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50. sayrmzla karynzdayz- Sizlerin destefiyte, katkrlarryla birinci

sayrdan bugrinlere gddik $riptrcsL kolay olmadr buraya kadar gelinen
yol. Br.ittin.gabamz gdistircr€r( devam ettirmek, daha iyiyle kargrnrza
grkmak ig.in. Bundan 6nce yayrnlanan 49 saytda emeli gegenlere
tegekkiir ediyoruz. Bu saymzda szlere duyurmak istedigimiz haberler
arasrnda Ycinetim Kurulumuzdaki aegiElxtit de var. Bagkammu Akgiin
ARSLANTA$ safhk sorunlan nedeniyle ydnetim kurulundaki
gdrevlerinden aynld. Dilegimiz biran 6nce sagh(irna kavuqmasr.

Yedek riye Nedim dZKAN'rn kahhmryla toplanan y6netim kurulumuz
bagkanhk gcirevini Ahmet Hamdi Gtimc$'un yiiriitrnesine karar verdi.

Meslektaglarrmrzn biiytik gogunlufunun gahghg TEKEL'de gok
cinemli degigimler yaganlyor. TEKEL pargalara aynlarak IMF'nin dnerdigi
gekilde satrga hazrrlanryor. llk bakryta bu pargalanma trlt0n eksperlerini
olumlu etkileyecekmig gibi gcininse de uzun vadede durum karanhk ve
belirsizliklerle dolu.

Tiitiin Kurumunun kurulmasr giiphesiz son derece dnemli bir geligme.
Hele bir de artrrmah sahg merkezlerinin kurulmasr gergeklegirse yillardrr
yazdtgrmrz, sdyleyip durdu$umuz hususlar gergeklegmig olacak. Buraya
kadar her gey gok gtizel g6r0niiyor. Ancak Dr.inya Bankasr ve IMF'nin
cinerilerinde 2 yil sonrasr toz, duman. Hazine Miistegarhfi gimdiden
Trirkiye tr.itrin tiretimini 100 bin tona indirme gahgmalan yapryor. Ihracatr
bile kargrlamakta yetersiz olan bu miktarla kime ne hizmet edildigini
anlamak dofrusu mrimktin de$il.

Ycinetim Kurulu olarak sizlere ifade etmek istedifimiz bir hususta
tayinler. Bazr meslektaglanmrzrn kendi istegiyle olmakla birlikte, istemi
drgrnda tayini grkanlann sayrsr.hig de az degil. Atugr her adrm bin bir
sahtekarhkla dolu krigiicrik bir kasaba politikaosr. bile, srrf kendi
glkarlanna kargr durdu{u igin devletin memurlannm gelecegi tizerinde
s6z sahibi olabiliyor. B6ylesi politikacrlann sdz0no dinleyerek hareket
eden bakan, milletvekili, biLokrat her kim olursa orsun toprum tarafindan
sevilme ve salnlma gansl yoktur. Tayinlere karEr tepkimizi dile getiren
basm duyurumuzu biihenimizin sayfalan arasmda bulacaksrnz.

Bu sayrda, yrne ilgiyle okuyaca$rnrzr d0grind0SOmfiz. yazrlar
b0ltenimizin sayfalan arasrnda. Dozenli olarak yayrnladr$rmrz dtinden
bugiine, basrndan segmeler, bizden haberler gibi sayfalann yanr srra,
Ydnetim Kurulu..Bagkanrmrz .Ahmet Hamdi GtiMciE'iin 'TEKEL sigara
Fabrikalarrnrn Ozeilegtirilmesinin olasr Etkileri" baqhkh inceleriesi,
tritiinde cinemli zararlara neden olan "canavar otu" hakklnda TEyo
Mr.idrir Yardrmcrsr Yrd. Dg. Dr. serpil ooEx tarafindan kaleme alman
makale, Mersin dniversitesinden yrd. Dg. Dr. tiltu qOmEIEKOdLU'nun
kaleme aldl$r "Tarrm ve Qevre" baghkh makale, 4g. saylmzda
yayrnladrgrmz yriresel tiltiin terimleri ve 49. sayrdaki tritiin dry ticareti ile
ilgili yazrlarrn devamr niteli$inde ve yine meslektaglanmz taraflndan
kaleme ahnan Argo Tiitrin Terimleri ve Ttit0n Drg Ticaretinde Maliyetlerle
ilgili yazllan ilgiyle okuyacagrnzr dog0n0yoruz. Aynca meslektagrmz
Ercan QdNEg'in 6ykris0, Haydar pO[AT'm eleEtiri yazrsr ve fCifEV
Yonetim Kurulunun aEklaqnalan, nAmerikan T0trinti" ve "Tritun
IElemesinde Diet Y6ntemi" baEhkh iki geviri yazm da 50. sayrda sizin igin
segtiklerimiz arasrnda. 51. sayrmn daha giizel olmasr igin befeni ve
elegtirilerinizi bidere iletrnenizi bekliyoruz.

Safhcakla kalm.
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Yrllar ; gergek sabnn , vazife agkrrun ,

fedakarhgrn ve sadakatin kudretine
egdi. Igte bu grin gcissiimtiz gururla
dolu olarak bizi tanrmayanlara
haykrrryoruz : biz unutulmuglu$un
bagnndan koptuk , yrllar yrll nank6r
nazarlarrn gazabrna uframlg bir
iilkeden geliyoruz.

Amanslz bir baskr
mritemadiyen ezilen ve kahredici
mahrumiyetlerle yok edilmeye gahgrlan
bir meslegin mensuplanyrz. Adrmrnr
meslek srrurlarndan igeri attr$r andan
itibaren bir meghuller alemine ,

mahrumiyetler girdabrna stirtiklenerek
her ycinden prangaya vurulmug , srcak
aile gorbaslm kagrklamaktan mahrum
brakilmrg, ancak kasabadan kasabaya,
kdyden kciye ve tarladan tarlaya helak
olurcasrna kogabilmesi igin tehdit
krrbacr her an srrtrnda gaklayan bir
ztimreden s6z ediyoruz. Bu bir avug
insan : " dmidini pek yakrn bir
gelecekte doSacak olan saadet dolu
grinlerin feyzine baglamryh. Tuttugu
yolda kendisine has sabrr ve tevekktille
yrirtimesini bildi."

Zulme ve mahrumiyete karEr

"SUSMAKTAN" bagka bir silahr
yoktu. Bu tahrik unsuru onun astl
vicdanrnda hig bir zaman gedik veya
ugurumlar agamadr. Meg'um ve
muhteris bir zihniyetin mtistehzi na-
zarlan , bu ztimrenin muvaffakiyetini
gcilgelemek ve krymetli. meslegini
hige saymak igin aydmhk istikbalinin
ufuklanna siyah kanatlanm gerdi.

Seneler gelip gegti. Ttitrin
Eksperini ne arayan , ne de soran
bulundu. Fakat bir mayrs sabahl her
gey bir anda degigiverdi. Etrafta
gergek manasl ile bir hiirriyet rtizgan
esiyordu. Millet cogmugtu vesselam..
O gr.in gtineg nurunu her zamankin-
den parlak olarak yeryiizrine
yayarken , yrllarca igine akrttrgr
lstlrap gcizyaglan bir zafer seline
inkilap ederek gtirtil gtinil bogaldr.
Artrk hrirdri. Davasrnr haykrrabi-
lecekti. Sinesinde agrlmrg olan
yaralan saracak dost bir elin kendisi-
ne uzanacagr bir devir baghyordu.

Memleketimizin bir numarah d6viz
kaynagr olan t0t0nrln tohumdan
duman oluncaya kadar ki safaha-
tmdan mesul tutulan T0tiin Eksperi-
nin vicdanlan titreten mahrumiyet ve
noksanlannl artrk adil bir diigrince ve
gcinigtn tetkikine arz etmek zamanl
gelmigtir. Onun dylesine briytik
dertleri mevcuttur ki . burada ancak
bir kagrm zikretmekle yetinecegiz :

1- Liseden sonra beg yrl gibi
uzun e$itime tabi tutulan Eksperler
bu zamarun hitamlnda hig bir ihtisas
erbabr sayrlmadrklarr gibi , lise
mezunu srfatrndan da ileri
gegememiElerdir. Gcirdiikleri
hizmetin biiytikliifrine ragmen almrg
olduklarr ticret emsali mesleklerle
kryaslanmayacak kadar azdr. Yrhn
yansrndan fazla bir zamanrnr aile
oca$rndan uzak ve bin trirhi
mahrumiyet iginde gegirmelerine
ragmen 8-10 lira gibi otel ricretini
kargrlayamayacak kudrette bir
harcuah almaktadrrlar.

2. Tayin ve terfi iglerindeki
aksakhk ise ibrete Sayan bir
meseledir. Ne iggi , ne de memur
sayilmayan bu elemanlann hatta bir
asanscircti olarak tayin edildikleri
hususu acr gergegin ta kendisidir.

3. Gittikleri yerde lojman bulmak
Edyle dursun , bir t0ttin deposu
odasnda yatrp kalkmak hakkrna bile
sahip bulunmamaktadular.

4. Eksperlerin ytiksek dereceli bir
okuldan yetigtirilmeleri zarurieti
apagrk ortada iken k6hne by
zihniyetin muhalefeti neticesinde bu
d0g0nce bir trlrl0 tahakkuk
ettirilememiEtir.

5. Eksper kursu kurulugundan bu
g0ne kadar bir tekamtil
kaydetmemiEtir. Bu kursun
yetersizlili ve stajyerlere hig bir
hakkrn tanrnmayrgr neticesinde
Eksperlige kargr raSbetsizlik son
hadde varmlgtrr. Nitekim bu yrl
Inhisarlar Enstittilerine , 16 kigilik
kontenjana ragmen ancak 7 namzet
mriracaatta bulunmugtur

6. TUtUn Eksperli{i igin kanunen
bir meslek hiiviyeti tespit
edilmediginden herkesin bu igi
yapmasr hog gcirtilmrlig , liseden
sonra 5 sene gibi uzun bir tahsil ve
tecrtibe sonunda yetiEen bu
z0mrenin hukuku cemiyet iginde
kaybolup gitmigtir.

lgte krsaca srraladrfrmrz bu
gergeklerin yrllar boyunca telafisi
cihetine gidilmediginden maada Milli
lnkllap hareketine kadar davalat
mlzdan bahsetmek en afrr bir sug
telakki edilmig, gektikleri rstrrabrn
tahammr.ilsiizliiSr.i kargrsrnda hak ve
hukuklannrn tanrnmaslnr istemek
cesaretini kendinde gciren krymetli
meslektaglarrmrz derhal vazifelerin-
den ahnrp s0rg0n edilmigler,
yevmiyeleri kesilmig ve her trirhi
hakarete maruz blrakrlmrglardrr.

Bu gfn baErmrzrn rizerinde
dalgalanmaga baglayan hr.irriyet
bayragrmn g6lgesinde davalarrmrzr
haykrmak, mahrum brakrldl$rmlz
haklanmrzrn verilmesini istemek
saadetine ermig bulunuyoruz.

Bundan bdyle saglam temeildrini
athfimu yepyeni bir anlayrg havasl
iginde bizlere dnderlik edilerek
rsttraplanmrza ortak olunaca$lna,
meselelerimizin halli gereken
mOzakeretin esirgenmiyecegine
inanlyor ve teselli buluyoruz.

altrnda

=-
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Gegti$imiz yaz aylannda memurlann isten anlnnasrnr kolaylaqtrran

kararname krizi ve ekonomik proErarnrn lgief i5i Trlrkiye
gtindeminde agrrhkh olarak !'er alan konular oidu.
Cumhurbagkanr'nrn gosterdigi kararh tuturn kargrslnda huk0met
geri adrm atmak zorunda kaldr ve s6z konusu d0zeniemenin
TBMM'nin aqrlmasrndan sonra I'asay'la yaprlmasrna karar verildi.

Htiktimet ilyeleri. b0rokratlar ay'lardrr ekonominin iyil'e gittigini.
enflasyonun drigttig0n0 soyleyip duruyorlar. Soyhiyorlar da brlt0n
bunlarrn ne pahasrna oldugunu gdrdukleri biraz qOpheli. Memurlan
enflasyonun altrnda ezdirmeyecegiz deyip Temmuz'da ?,010 zam
verenler, Tiirkiye'de emegiyle geqinenlerin enflasyondan inim inim
inledigini, banka ve holdinglerin kar patJamasr yaptr$rm g6rmezden
gelerek, memur maal zammlnln enflasyonun temel nedeni
oldugunu ileri s0rebiliyorlar. Tabi ki toplumun bciylesi yalanlara
inanmayacagr agrk. Ancak 6rgrithi hareket etme yetene{i
geligmemiq toplumlar sunulanr kabul etmek zorunda kahyor.
Memurlar igin de, rirettikleri her r.ininde zarar eden giftqiler igin de
durum bundan ibaret.

Trirkiye grindeminde ekonomi var da, Tekel gtindeminde yok
mu? Elbette var. Hem de alasl. Gegtisimiz gtinlerde Tekel'in yok
edilmesi iqin bir adrm daha atlldl ve yeniden yaprlanma yasa tasansr
Bakanlar Kurulunda imzaya agrtdr. IMF ile imzalanan stand-by
anlagmasrndaki planrn TEKEL'Ie ilgili bdltimrine start verilmig oldu.
Bu beklenen bir geligmeydi, herkes tarafrndan bilinmekteydi. Ancak
bilinmeyen bir gey vardr. Bu geligmeler kargrsmda sessiz kalmayan,
kurumuna sahip grkan, TEKEL ne pahasrna olursa olsun
cizellegtirilmelidir mantt$lna kargl glkan memurlann ve onlann
cirgritlerinin grindemi, tasan Bakanlar Kuruluna sunulmazdan
hemen cince degigtirilivermigti. Bugrine kadar TEKEL tarihinde
gcirr-ilmemig bir gekilde 700 den fazla memur, scizlegmeli personel
ve mridrirr-in rotasyon adr altrnda gcirev yeri de{igtirildi. Bu igerisinde
tehdidi banndrran ve kurumun emekqilerini pargalamaya,
cizellegtirme kargrsrndaki seslerini krsmaya y6nelik bir dawanrgtr.
TEKEL'de qahgan meslektaglanmrz da y6netim kurulumuz dahil
olmak r.izere payrna drigeni aldr.

Bu ttir tayin ve atamalann en 6nemli 6zelligi. geride. gahgtrgl
kuruma kr-ismriE, kurumuyla baglan zaytflamtg memurlar ortaya
gtkarmasr. B6ylece 6zellegtirmenin 6n0ndeki en briyOk engel
ortadan kaldrnlmaya qahErlmaktadrr. Biz k0smeden, usanmadan,
ytlmadan kurumumuza sahip grkmaya, TEKEL Sigara
Fabrikalarrnrn ozellegtirilmesine hayrr demeye devam edecegiz.

TEKEL'in cizelleqtirilmesiyle ilgili yasa tasansrnrn bizler igin tek
olumlu yanr, Trittin Kurumunun kuruluyor olmasr. Ancak pek gok
soru igaretini de iqerisinde banndrran bu yaprlanmada Trit[in
Kurumu,.lMF'nin taleplerinden uzaklagbnlabildigi cilgride TUrkiye'ye
yararh hale gelebilecektir.

DerneSimiz, TEKEL cahganlannrn. geqmigi en eskiye dayanan
tirgtitr.idrir. Bu birikimle. bugrine kadar oldu{u gibi bundan sonra da
dogrularr s6ylemeye devam edecegiz. Bize vereceginiz destek,
sunacaglnlz katkrlarla sesimiz daha da gr.irlegecektir. Ttim
meslektaglanmt demek politikalannrn oluEturulmastnda s6z sahibi
olmaya, dernegimizle ilgili aktivitelerin igerisinde daha fazla yer
almaya davet ediyorum.

Ahmet HamdiCtitvttig
Y6netim Kurulu Bwkanr

OO

ATATURK
Diyor kioo.

"Clrmhurtget,

ftktr serbesEEESE

taraftartdff.

Santrntf ue

rnelru olmak

FarU ile her

fikre saggt

duy.aFtE.

Her kanaat

btzce

muhteremd.i.r.'

(Vakit, 02J2.1923)
Aktaran: Mustafa BAYDAR,

"Atattirk Diyor Ki "
11. Basrm, Varhk Yaynlan
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Canavarotu (Orobang), Oroban-
chaceae familyasma ait obligat gigekli

parazit bir bitkidir. Yaygrn olarak
g6riildrisii Akdeniz tilkelerinde birgok
riretim alanr bu parazit bitkiyle
bulaglktr. Kalifornia, Batr Avustralya
ve K0ba gibi benzer iklime sahip
ijlkelerde de yaygrndrr. Bazr ttirler
Sudan gibi, kurak ve yarr kurak
illkelerde, bazl trirler ise Isveg'in kuzey

kryllannda grinlilmii gttir.

Orobanche cinsine ait 100'tin
tizerinde ttir bulunmaktadlr. Ancak
bunlardan birkaq tanesi ktilttir
bitkilerine zarar verir. Bu parazit bitki
Asteraceae, Fabaceae, Solanaceae,
Apiaceae ve Cucurbitceae familyast
tiyelerinde tinemli kaytplara neden

olur.
Birqok bcilgede orobanEtn verdifi

zarar, o bdlgedeki tiretim metotlanna
baSh olarak degigir. Bazr durumlarda
tarladaki t0m iinin zarar gcirdbilir.

Orobangrn biyolojisine ve konuk-
guya dzellegmesine bagh olarak cizel

kontrol ycintemlerigeligtirmek gerekir.

Ne yazrk ki bugtine kadar etkili bir

1.1. Tohum;
Orabanche tohumlart bitki

ddnyasrntn en ktiqtik tohumlandu.
Tohum br:iytikltigti ttirler gcire

4.9x10- mg. tuasrnda de$igir. Qigek
agma zamant da tohum btiyiikltiftinii
etkiler. Ktiqtik tohumlar giqe$in uq

krsrmlannda bulunur. Tohumlarrn
yiizeyi kahnlagmrg karakteristik bir
tabaka ile kaplanmryttr ve bu durum
tohumun rtizgar ve su ile yaylmasrnr

kolaylagtrnr. Nigasta ve ya$ iqeren

endosperm tabaka ise kotiledonsuz
bir embriyo ile gevrilidir.

Tohumlar gok sayrda iiretilir, her
kapsiilde 500-5000 tane tohum
bulunur. Bazen bir bitkide 100'den
fazla kapsril bulunabilir. O. Crenata

tiinine ait bazr btiytik bitkiler birkag
ytiz bin tohum iiretebilir. O. Ramosa
gibi tiirlerde ise her bitki 5.00G20.000
araslnda tohum iiretmektedir.
Tohumlar toprakta 10 yrldan fazla bir
srlire canh kalabilmektedir.

1.2. Qimlenme ve tutunma;
Olgunlagmrg tohumlar ttire ve gevre

gartlanna bagh olarak gtinlerce veya

aylarca gimlenmeden uyku halinde

kurulduktan sonra cince ufak bir
kabarcrk olugur ve bu "tuberculus"
olarak bilinir. Tuberculus sarrdan yegile

kadar deSigen bir renktedir. Olgun-
lagrnca 0.12.5 cm. kahnhga eriEir. Bu

organ konukgudan su, mineral madde

ve organik maddeleri almaya yarar.

Geng tuberculus, baklagil kciklerinde

azot fikse eden Rhizobium bakterilerinin
olugturdu$u modtiller ile kartgtlnl-
mamahdrr. Tuberculus turuncu renkte,
Rhizobium mod0lleri ise krrmtztmsrdtr.

1.4. Siirgiin geliEimi ve gimlenme;
Tuberculus r.izerinde kdk

olugumundan sonra bir tomurcuk geligir

ki bu daha sonra stirgiinii meydana
getirir. Bazr ttirlerde (O. Aegyptiaca ve

O. ramosa gibi) stirgtiniin dallanmasl
normaldir, bazl ttirlerde ise bu durum
nadiren gdrtihir. YaEam" gemberinin
toprak altr stiresince Orobanch-e

karbonhidrat biriktirir, 96nilebilir geligme

nispeten yavagtrr. Ancak karbonhidrat
birikimi, parazitin strgtin olugturmastnt

saSlar, toprak yiizeyine glkan parazit

s0rg0n ve qigek olugumunu klsa
zamanda tamamlar.

Siirgrin geligimi ve gimlenme, parazit

ydntem bulunamamrgtrr. 
'Kontrol kalabilir. Elverigli gevre koqullannda bile,

ycintemlerini geligtirebilmek igin qimlenme sadece konukqu bitkinin

parazitin biyolojisi ile ilgili daha fazla qimlenmeyi teqvik edici salgrlartnrn

bilgiye ihtiyag vardrr. varhiryla gergeklegebilir' Rizosferde

t. BiYOLO.tiSi; uyancr maddelerin dagrlmt, toprakta

Orobanche tiirlerinin birqofu tek suyun varh{rna ba$hdr'

yrlhktrr ve tohum ile tirerler. Bu cinse Orabanche'tn gimlenmesi ve gelig-

ait trirlerde konukgu-parazit iligkileri mesinde srcakftk qok dnemli bir faktcir-

biiygk cilgiide doga kogullarr ile d0r. O. Crenata ve O. Ramusa igin opti

itigli[ak. Bu iligkiler gevre lartlan ve m_al srcakhk 1>25e C, minimum srcaklk

uretici gartlanna bafh olarak degigir. 5e C ve maksimum stcakhk ise 30e C'

Toprak gartlan ve predatcirlerin varhlt dt.'

ise ikincil faktcjrlerdir. Qimlenmeyi takiben hyaline, kdk
benzeri bir yapr ve gimlenme ttipti

- Tohumdretimi testa'dan drEanya qrkar. Bu yapr 0,15
/ \ mm- Ceniglige ve 3-4 mm. uzunluga

Qigeklenme I erigir. Bu nedenle tohumlar konukgu
I fohumun otguntagmasr bitki kdklerindeki bu hazrr ortamda

Qrkrg

I 
- t pamzitik yaqamlanna baglarlar'

Toprak Al-bnda Gerigme 
t Bitki kdkrindeki bu ortamda gim

t 
- Tohum uyanrrnsr borusu pozitif bir kemoterapi gcisterir ve

BitkiyeTutunma I bitki k6kUne do!ru btiytir. Bu yaprdaki

\ : ^. kahnlagma appressorium olarak bilinir.
Qimienme uygun $artlann olugumu 

1.3. Hanstorium oluEumu;
\ ' APPressorium konukgu bitki
Tohumun Bitki K6klerinin kriklerinin iletim demetleri 'ile baglantr
salgrlarrvla uyanlmast kurar. Bu ba{lantryr saglayan doku

$ekil: Orobanche ttirlerinin yagam gemberi haustorium olarak bilinir. Ba$lantl
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ve konukgu bitkinin besrenme hcrcbr aygge(tr tarrasr bundan zarardurumu ve toprak srcakftgr ile gdrmiigtrir. (Dogu Avrupa,da) O.
yakndan iligkilidir. crenata ve O. aegyptiaca Bah Asya veorobanche'rn toprak artndaki Kuzey Afrika,daki bakragil tarrara.nda
geligme s0reci gevre gardanna bagrr ortaya Ekar ki bu tarrarar yakragrk 4.4
olarak 30 ile 100 g0n arasnda degiEir. miryon hektar kadardrr. 2.6 miryon
Trim yagam s0reci ise yakragrk 3 ire 7 hektar arana yayrrmrg soranacaeaydrr. familyasr iiyesi bitkiler (domates,

-1.5. 
Generatif geliEme; patates, tritun ve pathcan gibi) ise O.vegetatif geligmeden generatif ramosa ve o. aegyptiaca tarafrndan

geligmeye gegig ile siirgiln geligimi zarar g<triir.
hrzlanrr, optimum gartlarda toprak 3. KONTROL
ytizeyine grkrgtan birkag giin sonra 3.1. KiiltiirelOnlemler;
gigekler olugur. Eile yolma; Tohum baSlamadan

Butrln bitki triylerle kaplarur. Birgok cince yaprlan, faydah bir ydntemdir.
ttr kendine dcillenir. (6rn; o. cernua). yogun bir ig giic0 gerektirir.
Bununla birlikte o. crenata ve o. Enfeksiyonun gok liaa"ui ormadrgraegyptica Sapraz melezlenebilir. durumlarda kullarulaHlir.
Meyve 0.42 cm. arasnda desigen bir Geg Dikim; orobang enfeksiyo
kapsrll Eeklindedir. G6vdede besin nunun zararranndan kagrnmak igin
maddelerinin birikmesine bagh olarak, geg dikim yapmak 0reticiler
orobang tohumlan konukgu bitkinin Lrunnaun iyi uilinln bir ydntemdir.
6ltimiinden sonra bile orgunragmaya orobang srirgiinreri bu ydntemre %90
devam edebilir. oranlnda azaltrlabilir. drken olgunla_

- Parazit ve konukgu bitkinin gigek- Ean qegitrer kuilanrrabirir. drrin kaybr
Ienmesi bazen aynr zamanda olabilir. nl azartmak igin dikim geciktirilebilir.
Her ikisinin de gigekrenmesini etki- Tuzak Biikiler; Bulrintem hentiz
leyen en cinemli etkenler, srcakrrk, su tarra koguila'nda uyguranmryor.
ve besin maddesi miktandrr. Ancak LinumussitatissimJm L. isimli

2. ZARARI bitkinin orobang tohumlannrn
2.1. Etki geklive belirtileri; gimlenmesini 0/030 orarunda tegvik

- Parazit bitkinin geligimi, konukgu ettisi biriniyor. orobanE tohumranrun
bitkiden su, mineral madde ve gok *un 6m0dfi ohisr (10 yildan
organik maddeler ahnabildigi s0rece fazla) yiiziinden bu ydntem gok etkilidevam eder. Toprak altrndaki de{ildir.
siirgiinleri karbonhidrat deporar, bu Derin s0riim; Bu y6ntemre orobang
yiizden bitki besin elementleri hzla tohumlan toprasm ierin tabakalanna
tiikenir. Parazit bitkinin topraktaki (zo4s cm)-gomtitur ve enfeksiyon
varlrlr, konukgu bitkinin gerigimini Eiddeti azarri. Bu uygura-ma igin
dnemli oranda etkiler. Bu ddnemde uygun ekipman u" ulgun toprak
orobang s0rgiinlerinin geligimi gok gir"Hiair. ierin sfinimu ltizeyset uir
htzhdrr, bu nedenle konukgu k6k- ,Urti- tukip etmelidir.
lerinin karbonhidrat kaybr hzra artar. Dayanrkh $egitler; Dayanrkrr ve

2.2. Zarar gekli; toleranr gegitler elde etmede rslah
Enfekteli konukgu bitkideki zarar garrgmararr baEa'rr ormuEtur.

verim kaybr geklinde ortaya grkar. (Aygigefi, bakra gibi bitkilerde)Bazr bitkilerde (tutiin, aygigegi, orlbang'a dayamkhrrkmekanizmasr
domates, .havug, pathcan ve lahana henuz tam olarak anlagilamamryEr.
gibi)J<alite kaybrda g6nilebilir. Islah gahgmalan aevam ettikge

2.3. Ekonomik 6nemi; parazitin daha ilayankl rrklan da
- dnin kaybr, enfeksiyon giddeti ile otugacatUr.

dolrudan iligkitidir. Bu kayrprar %5 ite i.z. ximyasat konH;
%10O ara^srnda degigebilir. Bu sayr Herbisit'ler; Orobanga kargr gok
ortalama %34 civanndadr. orobang sayrda herbisid test edirmesine
turleri arasnda o. cernua en yaygm ragmen, bunrann hig biri etkili veolan tdrdtir ve yaklagrk 7 milyon ekonomik bir kontrol saSlaya-

mamr€trr, Sadece glyphosate bazr
bdlgelerde baklada uygulanmrg ancak
birbirine uymayan farkh sonuglar
almmrytr. Imazaguin, di{er bir sistemik
herbisid olup, iimit vericidir. Ama
gahgmalar hala devam etmektedir. yeni
grkan orobang siirgUnlerine Kerosene
uygulanmasr "elle yolma" ycintemine
oranla daha faydahdrr.

Toprak F0migantlan; Methylbro-
mide ve Dazomet gibi frimigantlar
etkili kimyasal maddelerdir. Ancak
y0ksek fiyatlarr ve toksit etkileri
nedeni ile kullanrmlan srnlrhdrr.

Qimlenmeyi tegvik eden maddeler;
Bu bilegiklerin ticari amagla
0retilmemesi, bu amagla kullanrlma-
lanna engel olan en 6nemli nedendir.

3.3. Fiziksel kontrol;
Solarizasyon; Toprak sterlizasyonu

igin, polietilen bir 6rtti ile dogal giineg
qrnlanndan yararlarularak uygulanan
bir y6ntemdir. polietilen 6rtti
sayesinde, srcak havarun yardlmr ile
toprak srcakh{r y0kselir. Bu y6ntem
orobang tohumlan ile bulagrk bazr
toprak zararhlannrn saylstnt azaltu.

3.4. Biyolojik kontrot;
Bdcekler; Dofu Avrupa'da biyolojik

mUcadelede kullanrlan phytomyza
orabanchia Kalt. etkili bulunmugtur.
Baginh bir kontrol igiq, orobang
grkrgrndan 6nce bu b6ceSin
populasyonunun arttunlmast $arthr.

Funguslar; Fusarlum spp.nin
kullanrldrgr bilinmektedir. Ancak bu
konuda daha ileri gahgmalara ihtiyag
vardrr.

3.5. Entegre mlicadele;
Orobanga kargr miicadelede

solarizasyon ve frimigasyon tarla
drizeyinde faydah metodlardrr. Bu
ylizden, agalrda altr gizilen birkag
metod birlikte uygulanmahdrr.
Entegre mricadele y6ntemleri
ICARDA tarafindan geligtirilmigtir.
Orne{in; Dayanrklr geEitlerin
kullanrmr, geg dikim ve glyphosate
uygulama birtikte kullanrlabilir.
Orobangrn Sok yogun olmadr$r
durumlarda, "elle yolma" enfeksiyonu
azaltan bir diger y6ntemdir.

Kagnak: Orobanche Field Guide
K. H. Linke, J.Sau erbom, M.C.Saxena
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sigara fabrikalarrnda sigara
r.iretiminde kullanrlan oriental tiitiin
miktarr g6riilmektedir. Kullanllan
oriental tUtiin miktarrntn 1994

yrhndan sonra belirgin bir gekilde

azalma gcisterdiSi ve 1999 Yhnda,
1994 yrhndaki seviYenin Yaklaqtk
yanstyla slnrrh kaldr$r ,1991 yrhna

gcire de % 48 dizeYinde azalma

meydana geldi{i gcirOlmektedir'

Oriental ttittin kullanrmmdaki bu

hrzh diigtigrin nedeni, TEKEL'in
sigara pazanndaki payrmn azalmast

ve blended sigaralann triketiminin
giderek artmasrdr.

talepleri do$rultusunda <izellegtiril-

mesi halinde, ig kullantm amacrYla

ihtiyag duyulacak oriental ttittin
miktannda daha btiYtik bir azalma

yaganacagr agikardrr. Qtinkii bu

fabrikalan sahn alacak olan sigara

tr6stlerinin asrl amaclnln kendi

uluslararasr markalarlnt (blended

sigaralar) faaliyette bulunduklart
Olkelere YaYmak oldugu
bilinmektedir. Nitekim, TEKEL
tarafindan BAT'la yaprlan sozlegme,

Bagbakanhk Ytiksek Denetleme
Kurulunun elegtirileri sonucunda,
TEKEL'in Yerli markalart

TEKEL Sigara Fabrikalanntn
dzellegtirilmesi bagta Ttittin dreticileri,

Sektcir Qahganlarr ve Sigara

Ttiketicileri olmak iizere milyonlarca
insam etkileyecektir. Bu etkileri bagltca

su sekilde inceleYebiliriz.
i. "riittin dreiicileri, firetimi ve

Kullantmt 0zerine Etkileri
Ttirkiye'de sigara kullanrmr %100

oriental tip ttittinlerle tiretilmiS
sigaralardan, blended sigaralara doSru

degigmektedir. Blended sigaralann

triketim miktarlanntn ve Pazar paylnln

artmasl, buna kargrhk oriental
sigaralann ttiketiminin azalmast,
yurdumuzda iiretilmekte olan oriental

tip ttittinlere ihtiyacrn azalmastnt da

beraberinde getirmektedir.
Grafik 1 de, yrllar itibariyle, TEKEL

Scizkonusu bu dtigtigiin gerqekte

1991 yrhndan itibaren bagladt$t

grafikten g<inilmekte oluP, 5 Nisan

ekonomik kararlart sonucu 1994

yrhnda oriental sigara satrglanntn

artmaslndan kaYnaklanan bir
durum olarak, o Yrla ait oriental

trittin kullarumr da artmtgttr.

Oriental tiittin kullanrmrndaki bu

azalma <inrimtizdeki yrllarda ttitiin
Uretimimizi de biiYtik tilgiide
etkileyecektir. Her yrl giderek artan

ttittin stoklan gciztimti gtig sorunlar

yaratarak daha biiYtik ekonomik
kaynaklar gerektirmekte ve

TEKEL'| guigstiz krlmaktadrr' Siyasi

kaygrlarla hareke.t eden iktidar ve

siyasetgilerin ttitr'in politikastnt
ekonomi kurallan do{rultusunda
y6nlendirmemeleri, bu stoklartn
oluqmastnda oldukqa cinemli rol

oynamaktadrr.
TEKEL sigara fabrikalanntn
gokuluslu sigara tireticisi girketlerin

koruyucu htiktimler getirmek
istemesi tizerine Yagama
gegirilememigtir' Bu nedenle,

TEKEL sigara fabrikalannda
yaprlacak <izellegtirme (qokuluslu

sigara girketlerine satrg) Ttirkiye
ttittin iiretim-kullantm dururnunu

olumsuz etkileYecek, sigara
harmanlannda kullamlacak oriental

ttittin ihtiyacr giderek azalacak,

t0trin tiretimi ve rireticileri bu

durumdan olumsuz etkilenecektir'

2. Tiitiin Drg Ticareti 0zerine
Etkileri
Sigara ttiketimindeki de{igim'
iiretilen sigara harmanlan igin

ihtiyag duYulan oriental ttittin
miktarrntn giderek azalmastna
kargthk, blended sigaralann tiretimi
iqin ihtiyag duyulan Flue'Cured ve

Burley tiPi tfitiinlerin, her geqen yl
daha fazla miktarda ithal edilmesine

de neden olmaktadrr.

Tffiffi-

EEffi

ffiREEqffiftINEFC

*@tottut
*L&SEffiIETffifr

Grafik 1: TEKELTarahndan Sigaralarda Kullanrlan Oriental Tfitiin Miktan (Ton)
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Qizelge 1 de yrllar itibariyle. TEKEL
tarafrndan Amerikan Blend sigara
riretimi igin ithal edilen de$igik
tiplerdeki trit0n ve yan mamul
tUttinlerin miktar ve de{eri toplam
olarak gcinilmektedir. TEKEL'in tfitfln
ithalatrna bagladrgr 1988 ythndan
gtintimtize ithalat miktar ve
bedellerinde qok biiytik arttqlar
yagandrgr qizelgeden anlagllmaktadu.
1988 de 8.049 bin $ olan toplam
ithalat bedelinin. 1999 da 133.353 bin
$ a ulagtrgr gciriilmektedir. Ozel sektcir
de{erlendirmeye ahnmadr$ halde, Ul-

kemizin yurt drgrndan tritiin ithalatr igin
btiyrik meblaglar cidedi$i gcirtilmek-
tedir. Ozel sektcir trittin ithalatr
hakkrnda saghkh veriler elde edileme'
mig olmakla birlikte, flrettik-leri sigara
miktanna bakarak bir delerlendirme
yaprlacak olursa, 0lke.mizin t0t0n
ihracahndan elde ettisi gelirin briy0k
bir bdltimrinii triton ithalah iqin
ridedigini sciylemek yanhg olmaya-
caktlr.

Qizelge 1 : TEKEL Taraftndan GergeklEtiilen Tutun lthalatr

Bu yaklagrmla, TEKEL sigara
fabrikalannrn 6zellegtirilmesi halinde,
sigara triketiminin oriental sigaralar
aleyhine geligmeye devam edecegi,
buna bagh olarak da, Tr.irkiye ttttin
ithalahnrn daha da artacagl ve tiitiin
drg ticaret bilanqosunun zamanla
kaqrnrlmaz olarak negatif (agrk verir)

hale gelece{i kesindir.

3.Ttiti.in ve Sigara Sanayinde
istihdam 0zerine Etkileri
TEKEL sigara fabrikalarrnrn
cizellegtirilmesi sonucunda, oriental
tr.itrin talebinin ve buna baSh olarak
oriental trlittin tiretiminin azalacak
olmasr, tr.ittin sanayindeki istihdam
rizerinde de etkili olacaktrr. Qizelge
2 de TEKEL tiittin ve sigara
sanayinde istihdam edilen igsi
sayrlart gcirtilmektedir.

detayh bilgilere ulagrlamamrgttr.
Ancak, cizel sektcire ait 2 sigara
fabrikasrnda 1998 yrh verilerine g6re

Philsa'da 715, RJR'da 308 olmak
tizere toplam 1023 igginin galtgtt$t

belirlenmigtir.
1998 yrh verileri de{erlendirildifinde
TEKEL'in 6171 igqiyle TtirkiYe
sigara riretiminin yaklagrk 2/3'tinii,
buna kargrhk cjzel sektor 1023
iggiyle riretimin 1/3'tinti
gergeklegtirmektedir. Buna gdre
birim riretim igin istihdam edilen iggi

Qizelge 2 incelendi{inde, TEKEL
tritrin sanayinde gahgan iggi
sayrslnda, 1990 yrhna gcire, 1999
yrlrnda % 32, sigara sanayi
igletmelerinde gahEan iggi sayrsrnda

ise % 42 drizeyinde azalma oldu$u
g6r0lmektedir. Aynr d6nem
igerisinde, TEKEL'in ig y0k0nde
herhangi bir azalmarun olmadr$t,
aksine gerek sigara sanayinde
tiretilen sigara miktannda, gerekse

de ttitrin sanayinde iglenen ve elde
bulundurulan stok yaprak tiitiin
miktarlarrnda cinemli artlglartn
ortaya grktr{r da bir gerqektir.
Ig hacimlerindeki bu arttga kargtn,
iggi sayrsrndaki <inemli azalma
teknolojik geligmelerle bir tilqtide
kargrlanmakla birlikte, iggiicti
talebinin tamamlntn kargrlandrfrnr
sciylemek oldukga gtigttir. Qtinkii,
TEKEL' e ait bazt igletmelerde
yevmiyeli igsi gahgtrrrldr$r
bilinmektedir.
6zel sektrire ait tiitiin ve sigara
sanayi tesislerinde istihdama ait

sayrslnln TEKEL'de <izel sekt6re
gcire iki kat fazla oldu$u
s6ylenebilir. Buradan hareketle
TEKEL sigara fabrikalannda bir
6zellegtirme yaganmasl halinde cizel

sekt6run daha az igguctiyle riretim
yapmayr tercih edece$i ve galqan
iggi sayrsrnda bir azalma olacaSmt
belirtmek yanlry olmayacakttr.
TEKEL sigara fabrikalarrnda iggi
sayrsrndaki fazlahgrn cinemli bir
bciltimti, oldukga eski teknolojili
fabrikalardan kaynaklanmaktadtr.
Bu nedenle TEKEL'in fabrikalarlnr
yenilememesi halinde, iggilik
maliyetleri yciniinden cizel sekt6re
gcire rekabet grictinde zaylflama
olaca$r aglktlr.
Aynca, cizel sekt6re ait sigara
fabrikalannda qahgan iggilerin
higbirinin sendika iiyesi olmadr$t,
sendikal cirgritlenmenin bu
igyerlerinde baganlamadr$r da
bilinmektedir. Ozel sektcir sigara
fabrikalannrn tamamrnrn sendikaslz
ve tageron iggiler araclltftyla

Q,betge 2 : TEKEL TAtiln ue Sigam tunagi lSlebnelerinde Calt;r.n l99i Sagrsr

1990 lgtr lgp lltgil 1!l!tl lrllF tg5 r!Is? r99t 19t9.

Han-!l *777 zxzl 2rm zffi 21692 l@ t?!?z 16654 19615 tisz+z

h*r! ,lfll & 8S 92 88,,: 75. 6T

l0-@, iry q48 ssm: 0450,

100 {i, .*,, .gr

t4980, 3r76i * o *r 5'4N5:l:-:-
gI 6? 7l

Kag nak: TEKEL Kag ttlan, I stanb ul.

wl An It{iktar
(Ton)

lrrUetcs
,Bfff$i

1988 r553 100 8049 100

1989 3133 202 r7082 212

1990 4814 310 n&7 nl
1991 I 1979 771 67S4 814

1992 21,9v t4l2 133133 1654

1993 22497 144!l 14185 r6€
1994 18325 1JS 91563 1r38

1995 !9231 r238 91779 1140

1996 , 23fp-1 r540 10221 1 ln0
1997 26660: t71T 153241 1904:

1998 : 44193 ?na 195363 u\i:
1999 40330 2597 133353 1657,

Kaynak: TEKEL Kagtlan, istanbul.
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riretimini gerqeklegtiriyor olmast,
TEKEL sigara fabrikalartnrn da

6zelleqtirilmesi halinde sonucun
benzer olacagr dtiEtincesiyle, gahgma

yagaml agtsrndan da olumsuz olarak
degerlendirilmelidir.

4.Tiiketiciler dzerine Etkileri
TEKEL sigara fabrikalarrntn
6zellegtirilmesi ttiketiciler agtsrndan da

onemli etkiler ortaya qtkaracakttr.
Mevcut durumda, TEKEL'in var
oldugu kogullarda, ozel firmalar tirtin
fiyatlannr gok ytiksek tutmamakta,
fiyatlartnr TEKEL'e gcire
ayarlamaktadlrlar. TEKEL'in devre dtEr

kalmast halinde, cizel sektcir firmalart
fiyat rekabetine girmeYerek,
ttiketicilere daha yiiksek fiyatlardan
sigara arzt yoluna gidebilecektir.
Bunun yanlslra, gokuluslu sigara
girketlerinin ttim dtinyada sigara
ttiketim ahqkanhklanntn oluEmastnt
gizli yollardan, cizellikle lise, tiniversite
gibi egitim kurumlannda ve genglerin

yogun olarak bulunduklan ortamlarda
tegvik ettikleri bilinmektedir. TEKEL'in
devreden qrkmasryla piyasaya hakim
olacak olan gokuluslu girketler sigara

ttiketimini, yasa ile Yasaklanmtg
olmastna ragmen tirttilti bir gekilde
tegvik edebilecektir. Bu da toplum
sa$hgt aqtstndan olumsuz bir etki
ortaya gtkaracakilr. Nitekim, Yegilay

Cemiyeti TEKEL sigara fabrikalartntn
cizellegtirilmesine bu nedenden dolayl
yayrnladrklan rapor ve bildirilerle kargt
qkmaktadrr.

Aynca ttP alanrnda faaliYet
gcisteren, <jzellikle kanserle ilgilenen

ve sigara aleyhtarl qok sayrda sivil

toplum kurulugunun da zaman
zaman yayrnladlklan bildiriler ve

basrna verdikleri demeqlerle TEKEL

sigara fabrikalarrntn
cizellegtirilmesine kargl grktrklart
gcinilmektedir.
Hernekadar TEKEL sigara
fabrikalanntn ozellegtirilmesi ile

doSrudan iliqkili gortilmemekle
birlikte, 2000 Yth igerisinde
tilkemizde tartlgma konusu haline
gelen "Formula 1" otomobil yanglart

da dikkate altnmast gereken bir
cjnem arz etmektedir. DtinYantn
birqok tilkesinde bu Yanglartn
yaptlmastna izin verilmemektedir.
AB rilkelerinde de, 2006 Yrhndan
itibaren bu yanglann YaPrlmast
yasaklanmtqtrr. Bunun nedeni,
yanElarda ana sPonsorun sigara
tireticisi firmalar olmasl ve yarrglar

stiresince yo{un Eekilde sigara
reklamr yaprlmasrdlr. dlkemizde
sigara reklamlan 4207 sayrlr yasa ile

yasaklanmtE olmastna rafmen, bu

yanqlarrn tilkemizde YaPrlmast
halinde Ttirkiye'nin tanrtmrna katkl
yapaca$r gerekgesiYle, sigara
lobisinin yasanln de$igtirilmesi
yclntinde htiktimet nezdinde
girigimlerde bulundu$u medYada

yer almrgttr.
Ozellikle genqler tarafrndan heyecan

verici ve ilgi gekici bulunarak
izlenen bu yarrElarrn Ttirkiye'de

yaprlmast halinde, bu yartglartn en

onemli sponsoru olan ve tilkemizde
de faaliyet gcisteren iki cizel sektcir

sigara firmaslnln pazar payrntn daha

hrzh geliEece$i ve TEKEL
tirr.inlerinin sigaraya yeni baElayan
genqler arasrndaki kullantmtntn
daha da azalaca$r bir gerqektir.

SONUQ: TEKEL sigara
fabrikalarrntn ozellegtirilmesi baEta

tr,ittin tireticileri olmak iizere, sekt6r
qahganlan ve hepsinden onemlisi
milyonlarca sigara ttiketicisini
yakrndan ilgilendiren bir olgu olarak
kargrmrza grkmaktadr. Bu hususta

karar merciinde bulunanlar konuya
sadece sigara satrglanndan ahnacak

vergi boyutuyla yaklagmamahdrrlar.

Bciylesi bir yaklagrmtn TtirkiYe
ekonomisine ve insanlartna
saglayaca{l hiqbir fayda scizkonusu

olmayacakttr. Aksine, do{rudan
kendi alantmtza girmedigi igin

burada deginilmeYen bir husus
olarak ifade edilmelidir ki, gokuluslu

Eirketler tarafrndan yaprlan sigara

triketiminin teEvik edilmesi'
tilkemizin saghk harcamalarlnda
cinemli artrglara neden olabilecektir.
Sigara fabrikalanmn <izellegtirilmesi

olgusuna butiin bu veriler rgr$rnda

yaklagrlmah, sadece vergi
hesaplanna daYah deSerlendir-
m.elerden vazgegilmelidir. Aksi
takdirde bu alanda atrlacak
adlmlartn
olmayacaktrr.

geri dcintigti

dtgu tu EEttItQe Day anmaa &t7,

Herkese Kendt Hakktnt

VermeA:en HtEbIr Huk*rnet stirekti oEamaz.

Artsto:tetes

10
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Drg Ticarette piyasa aragtrrrlmasr
yaprhrken; ihracat sciz konusu ise
maliyetler FOB (lhracatgrnrn Glimrtik
Sahasnda Teslim) rizerinden, ithalat
soz konusu ise maliyetler CIF
(ithalatqrnrn Giimnik Sahasrnda
Teslim) tizerinden hesaplanmaktadrr.

Ihracatgr isek, ihraq edecegimiz
tininr.in ihrag olacagr 0lkede ki
triketici ahg fiyatrnr dncelikle bilmek
zorundayrz. Pazarlayacagrmrz 0nlnUn
FOB bedeli rizerine, ulagrm masraflan
(Navlun ve Sigorta Masraflan), ithal
rlilkede ki glimruik vergileri, fonlan ile

ig piyasada ki di{er masraflar ilave
edilerek bir maliyet elde ederiz ve
sonugta firmamrz adrna istediSimiz
kar orant ortaya grkarsa ilgili
tilkede pazar aramaya
baglayabiliriz.

Ithalatgr isek ithalatrnr
gergeklegtirmek istediSimiz Oriinrin
ilgili Ulkede ki toptan sahg fiyatrm,
Exwork bedelini yada FOB bedelini
aragtlrtnz. Aragtrrmamlz sonucu
ortaya grkardl{rmz riruin maliyeti
rizerine ithalat masraflannln,
gtimnik resim, vergi ve fonlan ile
birlikte elde etmeyi d0giindUgtimriz
kazancrmrzrn da ilave edilmesi
sonucu ortaya grkan maliyet
t0ketici ahg fiyatrnrn alhnda ise
pazar arama qahgmalanna
baglayabiliriz.

Drg Ticarette ihracatlar
golunlukla FOB teslim gekli ile
gergeklegmektedir. T0t0nde de
teslim gekli olarak FOB
kullanrlmaktadrr. OrneSimizde de
birim maliyeti ortaya grkan
ttitiintin, ihracatglnrn giimriik
sahasrnda teslim esnast ve
cincesinde ki maliyetleri ele
ahnmrEtr.

6rnek olarak ele allnan ihrag
iinintimiiziin maliyeti 4-US$,
Miktan 50.000- Kg olup toplam
bedel 200.000-US$ ve I USS=
650.000-TL hesaplanmrgtrr. yine
<irneSimizde bir balya mamul
tiittintin ortalama agrrhgr 53 kg,
toplam balya sayrsr 943, gtinhik
iggilik ticreti 15.000.000- TL. ve
mahn tamamrrun 3 adet 40lFT lik
Konteyner ile ihrag olacagr
dtigrinrilmr.igttir

HARCAIIA KALEITTER Tt US$
Markalama ve Tartr Maliyeti
138.000.000 212,3[^77
Balerizma Maliyeti 172.500.000
265,W6
llaqlama Maliyeti 2.5OO.ObO
3.8/,62
Beyanname dcreti 5O0.0OO 0,7692
Komisyoncu (icreti (Cost x %o 8)
100.000.000 153,u62
Ziraat Kontrol (lcreti 4.200.000
6,4615
Menge $ahadetnamesi dcreti

1.500.000 2,3077
Dolagrm Sertifikasr
1.500.000 2.3077
Ekspertiz dcreti 3.300.000 5.0769
Ihracatgrlar Birligi Nispi aidat (%
0,lx Cost) 200,0000
Kongimento dcreti 15,O0OO
Emtia Maliyeti
200.000.0000

(Cost)

(EXWORK COST) 200.867,3077
% 5 Kar 10.043.3654
(EXWORK
210.910.6731

BEDEL)

Exwork Cost 200.867,3077
Kamyona Yrlkleme dcreti
96.000.000 147.6923
(FOT COST) 201.015,0000
o/o 5 Kar 10.050,7500
(FOT BEDEL ) 211.065,7500

Fot Cost 201.015,0000
Mahn Limana Getirilmesi
245.000.000 376,9230
Mahn G0verteye Yriklenmesi
(Umanda lg Dotum) 258,0000
FOB COST 201.649.9230
%5Kar 10.082,4961
(FOB BEDEL ) 211.732,419r

Yukarrda ki drnektende
anlaErldrsr iizere 200.000- 0S$
bedelli , %o5 kar marjh tritrintin FOB
maliyeti 217,732 USS' I

bulmaktadrr. FOB masrafr da
yaklagrk 1.647 US$ tutmaktadu.

dcreti

TAtAn Eksperleri Derneji
BLlftni 49. Sagrctnda
AaAmlanan TAtiln Dq Ticareti
konulu Aazda gararlandtEtm
kagnaklar.

1-lhracatta Kullarulan
Uluslararast Belgeler, laeUf
Yag nlan, Zsl.n GCttUlfn

2-Uluslararast bir 6deme ue
garanti AracL IGEME yagnlan,
Aragttrma ue Geligtirme
Ba6kanhfi

3-lhracatgtrun Et Kitabt, prof.
Dr. Ozcan GOVEN
4-Uluslararast Ticarette

Bankalararast 6deme y\ntemleri.
Interbank Yagnt
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Britanya'da Virginia koronisi bulun- dahil olmak tizere dikkatli birmadan 20 yi cince kuilandrkra. g<izrem demektir. zaten tutrindaha yumugak ve daha aromatik tohumdan sanayiine kadar herbir tip olan Nicotinia Tabacum L.' agamada bir bebek edasrndadrr. Buyi.."lspanyol Yapragr" olarak tabir nedenre gok agr. dikkat ve cizen
edilen tr-ittin tipini tercih ediyorrardr. gerektirir. Bu nldeni ise bir kaliteAmerikan trittinti ilk defa 17. iirUnr.i olmasrdrr. Bununla beraberYY'rn bagla'nda sir warter goEu giftgi otomatik kontrolti
Raleiyh'in tegviki ile Avrupa'ya girig aepotar kulranmaktadrr. Grinri-yapil. Trittin yalnrzca mal igindi. mrizde zaman uyu.l, gcizlem
G6gmenler gerekli mal kargrhslnda araglan gcirevi devralmlgtrittin veriyorlardr. Tritrin James_ bulunmaktadr.
town'rn bekar erkekleri igin eglerine Tr.itrinrerde sarrlagma orduktanbir gegitti. onlarr evlendirecek sonra srcakrrk artirrrrrp bununrahiplerin maaglarrnr cidedi, onran sonucu orarak da renk sabitrenir ve
rahatlattr. Rom alarak insanrar ara- damarlar kurutulur. Tr.ittinrer eile
srnda sosyal ve ekonomik iliqkiteri brikrirdtigrinde ufaranmayacakgeligtirdi. Bu geliqmerer tr-ituine duruma gerene kadar rrrk nemri
sosyal bir konum kazandrrdl. havayr emmesine izin verilir.
. Trittin kriltri*i yeni r-irkerere nuhey ve di{er air-cured tiprer ve

{ogru 
'genigtedi. Toprak ve ikrim fire-cured tiprei aynr giftgi 6zeni vede{iqikliklerinin tritrin karakte- uzmanrrgrni g"."kti.-ultedir. Buristifinin cinemli farkrrrrkrar ttitonrer g"n"iliLr. daha serin iklim

gcistermesine yol aghgr kegfedildi. ve farkh t<urtr:ret igremrerle yetigir.(retim: Tfitrln birbirinden grig ve yogun
Amerikan Tritrrnrr oretimi krg ugraEr isteyen bir &indir. ttasat

aylannda baglar. Ekici geren yrl igin 
"Jit...H her d6nrim igin ortalamatolum yatasrm (yastrk) hazrrlar. 250 saatrik emek ve tarta ydnetimi

Tohumlamagenelliklekrglnsonuna gerektirmektedir. Bununra beraberve ilkbahann baglanna rastrar. Bu irrm ktirttirer igremrer ve kurutmada
d6nem dikkat ve cizenli bir takibi uzmanhk istenmektedir.
gerektirmektedir. Bu cizen ve dik- Derecelendirme standartlan
kat yapralrn hasadrna kadar sr-irer. (Kalite Kodlarr):Bitkiler yaztn olgunluf a Birlegik 6evletler ziraat
ulagtrgrnda ekici filiz ve tepe krrmr departmanrna bagh zirai pazarlama
yapabilmek igin issi sayrslnl servisi (Agricultural Marketin

Tarihge:
Christoper Columbus 1492'de yeni

d0nyaya vardrgrnda yerli Hintliierin
yetigtirip kullandrSr gu anda Nicotiana
Rustica diye isimlendirilen garip bir
bitki buldu. Bu itki tabii ki tritrindri.
Yerliler tr.itrinti trjttr.irerek, gif neyerek
ve enfiye olarak kullantyorlardr.
Onlann yetigtirme metotlan bugrintin
zorunluluklannr drigr.inen bir gok
pratisyeni topping (Tepe Krrma),
suckering (Filiz alma) ve kurutmavr
igeren bir metotta birlegti.

Kaynaklara gcire ttitrin ticaretinin
geligimi 1612 yrhnda Virginia'daki
Jamestown kolonisinde John Rolfe
tarafrndan bagladr. Gcigmenlerin
(lngiltere'den kaqan gciqmenler)
James ve Rappahannade nehirleri
boyundaki yerli kciylerinde ve
Tidewater Virginia'nrn diSer
bcjltimlerinde yetigirken buldukian
ttittinrin Meksika ve Orta Amerika
kaynakh oldugu yonrinde g'r_ig[i bir
inanq vardrr

ingiliz tticcarlar Avrupa ve

arttrmahdu. srirgtin (firiz) arrmr ve service) inlrlsl tr.itiin dereceren_tepe krrrmr bitkinin daha btiytik, dirmesiyle ugrasrr. Amerikankahn ve daha afrr olmaslnr ttitrinleri igin" uygun ekspersaflamaktadrr. Hasat zamanrnrn yetigtirme gibi sJrumrurukra'
baglangrcrna qiftginin deneyimli vardrr. Derecerendirmede Birregikgcizleri karar verir. Trittintin Devretrer standart cilgr.ilerini
olgunlagma durumuna gcire hasat kuilanrrrar. Bu derecerendirme
farkh zamanlarda baglayabilir. sistemi dr-inya gaptnda kabulHasattan sonra trjtrin gcirmtig ve kuilanrlmu'ktud,r.
kurutulmahdrr- Kurutmadan sonra Flue-cured tr.itrinler igin 14o,dantritr-in pazarlanmak igin uygun farkh derece vardrr. Diier tritiinler
duruma gelmig olur. igin 100 farkh derece bulunmak_

Hasatta parlak ttit0n yaprasr tadrr. Her derece 6zel karaktere
dallanndanyanig6vdesiyleberaber sahiptir. Derecelendirmedesak halinde veya yapraklarrn kullarulan kriterler gurup, kalite vesaplarrndan kopa'hr. Tritrinrer renktir.yapragrnriii<iaeuutunaugu
hangarlara askrlarra arrnrr ve yer grup 

- 
krsmrna igrenir. Karite

dikkatlice rsr sirktilasyonu ile arzu derecelerinde ise 1-6 arasr rakamlar
edilen sa'homojen renge uragrlana kuilanrrmaktadrr. En iyi karite 1kadar kurutulup iyiregtirme numara ire gcisterirmektedir,
saslanrr. Bazr giftgiler igin bu igrem semboilerin komb-inasyonu renk ve
5 grindrin 7 grine kadar gecereri de olgunrufu niteremekiedir. Karite
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dereceleri gu unsurlarla yakrndan
ilgilidir; olgunluk, yaprak b0t0nlr1Eu.
gcivde, ya{, renk. geniqlik. uzun-luk.
dtizgtin[ik, hasarhhk toleransrdrr.

Ornegin tipik bir fluc-cured t0tfinde
derece olarak B3L yazrlmrq olabilir.
Burada "8" tLitrinrin rist yapraklara ait
oldugunu, 3- good ise iyi kalitede
oldugunu (1-6), L'ise (Lemon)
rengini belirtmektedir.

Tr.itrin derecelendirmede bireysel
bir sorumluluk verilmeden <ince
ekspertiz yapacak olan kigiye gok iyi
bir egitim ve bunun yanlnda deneyim
verilmesi gerekmektedir. Depolarda 4
yrlhk egitime katlanmak zorunda-
dlrlar. Eksperlerin AMS gahganlannrn
ydnetimindeki testi geqmeleri ve yrlhk
e$itimlerini guincelleqtirmeleri garttrr.
Bu derecelendirme sistemini
cigrenmek isteyen herkese belli bir
ricret kargrhgrnda AMS iki haftahk
kurs vermektedir.

Derecelendirmeye artr olarak
AMS'nin birde Auction (Mtizayede)
organizasyonunu koordine etme
gorevi vardrr.

The Tobacco Marketing News
Service AMS'nin bagka bir
fonksiyonudur. Gdrevi Auction
ambarlanndaki satrglar ile ilgili
bilgileri toplayp medyaya vermesidir.

Flue-Cured tUtrin yapraklarrnrn
gcivdede duruglanna gcire gruplan

Leaf en tist yapraklardrr.
Cutters leaf in altrndaki gruptur.
Lugs priming ile cutters arasrndaki

yapraklardrr.
Primings dip yapraklardrr.
B Grubu Yapraklar: Govdenin

orta bohlimli ve 0zerindeki yaprak-
lardrr. Uglarr belirgindir. Esnektir.
Total aglrh$r en fazla olan gruptur.
Yer zararlanndan hig veya az
etkilenirler.

C Grubu Yapraklar: Gdvdenin
orta bciluimrinde veya hemen
agaf rsrndaki yapraklardrr. Oglan
yuvarlaktrr. Gcivdesi orta incelikte ve
gok az yer zaran mevcuttur.

X Grubu Yapraklar: Genelde
gcivdenin dip krsmtna yakrn
yapraklardrr. Kcir uqlu ve agrk
yrizltidtirler. B ve C grubuna oranla
yer zararrndan daha fazla etkilenirler.

P Grubu Yapraklar: Gcivdenin en
alt krsmlnda yer olan yuvarlak uglu
yapraklardrr. Aghk sebebi ile erken
olgunlagrrlar ve yerin neden oldugu

zararlardan gcizle gcirUnrir gekilde
etkilenirler.

dcret Destekleme ve dretim
Kontrol Sistemi

Talep ile kaynaklarm aynr gizgide
tutulmasl istendi$inden destekleme
programl uygulantr. Her derece
riretilmig tritrin igin en drigilk
garantili ricreti giftgiye sa$lamak bu
destekleme programlnln temel
amacrnl (prensibini) olugturmak-
tadr.2 veya 1,5 yrlda bir defa ttitiin
kaynaklan sayrhr. Endtistride
stoklar riretim miktarrnr gegtiginde
giftgiler tiretimi krsmahdrr. Sigara
imalatgrlarrnrn talepler ile ttittin
tireticileri arasrndaki denge bu
program ile saSlanrr.

Minimum ricret 6zelligi: Bu
programda bu 6zelligi U.SDA
(United States Department of
Agriculture)'a baglt bulunan giftgi
kooperatifleri yerine getirir.

Minimum ticret her yrl uygulamr.
Bu ticretin belirlenmesinde mal
ve hizmet giderleri baz ahrur. Bu-
nun igin cjzel bir formiil kullamhr.
Bu gergevede ekicinin elindeki son
yapraga kadar ahm yaprhr.

Auction Sistemi-Miizayede
Osulii Ahm

Amerikan tr-itiinrinrin pazarlan-
masrnda kullanrlan tek sistemdir.
Ttitrin iireticilerinin cideme gr.inU-

drir. Ekiciler ve ahcllar igin gok cizel
ve heyecan verici bir gtindrir. Ttim
ekicilere eqit gekilde davranrhr. Ve
ahcrlara son segim hakkr tanrnrr.
Auction Sistemi kaliteli riretimi
ahcrlann diledikleri gibi amaglanna
uygun alabilmeleri iqin gelen 6neri-
Ier dogrultusuncls .liz6yn edilmigtir.

Pazarlanan t0m Amerikan
TUtfinOnOn 7096'srnr ilgilendirir.
Yapraklar AucUon Ambarlannda
kigisel parti ve yrsrnlar halinde
teghir edilir. Bu g0n trim ylhn
kazanrmrnr ortaya koyar. Burada
puroluklar, diger ttitrin tipleri ve
hala pazarlanabilirli olan yani ticari
degeri olan t0ttinler bulunur.

Pazarlama sezonu baglamadan
6nce her ekici .ttittinlerinin
diledikleri gibi pazarlanacagr her
hangi bir depo seger. Biittin bu
segme iqlemleri Ekici Segme
Sistemi gerqevesinde geligir.

Agag yukan BirleEik Devletlerde

86 adet flue-cured r.iretim b<ilgesi
ve 60 adet Burley uiretim sahasr
igin Auction Ambarr mevcuttur.

Burada iglemler giiyle
gergeklegir;

Flue.Cured ekicisi cizenle hazlrla-
dr$r tritrinlerini gegitlerine ve yerleri-
ne gcire 25 Libre afrrhgr gegme-
yecek gekilde (1Ubre:454 gr) 8 x 8
'lik levha olarak pazarlarlar. Burley
ekicisi ise ttitrinlerini levha, balya,
veya demet halde pazarlama
noktasr ambarlanna getirirler.

Ambarlarda tr"itr.inler tartrhr,
yerlegtirilir, dizi haline getirilip
bulunduklarr yerde USDA
taraflndan sertifikah eksperler
tarafrndan dikkatlice derece-
lendirilir. Derecelendirme bu
konudaki en cinemli ve hassas
uygulamadrr. Qrinkri ekicinin
alacaSr paranln ve talep
olugumunda cinemli rol oynar.

Atlcllar diziler boyunca
yiir0yerek her yr{lnr muayene edip
ihtiyaglarrna uygun partileri
belirlerler. Ahcrlardan kim yriksek
bir teklif verirse o ahclya satillr. Son
karar ekiciye aittir. Satlg sonrasr
parasl hemen cidenir. Ve aynr grin
ambardan gekilir. dretim merkezi
olan fabrikalara transfer edilir.

Auction Sistemi 1849'dan beri
kullanilmakta ve ttitdn satrgrnda en
dogru sistem olarak bilinmektedir.
Ttim ahcrlar ttitrin tipini seqebilme
gansrna sahiptir. Bciylece
istemedikleri bir yaprafr gereksiz
yere almamrg olurlar.

Igleme ve Depolama:
T0ttin ekiciden ilk ahndlgtnda

hemen riretime gegmek igin uygun
drnmda degildir. Arama ve plavor
maddeleri kazanmasr igin iglenmeli
bekletilmeli ve yavag olgunlagma
diyebilecegimiz bir gekilde fermente
edilmelidir. Bu igleme yavag
olgunlagma yada Aging iglemi
denilmektedir. Birlegik Devletler
iklimi trim ttitrin gegitlerinde
depolama ve olgunlagtrrma
iglemine gok uygun olarak
tanrmlanabilir.

Auction ambarlannda ekiciler
trittinlerini sathktan sonra tr.itr-inler
redrying fabrikalarrnrn kabul
odalannda bekletilirler. Tritrin bir
takrm sepetlerle ve derecelerine

13

rg



TUTUN EKSPERLER|

oenHeGi
SULTEN|

gore uyumlu demetler halinde veya
harmanlanmrE olarak Redrying
fabrikalanna varlr. Tritr.inlei
mrigterilerin istekleri dogrultusunda
redrgin iglemine tabi tutulur.

Igleme proseduirr.i tam ve dikkatli
bir denetim ile baElar. Bu denetim
E6yle olur; Konveydrlerde akan
ttitrjnler gahganlar tarafrndan
denetlenir. Hazarh ve derece drer
yapraklar gekilir. Threshing
makineleri ile tritrinrin yapragrndan
sap ve damarla srynlrr.

Ttitrin genellikle sailn ahndrgrnda
nemli bir igerife sahiptir. Bozulmalara
neden olacaSrndan depolanrrken bu
nem igeriginin dr.igtinilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle tlittin nem
igerigi dtizgrince d0griniltip yapraklar

.dinlendirmeye hazrrlanrr. Redrying
makineleri ilkin rsttrlmrg hava ile tritrin
nemini alrr. Daha sonra serinletir ve
trittinler aynr miktarda nemde kontrol
altma ahr. Redrying iqlemi tipe gc5re
45-90 dakika arasrnda srirmektedir.
Ve ihracat ve depolama igin
konteynrrlara yertegtirilir.

Ttitr-inler "Hogshead" adr verilen frcr
bigimti tahta konteynrrlarda bekletilii.
Trpkr ttitrinrin ilk yrllanndaki gibi. Bu
giiniin yuvarlak konteynulan 4 feet
gaprnda ve 4 feet yriksekliflinde 950
ile 1000 Libre arasrnda trit0n
almaktadu. Bazr iglemeler ise kticrik
tahta veya karton kutulara tUttinleri
basmaktadtrlar. Bunlar 450 Libre
ttitrin almaktadrr. Bu konteynulann
boyut ve gekilleri otomatik ytikleme
sistemlerinin kullanrmrna imkan
vermektedir.

Birlegik Devletlerde tritrinler bu
hogsheadlerde 2 veya 3 yrl aging yani
olgunlagma gegirirler. Bu stire
igersinde tritrinler dofal terleme ile bir
olgunluk kazanrrlar. Bu olgunluk tadr
iyi ycinde etkiler. Endtistriyel
deneylerde bulunan "Speed Aging"
ise sr.ire agrsrndan daha gok tercih
edilir.

Puroluklar redrying iglemine
girmez. Ancak kurutma
hangarlanndaki paketleme yerlerinde
ve srkrca paketlenerek beraber
fermantasyona girerler. Bu iglemde
y$rnlar lslnmaya baqlar ve ufak tefek
degigimler olur. Bir kag gr.inde bir
yjrnlar agrhr ve toplanr.

Yapraklar sonra aynca

gegitlendirilir, boyutlandrrrlrr ve
balya yaprlrr. Bu iglemler serinletme
odalanna ahnmak igin yaprlrr.
Fermentasyon iglemi ile nikotin
oranr dr.iger renk riniform bir vaziyet
alrr. Ttim bu olaylar depolama
periyodunda yava€ yavag getigir.

Yaprak trittin iglemesi,
depolanmasr ve olgunlagma srireci
hassas bir sriregtir. Bu nedenle bu
iglemlerin yaprldrSr binalar ve
geregler gok teknik, geligmig arag
ve gereglerden olusmaktadtr.
dstelik mrigteri olan sigara
girketlerinin istekleri goz cintine
ahndrgrnda burada kullantlan
teknoloji esneklige imkan tanrmak
zorundadrr. Her mr.igteriye gcire
hassas ayarlar yaprlabilmelidir. Bu
igleme ve depolama alanlan veya
fabrikalar r.iretim yerlerine yakln ve
aging igin uygun iklimlerde olan
yerlere kurulmaktadrr.

- -Eigara 
imalatr-Tiitiiniin erig-

ti{i son nokta
Birlegik Devletlerde sigara

tiretimi 7872'de ilk sigara yaprm
makinesinin geligtirilmesiyle baElar.
15 yrl sonra ise yrlhk Oretim
milyarlan gegti. Ve 1895'de 4
milyar sigara riretildi. 1913'de
Amerikan ve Oriental tr.itiinlerin
harmanlanmastndan olu$an
Blended sigara ortaya g,-*t,.
Piyasaya grkar grkmaz Blended
sigaralar sigara endr.istrisini tam bir
endtistri yapacak kadar popiiler
oldu. Sigara endristrisi briyriyerek
olaganiistri boyutlara ulagtr.

Flue-Cured, Burley, Maryland ve
cineli oriental ttitr.inler sigaralarda
kullantlan cinemli ttitr.inlerdir.
Uygun kalite ve tadr korumak
harmanlarda qok br.iy{ik bir dikkati
gerektirmektedir.

Harmanlandtktan sonra
kogullandrncrlar ve hr.imektantlar
uygulanarak igin tarzr geligtirilir ve
trittintin karakteristigi korunur.

Sigara tiretim makinelerinin
grintimrizdeki kapasitesi 8.000-
140.000 sigara-dakika olabilmek-
tedir. . Bu rlininlerde kullanrlan
teknoloji ytiksektir. Bu nedenle
sigaralar tiniform bir cizellik
gdstermektedir.

Sigara kagrdr sigara Uretim
makinelerinin genig makara-

lanndan temin edilir. TtitUn
makineye pnomatik (havah)
tagrma sistemi ile metrelerce akan
sigara kagrdrna g6nderilir. Sonsuz
yada srnrrsrz sigara burudaki sigara
gubu$una denir. Makinenin bu
bcil0mrinde 'radyoaktif 

bir
denetleyici mevcuttur. dttlenerek
buraya kadar gelen sonsuz sigara
radyoaktif denetleyici tarafrndan
elektron bombardrmanrna tutulur.
Ve boylece uygunluga srnanmrg
olur. Sonsuz sigara gubugu gerekli
uzunluklarda fotoseller ve brgaklar
yardrmryla kesilir. (markaya g6re)

Kutudaki filtresiz sigaralar
makine tarafrndan uygun kutulara
konularak paketleme sistemi ile
da$rtrm yaprlacak konuma
getirilirler.

Filtreli sigaralar aynr gekilde
dr,izgrin olarak kendilerine cizgri
boyutlarda kesilerek ve filtreleri
makine tarafrndan takrhp
yaprgtrrrlarak r.iretilir. F!ltre kaSrdr
ya mantar rengi yada opak beyaz
olur. Makinede filtre etrafrna bu
ka$rt sanhr. Ve gift sigara olugur.
Bu olugan gift sigaranrn uglarr
damgalarur. Araya filtre getirilerek
yaprgtrrrhr. Daha sonra olu$an bu
iki ycinlti sigara tam oitudun
kesilerek filtreli sigara olugturulur.
Tr.im bu iglemler tamamen
otomatik olarak el deSmeden
yaprlrr.

1958'de tritrin tirtinleri r.ireticileri
Washington D.C. merkezli Tobacco
lnstitute'ri kurdular. Bu
organizasyonun hedefi tritUniin
tarihi rolUnrin anlagrlmasrnrn
sa$lanmasr ve ekonomideki yerinin
bildirilmesi idi.

Drinyada olaSanristri bir sigara
ttiketimi sciz konusudur. Briytik
sigara girketleri olan Philip Morris,
BAT ve R.J. Reynolds'rn
cirolarrndan bunlan anlamak
mr.imkUndrir. Aleyhlerine
sonuglanan bir gok davaya raSmen
hala ayaktadrrlar.

Griniimtizde. goSu rilkede sigara
reklamr yasaktrr. Bu da bugr.in
sigara sektciriinrin en brivrik
sorunlanndan biridir.

Kaynak: American Tobacco,
To bacco A s soc iates I nc.
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Canhlann yagam ortamt olan
toprak,dogal bir gevre unsurudur.
Insan, hayvan ve bitkilerin besin
kaynafrnr olugturan toprak, yok
edilemez olarak tanrmlanmasrna
kargrn,korunmadt$r zaman yitirilir.
Ashnda doSal sistemin yaprsr geregl
topra{rn da kendini yenileyebilen
,koruyabilen, silrekliligini sa$layabilen
bir yaprsr vardrr. Ancak bu yapr, yine
bu sistemin igerisinde yer alan
,mridahaleleri sistemin dengesini
bozabilecek kadar grighi ve etkili
olabilen insan unsuru ile kargr
kargryadrr. Dogal sistemin diger
unsurlannrn ise birbirlerinin yagamrnr
korumaya ve geligtirmeye ycinelik
iligkileri bulunmaktadrr.

Insan igin toprafrn besin kayna$r
saglama iglevi onun ekonomik
boyutunu da olugturmaktadlr. Konu
tanmsal agrdan ele ahndr{rnda
topra{ln do$a ile uyumlu ve amaclna
uygun olarak kullanrlmasr

gerekmektedir. Ancak toprak
tanmsal 0retim agrsrndan sonsuz
bir Oretim kayna{r olarak
algrlanmakta kolay yitirilebilir bir
do$al kaynak oldugu 962 ardr
edilmektedir. Tanm topraklarr
erozyon,gevre kirlili$i, ve amag drEr

kullanrmdan dolayr kaybedil-
mektedir. Ozellikle garprk
kentlegme ve sanayilegme,btiyrik
<ilgekli kamu yatrnmlarr,turistik
kullanrmlar verimli tanm
topraklannln hrzh yitirilmesine
neden olmaktadlr. 6te yandan
n0fus hrzla artmakta ve besin
gereksinimi ortaya glkmaktadrr. Bu
gereksinimi tanm topraklarrnr
koruyarak kargrlamak yerine birim
alandan elde edilen Or0n miktanru
arttrrmak igin kimyasal ilag
pazarlayan uluslararasr tekellerin
sundu$u tarrm ilaglarrnln
kullanrlmasr alternatifi,dr.inyada ve
Ulkemizde cinemli bir uygulama
alanr bulmugtur.

$egitli ttirleri olan tanm
ilaglannrn segici dzellikte
olmasl,yani hedef organizmaya
etkili ,difer organizmalara ise
etkisiz olmasr istenir. Ancak
grintimiizde kullanllan tanm
ilaqlarrnrn gok az bir krsmt bu
cizellifi tagrmakta ve uygulama
alarundaki organizmalarla birlikte
qevredeki flora ve faunayr 6nemli
6lg0de etkilemektedir. Topraga,
bitkiye ve tohuma uygulanan tanm
ilaqlan r0zgar,yagmur gibi bagka
etkenlerle bagka yerlere
stirfiklenerek gevre sorunlanna
rieden olmaktadrr. Bir b6l0mrl
buharlagarak atmosferde kahcr
toksik madde birikimine neden
olurken , bir b6hlmti pargalanarak
daha toksik maddelere ddnrig-
mektedir. Diger bir bciliimr.i
toprakta tutulmakta, topra{r
kirletrnekte,toprak iginde kimyasal
olaylar ve mikroorganizmalar
tarafrndan mikrobiyolojik ve kimy-
asal dekompozisyon reaksiyonlapr
vermektedir. Bir krsmr yagmur ye
sel sulan ile topraktan stirtiklen-
mekte , nehir,gcil ve deniz sulannr
kirletmektedir. Tanm ilaglannrn
r.iriintin verimini ve kalitesini

arttrrmak gibi yararlan olmasrna
kargrn ,etkin denetimden yoksun
ve agln miktarlarda kullanrlmasr
insan dahil birqok canhnrn
zehirlenmesine ve 6lr.imrine neden
olmaktadrr. Tanm ilaglarrnln.yaygrn
olarak kullarulmastndan krsa siire
sonra 1950 li yrllarda 6nce DDT
nin daha sonra da di{er ilaglarrn
insan ve dif er canhlara zararlr
etkileri .ortaya konmaya
baglanmrgtrr. Tanm ilaglarrnrn
btiyrik bir bcihimri dogrudan
do{ruya canhlann sinir sistemlerini
etkilerler. Hatta bu etkilerinden
dolayr ikinci dtinya savagl srraslnda
naziler tarafindan sinir gaa olarak
da kullanllmrylardrr. Canhda ishal,
titreme, hafrza kaybr, agn gerginlik
gibi belirtilerle etkilerini gcisteren bu
ilaglar aynca kan hticrelerini,
bagtgrkhk sistemini, karaci$er ve
kalp dokulannr ve hormon
sitemlerini de etkilemektedir.

Tanm ilaglarlrun hedef olmayan
canlilar tizerindeki etkilerini ortaya
konmaya baglanmasryla cizellikle
bu ilaglann riretimini yapan
tilkelerde kullanlmr srnlrlandrrrlmrg
ve kullanrctlar iqin bir takrm
grivenlik standartlan belirlenmigtir.
DDT gibi qok zehirli bir gok ilacrn
kullanrmr yasaklanmrgtrr. Bu
0lkelerin halklan belli bir dtizeyin
Ezerinde ilag kahntrsr igeren sebze
ve meyveleri tOketmemektedir.
Kimyasal ilag kullanrmr terk
edilmekte dogal drigmanlarrn
kullandrgr biyolojik miicadele
desteklenmektedir.

dlkemizde ise verimli tairm
topraklannrn giderek azalmasl
sonucunda birim alandan elde
edilen tinin miktannr artbrmak igin
her gegen grin daha yo$un ve
gereksiz bigimde tanm ilacr kullanrl-
maktadr. Kullanrmr yasaklanan bir
gok tanm ilacr ilag tekelleri
taraflndan yoksul koyluiye alternatif
olarak sunulmakta ve stoklan bu
gekilde eritmeye gahgmaktadrrlar.

Bu da kr.iresellegme grShklannrn
atrldrfr kapitalist drinya da
tekellerin kazanglannrn insan ve
gevre sa{hgrndan gok daha cjnemli
olduf unun bir gristergesidir.
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Qocuk geligimi ve qocuk psikolojisi

ile ilgili kaynaklarda , gerek Socugun

bakrmryla birinci dereceden ilgili

olmast , gerek gocuk iqin birinci

dereceden sevgi objesi olmast

agtstndan daha qok "anne" kavramt

iizerinde durulmaktadrr' Gerg9ktende

annenin ilk Yaqlarda gocugun

fizyolojik geligimi kadar psikolojik

g"iigi-in" 
-katkrsr b0ytikttir' Ozellikle

iik yaElardaki anne Yoksunlulu
rizerinde daha aynnhh durulmugtur'

Ancak bu durum qocu$un sevgi

ihtiyacmrn kargtlanmastnda babantn

oneminin az oldu$unu
gdstermektedir.

Freud'a gore krz ve erkek gocuklart

iqin de$igik yaElarda babanm cinemi

firkhhklar gostermektedir' Freud'un

"6dipal ddnem" dedi{i gocuklu$un 3-

6 Vug arasrndaki dcjnemde erkek

gocuh igin baba , yarrgrlan bir rakip

olma ozelliSi g6sterirken ' aynl

yaglardaki krz gocuk iqin annesi bu

.it"ttigi tagrmaktadrr' 6 yagrndan

sonra ise erkek gocuklar anneYe

yakrn olmak amacl ile babantn

6zelliklerini berrimsemeYe ' ktz

gocuklar ise babaYa Yakrn olmak

amacr ile anne ile clzdegleEmeYe

<inem " 
vermektedirler' Bu nedenle

anne-babantn gocuk igin nasrl bir

model olugturduklan 6nem

tagtmaktadr'-Sayrlarr az bile olsa babantn

evden uzun ve ktsa stireli

ayrthklartnrn qocuk tizerindeki

olumsuz etkilerini gosteren

araqtrrmalar bulunmaktadrr' Baba

asklrlik Ya da , i9 gere{i evden

uzakta kaldr$rnda cizellikle erkek

gocuklartntn okul baganlartnln

a.igt,ig.i bu gcizlemler arastndadtr'

nnlaX burada belirtmek gerekir ki 
'

gocu$un babantn uzak olugunu

nasrl algrladrSt veya bunun qocu$a

nastl Yansrtrldr$r da onem

tagrmaktadrr' AYnca daha 6nce

sciiti eaitaigi gibi erkek gocuk igin

baba cinsiYet rollerini
kazanmastnda dnemli bir modeldir'

Bazr durumlarda ise babantn uzun

siire Yoklufu erkek kimli$inin

kazanrlmastnda da gecikmeYe

neden olmaktadrr.

Qtinkii qocu$un e$itimi ve

isikolojik geligimi agtsrndan onemli

olan birlikte geqirilen zamanln

uzunlu$u kadar kalitesidir de""
E{er baba evde olu$u

zamanlarda gocu$unun sorunlartnt

dinlemeYe vakit aYtnYor ' onun

keyif aldr$r geYleri birlikte

yapabiliyor birlikte oyun

tynayabiliYor , dersleri birlikte
gut,giUitiYot"u bu durumlarda

r'rtuttu olugunun olumsuz y6nlerini

en aza indirecektir' Qtinkii baba

eksikliSi kavramt daha gok gocugu

destekleYen , onun kendisini

geligtiren yanlanna firsat veren bir

modelin Yoklu$u anlamtna

gelmektedir. ESer qocuk ' baba

!ud". uzakta olsa bile dcintigtinde

onunla PaYlagacaklarr geYlerin

olduSunu biliYorsa duYdugu

gtivende artacakttr.
Babanrn Yoklu$unda annenin

takrndr$r tavtr da <inemlidir' ESer

urrrr" , qocuklartna "baba bizi

brrakrp gitti" diYe Yakmryor Ya da

"bak igte sen Yaramazltk YaPtm '
baba gitti " diye babamn yoklu$unu

bir tehdit aract olarak kullantyorsa '

bu gocuk igin <irseleYici bir tavr
olup , onun sugluluk duYgusu

geligtirmesine neden olabilecektir'

Annenin qocu{un Yagr kiigtik bile

olsa babamn evde'olmadt$tnt onun

anlayaca$t bir dille anlatmast bu

nedenle <inemlidir' Qocukluk
ddneminde sa$lam geligmig baba -
gocuk iligkisi Yine Problemli bir

d.irr"- olan ergenlikte de

srireci:ktir. E$er erken Yaglarda

kurulmug iyi bir iligki yoksa zaten

en be[rjln <izellifi otoriteyi temsil

eden anne-baba ile gattgma olan

ergenlikte de sorunlar katlantP

gidecektir.
Bir bagka Yanltg tutum lse 

'
babanrn eve dontigiinde
gocuklanntn "her iste$ini (burada

kastedilen makul olmaYan ve anne

tarafindan yaprlmasr yasaklanmtg

isteklerin gergeklegmesidir') yerine

getirmesidir. Bu dummda qocuk

babantn Yoklu$unda anneyr

kullanacaktrr' E$itim ve disipliri

v6ntemleri farkhlagtrSrnda ise

Babamn evden uzun siireli aYn

kahgr annenin ev sorumlulu$u

yOkOnO arttrmakta , Yo$un stres

anttauki anne ise gocuklanna kargt

daha sabrsz ve daha az hogg6nil0

davranabilmektedir. Bu da babann

evden uzak olugunun dolaYh bir

etkisi olarak ortaya grkmaktadrr'

Qrinkii baba hergeYden 6nce egi ve

iocuklarr iqin giiven kayna$rdrr'

(ocuklar babaYr daha gtiglti , daha

qok bilen , daha gok saygr

uyand,t.t kigi olarak bilmek-

tedirler. Babalann eskiye gcire daha

yumugadrSr ga$tmrzda bile 
'

go"uk-lartn babaYr bu tarzda

algltaYrgr bizim ktilttirtimiiz
agtsrndan Pek defigmemigtir'

Babanrn uzak olugunun olumsuz

etkileri de olsa bunu olumlu Ycine

dcindtirmek Yine de anne - babantn

elindedir. Bazen baba uzakta

olmasa bile Yo$un ig temPosu

nedeniYle qocuklanna aYrracak

zaman bulamamaktadrr' Bazende

baba evde zaman gegirdi$i halde

"anneniz sizinle ilgilensin" deyip

qocuklartna zaman
ayrrmamaktadtr. Bu iki davrantg

modelini de baba evde Yokmug gibi

de$erlendirmek mtimktindiir'

'ira.1 ",'ar-1'1,llii;l :' :.':.''
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tutarhhktan uzak olan gocuk , anne -
babayr kendi grkarlanna g6re
kullanacaktlr.

dzetle s6ylemek gerekirse;
-Krigrik yaglarda saglam kurulmug

baba - gocuk iligkisi ilerki yaElarda
da temel oluqturacaktr.

-Qoculun babayla gegirdigi
zamanrn sriresi kadar kalitesi de
cinemlidir.

-Babarun yoklu$u gocuk igin bir
tehdit unsuru ve gocu$un yaptr$r
yaramazhklardan 6tr.irti verilen bir
ceza gibi sunulmamahdrr.

-Anne - baba , baba uzakta olsa
bile gocukla ilgili kararlarr birlikte
almahdrlar.

BEN HAYAITA EN gOK BABAMI
SEVDiI,I
Ben hayatta en gok babamr sevdim.
Karagahlar gibi yerden bitme bir gocuk

Qarpr bacaklanyla ha dtigtii ha diigecek
Nasrl kogardrm ardrndan bir devin
O fapkrn babamr ben ciyle sevdim
Bilmezdi ki oturduSumuz semti
Geldi mi de gidici-hep,hep acele igi

Qa{n en giizel gcizhi maarif miifettiEi
Atlastan bakardrm nereye gitti
6yle 6yle ezber ettim gurbeti
Sevingten ugardrm hasta oldum mu,
Krkr gegerse ateg,gaSnrlar lstanbul'a
Bi helallegmek ister elbet, dig'mi
oSluyla!
Tifoyken bagardrm bu agk oy'nunu,
Ohh dedim, g6ssiine gdmdrim
burnumu,
En son teftigine grkana degin
Kogtururken ardrndan ugmakta olan o
devin.
Daha baqka trir agklar,genig sevdalar
igin
Agrldl nefesim,fi krim,canevim
Hayatta ben en gok babamr sevdim.

CAN YdCEL
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Son giinlerde TEKEL GenelMiidiirliigii merkez ve tagra tegkilabnda
qahEan yaklagrk 700 memur ve scizlegmeli personel, yer ve gdrev

deSigtirmek suretiyle atamaya maruz kalmrybr. Rotasyon adr altrnda

yaprlan bu tayinlerin TEKEL tarihinde bugiine kadar benzeri yoktur.

Pek go{u istem drgr olan bu tayinler endige verici boyuttadrr.
Ozellikle emeklili$ gekaig memurlann biiy0k gehirlerden Dogu-

G0neydoguya g6nderilerek personelin emekliye zorlanmasr,
TEKEL'in dzelleEtirme girigimlerinin bir pargasr olmaktadr.

Bunlann citesinde, bulunduklan makamda g6revlerini yerine
getirirken siyasi parti bagkanlanrun taleplerine evet demeyen bazt

igletme m0diirleri ve amirlerin gcirev yerlerinin degigtirilmesi son
derece 0ziiciidiir.

B0tiin bunlar TEKEL gahganlannn kurumuyla arasrndaki bagr
zayflatarak TEKEL'| korumaya yrinelik davranlg ve diigiincelerini
baltalamakta, TEKEL'deki 6zellegtirmelere zemin haarlama gabasl

olarak alglanmaktadr.

YONETIM KURULU
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farkh seslermiE gibi degerlendirilmevi
cinlemek amacr ile bu dalda bir faalivet
gcisterilmesi vakfrmrz y6netimince
uygun gcinilmemektedir. Ancak, bu
konuda iiyesi oldulumuz Tritr.in
Eksperleri Dernegimizin bizlerden
kigisel bazda isteyecegi her ttirhi
gahEmayr yapmayt ve dzveride
bulunmayr gcirev kabul etrnekteviz.

Bu arada her tnrl0 iizmet
imkanlarrndan faydalandrgrmrz ve
kendileri ile aynr mekam paylagtrgrmrz
Tiittn Eksperleri Dernegi,irlzin
gegmigteki ve mevcut ydnetimlerine
tiim r.iyelerimiz adrna tesekkiir
ediyoruz.

Tiitiin Eksperleri Vakfr,nrn
24.06.2000 tarihinde gcirev alan
ydnetimimizi tiittin sektcir0nde
yaSanan ve yaprlmasr dristinrilen
degiEiklikler karErsrnda rn"rluktur_
lanmrzrn; mesleki, kriltiirel, ekonomii<
ve sosyal grkarlannr korumak.
meslektaElanmrz arasrndaki daya_

lSma ve yardrmlagmayr gUgten-
dirmek igin gaba sarf etmemiz
gerektigini d0E0nmektedir.

Bu amaca ulagmak igin Vakrf
Senedi'mizin 6.maddesinde savrlr
faaliyetlerin gergeklegtirilmesi
Imrarhh{rndayz.

Vakfrn mal varhsrrun. ve gelirinin
arttrnlmasr igin, tek bagrna veya bagka
kiEi ve kuruluElarla birtikte ticaret
girketleri kurmaya, kurulu girketleri
satln almaya, satmaya, bu ticari
iglemleri gergekleEtirebilmek icin her
tiirlii tagrnrr ve taErnmaz mai satrn
almaya, satmaya, gelir ortakhsr, hisse
senedi-ve tahvil almaya ve satmaya, ig
bu faaliyetlerden kaynaklanun gji.i"r;
tahsil ve sarf etmeye, bagrElari kabut
etmeye, vakrf ycinetim kurulunun
uygun g6rece$i her gegit ticari
faaliyette bulunmaya izinli ve yetkili
olan vakfrmrz; bu faaliyetlerin
gergeklegtirilebilmesini dtizenleven
ycinetmeliklerini hazrrlamr$ ve
24.06.2000 tarihli Cenel Kurul,un
onayrndan gegirmigtir.

Bu ycinetmelikte; vakfrmrz Uve_
lerinin vakfrmza yahrdrgr her ttirlti girig
bagrErnrn, iiyetik biriktirme aidatrnm:
toplanacak baSrE, f aiz, isletme
gelirlerinin bir tasarruf sandrjr gibi
igletilmesi, genel ve faaliyet giaerle.i
haricindeki tiim vakrf varhllannrn
iiyelerin mall ve hissesi savrlmasr

Ttitiin Eksperteri Vakfi (TUTEV) 1995
yrlmda Trit0n Eksperi 12 arkadag,_o,n
vakrf senedini hazrrlamalan, izmir.2.Asliye Hukuk Mahkemesi,nin
04.03.1996 tarih 1996/147 sayrh karan
ile tescili, Resmi Gazete'nin 25 Mayrs
1996/2264G sayft niishasrnda ilan ile
kurulmugtur.

Bu kuruluE aEamasrnda her ttirlii
girigimde ve vakrf sermayesi olan 600
milyon liranm topianmasmda emegi
gegen tUm arkadaglanmrza tegekkiir
ediyoruz.

Vakfrmrzrn kurulugundaki amag;
"Ttittin Eksperleri ve Tiitiin Teknolojisi
Mrjhendisleri .arasrnda .mesleki, 

kr:ilttirel.
ekonomik, sosyal dayanrgma ve
yardrmlaEmayr giiglendirmek; Ttirkiye
Tiittin ve Tritiin Mamulleri tiretiminin ve
ticaretinin rilkemiz grkarlanna uygunolarak geligmesi igin . bilimlel
gahEmalarda bulunmak, kiQi ve
kuruluElarm benzer amagh faaliyetlerine
katkr sunmak" olarak agrklanmrstrr.

"Trirkiye Tr.itr.in ve Tritrin Mamulleri
iiretiminin ve ticaretinin Ulkemiz
grkarlarrna uygun olarak geliEmesi
i9in..........* Tiitrin Eksplrleri
Dernegimizin ve degerli ycineticilerinin
Kamu oyunda kabul gcirmrig bir
mricadelesi oldugundan ve bu konuda

cingciriilmiiEtiir.
Bu vakf varhklannrn iqletilmesinden

elde. edilen gelirlerin her r.iyeye
sandrga katilrmr oranrnda daSrhlmisr
esasr getirilmigtir. Bu nedenle
iElemlerin ytiriitiilmesini saSlayan
ycinetmeliklerin tamamt "Tlitrin
Eksperleri Vakfr Gcjntillil Tasarruf ve
Yardrmlagma Sandrgr" "ANA STATd"
srinde toplanmrgtrr.

.. Pl Anu Statii'ye gcire Sandr{rn yani
Vakrfrn amacl;

A- dyelerin para biriktirmesini
saflamak ve kredi vermek.

B- Sandrsrn gelirlerini arttrrmak
Tanm, Sanayi ve Ticaret sahalarrnda
igletmeler kurmak ve bunlarr
gahEtrrmak,

C- dyelerine dogum yardrmr, dliim
tazminafi, kaza gegirenlere ve felakete
ugrayanlara uSradrSr zaran telafi
etmek maksadr ile her tiirlti yardrmda
bulunmak,

D- dyelerin zaruri ihtiyaglanrun
karErlanmasr, evlenme ve gocuklannrn
tahsil masraflannrn temini maksadr ile
yardrmda bulunmak,

E- Sandrktan aynlmak isteven
0yelere birikmiq aidatr ile birtikte avnca
tazminat cidemek gayesi ile haieket
etmek,

, F- dyenin emekliligi veya maluliyeti
nannde para yardrmrnda bulunmaktrr.

B.u. amaglara ulagmak igin hangi
mali kaynaklardan yararlanacagrmiz
tse Ana Statt'nr.in g.maddesinde
Sandrgrn Mati Kaknaklan baghsr
altinda belirlenmigtir.
Kaynaklanmu;

Mali

A- Miktarr her yrl Genel Kurul
tarafindan belirlenecek olan iiye girig
aidah,

B- Miktan her yrl Genel Kurul
tarafrndan belirlenecek olan tivelerin
ayhk asgari biriktirme aidatr.

C- Sandrk servetinin iEletilmesinden
elde edilecek gelirler,

D- Borg para verme igleminden
ahnacak masraf ve faiz gelirleri,

E- Vakrfga dtizenlenecek konser.
temsil, yemek, panel, piyango vs.
.hasrlah,
, F- KiEi, kurum veya kurulu$larca
yaprlacak ayni veya nakdi bagrElai.

Vakfrmrz bu Ana Statri ye gdre;
herhangi bir dogal afet hatinde.
iiyesine sandrktaki paraslntn ve o
paranln igletilmesinden elde edilen
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gelirler toplamrnrn ulagtrgr kigisel pay
kargrhsr degerin %50 sini kargrhksz Afet
Yardrmr olarak verecektir.

Sandrkta 01.01.2000 tarihinden
itibaren beQ yrhnr doldurmug tiyeye
igerideki paylanna kargrhk gelen paranrn
%50 sini drigtik faizli Konut Kredisi olarak
kullandrracaktrr.

Sandrkta tig yrlnr dolduran tiyelerden
evlenen veya qocuklanm evlendiren veya
sfinnet ettirenlere bir defaya mahsus
igerideki paylna kargrhk gelen paranrn
%50 sini dtiqiik faizli Diigrin Kredisi
olarak kullandrracak ve aynca paytna
kargrhk de$erin %10 unu da kargrhksrz
Drigrin Yardrmr olarak verecektir.

Sandrkta r.ig yrhnr dolduran ve Vakrf
Ycjnetim Kurulu'nun belirledigi usullere
gclre mtiracaat eden tiyeye iqerideki
payrnln kargrhgt olan meblagrn %50 si
dtigrik faizli Genel lhtiyag Kredisi olarak
kullandrrrlacaktrr.

Sandrkta 01.01.2000 tarihinden
itibaren asgari 10 yrhnr tamamlayan ve
emeklilik igin bagvuran riyeye bir defaya
mahsus olmak r,izere igerideki paylanna
kargrhk gelen meblagrn %98'i Emektilik
Ikramiyesi olarak 6denecektir.

Sandrkta Ana Statil hr.ikrlimlerine
uygun olarak tiyeligi devam etmekteyken
bir kaza sonucu veya eceli ile cilen tiyenin
varislerine sandrktaki paylarrna karErhk
gelen meblagrn %98 i riyenin varislerine
cjdenecektir. Ayrrca tiyenin sandrktan
olan alacaklannrn %20 si kadar miktar da
varislerine karqrhksrz Ottim Yardrmr
olarak da!rtrlacaktrr.

Sandrk riyeliginde tig yrhnr
tamamlayan riyenin dniversitede stnrfrnrn
birincisi olan goculundan dolayr, tiyenin
igerideki meblagrnrn %20 si bir defaya
mahsus karqiltksrz Egitim Yardrmr olarak
iiyeye cidenecektir.

01.01.2000 tarihinden itibqren
sandrkta tiq yrhnr doldurduktan sonra
ayrrlmak istemesi halinde riyenin
igerideki paylanna kargrhk gelen
meblagrn %98 i bir defada riyeye
Sandrktaki Alacagr olarak cjdenecekilr.
Sandrkta riq yrhnl doldurmadan aynlmak
isteyen veya vakrf rliyeliginden grkanlan
fiyeye; sandrga yatrrmrg oldugu giriE ve
biriktirme aidatlannrn tamaml faiz tahak-
kuk ettirilmeksizin ddenecektir.

Tiim bu kredileri ve yardrm
cjdemelerini yapabilmemiz, ticari
faaliyetlere baglayabilmemiz igin gdreve
geldi$imiz andan itibaren Ycinetim Kurulu

olarak; daha cince gegitli sebeplerle
ihmal edilen ve toplanamayan
aidatlann toplanmasr ycinriinde qaba
sarf ettik. Bu gr,ine kadar bize ulagan
aidat borglannrn toplam tahsilat
miktarr 2.500.000.000 Tl.srdrr. Bu
gabamrzda bizlere yardrmcr olan ve
anlayrg gcisteren, kendi gelecegimiz
igin vakfrmrzr ayaga kaldrrma ve
griqlendirme u$ragrmrza yardrmcr olan
tiim meslektaglanmrza tegekkrir
ediyoruz.

Halen aidat borcu bulunup da
yatrrmayan ilyelerimiz, gelecekteki
hizmetlerimizden faydalanmak
istiyorlarsa, bir an d'nce borglannr
cjdemelerini rica etmekteyiz. Aksi
halde Vakrf Senedi'mizin 1 1. Ve
Ycinetmeligin (Ana Stattt) 8. Maddesi
geregince tiyeliklerini dtigtirecegimizi
r.iztilerek de olsa bildirmek zorundayu.

Ycinetim Kurulu olarak belirledi-
gimiz ve vakfrmrzrn mali kaynaklarrnm
uygun oldugu anda uygulamaya
koyaca$rmrz ig projelerimiz ve
hedefl erimiz gunlardrr.

1) Her ttirhi kigi, kurum ve
kuruluglann kendi rrzalan ile yapa-
caklarr bagrglann kabulil suretiyle
sandrk gelirlerinin arttrrrlmasr,

2) Oncelikle izmir gibi briytik
gehirlerin uygun yerlerinde iq hanlanna
ait gay ocaklarrnrn kiralanarak
igletilmesi,

3) Btiyrik gehirlerimizin uygun
yerlerinde market agrhp iEletilmesi,

4) Uygun yerlerde kahvehane, lokal,
restoran, yemek fabrikasr agrhp
iqletilmesi,

5) Belediyelerden veya tigiincr.i
gahrslardan uygun yerlerde otopark
kiralanrp iqletilmesi,

6) Hah yrkama, oto yrkama ve oto
kuafcirti iqletmelerinin gahEtrnlmasr,

7) Temizlik qirketi kurulmasr.
8) Hah saha kiralanarak igletilmesi,
9) Ganyan, Spor Toto, Spor Loto,

Milli Piyango bayilikleri ahnarak
igletilmesi,

10) Okul kantinleri klralanarak
iqletilmesi,

1 1) Oto gaz ve benzin istasyonu
kurularak igletilmesi,

12) Piknik ve dinlenme alanlarr
kiralanarak igletilmesi,

13) Sigorta acenteligi veya bayiligi
ahnarak igletilmesi,

14) Geligmeye uygun yerlerde arsa

ahnarak kat kargrh$r yaptrnhp satrlmasr
veya mtiteahhitlik hizmetleri sonucu
kar edilmesi,

15) Ozellegtirilecek KIT ve girketlere
hisselerini satrn alma yoluyla ortak
olunmasr,

16) Ekspertiz girketi kurularak;
ttitrintin her agamasrndaki eksperlik
hizmetlerinin; girkette istihdam
edilecek emekli ve yeni mezun
meslektaglanmrz aracrhgr ile yaprlmasr
ve bu hizmetlerin cizel sektcire
pazarlanmasr; mahkemelerde ve
uyugmazhklarda tarafsrz bilirkiEi ve
hakem hizmetlerinin verilmesi, ttim bu
hizmetler kargrhgr ahnacak hizmet
bedellerinden gelir elde edilmesi.

Vakfrmrz yukarrda saydlgrmu bu
hizmetleri yapabilmek igin gu anda
goSunluk hissesi Vakfimrza ait olmak
iizere TdTAg isimli bir anonim girket
kurmug bulunmaktadrr. Tiim vakfrmrz
iiyeleri vakrftaki paylan oranrnda bu
girketin gelirlerine ortak olacaklardrr.
Oncelikle Sigorta Acenteligi Hizmetleri
ile riyelerimizin, arkadaglanmrzrn,
yakrnlarrmrzrn ve tanrdrklanmrzrn her
tiirlti sigorta hizmetlerine talip olan
qirketimiz gelirlerinin yeterliligi halinde
yukanda saydrlrmrz diger iq kollarrnda
hizmet vermeye ve sizlerinde
katkrlarrnrzla briytime gabasrnda
olacaktrr.

Bizler 6ncelikle; ttim
meslektaglanmrzr en klsa stirede
Vakfrmna tiye olmaya davet ediyoruz.
dyelik Eartlan; Vakrf dye Formunun
ycinetimimize ulagtrgr andaki vakrf
varhklannrn tiyeler sayrsrna bcihlinmesi
sonucu bulunacak mebla! ve o yrla ait
aidat toplamrnrn tig eqit taksitte
cjdenmesi ile tamamlanmrq olacakhr.

Trim meslektaglanmtzln bilgi
birikimleri ve kriltr.irel egilimlerine gcire
'tavsiye edecekleri ve iiyelerimizin
yaranna olacagrna inandr$rmrz her
ttirlti makul ve mantrkh ig cinerisine
aqlglz.

En zor gartlarda kiEisel yetenekleri
ile duruma hakim olma ve gcizriim

bulma ycinrinde zeka krvrakhgrna sahip
olduklanna inandrgrmiz tiim
meslektaglarrmrzr; degerli fikirleri ile
bizlere destek olmaya, ellerini tagrn
altrna koymaya ve bu ytikti hep birlikte
omuzlamaya davet ediyor, hepinizi
saygr ile selamhyoruz.
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lg,ozel ve aile hayatrnda baganh ve
mutlu olmayl kim istemez ki? Hig

kimse ben okulda,igimde ve aile
yagantrmda bagansz olaytm diyerek
yola grkmaz.. Herkesin ana gaYesi

bagarrh olmaktrr.
Bagarr bagkasrna gcire bir kavram
degildir. Kendimiz ile ilgili bir
olgudur. 6nce bireysel bagart
cinemlidir. Ortak baganmz bunlarrn
toplamt olacaktrr. Ama gabuk olmak
zorundayrz! (aceleci de{il gabuk)

Sizin mesleSinizin , iginizin ne

olduSu cinemli de$ildir. Iginize ve
mesleSinize YaPtrSrnrz katkt
6nemlidir. Herhangi bir meslek
sahibi olmantza neden di$er
insanlardr. ESer di$erleri olmaz ise

mesle$iniz higbir ige Yaramaz!
lnsanrn ; drinden daha iYi

okuyabilmesi,diinden daha iYi

yazmast,diinden daha fazla mal
satmast,drinden daha kaliteli
iliretmesi... mrimktindiir. bunu 6nce
drigrinmek, bilgilenmek ve eYlem

haline dcindtirmek zorundaYtz.

Baganh olmak igin (meslefiniz ve
uSragmz ne olursa olsun esnaf,
bankacr, anne, ekonomist,
avukat,eczact,gazeteci,6Sretmen,yd
netici...) herkes diinden daha iyi
olmak igin qaba harcamahdtr. Bunu
saglamak igin Eu anki donantmut
(bilgimizi, g6rgii-mfizfi,
pratiklerimizi) geligtirmek yolumuz
agrktrr.
Elginkan Vakfinda katrldr$rm bir
seminerde 6$rendi{im bir aYnnb,

'geliEmig iilkelerde bilgi 1,5 yilda
eskiyor, geligmekte olan iilkelerde
ise bilgi 5 yrlda Ya unutuluYor Ya
eskiyor". S0rekli geligim igin
gahgmayt, <isrendiklerimizi tekrar
etmeyi giindemimizden
grkarmamamlz gerekli ve hatta.
daha doSrusu bunu YaPmak
zorundayz!
Kendi alanrmtzda yenilikleri takip
etmeli, bizimle aynl ig kolunda
olanlartn akhna gelmeyen aynntllart
dtigtinmek gibi bir zorunlulu$umuz
olmahdrr.
Okulda,igyerinde "Bagart ve
Bagartsrzltk Siirekli DeSildir'
qALISMAK ESASTIR.'
Drin baganslz olabilirsiniz ama bunu
dtizeltmenin yegane kogulu dtin
yaptrSrnrz hatalann farktna
varmakhr.
Insanoflu iyi geylere layrktrr. Bizim
kentimiz, bizim igYerimiz,bizim
ailemiz,bizim Olkemizin insant en

grizeline layrktrr. Bunu ttimrimtiz
igin yiirekten .diliYorum' Ama
unutulmamast gerekenin "lyi diye
dr.igiindtistiniiz geylerin higbiri
oturarak olmadrSr gibi" ve sadece

bagkalannt elegtirerek de

" ",r,4r,::+; -;.:ttrid,i.,t'lir$f,,3.' &.: ,. .jlll'1.,;i.:rr,r::'a: !.ar"':"

olmayacak oldu$udur!
MesleSimizde baganh olmak igin
sOrekli gahgmaktan bagka gare

yoktur. Umudumuzu hig
yitirmemeliyiz. Astl sorun umu-
dumuzu yitirdi$imizde baglar.

Mesleline, okuluna, iligkilerine
drinden farkh bakan, gttaYt

ytikseltecek insanlar olmahYrz

lnsantn kendi kendisiYle Yarlgl
cinemli bir olgudur. Bagkalarr ile
yang daha sonra olugacak bir tist
agamadrr! sizlerle Internet'ten
aldrSrm bir yazryt PaYlagmak
istiyorum.

"Her sabah bir ceYlan uyanlr
Afrika'da. Kafasrnda tek bir
drigiince vardtr. En hrzh kogan
aslandan daha hrzh
kogabilmek,yoksa aslan Yem
olacaktr. Her sabah bir aslan uyanlr
Afrika'da. Kafasrnda tek bir
dU$tince vardtr. En Yavag kogan
ceylandan daha hrzll
kogabilmek,yoksa aghktan
6lecektir. lster aslan olun, ister
ceylan hig 6nemi Yok. Yeter ki
grineg do$du$unda koguYor
olmantz gerekti$ihi, hem de bir
dnceki gtinden daha hrzh koguYor

olmantz gerekti$ini bilin' Yagam adlt

koguyu ne kadar gtizel anlatmtg
Afrika atascizti." giinkti eler
aslansantz ve en Yavag kogan
ceylant bir dnceki gUn

yakalayamamtgsanlz ve bu giin bir

ceylan yakalamak niyetindeyseniz,
artrk bilmelisiniz ki en yava€ ceylan
sizden daha hzhdrr. O halde drine

gcire hlztntzl arttlrmaruz gerekmek-
tedir. Yok. e{er ceYlansantz ve

henriz aslana yem olmamlssanlz
hrzrnrzt dtine g6re mutlaka
arttlrmaltstnz,qtinkti stra size gelmig

olabilir. Yani... hayat kogusunda,
devam edebilmenin tek kogulu var."
dtinden daha hrzh olhbilmek.."
Bakrn bakahm qimdi kendi
kendinize...
Ondan, gundan, bundan defil
"d(inden" htzh mtsrnz ?

Parantez: yaztlanntzt, bilgilerinizi'
dtigiincelerinizi benimle paylag-mak
isterseniz
e.mail'im:
kcamlioglu@hotmail.com
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Afyonunu Patlatmak; Sabahleyin,
sigara, gay, kahve vb. igerek uyku
nemrutlu{unu tzerinden atmak.

Blgl; 1- Sigara. 2- Esrarh sigara.

Bog; Iginde esrar olmayan sigara.

Crgarahk; Sigara igine konularak
kullarulan esrar.

Cilerleri Bayram Etmek; Bir s0re
sigara igmedikten, sigaraslz kaldrktan
sonra yakllan ilk sigaradan gok zevk
almak.

Coynt; 1- Esrarh sigara. 2- Marihu-
anah sigara.

Cuk; Sigarayla ya da hileyle igilen
esrar.
Cura; (Sigarada) Qekilen son nefes.

Cura Qekmek; (Sigaradan) Nefes
gekmek. Son nefesi gekmek.

$argaf; Sigara sanlan ka$rt. Esrarh
sigara hazrrlamaya yarayan,
olagandan daha genig sigara kagrda.

Qeke Qeke Frtrk Olmak;
Dumanr zor gelen sigarayr igmeye
gabalamak.

$tkrntr; Sigara-

Qrkrntr Yapmak;
etmek.

Sigara ikram

$ifte Telli; Esrarh sigara, gift
kajrt sigara.

$ift Kafrt; Esrarh sigara sarmaya
yarayan, birbirine eklenmis iki
sigara kagrdr.

$ift Ka$rt yapmdrmak; Esrarh
sigara sarmak.

Dallanmak; Sigaraigmek.

Duman; 1- Esrar; esrarh sigara.
2- Sigara.

Duman AItl Olmak; Esrarh sigara
(sigara) igilen yerde bulunup
kendisi igmedigi halde dumandan
etkilenmek.

Dumancl Esrarkeg; esrarh sigara
tutkunu.

Emzik; 1- Nargilenin marpucu. 2-
Sigara.

Gotik; Sigaraizmariti.

Gulgul Nargile; esrar igilen
nargile.

Harman; Tiryaki oldugu geyden
bir siiredir uzak kalmrg, tiryaki
olduEu Eeye ac*rru$ ( kims€ ).
Kabak Esrar igrnede kullamlan
btumrnaryih-

Iknscr; Sigara.

Kebab[rc igilb ahhru$ sigam ;
sigara izrnariti.

Kefal; Sonuna kadar igilmeden
ablmrg sigara, biiyOk sigara.
izmariti.

Kefal Tutmak; BOyOcek bir sigara
izmariti bulmak.
KUS; Sigara, igki, uyugturucu
kullanmaya tutkun (kimse); tiryaki.

Krk Ambar; Degigik birgok sigara
izmaritinin tiitrinii kan$trnlarak elde
edilmig t0ttin.

Kinin; Kdtii nitelikli sigara.
Eskiden, " Kdylti " markah sigara.

Malbora; Marlboro sigarasr.

Malborya; Marlboro sigarasr.

MalbuE; Marlboro sigarasl.

Mazot; Sigara,tiitrin.

Mazot Almak; Tiryakisi oldufu
igki, sigara, uyugturucu vb. ni
igmek.

Mazotu Yerinde Olmak; Igki,
sigara, uyu$turucu gibi ihtiyaglannr
saflamrg, stoklamrg, zulalamrg
bulunmak.

Otlak; Kargrhgr verilmeksizin
kendisinden yararlanilan kimse.
(6zellikle, sigarast ahnrp igilen
kimse).

Otlakgr; Yararlanmayr adet
edinmiE kimse, bedavacr, beleggi
(<izellikle, sigara ihtiyacrnr
bagkalanndan karqilayan kimseler
igin kullanrhr).

Otlatmak; Sigara vermek.

6tdfirmek; Sigarayr (cizeilikte,
esrarh sigarayr) scindrirmek.

Palamut; 1- Fazla igilmeden
atrlmlg sigara, briyrik izmarit.
2- Esrarh sigara, gift kagrt.

Portakalh; Filtreli sigara.

Sarma; Igine esrar pargasl, plakasr
ya da taneleri konularak sarrlmlg
(hitrin, sigara).

Sigara; Enayi vergisi.

Sipar; Sigara.

Sipi; Sigara.

Sipsi; Sigara.

Sipsi Maj6r; Esrarh sigara.

Tek Kaflth; Bir tek sigara agrhp
igine esrar konularak yaprlmrg
esrarh sigara. Tek sigara ka$rdma
sanlmry esrarh sigara.

Torik; l- Sigara. 2- Briyrik sigara
izmariti. Biraz igildikten sonra
atllmrg yada brrakrlmrE sigara.

(glu; 1l Fittreti sigara. 2- yabancr
slgara.

0zun gase; Filtreli uzun (100
mm.) sigara
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giderken ahnrr, akgam eve ddnr.igte
tekrar buraya konurdu. Sigara lgmel(
onlar igin 6nemliydi. Farkhlaqtrkiannr,
gocuk bedenlerden btiyrik insan
yagattrklanna inanrrlardr. A{r gahgma
temposuyla birlegen agagrlanma,
azar-dayak gemberinden ancak b6yle
grkabileceklerini driqiinr.irlerdi. Cocuk
lu.hunu cildririiyordu bu yuEu-.
Iglerinde cilen gocukla br.iyrlrleidl.

llk sigara deneyimim bu zulalardan
birinden galdrgrm sigarayla oldu.
Evet, yanhq okumadrntz, galdtsrm
sigarayla. Ben onlar gibi degildim,
cigrenciydim, grinhik yagamlm
onlannkinden farkhydr. Sigara ahp
gizlice igebileceSim ve sakhya
bilecefim bir yagam pratigim yotiu.
O ana iligkin gcirtintri bellegimde
capcanh duruyor. Bir bahaneyle
evden grkrgrm, gUndrizden y".irrl
tespit ettigim zuladan o filtresiz
sigarayr ahp karanhk bir kcisede
titreyen ellerle yakrgrm, ilk nefes ve
koca bir ciksrirr-ik, ardrndan birisi
duyar korkusuyla panik iginde
sigarayr scindtirtigtim. O grinden beri
her sigara yakrgrmda, tuhaf bir
tedirginlik igimi rirpertir.

mtidtir tayinleri hakkrndaki g6rtig-
lerimiz sayrn bakanrmrza iletilmistir.
2- Halen 1999 yrh Destekleme
Kararnamesi ile ilgili davamrzrn
g6rfldOgri Danrgtay,a gidilerek
dava dosyamrz hakkrnda
96rOgmelerde bulunulmu$ ve
dosya Ydnetim Kurulu Bagkanr ve
Uyeleri tarafrndan bizzat
incelenmigtir. Dosyamrzrn karar
a$amasrna geldigini ve en geg
Kasrm ayr igersinde sizlere mrildeli
haber vermeyi heyecinla
bekledigimizi belirtmek isteriz.
3- Devlet Personet BaEkanhgr
ziyaret edilerek Af ustos ayr
igerisinde basrnda yer alan ve
Devlet Personel Rejiminde
yaprlmasr planlanan degigiklikler
hakkrnda bilgi ahgveriginde
bulunulmugtur. Basrna yanslyan,
gahganlann 20 gruba bcihindtigri
kanun tasla{rnda eksper 

""mtihendis unvanlan arasrndaki
Yaz aylannda genel olarak kurum_
larrn iglerinin dura$anlag_
trgr,brirokrasinin tatile grktr!r
bilinmektedir. Dernek ycinetim
Kurulu faaliyetleri de brirokrasideki
bu duraklamadan dogat olarak
etkilenmektedir. yaz aylannln sona
ermesi ve devletteki igleyigin hrz
kazandrgr g0nleri dikkate alarak
Ydnetim Kurulu Bagkanrmu Ahmet
Hamdi GOI'IUS, y6netim Kurutu
Sekreterimiz Nedim 6ZKAN ve
YcineUm Kurulu (iyemiz Vakrf
MERCIMEK'ten oluEan bir hevet
Eyltil ayr bagrnda Ankara'ya bir
gezi dtizenlemiEtir. Gezide;
1- Tekeldeh sorumlu Devlet
Bakanr Sayrn R0gtri Kazrm
YUCELEN ile bir . g6niqme
yaprlarak Tekelin yeniden
yaprlanmasr, T0t0n Kurumunun
kurulmasr, Tekel Sigara
Fabrikalannrn cizellegtiril_mesi
hususlannda yazrh ve sdzh-i olarak

farka dikkat gekilerek

Bak sen gu sigaraya. Gene beni
ahp nerelere g6trirdii. Bu arada isi
epey savsakladrk. $imdi bir sigara
yakrp iEe girigmem gerek. Neiede
benim sigaram. Ara ki bulasrn.
neredeydi, neredeydi, hah buldum.
Haydaaa bu saatte olacak ig mi gimdi
sigaranrn bitmesi. Gecenin geg
saatleri, bekleyen iE ve sigarasuhk.
Dayanamayaca$rm tablo. Bu is bu
gec: bitecekse sigara bulmaliyrm
mutlaka. Dtigr-in gimdi dosium
nereden sigara bulabileceSini bu
saatte. Agrk yer olur mu? Tamam.
hastanenin yanrndaki btife acrk
oluyordu sabaha kadar, arabamla
hemen gider gelirim. Sessiz olmahyrm
ama, $efika Teyzeyi merakian_
drrmaya gelmez bu saate kapryr
sessizce kapatahm, gimdi sessizce
merdivenleri iniyoruz... Drg kapr onu
da sessizce kapatr...." cuimlesini
tamamlayamadan kafasrna sert bir
cisimle vurdular. Birisi eve girip
bilgisayan kontrol etti, dokrimanlan
topladr. Sonra onu bir arabava
bindirip.............

derne!imiz gcirriglerini'
sunmuglardrr. Aynca Tekelde
gahgan meslektaglanmlztn

meslektaglanmr2rn magduriyetine
neden olacak drizenlemelerin
degigtirilmesi igin yazrh ve s6zl0
o.larak dernegimiz gcirr.iEleri
aktanlmrEtr.
4- TtirkJg Genel Merkezi ziyaret
edilerek Tr-irkJg Genel Sekreteri ve
Tek-Grda lg Sendikasr Genel
BaEkanr H0seyin KARAKOQ ile bir
g6r0qme yaprlmrgtrr. Gciriigmede
Tekel'in yeniden yaprlanmasr ve
6zellegtirme stireci irdelenmig, btr
sr-ireg igerisinde Tritrin
Platformunun daha aktif gahgma
igerisine girmesi gerektiSine vurgu
yaprlarak,sendikanrn da deste$i
istenmigtir.
Agustos ayrnda grindeme gelen
tayin ve atamalarla ilgili olarak
Ycinetim Kurulumuz bir basln
agrklamasr yapmlgtrr. Tayinlere
iligkin diigrincelerimizin yer aldrSr
bu agrklamayr sayfalanmu
arasrnda bulacaksrnrz.
Derne6imizin basrn ve medya
kuruluglan ile iligkilerini geligtirmesi
agrsrndan Ycinetim Kurulu
bagkantmrz Ahmet Hamdi
CtiMCiE,nnadolu Ajansr Ege B6tge
Mridtirr.i sayrn Mehmet TUNALI vl
ziyaret etmiE ve dernegimiz

misafirhane ticretleri, Bagmtihen_
dislik, y<inetmeligin uygulanmasr,
TEYO 4. srnrfr bitiren meslektas_
lanmrzrn mr.ihendislige intibaklari
nrn yaprlmasr ve Afustos ayr
sonunda ortaya grkan eksper ve
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Kemal cimri davranryor, vermek
istemiyordu. Kendisi benden
gigman oldu$undan krzlarda beni
destekliyorlardl. Bende vermezsen

NN\\ \ \\\N Meslek hayatrm boyunca her

)ssr \ \\\N NN$N,\i,iu,N"",)")fstemeyerek verdi, bende ambara iu.uy" 6zgt geEitli renk vegittifim grinler ceketi giymeye iekillerde taglar toptayrpbaEladrm. biriktirmiEimdir. bnceleri bir kagO zamanlar, Eksperlere kargr tagla amatdrce baglayan buseyrek de orsa orumsuz davranrErar r"iriv*i-'vlu".-,r."r"roe zevkreda bulunuldu$u oluyordu. Bciyle yaptrgrm bir hobiye dcinrigtri.grinrerin birinde ambarn ti. itit"ti-, her yrr oldugu gibi bu yrrdakcigesinde trit.in bakryorum, darmrg uotg"ye tespitrere gelen ulr"p",gitmigim.
Bir er omzumdan kuwetre sekti. ;f"'111111::r'*T:'.""'"li:5* 
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Kendi devremden (srnrf) bir
arkadaErmla birlikte gahgmayr gok
istiyordum. 195g yrtrnda tesldtiien
Kemat MdDERRISOCLU (Rahmetli)
ile Gerze'de tr_ittin ahmlannda birlikte
olduk.

Bir yrl cincede oradaymry, sevindim.

. . QaLgmaya baEladrk. Srra ile bir gtin
birimiz ambarda ekspertiz yup,fo.,
dijeri brirodaki satrg iglemierine
bakryordu.

_ Eksper yazrcrlanmrz bayandr.
Zamana ve difer ahm noktalanna
g6re oldukga farkhhktr.
Qahgmalanmrz neEeli gegiyor,
mevsimde klq oldugundan btiroda
kalmak tercih nedeniydi.

.- Drganda kar gok, hava soSuk,
Kemal'in deri ceketi var benim yoftu.

Kendisine;

- 'Ambara gidece$im gtinler ceketini -

bana ver, hasta olursam devamh sen

{

I

I

I
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Sinop Y. T. lrlefite l"tildttr Y wdmasr

Milletge bazl davrantElara her nedense

fazlasryla baghyrz. Genel olarak

duyarsultgrmrz,tepkisizli$imiz herkesge

sciylenegelen bir durumdur. Benim

rizerinde duraca$rm husus bazr konularda

6zellikle soru-mlulu$umuzun oldu{u
konularda duyarsrz ve ihmalkar olugumuz.

Tiittin Eksperligine ilk girdi$imiz gtinden

itibaren en gok iginde gcirev aldt$mn

durumlardan birisi de heYetler ve

komisyonlardrr. Fakat gogunlukla bu

gdrevlerde gerekli dzeni gcistermeyiz.

Bunun birkag nedeni hemen krsaca qdyle

sayrlabilir. En bagta duygusalhk ;heyette

yakrn arkadaglann gorevli olmast

nedeniyle birbirlerine olan g0venin verdi$

duyanuhk. Griven k6t0 bir gey degildir'

fakat ihmal ile birleqirse tehlikeli olur.

Heyetteki diger fiyeler bilerek olmasa bile

hata yapabilirler. Yaprlan igin heyetin

diger riyeleri tarahndan da kontrol

edilmesi yaprlabilecek 6nemli yanlglan

engelleyecektir. Onun iqin herkes athg

imzarun bilincinde olrnar gerekir. Kanun

dntinde sug olan bir fiil igin arkadagrna

gtivenmek, bilmemek vs hafifletici neden

sayrlmamaktadrr. Arkadagrna g0ven

ancak 6nce yaPtr$rn ige gtiven.

Ikinci olarak ihmal sayrlabilir. Qok

riqengeq milletizdir. iki adrm 6temizdeki

bir igi kontrol etmeyiz. Basartz imzayt

Sorun grkrnca da ah vah lar, kegkeler

birbirine kanEr.

dqrincii olarak okumaYa kargt

ilgisizligimiz her yerde bela olur bagrmua.

En yaygrn yaptr$rmrz gciz atmadr. Kaba-

ca bir gciz atar ve imzalayrveririz olur biter.

Gerek ttittin ahmlarrndaki heyetlerde

gerekse idari gdrevlerden dolayr iginde yer

aldrgrmrz heyetlerde verilen gd'revin en iyi

Eekilde yerine getirilebilmesi igin igi

anlamak ve ne istendi$ini iyice kavramak

gerekir.

Bu kadar genellemelerden sonra gelelim

konunun ana fikrine: Ttittin konulan

drgrndaki altm,sahm ve ihale ydnetme-

ligindeki heyet ve komisyonlardaki
gcirevlerimizle ilgili olarak tizerinde

durmak istedi{im birkag olaY var.

Oncelikle komisYonun tum 0Yeleri

athklan imzalardan sorumlududar.

Komisyonun teknik g6revlileri yapbnlan

igin gartrame ve sdzleqmelere uygun

olup olmadrgrndan hesaplarn-dan direk

sorumlu olmalanna kargtn; komisyonun

diger tiyeleri de yaptrnlan igin miktan

,gcininen krsmrnda hatalan ve herkesge

g<inilebilecek kalite noksanhklanndan

sorumludurlar
Devlet ihale Kanunu 86. Maddesinde"

ihale muayene ve kabul komisyon veya

heyetlerinin baEkan ve tiyeleri ile diler
ilgililer,g6revlerini kanuni gereklere gcire

tarafsrzhkla yapmadrklarr ve taraflardan

birinin zaranna yol agacak ihmal ve

kusurlu hareketlerde bulunduklarrntn

tespiti halinde haklannda disiplin cezast

uygulanaca$ gibi fiil ve davrantglartntn

cizelli{ine gcire ceza kovuqturmasr da

yaprhr. Ayrtca, tara flann bu yiizden

ugradrklan zarar ve ziyan da kendilerine

cidettirilir." denilmektedir.

Kamu gcirevi dikkat ister' Igler normal

gitti$i stirece ortada hiqbir sorun yoktur ,

iglerde terslikler grktrfrr zaman ise herkes

kendini kurtarma derdine dtiger' Genel

olarak ingaat veya iage almr vb..

meslek drgr heYetlerinde gcirev

ahndrgrnda azami 6zenin gcisterilmesi

gereklidir. Bu iglerde go$unlukla yaprlan

igin aynl zamanda teslim alant

durumunda oldu$umuzdan YaPrlan
hatalar devamh gciziimtiztin 6nUne

gelecektir.

lnsanlar yaptrklan igten higbir zaman

utanq duymamah aksine gurur

duymalrdrr.

M KOKI4ASIN DTYETAZ
BASARLAR. YA TAZ KOKARSA?
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Sadullah 0$0il1,

Kurt kuzu hikayesini bilmeYen
yoktur.

Bizim yetkili makamlarlmtz da
aynen kurt politikaslnl izliyor.
Ozellegtirmeye karar verilen devlet
kuruluglart igin 6nce "karalama
kampanyast" baglatiltyor. Ardlndan,
da igi bitiriliyor.

Ozellegtirme strasr TEKEL ile
TdGSA$ ve IGSA$'a gelince iftira
kampanyalanna yeniden hz verildi.
TdGSA$ ve IGSA$ hakkrnda gergek
drgr bilgiler yayrmlandr.

Bu arada Hazine Mtistegarr Selguk
Demiralp devreye girdi ve TEKEL'i
yerden yere vurdu. Hazine'ye 2
katrilyon lira vergi borcu oldu$unu,
zarannln ise 1 katrilyon 500 trilyon
lirayr buldugunu sdyledi.

Tiirkiye'nin gtibre PiYasastnt
dengede tutan TdGSA$ ve IGSA$ ile
ilgili gergek drgr bilgilere 6nceki gUn

gereken yanfi verdik.
Ancak, dUn 2 okurumuz telefon

ederek "Hazine MUstegan'ntn dediSi
gibi, TEKEL'in Hazine'ye 2 katrilyon
lira borcu oldugu do{ru mu ?" diYe

sordu.
Bir okurumuz da, gene Hazine

mtistegartntn yaPtlgl aqrklamaya
dayanamayarak "TEKEL 1 katrilyon
500 trilyon lira zarar ediyorsa bu
yrikr.i tagryamaylz" dedi.

Hemen sdyleyelim ki, bciyle bile

olsa TEKEL'i parqalamak, satmak
hele yabancr sigara ve ttittin
girketlerine geqitli formiillerle
devretmek cinayettir.

Milyonlarca tiittin 0reticisin,
Amerikalllartn, Ingilizlerin,
Franstzlann kcilesi haline
getirmektir.

Tiirk ekonomisini hangerlemektir.
Her yrl en aztndan 8 veya 10

katrilyon liramtztn yurtdtgtna
kagmasrna neden olmakttr.

Eger, gergekten TEKEL bata$a
sririiklenmiEse, yaptlacak ig, onu
satmak yerine kurtarmaktr.

Aynca, 3 okurumuz da Tiirk halkt
da' iftiralara inanmastn. TEKEL,
Tiirkiye'nin bagtna bela olan bir
kurulug de{ildir.

Tam aksine, biitgemize her yil
trilyonlarca lira katkrda bulunan 3
milyon TOrk t0t0n Oreticisini

:;S6m0r0lmesine engel olan, Yrlhk
eiroqu bir katrilyon lirayr gegen dev
bir kuruluEudur.

12 Eyliil 1980 yilmdan bu yana,
yabanctlara devredebilmek igin her
tiirlti yola bagvurdu$u halde TEKEL
hala ayaktadrr.

TEKEL, Hazine. Miistegart'ntn
iddialannrn aksine 1985 ytltndan
1999 yrhna kadar hig bir Yl zarar

etmemigtir.
1985 yrhnda 120 milyar lira olan

kan, 1990'da 657 milyara, 1995'te
13 trilyon 205 milyara, 1996'da 7

trilyon 585 milyara, 1997'de 46
trilyon 797 milyar liraya kadar
grkmrgfir.

1998 yrhnda igten ve drgtan gelen

basktlarla TEKEL'de gerileme
ddnemi baElamrgtrr. Buna ra$men
1998 karr 29 trilyon 786 milyar
lirarun altrna dtigmemigtir.

1999 yrhnda ise, TEKEL artrk
kargr saldlrtlara dayanamaz hale
gelmig ve yrh 54 trilyon lira zararla
kapatmtqtu.

Eger, gu anda cizellegtirme
kapsamtndan glkartlstn, tizerindeki
baskrlar kalkstn, TEKEL'in yilda 100

trilyon liranrn tisttinde kazanmasl
igten bile de{ildir...

Selguk DemiralP, TEKEL'in
Hazine'ye 2 katrilyon lira borcu
oldu$nu sciyh.iyor da, Hazine'nin
TEKEL'e olan borcunu neden
sciylemiyor?

Bilmiyor mu, yoksa sakltYor mu?
Ikisi de gok ayp...
TEKEL'in Hazine'ye vergiler dahil

toplam borcu bir katrilyon 600
trilyon lira... Buna kargrhk,
Hazine'nin de Tekel'e bir katrilyon
173 trilyon lira borcu var...

$imdi hesaplamaya baglaYaltm.
Devletin alaca$r olarak g6ztiken

bir katrilyon 600 trilYondan
TEKEL'in alaca{r bir katrilyon 173

trilyon lirayr glkarrrsak geriye 427
trilyon lira kalr...

Devletten alaca$tnt tahsil
edemeyince, TEKEL vergi borqlannt
erteletmek zorunda kaldr' Bu
nedenle de 208 trilyon lira gecikme
zamml <idedi...

Geriye kaldr 219 trilyon lira...
Daha bitmedi.
Yasa geregi devlet TEKEL'e olan

borcuna bir tek kurug bile faiz
cidemek... TEKEL ise, devlete olan
borcunun kargrhgrnda belki 300'
belki de 500 trilYon lira faiz
cideyecektir.

Bu rakaml
edemedik.

henriz tesPit

ESer, devlet TEKEL'e olan bir
katrilyon 173 trilyon lira borcunu
<ideseydi, TEKEL de vergilerini
zamanrnda yattracak, bir tek kurug
faiz ddemeyecekti.

Bciylece, TEKEL zarar Yerine kar
eden bir kurulug olarak
gciziikecekti...

Cumhuriyet, 04.08.2000

IMF'ye verilen Ek NiYet
Mektubu'nda cizellegtirilmesi
drigr.inr.ilen Tekel igin drigmeye
basrltyor. Franstz Modeli'ne gcire

cizellegtirilmesi dngcirillen Tekel'in
yeni yapnt ve igleyigi gciyle olacak:

. Tekel bir "Holding" haline

BASIN.DAN
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getirilecek. Holding"in 4 girketi
bulunacak. Halen Tekel
br.inyesindeki, alkol, ttitrjn mamulleri,
tuz ve pazarlama fonksiyonlan ayn
birer anonim girkete dcintigttinilecek.
Tekel, Alkollti lgkiler, Sigara Sanayii,
Tuz Sanayii ve Pazarlama olmak
iizere 4 profesyonel girket bigiminde
faaliyet gcisterecek.

. Tekel'in yrizde 25'i halka arz
edilecek, yrizde 25'i tekel
qahganlanna ve tr-ittin tireticisine
sahlacak. Devletin, Tekel'deki payr
ytizde 15'e kadar indirilecek.
Yabancr stratejik yatlnmctya satrq da
grindeme gelebilecek. Sahg yaprlan
higbir grubun payr, yiizde 25'i
gegmeyecek.

. Tekel tininlerinin marka hakkr
veya fabrikalar ayn ayn satrlabilece$i
gibi yerli ve yabancr gruplarla rirtin
bazrnda ortakhklar da kurulabilecek.

. Ttitrin piyasasrnrn drizenlenmesi
igin gegici "TritLin Kurumu"
olugturulacak. Ekim alanlarrnrn
srnrrlandrrrlmast. kalitenin
iyilegtirilmesi, tritr.in ahmr, tasnifi, ig
ttiketim ve ihrag kapasitesine g6re
riretim saglanacak.

Devlet Bakanr Rilgtrli Kaztm
Yticelen, ttitrin piyasasrnln aileleri ile
birlikte 7-8 milyon insanl yakrndan
ilgilendirdigini, bu nedenle
cizellegtirme srirecinin dikkatti ve titiz
stirdOrtilmesi gerektigini s6yledi.
IMF'nin, 2002 yrhna kadar Tekel'deki
ciz elle gtirm e igleminin
tamamlanmasrnr cinerdifini, bu
srirenin Tr.irkiye'nin kogullan dikkate
alrnarak 2003-2004 yrhna
yayrlabilecegini belirten Yticelen,
goyle devam etti:

Bakan ne diyor?
"150 bin ton tritrin ahm ve ihraq

kapasitemiz var. Buna kargtn her yrl
300-350 bin ton ttitrin ahyoruz. Bu
arada depolarrmrzda 400-500 bin ton
gogu kalitesiz tuitr.in bulunuyor. Bu
tablonun degigmesi gerekiyor.
Devlet, piyasaya triccann daha fazla
ahcr olarak girmesini, tireticinin
ma$dur olmamasrnr temin edecek.
Tticcann, drinya fiyattndan ahm
yapmasl saflanacak, aradaki fark
rireticiye destek olarak aktanlacak.
ihtiyag fazhsr r.iretim yaprlmayacak."

ihtlyaq fazhsr riretim yaprlmayacak."
IMF'ye ne sciz verildi
. 2000 yrh iginde Tekel'in

reforma tabi tutmak ve ttittin
destekleme fiyat mekanizmasrnr
kaldrrmak iqin gerekli 3 yeni kanun
grkanlacak.

. Itt kanun, Tekel'in destek
ahmrn yapan birimini, di{er ticari
faaliyet gdsteren birimlerinden
ayrracak ve ttittintin satrgr igin
mtizayede mekanizmasrnr hayata
geqirecek.

. Tekel'in destekleme ahmr
yapan birimi, satrlmayan ttittinri
aynr kalitedeki r.ir0ne mtizayedede
verilen en dtigrik fiyattan en az
ytizde 15 daha dtigtik bir fiyata satrn
alacak.

. Ikinci kanun, alkoth.i igki
0retimindeki tekeli kaldrracak,
bciylece cizel sektcirtin piyasaya
girmesini saflayacak.

. dgrincri kanun ile Tekel'in igki,
tuz ve tritiin riruinleri tireten tesisleri
cizellegtirilecek.

. Tekel'in ticari varhklannrn satrgl
2001'de baglayacak ve 2OO2
sonuna kadar tamamlanacak.

Sabah, 1 1.08.2000

Birlegmig Milletler'e bagh Drinya
Saghk drgritti (WHO), "sigara
firmalarrnr, sigarayla mUcadele
kampanyasrnr baltalamak igin
yrllardrr gegitli sinsi taktiklere
bagvurdugunu ve cephe
olugturduSunu" bildirdi.

WHO tarafindan hazrrlanan ve
kurulugun isviqre'nin Cenevre
kentindeki merkezinde yayrmlanan
240 sayfahk rapora gore, sigarayla
mficadeleyi mahvetmek iqin
u$ragan sigara firmalan, sinsice, en
aynntrh ve en ince yollarla
hesaplanmrg mali destegi briyrik
planlarla ve qogu zaman "hiq fark
edilemeyecek" yontemlerle hareket
etti. Rapora gcire, WHO'nun
qabalarrnr baltalamak igin
kendileriyle baglantrh <jteki

girketlerden de yararlanma yoluna
giden Philip Morris gibi sigeira
girketlerinin temsilcileri, WHO'ya
bagh kuruluglarda bile gcirev aldrlar.
Drinya Saghk 6rgritr.i, "BM
kurulugunda gahgan memur,
danrgman ve gcirevlileri, sigara
sanayii ile olan baglarrnr aqrklamaya
zorlayacak yeni kurallara ihtiyag
bulundufunu" vurguladl. Raporda,
adr verilmeden, Philip Morris qirketi
ycinetim kurulu bagkanrnrn bu
alandaki faaliyetlerinden de soz
edildi. Raporda, Philip Morris"in
bagkanr Geoffrey Bible'in 1988
ythna ait "gizli de$erlendirmesi" de
yer aldt. Bible, bu krsa
degerlendirme notunda, girketin,
hrikr-imetler ve triketici kesimler
tizerinde ola$anr.istti agrrr nr-ifuzu
bulundugunu agrkga belirterek,
Philip Morris'in bu yaplslnrn
defigtirilerek etkinliklerinin yeniden
ydnlendirilmesini istiyor. WHO
raporunda, "Sigara firmalannrn
WHO'yu en cinde gelen drigmanr
olarak gcirdrigil tescil edilmigtir.
Sigara rireticilerinin WHO'ya kargr
gtivensizlik olugturmak ve cirgrittin
gcirev yapmasrnr engellemek igin
dtinya gaprnda strateji geligtirdigi
saptanmtqtlr." denildi.

Bu arada WHO, ekim aynda ttim
dtinyada sigara reklamlarrnrn
britrinriyle yasaklanmasl igin genig
kapsamh toplantrya hazrrlanlyor.
Bunun iqin WHO, sigara tireticileri
dahil ilgili ttim kesimlere, ekimde
dtinya gaprndaki sigarayla
mticadele toplantrsrnda, 5 sayfa ve
5 dakika konugma sr.ireli fikir
b€yanr igin duyuru yaptr.

Philip Morris girketi de rapor
tizerine yaptrgr agrklamada,
"raporda yer alan uygulamalann
gegmig yrllara ait oldugu ve girketin
qimdi uygulalnalannr degigtirdigi',
one s0nildti. ,

Cumhuriyet, 04.08.2000-0&29

Avrupa Birligi'nin yrinitme organl
olan Avrupa Komisyonu (AK),
Amerikan sigara rireticilerini AB'ye
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kagakgrtrk yapmakla 
. 
suglayarak gergeklegtirilmig olup, bu birimini difer ticari faaliyet gcisterenaleyhlerinde ABD'deki sivil iegiEikliklerden en cinemlisi devlet uirimierinaen ayrracak ve tlitrinunmahkemelerde dava agmaya bankalartncu 

"ugruiun kredi satrgr igin mtizayede mekanizmasrnrhaztrlanryor' Ame-rikatt 
"igutu subvansiyonla'nrn kaldr'rmrg hayata gegirecektir. TEKEL,inureticilerin Avrupa Birli$i'ne kigak olmastdrr. sribvansiyonrarrn destekreme ahmr yapan birimisigara soktuSunu tespit eden AK, bu kaldrrrlmrg olmu"rnrn 

- 
.etkileri, satrlmayan ttitrinri aynr kalitedekikagakgrhk sayesinde grimrtik ve makroekonomik kogulrardaki unine Jrizayedede verilen en dtigrikvergi 6demeyerek btitgesini iyilegmenin yol agtrgr kreii-ta'msal fiy;;;;-.,., az %r5 daha drigrik birmilyarlarca euro zarara usrattr. krediler de iahil "oimut 

.izu." rui, fiyata satrn alacaktr. Ikinci kanunAvrupa Komisyonu' Italya gumrtik oranlarrndaki keskin drigrig ile alkolhi igki ilretimindeki tekelimakamlannrn dtizenledi{i bir rapora hafifletilmigtir. kaldlracak ve bciylece cizel sekt6*indayanarak ABD'li sigara uireticilerini is' -uia.r Destekleme, fiyatran piyasaya girmesini sagrayacaktrr.sugluyor. ltalyan grimruik_birimlerinin yakiagrk olarak hedeflenen Liiur",i ku.,r' ite TEKEL,in igki, tuzraporuna g6re 1998 yrhnda enflasyon orant kadar uu ttit,i,,' tiriinreri iireten tesisrerinin

#:"1|l' -:rt"il""ji".j:ltil#:: vtil.'"rur*ist::-j:l;ii destekreme cizerrestirirmesi sagranacaktrr.

Yeni Binvr, zz oz 2ooo ff!il[::""1u,,3,111"",'';;1T ru'J,::ln;iilI#:*

l*r*'fj;'rlfr}gil,*i frkiffillle iF;camel' winston, salem, Ivlonte 6zerlik sagliyn bir kanunun I giftgiden devlet bankcarlo gibi sigaralann rlreticisi RJ Haziran tarihinde Meclis,ce 
"uuuun"" 

yaprldrjr eksikReynoldi'un AEID drgrndaki bdlrimri o*y1u1-u", ile (yaprsar kriter) sdyrenmigtir. 23. maddesinRJ Reynolds Intemational'm Japan btlriik bir reform g"iiull"gtirilmigtir. %l50,ye varan girdi fiy)Tobacco tarafindan sahn ahnmasirun Bu kooperatiilerin 
. 
yeniden rasmen parasr ne geklde rideardtndan' T0rkiye'de-sig,ara-0reten yaprlandrnlmalannr korayragtrracak r"iti-o,-uyan bir hububatgirketin adr da JTI r0t0n (lrunleri lir gegig diizenlemesinin maliyetini fiyatrnrn agrklanmrg oldu(sanayii A'$' otarak de$igtiritdi. kontrol attrnda tutabilmek ve etkin, n-".il un giftgisine m.ijdelenrPazarlama ve da$rhm yapan-.girketin piya.:a bazh yeniden yup,lan-uy, eiftginin sahn alma gricrinijyeni ada da JTI Ttittin drr-inleri ieivik etmek ;-;;;yru'tu'm 

"at,g kaybormug ormasr cinemri dPazarlama A'$' oldu' Ttirkiye'deki kooReratiflerine btitge fonlan a.ncak Qiitgi nr.irusu azalacak ya!ttittintin her zaman en dnemli yeniden yaprlandrrma kururu (veya geginemezse gehre gcig etsialtcilanndan olan JTI'' 1993 yrhnda lurut raaiiylte g"sini.t" dek onun i"-"i a" ucuz i9 gticiiIzmir Torbah'da agrlan fabr'ikasr, ;J;ru hareket ealn Hazine ederiz... gehirde 5 milyon igsizgegen yil 86 milyon dolann iizerinde Mtisteg-arhgr ve sanayi ve Ticaret milyon aile, 15 milyon niihracat gergeklegtirdi' Modern Bakanhsrf tarafrndan gerekge daha gehirlere 969 etmesi irmakinelerle donattlmlg, yrlhk fiyatlanria dayah bi. ;€ pranrnrn programrnr bozmaz. satlnkapasitesi 20 milyar sigara olan kabulti, satrlmasr beklenen gr-igleri yok ki bozsun...tesiste, dakikada yaklaglk 10 bin miktardan daha fazla ahm 23,rincu maddenin devarsigara tiret'ivor' 
Aksam, 10082000 n::iil:nT' i;*:;r,*n,,-,*:1 ;;:',',":l* "r_tT::il,,,|

r;i?;j:1fr;;"".T,;: ,iir*j: f:l{ j-qji#n;"?';
Faruk YficEL,'nraatoda:::.i,tit:Gme).Baskam' 

i:":il* ;*$ :::h:, 'TjLT [*llf":*.,f-nrkl'.',1Hazine M0steEarh$r tarafindan kalmalarr koEuluyla verilecektir. kanaca{r yer Hans t ururr",n. lIMF'ye verilen ek niyet mektubunda 24t- .mad!e: 2000 yrrr iginde .i.uti"iii Cemar kazanacagrTARIM POLITIKALARI Eu gekilde TEKEL,i reforma tabii iutmak ve Coni kazansrn. Hem Hasaaglklanmtgttr. 
tr-itrin destekleme fiyat rnlku.rirrnu"l Cemal,ler kazanrr, fru."urnu yuf"22' madde: Bu alanda program kaldrrmak igin gerekli rig yeni enflasyonu azdtnr, hem de islkapsamtnda bazt dnemli yaplsal kanun glkartrlaciktlr. Irk kanun programrnr bozarrar. tir..rrin 

"u
de{igiklikler hali t'azrraa tEKit'in destek ahmr yapan tiziimden 40 trlyon TL. frndrkta
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400 milyon dolar kaybr olmug...
Onemli degiMMF projeyi uygun
buldufunda kredi verecek ya! Varsrn
Trirkiye bu kadar parayr r0gvet
olarak versin".. Zaten 16 btiyUk
devlet arastnda degil mi?

Mektubun 24. maddesinde
"TEKEL'i reformluyoruz" denilmig...
Akgamcrlann rakrsr (diger 6zellegtir-
melerdeki gibi) rizel sektcinin kalite
ve fiyat insafina terk ediliyor. Ttitrin
tireticisi mi? Eee bu zamana kadar
destekledik ya! Daha niye destekle.
yelim? Sr.ivansiyon vere vere onlan
bu ig gtintinde istirahat etmeleri igin
cezaevlerine gcinderdik. Yatak-
yemek parasr yok, tatil yapryorlar...
Hem de devletin korumasrnda...

Gegmigte oldugu gibi 6yle
eksperleri giftgilerin bulundu{u
kciylere gcinderip, krgrn kannda
kryametinde, trittin tongalannr
eksperlere gcisterip Amerikan
gradrnr, tritr.intinr.in randrmanrnr
tespit etmek zahmetini, giftqiye
ytiklemek ayrp degil mi?

Sonra tespit edilen randrman ve
fiyat, gitginin eline verilip de tr.ittin
t0ccarlannr dolaqsrn... Niye
TEKEL'in verdigi fiyatrn rizerinde bir
fiyatla satrp da enflasyonu azdrrsrn...

$iftgi mrizayede salonuna gelir.
Ttitrin0n tespit edilen fiyabndan ahcr
grkmaz. O zaman da, TEKEL bu
ttitrinti %075'ten daha d0g0k bir fiyat
olmamak kaydr ile %2O mi olur, %25
mi olur... Qiftginin enflasyonu
azdrrmayaca$r bir fiyatla satrn ahr.
Sonra da TEKEL triccann belirledigi
zamanda, uygun gcirecegi bir fiyatla
satar, Triccarrn para kazanmasr
enflasyonu azdtrmaz ki!!!

Igte IMF'ye verilen ikinci niyet
mektubunun rireticiler tarafindan
tercrimesi budur.

Grin, alacakaranhk gtin0d0r. 2001
karanlrk, 2OO2 zifin karanlkbr.

Finansal Forum. 17.07.2000

Tiirkiye'deki yatrnmlannrn devam
edecegini belirten JT International
(Japan Tabacco International) S.A.

lletlgim Bcilumti Bagkan Vekili Dr.
Axel Gietz Tekel'in cizellegtiril-
mesiyle ilgilendiklerini, cizellegtirme
geklinin tam olarak belirlenmesinin
ardrndan teklif verebileceklerini
vurguladr. Trirkiye'deki amaglannrn
sigara pazannda ytizde 8 olan
paylannr artrrmak olduSunu ifade
eden Gietz, "Japon Tabacco'nun RJ
Reynolds International'i satrn
almasryla sermayemiz daha da
griglendi. Tr.irkiye'deki pazar
paylmEl iirtin kalitemizle arhrmayr
hedefliyoruz. Ancak tanttlm ve
bilgilendirme konusundaki
srnrrlamalar ontimr.izdeki en btiyr-ik
engel" dedi.

Tanrtm yasaklamalannm oldugu
sekt6rde yeni rinin lansmamnln zor
oldugunu belirten Dr. Gietz,
Torbah'dan yaklaErk 87 milyon
dolakhk ihracat yaptrklarrnt
vurgulayarak bunu daha da
artrrmayl hedeflediklerini belirtti.

135 milyon dolarhk yatrnm
JT International S.A. Iletigim

Bcjltimri Bagkan Vekili Dr. Axel
Gietz Trirkiye'deki yatrnmlarrnrn
toplamrnrn 135 milyon dolar
olduSunu, Tiirkiye'ye sigara ithali
yapmadrklannt belirterek, firmanrn
pazara uzun vadeli bir stratejiyle
bakbgrnr ifade etti.

Virginia v. Burkley tritr.inlerini
Tfirkiye'de yetigtirmeye baglayan
Reytek firmaslnrn TEKEL'|e ortak
olarak faaliyet gristerdigini
vurgulayan Dr. Gietz, TEKEL'in
6zellegtirilmesiyle yaktndan
ilgilendiklerini de ifade etti. Bir
pazarda briyr.imenin en iyi yolunun
satrn alma veya ortakhklardan
gegtigini dile getiren Dr. Gietz gr.inti
gelince ve gartlarrn belli olmaslyla
gerekli adrmlann ahlacaSrnr ifade
etti. Mayrs 1999'da JT'nin RJ
Reynolds'u yaklagrk 8 milyar dolara
satrn aldlfrnr hatrrlat'an Dr. Gietz;
g6yle devam etti: "Bu miktar halen
bir Japon qirketinin Japonya
drgrnda yaptrSr en btiytik yatrrrm
konumunda. RJ Reynolds baganh
bir girketti, ancak sermayesi
yetersizdi. Bu yrizden markalarrnr
yeterince destekleyemiyordu. JT'nin
Pazar payr ve nakit akrgr grigltiydti.

Sahn alma sonrasrnda bu iki olgu
birlegti. Stratejide pek deSigiklik
olmadr. Yine en bilyUk hedefimiz
tabii ki daha fazla r-inin satmak.
Dtinya sigara pazannda yrizde 8'lik
pazar paylmrz var. Yaklagrk 37.9
milyar dolarhk net satlgrmrzla
dr.inyanrn r.igrincri btiytik sigara
iireticisiyiz."

Diinya, 17.08.2000

AIi EkbeTYILDIRIIVI

TOrkiye'de cizellegtirme furyasr
1986'da bagladr. Tarrm alanrnda
faaliyet gdsteren devlet
kuruluglannrn cizellegtirilmesine ise,
1,992 yrhnda baglandr. Faaliyet
g6sterdikleri bcilgelerde ycirenin
cincri kuruluglarr olan et
kombinalarr, srit fabrikalan, yem
fabrikalan bir bir satrldr. Bu satrytan
devlet ne kazandr? Tarrm kesimi
nasil etkilendi?

Tanm ve Kciyigleri Bakanhlr
Tanmsal Ekonomi Arastrrma
Enstittisri'niin yaptrrdrgr "Ttirkiye'de

' Ozellegtirme Oygulamalannrn Tanm
kesimine Etkilerinin
De{erlendirilmesi" araSttrmast,
garplcl sonuglar ortaya grkardr.
Ankara dniversitesi'nden Yrd. Dog.
Dr. Harun Tanrrvermig, Yrd. Dog.
Dr. Halil Fidan, Dr. Erdemir
Gtindo{mug, Ondokuz Mayrs
(iniversitesi'nden Yrd. Dog. Dr.
Vedat Ceyhan ve Gazi
dniversitesi'nden Aragtrrma
Gcirevlisi Hagim OzridoSru'nun
yaptlgr araStlrma gok genig
kapsamh. Ilgilenen okurlanmrz
aragtrrmayr enstilriden alabilirler.

Aragtrrmadan tarrmsal KlT'lerin
cizellegtirilmesi siireci ve sonuglarr
ile ilgili bilgileri cizetleyerek
aktanyoruz:

"Tiirkiye'de tarrmsal KIT'ler difer
rilkelerdeki cirneklerinden farkh
olarak, cizelleqtirme
uygulamalarrnda yeterince deneyim
kazanrlmadan ve cizelleetirme

29
0€



rUrUn exspenuni
oennedi
a0LTExi

uygulamalannrn ilk yrllannda
programa altnmrgtrr. Igletmeler
go!unlukla kurulug amaglarr ve
iglevleri dikkate ahnmadan, yaprlan
ihalelerde en y0ksek teklifi veren
firmalara devredilmiEtir. Bu
bakrmdan birgok iEletme faaliyet
alanrndan gekilmig, r-iretim ve
istihdamda 6nemli oranlarda olmug,
verimlilik ve karhhk <izellikle orman
rininleri ve et kombinalannda
istenilen drizeye gkrnlmamqtlr.

Ttirkiye Sr.it Endristrisi Kurumu'na
ba$h iken dzellegtirilen 32 srit ve srit
mamulleri igletmesinden sadece
13'ii uiretim faaliyetini
siirdrirmektedir. Sriz konusu
igletmelerin 6zellegtirmeden sonraki
ddnemde istihdamda yrizde 59.94 ve
iglenen'giS srit miktannda ise yiizde
18.95 oranrnda bir azalma olmugtur.

Yem sanayii ttirk A$ (yemsan),a
ba$h 24 yem fabrikasrnrn
cizellegtirme sonrasr dcjnemde kurulu
kapasitelerinin ytizde 3g.6 oramnda
arttrgr g6r0liirken, bu arhgn karma
yem r.iretimlerine yanslmadlgl aksine
cizellegtirme cincesi d6neme g6re
yrizde 2. 1 oranrnda azaldrsr tespit
edilmigtir. Ozellegtirilen 24 y"rn
fabrikasrndan 6'srnrn tiretim faaliyeti
durdurulmugtur. yem fabrikalannda
cizellegtirme sonrast ddnemde
istihdam hacminde yr-izde 62.9
oranlnda azalma dlmugtur.

Qriniimrize kadar 12 kombinast
cizellegtirilen Et ve Bahk Kurumu'nda
cizellegtirme sonrasl istihdam hacmi
yUzde 56.90, tiretim miktannda ise
yrizde 5.06 azalma olmugtur.
Kombinalardan birisi faalivetini
durdururken, 6zelegtirilen kombina-
lann kapasite kullanrm oranlarr
yrizde 91 1 arasrndadrr.

Orman drr-inleri Sanayi Kurumu_
ORdS'Un 19 orman tir0nleri
igletmesi ve 1 emprenyeleme tesisi
cizel kiEi ve kuruluglara devredilmig
ve bu igletmelerden 4'ri faalivetini
durdurmug ve bu igletmilerin
6zellegtirme sonrasl dcinemde
istihdamda ytizde 61.24 ve riretimde
yiizde 45.15 azalma olmugtur.

Aragtrma kapsammdaki tanmsal
KIT'lerden elde edilen toplam
cizellegtirme geliri yaklagrk lZ7

milyon 392 bin dolardu. Bunun
toplam dzellegtirme gelirleri igindeki
payr yrizde 4.3'trir.u

Tanmsal alandaki cizellegtirmenin
sonuglan ortada. $imdi srrada
TEKEL var. IMF'ye verilen 2.Ek
Niyet Mektubu,nda TEKEL'e iligkin
verilen taahritlere gcire, bu kurum
dnce 3'e brjltinecek sonra igki, tuz ve
tr-ittin 0rtinleri rireten tesisleri
6zellegtirilecek.

TEKEL'in cizellegtirilmesine iliskin
gahgmalar yaprhrken elbette kimse
bilim adamlarrnrn bu araghrmastnr
dikkate almayacak. Bu
gahEmalardan dogrudan etkilenecek
rireticiye, kooperatiflere de kimse
gcirtigrinti sormayacak. TEKEL'de
IMF'nin istegi dogrultusunda
pargalanrp satrlacak. Bu gahgmalan
ytiriiten TEKEL'den ve TRT'den
sorumlu Devlet Bakanr RiigtU Kazrm
Yricelen gegtigimiz gUnlerde lzmir
Biiyrik Efes Otel'inde Marlboro
sigaralanmn rireticisi olan philsa'nrn
y6neticileriyle bir yemek yedi. K6tii
niyetli olmaya gerek yok. yemelite
herhalde TRT'inn sorunlan
konugulmugtur!

Di6n' l9.{B2m

firmalannrn da katksr bulundufunu
belirtti. Kr-iba-Tekel ortak r_iretimi icin
"Teka" isminde yeni bir girket
kuruldufunu hahrlatan Trirkeeg, 3 yrl
igin 10 milyon adet mini puro
riretilecegini bildirdi.

Puronun ekonomik gelir dr-izeyi
yriksek kesimlerde daha cok
trliketildif ini kaydeden ttirkeeg,
kagak puro ile birlikte Tr.irkiye,de
yrlda 2.5 milyon
ttiketiminin Avrupa,
Kanada'ya gcire dr.igrik
vurguladr.

adet puro
ABD ve
oldugunu

T0rkiye'de Tekel ve K0ba ortak
Oretimi olan 'Fonseca. marka Kiiba
purolanrun yurtigindeki dagrtrmlnl
yine KOba tiit0n girketinin Trirkiye
distrib0t6nt Pogep A$ yapacak.
Pogep A$'nin Y6netim Kurulu
Bagkan Yardtmcrsr Nuri Ttirkeeg,
Fonseca marka purolann da$rtrmr
igin bir bayilik agr olugturulacagmr
kaydetti.

Bu projenin Tfrkiye'ye katma
dejer saglayacagrnr ifade eden
Ttirkeeg, cin0m0zdeki yrllarda Ktiba
t0ttiniin T0rkiye'de 0retilmesinin de
dnemini vurguladr. K0ba ve tekel
arasrnda ortak puro riretimi icin
gahgmalann 1989 yrhndan buyana
sessizce bekledigine deginen
Trirkeeg, ortdk Uretim kararrnda

IIk puro maSazalannr Fidel Castro
agtl

Pogep'in 1996 yrhnda Tiirkiye'de
ispanyolca puro evi anlamrna gelen
"La Casa Del Habano" puro
ma(lazasrntn Fidel Castro tarafindan
agrldrSlnr anlatan ttirkeeg, bu yll
iginde Anakara ve lzmir'de iki yeni
ma$aza daha agacaklannr kaydetti.

Ktibah Habanos'un r-iretimini
yaptugr yaklagrk 40 marka puronun
400'e yakrn gegidinden, 50-100
kadar gegidini magazalannda satrga
sunduklanm ifade eden Trirkeeg,
talebe g6re srnrrh sayrda riretilen
degi$ik Or0nleri, degigik d6nemlerde
ithal etiklerini bildirdi.

Puro ithalahnda Tekel'in yaklaglk
ynzde 647 gibi ytiksek oranda vergi
uyguladrgrna dikkat geken Ttirkeeg,
bu durumun Trirkiye'ye kagak purt
girmesini arturdrgm sriytedi.

Trirkiye'de satilan puronun yuizde
8O'ninden fazlaslnrn kagak olduguna
iEaret eden Tiirkeeg, kagak puronun
havaalanlarrndaki free shoplardan,
bavul ticareti ve Tahtakale ile
Laleli'den Tlirkiye'ye sokuldulunu
6ne srirdri. Kagak puro drgrnda bazl
rinft"i puro markalannrn sahtelerinin
de Trirkiye'de satrldr$rnl iddia eden
Ttirkeeg, sahte puronun katiteyi
drigtirdrisrinti vurguladr. Kagak ve
sahte puronun cinlenmesi icin
gahgmalara bagladrklannr ifade edln
Tr-irkeeg, Tekel Kagakgrhk $ubesi'ninde konuyu duyarh olduSunu
scizlerine ekledi.
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rrirrin.iglnuesixoe
DIET YONTEMI
BAT'rn Britanya, Corby'deki fabrikasr,

sigara tiretim prosesinde bir bcjliim
olarak tritrin gigirme iglemi yapan di$er
bazr rakiplerine benzemeyerek, sadece

ttittin genigletme igi rizerinde
odaklanmrq. 1983 yrhnda kurulan
fabrikanrn gegen yrl tiretimi 7.9 milyon
kilo, saatlik kapasitesi 1540 kg ve %90
verimle gahqryor. Fabrika miidtirti
Green'e gcire, 16 yrlhk bir fabrika igin
oldukga iyi bir oran.

Mtigteriler ya DiET tiltrin harmanrnr
direkt olarak ahyorlar, yahut kendi
tiitiinlerini girketin deposuna yrgarak
siparigleri istedikleri anda verebiliyor-lar.

$irket depolama kapasitesi 3 milyon kilo
ve yaprak ttittin degigik rejimler altnda
depolanabiliyor. "Bu mriEterilerimizin
isteklerinin krsa zamanda kargrlanmastnr
ve depolama ile y6netim giderlerinin
azalmasrnr sa$layarak, maliyetlerini
drigririiyor." diyor Green.

Maliyet yaprsr 8.00G10.000 kg tritun
araqtnda kurulmuq. Daha k0qrik
sipariglerde fabrika saatlik olarak kiraya
veriliyor. Harman nefasetinin
bozulmasrnr engellemek igin, parti
degigimleri esnasrnda temizlige qok
dnem veriliyor.

Sigara rireticileri degigik felsefelere
sahip, ve Corby'deki fabrika gok
yiiksekten en diigrige kadar degigik
ttitiinleri iEliyor. En iyi sonug, siparig

kabultinden 6nce, milgteriyle Eirket
temsilcilerinin gortigmesi neticesinde
ahnryor. "Biz neyi bagarmaya qahq-

trklannr tartrgryoruz. Belki DiET en

uygun metot degil. Bu gibi durum-larda
drliruist oluyoruz ve diger btitiin
alternatifleri sunuyoruz" diyor Green.

Aynca Green, DIET'in sihirli bir
ycintem olmadrgrna iqaret ediyor. "Dri-
gtik kaliteli tiittinri gigirerek ytiksek ka-

liteli yapamazsrnrz. ESer bize sripriintri
gcinderirseniz, bizim geri verebile-
cegimiz sadece daha briytik porsiyona
ulagmrg olan siiprtintr-i olur" diyor.

Geqmigte cizellikle genigletilmiE
ttitrine, daha az tritrinle daha fazla
sigara riretmenin bir yolu olarak
bakilrrdr. Her nasrlsa tuttin fiyatr driigtri

ve iElem maliyeti yukselmeye baEladr.

Bunun rizerine diger ilave faydalar
de{erlendirmeye ahndr.

Genigletilmig tr.itrin hala hesaph diyor,
Phill Green. Fakat maliyet dti-giincesi
ikinci srrayr aldr. Qtinktli gigi-rilmig tiittin
nikotin ve katran oranlnl azaltmak igin
mrjkemmel bir arag.

Light tiittinlere egilim arttrkga,
gigirilmig ttitrline ihtiyaq artacaktrr.
Gelecekteki tahminler, normal har-
manlarda bile %10 civannda gigirilmig

ttitUn kullanrlaca{r ycintinde. Light
sigaralarda %15-20 arasrnda olan bu
oran, ultralight sigaralarda %40-50
oranrna kadar ytikseliyor. Hatta bu
rakamlar gelecek olmaktan da qrkmrg

durumda, zira Green, "Bu rakamlar .qu

anda bile bazr pazarlarda gegerli" diyor.
Tijtiinti gigirmenin, bir qok ydntemi

var. Bazrlarr istenmeyen rezidti brrakrr-

ken, digerleri gok az miktarda genig-

letiyor. Ayrrca fluoracarbon (karbonf-
lortir)'la yaprak geniqletme ycintemi son
zamanlardaki mahkeme sonug-larrna
gcire yasaklandr ve bu ydntemle iiretilen
mamuller zararh bulundu.

Di{er bir gok girket gibi Britanya'da
Corby'de BAT, DIET metodunu igletiyor.
DIET metodu yanma karakterlerini ve

tat unsurlarrru de$ig-tirmeksizin, yaprak
genigletmesini %80'e kadar
bagarabiliyor. Green'e gcire her tiittintin
bir genigletme srnln var ve y0ksek
orandaki geniglet-melerde dikkat
edilmesi gerekli. Qiinkti ytiksek
derecede genigletme oranl, iirtintin
performansrnr etkiliyor.

Sistem basit fakat uzmanhk isteyen
bir qahgma Corby'deki fabrikada

kryilmrE tritrinler sru karbondioksit igine,

kapah ve boku baglantrh bir kqpta,
yriksek basrng altrnda daldrrrlrr ve

rslatrhr. Sru karbondioksit devri-daim
ettirilerek iyice yedirilir ve sonra basrng

aniden diigtirrlih-ir. Bu iglem aynl
zamanda srcakhkta bir driqmeye sebep

olur ve bciylece ttittin aniden donar.
Donmug tritiin daha sonra srcak gaz

buharryla rsrtrhr. Bu rsrtma goku katr
olan karbondioksitin gaz haline
gegmesine sebep olur. Srvt hale
gegmeden kah halden gaz haline geqme
bagarrlarak yaprak hticreleri-nin
geniglemesine sebep olunur. (Dry lce
Expanded Tobacco)

DIET iglemini ilk cjnce Philip Morris
ve Airco DiET 1970'lerde geligtirdi.
BAT, iqlemi kullanma hakkrm satrn aldr

ve birtakrm dtizenler ekledi.

Green "Carbondioksit, dtinyanrn bu
ydrelerinde pahah ve bu bizim
maliyetimizin briytimesine sebep
oluyor" diyor. Ayrrca ilave olarak
qevrecilerin de baskrsr var. Karbon-
dioksit kullanrmr karqrsrnda bazt
kaqlarrn gatrlmasrna karqrhk, Green'in
dedigine grire, Corbylde kullanrlan bu
madde diger bir gok sanayinin yan
rirtinti, cirnegin giibre tireticileri cinemli

<ilgtide karbondioksit riretiyor-lar.
"Kullansak ta kullanmasak ta birileri
zaten bunu tiretiyor" diyor.

DIET iglemi srrasrnda ve sonrasrnda
trlitiindeki buharlagma agamasrna 6zel

bir dnem verilir. ldeal hava ve nem
karrgrmr, mrlimktin olan en az hasarla
do{ru geniqlemeyi saglar. Buharlagma
iglemi esnasrnda ttittinde %3 oranrndaki
ktigtik bir miktarda iglemden dolayr
agrhk kaybr oluyor.

Tritrin genigletme iglemi biter bitmez
mtimkrin olan en btyiik gabuklukta
gemiye yriklenir. Green'in dedigine gcire

"yaprak hafif bir iinin ve depomuz gok
gabuk doluyor". Tagrmada ise Corby'nin
stratejik pozisyonu yardrm ediyor. 2

saat igerisinde dr.inyamn herhangi bir
yerine iglenmiE yaprak ttitrin ytiklemek
miimkiin.

Pazar kogullan genigletilmig, gigirilmig

trittinlerden yana, hafta fabrika mtid0rii,
bu teknoloji avantajlanndan
yararlanmayan sigara qirketleri,
zamandan ve yanstan geri kahr geklinde
cin g6rtide bulunuyor.

TobaccoReporter B/99
Swelling hofits isimli gazrdan 6zet
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DEMEdi
s0LrEii

Ttittin duman olmug grkar

a$rzdan
Seni nice eller dermig
doyulmaz tadrndan
Drinya malmt versen
vazgegemem senden
Benim san ttittintim, sart
trittiniim.

Akmah ellerimle Yemek
yedi$im
Seni yaprak yaPrak krtP
kuca{rmda derdifim
Tiim timitlerimi seni verdi$im
Benim san ttitiintim, san
tritiintim.

Her sabah erken seni gelende

Yaprak yaprak seni derende
Eksper efendi geliP seni
gdrende
Dilver benim sarl ttittintim
dilver.

Halil ibrahim HfiRDAC
(Ttttiln Ekicisi-Egme)

TMIX EKSPER.ENi

Cimcime civelek,
Saqlan sanki iPek'

Gtiltigii Pek hog,

G6zleri rgrl qil.
Inci gibi digler,

Bir ona yahgr.
Bir dili var,

Baldan tath
Kerameti, herhalde orada sakh'

Bazen, gekilmez inadt nazl.

Bebe$imi sevmek,
Hayabmn tek hazr.

Hig almmaz, kabah$rmdan'
Hep clvtiniir, babah$rmdan'

O benim bebe$im.
Ben onun tombigi.
lnantn bana dostlar;

Bu, haYatm en hog igi'

$aban GfiRcAN
(T uttn T ekno loi i M iihendisi)

Gciriirde akrarunda, e$inde

Bu sevdaya baglar onbeEinde

Ana, baba olsa da Peginde

Tadrnr tatmry, herkes vrz gelir.

Agrktlr arttk nastl vazgeger

Dumant kafi, nev'i kim seger

Buldugu izmaritleri iqer

Parast yoksa bile vrz gelir.

Iqer neE'eden, iger kederden

Durmadan yakarda birbirinden

Hig sigara eksilmez cebinden

Her gtin iki iiq Paket vrz gelir.

Yahu bu ne sihirli dumandrr

Brkmaz iqer yrllarca zamandtr

YetmiEine de gelse vlz gelir.

ReEit YAZAN (Tiltun EksPeri)

T(Jtiin Dtngax Magrs - 1959
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Botanikte sap... Felsefedeki kuqkuculuk
cigretisinin eski adr.

6o Hasankeyf t0trinlerinde dogrudan dogruya

tarlaya dikilen mahsule verilen ad... iki tarla

arasrndaki srnu... Rumeli tarzr denklemede

eskiden uygulanan, aqrm srralarrndan iki
derece dtigrlik kalitedeki tritiin sualan.

7 r Dogu Timor'un bagkenti.,. Karqrhksrz yarar

saglanrlan yer...

8o Notada durak igareti... Tekel taraflndan

1926 yrhnda paketi 4 kurugtan satrga sunulan

bir sigara qeqidi... Mtistahkem yer... Cam

kaplann iginde ya da hastahk suasmda dilde

olugan kir.

9. Ithal edilecek mallann miktar ve gegitlerini

gosteren liste... Tartr... Bir nota.

10. Hayvan yiye-cegi... Eski dilde ma-vi.,.

10 11 12 13 14 15
Hem erkek hem digi

gametleri bulu-nan
hircv errlici

11. Satrangta bir
taq... Eski dilde yrlhk...

Kimse, kiqi.

12r Oyun, hile, tuzak

anlamrnda argo
scizcrik... Bir geyin cin

tarafr, cephe.

13o Operalarda tek

sanatgr tarafrndan
sclylenen qarkr... Os-

manhlarda gece

bekgisi.

14t Klavyeli bir
galgr... Iskenderiye ve

Rumeli tarzr denkle-

mede, denklerin mu-

kavemetini artumak
igin her suanrn iki baq

rarafina konan tiitrin
demetleri... Terbiyesiz kimse.

15. Tiryakilik... Tavu, davranrq...' ilaq
yapmaya yarayan maddelerin genel adr.

YUKARIDAN A$AEIYA
I r Aftuma... 1975 yrllanna kadar riretimi
yapilan ve Yenice sigarasryla aynr igim ve

fizik cjzellikleri tagr yan, meyan bah emdirilmiE

kahverengi sigara kaglth bir sigara qeqidi.

2r iri taneli bezelye... Grizel dtriElti bir kuq...

Miizikte "yaprt" anlamrnda kullanrlan scizcri$tin

krsa yazrhgr.

J o Denizlerin gekilmesiyle oluqan ve

yurtlanmaya el veriqli olan bcilge... Kemiklerin
yuvarlak ucu... Kahpta piEen bir ttir meyveli
pasta.

4r Bir yLizey rilgrisri birimi... Bir kimsenin

egemenligini tanrma... Ege bcilgesinde tii{tin

dizilerinin, kurumalannr tamamlamalarr igin

tizerine yahnldrg kum, gakrl, toprak gibi

materyaldan olugan drizlenmiq zemin.

5r Grjzdeki canhhk... Selenyum elementinin

simgesi... Agrk sarr,

6o Katrlmrg, ulanmrq parga... Kryrlmrq tritrin
qeritlerinin uzunlugu... Yrinri dokumacrhkta

kullanrlan ve Gtiney Amerika'da yaqayan

hayvan.

7r Pipoya verilen yciresel bir ad.,. Tritrin
yapraklannrn salgr triylerinde bulunan, miktarr

tist ellere do$ru artan ve trittinlerin aromasl

tizerinde etkili olan salg maddesi.

8r Letonya'nrn plaka igareti... Kumag ya da

derinin cilalanmasr... 0ngUn.

9o Yumurta biqimli ve sekiz delikli bir trjr
fltit... BUyrik srgan... Peygamber Hud'u

dinlemedikleri igin Tann tarafrndan yok edilen

kavim.

10. Bugday tanesinin olgunlagmrg igi...

Fransa'nrn en uzun rrma$r... Kangrk renkli.

11o Tuzaga diigrinilen kimse... Maviye qalar

gciz rengi... Kar, fayda.

12r Genellikle yakmak igin kullanrlan iri
saman... Grineydogu Anadolu'da daha qok

kadrnlann gegitli yerlerine yaptrrdrklan bir trir
dcivme... Ozet, hrilasa.

13 r Uzun s[iren bir dogal ayrklanma
sonucunda topragryla, iklimiyle ve biyolojik
qevresiyle belirli bir ya{am ortamlna
uyarlanmrg belli bir tiirdeki bitki toplulugu...

Denge.

14r Btikerek germek igin iki kath bir ip ucuna
geqirilen tahta pargasr... Verme, <jdeme...

Belirti.

l5r D0zenli olarak ekim yaprlan arazi...

dzerine yan yaalan tabaklanmrg ceylan

derisi... Drinyanrn en hzh kogan canhsr olan
ytrtrcr hayvan.

L

10

11

12

13

14

15

SOLDAN SAEA
1o Gemideki mallan g6stermek igin kaptan
tarafrndan bogaltma iglemlerinin yaprlacagr
grimnik idaresine verilen liste.,. 0kriz yemligi.

2r Tanmda kullanrlan azotlu g0bre... Yankr,..

Bafra y6resinde tut0n hevenklerini duvara
asmak igin kullanrlan 'Y' biciminde agagtan
yaprlmrq materyal.

3r Dokunca, ziyan... Leh. Sup. Hrrvat, Rus,

Bulgar ve Qek halklanna dillerindeki yakrnhk

nedeniyle verilen ortak ad... Et ya da cigerle

yaprlan bir yemek t0ni.
4r Yayladag yciresinde trit0n yapraklanndan

bulaEan zifire verilen ad... Samsun ve Sinop'ta,

trjtrin ve sebze fideleri dikmek iqin kullamlan
ucu sivri agaca verilen ad... Bir rengin agrkhk ya

da koyuluk derecesi.

$ r Kalkan ve zuh gibi korunma aracr...
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Batman Yaprak Tiitiin lgletme
Mridr"irliigii kadrolu meslektaErmrz
$aban KESEN ile Sevgi hanrm
29.07.2000 tarihinde evlenmis-
lerdir. KESEN giftini kutlar, ya€am
boyu mutluluklar dileriz.

Samsun Yaprak Tiittin lgletme
Mtidrirhigr"i kadrolu meslekta$rmrz
M. Melih KAMIVIAGARA ile Nurten
hanrm 29.07.2000 tarihinde
evlenmiglerdir. KARAMAeARA
giftini kutlar, ya€am boyu
mutluluklar dileriz.

Mugla Yaprak Tritrin lgletme
Miidiirhigti kadrolu meslekta$rmrz
Salih OZENDI ile Seray hanrm
05.08.2000 tarihinde evlenmis-
lerdir. OZENDi giftini kuttar, yaqam
boyu mutluluklar dileriz.

Samsun Yaprak Tritrin l$letme
Miidfirliigii kadrolu meslektasrmrz
Ali Y0KSEL ile Deniz hanrm
18.08.2000 tarihinde evlenmis-
lerdir. ydKSEL giftini kuttai,
yagam boyu mutluluklar dileriz.

Stok ve Dafitrm $ube Miidrir-
h.iftinde g6revli meslekta$rmrz
Abdullah INCE ve eSi Ort"-
hanrmrn krzlan Rana 1,9,O7.2OOO
tarihinde dtinyaya gelmigtir. INCE
giftini kutlar, Rana'ya safhkh,uzun
bir yaEam dileriz.

Alagehir Yaprak T0trin lgletme
Miidrirliigri kadrolu meslektaErmrz
Murat ASLANApA ve egi AyEen
harumrn ofullarr Alper 24.08.2000
tarihinde drinyaya gelmigtir.
ASLANAPA giftini kutlar, Alper,e
saShkh,uzun bir yagam dileriz.

Kahta Yaprak T0tiin lgletme
Miidtirliigri kadrolu meslektaErmz
Kazrm TAgTAN ve eEi Saadet
hanrmrn krzlan Selin ZT.OB.ZOOO
tarihinde diinyaya gelmigtir.
TA$TAN giftini kutlar, Selin'e
sa{hkh,uzun bir yagam dilpriz.

Hatay Yaprak Tritrin Isletme
Mridrirtrigri kadrolu meslektagrmrz
Hakan BOZKURT ile Giiler AKAR
hanrm 19.08.2000 tarihinde
niganlanmrglardrr. Geng gifti kuttar,
yagam boyu mutluluklar dileriz.

Yayladag Yaprak Tiitrin lEletme
Miidiirltigrli kadrolu meslekta$rmrz
A[ iQqIOCLU ile Zeliha hanrm
02.07.2000 tarihinde evlenmis_
lerdir. i$gIOCLU giftini kuttar,
yagam boyu mutluluklar dileriz.

Manisa Yaprak Tiitiin lgletme
Mtidiirltigri kadrolu meslektagrmu
Ahmet Hamdi G0Miig ile Sevtap
hanrm l4.O7.ZOAO tarihinde
evlenmiglerdir. COMU$ giftini
kutlar, yaEam boyu mutluluklar
dileriz.

Erbaa Yaprak Tiittin lEletme
Miidtirkigii kadrolu meslektagrmrz
Biilent DEMIR ile Oya hanrm
75.07.2000 tarihinde evlenmi$_
lerdir. DEMIR giftini kutlar, yaSam
boyu mutluluklar diteriz.

19 Mayrs Yaprak Tiitiin Isletme
Mridfuh:gii kadrolu meslekta$rmu
Regat BAYCAN ile Fatma hanrm
22.07.2OOO tarihinde evlenmig_
lerdir. BAYCAN giftini kuttar,
yagam boyu mutluluklar dileriz.

Istanbul Yaprak Tiitiin lsletme
MiidUrlU0ri kadrolu meslektasrmrz
Eyup c0NDOCDO ite Song,.il
hanrm 23.07.2OOO tarihinde
evlenmiglerdir. CdNOOGOU giftini
kutlar, yagam boyu mutluluklar
dileriz.

-

Batman Yaprak TOtOn lgletme
Mridiirliigri kadrolu meslektaglmrz
Nurettin CAVTAK ile dlkti hamm
23.07.2000 tarihinde evlenmis-
lerdir. 'CAVLAK giftini kutlar.
yagam boyu mutluluklar dileriz.

Stok ve Dafrtrm $ube Miidtir-
liiliinde g_cirevli meslektaslmrz
Hriseyin ylGif ite Arzu CAdLAR
hanrm 15.O7.ZOOO tarihinde
niEanlanmrglardrr. Geng qifti kutlar,
yagam boyu mutluluklar dileriz.

Izmir Yaprak Tiittin lEtetme
Miidiirhigii kadrolu meslekta$rmrz
Armagan q0KUR ile Rahgan
YdKSEL hanrm 04.08.2000
tarihinde niganlanmrglardrr. Genqqifti kutlar, yagam Uoyu
mutluluklar dileriz.
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49. Saytmtzda Bulmacamtza dogru
garut gonderenler arasmda gekilen kura
sonucunda Talat GEN!,ALP, Btilent iNCE ue
Cahit YAYLA, Thomas FRIEDIT4AN'n
"KtireselleSmenin GeleceQi" adh esertnt
kazanmrylardtr. Kendilerini kutlar ilgilerinin
deuamtnt bekleriz.

Bu sagtmtzdakt bulmacamtn dogru gdzilp
30 Ekim 2000 tarihtne kadar dernegimtze
ulaEttranlar arasrnda kuray la beltrlenecek ilg
kipige Emre KONGAR'm "28 $ubat ne
Demokrasi" isimli eseri hedtue edtlecekttr.

(Soldan Saga) Ayaktakiler: Nazif KURTOGLU, Muhammet B. AHMET, Oktay HnnECiOGt-0, Erdogan CETINKOL,

sffi,,#,d;:T:fi :::::?i-l^1'J:lJff #::T:#'.*"r;;X::XiL,1s66..

Eoru l: Buzulun en dipte kalan krsrmlan erirken geri
kalant niye erimez?

Soru 2: Durgun suya bir tag atacak olursak taqr attr$rmrz
noktadan drEa do$ru aqrlan dairesel dalgacrklar
oluqtugunu gciniruiz. Bu tagr akmakta olan bir suya
atarsak dalgacrklann Eekli nasrl olur?

Gegen sayrmlzdaki sorulann ygnrtlan su sekildedir.
Yantt 1: En cinemli fark kuglann kanatlinnr hem
havalanmak hem de ilerlernek igin kullanmalarrdtr.
Oysa ugaklar havalanrrken. kanatlarrnr ilerlerken ise
motorlannr kullanrrlar.

Yanrt 2: Yanan sigaradan qrkan srcak gazlar (duman)
dnce yavag bir bigimde yiikselerek yukanya dogru
dtizgrin sayrlabilecek bir yol izlerler. Daha sonra
etraflannr saran so$uk havanrn kaldrrma kuweti etkisi
ile hrzlanrrlai..Bir kaq santimetre sonra hrz, havada
karrgrkhk olugmastna neden olacak kadar artar.
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' Tanmsal girdi iirgten firmalar-,-
Satl$ magaualarlmlzdan

;iz $e yararlanmak ister misiniz?

Qlftglnln temsllclsl Zlraat Odal*rmu,
T&*lye'nln fter yertne dafilmry, 2lO safig

firnm*af gtrrdll*rtn bayilllSnl yapmalrtadu.

Sk de; safry me$anlanmrxla ddla {ok
fnnmsaf gr.d, sailrgr sa$n;nn.

Ztraat Odalanmw
trrer zaman hlzmstlnlg;dedlr'
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