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MERHABA

::e pa1 'a5rp cozr-im yollart

:: : * :: r :.::a:. lespi: iaaliy eti devam ederken firmalar
- : : : a:a:. ;as,aci,xlan kocan toolama isini 31 Ocak qtinLi

::'.:--.s. .Jks nitelikli ytksek randtmanlt tr"itilnlerin br,iytik

. - a -' -. - a..:.sinr bulmugtur. Tekelin olmadrgr ve tireticinin

... 1.:.2.,.?:^:,; oiimedigi ortamda ya$anan bu geliEmeler yrllardan beri
:::.:::.r. arz etmektedir. Stirekli stktnttlara yol aqan ve t-ireticinin
::::g.:i;r en 11 i karqrhgt bulmastna engel olan bu sistemin degiqme vakti
:ok:an gelmiEtir. Sayfalanmrz arastnda bulaca$rnrz bundan 50 yrl cince

r azrlmrg lhsan Arif COt<ptnnR'rn yazlsl (dLjnden bugtine
tutlincLlhigrimtzde musallat olan habis ruh), yrllar dnce de aynr

sorunlann konuEulduSunun aqtk gostergesidir. Getirilecek yeni
dilzenlemelerle bu dtizensizli$e son verilmezse. yrllar sonra da (e$er
tUtrin riretimi devam ediyor olursa) ar nr 5e) ier konuEuluyor olacaktrr.

dlkemizin taraf oldugu uluslarast anlasmalar ve dt.inyadaki geliqmeler
Ttirkiye'de tanmr yeniden yapilancir:::a,.. zorunlu hale getirmektedir. Bu

ydnde qabalann oldugu gozlen:r=";:tc.:. \ncak ttittin igletmelerinin
yaprsal durumu, ttittinr-in scs', ? t:i rtu gibi hususlar yeterince
irdelenmeden atrlacak adrrnlar. s:i;:..ara care olmak bir yana, yeni

sorunlarrn ortaya qtkmastna :.ec::, :,acaktrr. Dilegimiz tartmtn yeniden
yaprlandrrrlmasrnda, tr,ittin ::e: c .e::r.n ozel durumlartntn gozdntinde
bulundurulmasrdrr,

Btiltenimiz 9 yrl once a:.,ai :.. ?:::rdan sonra bugr.in geldigi noktada
kendi niqttinfi goktan ispa:.::.s :*:*mda. Biz ona artrk "btilten"
demenin yetmedigini ve b.: .s.:. :-r.::.amrz gerektigini driqtindr.ik. Bu

konuda sizlerden gelecek i:.:...::.: .::*.:. :ep birlikte koymak do$ru bir
tavrr olacaktrr. Onu iler',e ;::.".--.:. :: .. iolu -vaSatmak ve gelecek
kuEaklara bir miras olus:.-::: z: .' :-.- =: :'z :ekliyoruz. Bu hususta

agtr{rmrz odLilltj vaits:: a:..: : . : :.: ?:.:.. sar falartmtz arastnda
bulacakstnrz.

Bu sayrda genel { *: *. -i: -: a :. ?i-.irn3\'do arkadaqlarrmtzl
bilgilendirmek arnacrr la ras:: ::..: - ..:- :a jenmiz olmak t-izere. tUtrin
platformunun 21. bildirisi:e. . -::*: - la:.::. - Ekonomi panelinde yaprlan

konugmalara yer vermer'. l', c":. :*.:-:<. ,{yrtca brjltenimiz sayfalan
arasrnda meslektaElartmtz ta:al:r.:?:. :ia^eme altnmrg qegitli konulardaki
yazian ilgiyle okuyacagtnlzl r::-.c::2. BasLndan sizler igin seqtigimiz
bazr haberler ve meslektasla:-tr:irz tarafrndan dilimize qevrilen yabanct
basrndan segme ttitr.in haberlerini ce sa.vfalarlmlz araslnda bulacaksrnrz.

Elbette bu arada tiim ui'elerimiz aqtsrndan br.iltenimizin okuma
reytingi en yriksek olan bizden haberler sayfalarrnr yine sizler iqin
hazrrladrk. Sizin yapaca$rntz katkrlarla sayfalarrmtztn daha gtizel ve ilgi
qekici olacagtna inantyoruz. Bir sonraki sayrda daha nitelikli, daha dolu
ve yeni adrna kavuEmuq bir yayrnla buluEmak dilegiyle saghcakla
kahn...

, Gonderilen yoztlar yoynlonsn veyo

yaynlonmostn iode edilemezler.
, Yoztlardon veyo .cevirilerden dojocok
sorumluluklor yozt sohiplerine oittir.
, Yoynlonan yozlordon koynok

gosterilerek al r nt t yop tlobili r.
. Re/</om fiyatlarr ve ,ortlon onlog-

molorlo belirlenir.
, Dergimiz iki oydo bir gtkor.

iqixunximn t
Kapak

Iterhaba

Gr-indem

Atatilrk Diyor ki

Cenel Kurul

Panel

Tritlin Platform Bildirisi

Mehmet'in Grincel Dtinyasr

Milenyum

Srirdr.inilebilir Ya gam SLirdtlru I eb i I r : la : *

Drinden Bugtine

Tr.itiince ve Yabancr Basrndar S::*: .:
Basrndan Seqmeler

Aksiyon

$iir Kcigesi

Bulmaca

Bizden Haberler

Reklam

TOTdN EKSPERLERI DERNECI
Adrna

Sahibi ve Yazr iqleri MtidLirij: Oktay QELiK
e-mail: okcelik@hotmail.com

ADRES: 1434 Sok. No.9i 10 35220
Alsancak/iZMiR

Tel 0.232.463 97 57 - 463 97 56
Faks: 0.232. 463 97 56
www.tutuneksper.org.tr

e-mail:eksper@doruk.net.tr
Haberlegme Adresi: P.K. 192 Basmahane

iZMiR Uqgak Matbaasr 421 86 33

Baskr Tarihi: 14.02.2000

:- .--e xadar oldugu gibi bundan
:.:rak r-izere meqru olan btittin

:,: 3askalarrna vermek istedidimiz
: s.:a birbirimizle, dostlarrmrzla

: -:in olaylan, btiltenimizin

. Y6NETIM KURULO .



I

TUTUN EKSPERLERI

DERNEGI

BULTENI

GUNDEM
I ur<ive'de grindem o kadar hrzh degigiyor ki bazen yakalamak bile cze

qabalr gerektirebiliyor. O nedenle bugLinkti gtindemi yazmlg olsak, bLiyLix
olasrhkla siz bu satrrlarr okurken goktan unutulmug olacak. Qok krsa bir sure
oncesine kadar gfindemimizde Apo'nun idamr, Avrupa Birligi tlyeligi, IMF le
anlaEma varken, bu satular yazrldrg srrada Tr"irkiye'nin grindemi her gtin agrlan
toplu mezarlar ve Hizbullah vahEeti ile sarsrlmaktavor.

Biz bunlarr bir yana brrakrp ttitLin eksperlerl cizelinde Ttirkiye'nin ttitrin
grindemine bakacak olursak, orada da oldukga yogun grinler yagandrgrnr
gtirecegiz. Bir yanda gdrLigrilmesi iqin cinr"inde qok az bir zaman kalan yeni
ttittin yasasr diger yanda derinden ytirittilen Tekel sigara fabrikalannrn
cizellegtirme qahgmalan. Dernegimiz meslektaqlarrmrzrn gelecegini yakrndan
ilgilendiren her iki hususu da yakrndan takip ediyor. Fakat ne acrdrr ki tilkeyr
ycinetenlerin beyanatlarr gerek ttitrin rireticileri gerekse sektcir gahganlarr olarak
bizler iqin gelecek gr.inlerin hiqte iq aqrcr olmayacagrnr gcizler cintine seriyor.

IMF'le yaprlan stand-by anlaqmasrna verilen niyet mektubu incelendiginde
yaz aylarrnrn bizler igin qok srcak olacagr gdruinilyor. Tekel sigara fabrikalirrnrn
cizelleqtirilmesine zemin hazrrlamak amacryla sigara sanayi Mtiessesesi ve
Yaprak rlitlin Mriessesesinin ayrr birimler halinie cirgrittenmesine ycinelik
gahgmalar bizleri oldukqa tedirgin ediyor. Tritrin tedarik depirtmanr
bulunmayan Tekel sigara sanayii Mr,iessesesinin rakip qokurusru firmalarla
rekabet edebilecegini sdylemek gerqekgi olmasa da taraftar bulabilmekte.
Yaprak ttjtLin ticareti ile ugraqan firmalann sigara tireticisi qokutuslu birkaq
firmaya bagh olarak qahgtrgrnr ve bagh olduklarr gruptan bagrmsrz hareket etme
ganslarrnrn olmadr$rnr ilgili trim kesimlere anlatryoruz. yaprak tr.ittin departmanr
olmayan sigara sanayi, qok krsa stirede aynr pazarr paylagtr$r rakipleri
tarafrndan yok edilmeye mahkum bir sigara sanayi olacaktri.

Ttirkiye'de tritiinrjn cinemini kavrayamayan, herhangi bir tarrmsal tinjn
olarak yaklagan anlayrg, tritfin Liretimine zarar vermekle kllmrvor, tilkemizdeki
sigara tLiketicilerini de yakrn bir gelecekte uluslararasr sigara trcistlerinin
ilsa nq terk etmeye hazrrlanryor. Yurdumuzda sigara iqenlerin sayrsr
dr.igrinr-ilLirse bunun boyutu daha kolay anlaqrlacakhr. Biz Trirkiye'de Tekel
sigara fabrikalannrn cizelleqtirilmesi ile tiltrin tireticilerinin geleceginin
kararaca$rnr sonuna kadar sciylemeye devam edecegiz. Eger bu cizelleEtirmede
tsrar edilirse tarih bizim drigtincelerimizin hakhh$rnr ispatlayacaktrr.

Trirkiye'nin geleceginin ana hatlannrn qizildigi ve sekforler itibanyla detayh
incelemelerin gerqekleqtirildigi beg yrlhk kalkrnma planlarrnrn sekizincisr
hazrrlanryor. Bu amaqla olugturulan 98 cjzel ihtisas komisyonundan ikisinjn
(TLitLin ve TfitLin Mamulleri sanayi Rekabet Edebilirlik Ozel ihtisas Komisyonu,
Tarrm Politikalan, dretim Planlimasr ve yaprsal Dr.izenremerer Ozel lirtisas
Komisyonu) toplantrlarrna dernegimizde katrlmakta. Alh ayn alt komisyonda
yaprlan bu toplantrlarda da gcinilen manzara o ki t0trincrinLin gelecegi hayli
karanhk.

OnrimLizdeki gr-inlerde aqrlacak olan Ege ekici ttitr-in piyasasr sanlrrm
gelecegin gekillenmesinde <jnemli bir rol ristlenecektir. Hlikrimet gevreleri
ireticilere verilecek fiyatrn, o rininr.in r,iretimi esnasrndaki enflasyon oranlna

legil hedeflgnen enflasyon oranlna bagh olacagrnr aylardrr sriyleyip duruyor.
Bciylesi bir fiyahn tr.itLin tireticilerini tatmin etmesi mr-imkrin olmayaiak ve gok
sayrda riretici kendiliginden tr"itrin tarrmrndan uzakla$aciktrr. yanhs
anla€rlmamak iqin bir kez daha ifade etmek istiyorum. [iretim planlamasi
mutlaka yaprlmahdrr. Ancak tritrin riretiminin agrn derecede aialmasrvla.
qokuluslu sigara r.ireticisi firmalarrn istedikleri qibi hireket edebilecedi bir oriam
oluEmasrna ve Ttirk tritr.inrinrin yok olmasrna rieden olabilecektir.

GcirLildtigti gibi meslegimiz iqin tehlikeli olabilecek geliqmeler sadece Tekel
sigara fabrikalannrn cizellegtirilmesi ile srnrrh degildir. BritLin bunlara karsr
mesleki grkarlanmrzr korumak igin birlikte drigLince tiretmek ve yasal olan
btjtr.in zeminleri kullanarak gelece$imizin ipotek altrna ahnmasrna engel olmak
amacryla hep beraber hareket etmekten baqka garemiz yok. TLim
meslektaqlanmrzr. tr-itL.in r-ireticilerine ve meslegimize karqr oynanmaya cahErlan
oyunlara kargr uyanrk olmaya davet ediyorum.

Akgiin ARSLANTAg
Ydnetim Kurulu Baskant

ATATURK
Diyor kioo.

Efendi.ler, arfik

uatan i.mar

tsti.gor,

zengi.nli"k ue

refah i.sti.gor.

IIi.m ue marlfet,

Auksek

medeni.yet

hur ftki.r ue hur

zi.hni.yet isti.gor.

Ikdam, 01 .09. 1924
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v6RorM,oytasnifheyetineise.,.aSaa:..1:,]celirtti'Derne$imizinve
VedatCihatERKAN'Erdincl::::'5:is:erieritoplulu$unun
YETIMOG LU ve Kubilay KOg s"' ase:'e: -s:; cimasrnt ve camianrn

oybirli$iileseqildiler.:.1.=:.a:n]:]gerektirdigiolqtidebtittin
Divan heyetinin yerini almasinda:' :=:-'"e:: esit uzakhkta olunmast

sonra divan baEkanr Orhan OZET l: e::--'3::' ifade etti'

yaptr(r konuEmudu yeni lti'n l*::' la:a sonra soz alan Htiseyin

Ttitilnctilti$nveTr'itunExs:e:'.g'SE\\P'kendisininAntakya'dan
camiast icin son derece :ne::-." : : geLdigini ve eski- baEkanlarrmrzdan

yrl olacaQtnt Ve veni sec'.e:er: ."'t;stafa SEYDiOGULLARI' nln

1999 YILI i*;::,"," lllfn""u;J' s; ; ;:::::ilf ;:li#""* J::::
genis. agrr ve kapsamh bir SEYDIOGULLARI mektubunda

sorumlu|ukalacafinrifadeetti.tilkemizdegeliEensosyalVe
v y6netim Kurulu adrna Vakrf ekonomik olumsuzluklardan kendi

OLAGAN MERCIMEK s6z alarak faaliyet alanrmrzrn etkilenmemesinin

raporunuokudu.Raporda;Yonetimmr.imkuinolmadrlrnt,l'ilkemizdeki
Kurulununyaptr$rqalrqmalar,demokratikkitlecirgtitleriiqinde
gerqeklegtirilen etkinliklerle, Ttirk Ttittin Eksperleri Derneginin

GENEL KURUL i:*: :ru"T"#:;l:':+l"T Hilil:." Hil',,,';f::11,1:
onlemlerinaltnmamasthalindeortayakoydu$unu,fakattilkenin
ttittinctiltigtimtiztinbtiyiikzata|igindebulundugusosyo-ekonomik

TopLANTrMrz #i:** ;i*r fH'##: :::l'l:i"itTi#ii'L'..l*:
giderilmesine qalrqrldr$r genig bir da agrrlastrgrnr' bu sorunlarla

qekildeaqrklanmrgtrl.ITlucadeleetmekiqinkendikiaisel

YAPILDI... -;:::":., nHilJHffiill l:: ;:,,':;iilffi1':'ff11il;
2.5 yrl once iqe baglamrg olar gerektigini belirtti'

yaklaqrk 130 meslektaglnrn' Tit-;n Hrtseyin SENAP' tan sonra soz

Teknolojisi Mtihendisleri ve Tuti'rn aian Ramazan GENQ ttim meslek-

EksperleriG6revveQallsmataslanmtztarafindanilgiyledinlenen
ycinetmelilinden ka1'naklanan duygusal bir konugma yaptl' GENq

srkrntrla.nr anlattr. iE" girebirme konuEmasrnda; ycineticilik yapttgt

mrjcadelesi vermekte oian halde kurumun daha iyi ydnetilmesi'

arkadaElarrnrndahabfilukl.erimlivekarlrigletilmesiiqinqdztim
zorluklarla yijz ytize olduklarrnl rlretmedi$i ve onermedifi, Tekel'de

belirtti. YaEanan sorunlann birlLikte cahqrp Tekel mamulti kullanmayan
I

Dernegimizin lggg yrh olagan Genel mticadele edilerek aErlacaQrnr ifade arkadas ve ekicileri yeterince

Kurul toplantrsr 28.t1:rggg gtinti ettikten sonra yaprlacak secimlerde engelleveme,ll9t'.1"n,"],itt1:1il:j
t\ul ut LvPrqrrLrrr

izmir Termal Tesisleri Kardelen ydnetim kurulu tiyeligine aday' il'i bir kalite ve iqim zevkine

Salonunda 461 meslektaErmrzrn oldu$unu agrklayarak sozlerini ulaStrrmada harmanct arkadaElara

katrhmryla yaprldr. Yonetim Kurulu bitirdi. I'ardtmct olamadlfrr' Dogu

Bagkanr Faruk cdLplNAR' rn aqrlg nnfi., nozrEMiR' in konuEmasrnr totuncrlltigLine goztim yollart

konuqmastVesayglduruEundantakibenscjzalanMehmetCEYLANdnermedigi,ozelleEtirmeyekarEtytm
sonra Divan Kurulu oluEturuldu. faaliyet raporu hakkrndaki deyip qoztim tiretemedi$i' ycinetime

DivanKuruluBaEkanlr$rnaOnursaleleEiirilerinidilegetirerekkatkrdabulunmadr{r,ortakgalrEma
BagkanrmrzOrhan6zet,Bagkandesleklemehizmetr-icretindeVekararralanmevcutycinetimeve
Yardrmcrh$rna Hikmet SAPAN' dif er sosyal ve ekonomik muhalefete teEekktir frrsatt

iiveliklere Fikret UYSAL ve Mustafa haklarrmrzda onemli kaylplar bulamadrgr' ekicilerin daha kaliteli
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0nin riretmesinde ve emefinin
kargrltgrnr almasrnda alternatif
gciztmler tiretemedigi, tritr-in
politikasr konusunda htikr-imete
gciz0mler cinermedigi, krsacasr Ttirk

olmasr, tavrr koymasr onun
mficadelesine destek vermesi
gerektigini belirtti. Ycinetmelikle
ilgili elegtirilerini siirdr,iren OZCAN
geqici gdrev stirelerine riayet

aldr. KOQ konugmasrna Marmara
b6lgesinde meydana gelen deprem
felaketinde hayatlannr kaybeden
vatandaqlanmrza Allah'tan Rahmet,
yaralananlara acil gifalar dileyerek
s6zlerine bagladr. Bugrin Tekel'in
qcikertilmek istendigini ve bir
kurumun q6kertilmesinin cincelikle o
kurumun ig dinamiklerinin gciker-
tilmesiyle mr.imktin olacafrnr, bu
baganldrgrnda kurumun kendi-
liginden zaten qokecegini sciyledi.
KOq konugmasrnda Tiitrin
Eksperlerinin kendi kaderlerini Ttirk
Tr.itrincrihigiinrin kaderiyle eg
tuttuklarrnr, bu sektciruin gimen-
tosu olduklarrnr, Tekel'e ve
Ttirk tr.ittincrihigrine sahip qrktrgr
igin meslejimize kargr yaprlan
saldrnlan ola{an buldugunu ifade
ederek, cintimtizdeki yrllann
derne{imiz ve meslek toplulugumuz
agrsrndan daha btiyrik ve zorlu
mticadeleleri gerektiren yrllar
olacafrrnr belirtti. Bu konugmalardan
sonra s6z alan Ycinetim Kurulu
Baqkanr Faruk GdLpINAR Faaliyet
Raporu hakkrndaki eleqtirileri

edilmediSini, bu
genig yetkilerle
hukuka ve
olduSunu hep

Trittinctihigri ve sigara sanayiimize
yararh gahgkan, tiretken ve duyarh
bir meslektag olamadrgr iqin genel
kuruldan ozr,ir dileyerek, bundan
sonra daha riretken ve daha gahgkan
olacagrna sdz verip ben degil, biz
olmamrz gerektigini ifade ederek
scizlerini bitirdi. GENq' in bu
konugmasr genel kurul katrhmcrlarr
tarafrndan b0yrik alkrq aldr.

GENQ' ten sonra kr,irstiye gelen
Nedim OZCnX dernek ycinetiminde
bulunan arkadaglarrn yaptlgl yararh
qahgmalardan dolayr kendilerine
tegekkuir ederek, var olan
ycinetmeligin uygulanmadrgrnr,
ydnetmeligin uygulanrp hayata
geqirilmesinin ancak ve ancak
bizlerin cirgtitlui birligi derneSimiz
vasltasl ile ycinetmeli$imize srmsrkr
sahip grkmamrzla, onun igin
mticadele etmemizle, ona higbir.
makam ve kiEinin toz kondurmasrna
dahi izin vermememizle olaca$rnr,
hangi tiyemiz ydnetmelik ihlali ile
kargrlagrp haksrzhga uQrar. magdur
edilirse dernegimizin o arkadagrn
yanrnda aktif olarak yer ahp taraf

hususta ycineticilerin
donatrldrgrnr, bunun
anayasaya aykrn
birlikte mticadele

,,fut1.++ *';$l;H;+
etmedikge bugiin geldigimiz noktada
olmaya devam edeceSimizi sciy-
leyerek sozlerine son verdi.
Daha sonra dernegimiz eski
bagkanlanndan Hriseyin KOe s6z

yanrtladr. GdLplNAR, elegtirileri
ydnetmelik, destekleme ve
siyasetteki aktivitesi baghklarr
altrnda toplayarak yanrtladr.
Oncelikle ycinetmelifin bugiin aday
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olan bazt arkadaglarrnda iginde
bulundugu ortak bir gahEmayla
grkartrldrgrnr fakat istedikteri gibi
grkmadrgrnr, eksikliklerin stireg
iqerisinde drizeltilebilecegi yontinde
genel bir drigtincenin var oldugunu
sciyledi. Pratikteki uygulanrqrndan
kendisinin de memnun olmadrgrnt
fakat elegtirilerin aksine mafdur olan
arkadaglardan haberdar olduk-
lannt, hatta bir btiltende magdur
olan arkadaErn mr"icadelesini
kutlayan bir yazrlan oldugunu,
bu anlamda herkesi kucakla-

gerektigini ifade etti.
GdLPINAR'rn konugmasrndan son-

ra Denetim Kurulu Raporu okundu.
Faaliyet ve Denetim Kurulu raporlan
oylanarak ibra edildi. Daha sonra r_iye

aidatrnrn 2.000.000 TL. ye qrka-
nlmasr, Ycinetim Kurulu 2000 yrh tah-
mini briqesi ve emekli r.iyelerden aidat
ahnmamasr oylandr ve kabul edildi.

Dilek ve temenniler bcihimtinde ise
scjz alan meslektaglanmrzdan ismail
MUMCU 2000 yrhnda toplanacak her
tUrhi yardrmlarda tiye aidatrnrn 2.5
katt yani 5 milyon lira yardrm toplan-

problemlerinin olacafrnr, bunlan
ihmal etmeden ama bunlann
cjntinde tutacaglmlz bir Eey oldu-
$unu, bununda meslek tesanridri
oldugunu, bizlerin ne kadar ayrr
gortgte olursak olahm Ttirk
Ttitrinciihigrintin, Ttirk Tritrinrinrin,
Ttituin Eksperliginin meseleleri
oldu$u zaman o ayncahklan bir
kenara koymamrz gerektigini,
kendisinin bu inangta oldu$unu ve
bunu her zaman sciyledigini bildirdi.

Daha sonra dernegimizi 2000 li
yrllara tagryacak Yonetim, Denetim

*l''.fu-i-]..' ", 
r1'

ve Onur kurullarrnrn tiyeleri belirlen-
di. Yaprlan oylama sonucunda
oktay qELiK, Akgiin ARSLANTA$,
Mehmet CEYLAN, Ahmet Hamdi
CUMU$, Kazrm KARAAHMET-
OGLU, Vakrf MERCIMEK ve Ozcan
NAZLIM ydnetim kurulu asil
oyeliklerine, YaEar Turan GdLdM-
SER, Necati AKQINAR ve Mustafa
BiqER denetim kurulu asil tiyelik-
lerine, Orhan 6ZET, Hriseyin KOQ
ve Mustafa SEYDIOCULLARI onur
kurulu asil r-iyeliklerine seqilmiglerdir.

Genel kurul toplantrsrnr izleyen
gLin ilk toplantrsrnr yapan yeni
ydnetim kurulu, kendi igerisinde
yaptlgl gcirev dagrhmr ile Akgriin
ARSLANTA$'r ycinetim kurulu
bagkanhgr, Ahmet Hamdi CCitvttiE'ri
ydnetim kurulu sekreterliSi, Mehmet
CEYLAN'r ise muhasip riye olarak
gcirevlendirdi.

r,..:+

maya gahgtrklannr belirtti. Aynca
mtiessese mtidtirtintin, gube
mrlidr.irlerinin ycinetmelisin uygulan-
masrnda eleqtirilerin aksine
yetkilerinin sorgulanmasr gerek-
ti$ine dikkat gekti. Destekleme
konusunun bugrin otdugu gibi
cinceki ytllarda da sorun tegkil
ettigini, cjnceki yrllar o zaman igin
agrlabildigini, fakat bu yrl qok daha
kapsamh bir sorun ve hak kaybr
haline geldigini sciyleyerek bu yrl
ycinetim olarak bir dava aqrldrgrnr
belirtti. Kendisinin tiitr.incriltik adrna
duydugu sorumluluktan dolayr
siyasete girdigini, gegtigimiz
dcinemde ortaya qrkan problemlerin
qciztimlenmemesinin nedeni olarak
kendisinin adayhk durumunun
gosterilmesinin yanhg olduSunu
belirterek, sorunlarr ortaya koyarken
herkesin kendi cizelegtirisini yapmasr

masrnl temenni etti. Durmug NARIN
Resmi Gazetede ycinetmelikte
yaprlan bir degiqiklikle ycinet-
meligimizin isminde "Tritrin
Teknolojisi konusunda Gorevli
Mrihendisler" olarak degigtirildigini
sciyleyerek, yeni ycinetimden bunun
aragtrnlmasrnr istedi. ismail
KARAKA$ devlet kurumlanndaki
dejenerasyona ve iqlevsizlige dikkat
gekerek, gerek kurumsal ve gerekse

Bireysel bazda bir kirlenme
yagandrgrnr ve bu gekilde yrllann
daha zor gegece$ini belitti. 6zcan
ARUSOGLU kadroya giremeyen 84
arkadaq adrna, Ankara'da kadro
qrkmasr igin yrinittiigii gahgmayr.
stirdrirebilmek igin destek istedi.

Son olarak divan bagkanr Orhan
OZft her arkadagrn bir siyasi gciniqti
olaca$rnr, herkesin kendisinin ve
ailesinin rahatr igin bir takrm
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Trit.i.r Eksperleri Dernegi 51.
Olagan Genel Kurulu oncesi
27.11.1999 grinri Balgova Termal
Tesisleri Kardelen salonunda "Ttit0n -

Tanm - Ekonomi" konulu panel
yaprldr. Panel cincesi TRT sanatqrlarr
tarafrndan trittin konulu garkrlardan
oluqan bir mtizik dinletisi sunuldu.
Sonrasrnda 17 Agustos depreminde
yardrm ve kurtarma qahgmalannda
bulunan T0t0n Eksperlerinden Halit
DEMIRTEN, Kamil YAVUZ ve Alper
YANCAR adrna Ceyhun UYANIK'a
TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu

VURAL tarafindan, Akhisar Yaprak
Tritrin lqletme MOdOTO genol
HAYMAN'a ise Ttitrin Eksperleri
Derne{i Onursal Bagkanr Saytn
Orhan 6Zet tarafrndan plaket
verildi.

Panel cincesi Tr.itrin Eksperleri
Derne$i Ycinetim Kurulu Bagkanr
Faruk GdLPINAR ve lzmir
milletvekili Oktay VURAL birer
konugma yaptrlar. GdLPINAR,
tilkemizde ttitrin iqlerinin son derece
sanclh oldugunu belirterek
konugmasrnr gciyle stirdiirdr.i. "Bir
tarafta Tekel Sigara Fabrikalarrnr
ozellegtirme adr altrnda Amerikan
harmanh sigara tireticisi gokuluslu
tekellere terk etmenin yollannr
arayan bir ycinetim anlayrgr, diger
taraftan yaprak trittin ticaretinde tek
ahcrnrn oldu$unu g6rmezlikten
gelerek uygulanan ahm politikalan.
Sonugta rilke ekonomisi ve
ii reticilerimizin yagadrgr
olumsuzluklar. Mevcut kogullarda
ozellegtirme degil ancak elden
grkartma diyebilecegimiz Tekel
Sigara Fabrikalannr yabancllagtrrma
gahgmalarrnrn, Tiirk tiitr-inrinti kendi
sigara pazarrndan kovaca$rnr, ekici
ttitr.in piyasalannda ve ihracatta
fiyatlarr tamamiyle gokuluslu
girketlerin kendi grkarlarr
do{rultusunda belirleyecegini,
bundan da tilkemizin ve ttitrin
rireticilerimizin briyUk zarar
gcirece{ini sdylemek hiqte kehanet
olmayacaktrr. Bunu gcirmezlikten
gelmek mtimkrin degildir.
dlkemizde ttitiin sektorii A dan Z ye
ele ahnmahdrr. Bunun iqin trim
taraflan bir araya getiren Milli Tritiin
Komitesi ideal bir ortamdrr. Ancak
bu toplantrda tr-im taraflar birebir
iligkilerini bir tarafa brrakarak temsil
ettikleri kitlelerin grkarlarr
doSrultusunda trim sorunlarr ortaya
koymahdrr.

GdLPINAR konugmasrnda, Ttirk
tr.itrinctiltigtinr.in iginde bulundu{u
olumsuz kogullar giderilmeden ve
karqrlaqacafr sorunlan cinleyecek

6nlemler ahnmadan Tekel sigara
fabrikalarrnrn cizellegtirilmesinin,
kesinlikle Trirk ttittinrlinr-in ve ttittin
[reticilerinin sonu Fabrikalarrnrn ne
gekilde olursa olsun, cizelleg-
tirilmesine hayrr diyor, Ttirk
t0ttlncllnlrin0n 6n0n0 agacak her
t0rlO girigimi destekleyecegimizi
buradan bir kez daha ilan ediyoruz"
diyerek sdzlerini biUrdi.

Daha sonra s6z alan Sanayi ve
Ticaret Komisyonu bagkanr
milletvekili Oktay VORAL Ttirkiye
ekonomisinin tiretime degil ranta
dayandrgrnr, dolayrsryla bugtine
kadar en briytik destegin hep
rantiyeye verildigini, trittin
r.ireticilerinin de iginde bulundugu
tarrm kesiminin sorunlannrn grinden
giine btiyridtifrinri s<iyledi. Sorun-
larrn gcizrimri igin genel makro
ekonomik drizenlemeler gerektigini,
bunun iginde cincelikle borg-faiz
sarmahnda kendini yeniden r.ireten
enflasyonla ilgili miicadelenin
yrinittilmesi gerekliligini belirtti.
Dijer sorunlar olarakta; tanm
kesiminin <irgr-itstiz yaplslnl, tanmsal
paz arla ma f a al ivetle ri nin
yetersizliSini, iirtin planlamasrnln
olmayrgrnr, destekleme ahmlannrn
grintin ihtiyaglarrna gcire yeniden
d[izenlenmesinin gerekliligini, Tanm
ve Kciyigleri Bakanhglnrn yeniden
yaprlanmasrntn zorunlu oldu$unu
ifade etti. Tanm Bakanhsrnda gu an
hazrrlanan "Tarrmda Yeniden
Yaprlanma Projesinin" yukandaki
ihtiyaqlara qcizr.im getirecef ini
ekleyerek scjzri trlitrine getiren Vural,
ihracat igerisinde cinemli bir yeri
olan ttitr-inle ilgili olarak konunun
ttim taraflannrn davet edilerek kendi
komisyonunda bir tasan
hazrrlandtgrnr sciyledi. Aynca, Ttitrin
Eksperlerinin Destekleme sorununu
bildigini ve konuyu ilgili devlet
bakanrna ilettigini belirtti.

GdLPINAR Ve VURAL'Tn
konugmalannrn ardrndan panele
gegildi. Orhan 6Zet tarafrndan
ycinetilen panelde ilk konuSmacrbagkanr lzmir milletvekili sayrn Oktay
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TMMOB Ziraat Mtihendisleri Odasr
Cenel Bagkanr Prof. Dr. Gtirol ERGIN
oldu. Sozlerine milletvekili Oktay
VURAL'rn panelden aynlmasrna
duydugu sitem ile baglayan ERGiN,
Osmanh imparatorlu$u dcinemindeki
Dtiyun-u Umumiye ve Reji'nin
gtinrimtizde IMF ve cizellegtirme ile
br-iyrik benzerlikler tagrdrgrna dikkat
gekti. ERGiN konugmasrna gciyle
devam etti, "Ttirkiye'nin tarihinde
1838 yrhntn qok cizel bir yeri vardrr.

belgesidir. Ashnda o grin iqin gayet
normal bir durumdur. Bug0n
nasrl ki Ttirkiye drq borg batagrna
saplandr$r igin IMF ile herhangi bir
pazarh$a giriqemiyorsa, aynt durum
o gtintin kogullarrnda Osmanh
Imparatorlufu igin de gegerlidir. Bu
antlagmayla Osmanh devleti sadece
ttittinden aldrflt %40'ltk bir vergiden
mahrum kalmrgtrr. Ekonomisi durma
noktasrna gelen Osmanh devletine,
Avrupa devletleri gerek ekonomiyi

H0sey'in KARAKOq scizlerinde
6zellestirmel'e dikkat qekerek qu

hususlarr ifade etti. "Tiitrindeki
<jzellestirmenin temelinde ktire-
sellegme. qok uluslu qirketlerin
dtinya 0zerindeki egemenli{ini
pekiqtirme hedefleri yatryor. 1980'li
yrllardan baqlayarak gokuluslu
girketlerin drinya pazanna ve
ozellikle 3. diinyada geligmekte olan
rilke pazarlanna girme qabalan ile
tr-itUnctiltikte de cjzelleEtirme eabal-

annln ivme ka-
zandrgr gcirr.ilmekte-

dir. dlkemizde
1980'li yrllardaki
sigara ithalinin ser-

best brrakrlmasl ve
izleyen yrllardaki
diSer anayasal dri-
zenlemeler ile tiitrin-
de cizellegtirmenin
zemini hazrrlan-
mrgtrr." diyen KARA-
KOq, sigara ve
ttittintin cinemi ve
Tekel'e dair Eunlan
s6yledi: "Dr,inyada

halen silah sana-
yinden sonra en
yriksek kar madrna
sahip tinin sigaradrr.
Aynr zamanda dev
sigara tekellerinin
kendi rilkelerinde
pazar paylan gitgide

azalmaktadrr. Sermayenin doymak
bilmez iEtahr ve ayakta kalma
zorunlulugu onlan denizaqtrr rilkelere
yoneltmiEtir. dlkemizde ise Tekel
sigara pazannln okTO'ini elinde
tutmaktadlr. Bununla beraber
yalnrzca kar amacl giiden ve
istihdam saf layan bir iEletme
olmaktan cite, milyonlarca
ttitrin r,ireticisinin belkemi{idir.
dlkemizin az geligmiq bcilgele-
rindeki igletmeleri ile bolgede
gelir dagrhmrnrn gdz0mti igin aktif
bir rol oynamaktadrr. Kamu
maliyesine yaptrgr katkr ise
tartrgrlmazdrr. Tekel'in 6zelleg-

TuTullmw
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Qiinkti 1838, emperyalizmin
Tiirkiye'yi boyunduruguna aldtgr
ingiliz ticaret antlagmasrnrn yaplldrgr
yrldrr. Oyle ki Trirkiye bu
Antlagmayla yitirdigi gtimrtik
<izgrirhigrinti Lozan da dahi geri
alamamrgtrr. ikinci onemli yrl ise yine
ingiltere ve Fransa ile ticaret
antlaqmalarrnrn yaptldrgr 1859'dur.
Bu antlagmada tritrinle ilgili ilginq bir
madde vardrr. Trirkiye (Osm. Imp.)
tilkesine drgandan ttittin girigini
yasaklayacaktrr. Ama dtgarrya sattrgr
ttitrinden de vergi almayacaktrr. Bu,
Avrupah emperyalistlerin o gtinkri
ycinetimi nasrl kandrrdrklannrn bir

canlandrrmak, gerek drizenli olarak
vergileri toplamak gerekse de drE ve
ig borq cideme dengesini saglaya-
bilmek igin Dr-iyun-u Umumiye
teEkilatrnr kurmuglardrr. Bciylelikle Os-

manhnrn ekonomi ydnetimini tama-
men ele gegirmiglerdir. Driyun-u Umu-
miyenin ilk icraatlarrndan biri, Ttirk
tritiincrihigtinii ycinetmek istedigini
sciyleyerek Reji adrndaki girketi kurma-
sr olmugtur. Reji ile tiretici tizerinde gok
btiytik bir tercir esmig olup qiftgiyi ezen

ve qiftqinin almasr gereken geliri
yabancrlara pegkeq qeken bir anlayrg o
grinlerde de egemen olmuEtur"
Tek-Grda iq Sendikasr Genel Baqkanr
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tirilmesinin akla uYgun bir Yonti
yoktur. Tekel'in ozelleqtirilen
Pazarlama - Da$rtrm a{rnrn durumu

ortadadrr. Maliyetin dtigmesi amacl

ile ozelleEtirilen Pazarlama - da$tttm

iqin bugiin YPK raporlan tam tersini

soylemektedir. Olan gey gudur:

Tekel tirtinlerinin sattg noktalartnda

vitrinlerde yer almamasr ve bayilerin

tilke genelinde satrg yaPan di$er cizel

Eirketlerin baskrsr ve tehdidi ile

kargrlagmalandtr. igte ktiresel
girketlerin kullandr$r sistem bu,

ozellegtirmenin faydasr da budur'
Bunlarrn yantnda, fabrikalarln
(Akhisar gibi) yore halkrna satrlmasr

qok ciddi bir tehlikedir. Onlann,
gokuluslu Eirketlerle rekabet

edebilmek gibi bir ganslart yoktur."
Tarrm Ekonomisi Derne$i Baqkant

Prof. Dr. Tayfun OZKRVR

konuEmastnr cizellegtirmenin nedeni,

kota ve borq-faiz sarmalt olarak tig
krsrmda sundu. OZnnYn gokuluslu

Eirketlerin bizim gibi tilkelere
yonelmesinin nedenleri olarak
yalnrzca kendi tilkelerindeki sigara

tr,iketiminin azalmast deSil, bunun
drgrnda daha derin nedenlerin
oldugunu belirtti. "ozelleEtirme
1980'lerden sonra yaygrnlagmtgttr.

Dtinya'da 1970'lerden cince kar

hadleri %16'larda iken 197O'lerden

sonra %3-5 lere drigtti. Kendi

tilkelerinde qok srkrgan bir sermaye

mecburen di$er tilkelere saldrrmak

zorundaydr. O rlilkenin tiretim
gr.iqlerini de ele geqirip yr'iksek karlar

elde etmek zorundaYdt' Bu duruma

teslim olmak zorunda deliliz ama

teslim oluYoruz." diYerek
konuEmasrnr sr.irdtiren 6ZXRVR
tiretim planlamastna iligkin

kesilme tehdidiYle kargr karqtYa

oldugunu buna karErn medYa kanal-

lannrn 3 katrilyonluk Telekom borcu-

na karEtn onlara dokunulmadr$rnr

belirterek, <irgtitlti yaprlann duyarstz

idare karqrsrnda hiqbir gekilde kty-

meti-harbiyesinin olmadr$rnr sciyledi.

ise stoklarrn artmastndan dolayr natif tirtinlere yonlendirilmesi

ihracat rakamlartntn d0gmesi oldu' gerektigini soyledi'

Kota gelince bog kalan topraklara Destekleme konusunda ise'

(fiyatr ucuz da olsa) arpa ve bugday Avrupa Birligindeki ttitiin ekicilerine

ekilebilir. En aztndan ucuz ihraq kendilerinin kullanmayrp 3' Dtinya

edecegimiz tritrinler yerine elimizde, 0lkelerine sattrklart kotl:i tUtLinlere

kullanabilecegimiz arpa ve bugday dahi srrf kendi ekicilerini korumak

kalrr. Aynr zamanda kota ile beraber adlna briyrlk miktarlarda destekleme

qok briytik bir iggticti ortaya verildiSini, T0rkiye de ise gerqekte

qrkacakttr. Tartm Bakanh$lnrn tireticinin, halkrn devleti

hazrrlayacasr bir krrsal kalkrnma destekledigini s6ylerken bunu goyle

projesi ile bu iEgticti e$itilerek, kredi aqrkladr' Tanm iirtinlerinin'

verilerek, hayvancrhk ya da seracrhfa kullanrldlgr tinin iqindeki hammadde

ozendirilerek istihdam edilebilir. maliyetinin, brittin dtinyada gozardr

Boylelikle de tritrinden vazgeqen bu edilecek kadar ktiqiik oldu$unu ve

kitle ile hem diger tirtinlerin riretimi Tekel'in 500.000 liraya sattr{r bir

arttrnhr hem de kotanrn sa{hkh sigaradan %4o'ltk toplam diger

iEletilmesi saslanrr." ozKnYA son maliyetler dtiqtildti$ri zaman kalan

olarak yakrnbir gelecekte ttim vergi 300.000 liranrn devletin kasastna

gelirlerinin borg ve faize gidecegini vergi olarak girdi$ini dolayrsryla esas

,,iytuai. cidigatr osmanhnrn (lMF ile desteklemenin tireten kesimler

ilijkilendirerek) son dcinemlerine taraftndan devlete yaprldr$rnr belirtti'

benzetti. Bir yrlgrnlk ortaml yarattrk- VdCEL'den sonra soz alan Tr.ittin

larrndan scjz ederek gciztim olarak Eksperleri Y.O. <i$retim iiyesi Yrd.

"sat-kurtul"u sunduklannr sdyledi. Doq. Dr. Metin ONER "Ttirk tiltr.in-

Trirkiye ziraat odalarr BaEkanr criliigtinde 1986 yrhndan sonra

Faruk YdCEL genel olarak eko- yaganan stireq ve yeni yasa

nominin borqlanma faizleri ytizr.inden tasanslnln yorumu" baghklr bir bildiri

kilitlendi{ini ve bunun faturastntn sundu Bildirisinin amactnrn Tuirk

iggiye-koyhiye ve memura qrkartrl- trittinciilti$tintin iginde bulundufu

arginr <;rnekleriyle agrkladr. Qiftginin temel sorunlart genel hatlarr ile

ahm gtictinrin gtin gegtikge dtigme- almak ve 1986 yrhndan bu yana

sine ragmen devletin giftgiye olan 1 yaganan de$igimin temel yorumuna

katrilyonluk borcunu ode-medigini, dayanarak yeni yasantn sorunlar

sulama birli$inin 7-2 milyarhk kargrsrnda yeterlili$ini ele almak

elektrik borcuna kargrhk elektrigin oldu$unu ifade eden ONER, rejinin

gortiglerini Eu qekilde ifade etti' YdCEL kotaya da de$inerek' zaten

" 1993'lerde konulan kota, o IMF politikalarr sonucu ttittinde

zamanlar r-iretimi hrzla dtiqtirdti. ortalama fiyatrn dtiqttigtinti ve

Fakat politikacrlann istikrarsrz ekicinin gtinden gtine tfittin

uygulamalan krsa stirede eski hale ekmekten uzaklagtt$rnr' ihraq

geri ddnOlmesine sebep oldu. Bu kabiliyeti olan, sigara sanayiinde

durum, buy0k firmalar ve kullantlan Karadeniz ve Ege

ihracatqrlar aqrsrndan stktntt tfjttinlerinde kota uygulanmamast

yaratmadr. Qtink0 dr1guk fiyatla gerekti$ini, Gr-ineydo$u da ekim

tr-ittin alabiliyorlardr. Diger bir sorun alanlartntn stnrrlandtnltp halkln alter-

kaldrrrhgrnrn cumhuriyet tarihimizde

ekonomik ba$rmsrzhgrn simgesi
olarak gtirtildti$iinti, devletgi
kalkrnma donemi iqerisinde ilk
ulusallagtrrtlan sektcjrtin ttittin
sektcin-i oldu$unu vurguladr. 1960 lt

yrllardan itibaren ttittin sektcirtinde

siyasi tercihlerin, ycinlendirmelerin

sozkonusu oldu$unu ve 1986

yrhndan bu yana ulusal tekelin son

bulmasryla ttitiinctiliigtimrjzde
yaqanan onemli geliEmeler oldugunu

belirterek, bugtin ttitr.inctilti$timtiztin
igerisinde bulundugu temel
sorunlartntn altr baqhkta ele

ahnabileceSini ifade etti. Bu altr

baEhgr "Tekelsigara fabrikalarlntn
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cizelleqtirilmesi ve Tekel'in yeniden
yaprlandrrrlmasr, ekici ttittin
piyasalan, destekleme altmlanntn
organizasyonu, ihracattn arttrrrlmasl

ve Gtineydogu Anadolu bcilgesi

tritilnctilii$tinde yaganan sorunlar"
olarak aqrklayan OnfR, yeni ttitr.in
yasasrnln bu sorunlara yanrt buldu$u

gekici bir benzerlik olarak hatrrda

tutmak lazrmdrr. Reji idaresi
dcineminde ekicilere odenen Para
%31 ,5 azalmrgtrr. Tekel sigara

fabrikalarrnrn ozelleEtirilmesi
sonucunda gok uluslu girketler
Trirkiye sigara ve tiittin pazarlnln

hakimi olacak, ilerleyen yrllarda fiyat

satrhr deniyor, fakat arttrrmah safig

merkezleri olmadan (ve YaPlhP
yaprimayacagr da kanunda
belirtilmeden) trjttin sattglart
yaprlamaz. B6yle bir madde pratikte

iqlenmeyecegi iqin, tistelik eski

kanunun h0krlmleri de ortadan
kalkhgr iqin k6yl0ntin qok btiytik

cilquide trituincr.i kamuoyunu tatmin
edebilecefini ancak mevcut
tasannrn istenilen gozrlmleri
getireceSinden kugku duyuldu$unu
belirterek scizlerini bitirdi.

Panelistlerin konugmalartndan
sonra paneli ydneten Orhan 6ZF-f ,

Osmanh dcineminde Rejinin bugiin-

kti cizellegtirme ile aynl durumu
yarattrfrntn bilinmesinin cinemini

vurgulayarak scizlerine goyle devam

etti. "Qok uluslu girketler, Ttirkiye
Cumhuriyeti devletinin Akhisar ve

Tokat sigara fabrikalarrntn moder-

nizasyonu igin kaynak aylrmaslnln
mr-imkrin olmadr$rnt dolayrsryla

cizellegtirmek suretiyle bunun
yaprlabilece!ini sciyltiyorlar. Bu

onermede do$ruluk Payl vardtr'

Qtinkii T.C Devleti ig ve drg borg faiz

batajrna saplanmrg oldu$undan
fabrikalara bu kaynafr aktaramaz.
Reji idaresi drq borglannr cidemek

zorunlulu$unun getirdi{i bir sonug

olarak, Osmanh devletinin bagtna

gelmigti. Bu iki meseleyi qok dikkat

polittikalanru kendileri olusturaca(F

iqin biiyrik ihtimalle re$ dOnemirdeki
gibi, iireticileri b0Yiik gelir
kayrplanna uSratacaklardtr. Bu

seneki tr.it0ne verilecek olan zamda

bu tarz bir baglangtctn ilk adrmt

olarak gonilebilir."
6Zet s6zlerinde onemli bir

hususun daha alttnl qizerek "qok
uluslu girketlerin Trirkiye'de sigara

fabrikasr kurma izinleri vardlr. Buna

ra$men Tekel'in nigin tsrarla

ozelleEtirilmek istenmesinin sebebini

de bu gekilde daha rahat

anlayabiliriz. Bundan amaq Tekeli

tiitr.in ve sigara pazartndan kovmak
ve istedikleri gibi sigara tiretip,

istedikleri fiyatlan vermektir" dedi.

Orhan Ozel konuqmastntn
.devamrnda destekleme altmlarlntn
mutlaka Tekel'den ahnrP Yeni
kurulmast planlanan Ttitrin Ofisine

verilmesi gerekti$ini belirtip, sozti

qrkmasr beklenen Yeni kanununa
getirdi. "Yeni ttittin kanununda
Ttirkive'de ttitrinler arttrrmah gekilde

srkrntrlar qekecegi agikardrr.
Artbrmah satrg sistemine geqilse

bile, yine aynt kanunda. Oretici ile

tticcar arastnda yaprlmrg bir ahm-

satrm sozlegmesi cingortiYor' Bu

karaborsactlt$tn tekrar ve kanun
eliyle hortlamastdtr. Oysa dtinyantn

higbir yerinde arttrrmah satlg

merkezi olan yerlerde baqka bir

gekilde tiittin allm satlml yaprlamaz.

Aynr kanunun bir baqka maddesinde

destekleme hesabrna ahnacak
ttittinler Arttrrmah Satrg Merkezine
girmez hrikmti yer almaktadrr.
Arttrrmah Satrg Merkezine
girmeyecek olan tiittinler ancak

talibi olmayan ttittinlerden olabilir.

Desteklemeye girmeyen tr.ittinleri

keyfe gore belirleyip, istenilen fiyata

satrn altnmastntn arttrrmah sattq

mantrgr ile orttigen bir tarafr yoktur.

Bunun olabilmesi iqin o zaman

demek ki destekleme ticareti yapan

ayn bir birim kurulmasl gerekir.

Bunu da anlamak muimktin
deSildir."
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'F..I tinniye' oE sicRnR rinEren cox
oluslo Einrermn
KENDI OLKELERINDE YAPTIKLARI GIBIrrinx HALKTNTN snclr(rna
venoinr-nRi vn vnnecrxr-eRi
ZARARI KAR $TLAIVIALIDIRLAR

A.B.D. nde dcirt yrl dnce genqligi sigara
ahqkanhgrndan korumak igin bir dizi yeni
yasalar yilrtirltige konuldu ve trlitrliniin
esrar gibi bagrmhhk yapan uyuqturucu bir
madde oldugu karan ahndr. Y6netime bu
xonuda gok sert cinlemler alma yetkisi
lerildi. Kesinlikle uyulmasr istenen bu
vasalar. uymayanlara uzun srireli hapis,
is)'eri kapatma ve biiyriik para cezalarr
ong6rur'or.

Nrnan bu l asal cinlemlerin paralelinde
son derece onemli geliqmeler
gcizlenmekledir.

I. A.B.D. NDE S|GARA tiNTrNX
9|RKETLER vE Bu ginxerlenix
<isr DdzEY y6nericileni.

rinerrirleni SiGARALARTH
ir.rsRn sAeLrCrNA ZARARU
oLDUe0N0 iriner EDiYoRtAR

Sigara iireticisi Liggett Group, sigara

igmekle kanser arasrnda baglantr
oldugunu kabul ederek, 22 eyaletle bir
anlaqma imzaladr.

Florida eyaleti, sigara kullanrmrnrn
neden oldugu kamu harcamalan igin,

sigara tireticisi girketler aleyhine dava

aqh. Philip Morris girketinin tist diizey
ycineticilerinden Geoffrey Bible bu dava

ile ilgili olarak, sigaranrn A.B.D. nde
yilda yriz bin kiginin ciltimtine neden

oldugu iddiasrnr kabul ettigini aqrkladr.

Reynolds qirketinin ycinetim kurulu
bagkanr Steven Goldstone aynr davada
rir[inlerinin akci{er kanserine yol
aqabilecegini kabuletti. 

.
il- SIGARA URETICIST SIRKETLER,
cinTTip PAZARLADIKLARI
SiGARALARIN TfiKETicisi omn
A.B.D. VATANDA$LARININ
sAELIEINA VERD|KLERI znnRn
iqin, B0 rtixericilenn
TAZMiNAT oONMEY|
KENDiliKLERiNDEN KABOL
EDiYORLAR

Liggett Croup Sigaradan zarar
gcirenler igin her eyalete 25 milyon
dolar ddemeyi ve aynca 25 yrl boyunca
bu eyaletlerde elde edecegi kann % 25

ini aynr amagla eyaletlere brrakmayr
taahhrit etti.

Washington' da 40 eyaletin
temsilcileri ve sigara endrjstrisi sahipleri
arasrnda 20.6.1997 tarihinde yaptrklarr

anlaqma ile, bu gtine kadar aleyhlerine
agrlmrg olan davalann drigmesi qartryla

25 yrl iginde 368 milyar dolar tazminat
<idemeyi kabul ettiler. ( Htirriyet ,

21.6.1997 )

A.B.D. ndeki btiytik sigara qirketleri;

daha dnce 25 yrl iqinde eyaletlere 368
milyar dolar cidemeyi taahhtit ettikleri
anlaEmadan vazgegtiler. Firmalar,
kongredeki sigara reklamlarrna
krsrtlamalar getirmeyi amaqlayan yasa

tasarrsrna giddetle karEr grkarak, gegen

yrl uzun mr-izakereler sonunda 40 ayn

eyaletin Baqsavcrlarr ile vardrklarr
anlagmanrn gegersiz oldugunu
agrkladrlar. ( Radikal, 10.4.1998 )

Sigara rireticileri, Teksas eyaletinde
25 yrl iqinde 15,3 milyar dolar ( 3,3

Katrilyon TL) tazminat cidemeyi kabul
ettiler. ( Hrirriyet, 18.1.1998 )

Sigara girketleri, Minnesota
eyaletinin aqtr$r davanln sonucunu
beklemeden. sigaranrn verdi{i zarara
kargrhk 6.6 milyar dolar cidemeyi ve
pazarlama faaliyetlerinde cinemli
srnrrlamalar getirmeyi kabul ettiler.
(Radikal . 10.5.1998 )

rrr-sicARA rinnricisi SiRxnrmnrinerrixleni sicnnnvr
rrinerrirleni iCin sAGLrGl
BOZ0LAN rriXrriClmniX ngrrcr
DAVALAR SONUNDA AGIR
TAZMiNATLAR oOEMEYN
MAHKOM EDILIYORLAR

A.B.D. nde bir mahkeme 50 ytl

boyunca Lucky Strike marka sigara
igen bir adamrn ciliimrinden Brown and

Williamson qirketini sorumlu tutarak,
firmayr 1 milyon dolar tazminat
cidemeye mahkum etti. ( Milliyet ,

12.6.1998 )

500.000 tiryaki adrna, sigaraya bagh

hastahklar nedeniyle, Philip Morris, R.J.

Reynolds, Brown and Williamson,
Lorillard ve Liggett firmalan aleyhine
agrlan 200 milyar dolarhk tazminat
davasr Miami' de baEladr. ( Radikal ,

21.10.1998 )

Philip Morris, kansere yakalanan
Patriac Henley adh bir kadrna, 51.5
milyon dolar (yaklagrk 17 trilyon lira )

tazminat cidemeye mahkum edildi.
(Mitliyet, 12.2.1999 )

Sigara tireticisi Philip Morris firmasr,

kanserden cjlen Amerikah kaprcrnrn
ailesine 81 milyon dolar tazminat
cidemeye mahkum edildi ( Radikal ,

1.4.1999 )

IV.HdKfiMET, SIGARA rlirnriMi
NEDENiYLE SACLIEI BOZ(LAN
A.B.D. . VATANDA$LART iqiX
DEVLETII{ YAPTIGI MASRAFLA-
RrN sicARA rinnricisi
giRKETLER TARAFINDAN
rAzMiN roimesixi isrivon
i997 yrhnda A.B.D. nin tr,im saghk
harcamalarrnrn % 11.8 i yani 73 milyar
dolar sigara tiryakileri igin kullanrhyor.
Aynr yrl yoksullarrn saghgr igin yaprlan
harcamalann toplamr ise 12.9 milyar
dolar. (Htirriyet, 11.9.1998 )

A.B.D. BaEkanr Clinton, " sigara ile

baglantrh hastahklarrn tedavi
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masraflan, vergi m0kellefleri tarafrndan
degil sigara Eirketlerince kar5rlanmaldrr. "
dedi ( Hrirriyet, 21.1.1999 )

A.B.D. Adalet Bakanhgr, sigara iireticisi
girketleri onursuzluk ve dolandrrrcrhkla
sugladr.

Adalet Bakanr Reno; " Amerikan
halkrnrn verdigi milyarlarca dolarhk vergi,
sigara girketlerinin tutumu nedenivle bosa
harcanryor. Agtrgrmrz bu dava il;,
harcanan paranln tazmin edilmesini
istiyoruz. Amerikan halkr, tritrin
girketlerinin yaptrklarrnrn bedelini
cidemek zorunda degil. 45 yrldan fazla bir
zamanda, ttitrin qirketleri; gergegi,
kanunlan ve halkrn saghgrnr gcizardr ettiler
" dedi.

Bagkan Bill Clinton' da " Adalet
Bakanhgr dogru tarafta yer ahyor "
agrklamasrnr yaptr.

Agrkga gdnilmektedir ki A.B.D. nde,
bilim adamlarrna ilaveten parlamento.
hr.ikrimet, yargr organlan, hatta siqara
r.ireticisi girketlerin ycineticileri, Am.jkan
blendiyle tiretilen sigaralann insan saghgr
igin zararh oldugunu kabul etmektedirler.

drettikleri sigaralar insan saghgna
zarar verdigi iqin tazminat 6demeyi
kendiliklerinden kabul eden veya
aleyhlerine davalar agrlan ve agu
tazminatlar cidemeye mahkum edilen bu
qirketler, Trirkiye' de sigara riretmekte
olan veya Tekel Sigara fabrikalann ele
gegirmeye gahEan gok uluslu sirketlerdir.

Qtinkti Amerikah sigara r-ireticileri igin,
Amerikan vatandaglannr cildtirmek cok
pahah hale gelmiqtir. Trirkiye' de T.C.
vatandaglarrnr cildtirmek ise bedava.

En azrndan yetkili olduklan kadar
sorumlu olmalarr gereken ydneticilere
soruyoruz; Onlann canl can da, bizim
vatandaglarrmrzrn ki degil mi?

Sigara iqen Amerikan vatanda$larrnrn
saglrgrna verdikleri zarann sorumlusu
olduklarrnr ikrar eden ve bu konudaki
ytikrimliilLiklerini kendiliklerinden kabul
eden qok uluslu qirketler Tr_irkiye, de
tirettikleri sigaralar igin de bciyle bir
yLikrimhilUgr_i tistlenmelidirler.

Bunu kendiliklerinden yapmalan onlar
igin etik bir zorunluluktur.

Yapmayanlara Ttirkiye' de sigara
ilretmek hakkr tanrnmamah ve gereken
yrikrimlii[ikler anlagmalar yoluyla, bu
mr,imkr.in olmadrgr takdirde vasal
dr.izenlemelerle uygulamaya konulmahdrr.'
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Bir sabah gtinegin yriztinr.i gefkatle
okqamasryla yeni bir gr-ine uyanmrgtr
,qlehmet, insana dinamizm agrlayan
taptaze bir giinle daha buluqmugtu.
Kalkrp pencereden drqarr bakhgrnda
rnahmur gcizleri bahgedeki gigeklerin
de adeta reverans yaptt$rnr goruiyor;
vUcut diliy'le merhaba dedikterini
hissedi)'ordu.

O ise dlganda gelen baharr
muqtularcasrna oten kuElara inat
"Kegke" diyordu. "Keske bambagka
bir d0nyada yagasaydrm: bu
yaqananlan akhm, havsalam almtvor"

diyordu. 'Yagadrgrm g0ndem.
sorunlar bambagka. y'etkililerin
sorunlarda etkisizligi. sesi gur qrkan
medyanrn empoze ettigi grindem
bambaqka" diyordu.

Halbuki "Oglum saat 7 oldu gu

ajanslarr ag da bir havadis alahm'
diyen dedesinin sag oldugu
zamanlardaki o tek motorlu ugaklar
gibi tek kanalh grinler daha mr iyiydi
diye gegirdi akhndan gayriihtiyari
dudaklannr br.ikerek. "Tabii ki
de$ildir canlm" dedi. "O zamanlar da
olaylar benzerdi gtiphesiz, ama
yansrmalar bu kadar renkli ve abur
cubur de{ildi" diye drigtindri
ardrndan.

Akgamlarr renkli kutuyu
Pandora'nrn kutusuymugsaslna
korkarak agtr{rnda birbirinden
hrrgrn, adeta her gtin birileri drinyayr
yakmrggasrna vaveyla eden, haber
verme tarzrnda muhataplarrnrn
zihninde glkllmaz labirentler
olugturup onlan irreel bir senteze
ulaqtrrmaya gahgan gcirsel ve yazrh
medyadan gikayetgiydi. Drganda
"Dolmahk bibeeer" diye kendine has
bir lisanla baSran seyyar satrcr, ona
bu haber diye sunulan geylerle
beraber egreti bir baSlantryla
empoze edilmeye gahgrlan
yorumlarrn birer yalanct dolma
oldu{unu gagngtrrdr. Bunlarr
okudugu ve yagadr{r drinya ile
ba{dagtrramryordu.

Britrin bunlara giilse mi a{lasa mr
bilemiyordu Mehmet. Ancak birgok
bakrmdan alarm zillerinin zrnl ztrrl
galdrgr rilkesinde, kitleleri maniprile
etmek, onlann olan biteni tek
cepheden ve sabit bir at gcizltigriyle
gcirmesini saglamak maksatlanyla
zihinlerini magazin ve suni haberler
vererek ycinlendirmeye gahganlan,
sahte gtindemlerin gevreledigi yapay
bir grincel atmosferde dolaghranlarr
gcirebiliyordu.

Bu arada olugan alacakaranhk
kugagrnda bu milletin ytizyrllardrr
bitmeyen, bitirilemeyen (!)
zenginliklerinin bir krsrm medyanrn
bilerek veya bilmeyerek sesi oldugu
erdem ve maneviyat fakirlerince

hortumlandrgrnr bilgi ve sentez
gozlugri ile gcirebiliyordu Mehmet.
Akrllannca kendilerinin ve nesil-
lerinin geleceklerini garanti altrna
aldrgrru zanneden aynl gevre, maddi
fakirligi geniq kitlelere bir yandan da
ninni sdyleyerek enjekte ediyordu.
Bu durumda tabii ki ya acr acr
g0lecek ya da aglayarak
rahatlayacaktr. Zira bir gekilde
gerilimini bogaltmaya giddetle
ihtiyag duyuyordu bu genq ve
kcjrletilememiq beyin.

"Ama bu q6ztim deSil'' diyerek
sciylendi kendi kendine. Sonra
yaptt{rnrn farkrna vardr, qevresine
bir 96z attl utangag bir edayla.
Nihayet "Niye utanayrm yahu" diye
gegirdi iginden. Oyle ya, bugtine
kadar utanmasl gerekenler,
yrlizlerinde bedeli yetimlerin
kesesinden 6denmiq k6selelerle
dolagan insanhk onuru simsarlarr
degil miydi?

Tek suglu medyatik unsurlar
degildi elbet. Degildi onun gencecik
ytireSinde kanayan yaraya sebep
olan hanqerin saprndaki el. Yiyip
bitirdigi bugrinlerimizden sonra
geleceSimizden de muradrnr almasr
igin giderilemeyen bir igtahla, kitle
iletigim araqlannr kullanarak belli bir
sakat qarkr genig kitlelere dayatan
mutlu zr.imre, yagadr{rmrz atmosferi
bir gerilim filmi gibi sert, sindirici ve
tahammiil edilemez hale
getirmekteydi, Elbette ki bunda
insanlarrn umutsuzluklan, neme-
lazrmcrltklarr, diisrinmekten
kagmalarrnrn da rolti oldugu inkar
edilemezdi. Qarklarr gerilimden
beslenen bu "Yerli Isvigrelilerin"
igindeki en etkin grup, devranln aynl
dcinmesi iqin gerginliklerin aynen
devamrnr istiyordu yd, normal
yagama dcjnmenin hig imkanr yoktu
bu dolmalan yuttu$umuz ve "Btiyr-ik
Mikserin" karrqtrrdr$r ayranl uizerine
igtigimiz stirece.

Bunun igindi toplumun genig
kesimlerini infiale sevk edecek
cinayetler ve bunun igindi bunlann
faili meghul kalmasr. Bunun iqindi
ortaya atrlmasr istenen hedefi

MEHMET'IN

GONCEL

DUNYASI

oo
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€aSrrmrs sloganlar. Degil miydi
degiqmemesi gereken, isviqre
ekonomik qartlarrnt yagayan
zrjmrenin hayat standardtntn artarak
devam etmesi; o halde bu gerilimli
sr-ireq bdylece devam etmeliydi.
Oyleyse gelmeliydi suni
driEmanhklar, getirin yogurdu, dcjktin
r.isttine suyu ve gelsin kocaman
mikser, baglasrn icrayr zanaata. Bu
millete bu gtine dek yedirilen yalancr

dolmalarrn tizerine bunu da iqsinler.
lqsinler ki anahtart birbirlerinin
bodrumlarrnda arastnlar.

O halde hayrr denmeliydi dtiEtince
ve davranrE olarak. Hayrr denmeliydi
bu milletin iqindeki suni ayrtmct-
hklara. Hayrr denmeliydi tuzaklara.
Kanrlmamahydr toplum mr-ihendisi
denilen kargadan krlavuzlara.
Aqrlmahydr perde, gdrillmeliydi
toplum miihendisleri ve onlart
kiralayanlar. DiiEiirtilmeliydi
maskeleri toplurn ajitatdrlerinin ve
onlara suflorliik yapanlarrn.

Oyleyse inadrna karanhga kargr

rgrktt, inadrna haksrzhklarrn
giderilmesi iqin gcizilm aramaktr;
inadrna bu milletin onurunun
korunmasr, inadrna yolsuzluklara
bulagmamak ve muicadelede kararh

olmaktr. inadrna gcirtindrigri gibi
olmak, ya da oldu$u gibi
gcirLinmekti. iEte inat ancak bu yolda
kullanrldrSrnda Abdurrahman Qelebi
ozelligi olmaktan iyi bir haslet
olmaya terfi ederdi.

Anadolu kilimindeki motifleri
meydana getiren farkh ilmekler

biitrinii ne de gtizel olugturuyordu.
Hep saga veya hep sola dcjntik
ilmeklerle kilim dokumak mtimktin
mtiydr.i? Artrk bir sanat olan birlikte
yaSama olgusunu kabullenmemiz
gerekmekteydi.

Insan kelimesinin etimolojik
kokeni tinsiyet, bu da "Birbiriyle
barrgrk, birbirine altqtk" demekti.
Bitkiler aleminde bile, 1 metrekarelik
toprakta kimi zehir, kimi panzehir
olarak kullantlan yr-izlerce bitki gegidi

birbirini imha etmeden hatta zarar
bile vermeden yagryor degil miydi?
Bir kilimi olugturan bir renk diSerine

dtigman olabilir miydi? Mavinin
serinligini gtizel yapan ktrmtztntn
srcakhgr; yegilin dirili$ini gtizel yapan
sannrn solgunlugu degil miydi? Vigne
gerbetini gtizel yapan, birbirine ztt
gortinen tath ve ekginin dayanrlmaz
birlikteligi degil miydi?

$u halde yok edilmesi gereken bir

Qey varsa bu da farkh renklerin birbi-
rine tahammtilstizltigr-inden doSan

husumetti. Oysa husumet edilmesi,
dahasr mticadele edilmesi gereken,

yrizyrllardrr bu farkh renkler
arasrndaki gizgilerin hendeklere
dcinriqmesi igin zemin hazlrladrktan
sonra kargrya gegip ellerini
ovugturanlar olmahydr. Bunun
drgrnda dtigmanh$a dr.igman olmak
gerekirdi.
Bu milletin kantnt emenlere kargt

sadece husumet mi edilmeliYdi?
Hayrr, daha onemlisi onlarca giriEilen

brittin planlara kargt daima uyanrk
olmak ve gcisterdi$i hedefin haricine

baknrak gerekiyordu. Zira bunlar
avnr zamanda birer illtizyonist
olduklarrndan. gdsterdiklerine
bakmak her zaman aldatrcr ve hedef

saptrrtct olmaktaydr.
O srrada iceri daha dtin akgam

beraber hararetli bir tarttgma
yaEadrgr oda arkadagr Haydar girdi'

Mehrnet dogruldu oturdu$u
yatagrndan ve elini uzattl ona.
Haydar'rn Eaqkrnca uzattr$r elini
srcak bir gekilde stktt ve yana$rna bir
cipr-iciik kondurdu. Haydar'tn "Bu da

nereden qtktt?" diyen gcizlerini
okuyan Mehmet "igimden geldi

arkadag" derken, "Bu BtiYtik
Mikserin dti$mesine basana attlan
sembolik bir tokatttr." DiYe

drigrintiyordu. Ve iki arkadaq
dostane tartrEmalann hep olacagt
ama Btiyiik Miksere kanrlmayacagt
gr.inlerin bu vatantn ve bu milletin
evlatlarrnca sa$lanaca$rnln teminatl
olduklannr gosterircesine kol kola
kantine qaylarrnr yudumlamaYa
gittiler.

Qtinkti, ancak b6yle oldu$u
takdirde ve duinya durdukqa, bu

milletin ortak evlatlarr olan
Mehmet'ler, Haydar'lar, Temel'ler,
iskender'ler, Mestan'lar, $irin'ler,
$amil'ler bu vatanda kardeg
husumetini layrk oldu$u zindan-
dan qrkartmayacak, bu tilkede
devasa yolsuzluklara perde olmast
amacryla kurulmast istenecek
tezgahlarda aralartndaki nr.ianslart

kullandrrtmayacaklardr.

l^, la al t.)orun gozumu

gorememelertnde degil, so runu
gorememelerinde.
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Bi. yrl daha bitiyor. Bu bitig
oncekilerden biraz farkh ama. Sadece
bir yildan bagka bir yrla gegig degil
bu, bir yr,izyrldan bir digerine, bir bin
yrldan digerine gegig. Ismini de
goktan aldr zaten; Milenyum. Onceki
kutlamalara gore daha gcirkemlisine
aday. Drinyanrn gegitli yerlerindeki
programlardan anlaErhyor bu.
Anlagrlan yeni ytla adtm atarken
gdz(imr"iz, kutlamalann parlak
tgtgrndan dolayr gdrme <izelligini
gegici bir stire kaybedecek. Ister
misiniz bu gegici gcirmezlik esnasrnda
hayal dr,inyamrzrn zengin imgeleri
arasrnda dolagahm:

Ztimnit-rli Anka kugu tririinden bir
kugun srrtrnda, pamuk gibi beyaz
bulutlann arasrndan bir kente dogru
uguyoruz. Yaklagtrkqa belirginlegiyor
kent. Bir bo{az tarafrndan ikiye
bcihinmtiq. Yogun bir yegil rengi
ortadan brgak gibi kesen masmavi bir
gizgi. O mavilik iqerisinde hareketsiz
bir siyah nokta gortiyorum. Ne
oldugunu merak ediyorum. Ben
bunlan dtiErintirken altrmdaki kugun
o noktaya ycineldigini fark ediyorum,
iletigimimizin benim dtigrinmemle
saglandrgrm kavnyorum. Yaklaghkqa,
hareketsiz siyah noktanrn, kayahk
0zerine kurulmug bir kule oldugunu
anhyorum. Qok eski bir yaplya

benziyor. Yofun bir insan kalaba@
var. Hararetle bir geyler anlatan
birinin etrafrnr gevirmigler. Kulak
kabartryorum. "Bu yll ki kutla-
malarda, kulenin giir cumhuriyeti
olmasrnda dneli payl olan gair...."
trirtinden gevezelikleri daha fazla
dinlemeye katlanamryorum. Ne
aptalca bir gey. Denizin ortasrnda bu
kadar ilging ve hem de tarihi bir yer,
restaurant veya cafe ttirti bir yere
dcinrigtrirr,ilse, herhalde bu hrrpani
klhkhlarrn yerine, kryrda son model
otomobillerini buakmrg insanlar gelir
ve burasr darphane olurdu. Hrrsla
oradan uzaklagryorum.

BoSazl geride brrakrp binalarrn
tizerinde uguyorum. Uzaktan daire
geklinde g6rr-ilen yaprnln yaklagtrkga
futbol sahasr olduSunu anhyorum.
Altrndaki pek gok kaprdan
birbirinden farkh renkte gapkalar ve
atkrlar takmrg, bayraklar taglyan
kolkola girmig binlerce insan
grkryorlar. Biri, yanrndaki farkh
bayrak tagryan di$erine, iyi futbolun
kendilerine galibiyeti getirdigine, bir
dahaki magta onlarrn iyi futbolla
galip geleceklerine inandl$rnr
sciyhiyor. Yantndakinin neden
hakeme scivtip saymadr{rnl, ona
brgakla saldrrmadrgrnr, hatta silahlnr
gekip, tek kurgunla yanrndan
gegtikleri apartmanrn balkonundan
kargr balkondaki krza kur yapan
delikanhyr agagt indirmedigini
kestiremiyorum.

Midemden gelen gurultular
acrktrgrmr hissettiriyor. Tepeden
baklnca alhn boynuzu andrran bir
yerin kryrsrnda bir taraftan bahk
ekmek yerken, diger taraftan
akvaryumu andrran suda yr-izen
gocuklarla bahklarr izliyorum. Suya
yakrn evlerin ve igyerlerinin
atrklannrn kolayrndan bu suya
atrlmryor oluqunu anlayamtyorum.

Biraz dinlenmek igin bankrn birine
oturuyorum. Rtizgara kaprlan bir
gazete pargasl ayagrma yaplgryor.
Ahp, gciz gezdiriyorum. Okudugum
haberin gergekli{inden griphe
ediyorum. inanastm gelmiyor,
ihaleye fesat karrgtrrdrgl anlagrlan
bakan cince istifa ediyor, sonra
intihara yelteniyor, son anda
kurtarrhyor, bunun bir film senar-

!ors1111s ait olabilirtllini araqhnyorum
hayu sanat sayfasr degil. gazetenin
ig haberler sayfasr, gazete parqaslnr
burugturup firlatacakken park
bekgisinin sert sert baktp,
parmafryla g6p tenekesini igaret
ettigini g6rriyorum. Bekgiye,
akrabahk iligkisi iqersinde
bulundu{u qahrslara ydnelik bir
takrm scivgiilerde (tabi ki iqimden)
bulunarak bir sokafa dahyorum.
Kentin eski semtlerinden birinde
bulunduSumu anhyorum. Eskilikten
yrkrlmamak igin birbirine yaslanmrq
binalar. Neden korurlar bu binalarr.
Restorasyon qahgmalanna harcanan
paranln haddi hesabr yok.
Restorasyon, ihtiyar kadrna makyaj
yapsan ne olur. $u giden yuvarlak
gcizltiklti yanrndaki kegi sakalhya ne
diyordu az 6nce yanlmdan
gegerken: "Balkondan balkona
gerilen iplere asrlan rengarenk
gamaqrrlar, envai qegit qiqeklerin
srislediSi balkonlar, kapr onlerinde
cirgti cinip sohbet eden kadrnlar,
sokakta degigik oyunlar oynayan
gocuklar, bunlarrn hepsi kentin
tarihsel dokusu igerisindeki
gtizelliklermiE." Bunun neresi
grizellik. Esas gtizellik, bu viraneleri
yrkrp aynah camh plazalar dikmek
buraya. Ne kadar btiyrik bir arsa
rantr var burada. Yuvarlak gcizltiklti
gamagrrla, giqekle ugragsln.

Dcirt tane minaresi olan devasa bir
cami grkryor kargrma. Hayranltkla
izliyorum. Sonra caminin baktrgr
meydana dogru ilerliyorum, ileride
bir grup var, hareketlilik var.
Yaklagrnca, grubun iqerisinde,
giydikleri tek tip kryafetle ayn grup
olduklarr anlagrlan bir kitle var. Tek
tip kryafetlilerle digerleri birbirlerine
qigek veriyorlar, griltigr"iyorlar.
Ytiksekge bir yere grkmrg birisi
elinde mikrofonla bir takrm
kayrplarrndan ve bunlann telafi
edilmesi gerektiginden dem vuruyor.
Ters olan bir qeyler var burada.
Evet, ters olan bir geyler.

"Hey uyan artrk, gene televizyon
izlerken uyuyakalmrgsrn, yrlbagr
gecesi yapma bari gunu, kalk hadi.
Az once Kamuran Bey aradr.
Bakanla gcirtiqr,ip ihale iEini
ayarlamrq, aramanl istedi."

o

MILENYUM
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bulunmaktadtr. Bu, aynl zaman:a
qocuklartmtzrn daha temiz. r'as=:.....

ve aghk tehlikesi olmava:;-:
diinyada yaqayabilmelerinii: :e
koguludur.

Sr-irdr-irtilebilir toplum. geLece::

nesilleri tehlikeYe a::- 3: =:
gereksinimlerini karstlai a: :.?-
lumdur. Kaynaklann st:-curulenilir
kullanrmr ilzerine cevreclle:. bil:i:l

::.,<:corganizma kayrplartna neden

:.: z^::aclr, Ayrrca erozyon da qok
r -.. - i ::r tehlike olarak her Yrl

b,:..e:ce hektar tarlm toPraStmtzt
:i,..a:.rlanaz duruma getirmektedir.
K;sax.ard;r si-iren tartmsal mticadele
,,aciar: k.-illantmrntn kontrol altrna

a"rarnadrgr da gozlenmektedir. Bu

uvgulama insan saghgrnda yaratttft
tehlike. diQer tr-irleri tehdit etmesi ve

8URDURULEBILIR ;i"ff'1,:11 ;:'J:iJ,,::"-'"T1it :liJ;:' T":':,l;';'t:T;.l":,il:
r-ilkemizde en vasamsal iki tiretim ve ahnmasr gereklidir. Ornegin
yaEam ortaml olan su kaynaklan ile r.ilkemizin Birecik bcilgesinde

YA$AM, ;{ri+;i}.ffirfr: -.,'Hil ilffii#:fui:"*#s:;

sti n ntin ti mn i ri n :: r# i;] liir,"; 'i[fi l il[T : i: ]l"":T::, 
:'i"":H]ri: r

bir endige ile gozlenmektedir. (ilkemizde ve gezegenimizde
Toprak potansiyelini zedeleyici stirdtiriilebilir yagamrn bir gere!i

TADIM 
uyg,ulamalar ile yeterince miicadele olarak gerekli dnlemler ahnmadrir

I nNIIil... edilememekte ve toprak taktirde ileride aq insanlartn sayrsr

kaynaklarrnrn r.iretim gr,icii artacak, hatta felaket boyutuna
zorlanmakta, su kaynaklarrnrn dolru varacaktrr. Drinyada 8 milyar insant

ve yerinde kullanrlmadrgr 9,62- yeterli bir Eekilde doyurabilmek,
lenmektedir. Biitrin bunlann stirdr-irr,ilebilir bir diinya kurmantn en

temelinde, politikacrsrndan teknik zor iEidir. Kaynaklar, halen
elemanrna ve qiftgisine kadar stir- rilkemizde 14 milyon insanrn aqhk

dririilebilir ya$am ve sr,irdtirtilebilir srnrnnda yagadrSrnr, Dtinyada da

tanm bilincinin toplumda yerleq- sadece 600 milyon qocuSun aghk

memesi yatmaktadrr. Stirdrirtilebilir srnrnnda yaEadrgrnr bildirmektedir.
yagamrn ve tarrmtn gere$i olarak, Yine bugtin, dr-inyada 1.2 milyar
insan sagh$r ve qevreye zarar insan Mc Namara'ntn "herhangi bir
vermeksizin tanmsal politikalartn makul insani kural tanlmlnln

;i.;:,n-!:,:!r,:i:r:,.,;,,,,.i*.;..,planlanmasr sa$lanmahdrr' Son tamamen altrnda, kdtti beslen-

T0${ER :, yrllarda birim alandan daha fazla meyle, cehaletle, hastahklarla, sefil
r oa'lke@usa.net tirtin alabilmek amacryla, yo$un bir ortamda, yr"iksek gocuk oltim

yetigtirme teknikleri, gtibreleme ve orantyla ve dilgtik ya€am
pestisit kullanrmrn artmast beklentisiyle srnrrlandrrtlmlE yagam

Gelecek kugaklarr dr-iEr.inerek g, sonucunda, toprakta bitki besin gartlart" Eeklindeki "mutlak

griinri yagamak yada gllecegi 6r, maddesi dengesi bozulmaktai yoksulluk" tanlmlna uymaktadrr.

grinden ttiketmeden 
- 

yagamat< topraklann fiziksel, kimyasal ve Bugr-in insanlar, gr.ineg sisteminin

Eeklinde krsaca ozeiteneniti. biyolojik 6zellikleri yok olmaktadrr. drgrnr araEtrrryor, bilgisayar

siirdiirr,ilebilir yagam. Su ve toprak Benzer durum su kaynakla'nln devriminin kazanqlarrndan

kaynaklarrnrn yerinde ve 5q11111 triketiminde de mevcuttur. sulama yararlanryor ve tlpta mucizeler

programlar qerqevesinde suyunun gere$inden daha fazla yaratryorsa da gtin gegtikqe aq insan

stirdri*ilebilir bir s"Xiia. etkin kullanrlmast, mevcut ekolojik saylsl artmaktadrr. YaEamtn en

kullanrmr onemli Uir t<onu olarak dengenin bozulmasrna ve tarlm temel harct olan tahrl grktrsrnda

kargrmrza qrkmaktadrr. gu topraklarrmrzda cjnemli bir problem artrgrn son yrllarda gittikqe dLigttigti

kaynaklarrnr, enerji kaynaklannr yada olarak tuzlulaEmaya yol agmastna rapor edilmektedir. Doksanh

toprak kaynaklarrnr triketirken neden olmaktadtr. YanhE ve yo{un yrllarda, tarrm alanlarrnt ve tartm

gelecek nesilleri de dtigr-inmek, aynr yetiEtirme teknikleri (cirnegin suyu kaynaklarrnl artlrma

qekilde sanayi tesislerini ku.urke., tarlalann yakrlmasr gibi) top- gabalannda giderek daha qok

dogayla barrgrk olmak zorunlulugu raklanmrzda geri getiremeyece$imiz zorlukla karErlaqrlmasr dtinya grda
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qlkttsl artlqrnr ktsrtlamrgtrr. Aynca
toprak erozyonu ve hava kirliligi gibi
gevresel etkiler de hasat zamantnda
ortaya qrkmaktadlr. Dr-inya ekili
alanlanndaki artrE bu ytizyrhn
baqlannda yavaqlamrE, sonlanna
dogru ise durma noktasrna
gelmigtir. Ciddi derecede de
erozyona ugramrg topraklann
ekilememesi, bina ve fabrika
kurmak yada otoyol ve otopark
aqmak gibi tanm drqr kullanrmlarrn
artmasr nedeniyle her yrl milyonlarca
hektar tanm alanr yitirilmektedir.
Ulkemizde de bu duium qok ciddi
boyutlara varmrqtrr. Oyle ki artrk
briyrik ahgverig merkezleri, sanayi
tesisleri .birinci srnrf tarrm arazileri
rizerine kurulmaktadrr.

Brezilya gibi bazt dlkeler,
batakhklan ve verimlilik ycinrinden
yoksun topraklan rslah ederek yeni
tanm alanlan olugtururken, Tr-irkiye,
Qin gibi bazr tilkeler ise birinci srnrf
tanm alanlannr baEka kullanrmlara
dcintigtrirmektedir. Tr_irkiye'de tanm
topraklannda giderek azalma
olmasrntn yantnda, ormanlar da
yakrlma ve bitingli olarak yasak
kesimler sonucu tahrip edilmektedir.
Krsacasr, gerek r-ilkemizde gerekse
de dtinya da kiqi baErna dtigen tanm
alanr miktan, yiizyrl ortasrndan bu
yana stirekli azalma egilimindedir.
Ve bu durum dtinya ntifusu arttrkga
srirecektir. Bir yanda dr-inya ntifusu
artarken buna karqrhk ekili alan
miktarr duigmektedir. Bu da aghgr
kdrtkleyen bir fakt6r olarak
karErmrza qrkmaktadtr. O halde ',ne
yapmah" sorusunun srkga sorulmasr

gerekmektedir. Er::,. ar:nlar;
qogaltma egii;m::..: :_s::es
nedeniyle, gelecegin E_:a
gereksinimlerinin ka rs: la r i:: a s,:
mevcut tarrm alanlar_:rr
verimlilifinin arttrnlmasr ve tanm drsi
kullanrmrn dnr.ine geqilmesine baglr
olacaktrr. ig grictinrin bol olduQu
yriksek ntifuslu r"ilkelerde qoklu ekim.
birlegik ekim ve toprak kullanrm
yogunlu{unu artlran diger
uygulamalar tizerinde yogunlagrl-
masl muhtemeldir. Bu Eekilde
tarrmsal uiretim potansiyelinin
arttrnlmasr amaglanmaktadrr. 8
milyar insanrn gevresel agrdan
stirdriruilebilir bir gekilde doyurulmasr
gezegenimizin trim dogal kaynak-
larrnrn sr"irdr,ir0lebilir gekilde yoSun,
etkin ve bilinqli olarak kullanrlmasrna
baghdrr. Ayrrca btiyriyen grda
gereksiniminin karqrlanmasrnrn bir
baqka yolu da bilinqli bir gekilde
topragrn ihtiyact kadar gtibre
kullanarak topragrn verimliligini
arttrrmak ve ona gcire tarrmsal tiriin
almaktrr. Yine daha gok insanrn
doyurulmasr, daha gok besleyicinin
geri drinrigtrir0lmesine de baShdtr.
Yani insan ve besi hayvanr atrklarr ile
organik artrklann guibre olarak
degerlendirilmesi dnemli bir konudur.

GeleceSin grda gereksinimlerinin
kargrlanmasl aynca, tarrm dtgr kulla-
nrmlann yant slra giderek etkisini
gostermeye baqlayan ormansrzlag-
ma, hava kirliligi ve btiyr,ik olasrhkla
kriresel tslnma gibi gevre bozulmasr
e{ilimlerinin cinlenmesine baghdrr.

Dr,inyanrn grda gelecegiyle ilgili
olarak teknolojideki ilerlemelerde

merak konusudur. Biyoteknolojideki
ilerlemeler, zararhlara ve hastahklara
davanrkh tohumlar, daha erken
olgunlasan qegitler ve hatta tuza
da', anrklr grda ve yem bitkileri
gelisttrilmesini saglayacaktrr. Ancak
bDt0n bunlarrn artan nilfusu
dor.uracaQrnt dr-.iEtinmek gok
zordur. Bu nedenle ya dtinya ntifus
hrzrnda azalma sa$lanacak yada
topragtn daha yoEun ve qeEitli
qekillerde suyun daha etkin ve
uygun yerlerde gr.ibrenin bilinqli
kullanrlmasryla daha fazla tarrmsal
qrktr ahnmasr gerekecektir. Dtinyada
aqh$r kontrol altrna alabilecek yada
ortadan kaldrrma qabalanna
verilebilecek bir katkr da; yaklagrk 1

milyar zengin insanrn besi hayvanr
tirtinferini daha az tr-iketmesidir.
8 milyar insanr doyuracak tahrh
uiretmek, krsmen qiftqilerin
gabalarrna krsmen de htikr,imetlerin
ve uluslararasr kalkrnma ajanslannrn
gevre tehditlerini ortadan kaldrrma
konusunda gcisterebilecekleri
baganya baShdrr. Ntifusun ve
iklimin istikrara kavugturulmasr,
grdayla insanlar arastnda daha
tatmin edici birdenge kurulmasr,
tanmla ilgili karar vericilerin
cjncelikli gcirevi olmahdrr. Dolayrsryla
8 milyar insanrn qevresel agrdan
stirdr,iruilebilir bir gekilde doyurul-
masr; her zamankinden daha qok
akrlcr, etkin, sr-irdiiruilebilir
tanm politikalannrn uygulana-
bilmesine baghdrr, yani tarrma hak
ettigi cinceligin verilmesine...

En koyu cehalet
hakkmda htgbtr Fea bilmedtfitn

birgeAt reddetmektir,
Brown
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tzmrr gazetelerinde okuyoruz, hadiseleri
kendi vasrtalanmrzla da takip ediyoruz.
rll0stahsil bu yrl da aynr taktik ile kargr
karsryadrr. Yine piyasanrn geq agrlaca$r,
yrne tIttintin para etmeyecegi, yine
Amerikairlann, Eunun bunun tr.itrin
almayacagr kdylere yayrhp duruyor.
Bunlann hepsi yalandrr, tuzaktrr.
dalaveredir. Bir iki frrsat dtiqkrinti herifin
eseridir. Koca tritrincr,iltigLi, bu ticaret sov_
tarrlannrn bazicesi@yapmayahm artrk; gU_

nahhr. Biliyoruz: Cumhuriyet hrikrimeti bu
sahada da uyanrk ve mridebbirdir.oBirkaq
seneden beri ttitrjn ahg verigiyle Ticaret
Vekaletimiz yakrndan alakadar oluyor.
Mristahsil zarat gdrmesin, tritrinler
Iamamen ve iyi fiyatlarla satrlsrn dive
elden gelen yaprfiyor. Bu iglerin faydalan
gcinilmriyor degil. Kciyhi de, k6vh.i ile
beraber memleket tr.ittincti[idr.i de
htikrimete minnettardrr. ya, htik-timetin
bu cezri@hareketleri, bu yerinde tedbirleri
de olmasaydr hal ne olurdu? Hrikijmetin
bu uyanrkh$a ragmen bazen tezahtir eden
crir'et bizi bu sual tizerinde uzun uzadr va
dr-i gr"indrirmektedir.

Bizce tiittin ahg veriglerimizi, mristahsili
tamamen endiqe ve zarardan koruvacak
bir nizama sokmak iqin kaybedecek bir
tek dakikamrz yoktur. Mristahsil
piyasasrnrn ne zaman agrlaca$rnr daha
hazrrhklara bagladrgr tarihte kat'i olarak
dfrenmeli, ahcrlarrn kimler oldudunu
bilmeli, asgari ve azami fiyatlar haklirnda
da az gok bir fikir edinmelidir. pivasa
aqrlmadan koqan toplanrnulnu, r,:i,ruu
mUvazaah paralar verilmesine de qiddetle
mani olunmahdtr. Hrikrimetten, bu
noktalar i-izerinde kat'i ve mr-iessir karar
ahnmasrnr ehemmiyetle rica ediyoruz.
Memleket hesabrna bu kadar emek
verilen ve rimit baglanan tUttjncr-ihlj_
gtimrizri kurtarmak igin ona musallat olan
habis ruhu yok etmeliyiz.

1

2
3
4
5
6
7
B

Oncelik
Danrsrkh is
Zenginler'
Srkrnh

Ugursuzluk
Oyuncak
Tedbirli
Temelden

rrirriNcd-
LdGdluizn

MUSALLAT

OLAN

HABIS ROH

Daima bciyle olur. Bu sene de b6yle oldu.
Ege piyasasrrun agrlmasrna takaddrim@eden
gilnlerde ortahkta bir telag, bir dedikodu,
birbirini tutmaz bir sriril qayia, haber, tahmin
veya rivayetler... Ve bijtrin bunlann
kargrsrnda eli bcigninde kalan, tam mana_
sryla ambale olan mtistahsil...

Piyasa bu sene erken agrlacak!
Diye bir laf grkar. Mahsuhjnti vaktinde

hazrrlayabilmig bahtiyarlar bu habere sevinir.
Ilk partide mahnr satacak, parasrnr ahp
borcunu, harcrnr dagrtacak, sonra yeni igine
sarrlacak. Fakat haztrhgrnr qu veya bu
seDepten tamamlayamamrg, iqini
bitirememiq kciyhileri ise aksine bir telas alr.
lkinci piyasaya kalmak derdi. Bilirsiniz'iqe
piyasasrnda kdyhi arasrnda krjklenmis iir
kanaat vardrr. ilk satan iyi satar. Sonraya

kahndr mr fiyat eksilir. Mahn krvmeti
driEer.

Bu yrl piyasa geg agrlacak I

Bdyle bir haberde mristahsili ciddi ve
devamh bir r"izrintriye dtigtirmeye kafidir.
Hepsi demiyoruz, bilhassa, muvazaah@zi_
raat eshabrnr, yani kendi ektigini kendi
eliyle kendi girketlerine satan hem zdrra.
hem triccar olan agniyayro kastet_
miyoruz. Fakat hakiki ve ktlsrit
mrjstahsilin briiyijk bir krsmr topraksrzdrr:
varlrksrzdrr; parasrzdrr. Bankadan veVa
kredi kooperatiflerinden para alrr, tarla
kiralar, tohum sahn alrr, iqqi tutar. Bin
tlirki mtigkLilatla bogugarak mahsuhintj
meydana getirir. Britrin timidi, mahsuhinti
iyi bir fiyata satarak borcunu bir an ewel
cidemek, fazla faiz vermekten kurtulmak,
alnrnrn teri olan kazancrnr bir kenara
ayrrarak rahat bir krg gegirmek ve veni
mahsule hazrrlanmak hayallerinde
toplanmrgtrr.

Elinde avucunda bir gey kalmadrgr igin
piyasanrn agrlmasrnr dcirt gcizle bekler.
Tam bu srrada zehir gibi bir haber kalbini
yakar, kafasrnr alt tist eder:

Bu yrl piyasa geq aqrlacak !

Derhal britijn planlarr bozulur. Gtizel
hayaller yerini kara dtigrincelere terk
eder. Nafaka derdi, faiz derdi gibi bir srirrli
gaile@ birbirini takip eder. Kciylii bunun
alhnda, ezile dursun ikinci bir geameto ha_
beri grkar:

Bu piyasada Amerikahlar ttitrin
almayacak. Almanlar, mti$teri
olmayacak. TUtrin de para etmeyecek.

Bu ikinci haber, mristahsili daha sok
sersemletici bir darbedir. TUtrinrinLi, isini.
ocagrnr brrakrp kasaba hakikati mi
6grensin, yoksa her geyi tevekkrille
karqrlayrp, boynunu btikerek kadere razr
mr gcistersin. Ne yapsrn zavalh ? Bilmez
ki, bu haberler hemen ekserivetle
Bezirgan uydurmasrdrr; hain simsarlann
dalaveresidir. Bilmez ki, kendisini kara
dtigrincelere drigLiren, manevivatrnr
sarsan, rimitlerini tarumar eden bu vrlan
zehirli, akrep cjzlil laflardan ,onru,
karqrslna gr-iler yrizlti dost scizh.i adamlar
grkacaktrr. O, bunlarr hrzrr qibi
kargrlayacak, elindeki koganr, o d-ost
maskeli heriflerin ellerini ciperek minnetle
tegekkrirle tiq beg kurug iqin teslim
edecektir.
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oldugum .c.r :r:u: bg.I-u "... Bagta ABD olmak tizere

Janet RENO ABD Adalet Bakant
Amerikahlara "igtiginiz

sigara size zarar veriy_or" demek "... Ttirkiye kendi qocuklarrnletkili olmadr, ama "yanrnrzda devlet eliyl| ,i!iruyu"Laglatmrg
s.igara igen size za.rar veriyor" belki dtinyadak"i il['ue1ek rilke.denince, yeni bl, dr,igman Qok uzun yrllar boyunca askereihtiyacrna. qare bulan srradan ul,nun genqlere her ay bedavaAmerikah haqh ruhuyla sigara.ya olarak' 6i; 

- 'kilo ' sigarasava€ aqtr. Amerikahlar dagrilhyordu. Bdylece silarakendi .ilsluplannda.n memnun, iqriek vatana hi;;;i etmeninam.a biz geri kajanlann her boh_inmez bir pirgug halinettlrlrj sorunumuzu .Amerikan getiriliyordu. '; r -- r---
Llslubuyla cdzmemiz ner-V-
miyor.' Sigara 

' 
ir.ir..ii-ini Ahmet TAN Gazeteci - Mittetuekili

azaltmanrn yolu da siqara
iqenleri tilketmek olmariah. ,,... Bir sigaraya bakttm, birde

Murat BELGE Yazar kendime. Aynanrn karErsrna

TUTONCE

MUSIAfA SEYDIOGOLLARI
"Tiltiln Eksperi"

l'... . Qocuklugumda sigara
iqmedim... Babam qok iqerdi,
ama anam bizim icmemizi
istemezdi... Mrihendij olup
okuldan qlktrktan sonra, 2b
yagrnda sigaraya baEladrm. 20
sene igtim. Fevkalade vtiksek
nikotinlisini iqtim... prro da
iCtim... 1970 Agustostunda bir
brraktrm, bir daha adzrma
koymadrm... igmek bir -daha
igimden gelmedi... Fakat puroyu
arada bir ozlerim... Onun bir
keyfi var... irademi kullandrm,
ona da el sr,irmedim. Ben trittinti
20 yrl. igtim, ama herhalde geg
baEladrgrm igin fazla tirya[isi
olma.drm... Drinya grizel, hayat
grizel, can aziz... Binaenalevh.
insanrn kendisinr 8 sene once-bu
dr-inyadan uzakla$trrmaslna ne
hacet? Hararetle tivsiye ederim.
sigaraya kargr vaziyet ilmayr..."

Siiteyman DEMiREL
Cumhurbaskant

"... Sigarayr sadece bir kere rol
geregi bir filmimde iqtim. Onu da
beceremedim. Siqara icmeme
konusundaki kaiarrmr erizel
Sanatlar Akademisi'nde okurken
vermigtim. Bir ses sanatgrsr

iqmemeye az-::r :, ::. -910 geriEmiE ilrkererde jia"i"r. u.tan
senesinde rady'or a g.i"c.::. Sene iigaia 'kargrtr k"-};;i"lar ve

l^rj1,,f oX:.?:l- ,11 ;'s-1. ta"zminat davalan sigaraiqmedim. Omrir _. bcr u da 
"i 

jlirtririn i zor dr-ili;;iqmeyecegim... Liq s,gera brrakrvor. Ama bu endr.istri iqinkullanmadrgrm halde ben bes hic rizuilmeyin. Xurlt otru osene evvel bir _ koronei Lilkelerdeki ,ururturini tizim gibiyetersizligi geqirdim. Demek ki rjlkelerle l-r"tJi' frajraisigara igTvgiT 15 sene evvel kapatri.orlar. {i"r..i global-olacakh..."(1984) _ , . __:1__- le5me.'trpkr f O. irizy,iau 6targu

sunuts,zllTsTf,E1i,y:'lr,:'ji'i";;,';;i*kHX?
krsk"acrndan koliyca kaqmasrnr"... Duin, blitrin 

.. driny^ada saghyor, Uretimi fuiuiturnuy,sig.arayr brrakma gtintiydil. Ama ,,n1. 
- 

otesine tagtmak yeteilipek..gok konu gibi,g du 4p9 oluyor. Krsaca, 
- 
bi. yubun",yilztinden gtimbtirtriye. gitti. sigara yaktrgrnrz zaman

Anla.grfan Apo'nun .TrirkiyL'ye u,irt;nuy,n , siz asfindaverdigi zarar, bugrine kadar Florida'da bir UaEf<a sigarayaptrklanyla kalmayacak. Daha tiryakisinin 
-rugl,[--'Lturasrnr

uzun stire sigara gibi diger tr,im odriyorsunuz!"sorunlarrn unutulmasrna.
bagtmrza yeni belalarrn asrl- Mine EDER Gazeteci. - Yazar
masrna neden olacak. Airn
birisini, vurun digerine... "... Amerikan halkrnrn ddedigi"(01.06.1999) mityartarca ;;I";i,k ;;rgt, ,igu.u
Abbas ctiqr-ri Gazeteci - y azar ;:5;i:?::i,,H::&1,sl;X"lyJ:

ile harcanan paranln tazmin
, ".... Apo, sigarayr,.uyugturucu edilmesini istiybruz. Amerikankadar zararh buldugu igin halkr, ttjtrjn sirketlerininiqmiyor." yaptrkta.nrn 

- 
ueauiini" oae-"k

Apo'nun Avukatrarr zoiunda degil, zr yiiaan rurta

Ra hats,zrrkra rl grn a na iLlr:gf T:;, j,:tT" 
""u"[:l[lnedeni sigara ve alkoldrir." iag-|grnr goz ardt ettiler.,,(EylJl

Hayati HAMZAOGL0 Sinema Sanatcrsr i 999)
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geqtim "$u ktiqr,icr-ik sigaraya
bile esir olmugsun" deyip attrm
elimden, O glin bu grindtir
sigara iqmiyorum."

Mustafa TA$AR ANAP GenelBSk,Yrd.

"... O ince kagrt parqaslna sanh,
trittin denen kokulu ottan elde
edilen parmak kadar geye tiryaki
olmanrn manasl nedir? Bence
sigarayr iqmek zaylflrktrr."

Niikhet DUR(I Sanatgt

"... Bakrn hep sciylerim.
Hayatta iki akrlh ig yaptrm.
Sigaraya ahgmadrm ve gair
olmadrgrmr erken fark ettim."

Vedat r<innAli Yazar

"... En f azla, sabah
uyandrgrmda gciztimri
agmadan yaktr$rm ilk
sigaradan zevk ahrrm... Uzun
bir filmden grktrktan sonra
yaktr$rm sigara da qok
zevklidir. Hafif bir bag dcinmesi
yapar... Brrakmayr hiq
denemedim ve drisrinmedim.
iqmeyi gok slviyorum.
Zamanla ahgkanhk yaratryor.
Vticudumun narkotik dengesi
var."(1990)

Enis BATQR Edebigatgt

Erkek arkadaglarrm
Ktiba'ya giderken, "Bana puro
de{il onu yapanl getir." gibi
gok ince Espriler yaptrlar.
Ancak, saranlann yansl siyah
erkek, bir bcihimri yagh
kadrnlar. iglerinde grizel
krzlarda vardr ama hiqbirinin
puroyu baca$rnda sardrgrnr
gcirmedik. Birkag siyah erkek
igqinin puronun ucu kesilen
krsmrna yaprgtrrrlan son
yapraSr trikrirtikleyerek
koydugunu gordtim. Dilerim
bu espriyi yapanlara bu
trikrirtikhi purolardan rast-
lar!..."(Mart 1998)

Duygu ASENA Gazetecl - Yazar

Binctix rrircix HAYAr
KURTARABILIR!

Bir tagtan kan temin etmeyi
beceremeyebilirsiniz, ancak bunu bir
tr,itrin yapragrndan elde edebilirsiniz;
Veya en azrndan Richland'daki
Kuzeybatr Pasifik Ulusal labo-
ratuannln Enerji Departmanrndaki
araEtrrmacrlar yapabilirler;Bu sadece
bitkinin genleri ile oynamakla ilgili bir
olay.

Kuzeybatr Pasifik araqtrrmacrlarr,
insan genlerindeki kan prhtrlagtrrrcr
faktcjrleri bagarryla gok iyi bildikleri ve
r-izerinde qahqmalar yaptrklan tr,ittin

bitkisinin dokularrna eklemiqlerdir.
Bir eok prhtrlaEtrrma faktcirr,i gu an

iqin insan kan plazmasrndan elde
edilmektedir. Fakat Hepatit B,
Hepatit C ve HIV gibi hastahk yaptcr
etkenler bu r-irtinlerle transfer
edilebilmektedir. Biyolojik
Donrigtrirme Mridtirti Daniel
Anderson'un sciylediklerine gdre
ttitrin bazh prhtrlagtrrma faktcirleri
sadece daha g[ivenli degil , elde
edilme maliyeti de onda bir oranrnda
ucuzdur."Bir buguk tritrlin bitkisi bir
hemofili hastasrnrn bir yrlhk ihtiyacr
kadar kan faktcjni saglayabilir; Ve
btittn drinyadaki yaralanmalarr
iyileEtirebilmek iqin gereken
malzeme birkaq tane tarladan elde
edilebilir."diyor Anderson.

FRANSA'DA TdTtiN TNN.
$ITI iLK DAVA

Fransa'da, ulusal saglrk
kuruluguna bagh yerel bir cirgiit;
Philip Morris, Rothmans,
R.J.Reynolds ve Seita'yr, sigara
dumanr kcjkenli hastahklara sebep
olma konusunda mahkemeye verdi
ve olugan zarara kargrhk 8.1 milyon
OSA dolan tutannda tazminat istedi.
Kuruluqun beyanrna gcire, sigara
kcikenli hastahklarrn tedavisinde
yaklagrk olarak yida 3.7 milyon
dolar harcanmakta. Fransrz ulusal
sa$hk kuruluqundan bir sozcti ise;
ttiketiciler siga ra iqme riski
konusunda dogru bir gekilde
uyarrlmadr$r srirece bu dava
konusunun devam edece$ini ve
olugan zarara kargrhk olarak her yrl
3.8 milyon dolarhk tazminattn
istenebileceSini sciyledi. Sigara
iqmenin sosyal kabul gcirdri$ti ve
sigara triketimine karEr genig bir
toleransrn oldu$u Fransa'da bu
dava, bu gegit davalarrn ilkini
oluqturuyor. Associated Press'in
bildirdigine gcire Seita, sciylenen
zarann hesabrnrn yanhqhklarla dolu
oldu$unu ve agrlan davanrn yersiz
oldugunu sciyledi.

YABANCI

BASINDAN
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Acaba iqiciler igim kriltrirleri
bdylesine degigiklige hazrrlar

rrirrin rrixnrim
TARZLARI

ZAMAX iqiXOn
oncigri.
SiGARA

TEKNOLOJiSiNiN

YENi

MILENYUMDAKi

nilim KuRGus(r...

Qeviri: Burhan NALBANI
Tiltiln Eksperi, burhann@hotmail.com

Tobacco Reporter Arahk 1999

Mil.nyu- grlgrn kehanetleriyle birlikte
gdrLindti. Ashnda 31 Arahk'a girerken
gcinintLi daha berraklagmaya baqladr.
Ugan gehirler, zamanda seyahat ue d,,inva
barrgr uzak senaryolardan sadece birkaqr.
TLittin teknolojisi gelecegi hakkrnda
yaprlan olumsuz spekillasyonlar ve bunun
kargrtr driqr.inceler ise, ttitrin qevresindeki
qekigmeleri oluqturuyor.

Ashnda halk altrn sansr yapraklardan
hoglanmaya devam edece$e benziyor. En
azrndan igicilerin yine sigaranrn
cevresinde olacaklarr konusunda yrize
; akrn sebep siralanabiiir, Halk Bjll
Clintont re Ca:.ra sac { i:cuiLi::
unuttukca turunden , e s.ga::::: zer r
almayr sLirdtirecek.

Degigebilecek qey. tLitLinierin kulianma
tarzryla ilgili olabilir, Aynca degigikliklerin
milenyumla iligkilendirilmesine de qerek
yok, gLinkLi tLiketim ahgkanhklaruamlnla

evrim gecirii o:. lr:.:=:=- -: ".: a:.:
yerlerdeki tr.tk;:;:: - a:-,; a a: - -
yaygrnhgrnr hatrla_,.a.:. i-::,
muhtemelen bugLinrin r_::::.: :- - -
qogu, yer bitkisi tLitLinLin c g:::-::
veya buruna gekilmesi fikr.::e:
hoglanmayacaklardrr. Onlar n ji:-
temelen igmeyi tercih edeceklerdir.

Kriltablasr da, ttiktinik hokkasrntn
yabancrlagmasr gibi, aynl rotayl
izleyerek, yabancrlaEmaya baqlayabilir.
Milenyum sonunda tr-itiln tr-iketim
tarzrnda, temel bir degigiklik gcin-ilebilir.
Trpkr 20. yr-izyrlda gcirtilen sigara
yrikseliEi gibi (enfiye ve gigneme trittine
gcire), 21. yrizyrlda sigaradan ayrr olarak,
yeni bir tip dumansrz trittine dodru bir
degiqiklik gdnilebilir.
BLitr.in dtinyada sigara iqiminin halk
cjniinde srnrrh ve en azrndan yrldrrrlmrg
olmasr, dumansrz sigara fikrini anlamh
gcisteriyor. TLitl.in kar$ltr onlemlerin,
sigara igimi igin gok az yer brrakmasr ve
degiqen gevre koEullarr kargrsrnda,
sigara endristrisi bu ttir sosyal kaygrlarr
qdzebilecek yeni r,irr,inler geligtirme
qahqmalannr yrirtitmek zorunda kaldr.

Bir firmanrn igimde devrim olugtu_
racak "gevresel uyumlu igim sistemi" bu
konuda iyi bir cirnek. Bulug, briyr)k
cilgtide krilil, qevre dumantnr ve uzun
silre geqmeyen tritrin kokusunu azal_
tryor. Sistem cizel bir sigaradan, ateq-
leme tertibatrndan, iqime duyarh elektrik
gakmagrndan ve qarjh pilden oluqmakta.
Sigara gakmagrn iqine yerlegtiriliyor ve
igicinin her nefesinde ategleme
tetikleniyor ve sonugta duman olusuvor.
igici nefes qekmedigind. ,iguru
yanmlyor. Yanma esnasrnda ise asrl
yanan tritrin de$il, tLitilnri rsrtan drizenek.
Bu sebeplerden firma bu aygrtr, "istege
bagh igim" geklinde isimlendirmiq.

Eger halk bu cihazr yahut bunun daha
geligmigini kabul ederse, yeni bir sigara
iqim killtLirLl olugacak. ',Ate5in var m1"
gibi konugma girisieri kaybolacak.
odLjnc kibrit aima yerine. ,Accord icicjleri
sarj pillerinj rahut elektrik cakmaklannr
oilinc alacaklar ve sistem kl.il
'jietmedigl icin iciciler kril tablasrna
gereksinim duymayacaklar.

Yine de eiektrik qakmaQr ile igim,
geleneksel iqimle kargrlagtrrrhnca tuhaf.
Mesela aygrt iki parmak arasrnda

ozel beliilenmiq alanlarda
:esl edtvor. Bu pazarlardan biri

-a::n., a da. Bu bdlge, Japon
. ::...xle:e uyum konusunda

r.r..,.:..ir. ,::-i.en secildi. Bir yetkili
.{ccc:: :e:i.e:::ler:nizi kargrlamakta

oldu<ca :asa:.. ::,,c:. .{ncak torensel
degisikiikle: c:r :azia ve bu degiqiklik
fa rkt. tek n c, oj. c e hiz lr J a ponlar
tarafrndan bile olumsuz karsrlandr. yetkili
"Accord'dan daha kolay zevK allnmaslnr
saglamaya ihtiyacrmrz var' diyor. Ancak
o zaman Japonya'da )a)'gln kullanrm
dtigLintilebilir.

$irket Accord konusunda ciddi,sistem
ilzerinde 10 yrldan fazla qahgarak
yaklagrk 100 milyon dolar harcadr.

Diger ttittin qirketleri de yeni tLitLin
teknolojisi igin yatrrrm yaptrlar. Ornegin
bir baqka firma, Eclipse markasrnr
geligtirdi. Eclipse ahqagelen duman
grkararak yanryordu, fakat tritLin
yanmasl yerine, bir karbon qrkrntr, tritr.in
ve gliserin kangrmrnr rsrtryordu. Tr.ittin
yanmadrgr igin gevredeki tritLin dumanr
eleniyordu. igiciler bunu "so$uk bir krE
sabahr nefes almak gibi" diye tarif
edivorlardr.

Sigara kril r-iretmiyordu. igim tadrnr 6_

7 dakika sonra kaybediyordu. Olusan
duman da fark|ydr. Tr-ittin yanmasr
esnasrnda oluEan katran miktan, bu
markadaki rsrtma sayesinde azahyor ve
daha gok su ile gliserin olugturuyordu.
Her iki firma da teknolojilerini yaygrn
kullanrma agamadrlar. pazar araghrmasr
yapan bir yetkili "Tat, yanrcrhk ve iqim
kolayhklarr igin. rirLin r-izerinde daha qok
qahqmaya ihtiyag var" diyor.

Accord ve Eclipse gibi ilrr-inlerin ne
derece tutunabileceklerini zaman
gdsterecek. Bu gahgmalar, toplum
kaygrlannr gidermek iqin ve tr-iketici
isteklerini yLikseltmek konusunda, sigara
endListrilerinin sorumluluklarrnr
gosteriyor. E(er teknolojik duman
baqarrh olursa; sigara da, enfiye ve
qigneme tLittinrin rotaslnl takip edecek,
qok azalacak ve sonugta eski raflarda
sadece gdlge olarak kalacak.

Zaman tabi ki bunun tersini de
ispatlayabilir.
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IEfF"i B,RIITLEME co- ordusunu vurguravarak, 1ee8 tirtir

s#iliry::"rffiii::r,;*:,{r#, ;.;f ,r"ir_"llf ,;6;;;.# :iilf'T:.n",:1;:: ffffi ","iili,i *..r:,*lfti
BASTNDA N *x';rq:,il*'fr*tt".# x-* ;**=,:#'#;j'[*#r ll I yaplyor. Artk destekr"-" nu-*", re- r-irtinrere yonerinmelidir,, diy<

SEQMELER 
"1,?[;luJ+s'#r'u."5',?.'t" 

konus'iu

ge.e* E ni ssa:nhr.*}ffff Hy':r::: 
rtTff*::,",

500 miryon kirogram tr-itr-inri Bagkanr Faruk ydcEl, tarrmaekicirerden arryor ve yibun., arrcrrara yajrtan aesieremelerden dorayr
:;:, ':3'," fivata sabl'or. yabancr 

"Lonominin lar oogaza itirdiEi iddi-
bunu ,"n 

O, trituni beQendim. alann;:. aojru olmaarsrnr savunarak.

su,,sru,a'u"n0":ili:,r"0?r;ll't,",';il';.."":il;:,'}=;i j:,"ffi
l:ffi:: 

",,;:n:i:.^_,1:f*:, 

ji:"q" ru.,[uru.,Jo. 
*8,.,urnunrar 

GarataYen ri s i cA RA DA s o qlu',H',".f; T:':,TltJ3 "i4;iii* ffi fi l*f * i**i.*"":ffKOVBOY

-rvlEclis xir Komisvonu'"." il::t1fi1,:;il"J:'L::'1."?,::; ;:"n:lli:tilntiilh::TEKEL cenel tuttlat:tt.igu','o; ;;'l"tuluqun, uun, ,u--uiia destek- tr-iketiciye uyguranan faizrerin yr-izde
$:::'fJi,. i,i.- ,#*:|.,J;i*i f* T=:t u"oon, n;.urmemiEtir so ..r,u.ina"dir rasrt edindirmede
ve tercih nedenleri rarrrcrrzr, r-^i-^, , , ,TEKEL bunu yapryor. Artrk faiz oranr 4.9. trakt;r arrin.ri.*^ r^;-ve tercih nedenreri tartrErrdr. reker o"'i"r.'"-J- nu.",'t"?[i.t.Hf ,':I ?T;J ? 

t':[:lf.*itT.fl:
Genel MtidLirr-i 5.!:" nkJ"v, 11,.,.nut,a,.,,aiye-konugtu-. 

desregi yr-izde 14, gr-ibreden tahsj
milletvekillerinin "TEKEL'in L:rettiii rek crda :-iu"i"lotkasr Genel ediren KDV ise yr-izde 15,dir. Bu
sigaralar' Marlboro bagta olmak uzeie nagtanr Hr.iseyin xannxoq ise, ar.u-au artrk Ziraat Bankasr bize
yabancr sigaralarla neden rekabet ulusal tritun ,"n"i,nt" cizelreg- kredi vermekten vazgegsin.,,edemiyorrar" sorusunu irging bir gtirilmeye kargr -oi"a.r. ettigini v*."r, Tarrmsar suramatislupla cevapiandtra''. 

. nr<nnv, 
"uu,"ot 

kananoq,'fJi'rtrrtu t.ii,in Birrikreri,nin TEDAg,a oran r_z
Marlboro sigarasrnrn reklamrndaki girLettu.i.,in -,i;J;;,, 

dr,inya milyar lira borcundan dolayrkovboyu hatrrlatarak, "Bizim rllk"l".i.,e vuv,i-l'-'istekrerinin erekt.iginin kesirmek r_izere oldufunukovboyumuz yok ki:.ontut ttounofi" 
"rt'ta", aanaloi kar erde etmenin ifade e-derek ,,3 

TV kanarrnrn devrete
reklam yapryorlar' Marlboro yu'au ve getigmig ..ltt 

"tu.a" a-z'alan sigara oran borcu 3 katrilyon lira. crigreri
yabancr sigara iqen bir rrigi de ttiketimine karqr ,*, pazarlar l.etiyorsa medya kanalra.nrkendisini ata binmig kovboy gini irlmu.ln yattlglnr belirtti. kapatsrnlar. Bu, devlet idaresi degil
gcirtiyor" dedi' Genel Mtidiir no"uy, zt'uu Mr-ihen-disrer, oau' cener ahbap qavuE irigkisidir,,dedi. I
kend.isinin gr'inde 2 paket rEr<Ei e"uu"., prof. or. C,l.or Ergin. 

rvuE iligkisidir" dedi. 
I2000 sigarasr iqtigini ve bu sigarayr igi<Ef_,,n mevcut dunrmrrn,, rr

il:loru;",':n"Tiili:' '* r'l''ii ;"::l;nj,:""n= #il;# orixvn zs,tn eee i

TEKEL, sigara ve igki satrqla. .if"t ir., yaptrEi Reji idaresinisLirekli arttrfr ve zamlar vaprlirEr t utl.'.-ut ormustur. ;ffil rurgx- EKS'ERLER' DER_halde 1999 vthnt zararla ttupuiutul' Jzeitegtiriteret< ,,lio, Lireticisini xndi, sr yASINDAGenel Mr-idLir Mehmet Akbay' Yrl iginden grkrlamaz iliJ'a,.i9,i."nt".ru Tuitrin eksperreri Dernegi 51.sonu igin zarar tahminimiz 25 trilyon uiu* ,u.u. verecektir. Bu cabanrn Kururuq 
. 
yr,nr ,,TLitLin, Ta'm,i::1'i::i'"?fl:"n*:"' tarihinJe il 
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trane,e Ziraat Odalan BirliSi Genel
:: skanr Faruk YCICEL, Ziraat
',r.uhendisleri Odasr Genel Bagkanr
?:of. Dr. Ctirot ERGIN, Tek Grda- iq
Sendikasr Qenel Baqkanr Htiseyin
KARAKOQ, Ttitiln Eksperleri Yriksek
Okulu Ogretim dyesi Yard. Doq.
rletin 6XEn, Tarrm Ekonomisi
Dernegi Bagkanr Prof.Dr. Tayfun
Oznnyn katrldr.

Tr-itrin Eksperleri Dernegi Bagkanr
Faruk GdLPINAR, kamuoyunu
tfitrincriltik konusunda bilgilen-
dirmeyi, trittinctileri cirguitleyerek
onlann sesi olmayr amagladrklarrnr
sciyledi.

aa

DUNYA zs.rt leee

" REJNOLDS, ttiRt<iyn'ye
BAGIMLI''

Amerikan sigara tireticisi RJ
Reynolds'rn Ttirkiye Genel Mtidr-in-i
Servisimin COMERT, Tiirkiye'nin RJ
Reynolds agrsrndan gok cinemli bir
rilke oldugunu belirterek,
guinuimtizde Amerikan Sigaralannrn
en cinemli hammaddesini gark
tr-itdnrinrin oluEturduSunu soyledi.
Bu gergegin RJ Reynolds'r
Ttirkiye'ye bagrmh hale getirdigini
kaydeden COMERT "1996 yrhnda
RJR Tekel'den 68 bin 500 ton Trirk
ttittinfinri satrn aldrk ve karErhgrnda
222 milyon dolar cidedik. Bu hem
RJR'rn tarihinde hem de Tekel'in
tarihinde en btiytik satrgtrr" dedi.

RJ Reynolds onceki akgam
Ankara Palas'ta (Devlet Konukevi)
2000 yrlr iqin bir resepsiyon
diizenledi. Tekel'den sorumlu Devlet
Bakanr Rr.iqtui Kazrm YdCELEN'in de
katrldrgr resepsiyon da bir konugma
) apan Cenel Mr-idtjr COMERT, RJ
Reynolds'rn da TLirkiye aqrsrndan
onemli bir konuma sahip olduguna
dikkat cekerek. sirketin 1993
yrhndan bu yana toplam i50 miilon
dolarhk yatrnm yaptlglnr ifade etti.

RJ Reynolds'rn Ttrkiye'nin
ihracatrna da katkrda bulundugunu
hatrrlatan COMERT qoyle konuqtu:

'1994 yrhndan bu yana 314
milyon dolarhk ihracat gergekleg-

tirdik. Tekel'le ortak olduSumuz
Reytek girketi Tdrkiye'de Virginia ve
Burley tritUnri yetigtiriyor. Halen yrlhk
3 bin ton Virginia ve Burley tr.itiinui
[iretme kapasitesine sahibiz. Bu
kapasitenin cjnrimrizdeki grinlerde
artacaglnl umuyoruz."

COMERT, RJ Reynolds'rn
Torbah'daki tesisleri hakkrnda da
bilgiler vererek, bu tesislerde yrlhk 20
milyar adet sigara tiretildigini ve
fabrikanrn 20 bin ton tiitrin iEleme
kapasitesine sahip oldugunu sciyledi.

D0NYA o3.rz.reee

TEKEL. gALrgANr Egir
MAAS ISTIYOR

TEKEL gahganlan, yaptrklarr
kitlesel basrn agrklamasryla r,icret-
lerinin diger kamu kuruluqlannrn
dr-izeyine yr-ikseltilmesini istedi.
Unkapanr'ndaki TEKEL Cenel
Mtidrirliigr-i dntinde ci$len saatlerinde
toplanan ve "lnsanca yagamak istiyo-
ruz" dovizleri tagryan gahqanlar, "yo-
netim istifa","Direne direne kaza-
naca$rz" sloganlan attr. KESK'e bagh
Tarrm Grda-Sen Bagkant Mehmet
qlqEK, burada yaptrgr basrn agrkla-
masrnda, TEKEL gahganlarr ile diger
kamu kurumlarrndaki emsal kadro
arasrndaki brr-it ricret farkrnrn yrldal
milyar liraya kadar ulaqtr$rnr sdyledi.
dcretlerin yrikseltilmesi iqin yaptrklan
bagvurulara yanrt alamadtklannr
vurgulayan qiqEK, TEKEL ycineti-
ciferini Tr,irkiye'nin en btiytik pazar
lama dagrtrm a$rnr yok ederek aracr
kurumlara TEKEL r-irilnlerinin satrgln-
dan trilyonlar aktarmakla sugladr.

CUlvtHURiYEf lo.t2.teee

MALATYA TEKEL DEPOSU
YANDI: 25 TRILYON
ZARAR

Tekel'in tiltrin deposu olarak
kullandrgr Vagon Onarrm Fabrika-
sr'nda yangrn qrktr. 250 bin balya
ttittin yanarken, zarann 25 trilyon lira
oldugu bildirildi. Malatya-Adana kara

yolu rizerinde bulunan ve atrl
durumundaki Vagon Onarrm
Fabrikasr'nda henr.iz bilinmei'en bir
nedenle yangln qrktr. Bir l rldrr
Tekel'in ttittin deposu olarak
kullandrgr fabrikada, 250 bin balya
ttitrin bulundugu ve yangrnda
tamamen tahrip oldugu cigrenildi.
Malatya ve gevre belediyelerinden
gelen itfaiye ekiplerinin mr-ida-
halesine ragmen yangrn uzun srire
devam etti.

Malatya Valisi Mustafa Yrldrrrm
yangln yerinde bir srire sondrirme
qahgmalarrnr izlerken, yetkililer 15
trilyonluk trittinr-in yandrgrnr,
fabrikada da 10 trilyon lirahk zarar
meydana geldigini sciylediler.

A Ig,r2.1999

CAMEL'E SOROST(RMA
Reynolds, Tiiti.in' Kagak-
grh{ryla Suglanryor
Camel, Salem ve Winston
sigaralarrnrn tireticisi R.J. Rey-
nolds'rn bagr kagakgrhk iddialarryla
derde girdi. izmir Adliyesi Kaqak-
grhk Savcrhgr, R.J. Reynolds
hakkrnda kagakgrhk suglamasryla
soruQturma baglattr. Savcrh{rn
iddiasrna gore, R.J. Reynolds ihrag
etmek gartryla Tekel'den kilosunu 3
dolara aldrgr 2i milyon 600 bin
dolarhk ttitrinleri yurt drgrna
satmayarak Ttirkiye'de kullandr.
ihracata verilen desteklemeyi
suistimal ettigi iddia edilen R.J.
Reynolds, eler tritrinleri yurt iginde
iqlemek r-izere alsaydt kilosuna 8
dolar vermek zorunda kalacaktr. Ote
yandan, sorugturma nedeniyle
firmanrn Satrn alma Direktorti Fred
Hart ve Satrn alma Bciliim Mridiirti
Tyler Cash'in de ABD'ye kagtrgr
iddia edildi.

SAVCILIK EL KOYDO

Yaprlan bir ihbarr degerlendirerek
harekete geqen izmir Ctim-
nikler Muhafaza Bag Mtidrirhigr:
ekiplerinin ortaya grkardrgr olayla
ilgili olarak Tekel de bir miifettigini
g6revlendirerek olayr araEtrrdr. Tekel
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Hi]'T*::;H;' ;:rjilT :il3 lYffff..tretimine vcinerik onemri l atirrm yapmadan rtirkiye
olavda' R'J. Revnords'rn vakrasii< 11 Destekremeyi uuo"::: kur..r,u,: fl::;lfr1fJjl.:"t:f$ H:i:i:trilyon 556 milyar lira de$erindeki konusunda da tasa'da ciddi yapabilecektir. Bu kadarra dettitunr'i Ege serbest Bcilgesi'ndeki geligkiler var. Trirkiye'de uzun i"iinii-ruor. Avrupa Birligdepolarrndan ihrag etmig gibi yrllardan beri destekieme gcirevi :;;;;;"ry."u qerqevesinde sigaragcisterdigi ancak bu ttittinlerin R'J' iEKEL'" verilmektedir. Ancak ithara'trnaan ahnan paket basrna 4tReynolds'rn Torba}'daki sigara TEKEL aynl zamanda tilkenin en sent fonda kardr.rryor. yani siqaratigleme tesislerinde tiretilerek briyrik sigara rireticisi. Dtinyada hem ithal etmek Liretmekten duh--':.:,:j-Tr'irkiye'de pazarlandtir belirtildi' destekleme gcirevi yapan 

_ 
hem de gelecek. Bu tasa' ,uru,uu,luutlt-'

$TAR 05.01.2000 Yasa tasla{rnrn 3. maddesinde Tritrin eksperlerinin kazanrtmrs

ff : 5 
j::- .,, 

"';J:'il ;: 
" 

?: *1# I l:i"., L,l*i" ;""T_Tf;} *
rrircin KANUNU, r*viz '*'lY' "1;'T!;?r !i:_'i,i:fJ. I;ili:*:F#ily# ;*KANUN0NA mt odntci' ''not :se r ut:n t: :: S:: -. "nJir" verici hr-ikr-imreri iqeren tiitrir$qYoR? Kooperaririenn;n ku:-.-r".. ,*.' :]::: tasragr bu sekirde",lllliHat'lanacagr gibi halen ytirtirh.ikte 1196 sayrh yasanrn !.uiLrriEfien ec'_-:se. \,_s:::: :i:,:a.,- -, llll.olan ve 1969 ylhnda grkan 1177 kaldrnlacagr hu'kmoneyer_veriliyor. Reji idaresi ie:-;e:. ge.ece{ .: 

:':clg:
sayth rtitrin ve Tuittin Tekeli Yrllardan beri savunutan ancak ,.liilivoqi muhafazakar ve de sol bi:Kanunu'nun tijttin tekelini iqeren 38. uygulanamayan tiretici trittinlerinin iktidara hayrr' olsun.

'1"::lii"T,f"TJul:?jferlsvonu ff::il1'r::gr;'." 
^Li'I1 

satr:r bu ,-- 
- 

- ,r6zAL'tN qabara. le yti^irriiklen da sok ciddi seriski'".,j,lij#l1l Ali.Ekber YILDIRII}I
kaldrrrlmrg ve ttittinde teker ddnemi 5. maddesinde "y"r,r;' ,;;;;" ncixyn ol.tz.rgggsona ermigti.
uzun vrirardan beri s6z konusu il:iif'l|.,il"tilT.l:::'5lri'r::ffyasanln degigtirilmesi gerektigi merkezlerinde aqrk artrrmatarttqrhyordu' Bu amaqla ttittin yontemiyle ahnrr ve satrhr" deniliyor. TARIM REFoRMU KAPIDAkonusundaki her kesimin temsil iynr maddede "destekleme ahmlan Trirkiye,de kabugunu krramayan, ors

i 
1' 1' fl ' Hi J;:xi i!ilHl' q';T il,T H;ff *l;:* :Jru:*n: ;: #*'f"r -# ff I, 

''t 
: :komite "TtitLin Kanunu Taslaft" yer veriliyor. Artrrmah satrg sistemi hazrrlanryor. Mevcut yapr ffit::

,11rJl ii: il:T,,n'#ikr!{ f,i f::;n:i:T5 ;' g* i:: 
" 

j:."ffi *::i *rTf 1"":""'J",i:5rqerqeveli bir katrhmla bugtin TBMM gegig sr.irecine ihtiyag var. Bu geqig Mahsulleri ofisi,nin fr*ol l!,ffSanayi Komisyonu'nda gci^'igr-il- Icineminae uygulanacak uir sairj degigtirilecek. Devlet tarrmdamekte olan taslak gtindeme getirildi' modeli benimienmesi gerekiyor. aLiienreyici ve geligmeyi artrrmakSciz konusu taslak 10 maddeden Ayrrca yazrh sdzleEme yaprlarak icin destekleyici ,tt oynayacak.oluguyor' tiretilen tr,ittinlerin 
"urr..'J,'"r"i,, ;;;,n.,."i sanayi iqin ozel tegvikrerTBMM sanayi' Ticaret, Enerji, merkezlerinde satrlmamasr piyasada gelecek. Tarrm kesimi de lioeralTabii Kaynaklar' Bilgi ve Teknololi ikinci bir ahm satrm sistemini sisteme adapte olacak. uzun sfiredirKomisyonu Baqkanr lzmir Milletvekiii dosuracagr iqin sektdrde yeni bir tartrqrlan ta.m reformu, start aldr.Oktay VURAL, Trirk tr.itrinLi ve Tuirk grk-maza neden olacaktrr. UUrjU.",,", dr.izeyinde olugturulanilreticisinin yaranna olmayan bir Tasannrn belki de en ilginq ,,Tarrmda yeniden yaprlanma vekanunu kabul etmeyeceklerini maddesi 7. maddedir. Tritrin ve tuttin Destekleme Kurulu,, ilk toplantrsrnraqrkladr' mamulleri ticaretini kapsayan bu yaptr. Kurul olugturulan^ o,l"tl?iAncak geliqmeler hiq de ciyle madde ite gokuluslu sigara komisyonla ta'm reformunun bel_degil' orne$in halen yr-irr'irltikte olan tireticilerinin Ttirkiye'de yatl'm kemigini olugturacak kayrt sistemi7777 sayfi yasada "Ttirk ttittinlerinin yapmalarnr degil ithalat yapmalarrnr ve do-grudan gelircideme sistemi igindesteklenmesi" yerine_ yeni taslakta iejvik ediyoi. Bugrine kadar Ankaia,da bulunan Drinya Bankasr"ttittin tireticilerinin desteklenmesi" Tiiikiye'de milyonlarca=dolar yatr'm teknik heyetiyre ortak garrgmararaibaresi ile Ttirkiye'de 

- 
r-iretilecek yaparak sigara ureten phiisa ve bagladr. Kimlere dogrudan gelir

I:::::,^^to:X.1'_":lt -destekleme 
hevnotds fiimata'nrn aksine, yeni cidemesi vaprlacadr ve karrrril?";J,"# :,f*;1" #i,i' "":x?I,.Jj." 

uT 
"ilx
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--3 i-:.aiardan sonra netlegtirilecek' TMo orta vadede piyasada yarnrz giftqinin geriEtinlmes: ciacar.*.".*. belirlenmiq genel bir hedef dr-izenleyici ahmlar'' ar' Dogrudan gerir cidemesi ktgrik otagantistr-i hal stoku or,t::::" ;,:cirtqive vcinerik oracak. Amas; k;r- harine s"ti.'.::k:"Tr3' RADiKAL g.0r.2000brivr-iklerin degir, krisr.ikrerin destek- 2000,d" 4-4.5 miryo ill";rol#lenmesi. [ireticinin kendi yaQryla ut,,,.,, yup-ayr plan'yor. Bu miktarkavrulan bir vaprva Luvujmus,.,r ileri. ki yrrarda p";;..p; ;;";, rtirtinctit-ER yAsA BEKLiyoRsaglayacak "(iretici Birlikleri" ku- gekilec-ek vefiyatlar ui.gr i.,argi yuau TLitfin Eksperreri Dernegi Sekreterirulmastnt cingdren yasa cinr-imr-izdeki iok ytikselaill zaman' aengeteyici nrrmet Hamdi GdMds, gokuluslumart aytnda qrkartrlmrg olacak. ut,- yapacak. TMo, nu. y:rt ooo 
",;;;;" girketlerinin rilkemiz tr-itr.in

Hr_: l';l:::,';::i :5il'j " jsff ilI,ffi,.,fi *k, tin 
", 
m:

rEKEL'DE DEGigEcEK... ;i::"rr::"::."?:irl:"un.i,"j,.,1X'i .r.i-i'i. *"ij'ffi"r*l#f*f
Kamu kurum ve krirulugla'nrn i"'to no.g uu t uynJ 

"o.unun, d,g qirketrerin geligmekte oran r-irkeleriyeniden yaprlandr.lmast da tartm krediyle qcizecek. hedef segtigini sciyredi. Ahmetreformunun cinemli bir ayagl olacak' Ta'msal sanayinin ve tarrmdaki Hamdi GuMd$, Ekonomik Qcizrim,eToprakla ilgili birimlerin tek qatr istihdamrn urutt,tmu", igin cizer bir g.;yt" t o.,rqtu, ,,Batr,da sigara triketi-altrnda toplanmastntn yu.:' srra Tekel tegvik mekanizmasr ti)erinde de minin gun gegtikge azarmasrve $eker kanunlarr yenilenecek. Bu gul,g_ulu. srirdriruiluiyor. (iretim l"nri"",, girketleri r-ilkemizedegiqiklikle Tekel'in yalnrz tiretim bdlgelerine yakrn ,u#yi tesisreri, yu^"riu. Bu durumda devletin yerriyapan ve zarar etmeyen bir kurulug tlreilciyle 
"ur[g-""t"o;*u rirr,inti i.itii., 

-.iruficilerine 
sahip grkacak

frili ;:Hffi*, 'ffi:ffiJ: tag **:n'-l':i#j'-cek Bu uvsuru-uru.,n isersinde 'or-u",
rekel'in destekreme ahmr.vapmasr, ;e;" sanaviye u"u0,.,il."i:"8: flil,:xftI1iill;'H::T ::ffi:l?bu kurumun vergi ytikuimliitukt"tini igttt sisteminin zoot'ae devreye u"r.l""r]r".i.e gdzuim buracakertelemesine yol agryor ve maliyet so-kutabitecegi lerirtiriyor. Tarrm gekilde hazrrlanma'.,,ytikseliyor' 40 trilyon lirahk ahmrn reformu ile itgili duzenlemele r 2oo2 " o"ur"ii., sahibi ordugu tritr.'ndevlete faturasr 100 trilyon lira' Ahm y't,-ronunu kadar tamamranacak ve igretmelerinin cizerestirirmesinebedeli dogrudan btitgeye konularak, t.i- tu.,- kesiminde dogrudan gerir desinen GtiMd$, ,,Atrracak 

hermaliyetin ytikselmesi cjnlenecek' cidemesi sistemine gegirecek. aaimda yerri ttitr-in rireticireriTekel'in stok gcirev zaran 1 katrilyon ootruaun cideme ycintemiyle giftgiye aLigiiruitmeridir. yabancrlara ydnelikXllr::,'""Ji:':i,""#:TffiJ'ifl ;::i.iJ*:I.-1,ry,+:i"rin^tuta' bir cizerestirme pek sok insanrnbuinvesinden arrnarak, bagrmsrz bir r,".,u, ortaya ,,--"i::d::i, :iT&:|iJ','T."J."j"j:: '::l:;birim yada TMo tarafrndan tanmdaki gltig-" istenildigi gibi orulirii. Bu nedenre dze,egtirme
:'l?',ffi}."-. ;;:*." f"'ili"l"j olmazsa bu destek artr'tacak. - mutraka yaprracaksa, cincerikre
di$er ahcrlarla satrcrlar kargr kargryu tesislerin gahqanlanna devri
gerecek ve rivat berirrenecek. ririo TARIMIN yENi tq,4 3::il4{,T:ruT*" kamuoyunukalitesiz tr-ittinr'i piyasada oluqan programda aksama ormazsa ve ri;ii"-J'ji.-e ve biringlendirmeortalama fiyatrn altrnda ataclt. her qey planlandrsr gibi uygulanrrsa, hizletrerini belirterek, sdzlerini gciyleKalitesiz trituinlerin satrrabirecek oranr iul,-r., g6yre bir tabro gizmesi ,u-un.'[a,, ,,Tlitiin t.iretic'erinin vesattlacak' kalanr ise yakrlacak' Bu bekleniyoi: dernek riyererimizin grkarlarnr en iyinedenle tr'ittinde kota uygulamasr "Tr-irkiye'de ta'm drgrndaki gexirJe ko.u-uk amacryla garrgma_devam edecek.

geker Kanunu,nda degiqikrik :;Xl:::i." ?*,i;;5;"''";"T:fJ* f;Xl;r,1ru;',':"d;,,:Jfflyaptlacak' Pancar allmrnda devllt rol krramayan bir tek ta'm sektcirLi verirmesi ycinuinde hizmetlerimizuistlenmeyecek' Sirketier' tireticiyie kaldr. Tanm reformu ire yaprrmaya devam ediyor. 50 yrrr agkrn biranlaQacak' Anlasma d'5' LirLjn cahgrlan da bu. Ta.mrn ufkunu sr.iredir faariyetlerini srirdr-irenaltnmayacak' Bu nedenle acmak' Libere bir tanm sektdru ile Dernegimiz, tohumdan dumanagekerpancart ekiminde kota karsr. karsrya oracagrz. dreticiler ,;;;;;" dek tr-itrinre ilgili heruygulamasr sona erecek' Fiyatlar lstedikleri r.irr.inLi tireimede karar konuyla ilgileniyor.,,devlet tarafrndan belirlenmeyecek. alma noktastna gelecek. Qiftqi, hangiTMo'nun misyonu degiiecek ve o.on aur',u fazra gerir n",t.ti'll"J"Tli '.!rrrrl,*:,--r!.- ;,r1 , ;11: .

:ilffi H:il'ffnx#:i?il"? hrh- ffii:rl:"',."i:";"[,"fir 
r-?fi?thffi
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Yaprsal Drizenremerer ozer ihtisas irk toprantrsrnr 21.12.1ggg tarihindeKomisyonunun" 02 Ararrk r ssg irrr, a. yapml'tlr. Bu toprantrdatarihinde Ankara'da yaprlan irk lrrnegimizi orhan ozet, Akgrir:toplantrsrna dernegimiz adrna orhan ansr-anraE, nr,,ni, lra-mai ctirrrci$oZET' Akgrin ARSLANTA$ ue vatri uur.,r ,nEncintEK ve Faruk cciLptxaRMERC.MEK katrrmrgr-ardir. Aynr temsiletmig ve dernegimizin v*. 5 yrr'kkomisyonun 0g' I 2. 1 ggg tarihinae r<ui,.,n,nu 
" 
prun,nau '-iut,rn 

ire irgii.Ankara'da yaptrgr garrgmarara ise lao,na" yer armasrnr isieaigi bilgirer:dernegimizi temsilen Akgrin ARSLAN_ r,inrnuEtura,r.

Hf;,ilrTI. 
EELIT< ve Muzaffer I$lK 

--o' 
iti,on Mamtileri Art Komisyonu

2o 0B t2.leee :r,lid" . 
Akgrn ;,,iJT[:H;,3r;ilr;t:::""Jil*"i:

ARSLANTA'. oktay 
!,EUT^ve 

Mur#., ioj,un,,au orhan OzEr, Akgrir:I$lK Ankara'da DanrSta), 10. da:::s:ie .iS,trlr.S 1.:::e:::a:::,r_.ii^,iic..-bil zi'arette bu.urrnusla:C:: Z_-.:-e::: ,1.",, ,1= l-\,::. :::.s, "*"llJ.Ut 
".Destekleme !i:z:-r:: -.,., -.ur. Tr \dneurn Kurulumuz 30. l2fgggadaiesizligir rpta. ed::es- ::rac11a tanhinde Tekerden sorumru devretacmS 0ldugum'-.u dar.a otrur-arnura irgiri bakanr Rtigtri Kazrm ydcELEN'ibilgi al4verigi gerqeklegtirirmigtir. DaJa, ,nuLu,nrnau ziyaret etmigtir. yakragrkDarugtay l0' dairede haren s.rmekte liriuquk saat stiren gciriigme ire irgiilolup savct mritalastntn oluEabilmesi igin lirgii", briltenimizin sayfalan arasrndadrr.savcrhkta beklemektedir. Konu yakrn 6-. Talm politikala', drtintakibimizde orup Mart 

. 
ayra'nda pruntu,nu' ve yaprsar DrizenlemererduruEma yaprlmasr beklenmektedir. konulu Or"f 

- 
if,iir'", nJriiryonunrn3r VIlr. Beg yrl'k Karkrnma pranr oa.br.zooo tarihinde Ankara,dakrgergevesindeilktoplantrsrna.25.ll.lggg r,igrinc0 toplantrsrna Akgrin

T...,.h:-l: _ 
dernegimiz adrna Faruk nnir-nXrnE, Oktay QEL'K ve MuzafferGULPTNAR ve uun't...IE*.g'MEK'in tgtt<-t at,tu,ut dernegimizin gd^igrerinikatrldrgr "TLitUn 

"" t"l:l Mamlilleri igurun ,aporlan sunmuglardrr.Sanayii ve Rekabet Edilebilirlik Ozel 
. 
g. O, Ocak 2000 tarihindeki TLitrinj::nn"^;fj:r0""?,::r"" 10.12.1eee Alt Korniryonunun rstanbul,da yaprlan 3

toprantrsrna o*""*,,]iogfi Jlnll', l;"fi ,fili fiTl r",1T, .t['.7OZET, Akgiin ARSLANTA', Ahmet m"ruo", CE'LAN, Vakrf MERCIMEK,Hamdi cdMtiE, vakrf MEniiMEIr ve ok;;; QEL'K ve Faruk G.L'TNARFaruk GdLptNAR katrtmrglardrr. tui,ti,grurao.

,,.1n,",1""".j,1, 
n:::lT*.,t 4.,12;1sss il: u.01.2000 tarihinde rritLintarihinde bazr dernek tiyererimizin MamureriArtKomisyonr"""tt:;J;,:::

katrllml ile genig bir toplantr yapmr', yup,run 3. toplantrsrna orhan .zet,Ta'm .zer lhtisas ttomisytnunun ;tn'trl ARSLANTA', Ahmet HamdiYaprsal Degigim, orgtitrenme, camug, vakrf MERiiMEi aernegimizDestekleme ve yasal ve yaprsal Degigim uaru tut,t.,qtu.a,r.adr alilnda 4 Alt Komisyon olaiak 11. 19.0i.2000 tarihinde tritrinolugturdugu toprantrlarda dernegimizin mamuilerrni irgirendiren kanun, mevzuatgdrtiSrinri berirleyerek bu art komis- ve birimlerre ilgiri yaprsar ve yasalyonlara rapor harinde sunulmasrna karar aegigit<tit<rerin ere arrndrgr, yaprranmanrn

i.i!:lir,1;'iffi",{uiffi* n, ii:ltf ;**i} it*t**iFaruk GdLpTNAR' Huseyin KoQ, ismair merkezinde, genig katrrrmrr bir toprantrMUMCU ve Muzaffer IgrK gcirev t;ptl;,$, arkadagra'mrz blgirendirirerekalmrglardrr.

""::_ 
jll. 

Il,, -l'.,il _Ma 
m u,eri fl::llj::":Hffi:"rH"TI'H,:":TJi

Geride brraktrfrmz Arahk ve Ocak-aylan dernejimiz agrsrndan oldukca
yogun gegmigtir. dtkemizde her begytlda bir. gelecege dcinrik detayh
planlann hazrrlandrgr ve sektcirler iinyol gcisterici olan kalkrnma
planlannrn sekizincisi igin yup,lun"Ozel ihtisas Komisyonlan,,
toplantrlannda dernegimiz en rist
dlizeyde temsil edilmig, gd.Lig u"
dnerilerimizin ilgili korniryo.,iur,.,
sonug raporlanna yansrtrlmast icin
azami gaba sarf edilmistir.

_, 
1r Sekizinci Beg yrlhk Kalkrnma

rlant Serqevesinde olugturulan,,Tarrm
politikalarr, (inin planlamasr ve

sanavii Rekabet Ed'ebirirrik ozer lhtisas ;;#;; "';ililrJ,H',ff^ 
XT* illKomisyonu" iki alt komisyona ayrrrmrg, r.o,ntry"nrunn grirev ve garrgmara'bu komusyonlardan Trittin Komisyonu dr_izenlenmistir.
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rrirrin cANANT
Gcizleri

Qakmak qakmak
Bryrklan
ASzrna inmig
Kulagr
Ufacrk hrgrrtryr dahi
duymak igin
Burnu gibi inadrna dik
Ve elleri
Katmer katmer catiak
Dizine kadar camur
Akhnda
$ehit dtigen babasr
Ekmek isteyen cocuklan
Odun isteyen sobasr
Mintan isteyen avradr

Ve beyaz pembe
Bir yrhn umudu tr_itrln
AqmrE iki riq grinlLik
Qigeklerini tiitr,in
TLitLinler diz yarrsrna gelmiq
Bir yaprak, iki yaprak
Ve her yaprak arasr
Gdzler,

Su igin
Srnrr igin
l utun lqtn
Gcizleri kanhsr komgu tarlada.
Ve katmer katmer eli
Her qeyini bagladrgr
Acem qah kugagrna gitti
Emanetini yokladr
Sonra Ealvarrnrn cebinden
Tabakasrnr qrkardr sardr

Babaslnr,
Qocuklannr,
Sobasrnr,
Avradrnr,
Drigtinerek sardr.
Gcizler
Ccjzleri komgu tarlada
Gtineg henriz dogmamrg
Dogmak arasr karanhk
Ve dizine kadar qamur
Ccjzleri cakmak qakmak
Bryrklan agzrnda
KulaQr tetikte
Ufacrk bir hrgrrtrl'la
Ve yaprak yaprak tr_jtLjn ciqekleri
Belki de ona nasip olamay acagr
Beyaz, pembe iki tig gr,inlrik
Yeni aqacaklan duiEtinr,iyordu.
Ve sardr ttittint
Agzrna gottinip yakarken
Sanki kendini igercesine

yudumladr.

O da ne! bir htgrrtr
Ve eli kugagrndaki emanette
Ve trittinler krzrllagtrlar.

I UIUn.

Tritilnler diz yansrnr gegmi$
Ug yaprak, beg yaprak
Ve her yaprak arasr
Ktirek krirek gcizleri
Ve her yaprak arasr

$ehit dtigen babasr
Ve her yaprak arasr
Katrksrz gocuklarr
Ve hbr yaprak arasr
Odunsuz sobasr
Ve her yaprak arasr
Solmus mintanh avradr

Ve

TLitLinler,
alhn sarrsrnrn inadrna

$arap gibi,
Krrmrzr oluverdiler...

($ubat 1987)
A.Kadir T0RHAN AgdrnY.T, |pletme Mildilrl\di)

sicnnn
Yt.iceleri saran duman gibidir, Aman
vermez tipi buzdur sigara. dlkeler
fetheden ferman gibidir. Bogazr
yrpratan scizdrir sigara

Gizli derttir igten iqe yandrrrr, Efkarr
da$rtmaz , yalnrz kandrnr. Bozkrrlar
yegerten seli andrrrr, Qigekleri solgun
yazdrr sigara.

Dumanlar timide giden yol gibi,
Zehiri kaybolmug sanki bal gibi.
Dudak arasrnda bin bir hal gibi, Krz
gelin elinde nazdrr sigara.

Eseri var gtirr-ik sararmrg digler,
Dinmeyen ciksrirLik,soguk gri[igler.
Rahatsrz uykular kabuslu driqler, Bir
hayat gekilen izdir sigara.

Milyonlar esiri nedendir bu gan, igen
ah-vah eder igmeyen pigman. Kalbi
hep hrrpalar srhhate dr.isman.
Cigerleri yakan kozdLir sigara.

Damarda dolanrr nikotin eker.
Ztfl olur yaptstr cigere ccjker.
Dumanlar kurumu boQaza cloker.
Bronsu dolduran tozdur srgara ,

Irfan tn elinde bin eda olur.
Cesaret getiren ifade olur .

Hep dmtir tcirptiler tez vade olur,
Sonu rig-beq metre bezdirir sigara.

Naztm ltjbnTANRIKULU
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Tek-Grda Ig Sendikasr
Cenel Bagkanhgr ve Trirk-
Ig Genel Sekreterligine
seqilen Sayrn, Htiseyin
KARAKOQ'u kutiar,
baqarrlannrn devamrnr
dileriz.

ydnrrim KuRULU

Zir aat Mrihendisleri Odasl
izmir $ubesi Bagkanhgrna

3 kez segilen.. Sayrn,
Alaattin HACIMCIEZZLN
ve di$er Ycinetim Kurulu
dyelerini kutlar, baqanh
gahqmalannrn devamrnr
dileriz.

y6nnrim KoRoLtt

Adaletin

haktm otdufiu

aerde

stlahm Aert

goktur.

Amgot



TUTUN EKsPERLERi
oenlreci
auLreHi

ODfiLLti

BULIUACA

Haarlayan: Sezai KARTAL
'TLtunEksryi,

l. Kakrm da denilen krirk hayvanr...Stronsiyum elementinin ,i;g;;;...
Magnezyum elementinin simgesi... fi.f"V"
dikilmig tiitiln fidelerine ca
6., isremeden or,,u *"..iluiiX,il'll" j,l;"
ilk baglanrg gekli... Ispanya' da prr Kent.
7o Ozbekistan' da bir kent...Tiitr-inde dezararlara yol agan "Mayrs bciceji,, ne verilenbir. baqka ad... Adlan srfai yup.;'k;;
kullanrlan bir yaprm eki.

9'-K,:.dj 
yada kcipek yavrusu... Brezilya, nrnpara birimi... Sunma,bildirme...

9o Bulutlann qok alqalarak yerydzrine kadarrnmesryte olusan duman... TLitLinLin ciqek
l1ll.u.,nu^ _vakrn kismrndu c,t un yupiut
- ,: - .. ".i.1 :a.,.. :-::::e:Ce b:s.-: ,:--:_
:a::aa. ::::-S-:_: ::a,:. : : :.:a:: a:.-:-..
10. S::r: -.:::::.,::-- :r-::::-:- ::.

4r D::::nie ilgiJi... istatistikte, bir grup ve,
rclnce e: s.x rastlanan degere verilen ad
Eski diice su.

5: I?I., Tasova ve Erbaa ydrelerinc,
yeti-gtirilen. 

, 
ona brli L.lklLikte yapraklr. ac

nrrmrzr renkli. yavas ve ratl; iqimli trit- _

qeqrdl... Lvcil olmayan hayvanlari vurma \:oa yakatama igi... Rubidyum elementir _

srmgesl... Daha iyi, yeg.

6o Borudan koi almakta kullanrlan baglar-pargasr... Tekel tarafrndan 1926 yilnc.
l:|,.,f 4 kurugtan.satrga sunulan bir siga.qeQrdr..., tski dilde emniyet. gdie_
Korkusuzluk... Belirti, nisan.
7r, Ekskrimde kullanrlan Ug silahtan bir.Eskr Mtsrr'da gr-ineE tanrrsr... Kendi adn..: ::. .. ?s:., 1a1,, lia birdenbire kesfede-:-'----:' - :-:: -_:-
6. --- ^ ='---- -.-_=--:.a l---r, ip, orafti.a. za..-: -:- .: -;etrminin dnciiliiEUn.
.-. 1e:'--: 

z.r: \ apttgr tUtLinlere verilen "ad.
voteybol ve teniste krit inme... Q.diyalektiEine gcire, gerqekligin i.
ourumundan biri.

9. Radon elementinin stmgesi... Eski dilc.
anne... Aldatma igi, hile, drizen... Bildik, tanrdri
10.. Olaylarrn gidiqini etkilemek ve c=
nettemek iqin kiqinin bir caba gcistermeme:
durumu... Kcitrj bir ige dnder olan kimse.

.l 1 . Masal... TUIUn balyalannrn istiflenmesjnc=
kullantlan portatif sehpa... Rr-itbesiz asker.

,1 ? 
. 

,, 
Or,," boylu. krsa ve trknaz gdvde

KnDeltumlu drr-imcekler cinsi... DevleL yao=
bir vakfa kira olarak cidenen para.

.13r Yardrm istendigini belirten bir Linlem.
nrraya veriierek gelir r..ireten mriilk... $dhret. Ur.

.14. Tiltdn yapragt dokusunun ktrilmadan r.
Kopmadan bLjkrljlebilme. bir dereceye kada
uzayabilme ve tekrar eski halini alabilme
yetenegi. . Lavrensiyum elementinin srm.
gest... lritrin yapraglnrn etli krsmr.
15o Qad' da bir kent... Bir ucuna sigara
takrlan, cjbrir ucundan nefes qetilen qui;[
b_igimindeki araq... dzerin 

" yuu yar,lin
raDaKtanmlE ceylan derisi.

::.a- .:-_ ,: :--:
1 :. - - :.: '3t-_:e.
-_-:-:::r:(t€
:rileii yazrsl" ve"Gavur yazrsr', da

denilen grfrt alacasrna
verilen bir bagka ad.

I I . Bir tiir deniz
tagrmacrhgr... Belirli
tiretim noktalarrnda
yetigtirilen bir ekotipe
alt. tLit[in grubu...
rtnnq ve geker
kamrgrndan elde
edilen bir tr-ir rakr.

12 o Terbiyesiz kim-
se... TlitLiniln depo_
lanmasl, fermantas,
yonu ve tagrnmasr igin
en uygun paketleme
gekli... Avrupa' da
biiyiik bir yanmada.

13r Siimer su tan-
rrsl... Marmara ve
Kara.deniz Bcilgeleri'
nde kurutmada kulla_

SOLDAN SAGA
|.o 1847-1912 yrllan arasrnoa yagamrg, geyrekyrizyrta yakrn bir dcjnemi riuv.ifuiir,ii
gcirevlerinde geqirmig, Tirebolu k"i-;k;;i;;;
gorevtnde iken de kural drgr olarak ttjtri"nekimine ruhsat verdigi iqin agrga ahnmrq, rinir.ihiciv qairimiz...fLttttrifiiUsinaE, g"k t;b;[;bir menge ve tipierde dip tistLi ile birinci anaeler araslndaki yapraklar.

2o (istrin bir yetkinin gLicilnri simgeleyen
degnek... Nicotiana cinsinin petunioides altcinsine. dahil trjtrjn gruplarrndan biri..N;;;
nucum kltasl.

3r Hatay'da tr-itrin rireticilerinin dip r-istri ellerigin kullandrklan yerel bir scizcr-ik... Vigit...elki
Yanudrlere verilen ad.

l:,1,0 lil*". rcintgen.tekniginin en getiqmis
Drgrmr ..olan islemin krsa yazrlrEr...Vapma,
etme...Kuru tiltrjn yapraErnaa' uq,lr'ue vJvo,;gn 

-. 
lekeler halinde gdrrilen, vuoriirnzay.rlamasrna ve esnekligini kaybitmesine

neden olan bir mantar hastaldr.

asrtdrfr serseve .. Bi, tiir}t;;;,ldttintizilerinin

.14o .1633'de ttitriin yrizLinden qrkan ve IV./vlurat ln tUtlin icimini yasaklamasrna, cok
sert tedbider almasrna neden olan Vanotnln
meydana g.etdiEi istanbut, auti ..-t._ i.?iiif
igirme, besleme... Temel, esas.
15o Nikotinle bir arada bulundugu ti.itiinden
grkanlan ve nikotin kadar zehirli oian bir
alkaloit... Uzaklagmak.

YUKARIDAN A$AGIYA

.1 
r 

. OykLisLi Cibali Tritdn Fabrikasr,nda
baglayan ve fabrika igqilerinin uuru.n
kogullan ile geqim grighiklerini aif. g"tiL.
!.rltrX . adh romanrn yazail... Kalsiy-um,un
slmoesi.

2 o Tutsak-.. Tritrinde nikotinle biriikte
bulunan CroH12N2 formijlilnde bir alkaloit.
3. Osmanl toprak dLizeninde yrlirk geliri yilz bin
a.kqeyi 

-agan 
dirlik... Ege Bcilgesi,nieki bnemli

rurun uretim merkezlerinden biri... yLinden
dciviilerek yaprlan kahn ve kaba kumas.
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DERIGGI
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Bolgemizde yaganan dep-
rem felaketi sonrasrnda
maddi ve Manevi destek-
lerini yanrmzda hissetti-
gimiz trim meslektagla-
nmlza dernegimiz nez-

dinde tesekktir ederiz.

MCtiN OZKASAPOGLU

Kadir ACAR

D ilzce Y.T. i Sletme Mtrdtutil! i)

19 /vlayrs Y.T. igletme Mridtirhigti kadrolu meslektagrmrz Emin
KESER ve eqi Yasemin hanrm'ln krzlarr Edanur 03.01.2000
tarihinde drinyaya gelmiqtir. KESER qiftini kutlar, Edanur'a sagrrkh,
uzun bir yagam dileriz.

Adana Y.T. iqletme Mtidrirhigri kadrolu meslektagrmrz Brilent $ANLI
ile Ebru hanrm 10.01.2000 tarihinde evlenmiglerdir. Geng gifti
kutlar, yaqam boyu mutluluklar dileriz.

izmir Y.T. igletme Mridrir-
Itigtinde gdrevli meslek-
tagrmrz Toros OzttiRtt'CiU
kayrnpederi Nurettin TUNQ
beyefendi 01.12.1999 tari-
hinde vefat etmigtir. Merhu-

ma Tanrrdan rahmet,
meslektagrmrza ve yakrn-
lanna baqsaghgr dileriz,

Adana Y.T. igletme Mtidrir-

Itigti gcirevli meslektaqrmrz

Aydrn Mehmet DEDE'NiN
Kayrnpederi Mehmet SON-

MEZ beyefendi 09.12.1999
tarihinde vefat etmigtir.
Merhuma Tanndan rahmet,

meslektagtmtza ve yakrn-

lanna bagsaghgr dileriz.

19. Devre emekli trittin
eksperlerinden Sadi KAL-
YONCU' nun egi Saime
hanrmefendi 14.01.2000
tarihinde izmir'de vefat
etmiqtir. Merhumeye Tan-
ndan rahmet, meslek-
tagrmrza ve yakrnlanna
bagsaghgr dileriz.

,o

I
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Ycinetim Kurulumuz
30.12.1999 rarihinde
Tekelden sorumlu devlet
bakanr sayln Rrigtti Kazrm
YdCELEN'i makamrnda
ziyaret etti. yaklasrk bir
buguk saat stjren ziyarette
destekleme hizmet ticretinin
da$rtrmr, krdemli meslek_
taglanmrzrn Bageksperlige
(bagmrihendislige) terfi
ettirilmesi, sosyal tesis

rcirtin TEKI{oLo.ri
MqHENDISLERi ODASI

igln oaver
Degerli meslektagmrz;

Dernegimiz ttitiln eksperlerinin cjrq0tl0
gricti olarak bir dernekten beklenenin-qok
cjtesinde faaliyetler yLirtitmektedir.
Bugline kadar briyrik baqanlara imza
athgr gibi bundan sonra da cinemli igler
baqarmaya devam edecektir. Ancak
gurasr bir gergektir ki bazr hususlarda
riyelerinin btiyrik gogunlugunun kamu
qall$anl olmasr ve btitrln diger derneklerle
aynr hukuksal boyuta sahip olmasr.
bizlere daha genig olanaklar yararacaqlna
inandrgr m rz' Tritri n Teknoioji Mti hend iileri
Odasr"ntn kurulmasrnrn bir zorunluluk
oldugunu drigrindtirmektedir.

I:.1911". ait cjzet yasayta kurulmug
TMMOB ve bagh mtihendis odalarr van
resmi kurumlardrr. Odamrzln kuruimasr
meslegimizin ufkunu agacak, hak
ettigimiz daha genig alanlarda ve daha
gLiqlLi. olarak sesimizi duyurma gansrmtz
olacaktlr.

Qagdaq insan cirgtithi insandrr Eianndan
hareketle tLim meslektaqlanmrzr veni
cirgtitrimi.izttn kurulmasr iqin geiekli
adrmlan atmak lizere Ziraat Mrihendisleri
Odasrna Liye olmaya davet ediyoruz.
* Aynntrh bilgi igin dernek merke_
zimize baEvurabilirsiniz.

olmayan yerlerden ahnan
misafirhane ricretleri, Tekel,de
r.icret tavanrnrn ytikseltilmesi.
hentiz ige girememig meslek_
taglanmrz, gclrev ve qahsma
ycinetmeli limiz, idari gciiev_
lerde bulunup da hakettikleri
ek gostergeyi alamayan mes_
Iektaglarrmrzrn durumu qibi
pek qok hususta g6nis r.e
dnerilerimizi dogrudan i.letrne
firsatr bulduk. .{rz ettigimiz

sorunlann bir krsmrnr
bildigini ve yaklndan ilgilen_
meye devam edece$ini
bildiren sayrn Bakan, halen
TBMM komisyonlarrnda bek_
Ieyen Tritrin ve Tritrin
Mamulleri Kanunu ile ilgili
olarak bazt hususlarda
dernegimizle d),nr go1_iqleri
pal lasil-.:. ., r i:sa: grinde_
i:re ge.:.g-:.oe gdr0glerimize
bagvuracaQrnl ifade etti.

B.ltenimiz yayrnlanmaya bagladrSrndan bu yana g yrh geridebrraktrk' Erinizde tuttufunuz +i. sayr onun qoktan kendirtigttinti ispatlamrg oldu{unu ifade ediyor. Biz sadece birbtilten diye anrlmasrnrn artrk ona yetmedisini ve kendisine aitbir isminin olmasr gerektisini drigrindr-ik ve bu ismi de birriktekoyahm istedik.
sizlerden gelecek ciner'erre onu en iyi ifade edecek, en grizerismin ortaya grkacagrnr dti*rinr-iyorlz. onerdiE; ;il kabur

_"^11:: *::,*":]T,', (okurum u, ; Boaru _,da 
-rekel 

sosyar

DerneSimize son yrllarda bagkanhk yapanmesrektagra.mrzdan Mustafa sevoioGuiinnr, HriseyinKOg, Selquk OZBECENE, Faruk CCif-pfXan-*ru'm"rrcrtycinetim kurulunun katrhmr ile bir segici kurulolugturulmugtur. segici kurur cidril kazanan ismi berirreyecek
ve btiltenimizde agrklayacaktrr.

tesislerinde (4 yrrdrzh oter ayarrnda) bir haftarrr. t"tir"" ? ikigilik) cidtillendirilecektir. ---'!s.r\ !q( 
r

_
40, 5alltmZda,yus,nr?l?l butmacasL dosru sozerek dernesimizegonderenter a'/astnda uao.rtan_iuii gitiiiiii^ir'^*tektasraimtz.vedat 

Cihat ERKAN,

l:,::i"g^y:{;,9i:!,^:!yyny,y;Nji;t'iy,wu, giar yALQrN taraftndan ditimizeseuriten osmanh imoarato.rtupu ririii'i"ai,' i;^'1,";L;;;:';'"'t'I#:Xki!,#;i;odtiua butmacamtza cozilm" gondieii*i-ibi' .iaskren ttim mesrektasrarLmrzatesekkilr edigor, ilgileriiin deua'mLnt iritiu'or:i].' "
tru saarmzdaki burmacagt.dogru qozere( 10 Mart.2000 krihine kadar dernegimizeuk€hracak otantar arastida [up,furit- iii iJi'i'oipaii niri,ii" cii,Qkk,, adrr eser[ hedise 

"dit"!Ei#r.s0re 

3 kisise Bitt Gites in



TUTUN EKSPERLERl

DERNEGI

BULTENi

$,

ry

",.,
oxoExil-rn (soldan saSa)r Nedim KARASULU, Erdal ERDoGAN, Ali Fikret TONGAL, Necdet Vnnol, Eytip oZANSoy
ARKADAKILER (soldan saga): Bahadrr DUYGU, Vedat AYDIN, Fehmi EVLEK, Htiseyin KOQ, Mehmet KESER

Malatya'da Tekel tarafrndan kiralanan
Demiryollan igletmesine ait vagon
fabrikasrnda 17.12.1999 tarihinde grkan
yangrn trim meslektaglarrmrzr derinden
rizdti. Ancak ozellikle Malatya'da bu olayr
btitrin srcakh$r ile yagayan ve sonraslnda
hak etmedikleri halde briyrik srkrntr ve
acrlara tanrk olan meslektaglanmtzabir kez
daha geqmig olsun diyor, her ttirlti
sorunlannda yanlannda oldugumuzu
belirtmek istiyoruz.

v6nerim KURcLtr

iki kardeg yiiz metrelik yanEa girdi. Alabeyi 3 metre
farkla yarrEr kazandr. Tekrar koqtular ama bu defa
agabeyi 3 metre geriden koguya baEladr. YanEr kim
kazanlr?
Bir gezgin hamallann yardrmlyla bir giilii gegmek
istiyor. Yol altr gi.in siirecektir. Fakat gezgin ve
hamallardan her biri, bir insana 4 giin yetecek lyecek
ve su taEryabiliyorlar. Gezgin giilii gegebilmek igin kag
hamal almah?
Diizeltme: Gegen saylmrzda yayrnlanan sorulardan biri
eksik basrlmrgtrr. Bu nedenle bu soruyu ve yanttlnl birlikte
yayrnhyoruz.
Soru: Bir sepette 5 elma var. Bu elmalan 5 ktisrik krza civle
bir paylagtrnn ki: her krzrn bir elmasr olsun ve sepette 

-bir

elma kalsrn.
Yantt: Beginci kiqiye elmayr sepetin iginde verirseniz sepette
bir elma kalrr.
Gegen Sayrmlzdaki 1. sorunun yanltr 15cm. olacaktlr.



Tanmsal girdi ureten firmalaf...
Satlg magazalanmlzdan

siz de yararlanmalr ister misiniz?

QIftgInIn temsilIcflsl Zlraat Oddanmtz,
Titrlrtye'nln her yerlne daplmry, 2lO nfig

tanmsd glrilIertn bayllfpnl yapmal<hdtr,
SIz de ; srrtrg maiaalanmnla daha gok

hnmsl gW snttgt aglaSnn,
Ztraat Oddanmtz

her zaman hlzmetlnlzdedlr.

oiftei ve Koy Diinyasr Dergisi'nde urunlerin
tanftaralr iireticiye ulagln.

Tfirldye Ztuart Odalan Btdl$
Adres : izmir Cad. No z 24 Kat: 4-5-8 06440 Kzrlay / ANKARA
Tel :0 (312) 425 23 13 - 417 tZ74 - 75
fax : 0 (312) 417 30 68


