlerinin 142
tonu igin yeni bir pazar oldu. Ancak
Hindistan'dan gelen flue - cured
tiitiinlerin ABD'den gelen tiitiinlere
gdre iigte bir orarunda daha az maliyetli

merkezindeki bu Cumhuriyetlerden
gelen ttit0n ve Rusya'daki sigara

olarak yan yarryadiigmesine ve 1997
ylmda ise yaklagrk olarak 4 milyar
adette kalmasrna sebep olmug, 1998
yrlrnda da 1.5 milyar adede diig-

fabrikalarr arasrndaki uzakhk maliyeti

mtiqttir.

ABD'nin daha fazla flue - cured
ttitUn satr;l igin beklentilerinin boga

artrrmrgtrr. Harmanh sigaraya gegig
sonucu, Ozbekistan ve Krgrzistan'dan

olmasr

olmug ve 1996 yrhnda 6.965 tona

dtigmUgtiir. Ancak, Asya'nrn

grkacagrru gdsteriyor.

gelen tiitiinler bir kenara brrakrlarak,

Rusya'run $ark tipi ttittin ithalatmn,
I 998 ylmdaki 175.000 tona ulaqan bir
artrgm ardrndan, I 999 yrhnda 140.000
tona dtigmesi beklenmektedir.

Hindistan'dan gelen ve daha avantajh

Tiirkiye'den yaprlan ithalat, 1998
ythnda 10.240 tona ytikselerek onda bir

olan flue - cured tiitiine elilim
verilmigtir. Azerbaycan'dan yaprlan
ithalat, 1996 yrhnda 9.640 tonlayos
orarunda diiqmiigtiir.

oranrnda artml$tlr. Rusya'nrn

Hindistan'rn yanlsra son birkag
yrlda italya, Zimbabwe, Brezilya,

Yunanistan'dan yaptrgr ttitiin ithalatr,
1 996 ylrnda 17 .7 45 tona ulaSuak o/o47
artmasma ragrery 1997 ve I 998 yrhnda

Polonyave Qin gibi tedarikgilerden de
flue-cured tiittin ithalatr gergeklegmigtir. Diper bir bdliirnii ise, Almany4

diigmiigtiir. Yunanistan'dan yaprlan
ithalat, 1998 yrhnda yaklagrk olarak

Hollanda ve Belgika gibi iilkelerden

10.000 tona gerileyerek o/ol9'e

dtigmligtiir. Diper tedarikgilerdeh satrn

almalarda, gegitli takas yapma
ydntemlerinin var olmasma kargrn, Rus
sigara imalatgrlan Yunanistan tiittinii
igin pegin rideme yapma gereksinimi
duyacaklardrr.

transit ticaret yardrnryla ithal

dilmi$ir.

Harmanlar igin daha fazla flue- cured
tiittin ithal etme arzusu, Rus Sigara
Fabrikasr ydneticilerinirL gelecekteki
harmanlarda $ark tipi ve Siyah tiitiin
kullarumrrun daha az planlanmasrna
sebep olacagru gdstermektedir.

Amerikan

Rus sigara ihracatrrun en bagta gelen

ihracatgrsr, I 996 yrhnda Litvanya idi.
Riga, Baltrk Pazarlan igin bir dalrtrm
merkezi olmugtur. Iskandinavya'daki

tiryakilere damak zevklerine g6re
Rusya'da imal edilen Amerikan
sigaralarr cazip geliyordu. Ancak bu

sigaralarr igtikten sonra, onlarrn
kalitesinden hoglanmadrlar. Bu durumda

gemi ve limanlardaki yolculardan,
vergisiz satl$ magazalarrndan uygull
fiyarla satur ahnabile4 Amerika'da imal

edilen markalara geri ddnmtiglerdir.
ABD ve Alrnan sigaralanna artan talep,

Litvanya ve Belarus'a olan Rus
sevkryatlarrnrn 1996 -1998 yrllarr
arasrnda diigmesine sebep olmugtur.

Rusya'nrn tiitiln tlretimi 1994
y/,nda

2.49 4

tondan I 996 yrhnda 520

tona dtlgmiigttir. Daha fazla tiltiin
tiretmek igin bir potansiyel mevcuttur.

markalarrnrn

Moldov4 1980'li yllarda Rusya igin

Krasnadar ve Rostov arasmdaki iklim,

goSunlu$unun, Rusya'da imal edilmesi

en btiyiik belirlenmig tedarikgi idi.

ve Qokuluslu $irketler tarafindan
yaprlan .yatrnmlardaki artrg, bu
fabrikalardan yaprlan ihracatlann

ttittin ekim alanlannr kurmaya olanak
saSlamaktadrr. Bu iklim ve topragn
elverigli oldufu alanlarda, etkili bir
temel iizerinde baqlatrlan, ticari tiittin
yetiqtiriciliSine sahip ABD ve
Brezilya' dan gelen tiitiin iireticilerine

Rusya'datiitiin yetigtiricili$ son yrllarda

azalrg gcistermesine ra$men,
fabrikalarrna yaptl& sevkryatlarda
dikkate deger bir gekilde artrq
gergeklegmig ve bu sevkryatlann

biiyiik

bir bciliimtinii flue - cured tuttinii

olugturmaktadr r.

Rusya'nrn

Moldova'dan yaptrg ttiti.in ithalafi, 1996
yrhnda 13.485 tonla sabit kalmrgtrr.

Moskova planlamacrlarr tarafindan

artacag beklentisini getirmigti. Ancak
diger tilkelerdeki tiryakileriq Amerikan
ya da Avnrpa'da iiretilen yiiksek kaliteli

markalarr tercih etmeleri, ithalatrn
seyrini degigtirmi gir.
Rus sigaralartntn Pazar paylnln
diiqiik oldu$u 0lkelere, Rus Sigara
Fabrikasr Ydneticileri, Amerikan

kazang sa$layacatr olanaklr

gortilmektedir.
Sonug olarak; iireticilere d ahafazla
fi yat verme, daha fazla tiretimi tegvik
etmek i gin gerekli olacaktrrg
f'asun
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TEBIAT' rn (Turizm, Ekonomi,

BIR TOPLANTIDAN

izleruimlen

Bilimsel Araqtrrma, Tanrtma Merkezi)

diizenlediIi Ekonomi Zirvesi Ekim 1999 giinii aynr anda
"Sorunlar - Taraflar - Qiiztimlero'
bagh[r altrndaBakanlann, iggi ve esnaf
temsilcileri ile ihracatgr ve biirokratlann
katrldrg zirve I 5-1 8 Ekim I 999 tarihleri
arasmda Gtiyniik-Kemer/Antalya' da
yaprldr. Zirv ede Ticaret, Turizm, imar

Tanm ve Sosyal Giivenlik konularr

ZIRVESI

stand-by anlagmasr imzalanaca$nt
belirterek "IMF ile anlagmayr uluslar

Giivenlik Bakanr

Yaqar

OKUYAN,UIa;lrma Bakanr Prof. Dr.
enis 6rsuz, TARIM vE K6y igleri
Bakanr Prof. Dr.

H. Yusuf GOKALP.

kafilanlarm baqhcalan: Gazi ERQEL
(Merkez Bankasr Bagkanr), Prof. Dr.
Muhsin MENGITURK (SPK Ba$karu),
Mehmet YILDIRIM (iTO Ba6kanr),

cetateff nteti k@ hotmai

[. co m

r,asrr -

Aral*
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mticadele kararhhgrndan higbir sapma

olmayaca$mr vurguladr ve enflasyor

oranlarrnrn Avrupa Birli[i (AB
kriterlerini yakalayacagrnr ve biitge
agrklanmn azaltrlaca[mr bildirdi. 6na-

Tiirkiye'nin G-20'lere ilavesinir:

(i.U.iktisat Fakiiltesi), Prof. Dr.

Reformunun yeniden yaprlaca[rn.

Erdo[an ALKIN, RECAi Bagkan (62
- gelik iq Sendika Baqkanr), Tavit

belirtti.

(Turizm

Devlet Bakanr Tunca Toskay.
ekonomide zor ve kritik bir drinemder:

Yafi nmcrlan Deme$i Bagkanr), Ahmet

gegildi[ini belirterek, ithalatrmrzrr

ihracatgrlar Meclisi Bagkanr), Ktirgat
TUZMEN (Drq Ticaret Miisteqan),
Prof.Dr. AhmetGoKqnN fi.U. iktisat
Faktiltesi), Siireyya YUCEL 6ZOPN
(Ulagtrrma Bakanhir Miistegan).

Ekonomik Zirve'ye Tekel Genel
Mtidiirliigiinden Genel Miidiir Mehmet
AKBAY, Genel Miidiir Yardrmcrlarr
Niyazi ADALI, Hi.iseyin qETiN,
Muzaffer ARISOY, Ydnetim Kurulu
Uyeleri Sadullah AYGUN ve Taner

%o90'

rntolugturan hammadde ve petro.

fiyatlarrnrn 1999 yrhnda dnceki yrllare
gdre ytiksek oranda arthpm belirterek
enflasyonun muhakkak diigtiriilmesi

gerektiSini bildirdi. Htikiimet,ig
gevreleri, iggi kesimi ve geniq halk
kitlelerinin aynr safta yer almasr

gerekti[ine igaret eden

Toskay.
ekonomik ve makro dengelerin bir an
6nce kabul edilebilir hale getirilmes:

gerekti[ini ifade etti. ihracat

ve

turizm'in ddviz getirecek

ik

en

dnemli

unsur oldu[unu belirten bakan, ihracahr

QAGATAY Personel Daire Bagkanr
Tekin I(AYMAKOGLU, Yaprak Ttiti.in

malm iiretiminden hatta yatrnmmdar
baqladrprnr belirtti.

igletmeleri ve Ticareti Miiessese
Mi.idiirliipiinden $ube Miidiirleri

YaSar Okuyan kiiresellegmenin

Celalettin QELIK, Cavit UQAR" Enbiya

74

imzalayaca,frz"dedi. Onal.
enflasyonunun birinci sorun olaral
devam ettipini belirterek, enfl asyonla

tinemini belirterek, serbest piyasa
ekonomisi uygulanaca[rnr ve Tann

KILICOGLU (Eximbank Genel
Miidiirti), Okan OGUZ (Tiirkiye

A.P.K. Sube Mtidiirti

arasr kurumlar istiyor diye deSil.
igin

halkrmrzrn grkarlarr

Prof. Dr. Mtinir KUTLUATA

KOLETAVIToGLU

TEKEL Y. T. Iqlt.

hayatr panelleridir.

Ekonomik Zirve'ye Devlet

Ekonomik Zirve' ye katrlan
btirokrat, iiniversite, iggi ve esnaf
temsilcileri ve ihracatgr kesimden

QELIK

Genel Mtidiirii Mehmet AKBAY' rr
yapfifr Tanm Paneli ile imar-ingaar
turizm, ulaqtrrma-iletigim ve gahgma

Bakanlanndan Recep ONAL, Prof. Dr.
Tunca TOSKAY, Qahgma ve Sosyal

Turizn Bakam Erkan MUMCU katrldr.

Celalettin

ayri

salonlarda sekttir panelleri yaprldr. Bu
paneller; oturum Bagkanhfrnr Teke,

Ekonomik Zirve' de Devlet Bakaru
Recep 6Nnf, bu yrhn sonuna kadar
Uluslar arasr Para Fonu (IMF) ile bir

tart4rldr.

EKOI{ONII

gtin d$eden sonra " Reel Ekonomi ve
Mali Kesim" konulu ikinci oturum, 1-

Qahgma ve Sosyal Giivenlik

Bakat

getirdip

olumlu sonuglardan tiim dtiny;

SANCAK, Semih TARIM ve Oktay

insanlarrnrn aynl

BIQAKQIOGLU katrldr.
EkonomikZirye' de 16 Ekim 1999
gtinti sabah "iktisadi Dengeler ve
Hedefler" konulu birinci oturum, aynl

yararlanmalarrnr sallayabilmek igir:
tilkelerin kendilerine 6zgti ekonoml;

iilgiide

gergekleriyle ba[dagan politikalar

iiretmek ve geleceSe diiniik hede-

TOTITNEKSPERLERi

nnnxsGi
strLTeNi

stratejilerini belirtmek zorunda

istiyor. ABD'nin dnemi gok biiYiik

olduklannr bildirdi. Sosyal giivenlik

etkidir"dedi.

sisteminin gdkmtiq olmasr ve bunabaplt

istanbul Ticaret Odasr Baqkanr
Mehmet Ytldtrtm, enflasYonla
miicadele, 6zelleqtirme ve yeniden

olarak ekonomiye ytik getirdi[i igin
Sosyal Giivenlik Yasasnm gtkanldt[rnr
siiyledi. Sosyal Gi.ivenlik Reformu'nun

ilk aqamasrnrn kanunlaqtr$tnt, reformu
tamamlayabilmek igin yeni kanun
hazrrhklannrn stirdti[tnii kaydeden
Okuyan bu kanun tasanlannm iki aya
kadar Bakanlar Kurulu'na getirilece[ini

ve

ardrndan

T.B.M.M,'ne

sevkedilece[ini bildirdi.

yapllanmantn
hiiktimetlerin

47 ve

57'inci

Merkez Bankast Bagkanr Gazi
ERQEL, iilkemizde ekonominin,
enflasyon etkisiyle moralinin Eok dtigiik

oldupunu, yaprsal reformlarla
enfl asyonun di.igtiriilmesine yardtmct
olunmasrm belinerek politik ve teknik

programlannda hep oldu[unu belirtereh

grktldt[t zaman
enflasyonun diiqecefini ve iilke

yaprsal de[igimleri bir an 6nce

ekonomisinin oldukga rahatlayaca[mt

gergeklegtirmek zorundaYlz dedi.
Yrldrnm, biitgede faiz yiiki.iniin gok

belirti.

fazla oldufunu, dilnya fiyatlanyla iiretim
yaprlamadr[rndan ihracatln olmadt[n1

konuqmanlarrn bahsetti$ konular ana
temalan olarak:
l.Teghislerin do$ru,
uygulamanm olmadrf,r

tamamlnln

agrdan olaya sahip

Ekonomik Zirve'de

diPer

veya sdzde kaldr[r,
2.Halen Libor +0.10
ve 0.20 ile ahnan dtg

krediler gok pahalt
oldu[u, ucuz faizli dr;
kredi bulunmast
gerekti[i,

3.ihtisas
giimriiklerinin
kurulmasl

4.Uretimin

arttrrrlmast, yabanct
sermayenin gekilmesi

ve iizelleqtirmenin
gergeklegmesi
gereklili[idir.
17.10. 1999 giinii

oturum bagkanltptnt
Tekel Genel Mtidiirti
Mehmet AKBAY'tn
yaptr[r Tartm paneli

Turizm Bakant Erkan Mumcu

iiretim teknolojimizin gok eski

yaprldr, Panelin agrltq
konugmasmr Tanm ve
Kdy igleri Bakanr Prof. Dr. H.Yusuf

Cumhuriyet tarihinde ilk kez turizn igin

oldupunu, dzellegtirmenin bir yrldrr

GOKALP yaptr. Gtikalp, 1950'li

aynlan tanrtrm tldene[inin rekor
seviyeye ulagtrprnr belirtti. B0tgenin
binde 7'sinin tantttma ayrtldt[tnt

durdupunu,

iizellegtirme
idaresindekilerin KiT'lerin ytinetim
kurullarrnda bulunduf,unu, devletin
biirokratlartntn galtgmadtItnt,
biirokasinin mi devleti, devletin mi

yrllardaki tanmla qimdiki tanm arasnda

belirten Mumcu, "Tiirkiye' nin toplam
diiviz gelirlerinin tigte birisini saplayan

turizm sekttiriiniin payr daha fazla
olmahydt, bu konudaturizmcilerle fikir
birli[i i gindeyiz" dedi.

istanbul Universitesi iktisat
Fakliltesinden Prof.Dr. ErdoSan Alkm,
"Segim dtinemlerinde enfl asyonun
yiikseldifiini, IMF'ye ilk bag\rurumuzun

btirokrasiyi ydnettiIinin belli
olmadrftnt, Personel Kanununun
iincelikle def,iqmesi gerekti[ini bildirdi.
Yrldrrrm 2000-2010 yrllarrnda iTO'ya
gdre tek grkrg yolununturizrn oldu[untr"
yaprlacak gahqmalarla 2010 yrhnda

Tiirkiye'ye gok 6nem veriyor,
Tiirkiye'nin bir diinya iilke olmastnt

gerekti[ini belirti.

958 yrhnda olduSunu belirterelq

ABD,

devletin hantal

yaptstndan

kaynaklandrfrm sdyledi. Biiyle giderse

Tanm it

Miidtirliiklerinin

kapanmasurdan yana olduSunu bildirdi.

turizmden 30 Milyar $ gelir Bakan, tartmda yeniden bir
gelebilece$ini, bunlara ek devletin
yabanct sermaye kaptlarrnt agmasl

1

bir fark olmadrgnr belirterek, Tartm il
Mtidiirli.iklerinin personel daprtrmrnda
dengesizlik oldu[unu, personelin 7o
80'inin merkezlerde bulunduPunu,
personelini yapffi, eden ve girigen
durumda olmadrf,rm belirterek bunun

yaprlanmanrn gerektipini, goPu

gtirevlerin iizel sektdre aktanlmasml
devletin kontrol ve denetimi sa$layan,
Kasun
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TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

organizasyonu kuran

bir

sdrev

tistlenmesini ve cizel sektrirtin Iniinti
agan bir yaprda olmasrnr

..Tianm

ve

GOKALR

vurguladt.
Kdy igleri Bakanr H.yusuf
haztrlanan projeler ve

kanunlarrn oldu[unu belirtti. Uretici
birlikleri kanun tasla[r konusunda
F.O.A. ile birlikte gahgrldrlrnr, d6ner

sermayeye

iqlerlik kazandrrmasr

gerektiIini, TiGEM'in

(Tarrm

igletmeleri Genel Mtidiirliigii) igleme
ile ilgili olarak dzel sektdre agrlaca[rnr,
tanmsal iiretim ve igleme alanrnda

ortakhk ve iiretici birliklerinden sonra
Milli Stit

konseylerin kurulacaSrnr,

yrhndan sonra tanm, rn ihmal edildifini;
bir toprak yas amranolmadrgrnr, Tanm

ve Kriy igleri Bakanhlrna biitqenin

uygulandrgrnr bildirdi. 1999 v:Jr:
55.000 ton ihracat ve 55.000 tor:

o/o2'sninaynldr!rru

tiiketim olarak toplam 110.000

belirterek,,geligmig
Ulkelerde giftlikler bir sanayi kurulugu

ihtiyaca kargrhk rekolte 257.000 ton, :.

niteligindedir. Ulkemizde organiie
sanayi bcilgel erinin o/o62'sinin

1

.

Srnrf

tartm arazileri iizerine kurulmugtur,,
dedi. Uzunlu, tanmda K.B.D.H.'nrn

1.429 $ sanayide ise bunun 3.3g7
$
oldupunu belirterek, tanmln sanayive

yaklagtrrrlmasr gerektipini, slvit
istihdamrn Yo45, inin tanmda oldu[u
halde bu kesimin milli gelirden aldrlr

konseyi

payn %ol 5 oldulunu vurguladr ve 1 99g
yrh sonu itibariyle, Tiirkiye'nin tanm

Hayvan ve Et Konseyinin kurulaca[lnr
vurguladr. Urlinlerin fi yatlarrnrn paiite

ithalatgrsr bir iilke oldu$unu bildirdi.
Vedat UZTINLU tanmr bilmeyenlerin,
tanmla ilgili uluslar arasr anlagmalara

Milli Siit Fonu olugturulacagm,
ABD'de 1800'lerde kurulan Canh

ydnetimine grire bir yrl dnceden

agrklanaca[rru belirten GdKALp, stok'a
iiretim yaprlmamasr gerekti[ini bildirdi.
Tiitiinde ktimiilatif zarann g50_900

trilyon oldulunu, gay ve findrk'da
iiretim fazlahpr bulundugunu, gay' rn
mandalin4 c;eviz, kar a y emiq, kugbumu,

kivi gibi <inemli
alternatifleri oldugunu; bir ara 50.000

karaa[ag ve

ton gay ihrag edildi[i halde, alfatoksin
ve ktif grkrnca ihracatrn durduEunu

belirtti.
Tarrm panelinde konugan, Tanm ve

Ktiy igleri Bakanhpr TAGEM Genel
Miidtirii Vedat UZUNLU. 1980

17.08.1999 Salr gtinii meydana
gelen deprem nedeniyle bizlerle
ifgilenen, duyarhk g<isterip acrmrzr
paylagan, sevgi ve desteklerini
esrgemeyen;

TUTUN
EKSPERLERi
DERNEGI - TUTTIN EKSPERLERI
VAKFI Bagkan ve ydnetim kurul
iiyeleri ile geqitli yerlerdeki y.T.igletme

Miidtirltisii

- Sigara Fabrikalan _
Mtiessese Mtidtirliigiinde gdrevli her
kademedeki Meslektaglarrm ile Tekel
Personeline gok tegekktir ederim.
28.W.1999

imza atfiptr:,, ozel sektdriin tarrm
alanlna girmesini ve bu konuda devletin

gerekli tedbirleri almasrnr belirtti.

Oturum Baqkanr Tekel Genel
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diyen Tekel Genel Miidiirii Mehr:,
AKBAY ihracatta rekabet nedenikilogramr l-1.5 $ fiyata kargrl'
iireticilere yaklaqrk 3 $ ortalama

fi,"::

tidendilini ifade etti. fui-

aragtrrmalannrn rinemli olduEur.

srkmfi sr gekildilini belirtti. Ti.ittiniin i
sene igin pariteden mu j

devam etmesi gerektigini parite fiyatrn
oldukga 6nem arz ettigini, ancak 13_14

tutulabilecepini, ancak ondan sonr
parite kullanrlacak diyen B akanZehir
tegvik olamayacapmr sdyleyerek,,Tiir;

Bakanh[tnrn her ne olursa gcireve

aylrk bir stirede ortaya grkan tiitiinde
parite bakrmrndan sorunlar olduSunu
belirterek; enfl asyon, devlet memurlan
maag kat saysr veyatahminlerle parite
yapabilecegini belirtti.

AKBA!

1994

yrhnda 1177 Sayrh Ttitiin ve Tiitiin
Tekeli Kanununa g6re kota

Mensubu
olmakla hep gurur

duydugum

dernegimizin
alicenap davranrgr
her

nedeniyle

ferdine gahsrnrzda
tegekktir eder sevgi
ve hiirmetlerimizin

kabultinti

rica

ederim.

22.t0.1999
Nihat

EmekliTiitiin
Eksperi

yakmak diinyanrn higbir tilkesinc,
yoktur" dedi. Burdur Bucak'ta bir ta:,
bile mrsrr, yonca, aygigepi tarla,
gdremedilini ifade eden GOKAL.
kotaya devam edilmesini ve Tekel' :
aragtrrmalarrnda ttittintin yerine r.,
ekilebileceSini de araqtrrmasmr istedi

17.08. 1999 Tarihinde Marmara Bdlsesinde
meydana gelen deprem, bUytik can ie mal

kaybrna

"

tiittinde ilag kahntrsrnrn ilerde ihiac.:
trkanrkhk yaratabilecelini vurgulai :.
AKBAY bu konuda igbirli$i ve
-ebirli[i gerektigini, tam kontrol igin c
yardrm veya tiniversiteden yardralmmasr gerekti[ini belirtti.
Tanm panelinin sorular ve yanlt.:
bdltmiinde, sorulan sorulara larg,.
Tanm ve Ktiy igleri Bakanr H.yus_
GOKALR ttirk i.irtinlerinde naturellii
kalktr[rnr, fazla gibreve bilingsiz ili
kullarumr oldu[unu, bu nedenle ihracl

Miidiirii Mehmet AKBAY, Tanm

DEMiRCiOdLU
Hibeyin GUNER
Ttitiin Eksperi

:

yol

agmr$trr. B6lgede gahgan
g.littoO.

meslektaqlarrmrz da bu felaketten gegitli

etkilenmiqlerdir.
Felaketteki yaralann sanlmasr amacryla tiim

meslek gurubumuzu yardrma gagran, tnlann
btitiinlegmelerini sa[layan ve felaketin ardmdan
zarar gciren meslektaglanm va v e banailk
vardrm

elini uzatan Deme$imize gahsrm ve ailem adrna
sonsuz tegekktirlerimi sunar, aynr duyarhhsrn
Di2ce Depreminde zarar gdren arkadaglarrmr-za
da gdsterilecegi inancryla saygrlar iunurrrn.
13.11.1999

O.Ceyhun UYANIK
Ttitiin Eksperi

TUTUN EKSPERLERI

nnnNnGi
gULTnNi

KfEPTOMAN : Qalrna (hrrszhk)
hastahf,rna tutulmug kimse t t)

KLEP'IOMANI: Yun. Kleptein :
galmak, mania : tutku; galma tutkusu.
Psikolojide: Endigeli bir gerilimin eglik
enif,i yineleyici hrrsrzhk davranrgr.
Qalrna iste[i ilebu istef,i bastrmagabasr
arasrndaki mi.icadele galma eyleminin

gergekleqmesiyle

If,trTOIfiASi

sonuglanrr.

Kleptomani nevroz belirtisi saylrr.

tz)

Bazr kimselerin, kendilerine ait

(t)

Edriiliir.
Kleptomani, igten gelen ve stirekli
yinelenen bir itkiyle, de[erine yada
kullarumma bakmakszm egya galmaya

ydnelme e[ilimidir. Gergekte ender
rastlanan bir ruhsal bozukluktur. Bir
kleptoman galdr[r egyayl saklama,
bagkasrna hediye etme yada gizlice
yerine koyma yoluna gidebilir. Ama bu
egyayr kullanmasr yada satarak kazang
elde etmeye gahgmasr gok azgiirtilen
bir durumdur. Kleptomanlar genellikle

galdrklarr qeyleri satrn alabilecek
ekonomik gtice sahip kiqilerdir; egyaya

sahip olmaktan gok hlrsrzlrSrn
kendisinden zevk alrrlar.

QAKMAK
Tiitiin Eksperi
Ba$uzman
rcakmak@hotmail.com

Necati DOGRU

bir

yazrsrnda,

"Yolsuzluk, biitiin soygunlar gibi, su
bagrru tutanlara

dayamyor." diyor.

Emlak Bankasr Genel Mi.idi.irii
Engin CIVAN,rn da yaptrpr
yolsuzluktan mafya babalanna ve hatlrlr

olmayan egyayl gizlice ele gegirmek bazr dostlarrnapay vermedi[i igin
nasrl
konusunda duyduklarr dayanilmaz vuruldu[u ve pastadan pay
ruhsal itki. Kleptomanide, gergek sabit
alamayanlarrn kendisini nasrl
fikrin btitiin temel 6zellikleri vardr. sugladrgrnr gok yakrndan izledik.
Bunlar, ahlak duygusunun tamh$r,
Yani artrk yolsuzluklar sistemlidir.
ansrzln ortaya grkan duygu ve itkiye Sistemin kendine gcire
bir igleyiEi var.
kargr giripilen endiqe dolu mticadele, Buna bir dogentimiz
ad takmrg ve
hrrsrzhSrn yaprlmasrndan duyulan doktora tezini kitap olarak
da
rahatlama ve hemen ardrndan gelen yayrnlamrgtrr. Kleptokrasi
:Hrrszlar
pigmanhktrr. Bu gekilde tanrmlanan Ydnetimi.(a)

kleptomani, bazr sabit fikirlilerde,
melankoliklerde ve geri zekahlarda

Recep

mekanizmasr igletilmeden yaprlacak
yolsuzluSun geri tepti[i, kendi bagrna
devleti 5 milyon dolar dolandrrmak
isteyen kiigiik bir banka gefinin hemen
yakayr ele vermesinden belli olmugtur.

$tiphesiz son 15 yrlda artan
enflasyonun ve gegim zorlu$unun,

halkta da 96riilmeye

baglanan

diiriistliikten taviz verigte birpayr vardr.
Fakat, gergek ihtiyaglarrn da ritesinde,

"bunu da alayrm komgumdan geri
kalmayayrm" psikolojisi toplumda epey
yara agmrgtr.

"ister ihtiyag, ister havaya uyma,
ister materyalist felsefe, higbir gey, para
igin, vatan ihanetini mazur gristeremez.

Devlet igindekiler, Hayali ihracat ve
bagka paravanlarla b<ilticii

gizli drgiitleri
ortak yapmrg, onlarla birlikte 6 milvar
lira gdttirmiiglerdir. "(t
Yolsuzluk sadece kamu kesiminde
olrnamaktadn Sadece kamu bankalanna

da miinhasrr defildir. iqte istanbul

Bir hasta olarak tanrmlanan
kleptomanlar, iginden gelen qalma
ydniindeki zorlamanrn iistesinden
gelemez ve buna kargr koymaya

bozulmugtur.

gahgtr[rnda gittikge artan bir gerginlik
duyar. Qalrna olayrm gergeklegtirdifinde

Halkrmrzrn giiveni gok sarsllmqtrr.
Arhk ne devlete, ne politikacllara, ne

rahatlar.

Psikoterapi, hastah$r yatrqtrrmada

yararh olabilir. Ama bir hrrsrzlk

Bankasr, Tiirk Ticaret Bankasr.'
interbank, Nergis Holding vs. ig ahlakr,

yalmz bizde de[il, diinya gaprnda
{o)

yargtya, nede yasamaya giiveni

kalmamrgtrr. Bu gok tehlikeli ve zarark

bir histir,

giinki.i iimitsizlegen,

srasrnda yakalanmadrkga yada ruhsal
gdkiintti yada bunaltr tedavisi igin bir

gi,ivensizleEen fertte ahlak gdktinttisti

kleptoman yardrm ister.

halini alrr ve gok biiyiik boyutlara
ulagrrsa, iilkemizdeki kayrtlr
ekonomiden daha biiytik oranda bir

psikiyatra gdttiriilmedikge pek az
(3)

KLEPTOKRASI: Sistemli hrszhk.
Yolsuzluk rasgele midir, yoksa

sistemlegmig

midir?

Torpil

baglamrqtrr. Yolsuzluklar pervaszhk

kayrt drgr ekonomiden s6z ediliyorsa,

halk artrk isyan edemez hale gelir ve
Kasun

- Aral*
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zaman hrrsrzrn, ulursuzun,' deyip

Qiinkii riigvet almaya o kadar yatkm
olanlarrmrz var ki! Hem de hayali
riigvetlere... Riigveti alryor, oyunu

boyun biiker. igte bu birtoplum igin gok

tehlikelidir.

"Yolsuzluk bir stire sonra normal
kargrlanmaya baglanrnca, bulaqrcr bir
hastahk gibi yayrlrr.,'

veriyor, sonra da oturup a!hyor.,,(a)
Ve yine Rauf TAMER, sanki bunu

t7)

dofrularcasrna gdyle yazrnrg kcigesinde:

Osmanlr'da kamu ahlakrnrn
bozulmasrna ilk gikayet edenlerden
Fuzuli "Selam verdim, riiqvet delildir

"Onlar segim meydanlannda kaldr.
Ne giizel bir hog sedaydr.
ti.itiine kag para verdin? Ben
-Sen5 bin
gelirsem
lira fazlasrnt verecefim.
bin yetmez...ben gelirsem 7 bin
lira fazlasrnr verecelim.
Bunlar palavra delil....

deyii almadrlar." demigti. Daha sonralan
bu ahlaksrzhk, ahlaki yaprm mbomtaya

-5

galrgan gayri miislim unsurlarca

"Devletin mah deniz, yemeyen domuz,,
sciztiyle adeta meqrula5trnldr. Ancak bu
sdzti sriyleyenin Tiirk olmasr asla
mtimkiin delildir. Bu nedenle hrszhk
yapanlann sawnmalannda bu rjzdevisi

Bilakis rtigveti megrulagtrran.... yani
bizi bireysel riigvetten grkartrp toplu
rii$vete grittiren....e[itici ve cjzendirici

ciimleler."

"Atalanmrz bile devletin mal, denizl'

isteyicilerden bir briliimtiniin sesi de su
beyanatta bulunuyor, tehdit edercesinl:

hakarettir.

Tehlikeli bir gidigle bu s6zti ciddiye

Tevfik, apztnt bozarak isyanrnr g6yle
haykrrmrgtrr.
"Aldrkga al, daldrkgadal, qaldrkga gal...
Kimesordunsaseni, do$uoerapvermediler

Kimialgak kimihrsa kimi deyyusdediler...
Bizim kayda gdre gimdi o mebus dediler...
Siizhaykramrl mantrkise garlahmndr.
Gegmez elebirpaye kavuk sallamaync4

Ki.itsi-i liyakatpezevenk pugolanrndr!,,

(i2)

Tevfik FiKRET ise; t9l2 yrhnda
"Yafma Sofrasr" adh giirinde adalet,
egitlik yolundaki sdzlerini unutan ittihat
ve Terakki Partisine griyle sesleniyor.

'Verirzavalhmunlek4verirnevasa malm
Vticuduru, haydn1 inxidini, hayalini

Biitiin fer-ag-r halini, olancagevk-i balru.
Honurym-mdtgtinmeyin hawrury trclalini...
Vyin efendileryiyirl bu harul i$hasiziq
D0',rnncqtl$mcq@aynrcala kadar yiyin!,,

Riigvetin halka da verildi[ini ve
halkrnda bu riiqveti aldrf,rnr iddia eden
Hasan PULIIR kdqesinde giiyle yazyor.

"Htkiimet pirim vermezse tiiccar

indirece[im, ayltklara zmnyapacagrm,

enflasyonu dtiqiiriip ucuzlu[u
getirece$im, derse, oy alr m t, almazmt?
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meslelimizin iginde bulunan ba:
kleptomanlarrn, o drinemde ,
kleptokrasi ydnetimi yardrmrl
yedikleri herzelerin unutuldulu:
zannedip birer ikiger piyasaya grkrgl.ve higbir gey olmamrg gibi, higbir q:
yapmamrg gibi ortahkta dola$malan ,
arsrzca bir gok makam ve mevkiye ta.

azmak zorunda hissettim. i gte sizle:,
o zantanrn gazetelerinden birkag 6,me,
0t)
y

Tiittinde milyarlrk

Tekel'de 96 milyarlrk vurg_
(Hiiniyet,

29.07 .1992)

Milyarlrk

vurgL

(Milliyet,

piyasasr) giremez..., ESer mali bunahma
diiger de piyasaya girmezsek, bundan en

(Z;aman,30.07.1992)

dedikten sonra "Merctimek" kasasrnda

29.07 .1992)

Ttiti.in mafyasr griziiltii,

gok tiretici zarar gciriir. Htiktimetimiz

dinsizine de bulaqmrg. ,,Faiz haramdrr"

vurgL

(2aman,24.07.1992')

yrlrnda agrlacak piyasaya (ttittin

bunun bilincinde." (ro)
Velhasr l; kokugmuqluk dinlisine de

Tiitiin mafyasrnr kim korur:
(Zunan,10.08.I992)

..

Sahtekar eksperler ortaya grkartrls

(Ozgiir Giindem,

0

1.08. I 992)

Do[u'da 500 milyarhk yolsuzl_

toplanan paralarr gizlice hep faize
yatfian, milyarlarca lirahk dolarr ve
markt faize y atnanlara, 1 4 g kilo altrn
sahibi olanlara ne demeli?
Peygamberimizin;,,Diiriist tiiccar.

bir meslek gurubunun onurunu

gdmiilecektir." hadisi, dtiriistliigiin

mangetlerine taglyan ve ayaklar altr:
aldrran birkag kleptoman; o zarnarL.

embiya, evliya ve gehitler ile

y

alnrz ticcarlarr deli l, her miisliimanr

ilgilendirdi[ini 96sterir. (rz)
Ama ne yazrk ki yolsuzluklar
maalesef sistemli bir gekilde yani
kleptokrasiye uygun bir bigimde
ne kadar

yaplhyor. Hesap sorma noktasrrun en ijst

dtizeyindekiler "Verdimse ben verdim,
ne olmug yani?" diyerek igi kapatryor.

enigteler, kayrnlar, yefenler, yiyenler;
seni yiice divana gdnderirim diyenler,
tencere dibin kar4 senin ki benden kara

dyleyse bu dosyalarr el birli$iyle
kaldrrahm rafa.

"

olmalan tizerine kendimi bu satrrla-

biiytik srkrntrya diiger ve belki de 1993

Bir diperi "benim memurum igini bilir
"Sizin anlayacaprn n, hepimiz " diyerek, "Devletin malt deniz,
kendimizi riiqvete kaptrmrg gidiyoruz...
yemeyen domuz" lain sdziinii bir kez
ille
para,
de
pul
de$ildir
kil daha megru hale getiriyor.
f.iigvet
Igimize gelenleri, aragtrrmadan
Ondan sonra kardegler, damatlar,

sormadan kabul etmek, riigvet yemek
depil midir? Bugiin biri, kalksa vergileri

Qtinkii, hakkrnrzla beraber gerefinizi :
kaybedersiniz." diyor.
Bu sdzden hareketle bir zaman.,

Kendince haklr, toplu ri.igvet

demig gibi stiylemeleri atalartmrza

alanlar ve ahlaksrzhklara tepki
gcistermeyenler goSalmrgtrr. Bu
tepkisizlige tepki gristeren Neyzen

(e)

Hz. AIi (Ra) bir srjziin:
"Haksrzhlrn cintinde e!ilmeyin: -

(Meydan, 29.10.1992)

Ttitiin yolsuzlu[u ortaya grkac,
(Z,aman,2s.ll.1992)
Igte bu haber baghklarryla kosko:
gaze-

kleptokrasi yaplst sayesinde kd,
dcinmeye gabalamrg, yakalananlamasum rollerine soyunmug, kendilenstitten gftmrg ak kagrk gibi gdstermel.,
galrgmr glardr

r. Amabizler ; Bismi I' c.

Bekirhan'da, Sason'da, Giiroymak' vs.vs. yaprlanlarr unutmug depili:

Belgeleri ve foto!raflarr

hale

argivlerimizdedir.

Bu kleptomanlar ytiziinden higb
sugu yokken hesap vermek durumunc.

kalan meslektaglarrmr

b

yazdrklarrmdan tenzih ediyorur:
Aslmda adaletin yanrltrlmadan sonu:

kadar vazifesini yerine getirme,
masumlann aklanmasl agrsrndan fay&
bir olaydrr.
Ama zaman giistermi gtir ki ; ada..

rUrUN rxspnnr,nni
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terazisini elinde bulunduran mele[in
gdzleri bir bezle baghdrr ve krhcr ile
bazen masumlarr da kesebilmektedir.
Yine qu atascizii akhmageliyor: "Arkasr
olan pireye da$r agrnr, arkast olmayan
da diiz ovada yolunu gaqrnr."
Birileri bu iilke igin can verip gehit

LAdalet Refonmru yaprlarak i;ler
a,Jdurct olmah,
2.Kamu bankalm dzelleqtirilmeli,

grirevlisi, hiikiimetteki, gdrevini, yada
unvaruru yada gdreviyle ilgili bir yetkiyi,
kendisi, arkadaglan, akrabalan, yada

3.Mali politikalann kirli ellerce

g6niillii bir iliqki iginde bulundu[u

hrzlandrn lmal 4

mlr

ayarlanmasr Onlenmeli, faize ve borsalza

kiEi ler i gin kullanarnaz

miidahaleler Onlenmeli, igeriden haber
srzdranlar cezalandrnlmah,
4.Segim harcamalanna krsrtlama

ve aynca bu amagla kendi astlan da dahil

galma huylanru siirdiirmtiqlerdir.

I

tedavi ettirmeden: daha Ust mevkilerde

giirevlendirmeye

galrgmak

kleptokrasinin devammr istemektir, bu

sistemin iglemesinden

fayda

beklemeklir.

Bu kleptomanlar orada burada
gizlenip bir m{iddet sonra piyasaya

siirtlmek ve itibarlr mevkilere
getirilmek yerine; tincelikle bir
rehabilitasyon

merkezinde,

psikologlann kontroliinde tedaviye tabi
tutulmah ve bu hastahktan kurtulmalarr
sa[lanmahdrr.

Aksi halde ilk firsatta ve uygun
qartlarda bunlarrn hastalrklarr
depreqecek ve iglerinden gelen itki
bunlarr gal maya zorlay acakr.
"Bir iilkede namuslularda

dilegimle.

.

6.Yolsuzluklara kargr gcisterilecek
tepkinin qiddeti arttrilmalq

7.Oftada

Saygrlarrmla.

bir yolsuzluk izi

gtiri.ilmiigse pegini brrakmamah,
suglanan aklanrncaya veya hapse
atrlmcaya kadar igi takip efrneli, altr iyi
deqilmemiq tek bir dava dosyasr
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(l)Meydan Lar. (l l. Cilt, s. 344)
(2)BiiyiikLar. (13. Cilt, s.6836)
(3)AnaBri. (19. Cilt, s. 142)
(a)Dr. C. Can AKTAN (Politik

bralcnamalq
8.Ihaleler geffaf olmah, hangi igin
hangi mi.iteahhide verilecegi ve hangi
miiteahhidin zengin edilecefii dnceden
kararlaqtrnlmamahdr. ihalelerin btitiin

Yozlagma ve Kleptokrasi)

(5)Yavuz DONAT (Milliyet,
17.03.1993)

(6)Francis Mc Hugh (i9 Ahlakr,

gartlarr gok dnceden ilan edilmeli,

Tiirkgesi TUSIAD- I 992)

anlagma sa$lama ba$lanmah, sonucu da
basrn yoluyla duyurulmah,

21.06.1994)

(7)Avrupa Konseyi (Malta,
(8)Hasan PULUR (Milliyet,

9.Asrl biiytik bahklar yakalanmalr
ve cezalandrrlmall

23.12.1992')

(9)Rauf TAMER (Hilrriyet,

10.Temiz toplumu temiz insanlar

kurabilir. Lider kadrosu doktor ise,

22.0r.1993)

milletin gelecefinin kurtulmasr

doktorun kendisi de hastaysa, hastayr
nasrl iyilegtirebilir? Bu durumda gdztim

15.t2.1993)

imkansrzdrr. " Ozdeyiqini hatrlatmakta

hasta olmayan, temiz, kaliteli liderler

fayda gdriiyorum. gimdiye kadar
yaprlanlarrn aksine, toplumun biiytik
beklentisi de bir 'oTemiz E1ler"

bulunmall

olugturulmasr yriniindedir. Bunun bagla-

mahkemeleri kurulmahdrr.
Amerikan yasalannda mevcut $una
benzer bir kanun grkanlmah: "Kamu

namussuzlar kadar cesur olmadrkga o

ttlmasl iqinde gu g6ztimler ile iqe biran
cince baglanmasmda yarar vardrr.

(r2)

izin veremez

Temiz ellerde, temiz toplum

S.BaSrmsrz bir yolsuzluk aragtrma

ofisikurulmah,

Bu insanlarrn galma hastahprnr

e

olmak tizere bir baSka kimseyi buna
teEvik edemez v e zorlay amaz." (1t)
Sende temiz ol, sen de bir geyler yap.

olurken; birileri de kleptomani
hastalrklarrnr yenemeyip, terrir getirilmeli,
drgtitlerine pay vermek pahasrna da olsa

v

(I

(

0)Ege ihracatgrlar

1

Birli[i

(Sabah,

1)Tiittin Eksperleri Dernegi

Arqivi

(12)Ord.Prof.Dr.Reha Ofuz

1 l .Yargmn balrmszhfr sa[lanmalq
davalarrn siiresi krsaltrlmah, ihtisas

TURKKAN(Yi.ikselen MilliyetgilikIstanbul-1995)

(13)Derya SAZAK (Amerikan
Yasalanndan Qeviriler)

g
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sahnelendi$i ortadadrr. Failler meghul oldu$u stirece bu sahne son olmayacaktrr. Devleti yonetenlerimizi afrr
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Milletimizin baqr sa[

olsun

ruriiN

EKSpERLEni nnnNrGi
Kasrrn

- Aralrk

1999

79

Tanmsal glrdl iireten flrmalar...
SatlS maOazalanmndan
siz e yararlanmak i ster misinlz?

Qlftglnln temsllclsl ZIraat Odalanmz
Tlt$tye'nln her yeflne daplmry, 2tO fliE
tilrmsal glrdllertn bafinflnl yapmd<tadr.
SIz de ; sgrfit mdEaalanmrra daha gok
/arnmsnl glfll srrfigl nf,aSnn.
ZInat Odalmmtz
her zaman hlzmetlnlzdedlr.

9iftcl ve l(6y Diinyasr Dergisl'nde iirunterlni
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TTTTUN EKSPERLERi

DERNEGi
BITLTENi

televiryonlardan ve gerekse gazetelerden iig
aqa[r beq yukarr anlamrg olarak gidiyordum.

de insantn yagammda olapan olan sonu
o la$aniistii yaqayarak...
Gdlciik'te Piyale Paga gadrr kentixt
bulunan kregte, iki g0niillii O[retmcr

Ancak yine de yazlan gizilen qeylerin
olayrn vahametini anlatamayaca!tnt,
fotolrafl arm ve televizyonlarrn felaketin

ahnmamrglardt ve b6ylesine gok olunca$

Manisa'dan hareket etmeden 6nce,
bdlgedeki insanlartn durumlartnt, gerek

sadece birer boyutlannr gdsterdi$ini, top

yek0n olaytn gok daha farklt olacaftnt

INADINAO

ixeurNA
UMUT
VE
SEYFETTIN

diigi.inebiliyordum. Binalar yrkrlmtg ve ne
ki sayrlarr on binlerle ifade edilen
vatandaqrmtz, enkaz altrnda kalmrgtt. Kalan

yazrk

sallann da durumlaruun pek ig agtct olmast
beklenemezdi.

"Evi. insanrn kalesidir" dermig
ingilizler; insanlar kalelerini kaybetmigler,
temel ihtiyaglarrndan yeme, igme ve
bannma , giivenlikleri ellerinden ugup
dakika 6nce annelerigitmigti.
babalan, egleri-gocuklan ile birlikte olanlar
ve buzdolabnl aglp su igme, bir geyler
atr$tfma, yata|rnauzanp yatma olanaklart
Olaydan beg

olanlar, 45 saniye iginde ya;amlarr boyunca
ahgtrklarr her qey yerle bir olmug, canlar

topraprn altrnda kalmrgh.
Sabah kalktrklartnda

gittikleri igleri,
"Giinaydtn'o dedikleri ya da demedikleri
komgulart, her giin simitlerini aldrklan
simitgileri, her giin bindikleri araglart, ttraq
olduklart,yiizlerini yrkadrklart lavabo lan,
tuvaletleri, krzdrklarr- sevdikleri , bir gok
geyi sadece ahqkanhk olarak yaptrklart ve
yaparken de pek dnemli gdriilmeyen ne
yazrk ki kaybedildi[inde Onemli yaqamsal
araglar oldu$unun farktna vartlan'

Kemal

Qffi
Manisa
Y.T.Iqlt.Md.
E[itim rJzrnanr
(Pedagog)

hepimizin giinlUk tek diize yagadrklan arttk
sadece hayallerde kalmrgtr. Yaqananlar'
yrllarca gaba harcanarak yaptlan somut

Y,asn

- Arabk
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bile bir arada gdrenleri az sayrdalr
Qocuklar gabuk adaPte olabilen i
giinkii onlar yagamdan fazlasryla
olanlan almayave kendilerini ge
ve de[igtirmeye, verilen iYi Ya da
diye tanrmladt$tmrz her qeYi en

alabilen yurttaglar. Bir kreqte o
gereken her qey vardr, sadece bir
drg rnda... Korkuyorlarli'"
olmas t
konugulanlar onlan kaygrlandtrtyoro

resimlerinde depremi ve evlern
anlatryorlar ve garktlartnda da a\
cogkuyla sdyliiyorlardt; aYnr bi

lr

I

gocuklartmtz gibi. Yardrm istemekten
gekinmiyorlardr, higbir geyi gizleyemnr''

lardr; sevgiyse sevgi, kavgaysa karg:rir''
muhabbetse muhabbet, krskanqh
krskanghk, bilmediklerini dprenmek mnll
gaba harcryorlardr, bilmedikleri konulm'
ahkam kesmiyorlardr, bir kaqtntn drqrruil'
Beraber yagamak, oynamak ve paylaqrut
onlara keyifveriyordu, eper rehber ada's
ise. Ve saytlart bazt zamanlar 75'i bi '

yordu, aprzlarrndan deIil yiireklerin:r*l
seviyorlardt, galgrlara benzemiyorla:i'
sdylediklerini kendileri de duyuyor
'

yagryorlardr ; yani farkrndaydrlar.
Ugurtma yaPma ve Gcilciik'te deP:m
sonrastnda ugurtma uqurma fikri' ;:'-

6nce kafamdan gegmigti ancak ora'l
gdrdiikten sonra vazgeqme durumur'1"

gcistergeler (Eqyaiar, atabalar, evler...)

iken, bir sohbetimizde ugurtmalar'

sadece 45 saniyede Yok olmugtu.

Elbetteki diizelmek zaman alacaktt'
Ulkenin ve diinyantn dort bir yanlndan
gOnUllii ve yiirekli insanlar yardtm ellerini
uzatlyor ve onlara rqrk olmaya gaba

olup olmadr[tnt sordum gocuklara, 1u
"Vardt ama evde kaldf' oldu' Aqtk:r
hayatrmda bu yagtma de$in ne ugu:l
yapml;, ne de ugurmuqtum, sadece zani
zaman ipin ucunu tutmugtum. Tabii bw

harctyorlardt. Artrk buzdoiaplarmt agtp su

onlara sciylemedim.

mr?" di''

igmek onlar igin bir
ihtiyacrnr gdrmek arttk zordu, hele
yrkanmak daha da zordu. Sadece bu iig

a[ztmdan grklverdi; tamamtna yaktn:
hemen yapahm 6fretmenim" dedil;

unsur de[il, gu an buyazryl okuyanrn bugiin
yaptlgr higbir geyi yapamryorlardr. Sadece

Defirmendere'de daha dnceleri Kiil:-

nefes ahyor olmalart, yagamda olmalart,
yagryor olmalan ortakyanlanmzdr' Ve efer
nefes almaya devam ediyorsan, yaqamln

deprem sonrasl azalmtg, gelenle:

igindeysen hala umut vardt, olmaltydt;
tekr ar ay aSa kalkrp Seyfettin' in s0yledifi
gibi "inadrna inadrna bu ugurtmayt

Gdlciik' iin higbir yerinde bulamayac{::
bilerek, direkt olarak Te$men Cem'd:'

lilkstii, tuvalet

ugurtacaft2..." anlayrgt 6nemliydi ve bunun
yanrnda garesizlikleri, kaybettikleri hem
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arkadagla beraberdik. Qocuklar' beh
yagamlarr boyunca bdylesine ciddiy

"Ugurtma YaPaltm

6nce malzemeler, gtta sorun oliSanat Grubu olugturmug, ancak sayll:'

ktlavuzluk yapanlar arastndan Tu[ba''

bize grta bulmastnr sciYledik. O :
istemiq, Cem Tefimen Qorlu'dan ge.arkadaglarma sdylemig. Bir buguk g!

.

TUTUNEKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi
sonra glta ve ip geldi, elimizdeki
malzemelerden gdp torbalannr keserek,
qeffaf yaprgtrrrcr ile birbirine ekleyerek

ugurtmamrzrn grimleIini diktik.
Elimizdeki malzemelerle ancak bu kadarr

olabiliyordu.
Qocuklara ve bize yardtma gelen
genglerle ve gocuklarla, hem sohbet
ediyorduk hem de igimizi yapryorduk.
Sohbetimizin konusu: "Nerede olursak
olahm, hangi kogullarda olursak olahm
bir geyi yapmak istiyorsak, bunu

bagarmak igin 6nce istekli olmak ,
diigiinmek, harekete gegmek temel
ilkelerimiz olmalrydt." E[er inat
edersek, kogullar ne olursa olsun
yapabilirdik. E[er yardtm istemek
gerekliyse yardrm talep etmek kadar
dogal bir gey yoktu, bizim yapui'rmrz
gibi. Bir geyleri yapabilmek igin inat ve
sabrr gok Onemliydi. E[er Tann bize

ya$ama gansr verdiyse bunu iyi

delerlendirmek, verdigi nimetleri
insanca ve akltmtzla kullanrp
bagarabilirdik. inatla yagama ve igimize
sanlabil irsek yapabilirdik.
Ve ugurtmalarrmrz, gocuklartn ve
genglerin yardrmryla hazlrd I ama rijzgar
yoktu. Tam ah tane ugurtmamrz olmugtu.
Bazrlannrn iisttinde gocuklartn yapmlg

baglandr; terazisinin iyi olmadrf,r,
kuyruluna a!rrhk baf,lanmast gibi.
Hepsini olmasr gereken hale getiriyor
tekrar deniyorduk, yine olmuyordu.
Seyfettin de bir ugurtmayl tepenin
ba5rnda tellere talctr, di[er uqurnnayla
denemeye devam etti.
Ben, "Gidelim gocuklar, riiagar yok,
yarrn yine deneriz" dediiimde Seyfettin
muhalefet ediyor, "Ogretmen im, inadrna
bu ugurtmayr uguracaPrz, sen ciYle

demiyor muydun, neden hemen
vazgegiyorsun?" diyordu. "Oflum iki
saattir deniyoruz ugmuyorlar" diyordum
ve bir yandan da O'nun gabasrna bakarak

igimden "Allahtm, ne olur biraz rizgar"
diyerek yalvanyordum (Elimizde saflam

iki ugurtma kalmtgtt).
Biitiin gocuklar ve ben, kendimizi

gimenlerin iizerine blrakttk, su ahp
geldiler yaktnlardan, "Yartn tekrar
deneyelim" derken, biri "6fretmenim,
Seyfettin havalandtrdt" dedi. Evet,
havalandrrmr$tl ugurtmayl ama siirekli
kogarak havada tutabiliyordu. Kalkttk ve

diler tepelerden gocuklar da katrlmrqtr
genli!e. "Uguyor diye" ba[rran
Seyfettin'in nefesi dayanmadt ve

yere ugurtma diye de korkuyordum.

ipi

yavaq yavag salryordum, Seyfettin
yanrma gelene kadar ve ipin ucunu ona
vermeden 6nce. Tepeden kogarken
"ihadrna inadrna ugurftuk dlretmenim,
ya$asln igte uguyor" nidalan atryordu
sevingle. Bu keyfin asrl sahibi yanlma

geldi, nefes nefese, biiyiik bir keyifle
tek elini, benim tek elime vurarak, "igte
6$etmenim, inat ettik ve ugurduk." dedi.

ipi

ve ugurtmayl ona verdim. Biitiin
gocuklar tek tek tuttu ipin ugundan
Seyfettin' in liderlifinde...

Ve depremden sonra Gtilciik'te ilk
kez ugurtma uguyordu, Seyfettin'in
inadryla ve diler gocuklarrn yardrmryla.

iki gtin sonra G0lciik semalarrnda,
ugurtmalarrn her zaman ugmasl
temennisi ile birbirimize sanlarak veda
ettim. Onlardan dylesine giiael geyler

tilrenmigtim ki, iyi ki hayattm boyunca
ugurtma yapma ve ugurtma ugurma
olanalmr bulamamrgtrm. iyi ki Seyfettin
ve dilerlerini tanlmlqtlm, bana Umudun
varhfrnr, gabanrn ve emefin sonucunu
gOsterdiler. Qok yaga ve go[al emi
Seyfettin. Ulkemizin senin gibilere
ihtiyacr var.

Katlanmak zordu ama katlanacaklardr, bu denli bir kegmekegin araslnda
umudu aramak zordu ama aramaltydrlar,
giinkii higbir geyleri ama higbir geyleri
yoktu, ashnda uzun zamandtr onlann ve

oldufu, civciv, gocuk ve benzeri siisler

ugurtmayine diigtii. Durum kdttiydi.i ama
Seyfettin "0lretmenim inadrna inadrna
ugacak bu ugurtma" deyip duruyordu

vardr. Kuyruklarrnda, yine

nefes nefeseyken bile.

Biitiin herkes emek harcamtgtt,

"ugmazsa gideriz". Seyfettin

tiimiimi.iziin unuttugu bir

6[retmenler, gocuklar ve gengler...

"OSretmenim, ben tepenin en i.isti.ine
glkayrm ugurtma ile sen aqaSrdan kog"

geyleri,UMUTLARI drgmda...

grkardr, burada riizgar olur diye.

dedi (Riizgar mr? Baqladrlrmrzdan daha
iyiydi) ve arkadaglanntn bir kagt, kuyruk

yardrmlar gelmig, yemekleri ve yatacak

Seyfettin, 6nce u[ragtr havalandtrmak

takrlmastn, baztst da

gop
torbalarrndan yaptrirmrz siisler vardt.

Seyfettin, yaklagrk 40 gocuk ve beni,
G6zlemen Tepesi'nin altrnda bir tepeye

igin ugurtmayr, difer gocuklar da. Ancak

riizgar gok azdt ve bazt ugurtmalartmtz
diigtiiliinde gahlara takrlarak yrrtrldtlar.
Bir saate yakrn u[ragtrk, gocuklartn bir

golunda (ben de dahil) umutsuzluk

hakim oldu. Ugurtmalar inatla
ugmuyorlardr ve bahane de hazrrdt:
"Qocuklar riizgar yok" dedigimde bana
katrhyorlar ve gadrr kentte ddnmenin
daha do[ru olaca$rna ahgtrnyordum
onlan. iiziilerek.
Seyfettin ise; tepenin ucundan
baghyor, birisine ugurtmayl tutturuyor ve

ugurtmayl havada tutmak igin
qrrprnryordu. Bir siire ugurtma

"Son kez deneyelim" dedim,

ip

tek

Evet, iilkenin ddrt bir yanrndan
yerleri zor da olsa sa[lanmrgtr. Arttk

galrlara

gadrr kentleri vardr ve gadr kentlerinde,

takrlmasrn diye ufragryorlardr. Seyfettin,
gurubun bagrnda elinde ugurtma, ben

kendileri ile aynt kaderi paylagan yeni
dostlannln yanlnda asayigi sa$layan
polisleri, kontrol[ sa[layan, yagamsal

diger tarafta, elimde siirekli agtr$rm bir
ip, tepeye varmalartnt bekliyordum. Ve

dualar ediyordum ugsun diye. Tepeye
vardrlar, ri.izgan kolluyordum. Seyfettin
tepede, baqtntn iistiinde ugurtma avazt
grktrlr kadar bafrrtyordu, heyecanla,
"Hadi dlretmenim bu kez ugacak, bu kez
bagaraca$rz" diyordu.

"Brraaaak..." diye ballrdtm... Ve
mavi gop torbast elbiseli, Qorlu'dan
gelme grtah, bir gok kiigUpiin ve biiytiliin
emeli olan ugurtmamlz havalandr,

havalanryor ama rtizgann azhlrndan
diigtiyordu. O, tekar tekrar deniyordu.

stiziilmeye bagladr. Seyfettin tepeden
bafrrarak, "igte oldu...uguyor" diperleri
de kalktr,'lagastn uguyor" , tepelerden

Bizim tarafta da ugurtmalar biraz

"

havalanryorlar ve bir siire sonra da yere
gakrhyorlardr. Tirbii batraneler iiretilmeye

alkrglar. Ben mi, bu cogkunun bitmemesi

uguyor uguyor" sesleri ile birlikte

iqin dua ediyordum. Her an gakrlabilir

6nem arz eden konularda yardtmctlart,
yUzbaqrlarr, te$menleri ve askerleri vardt.

Bir

de kimseden emir almadan, kimseden

gdrev talep etmeden kendi baqlarrna
bdlgeye gelen gdniilliileri, Ankaralt,

Manisah, Krrklarelili, istanbullu...
0$retmenler, doktorlar, psikologlar,
iggiler, memurlar, profes0rler, dogentler...

Belki de adrnr sanlnr hig bilmeyecekleri

ve kamuoyunda adr sanl

hig

bilinmeyecek, giizel ve yiirekli bir gok
insan "Merhaba" diyordu, onlarcakigiye

anlattrklarrnr tekrar tekrar anlatttlar,
hepsine; paylagmak adrna, belki de

"Gidince daha dikkatli

olun,

yagamrnrzda sahip olduklarrn:-z,a ve
sevdiklerinize" dercesine...Q
Kasun

- Aral*
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Teknolojideki geliqmeler iilke
srnrrlarrnr agan bilgi alrgverigini
hrzlandrrmrg, bu da ne istedi$ini bilen

bilingli bir ttiketici toplumunu

yaratmrqtrr. Yrllardrr siiren kalite
tartl$masl da miigterinin tatmini ile eg
anlama gelerek son bulmugtur.

Kalite kawamrnrn tarihi insanhk
tarihi ile aynr yagta demek yanhg
olmasa gerek. Kaliteye referans olarak

gdsterilen en eski yazrt M.O. 3000

yrllannda Babil'de

TOPLAM

KALITE

YoNErinai
(

rKY)

Hamurabi

kanunlannda yer alan ,,ESer bir adam
ev yaparsa ve bu ev gdkerse ve Olen

olursa yapanda 0ldiiriilmelidir"
maddesidir.t

TKY siirekli iyilegtirme (Kaizen),
tam zamarunda (Just - in - Time) ve

kalite gemberi gibi Japonlarrn ig
ya$amma kazandrrdr$r ve bu y6ntem_
lerin ttimiinii kapsayan bir tekniktir.,
igletmenin her dahnda oldu!.u gibi
TKY'de ikinci DUnya Savagrndan
sonra ABD'de do$mugtur. Ancak bir
strateji olarak Japonya'da uygulanmrq

ve biitiin diinyaya oradan yayrlmrgtrr.
Japonlar ABD'li uzmanlarr iilkelerine
ga$rarak kalitede lider olan ABD'nin

bunu nasrl bagardr$rnr anlamaya
gahgmlglardrr. 3 Bu tarihe kadar ucuz
fakat tapon mal olarak tarunan Japon

mallan artrk kalitesiyle uluslar arasr
piyasalarda rekabet edebilir hale
gelmigtir. Japon kalite mucizesinin bag
mimarlanndan Prof. Dr. ishikawa'run

deyimiyle bu tekniklere biraz Japon
bahanfi ekleyerek kendi insanrna

Kemal Ersoy
SOZER
aa

Tiitiin Eksneri
kesozer@hotmai[.C[m

uygun hale getirmiglerdir.

ishikawa'ya gcire

Japon

mucizesinin olugumuyla din arasrnda
anlamh bir iligki vardr. Japonya tek
dinli bir toplumdur. ishikawa'ya gdre
Konfigytis dini iki krsma ayrrr. Bir
ksmr insanlann dogugan iyi oldugun4

di$er bir krsmr ise kdtti olduguna
inarur. Bir insan k6ttt bile olsa egitimle
iyi olacaSrna inanrlud

.

Japonya'da din ile ekonominin ic

1999

miisliimandrr. lslam dini TKy oldukga
yakrndrr. Iki giinti aym olmasn 1 zarar

kabul etmesi ile stirekli gahgma ve
geliqmeyi dg-iitlemesi, zekat vesadaka

mtiesseseleri olugturarak toplumun
hep birlikte kalkmmasrrun dtigiintilmesi, kumar, faiz gibi emek harcamadan
kazanrlan paralan hog gdrmemesi ve
bdylece insanlan iiretmeye y6nlen-

dirmesi dinimizin

TKy ile

drttigen

rizelliklerinden en bilinenleridir6

.

Ancak Tiirkiye'nin en dnemli
sorunlanrun bagrnda gelen epitimsizlik

burada da kendini gdstermigtir.
Egitimsiz insanlarrn elinde olan
dinimiz, dztindeki felsefesinden
uzaklagtrnlmrg, e$timin kag yrl olacag,

din e[itiminin nerede ve

nasll

verilecegi gibi krsrr gekiqmelerle vakit
gegirilmigtir. insanlarrmrzrn bu

6zelliSinin, ulusal politika ve iilke

ekonomisindeki

yeri

g62 ardr

edilmigtir.

Halbuki bilimde, sanatta, din ve
saghk eSitiminde miikemmel olmaya

galrgrlmalrdrr. TKY'nrn temelleri
afilacaksa ve toplum da bu gahgmalann

miigterisi ise bu konularda insanlara
hayal ede-meyece$ kadar iyiyi vermek
gerekirT.

TKY'nrn 30'un tizerinde tekniSi
vardr. TKY iiretim, hizmet, sa$hk,
egitim, vb. yani insarun oldugu ti.im

sektdrlerde uygulanabilen ve
uygulanmasr gereken bir tekniktir. Bu
yiizden de slogam ..insanla insan igin
slfir hata"

drr.

TKY'

ne

kazandrdr[r

Stirekli geligme (Kaizen) kavramr ile
tinlti olan Japon ydnetim bilimi uznaru

Masaaki lmai'nin gu stizleri oldukga

dnemlidir. "Kaliteden
edildiginde,akla

sdz

ilk gelen genellikle

iiriin kalitesi olmaktadrr. Oysa
dogu degildir...igin

bu

tig yapr'ta;r vardrr.

kurallarr(software),

karmaqrk ama son derece bilingli bir

(humanware).Kalite insanla baglar.

meztreplerine baSh olanlar igletmelerde

r,agn- Arahk

Ttirkiye bu agrdan Japonya,ya
benzer yaprdadrr. Tiirklerin yog|,i

ige girdiSi her ikisinin de ulusai
politikanrn buyruSuna verildigi
yapryla kargr kargrya oldugumuzu
gdrmekteyiz. Ancak eski Budist
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tercih edilmekte, yeni dinlere baph
olanlara ise kuqkuyla bakrlmakladrrs .

Donanrm (hardware), uygulama

ve

insan

Donarum ve uygulama kurallarrndan,

ancak insan do$ru yerine yerlegtirildikten sonra sOz edilebilir', s.

TOTUNEKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi
TKY'nin kazandrrdrf,r dnemli

igletme igerisindeki birimler eper

tiretilmelidir. Amag bir dtinya harikast
yaratmak de$il, satrlabilir mal veya
hizmet i.iretmektir. Satrlamayan her
mal veya hizmet igletmenin zarar

birbirlerinden mal veya hizmet

etmesi

kavramlardan biri *ig miigteri'

kavramrdr. Ig miiEeri kawamma g6re

ahyorlarsa birbirlerinin miigterisidire

.

Orne$in iiretim sattn almantn,
pazarlama tiretimin mtigterisidir. ig

mtiqteri tatmini drg miigteri kadar
dnemlidir. Qtinkii her b0liim ve herkes
istenilen kalitede mah iiretti$i siirece
son mamul istenilen kalitede grkacaktr.

TKY'de en dnemli unsur, grup
gahgmasr anlayrgr ve her yaprlan igin
bir dnceki giinegdre daha iyi yapilmast

anlayrgtdrr. Bu bir hedef birliPi
gerektirir. Y0neticiler genelde

t2

Bu anlatrlanlar bir srr dePildir.
Bugtin diinyada bu Ydntemleri
uygulamayan girket saytsr gok azdr.
Ulkemizde de son yrllarda bu konuda
geligme gdzlenmektedir. Ancak yeterli

de[ildir.
Kimilerine gore yeni diinya dtZeni,
kimilerine gcire ise emperyalizmin bir

bagka yiizti olarak adlandtrtlan

birlifi

kurulur. Kigi pirketin bir pargast

insant etkileyen kurumumuzun
hizmetlerindeki aksaklrklart,
eksiklikleri dtizeltmenin yolunun TKY
metotlartntn uYgulanmastndan
gegti$ine inamyorum. Bunun dmekleri
bu ydntemlerin en iyi uygulandt$t tilke

olan Japonya olmak tizere bir Eok

demek
gahganlannda kalktnmasr demektir.

Ulkede mevcuttur.

Bdylece TKY'nin

en dnemli

baglayarak, politika yayrlmasr geklinde

hep beraber

alt birimlere ulaqmaltdtr. Amerika
Birleqik Devletleri, JaPonYa ve

hedeflerinden

biri

kalkrnma gergeklegmig olur.

TKY gahgmalan iist kademeden

Baqka bir kazantm ise TKY
felsefesini benimseyen igletmeler
"yagamak igin yagat" politikalan ile
hareket etmeleridir. Son yrllarda

Almanya gibi i.ilkelerde kalite geligimi
siyasi bir iradeye dayandrtlmtgtrt3, Bu

kalitesiz bir gevrede kaliteli bir yagam

akademisyenler

sUrdiirmenin imkansrzhsr daha iyi
anlagrlmtgttr. Kendi iyili$imiz igin

yOnlendirecek insanlara dtiqmektedir'
Son ddnemde Yagadr$tmtz dePrem

de

faciast insanlanmtzrn gerekliliSine
inandr[r olaylar kargtstnda nastl
fedakarca ve bir biitiin olarak hareket

gevremizdeki birimleri
geligtirmeliyiz.'"

TKY'de en dnemli hedef Kalite
Kontrol yerine Kalitede Giivence dir.

Kalite kontrol kalitenin kontroliine
ydneliktir. Kalite giivence ise kalite
kontroltinii de igine alan kapsamh bir
kalite sa$ama yOnemidir. Bu sistemde

kalite kontrolde olduf,u gibi kabul
edilebilir hata yoktur. Amag srfir
hataya ulagmaktrrtr.

Bir mal veya hizmeti

herkesin

be$enmesi beklenemez. Bu Yiizden
0nce hedef mligteribr belirlenmeli.

Sonra bu hedef miigterilere taleP
ettikleri $artlarda mal veya hizmet

ve

baghca hedeftir. iqte toplam kalite,
organizasyonlarda btittnsel olarak
kaliteye ulagtlmastnt amaglayan bir

zasyonlarda uygulanmast gereklidirr

olur onunla biitUnlegir. $irketin baSanh

olmast, kalktnmast

de$il, organizasyonda iirtin

hizmetin ortaya gftmasmda etkili olan
tiim faktOrler(liderlik kalitesi, ydnetim
kalitesi, sistem kalitesi, insan kalitesi
vs.) anlagrlmaktadu. Kaliteye bir tek
alanda deSil, tiim alanlarda ulaStlmast

kalmak istiyorsak onlartn bagarr ile
ydnelmesi zorunluluklur. Milyonlarca

ile girket gelecepi arasmda bir kader

BugUn igin kalite denildi$inde

ga[dag ydnetim felsefesidir. Bu 9a$da5

iginde arasrnda tartrgarak oy birliSi ile
karar verir. Q6ztim tiretme ve 6neri

Qahgma hayatrnda bireyin gelece$i

kargrmrza grkmaktadr.

globallegme sonucunda piyasalanmza
giren yabancr sermayelere kargr ayakta

uyguladrklart TKY'ne bizlerin de

esastu.

bir keyfiyet defil, zorunluluk olarak

bundan sadece mal ve hizmet kalitesi

demektir.

yukardan idare etmezler. Grup kendi

getirmede demokratik katthmcthk

iiretmeye zorlamaktadrr. Artrk kalite

ytizden

bu konuda en

biiYtk

sorumluluk politikacrlar, idareciler ve

gibi

toPlumu

etti$ini gtistermigtir. Bu iilkeyi y6neten
insanlar samimi ve inandrrrcr olduklarr

6lEtide bu

toPlumun desteSini

alacaklardr. inandrncrh$ olmayan
politikalarrn bagarrh olmast zaten
mi.imktin de[ildir.
2l.y'jrzy/rn rekabet ve bilgi ga$
olaca$r konusunda uzmanlar g&tlg
birli[i igerisindedir. Bilgi ve iletiqirn
teknolojilerindeki hrzh geligmeler ve
giderek artan rekabet,organizasyutlut
de$igime zorlamakta ve aYakta
kalabilmek igin kaliteli mal veya hianet

ydnetim anlaytgtntn ttim organia.
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Sosyal Gilvenlik Yasa'smm yeni DinyaSavaSrve ardrndanistiklal Harbi'
gekliyleytirurlu[e girdiSi 9ugiinlerde, biitiinleqmek igin- gerekli ortamt
;; ["d" y*u fimitetine gOt" gerekli, saSlamq, 1 7 gubat 1923'tg iznir iktisat
kimilerine gdre de gereksiz olarak Kongresineiggilerbirbildirisunmuqlar
Toplumun her ve bu bildirinin baa maddeleri kabul

TtJRIdYE'DE
SM..{DIKACTIIK

VE
SENDiTA

iqi

DEMOKRA SI

Jegerlendirllmiqtir.
da
t r"i*i, 0stlendikliri roller gerepi farkh edilmi$tir' Btiylece iqgilerinvarhklani99i
yrllarda
h
1946
bu
edilmigtir.
Ancak
kabul
,"pf.if., gdstermiglerdir.
ile
yusadan Jn got etkilenen kesim olan sigortalan Kanu'nun kabulii
gaprrlarak
genel
kurula
,iuit topturn'tirgiitlerinden memur ve iggilerde ilk
bir
iggisendikalan,kendidlgtilerindetepki sorunlartnt dile getirmede dnemli
gdstermiglerdir. Ne kadar baqarrh adtm atmtqlardr'
ota*t*tisetartrqmayaagrktr.Gelinen Qok partili ddneme gegildikten
noktantn, sendikacrhk hedefleriyle sonra20$ubat 1947'de ilk Sendikalar

aqikdrdrr' Kanunu olan 50 8 sayrh "igqi ve iqveren
Tiirkiye'de
sendikalan ve sendika birlikleri"
ieliski,
gev

geliqen bir boyut kazandr[r

' ilu

1

sendikacrh$n,Diinyadabilinenqeklife kanunu grkarrlmrgtrr' Bu kanun;
igtemedi{ini, aksayan ydnlerinin hakkr olmayan toplu sdzleqmesiz'
oldugunu akhmrzagetirmektedir'

Bu

aksairala'nnedenleriniirdelemekigin

siyaset yapmaktan 1oksu1 brraktlan
yahn bir yasa idi. Tiim bu olumsuz
gartlara ragnen, sendikacthk faaliyetleri

rincelikle, Tiirkiye'de sendikacrhk
da ilk
tarihini ve sendika igi demokrasinin, iuzla geligiyordu. 1952 yrlnda
faaliyetler
geklini
kurularak
federasyon
tilkemizdeki uygulanma
incelememiz

gerekir.

Sendikal faaliyetlerin

profesyonel boyutataStnmtgttr'
Verilen bu zorlu miicadele sonucu'

Ttirkiye'deki

tarihgesini krsaca inceledifiimizde; gtiniimiizde toplu iq stizleqmelerine
siyaset
Fransa'daki iqgi hareketleri osmanh taraf olan, grev hakkr olan'
sahip
imfaratorlugunaa bulunan aznhklann yapma hakkr v.s. bir gok haklara

kendi haklartnl arama hareketine sendikacrhk oluqumu saflanmtgttr'

ise
baglamalannanedenolup;budurumigEi Memurlarm sendikal faaliyetleri
bir
resmi
olup'
baqlamrq
yrllarda
olarak gahqanlarda da aynr etkiyi 90'h
konudaki
gostermiqtir. osmanltda,ovaltekadar boyut kazanamamr$' bu
diizenleyen bir yasa
labanc, sermaye tarafindan bofiaz faaliyetleri

iot tugunu qahqirrrlan iggilerde de

bu

traret-et UaSiamrgtrr. Nitekim 1776' da
Kiitahya' da gini ve seramik iginde
de
ial$anlar iqin imzalanan Sdzlegme
uuantamoaOtinyadakiilkomekolarak

grkartlamamrq olup; genelgelerle
iaaliyetlerytirtitiilmektedir' I;midimiz;

gosterilmektedir.

bu meyanda' iiyelerin haklartnt'
devletin koydu[ukurallar gergevesinde

en iist diizeyde koruyan bir yasantn
gkmasrdr'

Gdruldiisti izere; Torkiye'deki
Daha sonra maden, tersane v.s.
faaliyetleri' birgok
hak
iqqilerin
sendikacrhk
gahqan
Tiirk
yerlerde

Fuat $IM$EK
Tiitiin Teknoloji
Miihendisi
fsimsek@hotmait.com

polis badireleri ve engellemeleri
1866',h
gofiiisleyerek, onurlu bir miicadele
nizamnamesiilekrsrtlanmrgtrr.
gahqan
sonunda profesyonel bir diizeye
yrllarda ise Ere$li Maden'de
iggiler igin maden nizamnaesi getirilmigtir. Ancak verilen bu
ginuttttut, tegkilatlanma fiki ortaya mticadeleye ra$men'-uygulamada
Bu'sendikaigi
irkmrgtrr.. I 871'de Amele Perver aksamalargdriilmi$tiir'
sa[lanamamastndan
cemiyet'
Bu
demokrasinin
bemiyeti kurulmugtur'

i*ruu.s' faatiyetleri,

grtanlan

lgTZ; de eylem yaparak hak

arama

kaynaklanmrqtr.Mevcutkanunlaragd're

;;;yt$i"" gitmi$tir' 1906 yrhnda sendikalartn segim sistemi genel
uyuqmazlrt manastnda ilk grevi' hatlanyla incelendi$inde; sendika
istanbul'daki ttitiin ameleleri iiyeleri iginden olugturulan delege
goklu$unu alanlr
baglatmrqtrr. Bu olaylar daha sonra liitelerinden oy

oknu$ur' segilmekte' bunlardan y<ineti n
in"ut gegitli i9 kollarr bu duruma k'rulla',denetimkurullanvedisiplir
gevin yasaklanmasmaneden

direnerekmticadeleefiniqlerdir'
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Birinci

kuruluteqkil edilmeltedir' Dahasorre

TTJTUN EKSPERLERi

nrnxnGi
sULTnxi
kurultay delegeleri olugturularak, bunlar genel merkezdeki
ydnetim kurullartnr seEmektedirler. Sistem bu gekilde
iglemektedir. Bu siireg, sendika iEi demokrasinin uygulanmast

noktasrnda ttkanmaya neden olmaktadrr. Herhangi bir

i9

kolundaki sendika iiyesi, sadece segim zamanlannda oyunu

kullanmakta, daha sonraki faaliyetlerde direkt etki
yapamamaktadrr. Ust yonetim igin 6nemli olan grup, kurultay
delegeleridir. Bu delegeler ile kurulan iyi iligkiler sonucu,

ydneticili$i hak etmeyen kigiler bu yerleri iggal etmektedir.
Uyelerinin menfaatlerini korumalart gerekirken, kendi

menfaatlerini koruyarak Sendika Afasr denilen srnrf
oluqturulmugur. Sendikalann genel merkezleri ilyelerinin
sadece maddi problemlerini halletmek igin, sdzleqmelerin
imzalanacafi nmanlarda olayn ticret boyutuyla ilgilenmekte,
bunda da gogu zaman baqansrz olmaktadrrlar. Krcacast sendika
igi demokrasiden sdz edilememektedir.
Bu konuda srkrntt, ancak segim sisteminin deSigtirilmesi ile
ortadan kaldrnlabilir. Sendikalarda en alt dtizeydeki ydneticiden
en tist dtizeydeki yoneticiyi bile sendika iiyeleri' delege sistemi
olmadan direkt olarak kendileri segmeliler. Bu gekilde, ydnetim

kurullan her zaman bagartstz olduklarr halde gdrevde
kalamayacak, tiyelerinin aidatlarryla 1i'iks hayat
silremeyeceklerdir. Siirekli de$igim ve en iyiyi bulmak igin
kendi lerini zorlay acak, tiyelerin in probl emlerini qdzmede
samimi davranacakl ardrr. QiinkU baqanszltk, sayt lan kontrol

edilemeyen ( Uyeleri kendi menfaatleri igin kullanmak
manasmda) iiyeler tarafindan cezalandmlacakfi r.

Umidimiz, tilkemizde sivil toplum drgUtleri iginde dnemli
biryere sahip olan iggi ve memur sendikalarmrn,dncelikle kendi
iiyelerinin maddi ve sosyal igerikli ti.im problemlerini gdznede
baqanh olmalan, ardrndan iilkenin geliqimine katkrda bulunacak
projeleri geligtirecek yang iginde olmalandtr. Konusunda
profesyonel olmak en iyiyi bulmak ve uygulamak demektiS
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"Defigim Modasr."
ayrp sayrhyor artrk.
biiyiik
De$igmek bi.iyiik bir marife! de[igmemekse
Baglangrgta belki bu deligimde,n kasrt geligme, olgunlagma anlamrnda idi.
Ama gtin geldi artrk salt de$igme anlamtnda kullanrhyor. Yani dtin
oldulundan farkh olm4 diin sdyledi$inden farkh sdyleme.
Daha sonra *inej' diye bir gey daha girdi igin igine. Eskiden
gdrtindi.i[tin gibiysen geri kalmrgsrn demektir. Mutlaka de$igik
gdrtinmelisin. insanlar birbirini depigmemekle sugluyor ve "Sen hala
Son yrllarda memleketimizde bir moda baqladr:

ordamrsm, ge9 bunlan ge9" diyorlar.

DEGI$IM
aa

RUZGARIARI

Ne garip gu insanlaq bir zemenlar' gek ayrp gtir0len bir 9eyi, gtin geltyor
v azgegilmez sayabiliyorlar.
Aksilik ya iqte, ben de 6yle kolay kolay gegemiyorumbazr geylerden.
Ashnda gegmek istiyonm amahuy mudur nedir, takrhp kahyorum. Gergi
yanhg olduSunu biliyorum ama huy i$te, istesem de olmuyor'

Mesela, kdyliiluk. Fazla uzaltrm ben bu

kdyliilti[ii. Yirmi ddrt

sene

ktiylii gdrsem, k6yli.iyle kdylti

6nce ayrrldrm k6yden. Ama nerede
oluyorum, kdy sohbetine daftYatm.
Gergekten benim bim ry gibi. Birkere tiifm eksperi olmuqum, kOyden
de gelmigim, igim de k6ylfryle. Nasrl kurarhnrrn ben gimdi? Olmaz olmaz
ben kurtulamam. Beir k6ye gitmesem bile, bu sefer kdyltler gehre gelir.
Ya tiitiin safinayq ya ilag sonnaya. Eskiden tanryorlar bir kere.
Evet; var mt k6yliiniin tiittin eksperi gibi dostu? Qok zor grkar. Qiinkil
memleketimizde bir de[igim hastah[r var. insantmrz kdyden veya yoksul
gevresinden aynhp, belli bir kariyer ve maddi imkanlar elde etti$i 7'?Iman
gtiziinii hrrs kaphyor. Artrk geldili yere bakmak istemiyor. Geldi[i yere
bakmak, kdyliiyle veyoksulla ilgilenmek geri brrakabilir insant, kazancmt

Siileyman
SARICA
Tiitiin Eksperi
ssarica@hotmait.com

da azaltr.
Bugi.in d$retmenlerimizin gopu kdyde gdrev yapmak istemiyor.
Miihendislerimizin, Doktorlanmrzrn idealist bir kesimi harig, ktiyliiyle
yoksulla muhatap olmak istemiyor. Kdyliim; bilgisine ihtiyag duydupu
insanlardan kendisine dost bulamryor. Bakryor ki aralannda pek ortak bap
kalmamrg. Onlann bekledikleri kendinde yolq kendinin bekledi[i onlarda
yok" kiisiiyor. Her ne kadar gocuklanm, gehirdeki okula veya fabrikaya
g$ndermiqse de, kendisi ddniiyorkOytine, topra[rnave tiirkiisiinti sdyliiyor:
Dost dost diye nicesine sanldrm
Benim sadrk yarim kara toPraktrr
Beyhude dolandrm boga yoruldum
Benim sadrk yarim kara toPraktr.
Hakhsrn Veysel Usta hakhsrn. Hem de yerden gdse kadar. Qok geyi
deSigtirdik de qimdilik bunu de[igtiremedik ne yapahm...

gurtmalar rdizgw gticii ile deSil, o giice kargr koyduklan igin
yiikselirler.
W.Churchill
U

iyi a[ag kolay yetiqmez1' r;jzgar ne kadar kuwetli

eserse apaglar da o

kadar sa[lam olur.

J.Williard Maniad
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herkes,

felakette, insantmm imdadrna en etkin

genigleyen

bir gekilde nasrl katkrda bulunabilirim?'

di\iincesiyle klrarur. Sancr, her zaman
gdziim getirdipi gibi gene getirir. Ve
belki, sadece formalite olsun diye
yaprlan sivil savunma tatbikatmdan
esinlenen bir gekirdek kadro, risk altp

7.4

giunnrixi
DOGRU

OKUMAK

insiyatif kullanmak suretiyle biirolaasiyi
agarak deprem biilgesine ulaqr. Bizler,
yukanlardan bir yerlerden gtirev emri
beklerken, onlar enkaz alhndan bir can
kurtarmak igin grprrmaya baglarlar ve
gtigleri kuvvetleri yettipince de
kurtarrrlar. Bizler yaptrklannt |z)iyoruz,

taktirlerimizi ifade ediyor ve bize de bir
gey diigiiyorsa emre amade oldu[umuzu

bildiriyoruz. $en olsunlar, eksik
olmasrnlar, kabul edip, "Gel, sen de kafl

Manisa
Y.T.islt.Md.Yrd.
muzafieri @hotmait.com

agarak

bir dalga halinde ";imdi
yardrm zamanl" diYerek elinde
ete$inde ne varsa, neYe ihtiYag

duyuldupunu hissederse ona
yiikleniyordu. Bu hayrda, giizellikte'
yansta daha dnceleri suni ayrrrmlarla
bdliinen laik ve laik olmaYant'
tesettiirliisti ve modern kryafetlisi,
dindarr ve dindar olmayant yardtma
koguyor; hatta Yrllardrr dtigman
belledi[imiz komgu iilkeler bile bizi
mahcup edercesine, yaramzt bir nebze

olsun sarma kulvarrnda Yerlerini
alryorlardt (Bu agr$a gtkmrq muazzam

potansiyel enerji ise "Yurtta sulh
cihanda sulh"a diiniigtiiriilece[ine, iin
kabullii ve beceriksiz ytinetimimiz
sayesinde yeni krrgrnhk ve kavgalara

diiniiqtiiriiliiyordu. ).

Bir Cuma akgam0stil dePremin
merkez iissU Giilciik'e vartnca,

kaybettiklerini geri getirme kudretine

Ancak hig kimse, onlartn

sahip de$ildi. Ne Yurdun ddrt bir
gdniilliiler, gdrevliler

yanrndan gelen

ya da gdniillii gtirevliler' ne

de
dtinyamn dtirt bir yamndan kopup gelen

yardtmseverler, kaybedilenleri geri

egini yahut ci$erparesi olan evladmt ,

getirecek kudrete sahiplerdi. Aslmda

varhk sebebi olan anne-babastnt,
kardegini-kardeglerini baztst ise
bunlardan birkagrnr birden vermig
toprapa. Sonra insanlar bir yiiniiyle

beklentileri yoktu. Bununla beraber, bu
en acth ve her geyden malrrum olduklan

"kale"leri olan evlerini yitirmigler' Evle

r$rK

iilke srnrrlarrnr

bizlere" diyorlar'

kelimelerin tarif ve tasvirinde aciz
kaldr[r felaketin boyutunu giiriiyoruz.
Mutlaka herkes istisnasz olarak bir
yakrmru kaybetnig. Kimi ikinci iigiincii
derece yakrmm, kimi bir pargasr olan

Muzaffer

anahtan olabilir. Nitekim felaketi duyan

Bir igletme miidtirliisii galtganlan,
depremin ikinci giinii, "Acaba ben bu

depremzedelerin de btiyle liiks bir

kogullarda gimdilik

baqlartnt

sokabilecekleri, "bu benim mekanlm"

beraber bir evin iginde ne varsa 6miir
boyu biriktirileninden tutun da bir ant
olabilecek foto$af pargasrna kadar her

diyebilecekleri normal bir gadtr ve
kannlannt doyuracaklan stcak bir a9,
hele suyu akan ve kiitti kokmayan bir

geylerini kaybetmigler.
Sabah evden gtkarken "GiinaYdm"
dedikleri komgulan, gittikleri igleri, her

tuvalet ve tuvaletten gevrilme bir banyo
buldular mrydt, ne saadet!

giln simit ya da polagalarrm aldtklart
biifeleri, akqamleyin eve dtinerken

mapdurlarrn

meyve vs. aldtklan seyyarsabcilan, ige
gitnek ve eve ddnmek igin bindikleri

ihtiyaglanm giirebilmek igin oradaydft

6zel araglan Yahut minibiisleri,
y[zlerini yrkadrklan ve trag olduklan

defin siirgit hummah bir faaliyet g6ze

lavabolau $valetleru sadece al4kanltk
olarak yaptrHur ve YaPuken Pek de

igte biz de gtiniilliiler taktmtyla,

bir ktsmrntn mutlu
krhnabilece[i, birincil 6ncelikli
.

Sabatnn kiiriinden gecenin karanh$na

garplyor, adr "Tekel Yardtm Kampt"na

ddniigen

Piri Reis ilktiPretim

Okulu'nda. insanlanmz; saat 12 ile

iinemli g6rtlmeYen, ne Yazrk ki
kaybedildipinde haYatrn iinemli

ttbek itbek kurulan gadrrlar4 kriz masasl

pargalan oldu[unm farkma vanlan her
gey, artrkisadece hayallerde kalmtgtt.

galqanlanntn bulundulu btilgeye ve

dtgarrdan yardrm amagh gelen

Yrllarca v.erilen hayat mticadelesinin
iiriinii olan ev, arabave egyalarbir anda
yokolmugtu.
Bazen krider, umulmadrk firsatlann

kuruluglarrn bulunduklarr mekanlara

I 7' de

gadr kentlere, mahalle aralannda

pigirilen srcak yemekleri, ekmek, su ve

yeteri kadar sigarayt taqrmak igin
araglarr ile adela zamanla yartqryorlar'
Kasurr

- Aral*
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TUTUNEKSPERLERI
DERNEGi

Blit,rENi
olugturdu[u kuyrukta

fazla yaptrabilecek malzeme temin
etmek igin grrprnan, btitiin bunlart

Miidtrliisiimtiz de iizerlerine dtigeni
hakkryla yaptrlar ve yaptyorlar.

bekleyenlere hizmet verilmeye
baglanryor. Bu kuyruklar, bende,

yaparken de kah minibiiste kah buldu[u
bir takside giinlerce sabahlayan, kalbi

Mtiessesemi zin, en tist ytinetimiyle

Araglann hareketinden sonra,
yiJrzlerce insamn

mahqeri andtran bir iz brrakryor. Zira

okyanuslar kadar derin denizler

insanlann iiniformalannr, titr' lerini,
cemiyetteki statiilerini bir kenara
brrakarak; srcak ag, su, ekmek ve

gtirdiim.
Ti.im Giilciik'e gelen ekmeklerin,
eksiksiz ve fazlasvgelmesini temin ve
bunlann en iicra yerlegim birimlerine

tiryakileri igin sigaramn

da bulundupu

Tekel sofrasrnda yerlerini alabilmeleri

igin vaktinde gelmekten bagka kogul
aranmlyor.

Yiik tagrma araglarrmta

gelen

yardrm malzemelerinin izmit'ten
Giilciik'e getirilmesi, buradan ileri
dalrtrm noktalanna ulagtrnlmast, bog
kaldrklannda da hasbelkader ayakta
kalabilmiq binalardan grkanlabilen ev

egyalarrnrn, gevre i1 ve ilgelere
ta$lnmasl fonksiyonunu eda ediyorlar.

Olabildiline esnek bir

gahgma

anlayrgr ve terbiyesine sahip her
arkadagrmz, burada zaman mefhumuna
pek itibar etmiyor. Kimse, verilen farkh
igleri yapmamazhk etmedi$i gibi ayakta
kalabilecek enerj iyi bulabildikten sonra"

gece giindiiz demeden kogturuyor

verilen yahut kendince giderilmesi
geregine inandr$ iqlere.
Orada; "Ben resmi olarak bulunmak

istemiyorum, gtintllii saytn beni,
harcrrah talebim de yok. Yalnrz yaprlan

iglerin, gciniil rahath[ryla kabul
edilebilecek hakkaniyet ve adalet
tizerine yiiriitiilmesini istiyorum, o
zama tuvalet temizlemek dahil,

olaya sahip grkmasr, her tiirlii hizmetin
verilmesine srcak bakmast ve risk ahp

insiyatif kullanarak hizmetlerimizi
hrzlandrrma sr, bizzat defaatle gelip
gahgmalan yerinde incelemeleri, ne

kadar dinamik ve dayanrgmact bir

yeteri kadar tevziini sa[lamak igin
didinip, gece yanlanna kadar hizrnet
eden, krymetli miinewer, yrlmaz ve

Kurum'

66giik9e

ve

gcinderilmesi, gerekli arag ve gereglerin
hemen temin edilerek yollanmasl, "iince

kursalrndan srcak yemek gitmeyen
kimse kalmasrn diye; akgamm saat

hizmetlerin aksamadan stirdtiriilmesi,

yiice" ruhlu insanlar gtirdiim.

Verilen sciz yerine gelsin

a

sahip oldulumuzu giisterdi.

Bir telefonla, onlarca personelin
bakrlmaksrztn

formalitelere

eylem, sonra iglem" kararltltft ile

6'srndan sonra, yirmi dakikada 500
kigilik yemek grkanp Prekons Qadrr

olabildipince birbirine giivenen

Kenti'ne ulagtrran, ancak hig ortahkta
gdriilmeyen Cevat' lar, Abdullah'lar,

gah gtr$rmrzr

Yakup'lar ve daha nice isimsiz

ancak Tiirk kamu btirokrasisinin bu

kahramanlartarudtm.

ttrgtit ikliminden ne kadar uzak

Gtirdtiklerim bunlarla srmrh delil
gi.iphesiz.

Kendileri de bir depremzede
olduklarr halde, her sabah hiznet etmek
igin ailelerinden kopup gelen, gecenin

geg saatlerine kadar koguqturduktan
sonra, ertesi sabah tekrar asker misali
saat 8'de bir elif gibi dimdik ayakta

hizmet etmeye amade ebrular,
gevremizde bir meltem serinligi
olugturan gildemler tantdtm, Bir kag
yabancr dili bildigi, birkrsmr da subay,

belki general egi oldu[u halde bunu

kendinden emin

arkadaglarla

kamtladr.

Orgiit iklimimizin bu giizelli[ini,

oldu[unu; farkh kurumlardan gelen
insanlarla bir arada galtgtnca, ashnda
"gok yetkili" insanlartn nedense "az
etkili" gahgtrklarrnr izlemekle
gdzlemleme imkantmrz oldu.

Hele, sivil toplum drgiitlerinin
verdikleri hizmetlerin altrnda, bir
gapano[lu arama gabasr ve bu
gdni.illiilerin halka verdikleri
hizmetlerin; yerine ikame yaptlmadan,
bogluk doldurulmadan, depremzedelerin malduriyeti pahasrna engellenmesi,
akhn alacapr gey de$ildi. Olsa olsa,

aqamk so[an, patates soyan, bulagft
yrkayan "nene hatun"lartn torunlan
emine ayqeler gtirdiim.

yrllardrr iilkede "tektip"legtirilmeye

Tabii ki bitmektiikenmek bilmeyen
agk ve heyecanla yaprlan bu igler,
sadece orada bulunanlann himmet ve
gayretiyle yiiriimiiyordu.
istisnasrz her giin telefonla arayarak;

hizmetlerde daha 6nde gdrtiliiyor
olmalarrydr, bu garabeti, hakim

ve

oldu[unda da isteklerimizi eksiksiz

bugiindiir! Yaptr$mz gdrev,

yanlna alarak arz-l endam eden
Mehmet Ali'leri, Halit'leri giirdiim.

Koordinasyon Merkezi (LDKM)'nin
tahsis ve tevzi gdrevini bagarryla
siirdtiriiyorlar. ilk 6nceleri askeri

aldrgrmrz e[itim, yedi[imiz ekmek hep
bugiin igindir!" deyip, bu hizmete esin

Sinop'tan, Adana'dan kamyonlarla
yardrm malzemesi gdnderenleri,

birliklerin yiiriitti.iIii bu gdrevi,

kayna$r olan aslan y0rekli, sivil

Bahkesir' den bilmem kagrnct kamyonu
gdnderirken, ool-titfen gelen kamyonla

krglasrna gekilmek istemesi i.izerine, bu

bulunamamrgtr. Kriz Masasl' nda, "Bu

onlara bir oyuncak daha bulmak, bir

bog kasalarrmzt gdnderin, biz sizin
istedi$iniz kadar yardrm derler, toplar
gdndeririz! o' civanmertlilinde bulunan
Osmanh ahfadt Barbaros'lar gdrdiim.

gikolata fazla verebilmek, bir resim

Genel Miidiirltifiimi.iz ve Mi.iessese

yaptrSrmrz istigare neticesinde, 'oBiz de

verilecek her iqi seve seve yapatrm"

diyen, yiicelerek kemale ermeyi
enginlegmede bulan, mticahit

bir

aksiyonlu, insanlar gtirdiim.
Biz, takrmda incinenler olmasrn diye

kendilerini zapt etmeye galtgtrken,
onlann, habire gartlan zorlayarak daha

fazla gizellikler ortaya
gabalarrna tantk olunan

koyma

Armalan,

Mehmet, Serman, Tamer
Devrimlertarudrm.
o'Giin,

savunmacl ismailler gdrdiim.
Qevre sakinlerinden olan 20 kadar
gocuSa, gektikleri acrlan unutturmak
igin gtinliinden sevgi duvarlan 6ren,

30
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gahgrlan vatandaglardan kendilerine
benzetemedikleri "dtekilerin", bu ttir

zihniyete igleten saik. Maalesefbunlan
dagdrdiim!

Bugtin bir grup arkadagrmtz,
Bit
emriniz,
bir
kendilerine
tevdi edilen gdrevlerine
"Abi nastlsntz?
devamdalar,
Lojistik Destek
isteliniz var ml?" diyen, akgam

TSK'nin daha fazla ytpranmadan
gtirevi iistlenecek sivil bir idare
giirevin iistesinden, ancak Tekel
gelebilir" kanaatt hastl olunca, bize
tsrarla teklif etmigler; arkadaglarla

TIJTUN EKSPERLERI

DERNECi
BULTENi
devletin bir organtylz, maaglmlzl
d ev I et
gcirevi
halde
de enkazrn alttndadrr, o

d ev

I

etten almaktay rz, burada

hep bagkasrndan

beklemenin

yanhgrna dtiqmeyelim, biz de taSrn

altrna

elimizi

koYalrm"

diigiincesinden hareketle (tamamen
objektif ve nesnel kriterlerle gahgma

koquluyla) teklife olumlu cevaP
verilmigti.

Kurumumuzu kutsadtItm
yamlgrsr yaratmayacaksam; aslmda
gok daha iyi ve dahakaliteli hizrnete

layrk olan insantmtztn vefastnt
resmeden ve beni duygulandrran bir
aruyla sciziimti noktalamak istiyorum:
Ilgenin hayatta kalabilen bir kag
egrafi ile Gijlciik Belediye Bagkanr

bir akgam bizi ziyarete geldiler.
Birbirimizi stcak, samimi ve igten
bulduk. Sohbet esnastnda gayTmzl'

yudumlarken, bir ara Belediye
Baqkanr' nrn gdzii arkadaglanmtztn

taktlgl TEKEL logolu gapkalara

takrldr: "Varsa bana da

bu

gapkadan verin." dedi. "Gtilciik'te
sizin gapkanrzt takarak dolagmak

istiyorum. Bunu yaparken gurur
duyanm. Qiinkii Giilciik halkr,
sizin yaptlklartnz kargrsrnda gok

minnettardtr ve qiikran hisleriyle
doludurtt.

Bugiine gelince; basttran ktq
solulunun alttnda, derme gatma
gadrrlarda, bebeleriyle sabahlara
kadar uyuyamadan debelenen;alttan

slzan ve iistten damlayan sudan
r

slanan, iiLqiiyen bedenlerini tsttmak

ve rslanan elbiselerini kurutmak igin

gadrr aralannda bir araya gelerek
ategler yakan insanlan giiri.,iyoruz.
o'Yaralanmrzr hemen saracak'Btiyiik

Devletimiz' nerede?o' diyorlardr.
"Qocuklarrnr alarakgelsinler, iki giin
bu kogullarda yaqasrnlar, tigiincii

giine da1'anabilirlerse, biz

de

halimize razr oiuruz." diyorlardt.
Sonra. "BUr i.ik Devlet bu
di.vorlardr,
olmamalrl'dl l"
erigmelil'di onun eli 1'eryiiztniin
neresinde.'sr insal da'a diifs€" Ahh!

tir lia dele \ent;-ordu
igimizdeki 1rre. bir brgekla

diyorduli

siikilliip elrrryordr strki
yiirefimiz bcdciritdcr- .{lh:
diyorduk. bir hette tc]
gelm i1-ordu clhitd'r* )
AraI*
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Asya bdlgesi ve hareketin iiretim ve
safi qlan etkileYeceSi umuluYor'

RJR
Nabisco'nun deniza9rn faaliyetlerini

Jupon Tobacco'nun

almastntn duYulmasr,

JaPon

giriqimcileri tarafindan da siirprizle
kargrlandr.

Nissan motor, JaPon Leasing gibi

firmalar ABD ve

gergeklegiYordu.

-

AvruPa

Ashnda sePerat6r igindeki girketlerinin eline gegerken, Japon
test Tabacco diinYanrn 6nde sigara
vapraEln hareketi 6yle zarifti ki,
Dimon Yetkilisi tireticileri arastnda bir yer igin 8
Cardwell'nin Yiiksek devirli uqurnuttnau bir
ediyor" diye milyar dolar harcamaYt teklif
dans
separatdrii YaPrak ttitiin "Tiitiin adeta
ediyordu. Anlaqma duYulduktan
sdyleyebilmigti.
teknolojisinde kabul gdrdti'
sigara
zorlayan
stirekli
Limitleri
sonia qtipheler ytikselmeye baqladr'
Cardwell makine Ydneticileri'
ttttin
gdre,
YaPrak
Acaba JaPon Tobacco 9ok mu fazla
temsilcileriYle teknolojisine
Dimon
gok
az
Yeni <idemiqti ve kendi kapasitesini agan
teknolojisinde
kar grlaqtrI rnda, zamanlamantn iglem
HS S karqrsrnda-bir
bir gdrev mi iistlenmigti'
mi.ikemmel oldu[unu hemen bulug gdriiliiyor.
ytllar
uzun
yetkilisi; "iqleri
Yasushi Shingai, bu giiPheler
anladrlar. Qiinkii Dimon rekabet Dim;;
ve
yaptyorduk
do$rultusunda Nisan'da
buluqlar boyrnca aynr qekilde
$anstnt artttracak Yeni
konveYdr kaYrqrnrn bu yatrnmcrlarla, analistleri ikna
anyordu. Cardwell ise geliqtirmek S yrt Once
tahaYYiil bile iurlanna bagladr. Shingai'nin
isteOigi separatdr igin biiyiik bir hrza ulagaca[rnr
dedi '
gdri.iqtine gdre bazr zorluklartn
ii.iccanndan destek istiyordu' edemiYorduk"
ttitiin
istekler ortaYa kondu ve ortaya
yeni bir marka sePeratdr grktr'

Dimon
iffSS) Bu sePeratdriiretim
ise
iarafrndan test edilecekti,

Cardwell tarafindan yaprlacaktr' .
Test sonuglarrnm cesaret vencl
oldufu agrklandr' HSS verimi

arttritYor, Parqa btYiikltliinti

yiikseltiyor, bakrm kolaylaqtyor ve
sePeratdrlerle
difier
kargrlagtrnldr$rnda daha az Yet
kaphyordu. (Deneme MarYland
iiriiniinde YaPrlmrqtr.)
HSS' nin en biiYtik avantajt ise

iiriinlerin temastnrn en

$u anki iiretim hatlarrnamontajr
da kolaY olan HSS' nin Performansr'
flue - cured tiitiinde denenmeYe
en
baqlamr$r ve yetkililer: "Tiitiiniin

az temasla iglendi[i bir sistemi
bagardrk. $imdi srra en fazla ig
tracimti seperatiir denemelerinde"
diyorlardr-

"Dancing Tobacco' isimli

YaadanOzet

TobaccoRePorter

Afustos 1999

yaptrnhyordu. $u anki seperattirler
karqrhklr savurmalarla aYtrma

yapmalarrnakargrhk HSS'deki

,"p"tutYon tek
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hamlede

TokYo'dan bir analist ise ( Yuji

Fujimori ), RJRNabisco'nun Win-

stJn, Salem marka mentollii

belirtiyor. Fujimori'nin tahminlerine

gdre birleqme kart 5 milYar Yen
civannda olacak.

igin dikeY hava

tiitiin, dik hava akrm boqlu[una
kayrg konveYdr tarafindan
frrlatrhyor ve bdylece seperasyon

kardan olugmaktadrr'

srcak iklimlerde tutulduPunu

indirilmesi idi. Mekanik ba[lantrlar
azaltrlmrgtr ve yaprapn seperasyonu

(savurucusu) Yoktu. Bunun Yerine

yihndan sonra her Yrl 300 milYon
iolar getirecek. Japon Tobacco'nun
kuvvltli olmadrPr alanlarda
Nabisko kuwetli ve bu miiqterek
faydalar oluqturmakta oluP;bu
kazang, da$rtrm ve Pazarlamadaki
kar ile daha hesaph tiitiin ve ttittin
teknolojisi ile ReYnolds'un
Uluslararast markalanndan do[an

sigaralarnm, GiineYdo[u AsYa gibi

aza

aktmt
qu
anki
kullanrhYordu. Ancak
seperatdrlere benzemeYen tarafi,
HiS' nin hrzh devirli Winnower't

Igrhn^rasrndan sonra birleqme 2004

Fakat analistleri en fazla

Japon Tobacco'nun, American
uluslararasr tiitiin qirketini sattn

aldr$rnr geqen aY JaPon gazetelei

bildirmigti. RJR Nabisco Holding
Co ile birlegme saYesinde JaPon
Tobacco'nun deniz aqrrr faaliyetleri
hnlanaca$r tahmin ediliYor'
De[iqikliklerin merkezi Gtineydo[u

diigiindiiren, 85 yrhnda dzelleqtirme
faaliyetlerinin baglamasrna ra$men;
WeO.l sine sahiP olan JaPon MaliYe
Bakanhprnrn, yukandaki sebeplere

dayah kar konusunda ikna oluP

olmaYaca[t'

Tobacco

Internationd
Mayrs 1999

BAS]NDA}I
Her yiineticiYe makam aract
Yine aynr raPorda, "Tiitiin
destekleme hesabmdan, genel miidiiLr

ANKARA -Tekel Genel

yardtmctlanna ve Ydnetim kurulu
iiyelerine tahsis edilmek iizere I I adet
Opel Vectra marka binek otomobil
almmrgttr. Stiz konusu uaglara, 1997

MUdUTU

Mehmet AkbaY ve Ydnetim kurulu
tiyelerinin, tiitiin destekleme ahmlan

Tek Grda i9 Genel Sekreteri
Hiiseyin karakog TEKEL ve
ti.ittinctiliikle ilgili her tiirlii

yrlr fiyatlarryla25 milyar 281 milyon
lira 6denmiq, aYrrca 11 adet makam

igin verilen yetkiyle. kendilerine liiks
konutlar ve Y0ane halruzlan
yaptrrdrklan ortala grktr. Tekel
ydnetiminin, f ine ttitiiur desteklemeleri
ile kendilerine ltlks makam araElan,

Ozellegtirmenin karqsrnda olduklannt
sOyledi. Tek-Grda i9 Sendikasrmn diin

araclnm vergi ve sigortasl iginde 9'3

baglayan 1l.Ola$an Genel Kurul
toplanttsrnda konuqan Karakoq gaydaki
ve tiitiindeki 0zelleqtirme girigimlerinin

milyar harcanmrgtrr" denildi.
Yatak-Yorgan almrglar
Tekel yOneticilerinin, destekleme
hesabtndan 8. I milYarhk galqma

makam odalan iqin de milYarltk
demirbaSlar aldrklan belirlendi.

Bagbakanhk Y0ksek Denetleme
Kurulu mUfettiSlerinin, Tekel' de
yaptrklan inceiemelerde, kurum
ydneticilerinin tiitirnii desteklemeleri

masasr, 5 milYarhk gardroP, 11'7
milyarhk koltuk, kanepe 7'7 milyarhk
sandalye, 2.7 milyarhk hah, kilim,

3'

1

milyarhk yemek odasr taktmt' 3' I
milyarhk mutfak takrmr' 3.6 milyarlft
yatak odasr taktmt, 8.6 milYarhk da
yatak-yorgan takrmr aldrklarr belirtildi'
YDK raporunda, Tekel yOneticilerinin,
sadece 1997 yrhndahesaptan amag drgt

igin kendilerine verilen yetkiyi kotiiye
kullandrfr saPtandr. Kurum

y0neticilerinin riim uyanlara ra$nen
destekleme yetkisini amag drgrnda
kullanmaya devam ettikleri belirtildi'
YDK mUfetti;lerinin' Tekel
yiineticilerinin soz konusu usulsiiz

yaphlr harcamantn I trilyon lirayt
gegtiSi belirtildi. Raporda, " Bu tiir

uygulamayr tsrarla siirdti'r-mes i tizerile

uygulamalan kamu Y0netici
sorumlulu[u ile ba[daqtrmak miimkiin

konuyla ilgili "ivedi Durum
Raporu" hazrrl aYarak hiikirmet
ise,

gOr0lmemektedir"

iiyeierine sunduklan bil dirildi.

denildi.

Tiirkive

Tiitiinciiniin parastyla dubleks

1S.10.19i9

gdrecek olanlann baqrnda ekicilerin de
gok fazla zarar giirdii[tinii ifade etti.
Karakoq "TEKEL ortadan kalkarsa
aghf,a.mahkum olacaklar. Tiilrin igin

ayn genel miidiirltik kuracaklannt
sOyliiyorlar. Destekleme altmlan o
qekilde yaprlacakmrg. TEKEU in
mamul satrylan olmasa destekleme
altmlannt nasrl karqrlayacaklar. Bunun
yanrnda TEKEL'i vergi yiizsiisii ilan
ediyorlar. Oysaki TEKEL sattrgl

iiriinl erden kazandr$r parayr Hazine
admaharctyor. Hazine ise TEKEUe
borcunu OdemiYor. Tekel olmaYmca
hazine bu parayt nereden bulacak"
dedi.

konut

Genel Kurulda konuqan Tiirk -Iq
Genel Ba.gkant BaYram Meral i99i
kesiminin bir 9ok sorunu olduluna
definerek: "bunlann bagrnda SSK

Raporda Genel Mudur AkbaY'tn,
destekleme hesabrndan egitim ve
dinlenme tesislerine para aktardt$t
belirtildi. Bu kaPsamda. Tekel

ydnetimi tarafindan ahnan kararladestekleme hesabrndan I997 1rhnda
Arsus E$itim ve Dillenme Tesisleri
igin, <idenek drgr 100 milYar 5l I
milyon lira aktanldr[r vurgulandt'
Raporda, yine aYnt hesaPtan, Bodrum
Pazarlama ve Da$tttm Binast'run
dinlenme tesisi haline getirildi[i
belirtilirken. burada genel miidiire
dubl eks konut yaprldr[r kaydedildi.
Rapu.r;n

" Tekel'in Bodrum Dafitttrn

:':a I'e--tekleme hesabmdan
gene. ::,"c: r:-:--i. iki adet genel
m0;;}r:-:c j \la--:- \'e \iiarle
. harua.: ]Erlilrrsr i-ll:rli
B r.na-.

stirdiiruldtipiile dikkat gekerek,
tiitiindeki Ozellegtirmeden zarar

"

:

desalr*emrs'lillsrmnr]m 3:g::r' dalii
f nr "ns '!- ::--i
bu ii,g r;rr inl

lira ai:niiru$ lcmqmt"

"l

Fransa'da kanserden Olen bir
kiginin ailesi, sigara girketine kargt
dava agfi. 49 Ya5rndaYken kanserden
6len Richard Gourlain' in ailesinin,
Seita sigara girketi aleyhine aqn$r2'7
milyon franklft (436 bin dolar)
tazrninat davasrnm durugmasrna diin
baglandr. B0ylece Fransa'da ilk kez bir
kiqi, sigara girketi aleyhine dava agmtq
oldu. Guorlain'in eqi Lucette, girketi
sigarantn zararlart konusunda yeterli
uyan yapmamakla suqluyor. Daha 0nce
devlete ait olan Seita girketi, 1995'te
Ozellegtirilmigti' Ancak devletin,
girkette halaazda olsa hissesi

geliyor. SSK' dan istenilen hizneti
alamtyoruz. QiinkU siyasiler yrllarca bu
kurumun iizerinde at oYnatttlar.
Depremden de yararlanarak yangrndan
mal kagrr gibi istenmeyen bir qok
kanun qftardrlar. Emek Para
kazanmtyor. Paradan para kazaniltyor'
Tiirkiye de dzelleqtirme do$u
yapilmryor" geklinde konugtu.
3 giin devam edecek olan Genel
Kurul somrnda gegti$imiz haft alarda
vefat eden Tek Grda i9 Genel Baqkant
Orhan Balta'run yerine Genel Sekreter
H0seyin Karakog'un segilece[i

belirtiliyor.

bulunuyor

DiinYa

Tiirkiye

3-2.10.1999

09.09.1999
t{asrn
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BASINDAII
ve desteklemeleri igin bir,,Tiiftin
ofisi"nin kurulmasr gerekti[ine de

-Tanm iiri.inlerindeki agm stok

birikimini Onlemek amacryla ttitiin,
gekerpancan, fmdrk ve gay gibi arz
fazlasr olan iiriinlerde kota uygulamast
veya miktar smulandmlmasrna

gegikneli.
-Thnm iiriinleri ahmrnda 0zel
kesimin katrhmnr saglayacaf, r
diizenlemeler yaprlmah. pirim
uygulamasr, borsalarur geligtirilmesi,
rizel kesimin silo ve depolama
kapasitelerinin arff rnlmasr, destekleme

alq ve

satrg

fiyatlan arasrnda fark

yaratrlmasr gibi....

-Aynca tiitiin igin gerekli
destekleme tidemesinin

biitgelegtirilebilmesi, igki ve tiittin
iizerindeki vergilerin tam olarak tahsil
edilebilmesi igin Tekel idaresinin
Uretim birimleriyle destekleme
birimleri ay.rlmah. igki ve ttitiin
iizerindeki vergilerin bandrol ile tahsili
yoluna gidilrneli.
-Tarrmsal destek fiyat politikalarr
iiretim fazlasr olugmasrna engelleyici
olmah. Qiftgiye dogrudan gelir destepi
saglanmasr sistemine gegilmeli.
-Tanmsal girdi destekleri ve diigtik
faizli laedi kullanrmr uygulamalan
tedrici olarak kaldrnlmah.
-Kamu bankalannda gOrev zararr

yiikleri bir program dahilinde bi.itgeden
tasfiye edilmeli. Biitgede 0deneli
olrnayan gOrev zaranverilmemesi ilkesi

yasal zorunluluk haline getirilmeli.

Radikal
02.r0.1999

igaret eden Kogda!, gu anda
TEKEL'den sorumlu Devlet bakanr
Riigtti Kazrm Yticelen,in daha Once
Etibank'ta buna benzer tecrtibelerinin

olduSunu kaydetti.
TEKEL' in rizellegtirilmesinin tek
rin kogulu olduguna igaret eden
Kogda$, "Ureticinin sorunlannrn
mutlaka gciztilmesi lazrm. Bunun igin
bir ttitiin ofisi kurulur, bu ofis
destekleme ahmlan yapar. Biitgeden
ona gOre para aynlr. Bu gergevede

MORzuSSA Genel Miidiirii Kiirgat
Kogda$, bu sorun giiziilmedikge
Ozellegtirmeden istenen sonucun elde
edilemece$ini s6yledi. Tiitiin ahmlarr
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yrl sonu satq cirolannrn 1.4 milyar
dolar civannda olacagml 1999 yrlr
vergi hedefinin ise 917 milvon dolar
oldu$unu sOzlerine ekledi.

Diinya
14.t0.1999

TEKEL'in sanayi kesimi detiittin
desteklemesinden aynlu, kendi igini
yapar. Daha sonra bu birimler bir hold_
ing gatrsr altmda toplanabilir.

TEKEL' in ve ftitiin iiretiminin
modemizasyonu igin kullamlan ttitiin
fonunun da gerektili yerlere deSil,
btitge agrklannr kapamaya yaradrfrnr
dile getiren Kogdag l0 yrh agkrn bir
siiredir bu fonda 1.5 milyar dolara

yakn parann biriktifini, ancak sadece
100 milyon dolanrun TEKEL'in
modemizasyonuna harcandr$urr
kaydetti. Geriye kalan paranm giftgiye
gitmedigini dile getiren Kogdag,
"Yrlda toplam 40 bin ton civarnda

tiitiin ithal ediliyor. Bu da 40 milyon
kilogram yapar.3 dolardan senede 120
milyon dolar eder. l0 kiisur senedir bu
uygulama var Burada L5 milyon
dolarrn Uzerinde bir paradan
bahsetmek lazrm 100 milyon dolannr
TEKEL kullandr. Gerisi nereye gini?
Ziraat odalarrna soruyoruz bir gey
aldmrz mr diye "Hayrr bir gey almadrk"
diyorlar. Tiittin fonundan ttittinle ilgili
kimse fayda g0rmedi, biitge agrklannr
kapamaya yaradr" dedi .
Tek vergi olmasrn

Devletin sigaradan birgok kalemde
vergi aldrlrnr dile getiren Kogda$

TEKEL'in sa[hkh bir gekilde
tizellegtirilmesi igin TEKEL in sanayi
kesimi ile ttitiin desteklemesinin
aynlmasr gerektigini beliten pHILIp

felaketi nedeniyle satrglarda yiizde
bir diigiiq kaydedildigini
ifade eden Kogda$, her geye ra$nen bu
20' ye varan

bunun da karrgrkhk yarattrgmr

kaydetti. Sigara satrgrndaki her ytiz
liradan 67 lirasrnur devlete gittiSini
ifade eden Kogda!, gok baghhk yaratan
bu uygulama yerine tek bir vergi
oranmm belirlenmesinin hem devletin
hem de sigara tireticilerinin yaranna
olaca[mr stiyledi.
Ekonomik durgunluk ve deprem

British American Tobacco (BAT)
ile istedigi ortakh[r kuramayan
TEKEL e Moldova ile kuracaSr sigara
fabrikasr igin Yiiksek planlama
Kurulu onayr grktr. Tiirkiye- Moldova
Karma Ekonomik Komisyonu

toplantsrnd4 kurulmasr
kararlaqtrrlan sigara fabrikasrun
toplam yatrrm tutan 3 milyon dolar.
Moldova' da kurulacak fabrikanrn
ingaan igin seqimlerin tamamlanmasr
bekleniyor. KEK toplantrsrnda
ortaklft karan alrran, TEKEL ile
Moldova'ya ba$h Gagofuzya
arasmdaki protokoliin bu ay
igerisinde imzalanmasr bekleniyor.
Haziranda Ti.irkiye'yi ziyaret eden
Gagoguz bagkanr Gheorghi Thbunggik
ba;kanhgrndaki birheyet, TEKEL e
ait fabrikalarda da incelemelerde
bu I unm u gtu. Ayr rca ziy ar ette,
Gago$urya'da i.iretilen $arap ve
gampanyalarrn TEKEL tarafrndan
ithali ve pazarlanmasr iizerinde

durulrnugtu.
Ote yandan TEKEL ile BAT

ortakhlurda ipler koptu. Son olarak
geqtigimiz ay Tiirkiye'ye gelen BAT
yetkilileri, TEKEL ile iist dUzey
gOriigmeler yaptr. TEKEL yetkilileri,
1998 yrhnda ortaya konulan $artlan
hatrlatrnca, BAI yeni gartlar ileri
siiriilerek eski gartlan reddetti.
. TEKEL-BAT ortakhlrnr TBMM
KIT Komisyonu, ortakhsrn

incelenecegi gerekgesiyle
durdurmugtu.

Diinya
02.10.1999

BASINDNI
rilmesinin engellendi$i ileri siirtild0'
$irketlerin en azmdan 1953'den bu
yana durumun farkrnda oldu$unu
kaydeden Reno'nun agttlt davada,
Gegen

yrlki 246milyar dolarlft

uzlagmanm ardrndan agtlan "aldatma"
davasr tiitiin i.iriinleri firmalanntn
yanlsfa sektcirdeki sendikalann da sert

tepkisini gekti.
ABD Adalet Bakant Janet
Reno'nun bakanlrtrnrn gOrevi oldupu
dtigiincesi ile 0nceki gtin ttitiin sanayii
aleyhinde agtr$r yeni dava, tiitiinciileri
isyan ettirdi. Yoksullar ve engellilere
verilen salhk hizrnetlerine katkr
oluqturacak 246 milyar dolarhk kaynak
sa$layacak uzlagmantn ardmdan b0yle

bir adrmrn attlmast, sekt0r agtsmdan
beklenmedik bir durum yarath Sekt0riin 0nde gelen isimleri, Reno'nun
hareketini, iilkelerinin kendilerine
sava$ agmasl geklinde

yorumladt.

Philip Monis'in giinde

30 milyon

sigara iiretimi kapasiteli tesisindeki
iggileri temsil eden sendikanrn lideri
Oscar Giles da yeni davaya tepki

g0sterdi. "Bazr insanlar, tiitiin
girketlerini nakit sa$rlacak inekler veya
altrn yumurtlayan kaz gibi gOr0yot''
diyen Giles altrn lumurtlayan kazrn
bile lumurtadan kesilebilece$i
uyansnda bulundu.
Hukuk zemininde birbidni izlel'en

ycinetiminin saldtnlanna tepki. Virginia ve ozellikle Richmond da
odaklanryor. Ti.itiin ile ilgili faaliyetlerin asrl ekonomik u$agr olugturduf,u
bdlgede, sadece Philips Monis 6.900
kigiye istihdam saPhyor durumda.
Adalet Bakanlt$rnrn agtr$r Yeni
davadaki suglamaya, tiitiin girketlerinin
''

insan hayah cinsinden maliyetini
,irli-Late almadan muazzam kdrlannt

ku:::ah igin 15 yrldr siirdiirdiikleri

ilm.c','r' zemin olugturdu.
prrtrs i 950'den bu yana halkr
a}5ilnmf, &8 .acrr; Ionlendirmekle
sl4,lqul|@ Tlrfir1rf' €rln nikotinin
bffgmrmn l@F re :,.trin -rtri.inlerinin
igmrnmr

En

tu"mrg

;' +l:rini

$rlud$ Yu'ffi1 rooirurc@J.
-=-GI-----sa

sagr4il'm- ' 'rrueilr
,-'<rrGflu-ErF+-

tiittin girketlerinin bagkanlannm
1954'iin ocak ayrndaNew York'taki
Plaza Otelinde yaptrklan toplanttya da
atrft a bulunuluyor. Reno' nun
yardrmctst David Ogden, bu toplanttda

uzun vadeli bu halkla iligkiler
kampanyas r 0zerinde antlagmaYa

varrldr[mr s6yledi.
Davaya konu olan girketler:

Philip Monis inc
Philip Monis ComPanies
R.J. Reynolds Tobacco Co
American Tobacco Co
Brown and Williamson Tob. ComP.
British American Tobacco P.L.C'

British-American Tobacco
(investments) Ltd.

Lorillard Tobacco Co. ihc.
Liggett and MYers Inc
The Council for Tobacco Researc
U.S.A. inc.

Sektdriin devi Philip Morris kabul
etti: Tiitiin kanser yaPar
Tadhi bir strateji de[iqikli[i yapan
diinyanrn en biiyiik sigara iiLreticisi
Philip Monis, agtr[r intemet sitesinde
sigaranrn batrmltl* yaptt[m ve
kansere yol agtrprm itirafetti.
Tiryakilerin agtr[r bir gok davayla

ugagan qirket 100 milyon dolarltk bir
reklam kampanyasr baqlattr. imaj
detigikli$iyle yeni davalann Onlenmesi
hedefleniyor.
DiiLnyanrn en buytik sigara iireticisi
Philip Monis, dnceki giin aqttPt
internet sitesiyle, sigaramn ba$rmhltk
yaptrlrnr ve kansere yol agabilece$ini
kabul etti. $irket boylece tarihinde ilk

kez tiitiiniin zararh oldutunu
kabullenmig oldu.
Unlii sigara markast Marlboro'nun
da iireticisi olan ABD girketi?hilip
Monis, ani bir strateji depigikli[i
yaparak,

Tobacco Institute Inc.

FinansalForum
24.09.1999

"www.philip.com."

adresindeki intemet sitesinde "bilimin,
tiitih ve kanser gibi hastahklar
arasmda do$udan baflanfi oldu$unu

kanrtladr[rnr" belirtiyor.
Bu $ine kadar sigaranm yanlzca
"riks fakIoru" oldu[unu sawnan
girketin bu ani strateji de$igikli$inin
ardrnda ise 100 milyon dolarhk reklam
Uretim agr$r olan iiriinlerin
iiretimini arttrmak, Hazine'nin
destekleme yiikiinii azaltmak amacryla
uygulanmast 0ng0rtilen "parite
sisteminde" 9 tiriiniin hyatr ekmeklik
bufdaya g6re belirlenecek' Mays ya
da Hazir an ayrnda ekmeklik butdaY
fiyatr agrklandt$rnda, diSer bitkisel

kampanyasr bulunuyor. Kampanya
sigara tiryakilerince agtlan davalarla

birgok kez baqr derde giren PhiliP
Morris'e yeni bir imaj kazandrmayt ve
b0ylece olasr yeni davalan Onlemeyi
amaghyor. Televizyon reklamlanndaysa
artrk sigara yerine girketin gtda
iirtinlerini 0n plana grkanlacak.

Milliyet
15.10.1999

i.iriin iireticileri, pariteleri dikkate
alarak, kendi i.iriinlerinin fiyattnt da
hesaplayabilecekler. Sisteme g0re,

buldayrn fiyatr (l) kabul edildi[inde,
fiyatrn belirlenmesi igin parite arpada
(0.80), geltikte (2.80), mrsrrda(l),
pamukta(4), tUtiinde (20),
gekerpancann da (0.27 ),
a1 gigeginde(2.3), soyada(2.

l) olacak.
, Tiirkiye

Tiipraq ve do$algazdan sonra Tekel'e
de buytik zam geldi. Ksa Samsun 150,

Tekel 2000, 450; Tekel 2001, 350 bin
lira oldu.

Giizcii
09.09.1999

14.10.1999
Kasu -
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Onemli geliqmeler kaYdedildi[i

belirtilen raPorda, telifve fikri
miilkiyet haklan alanmda hrzh ilerleme
ihtiyacr bulundu$u kaYdedildi'
Ttirkiye' de erigkinlerde kalP
hastah$r ve bunun risk faktorlerinin
g0ri.ilme srkh$rnr belirlemek amacryla
tu.t f*aiyoloji Demefi Onderlifinde'
Saghk Bakanlt$t'ntn deste[iYle
gergekleqtirilen araqttrmada tarama
ydntemi kullanrldr. Tarama ile 20 yag
ve iistiindeki 3 bin 689 kigide sigara
kullanrmr srkltf,t, bunun cinsiyet' ya9
guruplan ve bolgelere gdre daBrhmt
incelendi.
Aragttrmada, erkeklerin Y0zde

AB' nin 1999 geligme RaPorunda,
Tiirkiye ile ilgili insan haklarr ve
diiq0nce Ozgiirl0$i gibi siYasi
beklentiler, ekonomi alanrndaki
beklentileri gOlgede braktr' Raporda
AB Tiirk ekonomisine iligkin Onemli
mesajlar verirken ekonomide kaygt
duyulan konularda da 5 ana tema
iizerinde YoPunlagtr' RaPorda
Ti.irkiye' nin, PiYasa ekonomisi
igledifine iligkin pek gok gdstergeye
rafmen, enflasYonist baskrlara ve

59.4'tiniin, kadrnlann ise yiizde
I 8.9'unun sigara igti[i belirlendi'
Erkeklerin yiizde 48.7'si giinde l0
sigaradan fazla,yizde 10.7'si de 10
sigaradan az igiyor. Kadrnlann yiizde

1i.8'inin giinde

10 sigaradan

az,yiude

7. I' ininde I 0 sigaradan fazla igtipi
ortaya 9ftt1. Hem kadrnlarda hem

erkeklerde sigara igenlerin srkltlq geng
yaglarda orta, ileri yag guruplannda da
ytiksek oranda bulundu. Tiim Yaq
guruplannda sigara igenlerin orant
irkeklerde kadrnlardan daha gok
oldu$u saPtandt.
Krrsal kesimde ya$ayan erkeklerin
yi.izde 59.9'u, kentte yaqayanlann
ytizde 59. I 'i sigara kullanryor' Kentte
ya$ayan kadrnlann Yizde 26'3' i,
krrsalda yagayanlann ytizde 9'3'ii
sigara kullanryor. 70 yag ve iizeri yag gu*Uu drgrndaki ttim ya$ guruplannda

kentli kadrnlann krsal
kesimlerdekileri ne oranla daha fazla

igtili

saPtandt.
Araqtrmada, sigara ahqkanh[rnda-

sigara

ki deSigimin co$afi b6lgelere

gOre

dalrhmr da incelendi. Ege
B6lgesi' ndeki erkeklerin yltzde 62'9' u'
i9 Anadolu B0lgesi'nde yinde 62'2'si,
Do[u Anadolu B0lgesi'nde Yiizde
5 1.5' i sigara kullamyor. Kadrnlar
arasmda sigara kullarummm Marmara
B6lgesi' nde ytizde 24.9, Akdeniz' de
23.5, GUneY Dof,u Anadolu'daYiizde

10.3 oranrnda oldu[u saPtandt'

CumhuriYet
18.10.1999
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Raoorda' 1999 Ocak aYrndan bu Yana
eciacrhk sektdrti iiriinleri ve iiretim
siirecine iligkin olarak Patent
uygulamasr giimriik birli$i mevzuatma
uygun olarak siiriiyor. Ancak, gUmriik
Uittlgi turatt-n ek 8'inci maddesinde
teklif haklan, uydu ve kablo
y.r
yayrncrhsr gibi alanlarla ilgili bazt

il*

yiihimluliikler heniiz

FinansalForum
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kamu agrklan n azaltar ak, YaPr sal
reformlara devam etmesi ve mako
ekonomik istikran tesis etmesi
eerektiEi belirtildi. Raporda kamu

Devlet ihale Yasasr)
konusunda ve ig Pazar miiktesebattnrn

Yerine

getirilmedi' denildi.

ittrturi(

bagka bazr

Bira Kasalafl ile Ahscland'r

olundu.

Kullanrm drgr kalan Plastik bira
kasalan Tema Vakfi Bagkam Hayrettin
KARACA ile Tekel Genel Miidiirii

bdliimlerinde komisyona
igin
deferlendirebilmek
ilerlemeyi
gikayetgi
verilmemesinden
bilgi
yeterli

KAYGI NOKTALARI
Raporda giimruk alanrnda yiiksek
diizeydeki uyumlaqmaya ra$men, hala
yeni bir giimrtikkanununa ihtiyaq
Lulundugu belirtildi. Raporda, tekstil
tirtlnleri igin ortak bir harigte igleme

rejiminin kurulmasr yoluyla geqen ytl
etimriik birlisinin daha da
GB
leliqtiri ldi$i de belirtilerek,
Laglamrnda mtiktesebatr uygulamaya
vonelik idari kapasite gok tatminkar
devam etmektedir denildi'
Rekabet konusunda Tekel' in

thaya

igleyiginin komisyon agrsrndan kaygt
verici olmaya devam ettipi belirtilen
raporda, ancak anti - trost alanrnda
ilerlemeler oldu$una da diklcat gekildi'
Tanmsal desteklerinde elegtirildi$i
raporda, 'Tanmda hala Yiiksek
dtizeylerde destek ve koruma mevcutnlr
ve son RaPordan buYana mevzuatrn
uyumlulaStrnlmast konusunda ilerleme
RaPorda, OECD'
nin belirlemelerine gOre Tiirkiye'de
tanmsal desteklerin tadh igindeki en
yiiksek boyuta ulaqtr$rna da diktat
Sanayii alantnda m0lkiyet

oimamqtr' denildi.

iekildi.
hukl*tntn

korunmas t konusunda

Mehmet AKB AY aras rnda h azrlanan
bir protokolle I yrl iginde Tema Vakfi'

nadewedilecek.

FiNANSAL FORUM 11.9.1999

TanmReformu
desteklem e kapsamrndaki
iirtin saytst azzlt{acak. Pancar, ttitlh'
gay ve findrk gibi iiriinlerin kota smr-

-Tanmsal

lan daraltrlacak. 2.000'de higbir iiriine
yiizde 25'in i.istiinde artq verilmeyecek'

-

RADiKAL 07.10.1999

Aln tuzla, dzel sektdre devredildi
Eratrum'da dort, Qorum'da da iki
kigilere igletme amaqh
devredildi. TEKEL Genel MudiirlUgu

adet tuzla, Ozel

tarafindan hig igletilmemig veYa
igletmesinden vazgeqilmig 6 adet kaya
ve kaynak tuzlasmm mahalli ihtiyaqlann kargtlanmast amactyla Ozel kigilere
10 yrt stireyle igletme amagh olarak
dewedilmesine iligkin Bakanlar Kurulu
Karan Resmi Gaznte' de Y aYrmlan&'

DUNYA29.09.1999

bir diizleme ara kesiti

-

Timtahn simgesi. 3-

Tiittinde bilhassa fidelik ve krrm Oncesi tarla
dewesinde kullanrlan bir gegit insektisit - Bir
nota Bir miizik aleti. 4- Oymak, kabile Aletler-Mtizrnin. 5- Osmanh alfabesinin 11
harfi -bir sayr.6- Kesici aletlerde kesici taraf,
aSz - Tiirk miiziginde bir ttir vurma sazs,.l-

-

1

Tiitiinde kullanrlan bir ttir insektisit

2

Sodyumun remzi. 8- Bayrndrhk- Raclyumun
sembolii - Delil, kanrt.9- Tibet srgrn- TUttinde

-

3

kiillenmeye kargr kullanrlan bir tUr toz

4

fungusit - Boru sesi l0-KiigUk bitki- Hayvan
kesmeye mahsus bina,mezbaha- Kaplama

olmayan,

5

biit[n,

yekpare.l I -Kaba,

girkin,edebe aykrr- Thkanrn 0nsiizleri- 64
karede 1 6 gar tarla oynanan bir tiir oyun. 12-

6

11

"Peki, olabilir, fena detil"hitabr-Nikelin
remzi-Yanhg, batrl inang-Kdpek. l3lTersi
atrna eylemini yapan - Dinyanm herhangi bir
yerinde bulunan bir kimsenin gdziinden
grktrlr kabul edilen dogru ile diinyanm
merkezinden grktrlr farzedilen dogunun bir
gdk cisminin merkezinde birlegmesiyle
meydana gelen agr. l4-Bir erkek ismi- Ses

t2

GenigliSi

7

I
10

taklidi suretiyle olugturulan kelime. I 5-Siis-

- Bir erkek ismi.

13

I4
15

SOLDAN SAGA
l-Hiicrenin tiirn unsurlarrnrn ikilegmesi ve egit olarak iki yavm hiicreye
btiliinmesi geklinde oluqan genel bOltinme bigimi - Her canh varh[rn bir bagka
canh varlfttan doldulunu cine siiren teori.2- Selguklularda gehzade elitmeni

-

2. Dinya Sava;r'nm iinlii Hollandah kadrn casusu. 3- Yama vurmak, yama
yapmak- Ttitiiniin iglenmesi igin gerekli olan rsr, nem ve benzeri hal, krvam. 4Qadr halkr. gogeh ailesi - Qogul eki - Dolayh ve iistii kapah s6zle anlatma.
5- Ballayan, birlegtiren - Gegmig zaman. 6- Tiitiinde daha gok tarla dewesinde
kullanrlan bir insektisit - italya'da bir ova. 7- Sevgili, yar Tiittinde ktillenmeye
(Erysiphe cichoraacearum) kargr kullanrlan bir likit fukisit. 8- Haya Bir nota
- Tiiti.inde kullanrlan bir gegit insektisit. 9- Atrn ayakkabrsr Gece ku$u
istanbul'da bir semt. 10- Siitun baghlrnrn osttindeki tabla- Tersi TtiLrkiye'nin
trafik igareti - Ankara'nrn bir ilgesi. 1 1- Hayrr anlamrnda bir iinlem Tiit[n de
k0llerneve kargr kullanrlan bir gegit likit fungusit - Fatma Girikin lakabr . 12Nefesli ve pistonlu bir fiir galgr - Nam - Her hangi bir gahgma veya oturma
yerini d't';e1in stislemede kullanrlan egyalar btittinii. 13-Hanr Bir bu$day
OlgU bir::: ierna)'e piyasasr kurulunun krsaltmasr. 14- Eski ve tinlii bir
besteka-usn: - \-'-r'cr.rt 1'aprsr - Europiyumun sembolii. lS-olumsuzluk bildiren
bir 0n eh - K::cnrenn simgesi - Mtizikte bir parganrn canh gahnaca[rnr ifade

-

-

eder.

yuKARIXtr"r,{ Asrcn-{
1- Biyolqr ,e !db!!ih!:n gagni€ $-ogahnayr deSil olgunlagmayr saglayan
bOliinme gdft - Sc*mit rynkrni&nn l- Fr-r lana- azarlama- Gometride koninin
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TUTUN EKSPERLERI

DERNEGi
BULTENi

:

tsIZDTN' HAtsERLER

TEB
1993 yrhndan bu yana Akhisar'da faaliyet

Miidtirlti$l
Celal
EROL,
ibrahim
gorevini yiirtiten Prof. Dr.

gdsteren Ti.itiin Eksperleri Yilksek Okulu

Bayar Universitesi Uygulamah Bilimler Yiiksek
Okulu Miidtirlii[iine atanmtqttr.
Hocamtzt kutlar yeni gOrevinde baqanlar diletiz'
ayrmrzdaki tidi.illi.i bulmacayr dopru gtizen
arkadaglanmtz arastndan gekti[imiz kura sonucu aqaftda
isimleri yazrlt iig okurumuz, Henry KISSINGER'in
"DIPLOMASI'' adh eserini kazanmtqlardr.
4 5. S

KadiTQAKIR
Mahmut DEMIR
H.Rahmi $AHIN
Bulmac amrzrn do[ru cevabmt bulan
arkadaglanmtz arastndan gekece[imiz kura sonucu iig
arkadagtmz a,bir yazarlar gurubu tarafindan yazilry

$iar YALQIN tarafinda Ti'irkge'ye gevrilen
"Baglangtgtan Bugtine KadarDiinya Tarihi" eserinin
..OSMANLI iVTP,q.RATORLUGU
1 9. Cildi OIAN
TARiHi" adh eseri verilecektir.

Jt

xasur,

- Atal*

1999

TUTUN EKSPERLERI

nrnNnci
nUrrnNi

tsIZDENI HAtsERLER

Aya$taki Ie r,

So I dan -Sag a: Erdo I tU gU NOt, Abd u rqh mon
DE/vliR,..Fehmi 6zoeruin, Foruk GULFINAR,' oguz
Seleuk OzgfCeNe, yrlmoz AYDUK, ilhon qafu$flN

$ohop KULAKSIZ

SongUl

r

.. .;A.!i De-ry*a

Nurcan

DEMiR

22,08.1999

r
.

,itker MURAiSU
Sezer ALTAN

N

.

it

o.os:
U-Y:j,Y-Y-Y
ie05
Y-:
|
j 18.09.1999
. .1

2s.os.rgee
t .. .. .... .................
I 14.11.1999
I

I$AN LANAN LAR

A-s-!V_e,Muzaffe-r lglK

geniz

Hatice

,Adnan rngPtNan
Htjsevin SANAP

.l7.OS.tggS
SELIN
eeyznruun 27.07.1ggs

DENIZ
nArun
rnHn eeRk

45. SAYININ CEVAPLARI
1) Bir sis lambasr hem sisi delip gegebilr.neli hem de
kullanrcmm Oniinii aydrnlatabilmelidir. Krmrzr r grk sisi
en rahat gegen ryrktr; Uzak uyarr igaretlerinin larmzr

olmasrnn nedeni de budur. . Ancak

MERHABA DUNYA
HUmeyra ,Veysel QAVDAR
Belkrs Cesur BAgPINAR

6yle bir paylagtrrrn ki; her krzrn bir elmasr olsun.

krmrz

rgrk aydrnlatma

bakrmmdan zayrftr. Sarr rgrk sisi delme konusunda
krmrzr rgfttan pek de agagr degildir; iistelik bize gereken
uzaSa gidebilme ve aydmlatma dzelliklerinin optimum

Guler AGSU

Ahmet EMiR

1) Bir rafta, 5 ciltlik bir ansiklopedi seti duruyor. Her
cildin kahnhgr 5 cm. Bir kitap kurdu 1. cildinin 0n

2) Bir sepette 5 elma var. Bu elmalan 5 kiig0k krza

eAKiR-

ultan . .jM,C--englz OZDEMTR

SORULAR

olarak)

EVLENENLER
S;vel

;

yiiziinden girip, 5. cildin arkayiiziinden grkarsa, toplam
kag cm'lik yol katetmig olur? (25 cm degil tabi dogal

6nde: Hql;t Ofl\ iRtEN, Aloqnin ERGIN

ribrahim

t

I

ri

iri sonu iri cEVAp

iilik,

QrtaQa: Bijlent SUNAY, Erol ylLMAZ, Mehmer Arif
6ztuRr, Behic uFActK, Bekir KAvAALI; Hoson ToZLU,

rr

21.09.1999
10.10.1999

25.10.1999
ZEHRA CEYDA :28.10.199

bileqimine sahiptir.
2) Kaif (yanarak dlecefiim) diyor. Bu ciltnle doguysa
kagif zehirlenerek Oldiirtilrnelidir. Eler bu ciiLrnle yanhgsa
kagif yakriarak dldiiriilmelidir. (Ben yanarak Olecegim
dedigine gOre) sdzii yanhg kabul edilerek yakrlmaz.
Kasrn

- Arahk

1999
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TEKNiK TOPIANTI

'

l8-19 Ekim - rggg/i7.l/liL

TESPIT CALltlllALARl BA$tADl
tespif
lggg Mahsulii Ege Bdlgesi -tiitiinleri
noktastnda
allm
7t
gii-nii
.ulrs*ulurt, 9 Kasrrn"l999
LT'Tffi- Ei.;dti ve'78 Tiitlin Teknoloji

Mtifrendisinin gdrevlendirilmeleri ile baqlamtqtr'
iiretimi, tiretim planlamast
Ut"ytt Tiitiin
'fufiJyo"
kilogram olarak
2I0

iilil;fi"
dahilinde
["g*"f*"qtiii

ege B6lgesi konienjanrnn.,I25
MlTt"" kilbgramr"bir mi[tar aqarak 129 Milyon
r.iio'ntu* ol"arak gerEekleqmesi beklenmektedir'
D

iI";;

bo1

geler"detl tiie tim miktarlarrna

37 Milyor
eelince; Karadeni z Bolgelt-..
kilogran.
Milyon
ise-5
ftf"*i"-, tvtarmara Bdlgesi
tespi:

;ffii, ;;ilil
;;ffi;l";iil

Bu bolgelerdeki

"Jir'*ttJair.
akabinde, 44 Milvon-kilogram

olar.

kilogran.
ifftt;-il;*"Jutt*u karqrhk 81tahmin
.Milyon
Do[u
edilen
tiiid" tit"titninin gerqekleqecegi
mahsull
19ee
ile.
airmlirr
;;?ii';;t;;E; e"tirg.tl
tiitiln sezonu tamamlanacaktrr'
i\'
fqtg liluttsuliintin baqta Tiirk Ttittinciiliilii
camramtz:
tiim
iizere
fittin tireticilerimiz olmak
hayrrh olmasrm drleriz.

BiR ZiYARET
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji' Tabii Kaynaklar
Komisyonu R.aqkanr Saytt
Bil;i;"
"ok?;" Teknoloji
Dernel
vui{lr,; 1'o en- 1999 tarihinde Dernel
etmiqtir'
6;;;i M-J"7i-iri zivatet
Kurulu'nun hazrr bulundufu gortiqmed'
ve Ti'itiin Eksperttg
Suurn VURAL'a Dernefimiz
"uitgi
verilmiq'.. .,Tiirl
#ti.gr"-;;kkt"d^ Uq de!erlendirilmes
genel
iiitti"Eiiftiliiniin
vanrlarak," Bakaniar Kurulunca Baqkanltflrv

iOn.ti*

i'tiitiiti^i,ir.ilri Komisyona sevk edilen
'gtiti;iqijil*.k," olan "Tiitiin Kanun Tasansl
fi

akkindaki di.iqiince ve trnerilerimiz iletilmiqtir'

