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B0ltenimizin 49. saylsrnda sizlere tekrar merhaba diyoruz.
Yaz srcaklarlrun iyice bashrdrfr, iglerin <inemli cilgride
azaldtgl, pek gok qahganrn tatiline bagladrgr veya son
hazrrhklannr yaphgr bugtinlerde 1999 r-ininri ttittin ahmlarr
henriz sonuglanmrg degil. Halen Adryaman ve Hatay'da gok
sayrda meslektagrmz kota fazlasr ttittinlerin ahm iglerini
yonittiyor. siyasi kararlarla bir yrrrrgrna tahrip edilen kota
sistemini tekrar hayata gegirebilmek igin daha fazla zamana
ihtiyag duyulmakta. Plansrz tiretim sonucu orugan btiytik
stoklar hem TEKEL'i hem de tilkemizi yurt drqrna tttrin
satgnda zayrf krlmakta.
Elbette bunlann yazrlacagr yer bir merhaba yazlsr degil.
Fakat yurdun d6rtbir yanrnda 1999 ti^intinde ahmlar sona
ermesine rafmen, gok sayrda meslektagrmrz yaz srca$rnda g
aydrr evinden ayn kalmrg halde tiittin ahmlanna devam
ediyorsa ve bunun sorumlusu siyasi otoritenin
uygulamalarndaki keyfilife dayanryorsa, her yerde bunlarr
dile getirmek gerekiyor.

Ttittin Eksperleri Dernegi olarak hep trittinde tiretim
planlamasrnr savunduk. Dtin sciylediklerimiz bugrin de
gegerli, ancak tizr-icti olan sciyledi{imiz, y azdrfltmtz,
hakkrnda raporlar verdigimiz birgok hususun dogrulu$u
bilinmesine rafmen bugtine kadar uygulanmamast veya
hayata gegirilmemesi. Trpkr bir srire dnce "Bu tayinler
yanhg. Bu gekilde yapllan tayinler geri tepecek, hukuka
garpacaktrr." dedisimizde oldusu gibi. Bugrin krg ortasrnda
tayini grkan gok sayrda meslektagrmz mahkeme
kararlarryla tekrar eski gcirev yerlerine dcinriyor. Biz
do$rulan sciylemigtik.
sizlere her zaman doyurucu bir brilten sunmak istiyoruz. lki
ayda bir yayrmladrglmrz briltenlerimizin igeriSindeki
zenginlik sizlerden gelecek katkrlara bagh. Btiltenimizi daha
gdrsel ve ilgi qekici hale getirmek igin her trirlti yazr, fotograf
gibi materyalin yarusrra btiltenimiz hakkrndaki gcinig ve
cinerilerinizi bize iletmenizi istivoruz.

Bu saytmrzda sizler igin segtigimiz yazrlan yine ilgiyle
okuyacafrruzl umuyoruz. unutmaylnrz ki daha doru daha
gtizel bir brilten igin sizin katkrnrz eksik kalmrgtrr. 50.
sayrmrzda sizin de tuzunuz olsun. Saghcakla kahn.
. y6netim KoRoLtt .
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Bu halin mesulleri kimlerdir? Neden

bu hale drigtrik? Bunun bir soranr
edin yok mu? Bunlarda laf mr
sanki!..

Bu memlekette, bciyle btiyrik gapta
hangi mesuliyetin hesabr soruldu,
mesullerinin yakasrna yaprglldr ki
trittincrihiSrimr.izUn bu aktbetinde
griinah ve kabahati olanlardan hesap
sorulsun... Bunlar kuru laflar...
Dostum (ismail Ziya BERSIS)in
(lstanbul Postasr) gazetesinde tritiin
kongresini toplamak hizum ve
zaruretine igaret eden iki makalesi,

beni tekrar bu mevzua siirtiklemig
oldu.

Ewela, gu hakikati belirtelim ki,
yurdumuz igin temelli, sa{lam bir
dciviz kayna$r olan tritrincr.iltigrimtiztn bugtinkri hazin durumunun en
btiytik saiki o ttittinctiliigrlimuiz igin,
mristakar,@realist bir iktisadi politika

mevcut olmamasrdtr. Yirmi beq
yldan beri (Cumhuriyet dewinden
bahsediyoruz) ttrt0nciiltigtmiiz igin

bir gok geyler yaprlmak istenmiE,
fakat en ayade yapilmast gerekli
igler yaprlmamgtu.

Okurlarrmrz hatrrlarlar ki, bu gazetenin

bag yazllarrnda, ttittinciihigrimriziin
bugtin iginde ktvrandrgr buhranln,

tahmin ve ihtimaller

halinde
mevzuubahsoldugu srralarda, derhal
bir ttitr.in kongresi toplayarak,

trittinctihigtimrizrin bir iktisadi krize
dtigmeden gerekli tedbirlerin
ahnmasrnda geq kahnmamasrnr ilgili
makamlardan istemigtik. Bu noktada
[izerinde defalarca durdufumuz ve
tehlikeyi igaret etti{imiz halde, aldrran
olmadr. Maalesef, bu igte de akhmlz
gok geg bagrmrza geldi. Ticaret

Bakanhgt, tritrin satrglarrnr
kolaylagtrncr, deblokai, takas, t_iciizh,i
takas gibi kararlannr geg aldr. Ne bu
kararlar, ne de hazrrhkstz ve mevsimsiz
olarak Suraya buraya gcinderilen

heyetler, yanhg gahnan kaprlar, ters
yaprlan mtiracaatlar korkulan akrbetin

gelip gatmastna mani olamadr. Igte,
bugtin, yriz milyona yakrn bir stok
kargrsrnda elimiz bcigrtimrizde aprgrp
kalmrg bulunuyoruz.
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gahgrr. Hr.ikiimet

bu igi mr-istakilen

ve layrk oldugu ciddiyetle

higbir

zaman ele almrg degildir. Ancak
zaman zaman harekete geger gibi
olur, hareket ve kararlan daima
muvakkat,o mevzii mahiyet tagrr.
istikbali de kavnyan esash bir
programla higbir zaman gahgrlmamrgtlr. Ve ttittincriltik, bir megin top
gibi bir takrm Bakanhklar arasrnda
bir mesuliyet ve icraatr vahimesi@
iginde oraya buraya atrhr durur. Son

zamanlarda Ticaret Bakanh$rnrn,
muvaffak olmamrg tecrtibelere
bakarak ttitr.in iElerinden yavag

yavag ve tamamen srynlmaya
bagladr{r da seziliyor. Bciylece, ig
yalnrz bagma Tekel Bakanh$lnrn ve
ona bagh mtiesseselerin eline
kahyor demektir.
Bu durum kargtstnda, memleket
ttittinciih.igri ile ttirlti sebep ve gartlar
altrnda daimi ve srkt mrinasebeti

olan tekel camiasrnrn gayet
mrltecellidaneo hareket ederek ve
Trlrk t0t0ncrllEgrine en btiyrik
hizmeti g6rmek kastiyle derhal bir
tiit0nc0liik kongresi toplamaya

laalettayin bir yabanoya:
- Ttirkiye'nin nesi meghurdur? Diye
.sorsanlz, alaca$rnrz cevap, hele bir

tegebbris etmesini tavsiye ederiz.

sigara tiryakisi ise, tereddtitsriz:

mtimessillerinin, yerli ve ihracatgr
tticcarlarrn, ilgili Bakanhklar murahhaslarrnrn@ igtirakiyle Istanbul,
Ankara veya lzmir'de bir kongre
toplayarak trittinciiltigrimrize ait
biittin meseleler gcizden gegirilmek

- Tritrinri! demek olacaktu.
Nefaseti, gcihreti, drinya yuvarlagrnrn
her tarafrna bu kadar yayrlmrg, bizim
igin tabiatrn bir ltituf ve ihsanr olan

bu klymetli

mahsuhimtizden
ve gittikge
gogalacak faydalar istihsali igin bu
kadar uzun zaman zarfrnda mrlisbet

memlekete devamh

Bizce, bug0n yaprlacak en tez

ig,

mristahsil mrntakalar@ k6ylti

suretiyle bir umumi ve daimi
program hazrrlanmahdrr. Bu

bir gey yaprlamamrg olmasr cidden
hazin bir geydir. Harp musibet ve
felaketinden bilfiil zarar g6rmrlig

kongreden sonra, hriktimet, vakit
gegirmeden kongrenin kararlannr
tatbik edecek ve tritrincrihigiimiiz
igin bir tek merci olacak salahiyetli

memleketler bile kalkrnma yolunda
mesafeler ahrken bizim oldugumuz
yerde sayrgrmrz utanrlacak bir haldir.

Ttirk tiitrinctihigtinrli buhranlardan
kurtarmak ve onu memlekete nafi

Bahsimiz tritrlin olduguna gcire biz

bu mevzuda kalahm. Yrllardan beri

tritiin

iglerimiz

bagsrzdrr,

sistemsizdir, programslzdrr. K6yhi

bildigini okur, dgiit

dinlemez,

menfaatini memleketin menfaatleriyle birlegtirmeye gahgmaz.
Tticcar daima gahsi kahr. Tegkilata,
birlegmeye, koordinasyona yanagmaz. Yalnrz ticareti, kazanct icin
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m0esseseyi kurmahdrr.

bir unsur haline koymak igin bagka

gare yoktur. Beyhude gabalamayahm. Qok geg kahyoruz.
1- saik

2- miistakar
3- muvakkat
4- vahime
5- mrntaka
6- miitecellidane
7- murahhas

neden
gerlegilen, durulan g er
silrekli olmag an, gegici

kurma getkisi
bdlge

inatla, direnerek
delege
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Trirkiye AB normlanna u\.um sagiamak iqin parlamentosunun
yoSun bir Eekilde cahsmasrna ihtil aq duyarken, TBMM MayrsHaziran aylarrnr CumhurbaskanhQr seqimi ve liderlerin aklanma
gdrr-igmeleri ile geqirdi. Onca tartrgma sonucunda anlaErldr ki,
hakkrnda soruEturma komisyonlarr kurulan btittin siyasetgiler

ATATORK
Diyor ki.
aa

tertemizmiE.

Parlamentonun bu yasama doneminde yitirilen zaman Ttirkiye iqin
briytik bir kayrp olmakla birlikte, olaya TEKEL agrsrndan baktnca ,
insan "kegke biraz daha zaman yitirsek" demekten kendini
alamlyor. Qrinkti TEKEL'in yeniden yaprlandrnlmast amactyla
hazrrlanan yasa tasansr qahEanlar igin gelecekteki facianrn
habercisi. Meclisin tatile girmesi ile sonbahara kalan bu tasartya
egemen olan zihniyet "devletin elinde ne varsa satmak gerekir"
diyen anlayrg. Tasarryr hazrrlayanlann ne yurdun dort bir yanrnda
tritrin tiretmeye mahkum qitqileri ne de bu sektcirde qahganlan
driqLindriklerini soyiemek oldukga gtiq. QrinkLi bu tasart sektcir
gahganlanna cjncelikle sigara fabrikalan qahganlarrna iEsizligi
getirmektedir. ScizleEmeli personel ve memurlar igin 657 sayrh
yasanln gtivencesinden vazgeqmeyi getirmektedir. Tr-im personelin
qirketlerde qahgmasrnr dngoren bu tasannrn emekgilere getireceli
tek qey igsizlik olacaktrr. Bugrine kadar biittin kamu
ozellegtirmelerinde gorr,ilenler bir kez daha tekrar edecektir.
Tasarrda ve uygulamada gcirtinen o ki TEKEL'de cizellegtirmeye
hayrr diyenlerin sesini krsmak , gahganlarrn muhalefetini krrmak ve
kurumu yeni sahip adaylarrna problemsiz olarak sunmak igin
gahganlara "Bir parmak bal" hediye etmeye ycinelik gabalar devam

etmektedir. TEKEL emekqileri kendilerine sunulan gdstermelik
haklara kanmayacaktrr. llgili tr-im sendikalar , dernekler , iireticileri
temsil eden kuruluglar ve kitle orgtitleri TEKEL'in cizellegtirilmesine
seyirci kalmamahdrr. Yeniden yaprlanma yasasr ytirtirltige
girdiginde yalnrzca TEKEL gahganlannr vurmakla kalmayacak aynr
zamanda trittin iireticilerinin de yoksullu$a mahkum olmaslna
neden olacaktrr. Tuirkiye'nin Oriental tritrin ihtiyacr sigara
triketimindeki degiqimler nedeniyle hrzla azalmaktadrr. Tekel sigara
fabrikalarrnrn ozelleqtirilmesi halinde iq triketimde blended
sigaralarrn pazar payr daha da artacak ve ttittin ihtiyacr btiytik
cilgride ihracata bagh hale gelecektir.
Beg yrl oncesinin Kurumlar Vergisi Rekortmeni TEKEL'den gelen
pargalanma ve yok olma sinyallerinin, uzun yrllar bu kuruma emek
vermig, onun Tiirkiye'nin en bLiyrik ve karh kurumlan araslnda yer
almasrnr saflamrq insanlar rizerinde yarattrgr etkileri agrklayabilmek

mrimktin degil
Yaprlacak qey TEKEL'i ne pahasrna olursa olsun parqalayrp
ozellegtirmek olmamahdrr. TEKEL gu anda girketlere bciltintip
satrlmaya degil aksine yaprsal bazr reformlara ihtiyag duymaktadrr.

Efier Nf|ttetimtzin

Bilytik
Yoguntupu
Qtflsi
otrnasagdt,
Biz Bugtin

Dunga Ytlzttnde
Butunmayacakfik.

Bu reformlarrn yaprlmasr, devletin altrn yumurtlayan tavu$unun
saghkh olarak yagamaslnl saglayacaktrr. Hentiz vakit varken bir kez

daha drigtintilmelidir. TEKEL'in girketleEmesi ve dzellegtirilmesi
halinde ortaya grkacak durum gozden geqirilmeli ve bu doSrultuda
adrmlar geg kahnmadan atrlmahdrr.
Mustafa BAYDAR
Akgiin ARSLANTAQ
Yonetim Kurulu Barkant

"Atatrirk Divor ki" , s.99
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bir kamu kurulugu

haline

dcintigtiirtilmesi amacryla bir kanun
tasansr hazrrlanmrgtlr.
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Tekel; ilgili kuruluglarla yaptrgr
toplantrlar neticesinde son geklini
verdigi "Tritrin, Ttitrin Mamulleri,
Tuz ve Alkol lgletmeleri Genel
yeniden
M0dri rltiSrinrin
yaprlandrnlmasr ve cizellegtirilmesi
hakkrnda kanun tasarrsr" nr bu
kuruluglara g6ndererek gortiglerini
bildirmelerini istemigtir. Bu suretle
tamamlanan tasannrn Devlet

Bakanh$r tarafindan hr.iktimete
sunulacagr anlagrlmaktadrr.
En dnemli ve agrrhkh bciltimlerini

tritiin ve sigaraya ait htktimlerin

w

@ew
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olugturdu$u tasannrn, bu alanda
gahgan tritr.in Eksperlerinin mesleki
kuruluqu olan derne$imize
gcinderilmedigine ve g6rtig
deginmekle
istenmedi$ine
yetiniyor, tasan hakkrndaki gortig
ve dnerilerimizi agtklamayr g6rev
sayryoruz.

Bu agrklamalarda tritrin eksperleri
deme$i olarak tasannrn t0t0n ve
sigara hakkrndaki hrlk0mleri ele
ahnmrg, diger hrikiimlere tiittin ve
sigara ile ilgi derecelerine gdre
temas etmekle yetinilmigtir.
Bu cilqiiler iginde degerlendirdigimiz
tasan hakktndaki gcirtiglerimiz

aga$rda iki

bdltim

halinde

agrklanmtgtr.
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I. Tekel Sigara
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6zellegtirilmesine iligkin hr.ikrlimler
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Tekel tarafrndan; Ttitrin, Ttittin
Mamulleri, Tuz ve Alkol igletmeleri
Genel MridtirhiStiniin yeniden
yaprlandrnlmasr; bagh girket,
mtiessese ve igletmelerin anonim
girketler haline, bunlardan Yaprak
Ttitrin lgletmeleri ve Ticareti
Mr,iessesesinin ttizel kigiligi haiz ozerk

anonlm

Fabrikalannrn

girket

haline
ve

dcinrigtrirtilmesine
hakkrnda gcirtigtimtiz

II. Yaprak Trlittin Kurumu Genel
Mtidtirhigri kurulmasrna dair
htiktimler hakkrnda gcirtigtimtiz

ahnmadan cince, sigara ile ilgili
hizmetleri eksiksiz ifa edebilecek
gekilde tam entegre cizerk bir
kurulug haline getirilmesi ve sigara
fabrikalartntn ihtiyacr olan yaprak
ttittinleri dof rudan iireticilerden
satrn almastna yeterli bir
departmanr da igerecek gekilde
yapllandtrtlmast
yeniden
gerekmektedir. Uygulamantn bu
suretle yapllmast; tilkemizde
oriental tip sigara tiretiminin ve bu
sigaralarrn harmanlannda Ttirk
ttittinti kullanrmtnrn stirdtlrtilmesi,
gegimini Trirk ttitrintinden bagka bir
tanm rininti r.ireterek sa$lamast
miimkiin olmayan vatandag
kitlesinin gegimlerinin teminat
altrnda tutulmasr igin gerekli ve
zorunludur.

Bu kogullar yerine getirilmeden
Tekel Sigara Fabrikalartntn
ozellegtirmesinin ele ahnmasr, Ttirk

trltrinr.i ve Tiirk ttittinti tireten
vatandaglanmrz iqin aEalrda cizet
olarak aqlkladr$tmrz son derece
olumsuz sonuglar do$uracaktrr.
1. Tekel Sigara fabrikalan, kar eden
devlete yrik olmayan kuruluglardlr.
Bu kuruluglann cizellegtirilmesi milli

katkr
bir
ekonomiye
sa{lamayacakttr. Ozellegtirmeden
doSacak en cjnemli mali sonug,
fabrikalarda
cizellestirilec e k
rliretilecek sigaralarrn satlgrndan
sa$lanacak kann tamamlntn Yurtta

kalmasr yerine, hisseleri oranrndaki

bcih.imtintin gok uluslu ortak
tarafrndan yurt drgtna transfer
edilecek olmasrdrr. Devletin bu
kuruluglardan saSladrSr kart gok
uluslu girketlere terk etmesi ya da
onlarla bcihigmesi igin haklt
sayrlabilecek bir neden yoktur.

I. TEKEL SIGARA FABRiKALARININ ANONIM S|RKET
HALINE o6x<i grciir<iwesine
vE ozELlE$rinimesinr

iligrix ntixti.ml-en-

..

HAKKINDA GOR0$0MUZ
Daha cince muhtelif vesilelerle ifade
ettigimiz ve gerekqelerini agrklamrg

oldugumuz gibi, Tekel Sigara

Sanayii lgletmeleri Mtiessesesinin,
ozelleqtirilmesi ve Anonim $irket

haline dontigttiruilmesi

ele

2. Tekel sigara fabrikalartntn
cizellegtirilmesi sonunda bu
fabrikalan ele geqirecek olan gok
uluslu qirketler, rakiplerinin Tilrkiye'
de Amerikan harmant ile tirettikleri
ve ithal ettikleri sigaralara rekabet
edebilmek iqin % 100 Ttirk ttittinui
ile tiretilen sigaralarrn degil
Amerikan harmanlt kendi
markalanntn firetimine cincelik ve
agrrhk vereceklerdir.

Bu politikalarrn sonucu

olarak,
rc
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harmanlarrnda

% 85 Virginia

ve

kapasitelenni artlrmalanna. yerli

Burley tiittinrine kargtn sadece %15

veva vabancr sirketlerin yeni sigara

Ttirk ttitrinri iqeren blended sigaralar
iq piyasaya hakim olacak, Trirk

y'oktur.

tuitijnti kendi r-ilkesinde sigara
pazanndan kovulacak, en az
ttketilen dolguluk ttittin durumuna
drigecektir.

fabrikalan kurrnatranna hicbir engel
Bol'le bir odanak varken: bu olanaQr
kullanmay'an sirketierin Tekel
sigara fabrikatannr ele gecirmekte
rsrar ederek uiasmak istedikleri

hakh sayrlmasr olanaksrz bir tercihin
ifadesi olur.

Bu

genel

def erlendirme

qerqevesinde tasarlnln bazt
maddeleri hakkrnda agagrdaki

hususlan belirtmeyi

3. Tiirkiye' de ekici ttittin piyasa- esas amac. devietin

MADDE:1

lanndan trituin ahp ihraq eden firma

Amac baghkh bu

saylsr on yrl once 50 iken. on ;-rl
iginde 36 Tuirk firmasr ttittin ticaretini
terk etmek zorunda kalmrg. bu sayr
2OO0 yrhnda 14 e inmiEtir. Grln0mtizde ekici ttitrin piyasalanndan

yaprak tr,itrin almakta olan bu
firmalann hepsi, r.ilkemizde sigara

Oretmekte olan yabancr girketlerle ve
ozellegtirme sonunda Tekel sigara
fabrikalarrnr ele geqirmesi sdz konusu
olan qok uluslu girketlerle ortakhk
veya igbirligi halindedirler. Bu
girketler, kendilerine siparig veren

gok uluslu sigara tekellerinin dikte
ettikleri ahm taktiklerine, ahm
miktanna ve fiyat dtizeylerine uymak
zorundadrrlar.

Bu nedenle yaprlacak cizellegtirmenin

kagrnrlmaz sonucu olarak , qok
uluslu girketler yalnrz sigara iq

pazarrmrza hakim olmakla
kalmayacaklar, ekici trittin

piyasalarrnt, bu piyasalarda olugacak
fiyat dtizeylerini ve ihrag fiyatlanmrzr
kendi grkarlarrna gcire belirlemekte
karEr konulmaz tek griq konumuna
geleceklerdir.

sigara
uretimincien cekilmesini ic piy'asava
blended sigaralann hak.im olmasrnr
saQlamak. ekici trltrln piyasalannda

ve ihracatta mutlak hakimiveti ele
gecirmektir.
5. Bu dzelleEtirmenin TOrk trlt0nfl
rlretim miktanna, iq fiyatlara ve
ihrag fiyatlanna yapacall olumsuz

etkiler nedeniyle briyrik

ekici
kitleleri trittin tanmrnr terk etmek

zorunda kalacaktrr.

gerekli

gdrtiyoruz.

maddede

Kanunun uygulanmasrnda

gdz
6nrine ahnacagr belirtilen;
. Teknolojik dtizeyin geligtirilmesi,

. Verimlilik. karhhk ve ihracatln

arhnlmasr.

. Halkrn

saQhgr

ve ttiketicilerin

korunmasr,

.

Qahqanlann

iq gtivenlikleri

ve

kazanrlmrg haklannrn grivence altrna
ahnmasr,
. Serbest rekabetin tesisi,

dlkemizde tritrin riretimi, 5OO.O00
ailenin yani yaklagrk 3 milyon
vatandagrmrzrn baghca gegim
kaynaSrdrr. Tr,irk ttittinii klraq ve
fakir topraklann rininridtir.
Gegimini bu iinine baglamtg olan
vatandaglanmlzln bu topraklarda
baqka bir tirtin yetigtirerek
yagamlarrnr
sri rdtirmeleri

llkeleri tartlgrlmaz, ihmal edilemez
ve olmazsa olmaz kavramlardrr.
Bu nedenle madde metninde

olanaksrzdrr.

gereken cjnemin verilmeyebilece$i

Ozellegtirme, sonugta

.

Sermayenin tabana yaygrnlag-

tlnlmasr,

. Ozellegtirmenin geffaf ve kamu
yarannr gcizeten bir gekilde
yrlinittilmesi,

bu
vatandaglanmrzrn dayanrlmaz gelir
kayrplanna uframasrna neden

anlamrnr tagryan "ilkeleri gdz
cinrinde bulundurulur" ifadesinin
yerine "ilkeleri esasttr" ifadesi yer

bir
boltimtinrin ekonomik ve sosyal
yagamlannl tahrip ve onlarr aghsa
mahkum edecektir. Tekel sigara
fabrikalarrnrn Tiirkiye ekonomisi

Aynca Tekel' in faaliyet gcisterdigi
trittin ve igki sektdrlerinde r.iretim
yapan briytik bir kesimi olugturan
"ilk madde lireticilerinin korunmasl"

olacak, onlarrn briyrik

almahdrr.

4. Ozellegtirme yaprlrrsa, dnrimrizdeki bir kaq yrl iqerisinde iq igin stratejik cinemi buradadrr.
da bu ilkeler igerisinde sayrlmahdrr.
t0ketimde kullantlacak Ege, Bu nedenle Yeryiiztinde belki de
Marmara, Karadeniz, Dogu ve yalnrz Tr-irkiye' de, Tekel sigara MADDE:5
Giineydogu tr-itr-inlerinin toplam f abrikalarrnrn cizellegtirilmesi Tekel'in gorev ve yetkileri ile ilgili bu
miktarr en qok 30.000-40.000 ton

konusu, Trirk tritrin rireticilerinin

ddzeyinde olacaktrr.

Sonug olarak krsa bir s0re sonra

ekonomik kaderinden soyutlanarak
herhangi bir <izellegtirme konusu

yurdumuzda iq ttiketim igin 30.000-

olarak asla ele ahnamaz

40.000 Ton, lhracat iqin 100.000110.000 Ton olmak tizere toplam
140.000-150.000 Ton tritrine
gereksinim olacak ve Trirkiye' nin
yrlhk ttitrin tiretiminin bu dtizeye
indirilmesi yani bu gtinkr,ine gore gok

buiyrik

cilqtide

azaltrlmasr

gerekecektir.
5. Ttirkiye' de sigara r"iretmekte olan

gok uluslu girketlerin riretim

Bu

maddenin (a) frkrasr ile 1177 Sayrh
Ttitlin ve Ttitrin Tekeli kanununun
ttitr-in mamulleri konusunda verdigi
gorev ve hizmetleri yapmak, (b)

ise kanunlar ve ilgili
mevzuatla verilen hizmetlerin

gergek Tekel Sigara fabrikalannrn
6zellegtirilmesi konusunun odak

frkrasrnda

noktasrdrr.

gerektirdi$i inceleme ve denetimleri
yapmak, izin ve ruhsatlarr vermek,
ruhsat harglannr toplamak gcirev ve
yetkisinin, yeni htiviyeti ile Trittin
Mamulleri Tuz ve Alkol lgletmeleri
Genel Mridrlirltigiine verilmesi

Bu kanrtlar ortada iken, Trirk
tritr"incriltigtintin ve
tilke
ekonomisinin yararlan ihmal
edilerek, ttittin tireticilerinin
ufrayacaSr zararlar gcirmezden
gelinerek, cizellegtirme fikrinde rsrar
edilmesi, bir zorunlulufun degil

6ngcirtilmtigtr,ir.

Halbuki tasanya gcire, Tekel Sigara

@

rUrUu erspenleni
oenrueGi

gULreHi

Fabrikalarr Tekel'in ortak olacagr
Anonim $irketler halinde yeniden
yaprlandrrrlacaktrr. Sigara tiretip
pazarl'ayacak bu anonim girketin

ortagr olan Tekel'e, rakibi
durumundaki cizel firmalarda

alanrna giren tanmsal

r.irtin

rireticileri ve kuruluqlarrn trtinlerini
pazarlayanlar ile bunlar ve bunlarrn
mesleki kuruluglarr tarafrndan

kurulan girket ve kooperatifler ile

Tekel gahganlan

dayanrgma

bedellerinin bir krsmr ile beE yrlda
taksitlerle cjdemek suretiyle ortak
olabilme imkanr verilmelidir.

Hangi sigara fabrikasrna

hangi

[iretim Bdlgesi iireticilerinin ortak
olabilecekleri ytiksek planlama

inceleme ve denetleme yapmak, bu
firmalara izin ve ruhsat vermek

vakfina, % 35 ini teqkil eden C
grubu hisseler her tr-irhi ycintemle

kurulu tarafrndan belirlenmelidir.

yetkisi tanlnamaz.

cizellegtirilmek uizere ayrrlmrgtrr.

tireticilerinden kesilmig olan primler
ttitr.in tireticilerinin sigara

Maddenin (f) frkrasrnda yer alan
"faaliyet konusuna giren tiruinler"
ifadesi ile hem riretimde kullanrlan ilk

maddeler, hem de mamuhin
kastedildigi anlagrlmaktadrr. Madde
gerekgelerinde (Madde 4) belirtilenin

aksine ilk madde olan tr-itrinlerin
rslahr ve yetigtirilmesi gorev ve
yetkisinin Tekel' e verilmesi,
Tasarrnrn

7/c

maddesinde sayrlan

kurumun gcirev ve yetkileriyle

Bu nedenle Madde

metnindeki

"Faaliyet konusuna giren r-iruinlerin"

ifadesi "Faaliyet konusuna giren
mamullerin" qeklinde degiEtirilerek
uyugmazhgr ihtimali

yetki

giderilmelidir.

kaqrnrlmaz olan sonuqlarrndan en

gok etkilenecek gruplar "Tekel.
kurum, bagh ortakhk ve i5tirak

gahganlan" ile " kuruluElann faaliyet

alanrna giren tarrmsal

0r0n

tireticileri " olacakhr.
Bu nedenle B grubu hisse senetleri.

tutulmaktadrr.

Ancak di{er maddelerde 196 sayrh
kanunda bahsedilen g6revlerin
kurum tarafrndan ifa edilecegi

htiktimleri bulunmaktadrr. Bu
nedenle tasannrn 6. maddesine
sehven unutulduju anlaErlan, " ve

sair kanunlarla verilen ocirevleri "
ifadesinin
ilave edilmesi
gerekmektedir.

MADDE:9

Tasannrn sermaye baghkh bu
maddesinde $irketlerin sermayesi
A,B ve C gruplarrna ayrrlmrgtrr.
Sermayenin
% 35 ini temsil eden A grubu hisseler

Tekel'e,

% 30 unu tegkil eden B

madde
0reticilerine tahsis edilmeli. diQerleri

ihdas edilecek avn bir grupta yer
almahdrr. Kaytth degerinin,,20'sine
kadar indirimli fiyatlarla hisse satrn
alma hakkr yalnrz bu iki gruba
tanrnmahdlr.

MADDE:6
Bu maddede Kurum' un gcirev ve
yetkileri, sadece bu Kanunla ve 7777
sayilr Tiittin ve Trittin Tekeli Kanunu
ile verilmig olan yetki ile srnrrh

grubu

hisseler

ktigriik tasarruf sahipleri,Tekel,
Kurum $irket Bagh ortakhk ve iqtirak
qahganlan, Bu kuruluglann faaliyet

Onceki yrllarda

trittin

Tekel Qahganlannrn ve r-inin
rireticilerinin ortakhgr Tekel'in fabrikalanna ortak edilmesi igin
yeniden yaprlandrrrlmaslnln ve kullanrlmahdrr.
cizellegtirilmesinin do(urmasr a) 1940 yrhnda yrirLirltige konulup

Tekel qahganlan ve ilk

geligmektedir.

2.

Aynr imkanrn krigLik

1960 yrhna kadar yr-iruirhikte kalmrg

olan 3780 Sayrh Milli

korunma

kanununa dayantlarak grkanlan
"koordinasyon heyeti kararlarr" ile
ekici tritrinleri satrg bedellerinden %4

oranrnda prim

kesilmeye

baglanmrqtrr.

b)

1950 yrhnda yrinirliige konulan
5628 Sayrh "TLirk Tritrin ortakhjr
kanunu" ile de ekici trittinleri satrg
bedellerinden prim kesilmesine
devam edilmesi ve o tarihe kadar
birikmig olan btitr.in primlerin faizleri
sermayesini

ile birlikte ekici

olugturmak tizere ortakhga devri

tasarruf
sahiplerine ve kuruluglann ririinlerinin pazarlayanlara tanrnmastna
gerek olmadrgtndan bunlar bagka
bir gruba ahnmahdrr.
Tritrin tireticilerine Ortakhk igin
farkh imkanlar tanrnmasr Tritrin
tireticilerinin, Ttirk tiitrinri
firetiminin giderek azalacak
olmasrnrn sonucu olarak, onemli
gelir kayrplanna ugramasr hatta bir
bcihimtinr-in tritiln tanmrnl terk
etmek zorunda kalmasr kaqrnrlmaz

bedellerinden toplanmrg olan
primlerin devir tarihine kadar

olacaktrr.

tahakkuk edecek faizleriyle birlikte,

cingcirtilmr.igttir.

c)

1969 yrhnda yriinirltige konulan

1196 Sayrh "Ttittin Tanm Satrg
Kooperatifleri ve Bcilge Birlikleri ile

Trirkiye Ttittin Tarrm

Satrg

Kooperatifleri Genel Birligi" kanunu
ile daha cjnce 3780 sayrh Milli

Korunma kanunu ve 5628 Sayrh

Tiirk Trittin Ortakhgr kanununa
gdre ekici ttjttnleri satrg

Bu gerqek gdz ontinde tutularak, Tekel Cenel Mr,idrirhigti ve T.C.
geqimini Trirk ttitfinri rireterek Ziraat Bankasr tarafrndan
saglayan tireticilere Tekel Sigara hazrrlanacak listelere gcire,
Fabrikalanna ortak olma hakkr kurulacak Tr-itrin Tarrm Satrs
verilmesi ve bu ortakhk iqin diger Kooperatiflerine
devri
ortaklardan daha farkh imkanlar cingdnilmr-igtrir.
tanlnmasl adil bir uvqulama Tlitrin Lireticilerinden kesilmig olan
olacaktrr.
bu primlerin guinuimrize kadar
tahakkuk eden faizleriyle birtikte
Bunu sa{lamak igin;
cok yr-iksek bir dtizeye eriqmig

1. Sigara fabrikalanna ortak olmak
isteyen Bdlge trituin tireticilerine,
ortakhk paylarrnrn tamamrnr veya
bir b6liimr,inri, ekici ttitrin
piyasalannda satacaklan ttittin

olmasr do{aldrr. TLitLin Tanm SatlS
Kooperatifleri kurulmadrSrna,
primlerle faizlerinin bagka bir yerde

kullanrlmrg olmasrna da yasal
olanak bulunmadr{rna gore, T.C.

[g

TUTUN EKsPERLEB|

oennrGi
s0LreNi

Ziraat Bankasrnda birikmig otnarl

gereken bu

ycnftlcn yapllandrnlmasr ve btiytik b6himtinrin, hatta krsa bir
meblag, tiihtr UeEnmesl hakkrndaki kanunda stire sonra tamamrnrn C grubu

r.ireticilerinin sigara fabrikalarna
kullanrhn*&.
Ttitrin tireticilerinin bu haklo
kullanmalanna imkan sa$ayacak
hliktim tasanda yer ahnalfrortak edilmesi igin

bcllenmelidir.

B re C grubuna giren bu hisselerin

on yrl siire ile grup drgrndakilere
devrini cinleyecek htikr.im aynl
kanunda yer almahdrr. Bu stire

Uriinlerini
Eftnesi

Fransa Monopo[i SEITA'da d<irt yrl
olarak belirlenmigtir.

girket
sermayesinin %3o'unun tahsis
edildigi B gnrbuna girenler arasrnda
en biiyiik imkan, kuruluElarrn
firiinlerini pazarlayacak bakkal ve

Hisselerin kayrth veya piyasa

Ku ru lu gla rr n
Pazarlayanlann Ortak

Kanun

tasanslnda

bayilere verilmektedir.

Bakkal ve bayiler tasanya g6re,
1. Kuruluglann rliruinlerini pazarlayanlar
2. Bunlann kuraca{r girketler
3. Bunlarm kuracagr kooperatifler

4. Bunlann mesleki

ve

giren tanmsal tinin tireticileri, Igin
kullanrlabilmelidir.

14'tjncil maddesinin son paragrafl
buna gcire de{igtirilmelidir.

kuruluglarr

5. Bunlarrn mesleki kuruluglarr
tarafrndan kurulan kooperatifler
Olmak tizere beg ayrr kimlikle
mtiteaddit yoldan hisseye sahip
bir

imkan
yalnrz Bakkal ve Bayilere
verilmektedir. Bu tercihin ve tanlnan
ayncahfrn, hakh ve dogru oldu{unu
kabul etmeye imkan yoktur. Fransa

monopolii SEITA'nn 6zelleEtirmede
ttit0n perakendecilerine verdigi hisse
oranl 1,8 den ibarettir.

Bakkal ve bayilere tantnan

1. Tekel, kurum, ba{h ortakhk

igtirak gahganlan,
2. Bu kuruluglarrn faaliyet alanrna

Tasannrn 9'uncu maddesi ile

tarafindan kurulan girketler

olabileceklerdir. Bciyle

de$erinin %2O'sine kadar indirimli
fiyatlarla satrlabilmesi yetkisi yalnrz;

bu

m0balafah imkan mutlaka makul
dr.izeye indirilmeli, bakkallar ve
bayiler de Tekel ve kurum gahganlarr
ile tarrmsal tirtin rireticilerinde oldu$u
gibi girkete yalnrz bir kimlikle kigisel
olarak ortak olabilmelidirler.
Bu deferlendirmeler giiz cin0nde
tutularak B grubunda toplanan
hisseler iki ayn grupta yer almahdrr.
B GRqBU HiSSELER
1. Tekel, kurum, ba{h ortakhk ve
igtirak gahganlan

2. Bu kuruluglarrn faaliyet alanrna
giren tarrmsal rinin tireticileri
C GRUBU HISSELER
1. Tekel Qahganlan Dayanrgma Vakfi
2. Kurulugun riruinlerini pazarlayanlar
ve krigrik tasarruf sahipteri
Bu yeni dr.izenlemeye g6re B ve C

grubuna girecek hisselerin kimlere
hangi yoldan verilebilecegi Tekel'in

Tasannrn 9. Maddesinin birinci
paragrafinrn sonunda uC grubu

hisseler her trirhi

ycintemle

cizellegtirilmek igin aynlmrgtrr"
htikmri yer almaktadrr. Her geye
ra$men mutlaka yaprlacaksa, Tekel

sigara fabrikalarrnrn cizellegtirilmesinin her ttirhi ydnteme agrk
olmasl igin bir zorunluluk yoktur.

Ashnda her tiirlti

ycintem,

y6ntemsizlikten bagka

bir

de(fildir.

$ey

Bedeli Trirk ulusu

tarafrndan
ddenmis olan, miilkiyeti devlete ait
fabrikalann 6zetlegtirilmesinde
higbir y6nteme uyulmayacagr
hiikmti bir h0k0met tasansmda yer

alamaz. Aksine Tekel

sigara
fabrikalan cizellegtirilecek olursa bu

cizellegtirmede,

y6ntemlerden

bilinen
hangilerinin

uygulanacaSr tasarrda agrkga
belirtilmelidir.
Tasarrda A ve

B grubu

hisselerin

kimlere verilecegi belirtilmig
olmasrna rajmen C grubu
hisselerin kimlere verilece$i
belirtilmemigtir.
C grubu hisselerin gok uluslu sigara

girketleri

tarafindan

.

satrn

hisseye sahip olacak gok uluslu
girketin eline gegmesi kagrnrlmaz
olacaktrr.

Diger taraftan Tasannrn

14.

maddesinden Tekel' in girketlerdeki
hisselerinin % 10 un altrna

drigebilece{i anlagrlmaktadrr.
Bciylece C grubu hisseleri satrn
alacak gok uluslu girketler krsa bir
stire igerisinde kahir bir hisse
go$unlu$una sahip olacaktlr. Bu
durum Tekel Sigara fabrikalarrnln
tam anlamlyla gok uluslu girketlere
devrinden baqka bir anlam taglmaz.

Sonucu buraya varacak olan bu
uygulama, bu bcihimrin bagrnda
agrkladr$rmrz son derece olumsuz
ve zararh sonuglarr dofuracag igin
Kanun Tasansrnrn 9 Maddesi Tekel
sigara fabrikalarr kapsam drgrnda
brrakllarak dtizenlenmelidir.

Ya da girket; goSunluk

hissesi

Tekel'de olmak iizere yalnrz Tekel,
kurum, bagh ortakhk ve igtirak
gahganlan ile bu kuruluglann
faaliyet alanrna giren tanmsal iirr.in
tireticileri ve kuruluglann rirr-inlerini
pazarlayanlarrn ortak olabilecegi
gekilde yaprlandrnlmah hisselerinin

on yrl s0re ile Eirket drgrndakilere
dewini 6nleyecek hriktim kanunda
yer almahdu
Tiitiin ve sigara konulannda Avrupa

Toplulugunun dayatmalanna, diSer
aday rilkelerden ileri giderek kayrtsrz

gartsz boyun efecek tilke dr.inyada

tiitrinctiliiSri ile tanlnan Ttirkiye
olamaz. Kanun tasansr bu haliyle

ytiriirliige girerse, bu

Ttirk

tUtrinrinrin, tr.itrin rireticilerinin.
Tekel sigara fabrikalannda ve

Yaprak Trittin

Atcilyelerinde

gahganlarrn sonu olacakhr.

II. YAPRAK
GENEL

rtirliN KqRUMO

mriprinl<iGri

KURqLMASINA DAiR

allnacagrna kesin gcizr-iyle bakmak

H<ixtil{Len HAKKINDA
c6n<igrimriz

Vakfirun sahip olacagr krsmr harig

geligtirmek, kota uygulamasr, riretici

do{ru olur. Tasan bu haliyle
kanunlagtrgr takdirde difer
iilkelerde gcirtildtigri gibi B grubu Ttit0n iiretim alanlannr belirlemek,
hisselerinin Tekel Qahganlan uiretimi planlamak, dtizenlemek ve

€

mlH exspenuni
oenrcGi
eULrENi

tritfinlerinin sahE merkezlerde artrrma
ile pazarlanmasr, gerektiginde

mrldahale ahmlan yaprlmasr ve
yasada yer alan ttitrinle ilgili
hizmetlerin ifasr igin ayn bir Genel
Mtidrirltik (Yaprak Tritrin Kurumu
Genel Mridr.irltigU) olugturulmasr

Bu yaprlandrrma
modeli ihtiyaca cevap vermek
bakrmrndan itke olarak yerinde
olmakla beraber, tasarr bu haliyle
<ingcirtilmtigtrir.

yrinirhi{e girerse amaglanan sonuca
ulagrlmasr mrimkrin olmayacak hatta

amaca aykrn sapmalar meydana
gefecektir. Bu sakrncal ar 96z cinrinde
tutularak, tasarrda en azrndan

agaSrdaki dr.izeltmelerin yapllmasr
zorunludur.

ve tahvil grkartmak

yetkisi

verilmekte ve madde gerekgesinde
bu uygulamanrn destekleme
ahmlannrn finansmanr iqin yeni
imkanlar yaratrldrgt geklinde
degerlendirildigi gcinilmektedir.

iEleri

"baEkalan igin

yapmak veya yaphrmak" ve t0t[in

satlgrnl "yurt igi" ile srnrrlayan yetki ve

gcirevi kabul edilemeyece$inden
frkranln "Destekleme ahmlarr
kapsamrnda satrn ahnan yaprak
ttitrinlerin her ttirhi ahm, satlm,
bakrm, igleme, ulagrm ve depolama
iglerini yapmak veya yaphrmak"
geklinde degigtirilmesi gerekir.

Kurum tarafindan

destekleme

hesabrna satrn ahnan trittinlerin
igl€nmeden satrgr yaprlamamahdrr.
(e) frkrasrnda Kurum' a girket veya
kooperatifler kurma gcirevi
verilmektedir. Yaprak Tr.itrin Kurumu
Genel mtidrirltifti ticari bir igletme
olarak drigtinr-ilemez. Destekleme
ahmlan yapacak kurulugun aynl
zamanda ticari gereklere uygun
olarak sektcirdeki diger kuruluglarla

rekabet etmesinin imkansrzhgr
tasannln madde gerekgelerinde
agrkga anlatrlmaktadrr.

Bu

gerekgeleri bile bile Kuruma bu
gekilde vricut verilmesi geqmigte
yagananlarrn 96z cinr.ine ahnmadr$r
ya da kurumun gegmigte ya€anan
zorluklarla kargr kargrya kalacagrnrn
cinemsenmedif i
anlamrnr

tagrmaktadrr. (f) fikrasrnda ise
Kurum' a destekleme faaliyetlerinin

yaparak s6zlegmeli

finansmanrn saSlanmasr amacryla
yeni imkanlar adr altunda kurumun

ig

ve

drS

kaynaklardan

borqlanmasrnr gciztim olarak iddia
etmek, Tritrin Kurumu Genel

Mtidtirhigtinti kuruldu$u gr.inde
vergi yrizsrizti adayr olarak ilan

ekonomisinin
slrtrnda kambur olarak kabul edilen

zarar eden KIT ler listesinin ilk
slrasrnda yer almaya mahkum
etmek demektir.
Halbuki Destekleme, t0trln Oreticisi

vatandaElanmtzr korumak igin
devletin zaran g6ze aldrg sosyal
amagh bir hizmettir.

196 sayrh yasa, satln

ahnan

tiitrinlerin sah$rna ve ihractna kadar

yaprlacak her tr.irlii 6deme igin

gerekli kaynaklann

Bakanlar

Kurulunca
sa!lanmasrnr
6ngcirmektedir. Destekleme igin
yaprlan harcamalann kayna{r
kurum tarafrndan deSil hazine
tarafrndan karErlanmah ve kuruma

riretim

yaptrrmasrnrn hig bir manilSr, hakh
gerekgesi ve hukuksal dayanagr

yoktur.

Scizlegmeli riretim

uygulamast, riretici tritrinlerinin satrg
merkezlerinde arttrma ile satrlmasrnr
dng6ren YPK karannr uygulanamaz
hale getirir.
YPK karannda belirtildigi gibi 2001

Devlet nam ve hesabrna satrn
ahnan tr.ittinler igin gereken yrh tininri igin

etmek ve rilke

MADDE:7
Kurumun gcirev ve yetkileri baghkh
bu maddenin (b) frkrasrnda yer alan
ve ileride ne maksatla, ne Eekilde ve
hangi kapsamda kullanrlacalr
anlagrlamayan

finansmanrnrn sa{lanmasr igin ig
veya drg kaynaklardan borglanmak

kagrnrlmaz olan

uygulamasr

Ttirk

ttitr-inlerinin
artlrmah satrg merkezlerinde arhrma
ile sahgr iglemlerini yr-irtitmek, Trirk
tritrinctl0gtinrin sorunlarrnr gcizmek
ve selamete grkarmak sorumlulu$u
ristlenecek bu kuruluga:

"Yurt igi ve Yurt drgr ekonomik
kogullar ve muhtemel geligmeler
gdz cintinde tutularak r.ilkenin genel

tanm politikalanna uygun olarak

tUtrin riretimini
drizenlemek

planlamak,

ve geligtirmek, trittin

tiretiminde kaliteyi arttrmak, tritrin
altm-sabmrnln tam rekabet kogullan
igerisinde serbest piyasa ekonomisi
kurallanna uygun olarak
gergekleEmesini, tiretici gelirlerini ve
tiitiin piyasalarrnr istikrara
kavugturarak arzrn devamhh$rnr

sajlamak" amacl g1z cjntinde
tutularak vr.icut verilmeli ve
tasandaki Kurumun gcirev ve
yetkileri baghkh 7. maddesi

agagrdaki gekilde

yeniden

drizenlenmelidir.

Yrl sonunda degil tritrin bedellerinin

treticilere ddenmesinden cince Madde 7-Kurumun g6rev ve
Kuruma yetkileri gunlardr.
gerektiginde rirtin planlamasr ve a) Bu kanun ile 1777 sayrh rtitr.in
ddenmelidir. (g) frkrasr ile

gcirevi ve Tritrin Tekeli Kanunu ve diger
kanunlann
yaprak ttittin
dretim planlamasr ve kota konusunda verdigi gcirev ve
uygulamasr sadece gerektiginde hizmetleriyapmak
rireticilerle s6zlegme yapmak
verilmektedir.

degil her rirtin yrh igin yaprlmahdrr. b) ilqeler itibariyle TLirk tritrinri ve
Bu uygulama Ttirk trittintinii ve yabancr mengeli trittin iiretimi
onu ureten vatandaglamn yarannr serbest olan alanlarr ve bu alanlarda
dikkatle 962 cjnrinde tutan bir tiretilecek tiltrin
gegitlerini
anlayrgla, ttitrin tiretiminin ic belirlemek.
triketim ve ihracat miktarlanyla c) Yurt igi ve yurt drgr yaprak trittin
uyumlu hale getirilmesi igin gerekli talepleri 9'62 rjnrinde tutularak
dnlemlerin, konunun siyasal yatrnm

malzemesi olarak

k6triye

kullanrlmasrna frrsat brrakmayacak
gekilde yasa ile disiplin altrna
ahnmasr suretiyle yaprlmahdrr.

tiretim hedeflerini belirlemek ve bu
dretim hedeflerine gcire Trjttin
Ureticilerine tiretim kotalannrn
da{rtrmrnr yapmak ve uygulamayr

denetlemek.

Kurum' un tireticilerle sozlegme d) Trittin satrg merkezlerinin
10
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yerlerini belirlemek, hizmete agmak.

Beiges: r'ernek. T0ccar faaliyetini

igletmek, riretici trittinlerinin takip 'i e konfio: ederek yasal
verine
deSerlerinin belirlenmesine esas r Ox:=..u.i<.e::r-.i
olacak ekspertizlerini yaptrrmak bu getirmel-enlerin -qerektiginde
pazarlanmastnl reigelenni ip:a. ernex.
merkezlerd e
k) Tesislerin bakrm onan=.t icin
uygulamal't
sa{lamak ve
denetlemek. Bu altm-sattmlann. gerekli olan 1'edek Parca arac !'e
yLirtirltige konulacak "Uretici makineleri bulundurmak ve1'a
Ttitrinlerinin SatrE Merkezlerinde

Artrrma ile SatrEr Hakkrnda
Yonetmelik" esaslattna gcire
yaprlmasrnr saglamak.

gerekli makine veya donabmm !'urt
iqinden veya yurt drgrndan altrntr,l

yapmak

veya taQlnmaz mal ve haklan

qrkmayan tiittinleri destekleme

edinmek veya bunlan 2942 saY'rh
kanun uyannca kamulastrrmak.
satmak. kiral"a vermek. kiralamak.
leh vey'a aleyhte rehin. ipotek. intifa

kapsamrnda devlet nam ve hesabrna

f)

Destekleme ahmlart kapsamrnda

Tasannrn ilkeler baghkh

bu

maddesinde. Tekel ve Kuruma ait
$irket hisselerinin Satrgrndan elde
edilecek gelirlerin, madde metninde
sayrlan iE ve hizmetlerle birlikte

Ekici

tritrin

piyasalarrntn

desteklenmesinde kullanrlaca$t
hJkmLi yer almaktadrr.

Tekel ve kuruma ait

girket
nisselerinin sabhp bu satrgtan elde

I) ihtiyaq duyulan her trlrl0 tasrnrr ediiecek gelirin, Ekici ttittin

e) Artrrmah satrg merkezlerinde ahcrsr

satrn almak.

MADDE:I1

pi1'asalannrn desteklenmesi igin
kullanrlmasrnr. degil bir ilke olarak
kabul etmek uygulanabilir oldugunu
kabul etmek bile imkansrzdrr.
Bu h0krlm tasandan qrkanlmahdrr.

satrn ahnan Yaprak trittinlerin her

veva irtifak haklan.

trirh-i bakrm. isleme.

mukellefiyet ve sair ayni. stnai ve
ticari haklar edinmek ve bunlara

MADDE:16

tasarrufta bulunmak.

Bu maddenin ilk paragrafr ile Tekel,
kurum ve girket gahganlan ile aile
bireylerinin saghk ve e{itimi ile

tasrma.
yapmak veya

depolama iqlerini
y'aptrrmak. lslenen tfitunlerin

sabglnl

m)

yapmak.

g)

taEtnmaz

CitXe ttitrinlerinin dtinya

pazarlarrnda rekabet gtictintin

artrnlmasr igin tanrtrmrna ve drg sattg
imkanlannrn geligtirilmesine ycinelik
qahgmalar yapmak.

Qahgma konulan ile ilgili beceri
kazandrrma seminerleri ve kurslar

dtizenlemek ve dtizenletmek
Mevzuat uyartnca ve Bakanlar

n)

Kurulu tarafrndan verilecek difer
gorevleri yapmak

h) Yaprak trittin

sektonjntin
ihtiyaqlanna cevap verecek nitelikte
uluslararasr geqerliligi bulunan,
araQtrrma ve kontrol laboratuartnt
kurmak ve yonetmek.
i) Yurt igi ve yurt drEr ttittin talebine
cevap verecek nitelikte, kaliteli ttittin
yetigtirilmesi iqin mristakilen veya
iiniversiteler ve diser kuruluElarla
birlikte projeler hazrrlamak, tohum
rslahr ve menge standardizasyonu
qahgmalannr yapmak ve ttittin
riretiminin bu standardizasyona
uygun olarak yaptlmastnr sa$lamak.
Ttitrin tireticilerinin bu konulardaki
egitim gahqmalarrnr yrirtitmek.

j) Yurt iginde trittin ahm sattmt
yapmak isteyenlere "Tt"ittin Ticareti

MADDE:8

Tasarrnrn bu maddesinin son
paragraft ile Yaprak Tritiin Kurumu

Genel Mtidiirltigtintin kurulmuq
veya kurulacak bir anonim girkete
igtirak etmesine imkan
tanrnmaktadrr. Yaprak Ttittin
Kurumu Genel mr.idtrltiStintin ticari
bir igletme olarak dtigtintilmemesi
gerektigi cinceki boltimlerde izah
edilmigtir. Aynr gerekgelerle
kurumun hem destekleme gorevi
hem de ttittin ticareti yapmak gibi
birbiri ile bagdaqmayacak iki ayn
gdrevi ristlenmesi yanhg bir
uygulama olur. Bu nedenle bu
hrikrim tasartdan crkarrlmahdrr.

stirdrirmelerine
yardrmcl olmak tizere sa$hk ve
sosyal yardrm sandr$r kurulmast
yagamlarrnr

hrikmri getirilmektedir.
Maddenin ikinci ve son paragraftnda
ise saghk ve sosyal yardtm sandt$r
hizmetlerinin Tekel Qahganlarr Vakft
tarafrndan ytirtittilece$i ifade
edilmekte, bunun gergeklegtirilmesi
igin ycinetim ve denetimine iligkin

Vakrf Senedi htikrimlerinde bir
degigiklik yaprlmamast gart
koqulmaktadlr.
Kuruluglar tarafindan verilecek katkr

paylarr ve personel ayhklanndan
yaprlacak kesintilerle olugacak
kayna$ln, saghk ve yardrm sandl$r

hizmetlerinde kullanllmasrnda
vakfin, katkryr yapacak kuruluglann
ve personelin denetimini reddetmesi

anlamrna gelen bu htiktim

degigtirilmelidir.

ffiraua eeaaplamadan twhgmak,
tar&gmadan eeaaplamaktan igidir.

Eir

joseph JOUBERT
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ahcr da buna mukabil

6deme

yapmayl taahhtit eder.
ESer ahcr ile satrcl birbirine yakn
ise satrg igleminin gergeklegmesi ve
6demesi ktsa stirede sonuglanrr'
Fakat genellikle altct ile sattct

birbirinden uzak

b6lgelerde

bulundu$undan devreYe acentalar,
nakliyeciler ve bankalar girer.
Tagrmaohk; karaYolu, demiryolu,

hava yolu ve denizYolu

ile
Olkemizde
ohrp
gergddegtirilmelde
daha ziyade deniz Yolu ile
teslimat
taElmacrltk ile

5) Mal Bedeli, Navlun, Sigorta
Satrctya Ait Teslim (CIF: Coast'
Insurance, Freight): CF/CFR teslim

gekline ek olarak sigorta satlclya
aittir.

Ahcrya Direk Teslim (DDP :
Delivered DutY Paid): Mallann
ta$tma iicreti, sigortast, bogaltmast
vs ithalat giderleri (lttratat vergisi,
Giimriik resim ve harglar) sahct
tarafindan kargrlamp teslim yerinde

6)

mallann altctYa teslimidir.

Yukanda agrkladrstmtz teslim
gekilleri Deniz tagtmacth$rnda

1)Fabrikada Teslim (EXW: Ex
Works. , Ex FactorY): Maltn

gergekleEtirilmektedir. Deniz yolu ile
tagtmaoh$rn Yaru slra, karaYolu ve
trr ile gerqeklegtirilen teslimata FOT
(Free on Truck), DemirYolu ile
gergeklegtirilen teslimata FOR (Free

sigorta ve di$er iglemler ahctYa
aittir. Mal genellikle kamyonlarla

verilmektedir. dlkemizde genellikle

gergeklegmektedir.

TESLIM gEKiLLERi

:

bulundu$u Yerde tarbnn YaPilmast
sonrasl ahcrya teslimidir. Nakliye,

taglnr.

on Rail) ve HavaYolu ile
gergeklegtirilen teslimata ise de
FOA (Free on AirPort) adt
Giivertede

teslim

gekli

2) Gemi Yannda Teslim (FAS:

uygulanmaktadtr.

aittir.

yaprlaca$t konusu kargrmtza bir

Free Alongside ShiP): Mahn, gemi
yarunda nhumda teslimidir. l[ahn OoeMEgexinrni.: ,
ahg veriginde
limana kadar ki. masraflan sahctya, Ahcr ile sahctntn mal
ytif.f"-" ve di$er masraflar ahcrya tidemenin hangi agamada

Free sorun. olarak .StkTlktull:.- ,?I
noktadan yola grkarak temelde dcirt
gtivertede
Mahn
Board):
uluslararasr ticaret, gok hrzh geligen on
segenek ile kargr kargtya
bir stireg igersinde bugiinkfi teslimidir. Ytikleme t't $ncesi
iicreti bulundusumuzu s6yleyebiliriz'
karmagrk yaplya ve genig- boyutlara masraflar satlclya, tagtma
banka, (Navlun) ve diger masiaflar altcrya a) A1q mallann bedelini <inceden
ulagmrgtrr. Binleice
6deyebilir'
milyonlarca ahcl, sattcl ve tagtytct ile aittir'
b) Altcr mallanm teslim aldrktan
Sabcrya
Navlun
ve
Bedeli
Mal
sciz konusu kesimlJn iqinje yer 4>
Cost and sonra 6deyebilir'
'
aldrsr birbirlerinden farkh yasalarla Ait Teslim (cF/cFR:
gemiye c) Ahcr siparige uygun mallann
Maltn,
y6netilen 200'E yakrn iilke kendi Freight):
kendisine iletilmek iizere yola
aralannda drg ticaret birliktelifi ytiklendikten varlg limanrna grkanldr$rnr kanrtlayan belgeler
ulagrncaya kadar ki iaglma ricreti
yaratmrglardrr.
masraflar satlcrya' kargrh$rnda <ideme yapar'
Her sahg iglemi ahcr ve satrcl araslnda .ve <lnceki
gr:mnik reiim d) Vadeli cideme geklinde ahct'
bir s6zlegme ile baglar. Sahcr altcrntn sigoga, ithal vergisi,
aldrktan sonra
aittir' mallarr
istedifi mal veya hizmeti saflamayt, ve hirglar ile bogaltma aSoya
gergeklegtirilen
Protokol
qergevesinde belirlenen vadelerde
!
'

3)

+#;
igyerindeTestim cemi-rannda

cuverredeTeslim

FoB

+

Gtivertede Teslim (FOB:

t''
: Mallann
Tffiitt-'Ud"-.
* .. .
gergeklegtirilen
once
Navtun Navtun ndatcitedefi tesliminden
cideme geklidir' Ahcr ile satlcl
sisorta
arastnda YaPrlan Protokol gere$i
DDP
cF (cFR) clF
ahcr tarafrndan sattcntn bankasrna

Mal

Bedeli

Bed6li

+Mal

mal bedelinin tamaml yatrnhr' Sattct

rUrUH exspenuni
oenruetii
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tarafrndan bankaya rig ay igersirde

D6viz Ahm Belgesi

(DAB)
dtizenlettirilir.Pegin <jdemeli satslarda
ihracatrn 18 ay igersinde
gergeklegtirilmesi gerekir.
2) Vesaik Mukabili 6deme: KarErhkh
gr.ivene dayah bir 6deme Eeklidir.

Ahcr, satrcr tarafrndan dOzenlenen
vesaiklerin kendisine ulagmasrndan
sonra sahclya 6demede bulunur.
3) Akreditif / Kredi Mektubu(L / C

Letter

of Credit:) Mukabili 6deme

bildirilmeden amirin talimatr ile
amir banka tarafrndan her an
degigirilebilen veya iptal edilebilen
akreditiflerdir. Dcinrigtimhi

tarihi,
(belirtilmiyorsa yrikleme tarihinden
en geg 21 gtin sonra)

oldugundan teyitli olarak agrlamaz.
e) Akreditifin posta, teleks veya
b) Gayn Kabili Riicu Akreditif telgrafla mr olaca{r,
(Irrevocable L / C) : Amir talimatr f) Ddnrilebilir - Dcinrilemez olmasr,
ile amir banka tarafrnca lehtann g) Teyitli - Teyitsiz olmasr,
onayr ahnmadan degigiklik h) Lehdann adr ve adresi,
yaprlamaz veya iptal edilemez. i) Lehdann akr'editifi devredip

:

Ancak lehtann onaylamasr halinde

:

degigiklik yaprlabilir.

Bir bankanrn bagka gahrs lehine belti
bir miktarda ve srire ile nezdinde
kredi agrlmasr igin muhabire verdigi

c) Son yrikleme tarihi,
d) Vesaikin son ibraz

c) Teyitli Gayri Kabili Riicu

devredemeyeSi,

j) Poliqeli ise vadesi ve

kimin

rizerine gekilecegi,

k) ibrazrnda 6demeli / kabutt0 /
C>: Gayri kabili r0cu akreditifin devir ve ciro edilebilir olup olmadrfr,
yazrh talimata dayanan 6deme yanr srra sadece teyitte bulunan l) lstenen belgeler,
geklidir. Bu tfr 6deme Eektinde; aho lehtar bankasr almr zamanda m) i,la}n miktar
ve fiyab,
ile sahq amsrnda satn ahnacak mal 6derneyi & taahhiit eder. Banka n) Y0kleme ve bogaltma limanlan,
ile ilgili bir sdzleEme yaprh. Alrunrn masriaflan nedeniyle satcrya belli o) Teslim gekli,
talimah ile satlcl lehine ahcrnrn bir kiilfet getirmebine ragmen p) Krsmi y0ktemeye izin verilip
bankasr tarafrndan sattcr bankasr akreditif gekilleri agrslndan, sabcr verilmedisi,
adrna kredi mektubu dtizenlenir.
aglsrndan en avantajh olarudrr.
q) Aktarmanrn olup olmayaca{r,
Akreditifte taraflar; Akreditif Amiri d) Red Clause Ii Akreditif : Atrcr r) Sigortanln kimin tarafindan
(ahcr, ithalatgr), Amir Banka (Ahcrnrn ile satlcrnrn daha cjnce yaptrklarr yaptrnlacag.
bankasr olup akreditif mektubunu anlagma sonucu, akreditif
drizenler), lehtar (Satrcr-lhracatgr) ve mektubunda kogullan belirtildiji TRANSFER MUAMELELERI Lehtar Banka / Muhabir Bankadan iizere, satrcrya akreditif bedelinin SEVK BELGELERi :
(Satrcr adrna iglemini ytinittir ve amir biitrinri veya bir krsmrnrn akreditif Odeme ycintemi
ne olursa olsun
bankanrn muhabiridir) olugur.
altrnda yUkr-imlUhikleri yerine uluslararasl ahg-satrg igleminde
Akreditifin; taraflar igin grivence getirebilmeleri amacryla avans veya degigmeyen'nokta belgelerin cinemi
saglamasr, kogullar yerine tamaml verilebilir. Igte bu tip ve varhgrdrr.
mallann el
getirildiginde cidemeyi garantilemesi, akreditifleri "Red Clause" akreditifler dejigtirmesi,Qrinkri
ithal ve ihrag
saglanan hizmet ve mallar karErhlr olarak adlandrrryoruz. Red Clause limanlarrnda gerekli
iglemlerin
degil yalnrzca vesaike dayanrlarak Akreditifler birbirini iyi tanryan yaprlmasr ve cidemelerin sliratle
cideme yapilmasr sistemini getirmesi,
firmalar arasrnda kullanllmahdlr. gergeklegtirilmesi scizrinr-i ettigimiz
uluslararasr ticari iglemlerin Avans ddemesini yapan banka sevk belgelerinin varh$rnr kesin
yr.inituilmesi igin bankalarrn btiy0k amir bankayl ve tilkesini, amlr olarak gerektirir.
Ozeilikle bankalar
katkrsr olmasr nedeniyle ahcl ve satcr banka da ithalatgryr gok iyi tarafindan gegerli
olan mal degil,

tarafindan tercih edilmektedir.

Akreditif (Confirmed Inevocable
L

/

degerlendirmelidir.

onu temsil eden belgelerdir.

Ahcrrun istegi doSrultusunda satlcl'
tarafrndan dtizenlenen evraklar
gunlardlr.

1) Konigmento / Kongimento
(B/L: Bill of Loading) :
Konigmento, konusu mal olan ve
maln gemiye yriklendigini ya da
tagrnmak rizere teslim ahndr$rnr
kanrtlamaya yarayan "krymetli
evrak" niteliginde bir tagrma belgesi

Akreditif gekilleri

olup ihracatgl ile mah tagryacak
olan tagryrcr arasrnda yaprlan bir

:

a) Kabili Riicu

Akreditif

(Revocable L/C) : Sabit bir miktar
ve belli bir stire iqin agrlan akreditif

ttirtidtir. Lehtara

dnceden

Akreditifte belirtilmesi zorunlu olan
hususlar qunlardu.

a)
b)

Akreditif agrhg tarihi,
Akreditif vadesi,

nevi scizlegmedir. Konigmento
normal olarak mallar gemiye
yriklendikten sonra acentaca
drizenlenerek ihracaatgrya verilir.

Konigmentolann rizerinde mahn

nmlxexspenun
oerue6i
a0LTEra

kime g6nderilece$i belirulir' olaya
bu ugus-muttu'n
no,
agrdan bakhgrmrzda.,bir kas gegit

koniEmento ile

a) Emrine yazrh-. konigmento
(Negouable

B/L) :
d0zenlenen ve

tararindan

Ahcrnrn

Jigo.tu ite ilgiti

emrine rlcaf

go,tu.irul13;:",,

drizenrenir. Faturayr

tamamrayrcr
kaynafr,
yrikreme niterikte bir belgedir. Ihrag
konusu
bogaltma ti-unl.,, navrun ve ti^inrerin
ambalajr her bir kutu veya

l;

karsila$rnz'

bilgiter.

balya igerisinde neler oldugu ve
.r.atul; g;.s g.i-rtigr-inde, ytikremeye konu her bir
korinin
-n,"u"ru.au

"'ffi fliilfliTffi *'"'n*nm:i:
;;'
::Amrutil'.T
ve ithala-tfr

tarafa teslim edilmesine olanak-veren
t<ontrotae

tarafrndan

6) Bitki

salhk sertifikasr
ddemede kullanrlan prrytosanitary
bulunduklan kredili ithalat fup,lu"uk
certificate) : Ihrag
lnemli ve zorunlu bir belgedir.
iglemlerinde bu konigmentolartn
bitkilerin
ihracata uygun
Ticari faturu.,,n yuno,.u itharatgr, "ail""if.
orup ormadr$rnrn (hastatrk - bcjcek
kullanilmasrm isterler ve altct olarak
ihracatgrdan ihracat cincesi. cin yagamr)
bankanrn ismi yer alr.
gdsterir
fatura
talep edebilir. Lehdar belgedir.kontrortinr.i
b) Ada Yazrh Konigmentolar (straight
Zirai
Karantina
Bankasrna ait bilgiLrin yer aldrg
Mrririrtrit<terinin olmadrfr yerlerde
B/L) : Konigmentonun t'izerindu ul'"'
mahn
cizellikleri u"' u"a"u.,i-, ru.r- iiMuatirltikrerince
(consignee) olarak gdsterilerek
dtizenrenir.
betirtildigi
konigmentodur' Bankalar aracrhktu

proforma

faturarara
z1 Gizetim Belgesi (Inspection
dtizenlenen ve yalntzca o altclnrn
Fatura denilmektedir. Bir tr.ir teklif
certificate) : Ihracatgr firma, bazr
mallan alabilmesine olanak sailayan
niterigi taEryan bu faturJaki fiyatrar
auru-rurau marrn ihracatgr ire
koniSmentolardtr' ciro eailrireiltrtt"in a"girair. Ancak itharatgl ile yaphgr
lerinden malla'n mtilkiyetinin devri
satrs scizreqme gartla'na
ii,u"uts, arasrndaki satrg
uygui
sciz konusu degildir.
orup
olmadrgrnrn tespitini
-iglemi
c) Emre v",i,'i",iEmentorar
l?:*o"r,;r"r;"i;"ii:.,:il
-'lo"oEl,i.or,i.l"proforma
order B/L) :Bu ttir konigmentolann :::::i5"-*r.,:0"*""'T:il;
:r,,1,:T irrr"i"i*,",.
rltr."v"
en btiytik <izellifi ytikletenin (shipper)
siparigine uygun orup
faturanrn herhangi bir igJem igin
ormadrgrnr ara€trran bir gcizetim
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Karantina Mrid0rl0klerine dc Tfr bdyan her tarafinn gullarla limanda ving tarafrndan ba$lantl
yaptrrabilir. Sciz konusu balgc lepatrlmasrna
balerizma yerlerinden kaldrnlarak gemiye ahrur.
ilaglamayr yapan girket nqa hr
&rifnektedir.
Ahctnrn marka, tartr Dcikme dolum iicreti ton bagrna gu
-

tarafrndan dtzenlenir.

10) Diler Belgeler : Afun irr4l
dogrultusunda Radyasyan Bdg€d
(Atom Enerji Kunrnu / hracatg
Birlikleri drizenler), l$rn, Iry, rcziti gibi

Enat

iizerine bahse konu trittinler

teker teker tarhlarak markalanrr.
Balyanrn; cin ytiziine Drg Ticaret

anda 0.75 $, ving iicreti ise 80 $ 'drr.
Son yrllarda yiiklemeler gogunlukla

konteynerler ile

M0stegarh{rndan ahnan T[irkiye no'su

tirilmektedir.

gergekleg-

(Ekspertiz No'su) yan yiiziinr.in bir

tarafindan

Yiikleme esnaslnda veya bitimin

tarafrna mengei, r-iriin ylh, nevisi, parti

tarafrndan

no'su, yan yriziin diger yanrna ise
gidecegi rilkenin adr yazrlrr. Bu

@rudan ya da aracr
badta kanahyla iletilir. Bu evraklann

bilgilerin balya iizerinde kesinlikle yer
almast gerekmektedir. Ahcrnrn istegi

hemen ardrndan, ihracatgr taraflndan
dlizenlenen beyanname, tartr listesi,
fatura, konteyner listesi, nakliye
tezkeresi, Zirai Karantina Mtidiirltigii
veya Tarrm lt muatirtu{rlince

belgelerde ihracatgr
d0zenlenetriknehe&.

Trlm bu evraklar sahcl

&ya

yarusm ihraiahn yaprlabilmesi igin ilgili

G0mnlk Qrkrg

dogrultusunda balyanrn

arka

beyanname agabilmek igin

ytizrinde, Akreditif no'su, uyum
sistem no'su, ahcrrun adr ve adresi,
tahliye limam, fatura tarih ve no'su

hazrrlanmasr gerekmektedir. Gtimnlk
Qrkrg Mridtirl0gtiniin, yukanda belirtilen
vesaiklerin drErnda istedisi evraklar ise

Sevkiyat tarihinden, 7-10 g0n 6nce

tiit0nler,

Eunlardrr.

elemanlarrnca

Mtidiirltigiinde

bu
evraklann drgrnda bir takrm belgelerinde

a) Serbest lhracat Belgesi (S.l.B.) :
Ihracatgrlar Birligince dtizenlenir. Son
zamanlarda bu evrak ytirr.irltikten
kaldrrrlmrg olup lhracatgrlar Birligince,
Giimnik Qrkrg Beyannamesinin ikinci
sayfasrnrn alt krsmr kage vurularak
onaylanmaktadu.

b) Guimriik Qrkrg Beyannamesi:
Giimriik Qrkrg Miidiirliisrinden ahnrr,
doldurulur ve tasdik ettirilir.
c) Tritiin Ekspertiz Raporu: Drg Ticaret
Miistegarhstndan bir kigi, lhracatgrlar
Birliginden bir kiqi ve Tekel'den bir kigi
olmak iizere toplam 0g kiginin onayr
gerekir.

d)

Nakliye Tezkeresi: Satrcr'tarafindan

dtizenlenir.

rrirrixmnin innncnra
HAZIRLANMASI:
Ahq ile Sahcr yetkililerince; sdzlegmenin
taraflannr, konusunu, teminatrnl, <ideme

geklini, ihracat geklini,

sigortayl,

yrirtirltk ve gegerlilik siiresini, mticbir
sebepleri ve uyugmazhk makamlnr
igeren protokoltin imzalanmasrnln
ardrndan ahcr tarafrndan bahse konu

ttitiinler muayene edilir. Muayene gekli,
%1O'nun tek tek kontrolii ya da
tamamrnrn araba muayenesi tarzrnda

gibi bilgiler de bulunabilir.

firmantn yetkili
veya Tanm il

Mtidrlirliikleri yetkililerince ilaglanrr. lki

tip

ilaglama

yaprlmaktadrr.

Aliiminyum Fosfit (ALP)

ve

Magnezyum Fosfit (Mg3P2). ALP
uygufanan trittinler 96 saat, l4g3P2

konulabilmektedir. Konteyner dolum

vermek zorundadrr. Lehtar Bankasr bu

ticreti her konteyner igin Eu anda 86 $

evraklan Amir Bankaya iletir. Amir

stra

Banka ithalatgrdan aldrgr mal bedelini
mahsup ettikten sonra evraklan

'drr. Konteyner dolumun yanl

Sapanlarta gergeklegtirilen D6kme

Dolum Y0kleme qeklide

satrcr tarafrndan balerizma yaptnlrr.

I

yaklaErk 360 balya, 40 HC lhracatgr acentadan aldrjr konigmento
konteynere 420 balya , 2O' lik ve ahcl tarafrndan istenen belgeleri
konteynere ise 180 balya tiitrin bankasrna en geg 21 gtin igersinde

di{er ttittinlerle kangmamasr igin balya
Ahq tarafrndan Obsiyonlanan ttitrinlere,

Mtidrirltigrin tasdiginin ardrndan
evraklarrn birer niishasr muayene

uygulanan tiitrinler 72 saat ilag memuruna iletilir. Muayene
altnda kalr. ALP 10 eC'nin, lttg3p2 memurunun gerekli kontrolundan
ise 7 sC'nin altlnda etkisizdir. sonra evraklar kolcuya ulagrr. Kolcu,
Ilaglama sriresi nihayetinde trit0nler geminin hareket etmesinin ardrndan
iki gtn siireyle havalandrnllr. Daha evraklarr imzalar ve Tevziat Servisine
sonra Zirai Karantina Mridrirliigii veya iletir. Bu arada Acenta dtizenledigi
Tanm It mrlarirltigri yetkililerince Manifestoyu Giimriik Qrkrq
muayene edilir, canh b6cek Miidiirltigiine, Konigmento'yu da
gcirrilmedi{i takdirde Bitki Saghk Sahcrya (lhracatgrya) verir. lhracatgr
Sertifikasl dfzenlenir. Bu belgenin agilan beyannameyi 1 ay igersinde
gegerlilik siiresi kontrol tarihinden kapatmak zorundadrr. Ihracatgr
itibaren 21 g0nd0r.
Beyannameyi kapatrrken evraklann
A[cr ihracat agamasrnda, ilgili acenta tamamrnl Muayene Memuru ve
ile temasa gegerek y0kleme notastnt Tevziat Servisine onaylattrrrr ve
tanzim eder ve konteyner talebinde evraklardan iiger ntishasrnr Giimnik
bulunur. US tip konteyner vardrr. Qrkrg Mridiirhigrine brrakrr. DAB ve
Bunlara 40' (40'hk), 40 HC (40'hk mahsup listesi kullantlmrg ise Grlimnik
high Cupe) ve 20' (20'lik) adlan Qrkrg mtidtirltigrinde gerekli dtiqiimler
verilmektedir. 40' ltk konteyner yaptrnlrr.

olur. Ahcr almak istedifi trit0nlerin,
rizerine istedigi rumuzu markalattrrabilir.

dtizenlenen Bitki Saghk Sertifikasr,
A.T.'na yaprlacak ihracatlarda Ticaret
Odasmca drizenlenen EURO betgesi,
DrS Ticaret Mtistegarhgrnca
dtizenlenen Ekspertiz Raporu ile
birlikte Gilmriik QrkrE Mridtirliigrine
bagvurularak beyanname agrlr. $ayet
pegin satq gekli ile ihracat mevzubahis
ise dtizenlenen DAB ile gul mahsubu
var ise Mahsup Listesi de Grimriik
Qrkrg M0drirltigri'ne sunulur.

vardrr.
Dcikme dolum dncesi kamyonlann alt
klsmrna sapanlar konur ve Ustten ttim
sapanlar bajlanr. Tiitiin balyalan,

ithalatgrya verir, mal bedelini ise
Muhabir Banka aracrhgr ile ihracatgrya
g6nderir.

rg
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bir refleks olarak ortaya grkmrgken
giderek.ciddi bir karar olarak
pekigmeye bagladr. Bunu
cinemsiyorum. Gergi sigarayla kesin

bir ayrrhEl bedenimle, sa{hgrmla
yeniden kucaklagmarun cin kogulu

korkung bir yanma ve kaEmtr hissi.

BoSazda yakrcr bir kuruluk,

dudaklanm susuzluktan gatlamrg
gibi. Brittin bu durumlann her halde
adrenalin ile bir ilgisi var.

saymak kendime yaptrfrm bir 23 mart
haksrzhk oldugu kadar sigaraya da Sigarayla ashnda gok da iyi bir
yrikledi{im bir abartr olacaktr- tam arkadaghSrmtz yoktu. Ben onu
da burada yeniden sigaraya seviyor muydum, bunu bilmiyorum.
baglama olasrh$l yada ruhumun Ama onun bana zarar verdiji
sigaraya ddnrik kapryr agrk brrakrgr kesindi. Benimkisi ona ballanmaktr
gcinilebilir- ama Su da bir gergek, galiba, sevgi degildi. Giderek ikimiz
onlarca yrl parmaklanmrzla, dudak, arasrndaki iligkiyi daha srk
9,62 neredeyse b0trin duyu sorgulamaya baghyor, bazr Eeyleri
organlanmrzla bir bigim verdijimiz dogru yerlere koymaya, doSru
arkadagh$rmlza son vermek kolay tanrmlamaya gahgryorum. Sigarayla
degil.
iligkimiz kcitii bir ahgverige benziyor.
Sigaradan vazgegmenin kesin Beni zevk yada sarhogluk gibi bir
yolunun sigaradan nefreit etmek etkiyle kendine ba$hyor kargrhfrnda
oldufunu cifrenmek ne garip ! Bir saghfrmr ve gricrimti ahyor.
zamanlar iki gok sevgili bir iligkinin Aramzdaki egitsiz bir iligki. Ben
efendice, adam gibi, insani bir onun esiriyim, o benim efendim. "
aynhkla degil de nefretle duygusuz Enis BATUR, sigaranrn demokratik
katr bir reddedigle bitmesi gok bir yanl oldugunu yazmrgtr Bu
ilging. Ancak daha 6te ve daha Kalem Bukalemunda. Ben onda
temel bir gergek de var : Bir krjleci bir yan buluyorum tam
zamanlar ben
sigarayr tersine. Eger sigararun demokratik
tanrmryordum yagamlmda yoktu o. bir yanr varsa herkese, ciltim ve

Btittin dtigtincelerim neden ona
endeksli ? Britrin algrlar onun

22 mart

gdlgesinde. Bana zarannl bildijim
halde bir zamanlar zevk aldljrm

Sigara srk srk'yokluyor beni.
Yemek sonralan 6zellikle de
kahvaltr sonrasr. Eskiden salt,
sevgili sigarama ulagmak igin
2O

mart

Arabadayrm. Canlm sigara gekti.
Bofazrm yanlyor, elimi gdmlek
cebine athm,'bir sigara aldrm. Sonra
paketle birlikte frrlalp attrm.
Keyifsizlik iizerimde.. K6tticeyim.
Ahgkanhklardan vazgegmek kolay
degil. Ve insanrn ahgkanhklanyla
y,tizlegmesi gerekiyor. Sigara;. basit
bir ahgkanhk degi!. Birey oldrak
yagadrgrmrz baSrmhhk iligkilerinin
belki de en somutu.

27 mart
Sigarayr brrakma sr.irecim baglangrgta

aclyl egit bigimde sunmasrnda

Dolayrslyla onu sevmig de olamam.
Sevgi biraz da bilgi defit mi? lnsan
bilgiyle sevmiyor mu? Bilmedigimiz
emek vermedifimiz bir geyi sevmiE
olmamrz yarulsama degil mi ?

kahvaltr yaptrgrmr fark ettim. $imdi

aranmahdrr bu. "

Sigaradan neden kopamlyorum

?

yanrlgrsrna k_aprlarak

ondan
kopmak istememigtim. Belki bu da
bir yanrlsamaydt. Ondan kopmayr
beceremeyecefimi bilmek ondan
zevk aldrglm dtigrincesini bende
uyandrrmrgtr. Sigara gergekten bir
yanrlsama mrydr ? Ya da sigara,

bciyle, kahvalh uzatrlan, tadt
glkartrlan bir geymig gibi, sanki
sigaraya giden yolu inatla insanhfrn o pek tinh.i mazohist
uzatmaya gahgrr gibi...

Yokluyor sigara beni. Kulaklanm
glnhyor, bagrm zonkluyor, k6tri bir
uyku hali sanki yriksek dozda ilag
almrElm gibi bitkinlik var rizerimde.
Sinir sistemimin nikotinsiz kalmasr
sonucu, yo{un heyecan yagayan
bir insanrn elinin ayagrnrn tutmaz
olugu gibi ayakta duramaz hale
geldigimi hissediyorum. Cok
hafiflemig yrizrim bembeyaza
kesmig gibi. Sag diplerimde

yanrna mr denk dtigtiyordu, zevk
aldr$rmrz geyin tutkunu, ba{rmhsr
olmaya, acr duyarken baSrmhhk
geligtirmeye uygun yanlmtza.

Ashnda zevk nedir

ki ? Dogasrnda

acr olan bir olgu mu zevk ? Size
kendini sundukqa 'mutlu eden
kargrhgrnda sizi kendine bagrmh
krlan bir cildrlren cazibe mi ? Sigara
bir zevk mi ? Ama 6[im oldugu
kesin. Daha ilk baglarda, ilk sigara
igiEte <iksrinik krizine girerken,
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boSuluyormug gibi bizi nefesten
keserken, zamanla bedenimizin ddra
az tepki verdigi yavag yavag, ya$a,

zamanla kdtr.ih-ikleri g6riilen Hr
dtigman ashnda. Ve onlarca lnhr

beynimizde yaratttgr

yrkrm,
bafrmhhk, nikotin- hormon digiirri
<iyle birkag grinde g6zii|ece|( gili
degil.

24 mart

Ilk tig grin sigarayr

brrakugrmr
kimseye sciylemedim. Daha do(frusu
sdfleyemedim. Yeniden baglama

zayrfhgrnr

gdsterebilecef imi
drigtindrigrimden, kendi zaafiyetimle
yr.izlegmbkten gekinebileceSimden,

bagkalanyla bu karan paylagtrgrm
zaman, onlar r-izerinden kendi
zaafiyetimle hesaplagmanrn daha zor

olacagrnr bildiSimden kimseyle
paylagmadrm. Kendimizi pargalamak

bagkalannrn rizerinde kendi

eksikliklerimizin

baglayrcr

olmasrndan daha kolay gcizrikuiyor.
Sigarayla iligkinii gcizmeye gahgtrkga,
yani onu brrakma serr.ivenimde
kendimi daha iyi gcizlemleme frrsatr
da yakaladrm. Bu bir kavgaydr ve
sigara dzelinde geligiyorsa da ashnda
brittin bagrmhhk etkenlerini, insanda

kciklegmig iktidar sr.ireglerini de
yeniden tanrmlamaya gereksinim
vardr. insan ruhunun, britiin

bagrmhhk iligkileri kargrsrnda verdigi
tepkileri, izlemig oldugu rotayl, grigl0griqstiz yanlannr, teslimiyeti ve teslim

olma-boyun egme mantrStnr

da

gcizmek gerekiyordu.

Sigara gok spesifik, gok somut bir

iktidardr. Ya . ruhumuzda kciklegmig
difer iktidar-bagrmhhk stiregleri?
Sigara gok zavalh ve basit bir
sugluydu. Ve ruhumuzun ma{duriyetinde sigara qok masumdu.

Igte tam da bu noktada iligkimizi

koparmakta zorluk gekiyordum.
Sanki en gtigsriz en zavalh olan ilk
6nce ylkrhyordu. Ve sigarayr masum
gcirmeye baghyordum. Yani, son
tahlilde yagamlmlzr zehir eden,
okulda, sokakta, igte, bazen amirmtidtir bazen despot bir koca yada
bir kadrn, kcitrli bir gelenek yada bir
devlet dairesinde, hastanede
yrkrlmasr mtimkiin olmayan

baioHtk yapq bizi ezen, grldrrtan Bir daha sigarayr brrakmayr gcize
eE* Itr yfu yani b0t0n otoriter alamayacak kadar sigaraya tekrar

yapdar kargsnda sigaranrn bize
Yerdgi zarar neydi ki? Bedenimizi
yayat yava{ zehirleyen dumanrn,
brynimizi dagrtan, kigiligimizi

pargalayan, bizi

baghyorsunuz. Inancrnrz yitiyor.

Bu durumlara en gok

alkol

ortamlannda ya da dost acilannda
yakalanlyorsunuz.

kendimize

yabanolaEhran, ruhumuzu bo{an
gizofrenik iktidar odaklannrn
yannda esamesi H|e okunmazdr.

26lvlart

Beynimin nikotin gereksinimi
doyurulmadlkga huzursuzluk

yagamaya baghyorum. Cantm

S rrart

Kendimize ne kadar gok yalan
s6yliiyoruz deEil mi? Ruhumuz
nasrl oyun olmujror bize. Hani en

tehlikelisi ve en

6ylesine duman gekiyor

ki.

Kriz

yagar gibi. Ankisiyete diyorlar
sarunm, direniyorum sigaraya kargl,

daha gok sinir ve

gerginlik

olarak d6nriyor bana bu direng.
Hareket yeteneSimin azaldrgrnr
hissediyorum. Siirekli uyumak
lakin insantn kendisine sdylediji istiyorum. Dudaklarrm kuruyor,
yalanlar bizatihi kendisinin bile alrumda nokta geklinde bir agrr.
aynmlna gok gris varabilecegi Hatta sag diplerimde 6ylesine bir
tarzda, sinsice geligiyorlar. karrncalanma var ki biitiin
Kendimize sciyledisimiz yalanlar vricuduma yayrlan bir kagrntr haline
ba{frylanmazr
yalanrn, insanrn bagkalanna de$il
kendine sdyledikleridir deriz ya,

gok giighi ve drgsal karakterli saldrrr
ya da yoksunluklar kargrsmda biraz
da ig benimizin kalkam olmuyorlar
mt?

Sigara brakma stirecinde de insan
gok srk bagvuruyor yalana. Hem de
kendinize en gok gUvendifiniz ve

bu sorunu gdzecek giigte
hissettiginiz anda. Esasrnda,
iginizde biraz gururla biraz

azimle olugan bu

da

gtigliiluik

duygusunun ilerleyen zamanlarda
yani sigaraya yenildiginizde
koftiden bir Eey oldugu ortaya
grkryor. Qiink0 olayr kurmaya
baghyorsunuz, "sigarayr brrakhm,
ama bir tane igeyim, bu etkilemez
beni, nasrl olsa istedi{im zaman
almryorum, bak scindiirebiliyorum
igte" tarzrnda balondan bir griven
edasr. Yalan bir kurgu, aldatrcr bir
durum.
Sigara size gurur verirken istedigini

de

yaptrnyor. Bir

tane

yakryorsunuz.

Kendinizi en inanmrg en gtiglLi

geliyor.

Duman krizine tutuldu$umuz anda

gerez, sakrz, lokum... vs gibi
yardlmcl araglara bagvurinak
gerekmiyor. Hatta bunlar birer
aldatmaca da. Qtinkti savag bizim
beynimizde. Beynimizin yrinitmesi
gereken kavgayr nesnelere havale
etmek, sorunu erteleyerek daha da
gdztimstiz hale getirmekten bagka

bir ige yaramtyor. Aynr zamanda
direncimizin de azalmaslna yol
agyor. Hem kavga bizim kavgamrz
degil mi? Yani bizim sigarayla bu

kavgamrzl mertge srirdrirmek
6yle hileye falan gerek

gerekiyor.

yok. Bagka ttirhi yani eksik ve hileli
bir kavga ci$retici olmuyor, sonuqlar
grkartrlamryor buradan. Igte bir

yanllsama daha : Yardlmcl arag
kullanmamak gerekiyor. Direnin !
Hiqbir gey olmasa bile kendi

direncinizin srnlrlannl saptamtg
olursunuz.

Sigaranrn bu esaretinden

ve

bedenimi kullanarak bana kurdufu

hissettiginiz anda igtiginiz bu sigara
gtiglLi
olrnadrf lnrzr g6steriyor.

zorundayrm.

Aynr zamanda bu kavgada qrtayr
dOgr.iniyorsunuz, moral gticrinriz
azahyor. Ve drigmenin slnln

Duman, bedenimizde baglayrp
beynimizde biten bir siireg. Tersten
gitmeden brrakamiyoruz.

ashnda o kadar da

tuzak ve etti{i oyunlardan uyanrk
becerrnek

olarak srynlmasrnl

olmuyor.
E
+f_=
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mrzdan grkmayan scizleriyle dtintig
yolunu tuttu{umuzda radyoda bir haber. "0nlo gair Ahmet ARIF dldii."
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Sigararun, bagtmh insan igin otoriter

bir yam var- Otorite korkunun
kaynagrdrr. Ben bir ba{rmhyrm ve
do!rusu korkuyorum da

Tarih 2 Haziran 1991

Bazr ba$rmhlann sigarayr gergek
anlamda brrakmaktan korktuklannr
driE0nriyorum. Bazrlannrn " ben
sigarayr istersem brrakrnm ama
brrakmak istemiyorum

"

tarzrndaki

yaklagrmr aslnda sigaranrn iqimizde
yarattrg otoriteden korktugumuz igin
geligtirdigimiz bir savunma

1999 yrhnrn sonbahan. Do{a elbisesini

ANTTAR

degigtiriyor. Arabamn camrndan, hrzla
akrp giden g6riinttiye bakryorum.
Agaglar sararan yapraklarrnr ddkmtiq,
grplak dallanna kuglar konup kalkryor.
Arabanrn hrzr dtigtiyor. Bir goban
yoldan siirr.isiinti gegiriyor, kripegi
hulayarak bizi tehdit ediyor.

mekanizmasr gibi geliyor bana.

Bir trir igsellegtirme. Otorite-iktidar
srireglerinin go$unda insan, onu
aklilegtirerek, kendi psikolojisinde

Birazdan gdrev yerimize ulagaca$tz.

gerekgelendirerek kendini korumaya

gahgryor. Ruh sa{hmlzr korumak
birazda kendi yalanrmrzr, Bitlis'te ttittin ahmlannda gcirevliyim.
gcizrilr.igrimiizti, yenilgimizi kendi Batman, Diyarbakrr, Malatya ve
kendimize aEklayacak maddi veriler Adryaman'da gcirev yapan arkadaglarla
iiretmekten gegiyor. Nedenselleg- hafta sonu Adtyaman'da bulugmak
tirme yani. Ve birazda kendi ig 0zere anlagryoruz ve Cumartesi g0nri
geligmelerimize mrigfik yaklaqmakla. cigle saatlerinde bulugma gergeklegiyor.
Yenilgi ve utkulanmrzr aklilegtirmekle.

Ve bu diinyada herkese yetecek
kadar gerekgenin olmasl boguna

Kahta'da gahgan arkadaglann cinceden

kiraladr{r

2 minibtisle Nemrut

Dagrna

glkryoruz. Grinegin batrgrnr ucu ucuna

yakaladrktan sonra gcirdiijiimtiz
Gergek anlamda otorite insanda manzara ve dagln tepesindeki
degil.

korku

uyandrrryor.

Sigarayr

blrakamamamlzln nedeni birazda
brrakmak istemekten korkuyor
olugumuzdur. lg dengelerimizin
bozulacagrndan, iyisiyle k6tUsUyle
inga ettigimiz yapllann ykrlacajrndan
korkuyor oluqumuzdur.

heykellerden biiytilenmig halde sabah
giinegin doguEunu da izlemek istiyoruz.

Daga trrmanrrken yan

yolda

g<irdiigrimtiz tesislerde konaklayacajrz.
Konaklama tesisinin sahibiyle pazarhfr

Ktirtge bilen bir arkadag bitiriyor ve
odalanmrza yerlegiyoruz.

Bir hayli gecikmig olarak akgam yemegi
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igin bir araya geldigimizde tesisin sahibi
Insan, sigarasrzhkta daha duyarh de masamlza geliyor ve bizimle sohbet
oluyor. Ve duyarh insanln krnlganhk ediyor. Prittirgeli iEletmecimiz o bozuk
indisi ytikseliyor.
Ttirkge'siyle dagla ilgili bazr bilgiler

Ah sigara ! Senden kopug,

verdikten sonra asrl bombayr patlatryor.
"Haydi buraya turistler geliyor. Sizde hig
mi akrl yok? GUneE dtinyanrn her

Bir tespit drinemi daha

baghyor.

Gcirev yerimiz Manisa'nrn Sang6l
ilgesi. Ilk kez gcirev yapacaglm bir
yer. Tespitte dcirt arkadag gdrevliyiz.
Ikisinin Sangcil tespiti deneyimi var.

Mutad hazrrhklardan sonra tespite
baghyoruz. Bir sabah kciye gitmezden
6nce, daha once Sangcil'de gahgmrg
arkadaglardan biri gidece{imiz kriyrin
temizlik hususunda biraz tembel
oldu$unu, bu yrizden, igecek ikramlarrndan uzak durmamur tembihledi.
Kciye ulagrp tespite baglryoruz. Uyarr

nedeniyle igecek tekliflerini kibarca
reddediyoruz. Fakat mola anrnda, bu

kez teklif yaprlmadan, bir bardak
stittin bana getirilmekte oldugunu
gciriiyorum. Uyanldrgr kadar varmrg.
Ozaktan bile bardafrn kiri fark
ediliyor, stitiin kaymagr da bardagm
kenarrndan tagmrg, yaprgmrg. Siit
hrzla bana dogru geliyor. Getirmekte

olana elimle'istemiyorum' igareti
yaplyorum, anlamryor veya anlamaz-

hga vuruyor, nasrl etsem

de

Siz

savuqtursam bunu diye dtigriniirken
birden akhma "ishal olmak" fikri geliyor. Burnumun dibine kadar gelmig

kadar c6mert oldum da kendi sanacaksrnrz ki grineg titriyor."
hayatrma ne kadar cimri. Nastl Bu scizler kargrsrnda biz kahkahalarla

bunu diyen. Adam geriye dcintip

uzun

soluklu bir ytirtiytig. Ve hayat, sabrrla
uzayan krsa bir yolculuk

Sa$hfrm elden gidiyor.

Ve
drigrintiyorum da, bagka hayatlara ne

yeniden drizenleyebilirim hayatrmr,
yrllarrn atalet ve ahgkanhklanndan
sryrrlarak.

Ah sigara ...

yerinden aynr dofar, aynr batar.

sabah da\da sojuktan tir tir olan adama frslltryla "stit igin sa$
titreyeceksiniz, o
titremeyle olun, ama ben ishalim, bu yrizden
geceyi tamamhyoruz. Sabah saat 4'te

tekrar zirveye grkryoruz. dzerimizde
kazak, kaban, battaniyelerle adeta
donuyoruz ve gUnegin dogugunu koro
halinde titremeyle kargrhyoruz.

Pcittirgeli igletmecimizin kulaklarrqi1

igemeyece$im" diyorum. Sen misin

yrliksek sesle "Eksperime demli bir
gay" demez mi. Rengim atryor, kem
ktimlti itirazlar arasrnda zift gibi bir
bardak qay geliyor. Yalandan ishal,

ama ashnda kabrz olan beni geri
tepen silah gibi vuruyor.

TUTUN EKSPERI.ERI

DERNE(ii
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Evet, form yaprsl uygun degil.
Muhtemelen fideler drgarrdan getirilmig
ve tritrin Mug'ta yetigtirilmig. Bu arada
Trabzon,. tarihsel zenginliklerin ve

dogal giizelliklerin bir araya gidd(f
nadir kentlerden biridir. Ye$lin her
tonunun denizin mavisiyle
kucaklagtrgr eqsiz bir tablo.

1989 yrhnda ilk kez gdrevli olamk
gitti$imde bagrmr ddndrirmrigtri bu
gtizellik. Bu ne c6mertlik de&n kend
kendime, yegillikten topmg g6nnd(
bile gtig.

Trabzon insanlanna y6nelik ilk
izlenimim ise olumsuzdu. DoEd
olarak yrizeysel olan bu ilk
gcizlemlerime g6re, sert ve s€uk
insanlarla yiiz y0zeydim. Ama zaman

gegip de bu insanlann giinliik
yagamlanm daha aynnhh g6zledilGen,
daha yakrn iligkiler kurduktan sonra

ilk izlenimimin bir

yanrlsama
oldufunu fark ettim. Ashnda sofuk
ve'sert gibi duran katmanln altmda
son derece srcakkanh, esprittiel
insanlar oldulunu gcirdtim. Yaygrn bir

Eekilde bilinen laz

1998 plmda heyet olarak,Mug
b6lgcsinde ahmr brakrp gitmek
zmmda kalan arkadaglann kalan

tiiUinlerinin ahmrnr yapryoruz.
Almdaki en biiynk sorunumuz

@ndan gelen yabancr

mengeli
Ufiinler. Qegitli nedenlerden citririi
l,t4 hSlgesine bir ydnelme var. her
hlLti yorumu bertaraf etrne amacl

amca rkrna srkrna ipleri g6zmeye
gahgryor. Biz durumu uygun bir dille
anlatryoruz ve tiittjnti alamayaca$rmrzr

bildiriyoruz. Bir tepki gelmiyor.
Etrafrmrzda eksik olmqyan insan
kalabahgr ile birlikte bir sonraki ttitiine

gegiyoruz. Higbir itirazrn sciz konusu
olmamasr dikkatimi gekiyor ve gciz ucu
ile amcayr izlemeye baghyorum.

20'li yaglarda amcaya benzeyen bir

ile olanca dikkatimizi vererek geng, kiirtce amcaya bir geyler
rnesl€imizi en r1n Eekilde icra anlahyor. Sanryorum amca durumu o

€lrn€fe gahflyqru-

B6lgder arasnda tohum ve fide
ahgveriSi yapld@dan,tohgmlarda
meydana gelen dejenerasyondan
dolayr yaprms oldu{umuz deferlendirmelerde kimi zaman (tohumu
drgandan getirmig fakat Mug'ta
yetigtirmig) ekiciler kendince hakh,

kimi zamanda glkar
(drgandan

tiitiin

gruplarrnrn

getiren toplayr-crlar)

haksrz,sert elegtirileri

ile

zaman anhyor. Balyalarla btittinlegmig
gibi g6riinen yagh adamrn elinden ipler

ve bir krilqe gibi balyanrn
iizerine yr$rhyor. Aynr anda da
g6zlerinden iki damla yag siiziiliiyor.
dtiEtiyor

Aynt anda da gcizlerinden, sessiz bir
gtgltk gibi iki damla yag stztiliiyor.
Yr.iregimde rhk bir geylerin aktrfrnr
hissediyorum. Karmakarrgrk duygular
igerisine giriyorum. Bir taraftan da yaglr
adam fenalagacak diye tasalanryorum.

frkralarrnrn

kargrlagryoruz. Ama gcirevimiz gere-

Neydi amcayr bdylesine

(agagrlayrcr 6zellikler tagryan kimi

fi sadece Mug yciresini temsil eden
tiit0nleri almak durumundayrz.

u$ratan ? Tabii ki umutlanydr. Biitr.in
yrh bu anr bekleyerLk gegmigti. Bu am

Dolaysr ile drgarrdan getirilen fideler
ile riretim yapmq ekiciler gergekten
zor durumda kahyorlar. Bu durum
insan olarak hepimizde rizrintii

drigrindtikge tarlada
yorgunluklarr ve

ftkralarr drgrnda tutuyorum)

hayatrn herhangi

bir

grlinhlik

noktaslnda

karglnrza qrkwerdigini gcirtiyordum.

1991 yrhnda Kadir oZfCinn ile
Trabzon'da ttittin ahmlarrnda
gcirevlendirildik. Ben Trabzon merkez,
Kadir Akqaabat'ta gdrevli. Cuma

akEamlarr, haftanrn yorgunlugunu
atmak iqin birkag kadeh rakr igiyoruz.

Yine bir Cuma akgamr mezemizi,
rakrmrzr ahp sofrayr tamamlamak igin
manava ufruyoruz. Acelemiz var ya;
Kadir ahgkanhkla ve hzh bir qekilde

"bir elma, bir portakal ve yanm muz
istiyoruz" diyor. Manav, ahgkrn ellerle
uzanlp bir elma, bir portakal ahyor,
muza uzandr$rnda duraksryor. Baqrm
kaldrnp soran g6zlerle Kadir'e
bakryor. Krsa bir an manavln

gciziindeki sorunun

ne

oldu{unu

anlamaya qahgryoruz.

Soruyu

kavrayrnca, isteklerimizin bir kilo
elma, bir kilo portakal ve yanm kilo
muz oldugunu s6yltiyoruz. Manav
rahatlamrg bir gekilde "ula ugagum,

nasrl

dtigtineydum" diyor.

unutuyorlardl. Qoluk qocuk ,kadrn

erkek herkes aana bir

zevkle

gahEryorlardr. Oysa sonug ortadaydr ve

prosedtirrine uygun devam ediyor.
Sabahlan erkenden kalkp t0ttin ahm
yerine gidiyoruz. Alanda korkung bir

kcitti bir fiyatla dahi eve gidemeyecekti.
Nasrl bakacaktr oyuncak scizti verdifi
torununun ytiziine? Ya alacakhlan? En

kargaga var. Toz bulutlan arasnda

k6ttis0 de buydu. Evet, bir film geridi

balyalar terli insanlann

srrtrnda
gidecekleri yerlere tagrmyor. Biz her

gibi bunlar gciztimrin ciniinden geqti.
Acaba bir gey yapilamaz mrydr? diye

an tatsrz bir olayla kargrlaEa- gegti igimden. Arkadaglarrma
bilecegimiz hisleri ile ama bunu baktrSrmda higbir geyin farkrnda

drganya yansrtmama gayreti ile

grivenli, kararh ve dikkatli davranrglar ile grinegin yakrcr srca$rrun altrnda
tath bir telag ve aceleici tavrrlanmrzla

mubayaamr4a baEhyoruz. llerleyen
saatlerde srra 60 yaglannda, grineg
yanr{r teninin altrnda gcizleri dahi

parlamayan,

iyi

yarum

.verece$umu

anda rig arkadag gdz g6ze geliyoruz.

bu

gektikleri
srkrntrlarr

tavizsiz,

beslenemedigi ilk
bakrgta anlagilan krsa boylu, srcaga
ra$men tizerinde ceketi ve yeleSi
olan sakin yaprh bir amcaya geliyor.
Tiitrinri dikkatlice inceliyoruz. Aynr

6yle sciylesene, bende ha

muzu

yaratlyor. Fakat ahm

yrkrma

degillerdi. Yagam brittin acrmasrzhsryla

devam ediyordu. Silkindin

ve

duygularrmrn etkisinden sryrrldrm.
Qtinkti diger tritiin igin karar vermek
zorundaydrm. Amca ve umutlan igin
yapabilecek higbir geyimiz yoktu.
Meslek ahlakrmrz bunu gerektiriyordu.
Bizler duygularrmrzrn etkisinde
kalmadan, insanlar arasrnda higbir
gekilde aynm yapmadan, mesleki

teknik bilgilerimiz

dojrultusunda

objektif kararlar almak durumundayz.
Bazen bu kararlarr almak zor olsa bile.
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Fidelerin dretimi:
Hastahkh fide kullanrmtntn r::a:-sr-.
yetiqtirilmesi gansrnr azaltmasr:.:ar

dolayr uygun cilqtilerde.

CoOr,
zamanda yeterli sayrda saEhxir ide

tiretimi trittin yetiqtiriciligindek: en
cinemli iglemlerden biridir-" T:r::n
yetigtiricileri, fideliklerde pato'e:-e::
tarlaya taSlnmasl ve ;*avrlrn--t:ca::

dolayr olugan aglr ka1'rota:ia:
yakrnrrlar. Birgok yrkrcr hras':aIx

orada ortaya grkar ve bu hastal:kia:dan korunmak igin. artan bir sekjlde

I

I

mekanize olmaya baslal'an fide
tiretiminin prensiplerinin anlasrlmasr
gereklidir. Fide -vastrklannln
kurulacafr alanrn seqiminde bOy'rlk
dikkat gcisterilmelidir. Eger
mrimktinse , derin, verimli. bereketli.
iyi drene olmuE %5 gtiney egilimli
(griney yanm krirede kuzey egimli)
hasteihksrz, bir su kaynagrnrn
yakrnrna konuglanmrg, eh az 2m
yr.iksekligindeki nizgarhklarla
korunan, kolay ulagrlabilir yerdeki bir

toprak pargasl seqilir.

Erozyonu
azaltmak iqin, fide yastrklan agagrdan

yukanya degil, soldan saga dofru
uzanmahdrr. Drgan suyunun tarlamur
basmasrnr cinlemek ve iyi bir ytizey

drenajrn igin yastrgrn ortast drsan
kcigelere dogru egimli ve biraz daha
yiiksekte hazrrlanrr.
Tarlaya gagrrtrlmadan, toprak ezilerek
toz haline getirilmeli, dtizleEtirilmeli.
toprak pargalanndan temizlenmeli.
drizenli olarak gribrelenmeli ve daha
sonra fidelikteki yabancr otlan. bocek
ve bitki patojenlerini cildrirmek icin
metil bromid ile fiimige edilmelidir.
Dar yastrklarrn ( 2m genigligindei
topragl metil bromid ile dezenfekte
edildikten sonra plastik ortr.i kaldrnhr.
temizlenmig ve hazrrlanmrE fideler
iginden tescilli bir krlavuz fide zaman
kaybetmeden dikilir ve daha sonra

sofuga kargr korumak amacryla

plastikle kaplanrr. Fideler 3 cm. sapa
ulagtrklarrnda, plastik ortti havanrn ve
suyun iqinden geqmesine izin veren

planlamasr ve uygulamaslnda
zorlukla kargrlagmalannrn birqok
gegerli nedeni olmasrna ra$men,
devlet yardrmlarr dikkatli planlama

acrsrndan gereklidir. Fideler dikim

-c:.

uvgr.ln bo1-utiara ulagtrklannda,

Daze: l eknesakhQr saglamak igin
? r.e)'a 3 defa budanrrlar. Tarlaya
-srrtlmadan hemen cince, bitkiler
D': brcak kullanrlarak toprak
_.'uzevinin &10 cm. agagrsrndan
::pten kesilirler. Bu; k6k
ce','resindeki topragr gevqetir ve

ve

drigrlintig agrsrndan yeterince
genigtir. (inin rotasyonunun 62ri

basitqe rizerinde beslenebilecekleri
ve mtjmkrin oldugu kadar uzun bir
srire tr.ireyebilecekleri uygun
konukgudaki hastahk etmenlerini

:icjelerin cekimini kolaylaqtrrrr.
3udama ve dipten kesme fide

engellemektir. Ttitrinde hastahga
yol agan bazr organizmalann diSer
tarrm tirtinlerini' de etkilemelerine

ieknesakhglnl artlrlr, kullanrlabilir
iielerin 5'rizdesini arttrnr ve fide
-.rretn fi5'atlannr azaltrr. 1985'ten

ragmen, bu organizmalann bir qogu

:,e:r Anerika'da gittikce artan iyi tanrmlanmrg konukqu dizilerine
:az-ahktaki ciftciler fidelerin sahiptir ve dizide yer almayan
seraiarda vey-a srcaknrk. r5rk ve 0nlnlerde bu bilgiye dayanarak
kar5llag0rmah rutubedn kontrol
edilebildiQi bOyrlme odalannda

secilebilir. Hastahkla mricadeleye
iligkin 0ruin rotasyonunun
prensibinin uygun bir konukqunun
varhgrna ihtiyaq gdstermesinden
dolayr, uzun rotasyonlar genellikle
daha yararhdrr. Boylece 4 yrlhk bir

yeti5tirmektedirler" Seqilrnig fideler
sabitleqtirilmiE. ince kahnhkta grlbre
ihtiva eden bir toprak bosluQa
(2,5x2,5x5 veya 7 cm.) ekilir.

rotasyon (tig alternatif araslna
ttftOn) 2 veya 3 ytlhk rotasyonlardan

Tablalar, fide boyunu asan sekilde

veya su depolanndan gelen

slg

daha etkilidir. Buna ragmen, iki

suyla (1Ocm) bolca sulanxr- Tarlada

yetigtirilen fideler igin ihtiyaq

yrlhk bir rotasyon (trittin riruinrintin
arasrna bir alternatif rinin) dnemli
<ilqtide hastahk azallml saglar ve
stiregelen krilttirtin devamr iqin

duyulandan daha az zaman. fakat
her dikim iqin daha lrlksek fiyatta
saghkh. )'eknesak. makineyle
dikime u!,gun fideler 0retilebilir.
Sonuqta. sera bitkilerinin bagarrh
rlretimi. sera Uretirr.i ile ilgili yeterli
bilgiyi gerelctirir. Bagka devletlerde
bazr qiftciler fidelerini ticari
ureticilerden satln alma yolunu
segerler. Fazla srk olmamakla

sriper bir cjzellik gcisterir. Hastahklan

birtikte. fidelerin bazrlan saghkh fide

yetigtirilmesi qansrnr azaltan virr-is
ve diger patojenler tarafrndan
hastalandrnlabilmektedirler. Sadece

tescilli. hastahksrz bitkiler
kullanrlmahdrr.

tiriin Rotasyonu:
Birqok dnemli ttitijn hastah{r

toprakta varhglnr

srirdtiren

organizmalar tarafindan olugturulur,

bu nedenle, riruin

rotasyonu
hastahkla mr-icadelenin planlanmasrnda mutlaka dtiqrintilmesi
gereken bir kr,iltfjrel yontemdir.
drtin rotasyonu, bunlardan bazrlarr

-

azaltmasr agrsrndan rinjn
rotasyonunun dejeri ekim srrasr
sisteminde (ncibetlege ekimde)
kullanrlacak alternatif tininlerin
segimiyle ilgilidir. Srradan hastahk
etmenlerinden etkilenmeyen
yabancr bir tirtinrin kullanrmt, tabii
ki en etkin kontroh.i saglar. Bazen
dayanrkh diger ttittin bitkilerinin
rotasyonu da mtimkrjndrir.
Ornegin, gimdi TMV (Trittin Mozayik
Virtisri) ye dayanrkh Flue-Cured
tritrin bitkileri mevcuttur. Bu ttitrin
bitkilerinin yiiksek kaliteli TMV'ne
duyarh ttitrin bitkileri kadar tatmin
edici olmamalanna ragmen, giddetli
TMV tahribatrna maruz kalan
giftgiler, TMV'ne duyarh bir bitkiye
alternatif olarak TMV'ne dayanrkh

I

bir bitki segebilirler. Kuzey

Karolina'daki Flue-Cured ve Burley
ttitfinler igin tavsiye edilen rotasyon
tirtinleri Tablo 1'de verilmigtir. Bir
hastahk igin etkili olan bir rotasyon
rirtinri, dogal olarak bagka bir

ve bocekleri dtgarrda brrakan bir
dokuma ortr-i ile yer degiqtirilir. agronomik olan bir qok avantaj
Yastrklan gcirmek iqin yaprlan srk sunar ve tarrmsal tarihin
geziler nem durumlan, hastahk ve baglangrcrndan beri giftgiler
boceklerin patlak vermesini ve genel tarafrndan kullanrlagelen bir hastahgr destekliyor olabilir. Bu
bitki geligimini gcizlemlemek y6ntemdir. Yetigtiricilerin rotasyonu yrizden, hastahk problemleriyle ilgili

[€
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nmtxB$PERIERi
DEmEd
s0LTEri
genel bir bilgi zorunludur ve rotasyon

<irnegi (tasla{r) Tablo

iir0nlerinin kendileri her hangi bir

g6sterilmigtir.

patojenin siirekli oluEumunu dnlemek

agrsrndan periyodik

olarak

de{igtirilmelidir.

Sap ve K6klerin imhasr:
Gegmig yrhn mahsul[inden kalma sap
ve k6klerin imhast hastahsln gozlenip

gcizlenmemesine bakrlmaksrzln

uygulanmast gereken bir ktilttirel
iglemdir. Bu gdrevlerirr etkin ve
eksiksiz hasattan mtimktin
oldu$unca klsa bir stire sonra
tamamlanmasr,

bitki hticrelerindeki

2'de

Difer Yiintemler:
Ttitrintin Normal yetigtirilig periyodu
boyunca uygulanan kesin iglemler
hastahkla mticadelelerinin de$erini
arttlnr. Bu uYgulamalartn amact,
her trirlti imkan dahilinde bitkinin

mevcut patojenlerin saldrrtlarlna

bagarryla kargr konulmastnl

saglamaktrr. Eger trittin bitkisi her
zaman hastahk etmenleri pahasrna

desteklenirse, Partik0ler

bir

organizmantn saldtrrsrna ugrasa

qtiriime ve bozulmalar kaltntrlarrn
hrzla 6lOmtinti destekler ve bakrr

dahi muhtemelen sa$ kahr. Tarlada

domates lekeli solgunluk virr-isleri ve
damar ttkayan Patojenler, bunun
yantnda belirli bcicekler, stradan ot ve
yabani otlar da igeren bir gok ttitiin
zararltlartntn pbpiilasyonunu azalbr.
Dtizenli olarak yerine getirildi$inde
sap ve kciklerin imhast Ytiksek
oranda etkilidir. Qiinkii t0t0ne

saflanmast agtslndan cinemlidir.
Bu uygulama, yetigtiricilerin toprak
nemini yrl boyunca noksan oldu$u
zamanlarda muhafaza etmelerine
imkan verir. Aym zarnanda ytiksek
ve genig fide YasbSrrun oluEumu, su

dokularryla birlikte yagamaya adapte

kalmastntn engellemesine yardrmct

ytiksek ve genig bir Yasttirn
hazrrlanmasr, tiitiin kcik sisteminin
kdk
halkalan, bakteriyel solgunluk,
uygun kogullafda geligmesinin
leke,
uru, mozaik, kahverengi

saldrran hastahk etrhenleri tiittin

olmuglardrr. ToPrakta serbest
kalrrlarsa bu Patojen PoPUlasyonlartntn btiYtik bir Yr-izdesi

dlecektir, giinkti toprakta var olan
mikro organizmalartn gabuklu$u ve
fazlah{ryla baganyla bag edemezler.

Kendileri toPrakta Yagayan
drigmanlara (daha biiYtik
organizmalar) Yem olur' Sonug
olarak. eski dokulartn imhasr

topraktaki her tiirlti bcicegi olumsuz
qevresel kogullarla ytiz yiize blraktr,
Orne{in, kdk ur nematodlarr

kurutmaya qok duYarltdlr, e$er
bunlan gevreleYen k6k dokusu
grirtirse , bunlar rtizgar ve gtinegin

kurutma iglemine tabi tutulurlar. Bir
qok virtis Partikiilti, tt'ittin
dokusundan serbest brrakrldrktan
sonra bulagtcrltklarnr yitirirler. Benzer
gekilde di{er patojenler de reaksiyona
girebilir. Buna ra$men, yetigtiriciler
kcik ve saplarrn imhastm verimsizce
veya hig yaPmaYarak ve bciYlece
bdceklerin (zararhlann) varhgrnl bitki
pargaclklannrn gelecek sezona kadar
canh kalmasrna izin vererek hastahk
dtmenlerini desteklerler. Sap ve k6k
imhaslnda izlenecek basamaklann bir

ile dolmaya YOz tutmug alan veYa
tarlalarda k6k sistemleri igin drenaj
saSlayarak Yastr$rn sular alhnda
olur.

ve geligimini destekler. Daha genig
arahklarla dikim ise o gevredeki
iklimi daha fazla giineg tgr$r, artrnlan
havalandrrma, alt yapfaklarda daha
fazla kuruma ve azalulmtg nem

saglayarak defllgtirir. Rastgele
ortaya grkan hastahk etmenleri
genelde dengesiz gtibre uygulamasryla desteklenir. Kcik-ur nematodlarr gibi bazt zatarhlann potasyum
noksanhklanyla olugumlarr destek-

lenir. Di$er taraftan bakrr lekesi

mantarl aglrl nitrojen

gtibrelemesiyle fazlalagrr. Genelde, dengeli

gtibrelemeyi alan

tirtin

saghkh
tarlalarda
iirtindtir. E$er sadece bazt
veya tarlantn belirli bir bciliimtinde
hastahk ortaya qlkarsa, bu alanlar
hastahsa neden olan organizmalann
sa$hkh alanlara yayrlma ganslnln
azaltrlmast agtslndan en son
iglenmelidir. lglemden sonra, her
tiirl0 alet, elbiseleri yrkamak igin
kullamlan deterjana egdeger giigteki
bir dezenfektanla Yrkanmaltdrr,
Bitkinin normal egilimi ve yetigtirme

periyodu boYunca

hastahk
bagka
daYanabilecek
geligimine
tekrar
Hastahsrn
vardtr.
de
iglemler
etmesine her iglemin etkisi

HASTALIK
Bakrr Lekeleri
Bakteriyel
Solgunluk viriisfi

Bakrr pasr (lekeli) na alt patojene duyarh olan sadece ttitiin
oldudundan her hangi bir alternatif tirtin kullamlabilir'
Fescue, soya fasillyesi, redtop grass, mtstr, milo

Kcik uru

Ktigtik hububat, fascue, gaYn

Mozayik

rininler kullamlabilir'
Btiyrik rsrrgan otu bilinen tagryrctdrr ve elimine edilmigtir'
TMV'ne duyarh bir trittin bitkis kullantruz.

Siyah kdk gtiriikltigt:i

Ktigiik hububat, mrsrr, di$er baklagillere dahil olmayan bitkiler'

Tablo

I

rotasyon igin tavsiye edilen iirfinler
Kuzey Carolina'daki belirli FlueCured Tritun hastahklanyla kargrlaqtrnldr{mda

Bitkilerin kcik sistemlerini etkileyen

bir gok patojenin olugumu

zaYrf

drenaj ve ytiksek nem dtzeyleriyle
desteklenir. Qok stk arahklarla
dikilen t0tUn bitkileri srrada daha
uzak dizilenlere g6re hastahklardan
olugan kiilleme nedeniyle kaylplara
daha srk maruz kahrlar. Bu, dzellikle
kahverengi lekeli, ig ige halkah,
kiilleme, mavi ktif, kurba$a g6zfi ve
mozaik gibi toprak tistii hastahklan
igin dogrudur. Srk dikim, Yo{un bir
gdlgelik sa$lar ve bu. saYede nem
daha alt yaPraklarda muhafaza
edilir, bciylece hastahfrn bulagmasr

dikkatlice dtigtintilmeli ve ttitiin

bitkisini destekleyen yollarla yerine
getirilmeli ve bciylece ttittin hastaltk
etmenlerinin (patojenlerin) zararm4
engel olmaya gahgllmahdrr.

Konukgu Dayanrkhhft:

Konukgu direnci

hastahkla

savaglmln temelidir, ve IPM'in
gerekli bir birlegenidir. Dayanrkh
ttittin gegitleri biittin 6nemli ttittin

savaglm
hastahklarr iqin
biri
gerekli
programlarrntn

bciltimtidtirler. Tiittin yetigtiricilerinin

verdigi en cinemli kararlardan bir
olan ttitr.in gegidi seqimi hastahk
0g

rUrUH exspeRleni
oenHeGi

aULrrNi
kayrplarrnrn qiddetini, tir0n miktarru

ve iiruintin kalitesini brll'.0k

belirler. Hastahkla
agrsrndan bakrldrgrnda

oXcuie

rntcace;e
seci=i

bu

belirleyen kriterler:
- Qiftlikte var olan hastahklar
- Tahribat dtizeyi ve hastahgin s.cae:

- Ilgiti ttittin

gegidindeki dar-ar:*-^--r

derecesidir.

Bu cizellikleri ile kesin bilEi cir::aca:r
segilen tritr.in gegidi. belirs,z .,.e
risklidir. Dayanrkh tr.itrln ces.t-e::.-n
genelde bagrgrklrk kaza:::-..s
olduklarrnrn unutulmamasl 6nem.ic;:Bciylece cjzellikle diEer n-_Ocadele
uygulamalarr dikkate ahnrnairg:nda
ytiksek dayanrkh trit0n qesitlerinde
bazr hastahklar ortal'a crkabilir.
Kimyasal Miicadele:
1960'dan beri tritrinde kimyasallann
kullanrmr gdzle gor0lOr derecede
artmlgtlr. ilk zamanlarda, bir qok
kimyasal toprak kaynakh
nematodla rrn
kontroltinde
kullanrhyordu, sonra ne yazrk ki baktr

pasr, siyah kdk grirtikhigti ve
bakteriyel solgunluk etmeninin
kontrohine yardrmcr olan gok amaglr
maddeler kullanrhr oldu.
BASA]UAK

t,

Baska

bir

materyaldan olugmug
bir hastahk iqin
etkin bir mucadele kontrolti
sadlanmastnr beklemek anlamsrz
'r'e pahahdrr. Drizensiz olarak
*rrnr"asahn diger

xullanrldrgrnda. kimyasallar tehlikeli
pahahdrr. Tanmsal kimyasallarla
"'e
iigili en btiytik problem onlarr
u1'gulayan insanlardrr. Bir qok

bocek
uygulayrcrsr
1'eteneksizlik. yanhg kanEtrrma,
onceden kullanrlmrg alet. rirtintin
etiketini okumadaki hata y0zilnden
onemli uygulama hatalarr
yapmaktadrrlar. Etkin sonuqlar
verebilmesi agrstndan. bir hastahk
kesinlikle dogru olarak tanrnmah ve
doSru kimyasal
- Do$ru zaman

- Do$ru miktar ve dofru

yolla

verilmelidir.
Zararhlarla mr-icadelede kimyasallar

sadece dtizenli kullanrldrklannda
yardrmcr olurlar. Topraga

ANLATIM

I
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Saplann kesildigi gtin kciklti saplan stirerek drgan grkar. Kcik sisteminin
tamamen topraktan kurtuldudundan emin ol.
Basamak I ve ll tamamlandrktan sonra (yaklagrk iki hafta sonra) tarlaya d6n ve
tarJayi stir veya trrmrkla dtjzelt. Bu briti.in kcjklerin cilmesini saglar ve koktin
degiqk bcilImlerinin giinegin ve ruzgann kurutma etkisine maruz buakmaz.

Su v nizgar erozyonunu gerektiginde 6nlemek icin 6rt0 ile orttinrjz
Kcik sistemleri tamamen 6lene kadar bu uygulama gereklidir.

t

lr

<rn1'asahn uy-gunlugu da <jnemlidir.

Hasatrn tamamlandr{r gtin saplarr bir gah brgagr ve benzeri bir aletle
krigtik parqalara bcihin.

3

ll

:rooremin ve Siddetinin bilinmesi
zc:u:rludulr. .{evcut hastahkla ilgili

Tablo 2 Sap ve kcik imhasrnda ulenecek basarna<jar

Amerika Birleqik

Devletleri'nde

bitkiler son hasattan en az 2 hafta
son.ra uirr-indeki hasat srrasrnda
kullanrmrna ait bilgi bulunmayan

etiketsiz

bdcek

ilaqlarrnrn

kullanrmrnrn kontrolti igin tarlada
brrakrlmahdrr. Metalaxyl gibi daha
ozellegmiq kimyasallar mavi kfif ve
bakrr paslna kargr kayrplann
azalttlmasrna yardrm eder. Di$erleri
de yakrn gelecekte benzer Eekilde

kullanrlabilecektir.
Kimyasallar IPM'de her zaman gerekli
de$ildir, ve dijer yaklagrmlann yeterli
korumayr sagladrgr yerlerde tavsiye
edilmezler. Optimum fayda iqin,

uygulanabilmesi igin toprak uygun

malardan hiqbiri en az bir yetigtirme
dcjnemi boyunca ttitr.ine saldrrabilecek bir gok hastahk ve zararhlardan

herhangi birinden

korunmayr

saSlamada tek baglna yeterli olmasr

beklenemez. Ttittin yetigtiricileri
giftliklerindeki her tarlada hastahk
problemlerinin nitelik ve degerini
saptamaya giddetli ihtiyag duyarlar
ve karma ilagh mricadele
stratejilerini riruin yrhnrn ilerleyigi
boyunca iyi bir gekilde planlarlar.
Bunu yapmak igin her bolgenin
birer ttitrin hastahk haritasr btiytik
yarar saglar. Bdyle bir haritayr
geliEtirmek igin tarlalann kabaca
taslagr gizilmeli ve hastahk tahribat
alanlan belirtilmelidir. Qogu zaman,
tahribat drizeyi iizerine grivenilir
bilgi hasatrn sonuna yakrn veya
solmug, cilecek veya cilmrig bitkilerin
sayrlannrn kaydedilmesinden krsa
zaman sonra elde edilebilir. Bu
harita, tritiiniin tarlada yetigtirildigi
her defada yer ve tahribat
drizeyindeki degiqiktik not edilerek
yenilenmelidir. Her tarlanrn bir
hastahk tarihgesini muhafaza eden
yetigtiriciler, yrllar geqtikge bilyrik
cilgride yarar sa!layabilecek IPM
programlarrnr planlayabileceklerdir.
IPM kayrtlarrnrn etkin bir gekilde

muhafaza edilebilecegi

ev
bilgisayarlan mevcuttur.
Bakrr pasr ve bakteriyel solgunluk.

gibi hastahklar iqin, bir tarladaki

hastahkh bitkinin ortalama yr.izdesi
goSu zaman mevcut hastahk drizeyi
hakkrnda grivenilir bir bilgi sunar.

Dayanrkh konukgu dikildiginde ve
hastahk gcizlenmediginde, tahribat

tavda olmahdrr (ne gok kuru, ne

dtizeyi gok dtigrik veya yok

srcakhklan
uygun alt ve r.ist dereceler arasrnda

sayrlabilir.

qok yae) ve toprak

Diger yandan ara slra ekilen

yer almahdrr. Kimyasal etkinlik bitkiler,
genellikle materyalin toprakta

serbestqe hareket edebilme yetenegiyle dofrudan iligkilidir, bciylece

zayfi toprak hazrrh{r etkinligi
azaltrlacaktrr. Ve de kimyasallann

hastahk belirtileri
gcisterildiginde, fakat tarladaki
bitkilerin %f inden azr hastahsrnda,
tahribat dtizeyinin dtigtik oldugu
driqrintilrir. o/ol'den fazla zarar ve
%06'dan daha dtigtik kayrp cilgrihi

tfitrin bitkilerine zarar verme bir tahribat dtizeyini gcisterir.
ganslan toprak ve / veya iklim Ytiksek bir tahribat dtizeyi tarladaki
kogullarr ile ilgisi daha fazla olur.
bitkilerde o/o6'yt agan bir zarar
Tahrip Di.izeyi:
Tecriibeler gcistermigtir

kayrpla anlagrlrr. K6k kontrolti ve
toprak tetkiki kcik-ur nematodlannrn

ki

uygula-

tahribat diizeyinin saptanmasrnda
0g
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TUTON EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

altrnda kalarak kurtulsun' 1800'lti
yrllardan beri tilkemiz dt"inyantn
tarihi eser kaqakgrh$tntn en
cinemli r-islerinden birisi durumunda'
Kimi zaman iqerden, go$unlukla
drEardan qahnrp gidiyor tarihimiz'

kullanrlan 2 metoddur' Her iki

tekniQin birleqimi eksiksiz bilgi saglar'

Kok kontrolti k6klerin son hasattan
once hemen sonraki saP ve kok
zarannln rastgele gcizlenmesinden
olugur. Ur'lan gosteren kok altmlntn
yrizdesi agagrdaki cetvele g6re
iahmin edilir. Kcik altmtntn %0-10'u
qok dtiEtik
Ur'la kaPlanmrgsa ok17-25'i
ur'la
tahribat, kok ahmrnrn
0/o26'
kaplanmrgsa dtiErik tahribat,

Belki sulartn altrnda daha iYi
korunabilir. Tarih bugtine

kadar getirdigi uygarhk izlerini tist
tiste koyarak, ktilttirti ktiltiire
ekleyerek getirmigtir' Kimi zaman
qehirler, kimi zaman uygarhklar yok
ot-r.rg Ya da bir sonraki
uygarhgrn altrna gizlenmiqtir'
Binlerce Yrldan bu Yana saylslz
uygarh$a ev sahiPli$i YaPmrg bu
tiit<ede, bir kanE toPrak
bulamazstntz tarihten izler

5Oisi ufalanmrgsa orta tahribat ve kok

ahmtntn %51-100'ii

ufalanmtgsa

ytiksek tahribat olarak nitelendirilir'
Agtkqasr, ur iqeri$i ne kadar fazla
olursa tahribat dtizeyi de o derece
btiyiik olur. Her taraftaki kok-ur
popr.ilasyonlarryla ilgili daha fazlast
t.rnu b".ttur belirtilerin sistematik
olarak saptanmasryla onlenebilir'
Toprak nematodu ilagh tedavilerinde
veya kokuruna daYanrkh bir
konukqunun kullanrmr hakkrnda
karara ihtiYag duYuldugunda bu
bilginin de$erliligini kanttlamtgilr'
Bir gok devlet r-iniversiteleri ve tanm
kuruluglarr, qiftgilere bu problemleri

degerlendirmelerinde

taErmayan. Kimi zaman

Yol
inEaatrnda, kimi zaman baraj, ev-vs
nedenlerle yok edilir tarihi eserler'
Kim bilir kaq Belkrs kaq HasankeYf
yok oldu bu gtine kadar' Ve Yok

F{AIANKEYF

olmakta.

durum
$imdiki zamanda Yaqanan
kendi
tarihin
de
belki
ia kim bilir

EE

dogal aktgr iqerisinde

(rizerinde

dtiEtinmelerinde) yardrm etmek iqin
bir nematod tavsiye servisi onerilir'
Tarrmsal danrEmanhk firmalan da
yine mevcuttur. Dtizenli olarak ahnan
ve incelenen toPrak ve doku

ornekleri, mevcut bitki

tkmffirm:n,

Paraziti

Savaglar bunun igin
dr.inyanrn gelece$i bu

mticadele uygulamalartntn tizerine

oturtuldu{u gerekli bir temel
olugturur. IPM'in ige YaradlStnt

Ttittin

kalanlartnt.

Longmans, NewYork 7645

Kim bilir belki su daha iYi korur

Henks ve Collins, W,K,1983, Flue
cured ttittin tiretiminin prensipleri

-

- Yazarlar tarafrndan basrlmrgtrr'

mlgtlr)

tarihin antlartnt.

NC

358 saYfa
- Lucas, GB,. CamPbell, CL ve Lucas
L, T. 1985, Bitki Hastahklanna giriE'
Avr Basrm $irketi, WestPort, CT 3135

- (N, T

Ytizden

Sa$hga, egitime, sanata aYrrlan
ciaenet<teri toplasanrz bir adet batrk
gok
banka etmeyen bu tilkede daha
Hiq
gider'
tarihi eser kaYboluP
gelir
nesil
bir
bilen
olmazsa krymet
belki ilerde yeniden ortaya qrkartr

gerekli oldugu agrkhr.

*

qrktYor'

tr-iketiliYor.

dtigtinceli insanlar gorebilir' DoSru
uytulamasr iqin IPM'in tam bilgisi'nin
Segitmig Referanslar

insanoglu denilen Yaratrk
sahip olma iqgtidtistintin
peginde ne kendi cinsinin
yagamlna, ne do$al Yagamln
srireklili$ine saygl duyuyor' "Ya
benim olsun Ya da hiq kimsenin"
mantr$r silip sr-iptirtiyor ortahgt'

nematodlarln sayl ve qegidi tizerine
gr.ivenilir bilgi saglar. Bu, nematodla

- Akohurt, B.C. 1981'

Yer

alan srradan bir olaylar cirgtistidtir'

Powell taraftndan hazrrlan-

Brrakrn HasankeYf ve Belkrs sular
altrnda kalstn. Qtinkti grkarrlanlann
gahnan
grkmadrgt
tarihsel delerlere sesimiz

ne oldu{u ortada. Bunca

icin btraktn bari bunlar
24

sulartn

HER nGnctN qtintiGti
OztixoeN oLuR. "

"

PIR SULTAN ABDAL

TUTUN EKSPERLERI
DENNEGi

aUlrrHi
sihirli sdzc0g0 yine bildik bir beste
"Kemerler biraz daha srkrlacak".
Anlagma taahhrjtlerine gcire Tanm

Qiftginin yagamlnl qcikerten, onlann

yoksulluk ve hatta bir bdltimti igin
aqhk srnrrrnrn altrnda yagamaya
mahkum eden bu politikalarrn

Oreticisine verilen Sribvansiyonlarrn

kademeli olarak kaldrnlmasr,
tanma drigrik ticret gibi taahhtitler
qiftgiyi daha da yoksullagtrrarak
periqan ve garesiz duruma
getirecektir.
Izlenen yanhg ekonomik politikalar

sonucu ekonomi

tamamryla
IMF'nin eline teslim edilerek yeni
bir duyun-i umumiye ilan edilmigtir.

sonuglannr (DlE) verileri gcizler
cjnrine serdi. Igte giftginin iginde
bulundugu durumdan bazr kesitler.

MARr AYr iTiBARiym Cirrcixix elixe cEgEN niynrlhRIN ARTIS ORANLARI
Yilbagrna

Mazot fiyatlan ve diser girdi fiyatlarr
%

100'rin rizerinde artmasrna

ra{men, hrlikiimetin tarrm taban

fiyatlarrnr, enflasyon hedefi
do!rultusunda %25 oranrnda

bagh oldugu da bilinen bir gerqek.

Ontimrlzdeki 3 yrl mevcut program
qerqevesinde,
taahhritlerin
iqeriSinden de anlagrlacagt tizere
qiftqinin gelir seviyesinin bugtinden
de daha aga{r inecegi
g6rrilmektedir. $imdiye kadar
kemer srkmanrn her dcinem bir
Qiftqi Tljrkiye'de son 27 yrln en kot0
dcjnemini yagryor. Qrinkr.i Tr.irkiye'de

belirli bir tarrm

politikasrnrn

olmamasr, tanm politikasrnrn gtinlilk
olaylarla ydnlendirilmig olmasr qiftqiyi
Ttirkiye'nin son 27 yrhnrn en kcitli
dcjnemini yagamaslna sebep
olmaktadrr. Bilindigi gibi 50 yrl iginde
IMF ile 6. Stand-by anlaqmasrna
varrldr. Her defasrnda oldugu gibi yine
istikrarr yakalama ve dtiz[ige gtkma
hedefleriyle takdim edilen anlasmanrn

yolunu bulan qiftgi igin, bu program
dngortilen hedeflere varabilecekse

o/o

Genel Tanm

9.1

Tarla drtinleri

8,7
9,0
12,8

Hayvancrhk

Enflasyon

artlrmast, IMF'ye verilen niyet
mektubunda tanm desteklerinin

kaldrrrlacagr, drigtik faizli
kredilerden vazgeqilecegi taahhtit
edilmektedir. Diger taraftan da
Tanm reformu raporunda Tarrm ve
hayvancrhlrn bittigi, tanm
r.ireticisinin zor gartlar alhnda
yagadrSl vurgulanrp Tanmrn
desteklenmesi gerektigi betirtilip
aksi takdirde Trirkiye'nin
Avrupa'ntn agrk bir pazan haline
gelece(i anlatrhrken IMF'ye de bu
kesime verilen siibvansiyonlann
kaldrrrlmasrnr sahk vermektedir.
Qiinkti IMF'nin verecegi kredinin,
verilen taahhritlerin uygulanmastna

Giire;

Mart 1999'a Giire:
Genel Tanm
Tarla dninleri

o/o

40,5

Hayvancrhk

36,9
44,5

Enflasyon

63,5

12 Ayhk
Ortalamaya Giire;

o/o

Genel Tarrm

47,O

Tarla drtiirleri

39,1

Hayvancrhk

Enflasyon

75,8

Sonug olarak;

. Bir yrl iginde mazot fiyatlarr yrizde

190, gribre ve di{er girdi fiyatlarr
%100'den fazla artmrg ohnasrna

ragmen, IMF'ye verilen
gergevesinde

sciz

destekleme

kapsamrndaki tarrm rirr.inleri taban
fiyatlarr, % 25 ile stnrrlandr.
. Qiftginin alacagr pegin
cidenmiyor, zamana yayrldrgr igin
enflasyon igerisinde eriyip gidiyor.
. ig borglanma faiz oranlarr % 35

drlizeyine d0gtrigrj halde, Ziraat

bir mahiyete Bankasr tarrm ve hayvancthk kredi
sahip olsa da ufkun aydrnhk faizleri, alanlannr bunun dahi
katlanmaya deSer

olaca$rntn, bundan oncekilerde
oldugu gibi bu programrnda yeni
bir Stand-by'a ihtiyaq duyacak hale
gelmeyeceginin bir garantisi yok.
Uzmanlar ise bu adaletsiz
politikalann degiqtirilmesi halinde,
Ttirkiye'nin tanm alantnda yabancr
rilkeferin pazan haline gelecegine
dikkat gekiyorlar.
25

rizerinde belirlenecek. Tarrrn
tireticisi, tefeci ve aractya mahkum
edildi.

.

Rantiyeciye katrilyonlar
aktanlrrken, cizel sektcirtin karlan
oluruna brrakrlrrken, tanmr ve ranm

[ireticilerini desteklemeyi tilke
gtindeminden qtkarmak hedef
haline dcintigttinjldr,i.

TWUN EKSPERLERI

oenneGi

g0lrexi

sonra Katolik kilisesi merkezli
tirristiyanhk, arkastndan islam
lmparatorluklarr ve Osmanh
imparatorluklart heP bir "cihan
sistemi", "cihan imParatorlu$u
olma", bu gtinkii deyimiyle dtinyayt

kendi egemenlikleri

alttnda

"ktiresellegme" peginde kogtular'

kOresellesmenin bu

olumsuz

agr$a vuruyor'
KrlreselleEme stirecinin ana
g6stergeleri artan iiretim ve

ydntinti

teknoloji. Ancak BM RaPoru bu iki
ana al,anda geligmelerin ktiresel

olmaktan ziYade birkaq

zengin
rllkenin tekelinde oldu$unu ortaya

Drinya tiretirninin

Kapitalizm tarihin sahnesine koyuyor. Omegin
25 iilke
qrktrgrnda bir Yandan feodal % 77 si, sanaYileEmig Sadece
pargalanmrghklara son verdi' Di$er
devletleri gekillendirdi' Sermaye ise
uluslar arasr karakterinden dolayt
higbir srnrr tantmadan dtinYada
kapitalizmin bir dtinya sistemi olma

idiiasrna onemli bir Yer
Scimtirgecilik

Antik filozof Parmenides varltk
kavramtnt "bir" kavramrYla
ozdeglegtirmig ve varh$rn "boltinmez'

degigmez, stirekli" oldu$u fikrini bu
kavramla anlatmlgtr' Yine ona g6re
varhk, bu dzelliklerin zorunlu sonucu
olarak ktife biqimindeYdi' KOre;
hareketsiz, bdliinmez, tamamlanmtg
ve de{iqmeyen varhSrn imgesiydi'
Gtinrimtizde "kiiresellegme-globalizm"
kavramt Parmenides'ten buYana
ktireye ytiklenen anlam tagtmaktadtr'
SSCB'nin da$rlmasrndan sonra
dtinyanrn toPlumsal ve siYasal
bakrmdan geligmesiz durgun ve

hareketsiz hale geldi$i <ine
siirr.ilmtigttir. Srnrflarrn ortaya

qrkmastndan buyana tarih sahnesine
irkan her sistem kendini ebedi'
insanhfrn kegfetti$i son ve idealist

sistem olarak ilan etti' Tarihteki ilk

btiytik imParatorluk olan Roma

lmparatorlufundan baglayarak belli
Uagtr btiYtik imParatorluklar'
toplumsal bir sistem olma

iddiasrndaki HrristiYanhk ve
Mtisliimanhk ile kendilerini bu
dinlerin Yaylclsl ilan eden

imparatorluklar kendileri ile birlikte
artik "tarihin sonuna" gelindigini iddia
ettiler. Kendilerinden cincekilerin ve
kendi drgrndakilerin barbar' kafir'
batrl, tercirist ilan edip kendilerini
insanh$rn en son ve en ileri temsilcisi

olarak-gosterdiler. Dolayrsryla kendi
egemenliklerinde dtinyanrn ebedi bir
banEa, refaha, adalete kavugaca$tnt

ilan ettiler. Roma imparatorlufu'

tarafindan gergeklegtiriliyor'
ABD'nin dtinya tiretimindeki payr

27'dir. TtirkiYe'nin ise

tiretimindeki

PaYr binde 7'

kime Yaradr$t
irdelendi$inde zenginler ve yoksullar
arastnda agrlan uqurumun son

Krireselleqmenin

verdi'

kapitalizmin
ilk aract

ktiresellegme denemesinin
olarak uYgulandt.

Tekeller de kaPitalizmin uluslar

arasl olma niteli$inin

somut
ve
Ulus
ifadeleri olarak bigimlendi'
kar
Olke grkan tarxmayan tekeller
peginde kogarken ulus, din, dil'

mezheP ve , milliYet

%

DrinYa

farkt

gcizetmediler. Bu uluslar arast olma

yrllardaki geometrik btiytime htzt ve
tiretim tekelleEmesinin kalkrnmakta

olan Olkeler iqin haYati

onem
yaganlyor
tagryan Oretim dallannda

olrnasr bize fikir verecektir' 1960
yrhnda dtinYanrn en Yoksul ve :n

zengin begte biri arasrndaki gelir
oranr 1'e 30 iken, bu oran 1990 da
60'a, 1997'de '74'e grktr' Zengin-

bu denli
ozelli$i, dUnYanrn btittiniine yoksul uqurumunun
bagh baEtna
egemen olma iste{i, dtinYantn briyrimesi,
Bu garprkhk
y-niden PaYlagtmrnt gtindeme dtiqtindtirtictidtir.
ktiieselleqme stirecinin ortak
getirdi.
oluP
teorisyenleri ve deSerler tizerine kurulu
Ktiresellegmenin
propagandactlarl kriresellegmeyi'
Lurrg,., demokrasinin, refahtn'
adaletin
arasl
uluslar
kiiresellegmesi, btittin diinyada
gegerli olmast olarak tammladilar'
O,i.tyu pazarlartntn btittinlegme
stireci 1990'larda btiYtik ivme
kazandt. 1991-1997 ytllarr arasrnda
100'den fazla iilke uluslar arast
ticaret ve Yabanct sermaye
dtizenlemelerini yenileyip, degigen
olqtilerde de olsa dtinYa Pazanna
girdi. Bu stiregte tiretimde ve kiqi
Lug,t u dtiqen gelirde artrg oldu'
Ancak kiiresellegmenin olumlu bir
sonucu gibi gcirtinen bu durum
tilkeler arastndaki paylagrmrn eEit
olmamast nedeniYle olumsuza
dciniigtiyor. Katrhmcr ve gok aktOrlLi
bir dtinYa Pazan Yerine, birkag
zengin tilkenin ve ticari kurulugun
hakim oldu$u [retim tekelleri
yaratryor. "BirleEmig Milletler
kalkrnma Programt"ntn hazrrladr$t
"1999 insani Kalkrnma RaPoru"
26

olmadrgr konusunda ciddi endigeler
dogurmaktadrr. tiretim alanlannda
yugunu.t olumsuzluklar bu endigeleri
daha da k6rtiklemekte, DtinYa
iiretiminin ttimtinti neredeyse topu

topu 10 qok .. uluslu girket
yonlendiriYor. OrneSin tarlm
ilaglannrn % 85'i sanaYilegmig

tilkelerde yerlegik toplam 10 firma
taraflndan r.iretiliyor' Birqok tilkede

yaganan yoksulluSun bu sektordeki
iiyit politikalanna ba$rmh oldu$u
bir gerqek. Kr'iresellegme stirecinin
yr.icelttigi ekonomik etkinlik ve
verimlilik prensipleri, aqhk veya
yoksulluk gibi endiEeler tagrmlyor'

Sot o.t yrlda artan gelir ve tiretim
garprkhklan, Birlegmiq Milletler

Kali<rnma Raporundan ve ona iligkin

bazr yaziardan bir taktrri veriler

aktarahm;

- Geligmekte olan tilkelerde 1 milyar

300 milYon kiqi temiz sudan

yoksun,
-

840..tilyon insan aqhk slntnnda'

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi

eULrrHi

-

1,5 milyar insanrn grin.J< ce..:

.

dolardan az,
- 80'den fazla r.ilke 10 r'ri o:cesrr,ier
daha az kiEi bagrna gellre sah:c
- Ilkokul qagrndaki i cocu<ia: biri
okulsuz,

-

Dr,inyada

en varlt<i: 200 kisinin

serveti, dr.inya n0fusunun
toplam gelirinden

:

:

41'nin

iaz1a.

Rapor kalktnmakta clan ulkelerin
kr-iresellesmesinin sundu$u
nimetlerden vararianabilmeleri icin
belirli bir egitim duze;'ini. \'asam
kalitesini yakalamrq olmalan gereQini

vurguluyor. Ancak artan kdresel

rekabet ortamr iginde kamu
harcamalarrnrn ciddi bigimde

daralmasr, e$itim, saShk, bakrm, gibi
temel hizmetlere ve dolayrsryla insan

faktcjruine gerekli

F

Ofteligdzled,
Kan br)rum0g.

Hrs,
Insanhgr 6ldrirmrig.
Sevdalar,
Sevdalar sahafurda,
ki toztu kapa$r arasnda.
Sevdalar,
Sevdalar san&kta,

Naftalin kokan yazmalann oyalanrda.

yatrnmlarrn

yaprlmamasrna yol aglyor.

Devlet biitgelerinde egitime

ve
saghga aynlan paylarrn biituin drinya
tilkelerinde azalmasryla, son yrizyrl

iginde ortadan kalkmrg yada iyice
azalmlq olan bu alanlara ayrrlan
fonlarrn dtigmesine yada ttimden
kaldrrrlmasrna paralel olarak yeniden
artma egilimine girmig bulunuyor.

Sonuq olarak;

YUregim agnyor, aqhktan.
gryu doymadan, yagamaktan.

kriresellegmenin

propagandacrlannrn baghca dayanagr
olan iddialar; evrensel banEln.

demokrasinin yaygrnla5maslnln.
refahrn biitrlin tilkeler ve toplum

Sevdalar,
Sevdalar albrimlerde,
Solmug fotograflann,
Krvnm kvnm uglannda.
Sevdalar olmadan ya$amak zor.
Yagamak zaten getin.

@gsmemil

Giiliimsemek

Krsacasr bang. adalet. demokrasi.
ancak

igsizlik, sendikasrzla5trrma.

achk.

yoksulluk, egitimsizlik. k6Ee
donmecilik, bilimin-sanatrn ve
estetigin deger ka-v"betmesi.

ixsnx

n'hhaba diyen yeni grine.
Nasrrlagmq y0regi yumugatmak,
Bakrglarla.
Sevdalar oldukga;
Gurbet olmayacak,
Yeryrizilnde.
Sevdalar oldukga;

Solmayacak,
Bebelerin gtihicrikleri.

l- Prof. Dr. izzettin ONDER. "Ktireseliesmenin
Perdelenmesi" Evrensel. 27.02.2000
2- Yegim ORUQ, "Kriresellegme, Tekelleqme
Cetirdi" Milliyet, 31.07.1 999
3-

Aydrn qOBUKQU.

Sevdalar oldukga;
Susacak,

Analann agrtlan.
Srmsrkr tutun sevdap,

Avuglannuda,

"Kireselleqme-

Smskr.

Kapitalizmin Son Qrghgr"

4- Umur TALU, "Diinyanrn Binbir

Hali",

Milliyet, 03.12.1999
5- i.Sabri DURMAZ, "GloballeEme-6zellegtirme

Krll kahvesi
Anlatmak iqin babamr
Oturdum bu qiirleri yazdrm
Yetecek mi scizctiklerin
gLicLi

k&y,

Keramet;

uyugturucu, mafya krireselle5mistir...
KAYNAKLAR:

olamazsrnrz.
Sevket TEZEL

muduluilu ammak,

bu tezin
savunucularrnrn da
inkar
edemeyecegi bicimde ortaya

refah, kr-iresellesmemis:

Kalrrsrnrz.

Artrk kussanrz da

Umudu yitirmeden ya:amak.

Blrbebenin avudaxda

grkmrgtrr.

geperleri,
Srnrrrnrz eninde
sonundaki.
O vakit,
Ya qatlatrr grkar,
Krrarsrnrz burnumuzun
diregini.
Ya da
Yediklerinizde bof ulur,

Yagamak yrirek ister.
Crizel olan adam gibi ya$amak.
Bir gladyator gibi mesela;
Qaresizligi hissetmek,
Ama mertge savagmak,

tarafrndan paylaErlacagrnrn ttimriyle

yalandan ibaret oldugu

Lafrm fareleri
Durman, yiyin
Kim tutar sizi.
Degil mi ki la{rmrn

Bir omre yayllan insanr
$iirsel bir imgeye
donrigtrirmeye
Trirktilerle vurur cizlemlerini
Sevdasrnr tabakadan
sarardl
Bir ayrngacr dikkatiyle
Krz saqrna benzer
Bir tritrin mtiydti yaktrgr
Ttitrine benzer bir krz
sagrmrydr
YtireSini yakan.
Hidayet KARAKCIg

$aban

cdRcAN

ve Esnek Qahqma"
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23.06.2000

- Mug

"Ateg Mektuplan"

TUTUN EKSPERLERI
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itk oltim tehlikesini bir dagtn
etegindeki ttittin tarlastnda

ya€aml€tl, daha cimtir taksimetresi
qahgmaya baElaYah 40 giin bile
olmadan. Qakallar aqhk gtidtileriyle
onu koklamaYa baqlamrElar,

annesinin haykrrrEr ile de korkarak

dagrlmrqlar.

zaf al

ona

verememiglerdi.

kapayarak aglamrqtr. KararmtE
olan etrafrna baktrgrnda korkudan
hah-isinasyonlar gcin-iyor, minicik
yiiregi korku ile tirperiyordu' Sesini
duyan komEularu ahP onu evlerine
gcittirmr.iElerdi de onlann gocuklart
ile oynayarak avunmugtu' OYsa
annesi, babasr ve bebek olan
kardeEi o strada tr-ittin tarlastntn

Daha ytirtimeYi bile bilmeYen bir
bebek iken en btiytik zevki' trittin
tarlasrndan evlerine bisikletle giden

niriiNLE

babastntn arkastnda

seYahat
etmekti. Bisikletin sepetine binen

annesinin srrttnda kundakla
giderken rtizgartn verdigi o

bitmesini hiq

$EKiLLENEN

veriyor, annesinin
BaErna gelen

BIR

istemedi$inden

seyahat bitti$inde ortaligr velveleye
yoluyordu.

o

zevkin

saglarlnt

ilk kaza tlitlin

tarlasrnda meydana gelmisti Henriz
iki ar lrk bile deg:.Ci =::'es' "'e
da lrp onu u n LI.a i s. c;< a: g;: e s 5 ':
saat icinde taze ciltli r r-rz0n0n bir

HAYAT

tarahnt Yakrvermiqti.
ilk yazr Yazmayt da hentiz okula

baglamadan tr-itr"in denklerinin

aynasrndaki btiyrik puntolu gazete
yazrlanntn tizerinden kr-igtictik eline

srgdrrdrSt iki tarafi da agrlmrE
kurgunkalemiYle geqerek
denemiEti.

Tespite gelen eksPeri haYran
hayran izlerken bu manzaralar

haflzastntn bir

kogesine

nakEolmaktaYdr.
Babasrnrn iqtigi Gelincik sigiarastntn

vazgeqemedi$i
kendisi
Tabanrnr
oyuncaklanydr.
da
kaPagrnr
oyuncak YaParken
oYuncak
kutuYla
kardeEine veriP

kutulart

araba niyetine oYnuYorlardr'

itt< odrillerini ttitiin

Dr.inyaya gozlerini

biter "

" Adam diksen

denen topraklarda agmlEtl'

Orast igin "Da$lartndan

Yag

ovalanndan bal akar " da diyorlardr'
Incir ve zeytinle kopmaz beraberlikleri

oldu$u gibi gehrin kenarlanndaki
tarlalarda ekimini yaptrklarr ttittntin
de ailesi igin btiyiik dnemi vardt' Keza

onun igin de vardr ve hayatrnrn kalan
krsmrnda da heP olacaktt.

dizmesi

karqrhlrnda aldr heP. Aldrgr 25
kurug ne kadar da tath geliYordu
ama, kr,iqrictik ellerinin eme$i
olarak. Bu ParaYla satln aldrgt

gekerli leblebi tozunu

Yerken

parmaklarrnr da YiYordu adeta'

ilk br,iytik korkusunu da ttittin
yaEatmrEtr ona. Bir gtindtiz
uykusundan uYandrgrnda akEam
oldugunu gormtiqtti. Evde kimseyi
bulamamrE ve soka!a frrlaYtP
ytiztinti evlerinin bahqe duvartna

katranh havastnt

teneffr'is

etmekteydi.

en btiYr'ik
facianrn bir mfisebbibi de ttittin
olinuqtu. Bir zamanlar onlartn da

Mahallesinde Yaqanan

oturmuq olduklan evde YagaYan
ttitr-incti ailenin 7 ferdi tt'ittin
tarlasrndan gelip, ttitr-intin eskittigi
bir bedenin sahibi Yagh ninenin

hazrrlamrg oldugu

bcirekten

yemiEler ve olmr-iglerdi Cunktl nile
gozleri i'"'i gorre:-:- :lr Dorec"
: aa

:a-.:.:::::: :-:*:'

iirsektisiti ile

t.s.:::..s--.

Ta::-.e::e s-::.-: sa:inai'a ilk defa
ba5ladlglnoa da

iir rnL.isterisi

Eehrln

kenannda bulunan tarladaki tllttin
ekicileri olmugtu' Katranh ellerder'
para almrq , onlara sabah kahvaltls
olacak simitleri vermigti'

Ailesinin geqim kaYnaklanndar'
baqlrcasr olan tritr-ine bazer'

ktzmryor da degildi

hani
mtijdeleyen
Sonbahann geldigini
ya$murlar Ytiztinden Yarrm kalan

oyununa evlerine bitiEik ve bir
duvart olmaYan damda devam
etmek istiYor, ancak oraYr tuittin
denkleriyle paylaEma zorunlulu$u
boynunu br.ikr-iYordu'
BaEka yonden de krzryordu ttittine'

Annesini hem kendisinden iki Ytl
sonra doSarak Pabucunu dama
atan kardeqinden, hem de ktrtm

ddneminde kendisinden

aYlran

trituinden krskanryordu. Halbuki o
daha kr-igticr.iktii ve annesinin ttittin
kokulu ellerinin okgamastna ne
kadar da muhtaqtt.

Tarlada annesinin

kuca$tnda
olmayt
yerinde
krnlmrg pastallann
onlart
da
nastl
istedi heP, annesi

ihtimamla tutuYor,

nazikqe

kelterlere yerlegtiriyordu' Yavru
kangurular gibi annesinir
kuca$rnda olmaYr istedi zaman
zaman.

rUrUru exspentrRi
oenrueGi

eULreNi

Annesi ise o gtinlerini ra',:;.a::r.rgelecegi karqllrgrncia :e:a e:.;::
ileride kendisine c:nr.ez ag..lar
verecek romatizma iiie'jy'.e :arkrnda
olmadan tanrsrvo:d;. \';llar sonra
belki nispeten pi5man olacak
"Evladtm durll'a malt iqin
kendimizi heder etmigiz. halbuki bu
kadar )-lpranmaya hig de ltizum
yokmu5' diye hayrflanacak;
her yagh gibi "Genqli$inizin krymetini
bilin" geklindeki genqlerce
umumiyetle tutulmayan o klasik

I

kurulu

toPlantt

Orhan OZET'in de

katrldrgr
cizellegtirilmesine ycinelik gahgmalar, yeniden

toplanttda TEKEL'in

yaprlanma ile ilgili kanun tasartst
oncelikle ele ahnan konular olmug

ve karqrhkh gcirtig

ahgveriginde

bulunulmugtur. Ttittin Platformunun
geligmeler kargtsrnda nastl bir tavtr

sergilemesi gerektigi de masaYa
yatrnlmtg ve bazt etkinlikler
planlanmrgtrr.

6gridri verecekti.

Okul cjncesi gagda oldugu ve evde
yalruz kalmak istemedi$i igin srk srk

AKSIYON

onu da tarlaya gcitr,irtiyorlardr. Orada

3 - Ydnetim Kurulu r,iYelerimiz

Ahmet Hamdi GdMdQ,

Ozcan

NAZLIM ve Oktay QELiK'ten olugan

bir heyet 26-30 Mayrs tarihleri

da orijini olan toprakla kaynaEryor,

arasrnda beE gtin sr-iren bir DoSu ve

gegit qeqit bdceklerle tanrgryordu.

Giineydogu Anadolu gezisine
qrkmrqlardrr. Mrg, Bitlis, Batman,
Diyarbakrr, Adryaman ve MalatYa
illerini kapsayan gezide Yonetim

Gtinler harman oldu ve briytidii.
Emsalleri hptan, mtihendislikten,
hukuktan dem vururken o bir yrl cince
eksper gocugu arkadagrnrn kafasrna
soktuSu tritrlin eksperli$ine takmrgtr.
Kim bilir belki de o ilkler onu bu grine
ahgtrrmtglardr.

tiyeleriyle

yapmrglardrr. Onursal Bagkanrmtz

kurulu tiyelerimiz buralarda gahgan
meslektaglarlmlzln sorunlartnt

v6nnrim Kqnulq

yerinde incelemig, Ytjz

Ytize

gcinigmeler yaparak sorunlar ve
goziimlerine ycinelik de$erlendir-

Heyecanla bekledigi gtin gelmigti. O
grin onun igin her zamankinden daha
melerde bulunmuqlardrr.
farkh ve heyecanla endiqenin sarmal Ybnetim kurulumuz MaYrs-Haziran Gezinin tamamlanmastyla geri dcine
oldugu karrgrk duygularla baglamtqtt. aylan igerisinde yapttgt seyahat ve heyet tespit ve delerlendirmelerini
Kalkrp beklenen gazeteyi almak igin katrhmlarla mesleSimizle ilgili bir rapor halinde Yaprak Ttittin
gargrya gitti. Bayie vardr$rnda merakh konulardaki faaliyetlerine devam etti' igletmeleri ve Ticareti Mtiessese
gcizlerini diktigi gazeteyi eline aldr, Bunlardan baEhcalan,
Mtidtirhi gti ne sunmu gtur.

aradr{rnr buldugunda oYle mutlu
olmugtu ki, o gtine kadar oYle bir
mutluluk tatmamtstl. Beklenti ve
endige yerine yogun mutluluga terk
etmiqti. TtittinLin ha1'atrndaki I'eri
onun iqin qok ho5 bir baskalastm

I -

Yonetim kurulu tiYemiz Ozcan
NMUM mayls ayl iqerisinde iki kez
Ankara'ya gitmig ve 1999 tirtinti
destekleme kararnamesi ile ilgili
agmrg oldugumuz davayr takip etmig,
geqirmiEti.
avukatlarrmtzla gcirtigmelerde
Qtinkti tr.ittin eksperi olma ftrsatrnt. bulunmuEtur. Dava dosYasr tetkik
yani ekme$ini ttittinden kazanmantn hakimi tarafrndan incelenmig olup
bir baqka safhastnt yaEama Sanslnt karar iqin son aqamaya gelinmiE

4 - Yonetim kurulu

tiYelerimiz
CdMd$, Mehmet

Ahmet Hamdi
CEYLAN, Vakrf MERCiMEK

ve

Oktay QELIK'ten olugan bir heyet 13
Haziran tarihinde Tiittin Eksperli$i
Yriksek Okuluna bir ziyarette
bulunmug ve Mtidrjr Vekili Yrd. Dog.

Dr. Serpil 6DEN'le goriigmr-iglerdir.
Gcirtigmede okul - dernek igbirli{i ile
ay'aklarr
D6nerken
kazanmrgtr.
durumdadrr. Adli tatilin sona gerek o$rencilere gerekse meslek
gibiydi.
Elindeki
topraga basmryor
ermesiyle sonbaharda ttim topluluf umuza sa$lanabilecek
gibi
gazeteyi adeta bir zafer beratr
meslektaglanmlza mtijdeli haber katkrlar ele ahnmrstrr.
taglyor, elinde olmadan salhyordu.
verebilecef imizi umuYoruz.
5 - Ycinetim kurulu tiyemiz Vakrf
Tr.ittin onu adtm be adtm hayattntn
yortingesine oturacagl, maddi ve 2 - Ycinetim kurulu tiyelerimiz Ahmet MERCIMEK 16 Haziran gtinti
manevi olarak yaEamlnln hedefini Hamdi C(.iMdS ve Oktay QELIK 9 dtizenlenen Ttitrlin Eksperli$i Ytiksek
bulaca{r yere ta:lmlqtr sanki. mayrs 2000 tarihinde TekGrda-ig Okulu mezuniyet gecesine katrlarak
Yagamrnr fazlasryla etkilemiE olan bu Sendikasr Ege Bcilge $ubesi Bagkanr geng arkadaqlanmtzt dernek gatlst
unsur, bagka bir boyutta devam DoSan KARAYILAN ile beraber altrnda cirgtitlenmeye ve mesleki
edecek bu yeni hayatrnda da yerini ve istanbul'a giderek, TekCrda-ig grkarlarrmtz igin birlikte hareket
etmeye davet etmigtir.
Sendikasr genel merkez Ycinetim
onemini korumayt bagarmtgtt.
29

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

Ttittin, Ttittin Mamulleri, Tuz

ve

6zellegtirme Takvimi

igletmeleri Genel Tasartya gore; TEKEL, YaPrak
Yeniden Ttltr.in Kurumu Genel Miidtirltigti ve
Mtidtirltigtintin
r-izere 2'ye ayrrlacak'
Alkol

Yaprlandrrrlmasl ve Ozellegtirilmesi
Hakkrnda Kanun Tasanst " na gore,
ozelleEtirmede Fransa, JaPonYa ve

TEKEL olmak

Yaprak Tr,itr-in Kurumu

Gr-iney Kore gibi tilkelerde
uygulanan ve ulusal ve kamusal
kontroltin kaybedilmemesine cizen
gosterilen, bir btittin olarak halka
arz ve belirli srnrrlamalarla blok

BASINDAN

satrgr gibi yontemlerin uygulanmast

SEQMELER

cingcirr.ih,iYor.

Tasartntn genel gerekgesinde
devletin ekonomideki varh$tntn
btitge agrklannr btiyuitttigti, Pazar
ekonomisinin igleyigini ve rekabeti
engelledigi ifade edilerek, "Bu

TEKEL

aksakhklara ilaveten, memleketimiz
agrstndan geleneksel uygulamalann
stirdr-irtilmesi Dtinya Ticaret Orgiitti
ve AB kurallarrna aykrrr dtiSmekte'

ARZ

HALKA

DB ve I.\iF 9t.>' *;:-''ls'=: a
..isk..e::e :=s.:.. s::-- 3: ?

EDiLECEK

Tekel, halka

atz

ve

beli:li

Ka:S..=S.

::-3:::2: : :e:"-'

srntrlamalarla blok satls !'onteml)'le

ozellegtirilecek. Tekel'in leniden
yaprlandrrrlarak ozelle5tirilmesine
iliEkin yasa tasansl. Devlet Bakant
RtiEtLi Kaztm Yucelen imzasrYla

Tekel'e 6zgii Model
Tasartntn gerekqesinde 137 yrldtr
tilkeye hizmet veren bu kurulugun
genel cizellegtirme modeliYle
dogacak
y,.it.itr.il-"tinden

sosyal taraflann gorilglerine sunuldu'
Tasanya gdre, Tekel'in yaprak ttittin

saktncalart gidermek amacrYla
Kuruluga '6zg:d bir ozelleqtirme
modeline ihtiYaq bulundulu

riretimi altmt ve
boltimti "Yaprak Ttittin .Kurumu
Genel Mtidtirlti$ii " olarak aynhp
ticaretine iligkin

kamu hizmet alant

anlattldt. Tasanda

igerisinde

ozellegtirme yontemi

brrakrhrken; Ttittin Mamulleri, Tuz ve
Alkol igletmeleri Genel Mtidtirltigti ve
bagh ortakhk ile lqtiraklerin Tekel'e

96rev alantna giren

konularda

verimliligin artmasl, serbeFt
rekabetin tesisi ve sermaYenin

bagh anonim qirket

haline
d6ntiqttirtilerek mtilkiyetin devri

oz elle E-ti rilme si
suretiyle
amaglanryor. TasartYa gore Tekel
btinyesinde toplanacak girketlerin
sermayesi A, B ve C grubu olmak
rizere 3'e aynlacak. Yr-izde 35'lik A
grubu hisse Tekel'de kahrken, ytizde
30'luk B grubu hisse gahEanlar ve
ktigtik tasarrufqulara, ytizde 35'lik C
grubu hissesinin ise her ttirlti
6zellegtirilmesi
y6ntemle .

yaprlabilecek.

Kamu kontrolii elden
brrakmayacak
Finansal Forum'un ele geqirdi$i

hedeflenen

ile kurulugun

tabana yayrlmasrnrn amaglandr{tna
da dikkat gekildi' Tasartrun Anayasa
Mahkemesi'nin son iptal kararlart ve
gerekqeleri dikkate allnarak
hazrrlandrgrna dikkat gekilerek'
Tekel Genel MtidtirltigLi hisselerinin
satrEa sunulmast iElemlerine
mtidtirltigtin cjnerisi ve bakanltgtn

uygun gortigti ile

baglanacagt

belirtildi. Tasarrda satr€a sunulacaK

hisselerin blok sattg ve sermaYe

piyasalannda ne kadartntn ne
qekilde satrlacaSrna ve ktiqLik

tasarrufqulara ayrtlan hissenin ne
oranda satrlaca$tna Bakanlar

"

Kurulu'nca karar verilecegi belirtildi'
30

Genel

MildrirlliEti ile yaprak ttittin tiretimi'
ahmt ve ticareti kamu hizmet alant
igerisinde brrakrlbcak. Ttittin, Ttittin
Mamulleri, Tuz ve Alkol iqletmeleri
Genel Mtiduirltigti'ne baglt
pazarlama ve da$rtrm Sigara Sanayi

igletmeleri, Tuz Sanayi ve Alkollti
iqkiler Sanayi Mtiesseseleri TEKEL'e
baglanarak anonim girket haline

dontigttirtilecek' Her iki kurumun da
Merkezi Ankara olacak' $irketlerin

sermayesi A, B ve C gruPlartna
aynlacak. Sermayenin yrizde 35'ini
teEkil eden A grubu hisseler TEKEL'
ytizde 30'unu teEkil eden B grubu
hesseler ktiqrik tasarruf sal::le:i'
TEI{FI
I LI\LL

.S:-.

l.ac
- "=

:::e
=t.

'z
:.-l-.-S =::. :Z--..':: a'a:-lna glren
:2:.:s3 -:-:. -:e::c:leri. meslek
xLrr.:s.a:ca kurulan Eirket \ e
kooperatifler ile Tekel QahEanlar'
DayanrEma Vakfr'na, Ytizde 35

''

temsil eden C grubu hisseler ise he:
ttirhi vontemle cizelleqtirilmek tizere
ayrrlacak.

Kendi

Hisselerini

Kendisi

Satacak
TEKEL ve YaPrak Tuittin Kurumu'na
ait Eirket hisselerinin satrErna iligkin

iElemler 6lg, mr-ilkiyetine iliqkin
di!er ozelleEtirme iglemleri ise
f EXnl tarafrndan ytirtittilecek'
Hisselerin degeri uluslararast finans
ve sermaYe PiYasalannda kabul
gormtiE degerlendirme ycintemi ile
deger tespit komisyonlannca tespit
edilecek. Hisse satrEt halka arz, blok
satrE, yurtiqi ve YurtdrEl sermaYe
piyasalannda sattg, borsada sattE'
menkul krYmetler Yatlrlm fonlart
veya ortakhklartna satrE suretiyle
yaprlacak. Blok satrgta ihale gartlart
ihale tarihinden en az 45 gt"in once'
kesinlegmig ihale sonuglarr 15 giln
iqinde Resmi Gazete'de ve tirajt en
yr.iksek iki gazetede ilan edilecek'
Hisselerin blok satlgl ihalesinde
kapalr teklif usulii uygulanacak ve
nihai devir iglemleri Bakanlar
c:

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi

eULreNi

Kurulu'nca

on a i.. a:- a :3

ri.

Ozellegtirme kapsamricia :.sse.e:i:

'r

-::e 5,i r Kacak
-i-i mily'on nrifuslu iilkede

trim dtinya rizerinde aynr gekilde
sigara

de$erini tespit e:ir-.ei ::e:e :uketimi qok yriksek ve en gok da
'r e
de$erlendirme kc:---..si ::,\tarlboro marka sigara ttiketiliyor.
Bakanlar Kuru.u ::a :nai.ar'ran Ancak Kolombiya iqinde ttiketilen
hisse deQeri 0zerince: sa:s ve ihale Marfboro sigaralannrn Yo 60't rilkeye
iglemlerini l iritn-.ek 0zere ihale kagak yollardan giriyor. Sigara
komisyonu ol-,.rurulacak. 5 kiqilik kagakgrhgr ise, ABD'ye kokain

komisvon ilgiii bakanlrk, OlB, Hazine

kaqakgrhgr yapan mafya tarafindan

MtistesarlrEr. SPK ve TEKEL yriruitrihiyor. Ozellikle Marlboro

temsilcisinden olugacak

ve
komisy'ona OiB temsilcisi baskanhk

grinkri Kolombiya

Tasarrda 6ib'e EleEtiri

uyguluyor. Kagak sokulan sigara ise

Ulagtrrma ve Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanh$r'ndan sonra
TEKEL de, ihaleler iqin kendisi
komisyon olugturacak. Tasannrn
ge rek qesi nd e,
Anayasa

gok ucuza geliyor.

Uyugturucu mafyasrnrn en btiyrik
kara para aklama yonteminin de
sigara kaqakgrhgr oldugu biliniyor.

Philip Morris, gegen yrl temmuz

ayrnda Kolombiya

hrikr.imetini

agrkca suqlayarak, gtimrtik vergileri

nedeniyle

bu tilkedeki

pazarda

bir haksrz rekabete ugradrgtnr ilan etti.

baSrmsrzhkla gcirev yapmaslnln Ve girket, bundan boyle
oldukga griq oldu$una dikkat Kolombiya'ya sigara gcindermeyeqekilerek, "Delerlendirme ve ihale cegini duyurdu.
komisyonlarrntn antlan idare Kolombiya hriktimeti ise, Philip
drgrndaki kurulug temsilcilerinin de Morris'in sigara gcindermeyerek suni
igtirakiyle olugturulmastntn, srkrntr yaratttglnl ve Marlboro
komisyonlarrn etki altrnda kalmadan kaqakgrhSrnr daha da tegvik
gahqtrnlmastnr sa{layacak Eekilde edecegini savundu. 3 ay sonra
Philip Morris, Kolombiya'ya sigara
dtizenlenmistir" denildi.
sevkiyatrnr komgu rilke
Finansal Forum. 23

Venezuella'da tiretim yapan

C5.230C

isteyecegi belirlenecek.
Hiirriyet, 25.05.2000

REJi ooxemi
HORTLOYOR MU?
Sadullah USUMi

Onceki grin "Dtinya Sigarastz
Gr-inr-i"nii bir kez daha igimiz
srzlayarak yaqadrk.

Zira, Batrh tilkelerde

qegitli

kuruluglar sigaraya kargr

savag

verirken, ne yazrk ki Tr.irkiye'de tam

tersi gahgmalar yaprhyor. dstelik
devlet eli ile...

Ttirkiye'de tiryaki sayrsr 20 milyona

dayandr. Demek ki, qocuklan ve
bebekleri saymazsak, ntifusumuzun
yansrndan fazlasr sigara iqiyor.
Korkung bir rakam.
Diinyanrn diger tilkelerinde sigaraya
karEr ciddi cjnlemler ahnrrken,
Ttirkiye'de tegvik var. Tegvik, hem

Saghk Bakanr acr konugtu. Sigara
ile ilgili reklam yasaklannrn

delinmesini ve Formula f in
Ttirkiye'de yaprlmasr iqin stirdrirtilen
girigimlerin gok tehlikeli oldugunu

Qeqtigimiz grinlerde Kolombiya

ozel sektcinin agtn para kazanma
htrsrndan, hem de yetkili
makamlarrmrzrn Amerikan, ingiliz

kamu kurumlarr adtna Jose Manuel

Arias adh hrikrimet yetkilisi New
York
Federal Mahkemesi'ne Philip
kendi iirettigi Marlboro sigaralannrn
Morris
aleyhine kagakgthk davasr
kagakgrhsrnr yapmakla suqladr.
aqtr.
Dava
dilekgesinde Kolombiya
Kolombiya kamu kurumlarr. New
York Federal Mahkemesi'ne actrklan
davada, rinlti sigara tireticisinin,
uyugturucu mafyasrnrn kara parasrnr
da bu yolla akladr$rnr savundu.

Philip

fabrikasr aracthgryla yapacagrnr ve
boylece Amerikan mah olmaktan
clkarak y0ksek grimrr"ik vergisinden

PHILIP MORRIS'E SiGARA kurtulacagrnr ilan etti.
KAgAKgILICI SUqLAMASI Marlboro'ya savag
Kolombiya devleti ABD'nin en btiytik
sigara tireticilerinden Philip Morris'e.

Kolombiya devletinin

Morris'ten ne kadar tazminat

htikrjmeti,

ABD'den ithal ettigi sigaralara
ytiksek oranlarda gtimrtik vergisi

komisyonlarrntn tam

artrrma amacl gtidtiyor. Bu yeni
degil, yrllardrr stirtip giden bir dtizen.
yann gcirtilecek ilk durugmada

kagakgrhgr gok briytik gelir sa$hyor

edecek.

Mahkemesi'nin son iptal kararlan ve
gerekgeleri dikkate ahndrgrnda
OiB'in olugturacagr deSerlendirme

kagakgrhgr tegvik ederek, daha fazla
gelir elde etme ve Pazar payrnr

devleti Eu suglamalarda bulndu:
Philip Morris tist ycinetimi,
kaqakqrh$r kendisi organize ediyor.
UyuEturucu kagakgrlarrna sigara

satan girket bciylece milyarlarca
dolarhk
vergi kaqakgrhsr yaptyor.
ve kokain kagakqrh$rnrn merkezi
Ayrrca
sattrgr
sigaralann kargrhgrnr
olan Kolombiya'da devlet kurumlan
da
yollardan alarak
kagak
ile Philip Morris arasrndaki kavga
parasrnr
uyugturucu
akhyor. Philip
uzun stiredir devam edivor.
Dr-inyantn en btiydk kokain r.ireticisi

Morris sadece Kolombiya'da degil,

sciyledi.

hayranhftndan kaynaklanryor.

Saghk Bakanr acr konugtu. Sigara

ile ilgili reklam yasaklannrn
delinmesini ve Formula f in
Tr,irkiye'de yaprlmasr igin srirdtirtilen

girigimlerin qok tehlikeli oldugunu
sciyledi.

Bakanlrk temsilcisi Doq. Sefer
AYCAN da cjzellikle genqlerimizin
sigaraya baglamasrnrn cjnlenmesini
istedi.

Buna kargrhk, aynl

htikr,imetin

Tekel'den sorumlu devlet bakanhgr
btinyesinde ise sigara igenlerin

[g
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rurUH erspeRleni
oenHeci
euLreNi

saylsrnl arttrracak tasarrlar yandaqlar buldu. Ttitrin milyarlarca dolarhk tazminatlara
hazrrlanryor..
pazarlanmrzr ele gegirdi. Sigara ragmen. daha gok sigara satmak
Hazrrlanan tasan Devlet Bakanr fabrikalan kurdu.
Sigara iqin
kirli
amaglardan
Rtiqtri Kazrm YdCELEN imzasr ile pazarlanmrza ortak oldu...
vazgegmiyorlar. Son KOSTEBEK
sivil toplum cirgtitlerine ve ilgili qimdi katrilyonlarca liramrz yabancr filmi
sigara Eirket-lerinin
kuruluElara gcinderildi. Ama krzrlca qirketlerin kasalarrna akryor. Ttirk
kryamet de koptu... Yakrnda

frrtrnalar gengligi zehirleniyor.

Hastanelerimiz

esecek...
sigara yuizr-inden saShgrnr kaybeden,
Tasarr yasalaqrrsa Tekel'in kolu baca$r kesilen insanlarrmrzla
pargalanarak dzellegtirilmesi igin dolu.
baglatrlan qahgmalar sona ermiE Ama yabancr girketler hala kazanca,

kamuoyunu, hrikr-imetleri nasrl
aldattrklarrnr
aqrkqa
belgelemektedir
Sigaranrn kanser yapbsrnr bildikleri

halde bunu inkar ettikleri, sigara
daha gok baghhk, ahgkanhk yapsrn
diye kansere yol agan katkr
maddelerini tr-itrine eklediklerini film

olacak ve boylece Trirk tritr.in paraya doymadr. Doyuramadrk...
pazarlan Devlet Bakanh$t'nrn hazrrladr$l
tamamen yabancr girketlerin eline "Ttitrin, tritrin mamulleri, tuz ve ortaya koymaktadrr.
piyasasr, sigara, alkol, tuz

Yaprlan

gegecek.
alkol
igletmeleri genel mt-icadeleler sonunda Amerika'da
Trirk ttitrin rlireticisi, tiiccan, mr-idrirlrigiinOn
yeniden sigara firmalarr 369 milyar dolarhk
ihracatgrsr, ahcrsr, satrcrsr, yaprlandrnlmasr ve dzellegtirilmesine (Trirkiye'nin bir yrlhk milli gelirinden
Amerikalrlarrn, Ingilizlerin, dair kanun tasansl" Trirkiye'nin hem daha fazla,yada eger yrlda adam

Fransrzlann kontroltine girecek. Tr.irk sa$hk hem de ekonomik agrdan bagrna 6.000 dolar net gelirimiz
hr-ikrimetleri, Tekel veya devlet geleceginikarartacak.
olsa, erigecegimiz milli gelir rakamr
kuruluglarrnrn hiqbir konuda sdzr-i Hem fakirleEece{iz, hem cilecegiz...
kadar) tazminat odemel'e mahkum
geqmeyecek...
Tasarr kanunlasrrsa Tekel edildiier.
Cumhuriyet kurulmadan once TLirk parcalanacak. parcalan ozellestii'il- D0nku gazeteier bir kanser
tt-itr-in ilreticisinin ve tr-iketicisinin ecek. Zaman ieinde hepsi vabancr hastasrnrn da Marlboro'yu 20
kantnr emen, 60 bin yurttagrmrzrn girketlerin eline gececek.
milyon dolar tazminata mahkum
canrna kryan Reji doneminin bir Tekel bug0nk0 haliyle bile. 4 milyon ettirdigini yazryordu. ABD'de bu
benzeri yeniden hortlamrg olacak... ttittin tireticisini koruyabilen, ristelik geligmeler yantnda sigara ttiketimi
Yrllarca yazdrk, gizdik...
sigara igimini tegvik etmeyen bir hrzla diigmektedir. 1976-90
TUtLin ve sigara pazanmrzr yabancr devlet kuruluqu.
doneminde 620 milyar adet olan
girketlere teslim edersek, ESer, ortadan kalkarsa...
yrllrk
ortalama
sigara
teqvik edici gizli ve aqrk Qok deSil, birkaq yrl iqinde milletqe triketimi,1990'larrn sonun-da,450
kampanyalarla Tiirk genglifi zehire "Yandrm Allah" garkrsrnr sciylemeye milyara gerilemigtir. Odenen ytiksek
ahgilnlacak ve igici sayrsr katlanarak baglarrz.
tazminatlar, gerileyen'trike-timle
artacak...
ig iqten geqmeden, millet ve ilgili ABD pazarrnda para kaybeden
Tr-irk insanrnrn saghgr ve kuruluglar mallanna sahip girketler kayrplannr Trirkiye gibi
genglerimizin ve bebeklerimizin gtkmahdrr.
pazarlarda giderme politikalan
gelecegi igin bundan daha btiyrik bir Bizden sciylemesi...
geligtirmiqlerdir. Bu amagla orta
tehlike olabilir mi?
okul ve liseler ile r,iniversitelerde
cumhuriyet 02 06 2000
Amerika, ingiltere, Kanada,
'
genqlere bedava sigara dagrtarak
Almanya, Fransa gibi geligmiq
bagrmhhk yaratmaya gahgmlglar,
iilelerde sigaraya kargr amansrz bir
aQlrl reklam kampanyalarryla
mticadele var. Sigara qirketleri
ttiketimi tahrik etmiglerdir. 1996
S1GARA
saglrgr bozulan iqicilere _._
yrhnda TBMM'de kabul edilen 4207
katrilyonlarcaliratazminatddtiyor. 'ABANCI
$IRKETLERININ
sayth yasayla,britrin uygar r-ilkelere
Kampanyalar tiryakileri etkiledigi SAHTEKARLIKLARI
cirnek olacak qekilde,sigara
igin Batrh rilkelerde sigara triketimi
tr.-iketimini artrracak dolayh dolaysrz
azaldr. Ancak, sigara ilretimi artarak Brilent AKARCALI
her tiirhi reklam yasaklandr.
devam ediyor.
Yasanrn qrkmasrnr cinlemek igin
Amerikan halkrnr zehirleyen sigara Her yrl milyonlarca insanrn baEta ABD,ingiliz girketleri her trirhi lobiyi
qirketleri, yeni pazarlar ararken en akciser kanseri olmak tizere qeEitli yaptrlar, drgardan avukatlar
cazip iilke olarak Tr-irkiye'yi seqti ve hastahklardan cjlmesine, on getirdiler, yasa qrktrktan sonra
yerlegti.
milyonlarcasrnrn ciddi hastahklara Anayasa Mahkemesi' ne gittiler.
1980
yrlrndan
sonra yakalanmasrna yol agan sigara Ama hepsi bog grktr. Anayasa
htiktimetlerimizden destek gcirdri. girketleri, gcirdrikleri onca tepkiye, Mahkemesi sigara reklamrnrn yasal
Kendileri ile birlikte iE yapacak cjdemek zorunda kaldrklarr bir hak olmadrgrnr htikme bagladr.
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Anayasa Mahkemesi'nden sonra
yargdan yedikleri ikinci bir tokat ile
televizyonda "Parliament Sinemast"

adr altrnda yaprlan yalnrun

da

yasaklanmaslna yargl karar verdi.
Btitrin bunlara rattmen, philip Morris_
Sabancr ortakhgr yasaklan delmek
iqin her tr.irlii yolu denemektedirler.

Son olarak el attrklan konu. uzun

zamandrr iizerinde

gahgtrklan

Formula-1 yanElannr Tr.irkiye'de
drjzenlemek gerekgesiyle sigara
reklam yasaStnr defigtirmektir.
NTV'de Formula-l rizerine katrldrgrm

diizenlenmek istenmesiyle yeniden

gtindeme gelen sigara ve di{er
ttitr.in uirr.inlerine uygulanan reklam

ve tanrtrm yasa$rnrn kaldrnlmasr
igin agrlan dava reddedildi.

Ilgili yasamn iptal istemi, Marlboro
sigarasrnrn reklam ve tanrhmrnrn
yaprlmasr amacryla drizenlenmek
istenen "Marlboro Mekanik Boga

Faaliyeti" isimli agrk

hava

etkinligine izin verilmemesi rizerine
gr.indeme geldi. Ankara Valiligi'nin
sdz konusu etkinlige izin vermemesi

rizerine, bu karara kargr Ankara
7'nci ldare Mahkemesi'nde
lehine higbir konugma olmadrSr davada yasanln anayasaya agrlan
aykm
halde, bu girketler tarafindan sigara oldulu savrru ciddi bulan
mahkeme,
reklam yasagr kaldrnlacak geklinde yasantn iptali igin
Anayasa
yayrlmaya gahgrlmaktadrr. Sigara i{ahkemesi'ne bagvurmuEfu
. Davayr
satmak ugruna 1O yagmdaki inceleyen Anayasa lrlahkemesi,
gocuklan zehirlemekten gekinmeyen srrurlamarun
insan safh$ gevre ve
uu Ot-tim TAcIRLERININ, sok daha ekonomi iizerindeki olumsuz
ektileri
basit ahlakszhklarr tezgahlamaktan gdz dniine ahnarak getirildi$i
igin
gekinmeyecekleri gok agktu.
"demokratik toplum duizeninin
Bunun en son drneli Cenevre'de gereklerine ters diigmedi$i
ve amag
Drinya Saghk Orgritti Tritrin drgr kullanrlmadrgr igin anayasaya
Kontrohi Cenevre Antlagmasr, aykrrr olmadl$r" sonucuna vardr.
hr-ikrimetler arasr gdriigmede Trirk
delegasyonundaki Tekel temsil_
Cumhuriyet, zt.OA.ZffiO
cisine Trirkiye'den gelen Amerikan
sigara rireticileri iEin lobi yaprlan bir

bir agrk oturum, sigara

grup '75 giine kadar

reklamr

42OZ,yi

degigtiriyoruz" yani sigara reklam giqrgiDeN ALTERNATiF
yasafrnr kaldrrryoruz, "B0lent ORUNE TEPKI
Akarcah da buna raa'demigtir.
Herkes bilsin ki TBMM'de halkrnrn Tiirkiye Ziraat Odalarr Birligi
saghjrnr herhangi bir menfaat igin (TZOB)
BaEkanr Faruk
satacak higbir miiletvekili yoktur. Yiicel,Tarrmsal Destekleme ve
Sigara reklam yasa(frm kaldrarak, Y6nlendirme Kurulunun (TDyK)
bu cil0m tacirlerine destek verecek son toplantrsrnda ttittin,geker
bir siyasi giig TBlrll{'de bulunma_ pancan, gay ve frndrk igin alternatif
maktadr. BaEta ABD'li 6liim tacirleri firtin projesi uygulanmasrnr
olmak iizere tiim yandaElanrun, kararlagtrrmasrnr sert bigimde
taraftarlannrn bunu bilmelerinde elegtirdi.
yarar vardrr. TBMM Genel Y0cel, AB Tarrm Komisyonu'nun
Kurulu'nda "Hakimiyet Kayrtsrz son olarak Konsey'e Trittin Sektcirii
$artsrz Milletindir" yazrhdrr, Reformu kapsamrnda sunduju
raporda," tr.ittine kargr ekonomik
Marlboro'nun degil!
agrdan mrimktin bir tarrmsal
llilliyet, 31.03.2000
alternatif yoktur." denilmesine
kargrn,AB'ye tiyelik yolundaki
Trirkiye'nin trittine alternatif
Sicnnn REKLAIYIINA
aramasrnln bilgisizlik olduSunu ileri
GEgir YoK...
stirdti. Yricel, bu ttir politikalarla
ugra€manln yerine, AB'nin Ortak
Formula-1 yanglannrn Tiirkiye'de

€F

Tanm
Politikasr (OTp)
kapsamrndaki politikalara
ycinelmek gerektijini kaydetti.

Finansal Forum'a konuya iligkin
olarak degerlendirmede bulunan

Yticel,Trirkiye'de tanm tirOnleri
arzlntn talebinden fazla oldulunu

belirterek, bu nedenle higbir r.inintin

diger bir

tiriine

alternatif
sciyledi.
Yricel,tritrine,frndl{a, gaya ve geker
pancarrna alternatif olarak
g<Ssterilen yem,yaf bitkisi,sebze ve

olamayacaSrnr

meyvelere zaten alternatif arandlSrnl

anlatarak,"tedbir alarak o
Or0nlerdeki sorunlarr gcizmek
yerine, sorunu bir bagka riruintin
iizerine yrkmak Trirk tanmlnl
tarumamakhr."diye konuqtu.

TDYK'nrn son toplantrslnda ahnan
kararlarla 4 linine kota getirilmek

istendigini ifade eden yr.icel.
Trirkiye'nin yetigtirdigi firr.inler
bakrmrndan kendi kendine yeterli
olmadrsrnr, ancak slntr ticareti,
sanayi tirrinri ihracahna kargr tanm
tirr-inrj ithali nedeniyle riruin fazlasr
ortaya grktrSrnr belirtti. yricel, bu
nedenle Trirkiye'nin de alternatif
Yricel,Tr.irkiye'de tanm rininleri
arzlnln talebinden fazla olduSunu
belirterek, bu nedenle higbir tininrin

diger bir Ortine alternatif
olamayaca{rnt
sciyledi.
Yricel,tiitiine,frndlSa, gaya ve geker

pancanna alternatif

olarak

gdsterilen yem,yag bitkisi,sebze ve
meyvelere zaten alternatif arandlSrnr

anlatarak,"tedbir alarak o
t-irr.inlerdeki sorunlarr gcizmek
yerine, sorunu bir bagka iirr-inr.in
tizerine yrkmak Ttirk tanmlnl
tanrmamaktrr."diye konugtu.

TDYK'nrn son toplantrsrnda ahnan
kararlarla 4 rirr-ine kota getirilmek

istendiSini ifade eden yr.icel.
Ttirkiye'nin yetigtirdigi rirtinler
bakrmrndan kendi kendine yeterli
olmadrfrnr, ancak slnlr ticareti,
sanayi r.ininri ihracatrna kargr tanm

tirtinti ithali nedeniyle rirtin fazlasr
ortaya grktrgrnt belirtti. yticel, bu
nedenle Ttirkiye'nin de alternatif

r.ir0n aramak yerine, AB'nin
uyguladrgr OTP'leri hayata

tg

TtMfiE$Pf,.Hi
DENCiT

BiiIE.

gegirmesi gereldiEini anlatarak,
"AB'ye tam tiye olmamz Eart deSil.
Auupa'h ne yapqyonra,bizim de onu
yapmarnE gercldr.

Avrupah, ihtisas

destegi verilecek.

gr.imnikleri

oluEturmug. Sanayi. Orrintine kargr
tanm iir0n0 ithal etmiyor. eiftginin
Or0n0nden para kazanmasrnr
sa$hyor. Tanmda ya€ayan ntifusun,
bu alanlarda kalmasr iqin,politikalar
firetiyor" diye konugtu.
Y0cel, projede geker pancanna,

seracrh$ln alternatif

olarak
6ngcirtildtigrinti belirterek,"Mersin'li
seracr srkrntrh. Gegen yrla oranla
girdileri % 150 artmasrna kargrn,
tirtinr.in fiyatr hig artmamrg. B<lyle
srkmhh bir sekt6rii yaygrnlagtrrmaya
kalkarsanrz,bu srkrntrlar Tr.irkiye'nin
br.itlinUne yansrr." dedi. yticel,
IMF'nin dnerileri ile Tr-irk tanmlna
y6n verilmesi durumunda tanm
kesiminin sefalete itilecegini

anlatarak,"Bu

politikalarla,

istanbul'da sokak gocuklanrun sayrsr

3 milyona grkar. Kimse sokafa
glkamaz. AB tanmla yagayan
ntifusun ktrsal alanda kalmasr igin
politika r-iretirken,biz sokak gocugu
riretecek politikalarla uSragryoruz".
diye konugtu.
Finansal Forum, 30.03.2000

rrirrixe

yENi

dnlenecek. Alternatif ririin eken
fireticilere ise Diinya Bankasr'ndan
ahnacak kredi ile do$rudan gelir

poliriKA

Tekel Tritrin ahm

politikasrnr
degigtiriyor. Tekel 2000 yrh ririinri
ttituin ahm ve satrm fiyatl yriksek

Planlama Kurulu (YpK) yerine,

olugturulacak satrq merkezlerinde
cjzel sektciruin de gireceSi ihaleler
sonucu belirleyecek. ilk uygulamaya
cintimtizdeki yil gegilecek. Tanm ve
Kciyigleri Bakanh$t ise yeni tr.itr-in
politikasrna destek amacryla ttit0ne
alternatif rirtin projesiyle ihrag
kabiliyeti olmayan kalitesiz tritr.in
ekim alanlarrnr srnrrtandrracak. Bu
durumda hem Pazar yetene$i
olmayan ijrtiniin ekilmesinin cinUne
gegilecek, hem de iirrinrlnii
pazarlamada zorluk gekecek
tireticiler bagka riretim alanlarrna
kaydrnlarak magdur olmalarr

Finansal Forum'un Tarrm

ancak olugturulmasr planlanan
Tiitr.in Kurulu ile Hazine tarafrndan

ayrrlacak bir pay oranrnda ttitrin
ahmrna devam edilecegini belirttiler.

ve Yetkililer, yrlhk trittin tr.iketiminin
Kciyigleri Bakanhgr'ndan edindigi ihracat dahil. 150 ite 180 bin ton
bilgiye g6re, bakanhkga hazrrlanan civarrnda oldufunu anlatarak 230alternatif rirr.in projesi kapsamrnda 300 bin ton civannda gergeklegen
ttitr.in ahm fiyatlannrn ypK,ca rekoltenin proje ile aga$r
belirlenmesi uygulamastndan gekilecegini de kaydettiler.

vazgegilecek.

Tiitiin Fiyatlan ihate

Sonucu

Belirlenecek
Ontimrizdeki yrl baglanacak yeni
uygulama ile trittin fiyatlan TEKEL

taraflndan olugturulacak

satrg

Finansal Forum, 19.04.2000

AVROPALI SIGARACILAR
YANDI

merkezlerinde cizel sektdruin de
Yrlda yanm milyon insanln sigara
katrlacajr ihale sonucu belirleneiek.
yriz0nden
hayatrnr kaybetti{i
Bakanhk yetkilileri b6ylece, tiitrin
Avrupa
Birliginde
(AB), sigaraya
fiyatlannrn belirlenmesinde devlet
kargr
mticadele
artrnhyor. AB
mtidahalesi yerine serbest piyasa
kogullannrn olugmasrnrn da srnrrlarr iginde 2006 tarihinden
saglanacalrna dikkat gektiler. itibaren tr.itrin reklamlannr
Yetkililer, 2O0O yrh igin ihalelerde yasaklanmastnln ardrndan,
sahlamayan ttitiintin TEKFL'in sigaranrn bilegimi ve sigara
destekleme birimlerince en drig0k paketlerine iligkin yakrnda ytinirldge
ihafe fiyatndan yindr- 25 indrimle girecek yeni ycinetmelik, Avrupa
ahnmaslnrn hedeflendisini Hitiin piyasasrna ikinci darbeyi
befirterek, bu in&im orannn takip vurdu. Avrupa Parlamentosu
eden yrllarda daha da tarafindan onaylanan, 1 Ocak
yiikseltilecegini belirttiler. yetkililer 2OO2'de y0r0rhige girecek
2001 yrhnda sablamayan t0ttin igin y6netmeli$e g6re, saghsa daha az
uygulanacak indirim oranlnrn da zararh oldufu bilinen mild, light,
yrizde 35 olarak belirlendigini suiper-light, ultra-light sigaralar iki
sene iginde yasaklanacak.
aglkladrlar.
Sigaranrn
bilegiminde bulunan
Bu kapsamda <izellikle yurtigi ve
yurtdrgr piyasalarda ra{bet maddelerin derecesi azaltrlacak.
g6rmeyen kalitesi drisrik ttitLih Sigara paketlerinin rizerinde,'sigara
safhga zararhdrr' ibareleri daha
riretimine
srnrrlandrrma 'keskin
ifadelerle sertlegtirilecek.
getirilmesinin gtindeme geldigini
Bilegimi
deiigecek
belirten yetkililer, bu bdlgelerdeki
Difer
degigiklik,
sigara bilegiminde
rireticilerin magdur olmamalan igin
yaprlacak.
Ba{tmhhk
yaratan
tritiin tiretiminden vazgegmeleri
nikotinin
oranl
her
pakette
1
durumunda dofrudan gelir destegi
verilmesinin planlandlSrnr bildirdiler. miligramr agmayacak. Kanserojen
Tritrine alternatif rirr.in projesinin madde igeren katranrn oranr ise 10yeni politikaya destek olmak 72 mg. olacak. Kardiyo-vaskriler
amacryla hazrrlandrgrnl anlatan sorunlara neden olan karbon
yetkililer, yeni trittin politikasrnrn monoksitin oranl ise 10 mg ile srnrrh
uygulamasrna ycinelik teknik tutulacak. Saghga daha az zararlr
gahgma yaprldrfrnr da kaydettiler. oldugu bilinen, mild, ultra light ve
Yetkililer, yeni proje kapsamrnda sriper light sigaralarrn ise iki sene
2001 ve 2002 yrllarrnda TEKEL'in iginde yasaklanmasr gerekiyor.
trittn ahmr drgrndaki birimlerin
Radikal, 15.05.2000
rizellegtirilmesinin hedefleneceSini
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parga deposu", "mamul ttitrin

sunacaktrr.

deposu", lazer donanrmh robotik
tagryrcr "araba filosu" ve biitiin
iglemin ycinetildi$i "kontrol odast".

Mamul tiriin deposu ise, tirtin gkrg
hattrnda paletlere yiikleme yapan,
tagryan ve depolama yapabilen alet

Tiitrin deposu raflan, basit ve gok
fonksiyonlu olarak dizayn edilmiE,
genel gcininrig Avrupa, Kuzey

Amerika ve bazt Asya
fabrikalannda bulunanlardan pek
de farkh de$il. KSEC'in depolama
raflan 24 metre y[iksekliginde ve 8
raf gcizii bulunmakta, toplam
kapasite ise 3360 depolama
hticresi.

edevatla donatrlmrg.

AS/RS operasyonunun beyni,
kontrol odasr ortasrndaki
bilgisayarlarda yatryor. Birgok
PS'nin yer aldrlr Merkezi kontrol

odasrndan, sistemdeki ttim
otomasyon, robot ordusu, stoklanan

malzemeler 96zetlenebiliyor ve
bilgisayardan takip edilebitiyor.
Elitilmig gcirevlilerin yapabileceji,
kontrol d0zenelini denetlemek ve

Raflar arasrnda forklift raylan
yerleEtirilmiE ve forkliftler raflar gerekiyorsa
bazt ayarlamalar
arasrnda yukan a$a(n hareket yapmak. Fakat KSEC'e gcire,
sistem
edebiliyor. Raf paletlerine yfikleyip programlandrktan
sonra, kendi
bogaltma yapan ktig0k vingler ise kendine
yeter hale gelir
ve

her rafta bulunmakta.

Malzemeler fabrikadan depoya grk

operatdrlerin rolii sadece problem
anlarryla srnrrlandrnlmrEtrr. Fabrika

krigr.ik arabalarla transfer boyunca stratejik noktalara
edilmekte. Bu lazer kontrollii yerlegtirilen kameralar, gahganlarrn,
araglar, en son lazer teknolojileri btitrin sistem alanrnr, dev bir
ithal edilerek, KSEC tarafrndan ekrandan izlemesine olanak verir.
geligtirilmig. Once fabrika KSEC'in Automatic Storage e,
sahasrnda stratejik noktalara, 6zel

sayrlarrn yer aldrgr levhalar
yerlegtirilmig ve lazer g6ztt
sayesinde arabalarrn

bu

sayrlarr

g6rmesi saglanmrg. Bciylece araba

hareket

halinde

gevreyi

g6zetleyebilecek, bulundugu yeri ve

rotasrnr saptayabilecek ve kontrol

odasr

emirlerini

yerine

getirebilecek. $u ana kadar degigik
iElemleri yapmak igin, KSEC
tarafrndan iig ayn gegit lazer
kontrollii araq imal edilmig ve

kapasiteleri yaklagrk 700 kg.
civarrnda.

AS/RS SiSTEM|NE YAKIN.
DAN BAKI$

Yedek parga deposu, tritr.in deposu

Kunming Shipbuilding Equipment

ile aynr tasanmda fakat gok daha
kUgrik. Raflar ayakkabr kutusu

co'nun otomatik depolama ve
yr.ikleme sistemi ( KSEC AS/RS )
sigara fabrikalarr igin tasarlanm4
olup, beg ana iiniteden oluEmakta.
Bunlar tritiin, kaSrt, tutkal vs'yi
depolamak igin " trittin deposu " , ofis
evraklanndan kesici brgaklara kadar
her trirh.i parganln depolandrfi "yedek

Retrieval System'i trpkr isminin ima
ettigi gibi ; depolama ve bogaltma
ameliyesinde otomatik ve bilgisayar
kontrollti bir sistem. Bilgisayarlar,
lazer donanlmll robot arabacrklar ve
robotik kollar btittin igi yapryor. Bir
iki gcirevli ise, kontrol odasrna
gitmek ve klavyeden emir vermek

igin hala gerekli.

Henry Ford zamanrndan bu yana
otomasyon global bir egilim oldu.
Qllgrn davalan bir yana blrakacak

olursak, Tr.ittin endristrisinin

de

diger endristrilerden bir farkr yok ve
tritrin endtistrisi yrllarca bu trendden
ayrrlmadr. Otomasyonun kan ise ;
daha az insan kaynaklan maliyeti,

daha fazla verim, daha fazla r.inin

btiytikhigtinde. Fabrika yedek standardr. Yani br.itrin endristriler
parga veya ofis igin gereken tarafrndan arzu edilen faydalar...
malzemelere ulagmak iqin gergkli
olan tek gey depoya ugramak,

bilgisayara emir vermek. Krsa
zamanda bir arag, qok krigrik
malzemeleri bile, bulundufu
bcilmeden crkaracak
-t:
r=F-;

ve

hizmete

bciylece, dr.inyada siirekli btiyr.iyen
Pazar iginde KSEC, yeni rirrlinii ile

qok daha avantajh bir

konuma

yerlegmig oldu.
Tobacco Reporter

)cak

2000

rmix exspenun
oenxeGi
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Eksperlifi Ytiksek Okulu (TEYO) 22. Dcjnem mezunlart tcirenle diplomalarrnt aldrlar. 16 Haziran tarihinde
dtizenlenen kep giyme tcireninde geng meslektaglanmtztn yanl slra dcirt krdemli meslektagrmrzda lisans tamamlama
programlnl bitirerek mezuniyetin mutlulufunu yagadrlar. Turgay KAYGIN'rn dcjnem birincisi, Ali DEMiR'in de dcinem

Tr.itr.in

ikincisi oldugu TEYO'dan 1999-2000 cigretim yhnda mezun olarak Tiittin Teknoloji Mtihendisligine adtm atan
meslektaglarrmrzl kutlar, baganlannrn devamtnt dileriz.
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Tritrin Eksperleri Vakfr (TdTEV) 3. Genel Kurul Toplanhsr 24.06.2000 tarihinde izmir'de
yaprldr.

Ycinetim Kurulu dyeliklerine Hasan Macit BAYHUN, Recep QAKMAK, Mustafa YORDEM,
Abdurrahman NALCI, Yrlmaz TEKAY, Haydar TUNCAY ve $erif CtimCiE segildiler.
Ycjnetim Kurulunun ilk toplanttstnda Bagkanltga Hasan Macit BAYHUN, Bagkan Yardrmcrh$tna
Recep QAKMAK, Muhasip dyefSe Mu3tafa YORDEM oy birliSi ile segilmiglerdir.
Vakfrmrzrn ileride yapmayl drigtindrigri iglere ait projelerimizi, vereceSimiz kredi ttirlerini ve
gartlarrnr, yapaca$rmrz kargrhksz yardrmlarr dtizenleyen Yonetmelikler Genel Kurul tarafindan
kabul edilmig olup en krsa stirede ttim tiyelerimize ve hentiz tiye olmayan arkadaglarlmtza
iletilecektir. Vakfrmrza ilgilerinizi bekliyoruz. ilgi ve deste{iniz ile gtiglenecegimizi ve cinemli
igler bagaracaglmzl dtigrintiyoruz. Ttim meslektaglartmzr saygl ile selamhyoruz.
TUTEV Y\netim

#

Kurulu

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi

eULreNi

Bafra Yaprak TtitLin igletme Mr.idiirltigti

kadrolu meslektagrmrz Mehmet Ali
BiRiNci

ile

nanu 6z0ooGRU hanrm

20.05.2000 tarihinde niganlanmrglardrr.
Geng qifti kutlar, yaqam boyu mutluluklar
dileriz.

Batman Yaprak Tritr.in lgletme
MridrirliiEii kadrolu meslektagrmrz Ercan
ACAR ve egi Evin hanrmrn krzlarr Sevin
08.05.2000 tarihinde diinyaya gelmigtir.
Acar qiftini kutlar, Sevin'e saghkh, uzun
bir yaqam dileriz.
L

Kemalpaga Yaprak Tiitr.in lgletme
Mtidrirri meslektagrmrz Qetin GENQALP

Izmir Yaprak Ttittin lgtetme Miidtirhjgti
kadrolu meslektagrmrz Engin BOZTEMIR
ile Ruken hanrm 20.05.2000 tarihinde
evlenmiqlerdir. BOZTEJ"IIR giftini kutlar,
yagam boyu mutluluklar dileriz.

Diyarbakrr-L Yaprak T0ttin lgletme

Mridrirltigil kadrolu meslektagrmrz Erdal

EKiNCI

ile Ash hanrm

20.05.2000

ve eEi Nihal hanrmrn ogullan Yigit Artun
11.05.2000 tarihinde dtinyaya gelmigtir.
GENQALP giftini kutlar, Yigit Artun'a
saghkh,uzun bir yaqam dileriz.
-.G

Saruhanh Yaprak Trittin

igletme

Mridrirkigii kadrolu meslektagrmrz

M.

Cengiz OZDEMIR ve egi Sultan hanrmrn

krzlarr Sude 21.05.2000 tarihinde
dtinyaya gelmigtir. oZDeI{lR qlftini
kutlar, Sude'ye saghkh,uzun bir yagam
dileriz.

tarihinde evlenmiElerdir. EKINCI qiftini
kutlar, yagam boyu mutluluklar dileriz.

lzmir Yaprak Tritrin igletme Mridrirliigri
kadrolu meslektagrmrz Ali $inasi SEVEN
ve eqi lpek hanrmrn krzlarr Zeynep,
30.05.2000 tarihinde diinyaya gelmigtir.

SEVEN

giftini
kutlar, Zeynep'e

saghkh,uzun bir yagam dileriz.

gahgan

Tuzla Yaprak Tritrin lgletme Mridr.irlfigti
kadrolu meslektagrmrz Abuzer GdNCOR

meslektagrmrz Suat TANIL ve egi Buket

ve eqi Nakiyye hanrmrn ogullarr Ugur

Socotab Firmasrnda
hanrmrn krzlart Melis

26.10.1999
tarihinde drinyaya gelmigtir. TANIL giftini
kutlar, Melis'e saghkh,uzun bir yagam
dileriz.

07.06.2000 tarihinde drinyaya gelmigtir.
GdNcoR
kutlar, Ugur'a
saghkh,uzun bir yaEam dileriz.

- giftini

G

e$i Funda hanrmrn ogullarr Eren

Niksar Yaprak TLittin igletme Mtidrirliigri
kadrolu meslektagrmrz Cengiz SENNA
ve eqi Zeynep hanrmrn ogullan Volkan
06.06.2000 tarihinde drlnyaya gelmigtir.

01.04.2000 tarihinde dtinyaya gelmigtir.
UqKUN giftini kutlar, Eren'e saghkh,uzun

SENNA -giftini kutlar,

izmir Yaprak Tiittin igletme Mr.idrirhigii
kadrolu meslektagrmrz Hakkr UQKUN ve

bir yaqam dileriz.

L

G

Adryaman Yaprak Ttitr.in

lEletme

MridUrltjErj kadrolu meslektaErmrz Omer
REIS ve egi Sevgi hanrmrn krzlan Asude

Qiil

28.04.2000 tarihinde drinyaya
gelmigtir. Reis giftini kutlar, Asude Gtil'e
saghkh,uzun bir yagam dileriz.

4
Egme Yaprak Trittin iqletme Mridtirliigri
kadrolu meslektagrmrz Cahit YAYLA ve
e$i Hr.ilya hanrmrn ogullan Burak
30.04.2000 tarihinde drinyaya gelmigtir.
Yayla giftini kutlar, Burak'a saghkh, uzun
bir yagam dileriz.

Volkan'a

saghkh,uzun bir yaEam dileriz.

Socotab Firmasrnda

gallgan

meslektaqrmrz Cogkun SERBEST ve egi

Halime hanrmrn o$ullarr Emre
26.06.2000 tarihinde drinyaya gelmigtir.
SERBEST giftini kutlar, Emre'ye
saghkh,uzun bir yaEam dileriz.
I

lslaye Yaprak Trittin l€letme Miidtini
meslektagrmrz Recep AKTAN ve egi
Aysel hanrmrn ogullan Oguzhan Ugur
29.06.2000 tarihinde dtinyaya gelmistir.

AKTAN qiftini kutlar, Oguzhan Ugur'a
saghkh, uzun bir yagam dileriz.

TUTUN EKSPERLER|

oenHrtii
eULreHi

o Briytik stislti gcigebe qadlrt
Bir doku veya organda normal

6

faaliyeti aksatan

beslenme

yetersizliSi.

'l o Birlegikgillerden sonbaharda
agan btiytik ve gegitli renklerde
qigekleri olan bir st-is bitkisi,
kaslmpatl - YanardaS ptisktirmesi

ODULLO

sonucu ortaya qrkan madde.

o Bir nota - Vilayet - Bir yaStg
gekli - Eski, eski zamana ait.
8

$o Qok delil - Tersi asrlstz sciz,

yalan, uydurma - Suda yagayan
tek hr.icreli hayvan
lOo Yardrmlar, para yardrmlan
Bir nota
11
12 13 14 15
Yapabilme giicti,

iktidar

1

dofu

-

Gtiney-

Anadolu'da erkek kigiye hitap gekli.

2
3
4

c
o
7
8

I

14

mr.inasebet.
15

r

Briytik kemerli tag kciprti
13

SoLDAN SnGN
1 o Degigen ortam ve qevre gartlannrn etkisiyle canltlann btinyelerinde
meydana gelen ve kalrtsal olmaYan

-

-

Ozakhk lgareti'

- Toprak -

Bir yaptm eki.

10. Tekrar -

Demirin simgesi

-

Kira ile tutulmug ytik hayvant.

12.

Asya'da bir

- Azarlama,

tilke

13o Bir bugday cilgti birimi

-

Bir
yerin srcakhk-sogukluk hava alma
gibi olaylarrnrn genel hali - Bir

kimsenin

hty, karakter gibi

ig

dr-inyastna ait genel hali.

14.

Kuglarda kanat ve kuYruk

triyti 15 r

.

Akrlhca.

Naz, krrgrnhk amactyla

ucuyla bakma

-

goz

Sogutma sanaYiinde

buharlaEhncr.

14o Kahn

Manisa ili iqin-

giysi

de bir gcil.

15

o

r Hlicre iqinde A.T.P. leri
4. O zamirinin eski metinlerdeki I
yapan organcrk - Tersi
birlegtirip
kullanrhg gekli - Kaplarrn tizerini
renk.
bir
cirtmeye yarar parga - Bir goz
rengi - Mtizikte duraklama igareti.
2 o $effaf kagrda yaprlmrq gekli rEtklt
5 o Bir soru

Import.

Kdtrj davranma, aga$rlama.

Kadtnlann ayak bileklerine
taktrklan bir ttir bilezik - Farkh
2. Aynr elementlerden olugan fakat cins, miktar ve kullanrmdaki
molektil yaptlan farkh oldugundan yrikleri daha qok dtigey veYa dik
degigik nitelik tagryan maddelere e$imli yr.izeylerde tagtmaya yarar
denir - Daire geklinde.
aygtt.
3. Onarrm - Qinkonun simgesi YUKARIDAN A$AGIYA
Elazr{'rn bir ilqesi.

degigikliklere denir

-

gemi

slkrghrma.

iridyumun
- Bir BaSlaq - Taka'ntn
rinsr.izleri - MeSru olmayan cinsi

13

I

Isim - Hrristiyanlarrn btiytik
perhiz oncesi bir hafta 'stireYle
garip krhklara girerek yaptrklarr
eflence - Kuzu sesi.
$ o Mtzrapla galtnan uzun saPlt
gigkin gcivdeli telli qalgr - Tek
direkli, ince yaplh ktigtik yelkenli
$

silikat olan yumuqak ve ya$h
toprak - Kral remzi

12

r

Bir bayan ismi - Diyar, memleket - Kprnca ttiktiren bir haYvan,
6 o Dtizgrin ve do$ru konugma
Qok de$il - Bir bayan ismi.
7 o Istanbul'da bir semt - Haya.
5

1 1 o Kale, burq - Dolayrsryla anlatma
- Kurumuq ve hafiflegmi$ agaq kabugu.

12.

11

hareketsiz baqkalagrm hali.

11 o Esas maddesi kriqrik parqah ah.iminyum

eserler..

1.0

3 r Kilise - Mastar eki - Birdenbire - Atrn ayakkabtst.
4r Grrtlar, bo$az - Bir bdce$in
kelebek olmadan rinceki

kopya ile qogaltma iEi
38
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TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi

eULreNi

NOSTALJi

(Soldan Saga) ARKA SIRA: Ali qAKIR, Fikri KOCATdRK, Nazmi CCiiunCingti, Mahmut DUMRUL,
Larif 0NCU.
Abdullah TA$KAYA

ORTA SIRA: Fuat CO$KUN, SeyfiQiL, AliKemalBAYKAL, Mustafa ATALAY, Kazrm OZDEM|R, Feridun

6X SIRR: Orhan

BERBER, Osman OzCnn

49. Sagmtzda Bulmacamza d.oQru Aarut

gonderenler arasrnda gekilen kura
sonucunda Kadir QAKIR, Muslum
TURAN ue YaEar Turan GULUMSER,

Soner YALCIN ue Dogan YURDAKUL,un
"Bag Pipo" isimli eserini kazanmrylardr.
Kendilerini kutlar ilgilerinin deuamtnt
bekleriz.
Bu sagrmzdaki bulmacamtzt dopru qozilp
10 Agustos 2000 tarihine kad.ar
dernepi.mize ulapttranlar arastnda kurayla
belirlenecek ilg kisiye Thomas
FRIEDMAN' m " Kiresellegmenin Gelecegi,,
isimli eseri hedige edi.lecektir.

CA1vIDAG

29. deure " 1968 izmit Qezisiu

1: Kuqlarla uqaklarrn uguglarr arasrnda bir fark var
Soru 2: Krilltikte duran sigaranrn dumanr belirJi bir yrikseklige
kadar dr"iz bir qekitde yrikseldikten sonra, odanrn iginde
herhangi bir esinti veya hava akrmr olmadrgr halde, aniden
krvnhr. Neden?

Gegen saylmrzdaki sorularm yanlilan gu gekildedir.
Yanrt 1: Srrasryla gu iglemleri yaparak egit paylaErm saglanrr.
12 litrelik kovadan 8 litrelik gigeyi doldurun. 8 Litrelik gigeden
5 litrelik gigeyi doldurun. 5 litrelik gigeyi kovaya bogaltrn.g
litrelik gigedeki 3 litre garabr 5 litrelik qigeye bogalhn. 8 litrelik
gigeyi kovadan doldurun. 8 litrelik giqeden 5 litrelik gigeyi
tamamen doldurun. Son olarak 5 litrelik giqeyi 12 litrelik
kovaya ddktr"igtinrizde egit paylagrm saglanmrg olacakhr.

Yanlt 2: Aydrn'rn hiq parasr yok, kardeginin iki gikolata alacak
parasr vardrr.

Tanmsal girdi iireten firmAlar'-Satlg ma6 azalarlmlzdan
siz de Yararlanmak ister misinir?

K:
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I
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Glftgtntn temsllc/,r;l Zlraat Odatrar'rxnx'
Tlildritye'nhn her y*r{ne daplmry, 2lO safip

tanmsnl glrdf/Iertn baylllffnt y*pm&dn,
,fle

de; rairy

ma$aradranmrz/n daJia

folr

tanm;af #rd, safrgr snlSaYn'
Zlraat Odalanmw
her zarnan hlzm&nkdedln

K6y Diinyasl Dergisi,nde iirtinlerinizi
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