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51. sayrmrzt sizlere ulagttrmantn heyecan ve mutlululu
sayrmtz aynl zamanda yrhn ve qahgma donemimizin
Bu
igindeyiz.
yrl boyunca sizlerden aldrSrmrz katkr ve desteklerle
Bir
son brilteni.
briltenimizi 5 kez yayrnladrk. Gonderdiginiz yazrlar, elegtirileriniz'
scjzhi ve yazlh uyartlartnrz btiltenimizin her saytslnln daha begenilir
olmasrnda bizlere yardlmcl oldu. Katkr sunan ttim meslektaglanmtza

Reklom fiyotlon ve sarlon onloSmolorlobelirlenir.
Dergimiziki aydobir grkor.

Btiltenimiz, actlarlmlzr, mutluluklartmtzt, seving ve tiztintr'ilerimizi
birbirimizle paylagmaya yaradr$r gibi derne{imizin izledigi
politikalann, savundu$umuz gdruiE ve dnerilerin kamuoyuna
duyurulmasrnda da en onemli rolti tistlenmektedir. Yaytnladtftmtz
btiltenlerde bagta kapak olmak tizere ttim sayfalan en iyi gekilde
de{erlendirmeye gahEtrk. Mesajlanmrzr olabildigince net olarak
vermek istedik. AldrSrmrz tepkiler de yaptrklanmrzr dofrular nitelikte.
Qahgma dcjnemimizin bagrnda ilk yayrnladr$rmrz btiltende (47. Sayt)'
btiltenimize yeni bir isim aradt$rmtzt, O'na artrk btilten demenin

yetmedi$ini ve bu konuda bir yarl€ma agtr$tmrzl sizlere
duyurmugtuk. Pek gok arkadag scizhi olarak gcirtig belirtmesine
rafmen, yazrh oneride bulunan meslektaglmlz son derece stntrh
sayrda oldu. Bu durum bizde, bu onerimizin tiyelerimiz taraflndan
yeterince benimsenmedi$i ve biraz daha zamana ihtiyaq oldugu
dtiqiincesini uyandrrdt.
Tekel'in yeniden yaprlandrrtlmast stirecinin meslefimiz igin btiytik
tehlikeler igerdigini br.iltenlerimizde ve geEitli ortamlarda ifade ettik.

2000 yrhnda bu tehlike giderek btiytidti, 2001 yrhnda daha da
btiytiyecegi gimdiden belli. Bu nedenle onrimiizdeki siireq hayli getin
gegecektir. Ttittin yasast, Tekel'in yeniden yaprlanmasr, Ttittin Sattq
Merkezlerinin (Auction) kurulmast gibi qok cinemli olaylar 2001 ytlt
igerisinde b0yrlk 6lg0de sonuqlanmrE olacak. Bu nedenle 200f in
bizler iqin gelecege y6nelik yagamsal kararlartn uygulamaya
gegirildi{i bir yrl olaca$rm belirtmek yanhg olmayacaktrr.
Btitiin bunlara ilave olarak meslektaglanmtzrn btiytik qo$unlu$unun
gahgtr$r TEKEL igyerlerinin her geqen gtin daha da politiklegtili, idari
kadrolarda gorev yapanlartn siyasi mtidahaleler ytiztinden adeta
gcirev yapamaz hale geldigi de bir gergek. Bu kogullar altrnda iEini
dogru olarak yapmak isteyenlerin bagma gelmedik kalmadrgr gibi,
listeye her gtin bir yenisi ekleniyor. Btiltenimizin yayln haztrhklarr
stirdtigti srrada bir son dakika haberi olarak gelen, meslektagrmtz

Turan ERGIN'e Diyarbakrr Ttittin iqleme Fabrikasrnda yaprlan
saldrnnrn temelinde yatan unsur da, siyasilerin oy u$runa her ttirlti

girkinlige sahip grkmalartndan bagka bir gey degil. Bu saldrrryr
yapanlarr ve azm€ttirenleri qiddetle ktntyoruz.

Siyasetgilerin, kamu gcirevlilerini kendi partilerinin memuru gibi
gciren anlayrgtna verilebilecek en grizel yanttlardan birini'
TdTUH EKSPERLERI DERNECi
Adrna
Sahibi ve Yazr lqleri MLidtjrtj: Oktay eELiK
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'

meslektagrmrz Durmug NARiN'in krzr Bagak NARIN, ilgili siyasetgiye
yazdrjt mektupla ortaya koymug. Bu mektubu yaylnlandrgr gazete
haberiyle birlikte sayfalanmrz araslna aldrk. Bunun drgtnda bu sayrda

sizlere meslektaglarrmrz taraftndan kaleme altnan, farkh konularda
fakat ilgiyle okuyaca$rnrzr drigtindtigtimuiz makaleler segtik. Daha
qok be$enecefiniz bir builten igin eleqtirilerinizi derne{imize
ulagtrrmantzr istiyoruz.

52. sayrda buluqmak dilegiyle. Sa$hcakla

kahn.

.
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Yabancl sigaraya kargr
itiyatlanmanrn bir taraftan
memlekete ihanet, diser taraftan

da Ttirk tritr-inr-i hakkrndaki

bilgisizligin ve anlayrgsrzh{rn eseri
olduSuna kani bulunuyoruz.
$u ciheti agrkga belirtmek isteriz ki;

tabiatrn yurdumuza

bahgettigi
mevhibelerden birisi oldugu kadar,
Ttirk kciyhisrinr,in emegi ile
memleketimizin tistr,in toprak ve
ikliminde 300 senelik tabii bir istifa

ta

DUNDEN

ve tekamrilden sonra, nefis kokusu,
mt.ikemmel iqimi ve gtizel rengiyle
mristesna bir ktymet kazanan Ttirk
Tr-itr,inri, pek hakh olarak dr,inya

dlqr,istinde briyrik

bir

raQbete

mazhar olmuEtur.

Arz rizerinde hicbir

yerde,

tttr-inlerimiz nefasetinde tr_ittn
yetigtirilmemektedir. O kadar ki;

at

BUGUNE

yabancr tL.itr-lnlerin acrhk. sertlik gibi

menfi vasrflannr iza.e etmek icin.
harmanlannda bir rsiah r-e nefaset
unsuru olarak. mutlaka Tlirk tlitunri kullanmak mecburil.eti r.ardtr.

Avrupa ve Amerika'da sel'ahat
edenlerimiz pekala bilirler ki; Tr,irk
sigarast ne bLiyr,ik bir alaka ve
sevgiyle kargllanrr. Ttjrk ttitr_inrine
kargr yabancrlann gok btiyrik itgi ve

muhabbet gcistermelerine ra$men,
onlann pek berbat ve kcitr_i vasrflr

sigaralanna hayran olmak, sevgi
gostermek, girkin bir gcisterig ve
zr-ippelikten bagka bir gey degildir.

Bugr-in igin, ttitr_inlerimizin

drS

memleketlerde yayrhp, geniggayret edilir,

lemesine
.iii.r:,.i.i:..-ii'.:i.:::I,T:r'.,t:.,:irf:it!,jiii!lilit;rl:itrt:.::r,::ii:,lly'r,].li',,.t'it-L;

Son yrllarda yabancr,

hususiyle

Amerikan mengeyli sigaralara kargr
bazt muinevver tiryakilerimizin
hayranhsrnt r,izr_ilerek mtigahade
etmekteyiz.

Bir merak ve tecessUs slnlnnt agmamasr lazrm gelen, yabancr sigaralara
kargr alakanrn grin gegtikge artmasl,

hefe bazr kibar hanrmlanmrzrn
meclubiyet ve rnhimaklerinin qok aqrr

derecelere varmast

meselenin

ehemmiyetini gogaltmaktadrr.

fabrikalarrmrzrn haztrladrklan en
ucuz ve en drigrik vasrfh diye
dr-igtindtigr,imriz sigaralanmz dahi,
yabancr sigaralann en iyisinden
daha tistrin nefasette iken, nasrl
oluyor da yabancr sigaralara ragbet
gcisteriliyor?

Bunu izah etmek gtig degil. etinkri
bu hal, gcisterig ve taklitgiligin kotr.i
bir tezahtirr.inden bagka ne olabilir?
Yabancr sigara zr,ippeleri igin, eski
ayrngacrlardan farksrz birer kagakgr
olduklannr sdylemekten bagka

hatrrrmrza gimditik
gelmemektedir.

yeni bir fikir

Memleketimizde tr_itrine ait ilmi ve
teknik gahgmalanmrzr geniEletmek
ve hrzlandrrmak zaruretindeyiz.
Yrllar ve yr-izyrllar boyunca sadece

tabiat laboratuarlannda mtistesna

bir krymet kazanan Tuirk tiitr.inri,
yabancr memleketlerin teknik ve

ilme

verdigi ehemmiyet
neticesinde. cok ciddi bir kalite
rekabeti ile karqr kargrya kalmrg
bulunmaktadrr. Bugtin Amerika'da
alelade hububat ziraatr gibi
yetiqtirilen, biger ba{larla hasat
edilen, dr,igrik vasrflt tritr,inler, ilmi
ve teknik mridahaleler yolu ile
ytiksek vasrfh tr.ittinler haline
getirilmektedir. Bu meyanda islah
ve sun'i fermantasyonun musbet
tesirlerinden bagka, fabrikasyonda
tatbik olunan modern metotlarla
da. ytksek nefasette mamuller elde
edilmege baglanmrqtrr. piyasaya arz

edilen bu mamuller de dtinya

olcr-isilnde brlyL.ik

ragbete

erigmektedir.

Sigaralanmrz iein cok ciddi bir
tehlike tegkil eden. Amerikan
sigaralannrn kalite rekabetine kargr

tedbir almak lrizumu kendini
hissettirmektedir. Bu gLighigLi
yenmek iqin her seyden cince ilag,

mensucat ve kimya sanayiinde
oldugu gibi. sigara sanayiimizi de

modernize etmek. teknik

ve
tecrr-ibe Iaboratuarlannrn kontrolil
altrna almak. drinya sanayiindeki

geligmeleri incelemek ve bunlan
elemanlar

cigrenmek ilzere

yetiqtirilmesine qahgmak lazrmdrr.
Bu itibarla her yrl birkag teknisyeni

Amerika ve Avrupa'da ciddi bir
gekilde tahsil ettirmekte fayda

g6rtyoruz. Buralarda yetiqen
elemanlarrn yurda getirecekleri
yenilikleri de tatbik etmeleri
imkanrnr da saSlarsak, tabiaten
tistiln vasrflr tritr-inlerimizden elde
edeceQimiz mamullere .dr,inyada
higbir rakip qrkmayacaktrr.
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Trirkiye haftalarCl: ,cler. bosaltrlan bankalan ve halkrn paralannr
hortumlayan banka patronlannr konuguyor. Enflasyonu drigiirmek
adrna qahsanlann sofrasrnda her geqen giin bir ekmek daha
eksilirken. bir ar.uc ahlaksrzrn marifetleri halkrn <ideyece{i vergilerle
temizlenecek gdrtintiyor. Bir yanda IMF ile imzalanan stand-by
politikalan toplumu cendere gibi srkarken, kcigeyi dcinmek iqin

ATATORK
Diyor ki..o

kanun-nizam dinlemeyenler hala itibarh kigiler olarak ortada

geziyorlar.

Ttirkiye bankalarla, AB Katrhm Ortakhgr Belgesi ile meqgul olurken

ttittinciiler kendilerini bekleyen tehlikeden henriz habersiz.
Cegtigimiz ay agrklanan Bakanhklararasl Tritrin Kurulu Kararrna

Ensart

daha

gcire 2001 drtinui Ttirkiye ttitr-in iiretim kontenjanr 150.000 tona
indirildi.

Kotanrn rireticilere da$rtrlmasr ile yurdun dcjrt bir yanrndan trittin

tireticilerinin sesi duyulacaga benziyor. Bunun ilk ornegi

Adryaman'da yaEandr. Buradan gelen sesle kotalann uireticilere

dagrtrmr Eimdilik durdu. TLitLin Eksperleri Demegi olarak her zaman

ba;,tangEetepken

planh r-iretimden yana olduk. Yaprlan tiretim planlarrntn
bozulmasrna karEr qrktrk. Ancak gelinen noktada poptilist

yaklagrmlarla oy u!runa tiretim planlamasrnr askrya alanlar buguin
Oreticinin kargrsrna gtkacak gticti kendilerinde bulamryorlar.
IMF ve Drinya Bankasr politikalan bagta emekgiler olmak r.izere

toplumun trim kesimlerini kavuruyor. Bu politikalar kargrsrnda kim
nerede duracaSrnt biraz gagrrmrg gonintiyor. dretici temsilcileri ile
tlitrin ticaretinin temsilcileri bir araya geliyor ve ttitrinde "artrrmalr
s,ailg merkezi" (Auction) uygulamasrnrn baqlahlmastna birlikte haytr
deme karan ahyorlar. Ttittin r,ireticileriyle ttittin ticareti yapan

firmalarrn grkan nasrl oluyor da aynl yerde buluguyor. Bunu
anlamak mtimkr-in dedildir.

Ttitrin Eksperleri bernegi yrllardrr tiretici trittinlerinin satrg
merkezlerinde "agrk artlrma" yoluyla satrlmalarr gerektigini
savunmaktadrr. Drinya Bankasr ile hriktimet arasrnda varrlan
mutabakata gore 2001 yrhnda bu uygulamaya baqlanacaktrr.
Ancak gerekli alt yapl hazrrhklanna Edyle bir goz atmak.
uygulamanrn 2001 yrh iqin en azrndan yaygrn olarak

gergeklegtirilemeyecefini ortaya koymaktadrr.
Tritrin ticareti ile ugragan firmalar, tireticilere tritrin paraslnrn pegin

odenmesi zorunlulu$unun ortaya grkmasr, ortalama fiyatlann
ytikselme ihtimali, uzman personel ihtiyacr ortaya gtkmasr gibi
geqitli gerekgelerle arttrmah sattg sisteminin baglamasrnt
istememektedirler. Firmalarrn amactnln her zaman kar
maximizasyonu olduSu drigtinrildrigtinde "Auction"a gegige ttitrin
ihracatgrlarrntn karEr gtkmasr normal kabul edilmelidir.
Ancak tr-itr,in tireticisi igin son derece pozitif sonuqlar doluracak
bdyle bir uygulamaya, tiretici temsilcilerinin olumsuz yaklagimr bazr
de$erlendirme hatalannrn oldu{unu ortaya qrkarmaktadrr.
Kaldr ki dilnya tr-ittin ve sigara pazanna hakim olan bir kag firmaya
baSh olarak olugturulan politikalar rireticileri oldugu kadar yerli
sermayeye dayah tritrin firmalarrnt zor durumda brrakmakta ve
firmalar birer birer kapanmak durumunda kalmaktadrr.
Trittin r-iretiminin devamhh$rnrn sa{lanmast ve trim taraflann
bundan en iyi gekilde faydalanmalannrn gergeklegtirilmesi igin ttitiin
sattg merkezleri kurulmah ve artrrmah satrs islemleri baslatrlmahdrr.
Bciylece uireticiler ve sektdr gahqanlan iqin poiitif sonuqlir dogacaSr
gibi sektcirde yer alan firmalarrn da bLiytik firmalar tarafrndan
yutulmalara engel olabilecek bir durum ortaya gtkacaktrr.
Aksi taktirde tritrincrihigrimr.iz giderek anrlarda kalmaya mahkum

sona erdtgtnt

tddta ederse,

d**gafter.

eF+

derin gaftetleri
rfrrne kendrsdnf
g,Smalfmt.i.p

gdrtlr.

.

bir hale gelecektir.

Mustafa BAYDAR
Ahmet HamdiCtimtig
Yonetrm

Kurulu Bapkant

"Atatiirk Diyor ki" , s.83
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verimi olumsuz ydnde etkilemektedir.
b) Neviyat Kagaklan:
Farkh el ve neiyatlarda denklenmiE
ekici denkleri sryrrlma agamasrnda

ncilanna girmesi qu anki teknolojik
imkanlarda en ideal gdzrim olacaktr.
Bu tavlandrncilarda tavlanan tiitiinlerde
de kararma ve yriksek tav gibi sorunlar
olsa dahi pn6matik ttineller yardrmr ile

rjzellikle de dogrudan banda sryrrlmasr
durumunda tongadan grkan mamul
balyalarda neviyat kagaklarma sebep

tongaya iletilen tutrinler yiiksek tavrnr
atmaktadrr; ve termo vakum sonrast

olmaktadrr.

ofugan kararma da 96z ardr edilebilecek

Ekici iglemesinden dogan bir diger seviyededir.
sorunda gift tarafr dtis0mlii dizilerin Sryrrma igleminin dogrudan bantlara yadenkler igerisinde yer almasrdrr. Bu pilmasr da kargrmrza neviyat kagaklan
dizilerin srynlmasr srrasrnda ipler ve mamul igerisinde yabancr madde
kopmakta, Uzerlerindeki ipler yrliziinden
aglamamq yapraklara ve kopuk ip parqalarrna rastlarulmaktadrr.

Aynca dizileri kargrlann iizerine bag-

mahdrr.

lanmasrnda kullanrlan sakal iplerinin de

Altcr iElemesinde neviyatlanna gcire aynlarak sryrnlan tiitiinler igerisinde yabancr
maddelere rastlanrlmaktadrr. Bu yabanq maddeler genelde dizi ipleri ve sakal

ekici denklerinin igine girmemesine 6zen gcisterilmelidir.

Dizi ipi ve sakal ipi olarak naylon ipler
yerine pamuk iplikler kullamlmahdrr.

B) Arrq igmuesixoEN DocAN
SORUNI.qR
Ahcr iglemesinde yaganan en briy0k
problemler teknolojik imkanlann tam
olarak kullanrlmamasrndan ileri
Ege tiitiinlerinin iglemesinde verimi ve
kaliteyi olumsuz ycinde etkileyen etkenler

bulunmasr gibi sorunlar grkarmaktadr.
Sryrrma iglemi cincelikle sryrrmacrlarrn
6ntine yerleEtirilecek tezgahlara yaprl-

ipleridir. Bu iplerin tutulabilmesi igin eleklerden sonraki tagryrcr bantlann merdanelerinin ve havuzlardaki vargellerin

fzeri pamuk iplerinin takrlacag

malze.

meyle kaplanmlgbr.
Buna ralmen iplerin s0rekli temizlenme.

gelmektedir. Bu sorunlar balyalann arrr.

mesi durumunda ip kagaklan ve uzun

bara giriEinden, tongadan gkrgna ka-

dizi iplerinin vargellere takllmasryla
yapraklan pargaladr{r gdnilmektedir.

engellenmeye gahgrlmaktadrr. Bu yazrda

dar gegen stiregte yaganmaktadrr.
Gelen gayrr mamul tiitiinlerin kamyonlardan ambarlara indirilmesi slrhsrnda

belirtilen sorunlar gegitli iglemelerde

tagryrcr bantlann kullanrlmamasr

grkarmaktadrr.

yaganan ve giderilmesi igin gahgmalar

sebebiyle gelen balyalar dagrlmakta ve
igerisindeki tavsrz tiitr.inler pargalan-

Tamburlann yatay olarak yerlegtirilmesi
durumunda agrlmayan komatyalarrn

kayrplar meydana getirmektedir. Trittin
tagryan kamyonlarrn tizerlerinin brandah olarak gelmesi nispeten tiittinlerin

etkilemektedir. Bu tamburlarrn dikey
olarak yerlegtirilmesi durumunda ilk

bulunmakta ve bu etkenler geligen
teknolojik imkanlar gergevesinde

yaprlan konulardrr.

Verimi

Agrm makinelerindeki tamburlarrn
de kargrmrza sorunlar

yerlegtirilmesi

ve kaliteyi olumsuz ycinde maktadu. Bu da genel anlamda gciz ktigiik hoptan grkrp doSrudan elege
bu sorunlar iki ana baghk dniine ahndrgrnda ciddi ekonomik diigmesi sciz konusudur. Bu da parqa

etkileyen

altnda toplanabilir;

A) Ekici iglemesinden doSan sorunlar
B) Ahct iglemesinden do$an sorunlar

A) EKici igmuesixoEN

DoGAN

SORONLAR

Ekici iElemesinde krnhp kurutulan ve el
nevilerine gcire ayrilan tiitiinler balyalanma agamastnda dolgulu tabir edilen;
iqerisinde drgrndaki dizilerden daha drigtik

neviyatta ve farkh el grubundan tritiinler
bulunacak qekilde denklenmektedir.

Bu gekilde yaprlan ekici iglemesi ahcr
iglemesi aEamasrnda iki soruna sebep

tavlanm korumasrna yardrmcr olacaktrr.
Ambarlara vizite sonucu neviyatlanna
gcire ayrrlarak yerlegtirilen ttitrinler tav

almalarr igin 'iki-tig

giin

dinlendiril-

mektedir. Tavlama iglemi srrt tulumbalan yardrmr ile ttittin balyalarrnrn
iizerine su srkllmastyla yaprlmaktadrr.
Ve bu iglem sonucunda da balyalarrn su
gelen krsrmlarrnda kararmalar olugmak-

tadr. Aynca bu balyalarrn tabana gelen

orarum arthrarak kaliteyi olumsuz ycinde

tamburdan agtlmadan

gegen
komatyalar da ikinci tamburda agrlacak
ve aglm makineleri daha verimli bir
gekilde qahgacaktrr.

Agrldrktan sonra harman silolarrnda
biriken tutrin yapraklan taErycr bantlarla

tonga makinelerine iletilmektedir. Bu
bantlann sabit devirli hareketi bazr
zamanlar tonga makinelerine az veya
y0ksek miktarda ttitrin gitmesine sebep

olmaktadrr.

krsrmlannda ve srkrgrk dizilen yerlerinde

a) Higroskopisite:
Farkh el ve neviyattaki tritrinlerin tav
alma cjzellikleri de degigmektedir. Bu da

olmaktadrr; sonugta

hava sirktilasyonu olmamasr sebebiyle
krifl enmeler olmaktadr.
Bu ktiflenen balyalann drg yr.izeylerinin

makinalanndan grkan mamiil trittinlerde
kilo farkhhklan ve gekil bozukluluklarr

iglemeye hazrrhk agamasrnda yeterli tavr
alamayan tiitiinler de krnk olarak, ytiksek
tav alanlarda da giinik ve komatya olarak

aksine gcibekleri ise tav almamaktadrr.
Ttittinlerin iglemeye verilmeden 6nce
tavlanmasr icin vakumlu ttittin tavlandr-

devirlerinin teknik

tonga

olmaktadrr. Tagrma bantlarrnrn htz
elemanlarca

ayarlanarak iletilen ttitr-in miktannrn
sabit tutulmasryla sorun qcizUlecektir.

l
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QaSrmrzrn y0kselen deSerlerinden
dzelleqtirme. Ozdtlegtirme denilince
devletin asli gdrevlerine geri
d6nmesi, riretim iginin ehline

brrakrlmasr, devletin ayakkabr,bez
iiretmemesi, cizel sektciriin karh ve
girigimci ruhuyla kamunun

ydnetilmesi

ve devletin

bagkaca

araglarla yatrnmlarr

iqin gelir kaynagrnrn

elden

grkarrlmasr olarak degerlendiriyoruz.
Tekel , Telekom, Ziraat Bankasr vb..

kuruluglar zaten hazineye bir miktar
gelir saghyorlar. Birazcrk toplu para
igin bu gelir kaynaklannr elden
grkarmaya deger mi? Taktirlerinize
brrakryorum.

dolayrsryla
br.iytimeyi saSlamasr gerekiyor.
Btitrin bunlar milenyum gafrnda

Bunu yaparken hammadde stok,
Fabrikasyon ve Pazarlama birimlerini

madan, yasalarrmrzr hatta ycinetim

uygulamaya koymalannr beklerdik.
Bir an cjnce qagdag ycinetim anlayqr
ve teknoloji transferi igin yasal alt

ayrrarak cizelleEtirdiginiz zaman;
kulafa daha da hog geliyor. Hele zaten hazineye ytik olan krsmrnr
bizim gibi iq ve d,S borq krsrr satmadrgrnrz iqin cizelleqtirmenin
dcingr"isiine yakalanmry rilkelerin bu amacrndan da sapmlQ olmuyor
sarmaldan kurtulmak igin tek gtkar musunuz ? Btitrin bunlan soylerken
yolu gibi gdriinriyor. Iq ve drg hig kimse bu haliyle devam etsinde
borqlarr kapatarak denk b0tqe diyemez. Kanayan yaralara elbette
yapmayr, qahganlarryla barrgrk negter vurulmahdrr. Yeni bir
olmayr hangi 0lke ve y6neticileri yaprlanma ve reorganizasyon zaten
istemez ki..
gerekmektedir. Geqmigte kamu
Ne var ki serbest rekabet ortaml ve kurumlarr cjnce 6zerklegtirilmeli
denetim mekanizmasr olugturul- diyenlerin 6nce bu g6niqlerini

anlayrgrmrzr degigtirmeden yaprlacak

cizellegtirmeler yukarrda saymadrjrmrz olumsuz sonuglara da neden
olabilmektedir. Scizgelimi anti-trcjst
yasalan grkmadrysa tekelleEmeye
sebep olabilmekte, serbest piyasa
ekonomisi yerine ttiketiciler monopollerin belirledigi fiyatlann insafrna
kalmaktadrr. O kadar garip olmakta
ki bazen cizellegtirdiginizi tekrar

uygulamaya konmasr beklenirdi.
Yeterli teknik ve sosyal araghrmalar
sonucu ahnacak karalarrn daha

kamulaqtrrmak noktasrna gelebiliyor-

isabetli olmasr umulur.

yaplnln sriratle

hazrrlanmasr
gerekmektedir. Ahnacak cizellegtirme
kararlannrn sektor gahganlan

yanlnda hammadde tireticileri ve

triketicilerde dikkate

ahnarak

sunuz. dlkemiz yabancr t.ilkelerin
tarrm politikalannrn uygulama alanr
degil, kendi olugturdugumuz makro
tanm politikalarrmrzrn uygulandrgr
bir rilke olsaydr kegke. Uygulamaya

Kamu sektcirtinrin karh bciliimlerinin
ayrrlmasr ve satrga qrkanlmast ise
cizellegtirilmeyen bciltimlerin maddi
kaynak problemini ortaya

ahnan DCD (Dogrudan

qahgacak olan scjz konusu sektcir
bcjlLimlerini cizelleEtirme kapsamr

Gelir
Destegi) uygulamasr. en iyi t0t0nde
uyguJanmasr gerekirken olmayacak
bcilge ve 0runlerde baglamrg bulunmaktadrr. Kayrt sisteminin en iyi
tutuldugu rir0n olan t0tun iqin bunu
biz daha onceki yazrlanmrzda sciz

konusu etmigtik. Ama ttittinde
etmiqtik. H0kumet kullanrm imkanr
bulamad-rgr

tltun

qegit ve miktarlan

iqin DGD'yi s0ratle

yi.iriirliige

koymahdrr.

Kamu kurum ve kuruluglannrn
mevcut potansiyeli degerlendirilmeden elde ne varsa rizellegtirecefiz

diyerek satrlmasrnr ; bir miktar gelir

koymaktadrr. Karsrz

ve

verimsiz

dlgrnda brrakmak esas amactnln
neresine uymaktadrr ? Birbiri ile itintili
sektcirleri ayrrmadan karh ve verimli
halde qahgtrrmak mtimkrinse bunlara

hrikrimetin kendi kaynaklarryla
olmak kaydryla mtisaade etmesi
gerekmez mi? Bdylesi bir gcizrim
hem hazine hem de ilgili sektcirler
igin uygun bir grkrg yoludur diye
dtiqr.iniiyoruz

Qahganlar

, sektor ve tilkemiz igin

daha saghkh karar ve politika
uygulamalannda bulugmak dilegiyle..
Crizel grinler .. Mutlu yarrnlar ..

TUTUN EKSPERLERI

DERNE(ii

eULreNi

ahnamamtgtrr. Trittjn

rininr"i

triketenlere ycinelik sert onlemler
uygulanmlg, fakat caydrrrcr olmasr
bir yana triketimin gizlice devam
etmesine ve gittikqe artmastna

sciyleyebiliriz. Batrh finans
qevrelerinden aldrgr borglarr
ddeyemez duruma gelen Osmanlr

Devleti. batrh devletlerin mali

kontrolt altrna girmigtir. Borq
grkmazr. Osmanh Devletini,

neden olmugtur. dretimi ve
triketimi engelleyemeyen devlet gelirlerini kiraya vermek zorunda
yasaf I
kaldrrarak, tritr-inti brrakmrg. Duyun-u Umumiye
vergilendirme yoluna gitmigtir. idaresi'nin ortaya grkrg kogullan
Bciylece devlet, cjnemli bir gelir olugmuEtur. Bu idare, Osmanh

kayna$rna sahip olmugtur. borqlannrn Avrupah alacaklara geri
XIX.yy'a gelindiginde tritrin, cidenmesini denetlemek tizere

REJi

imparatorlu$un ekonomisindeki
en cinemli riruinlerden birisi haline
gelmigtir.

XVl.yy'dan itibaren

Batrh

devletlerin ekonomilerinin briyrik
geligtigi,
bilimsel-teknolojik geligmelerin
yarattrfr dalgayla sanayi devrimini
gergeklegtirdikleri gdrr,ilmektedir.

bir ivme kazanarak

Geligen ekonomileriyle

rilkeler,

batrh

1881 yrhnda kurulmugtur. Yaprlan

anlagmaya gcire, bu kurulug,

imparatorluk iqinde, yabancr
alacakhlarrn temsilcisi olarak
gahgacak, devletin vergi gelirlerinin

bir

bcjh-imrinti toplayarak Avrupa'ya aktaracaktrr. Devletin gelir
kaynaklan araslnda yer alan tuz,
bahkqrhk, pul, ipek, ttitrin ve
alkolden ahnan vergiler, damga
resmi, bazr bolgelerden ahnan

hem hammadde
saglamak, hem de rirettikleri harglar, idarenin dof rudan
mallara
bulma denetimi altrna girmiEtir. idare,
?azar
zorunluluguyla karqr karsrya idiler. sivaseten bagrmsrz bir rilkede,
Sermaye birikim sr-ireci ikinci bir Maliye Bakanhsrna

tamamlanmrq. meta ihractndan.
sermaye ihract dcinemine

girilmigti. Batrnrn sanayileEmiq
r,ilkeleri igin, geligmemiE tilkeler
XVI. y.y.'a degin batr duinyastnrn
tanrmadrgr tritrin, Amerika krtasrnrn
batrhlarca cografik olarak kegfiyle
yagh kltaya merhaba demigtir. Krsa
stirede riretimi ve tr.iketimi
yaygrnlagan tr,ittin, ahgkanhk yaratrcr
cizelligiyle gtinhik yagamtn ayrrlmaz
bir unsuru haline getmigtir. Sahip
oldugu ilretim ve tr,.iketim hacmiyle

ktsa srirede rilke ekonomilerinin
cinemli bir kalemi haline gelmigtir.

Osmanh toplumunun ttitrinle
tanrgmasr XVll.yy'rn baglanna

tarihleniyor. Avrupa ticaret

gemileriyle Osmanh topraklarrna
tagrndr{r belirtilen tuitr"in, iklim
kogullarrnrn da elverigliligiyle krsa
zamanda yaygrnlaqmrstlr. itt<
dcjnemlerde, keyif vericiligi ve

yarattlgr ahgkanhk yrizr-inden
merkezi otorite tarafrndan
yasaklanmrg fakat
cinri

sermaye ihrag edilerek kaynaklarr
scimrirr-ilecek tilkeler durumundaydr.

Aynr tarihsel dcjnemde Osmanlt

Devleti, geleneksel ekonomik
yaplsrnl korumug bir tanm r-jlkesi
gcirtinrimtindeydi. Srk srk girilen
savaglar devletin ekonomisini
sarsarak iyice zayrflatmrgtr. Ayrrca.
Merkezi [darenin istanbu]'da
gatafat igerisinde bir yaqam
gcSnintuistinr-i suirdtirmekteki rsran.

ekonomiyi iyice ylpratmrQtr.
Devlet, yeni bir savastn
harcamalannr kargrlayamaz hale
gelmig, Batrnrn finans gevrelerine
drg borg almak igin baEvurmaktan

bagka gare kalmamrEtrr. Bu
tarihsel konjenktr,irde, Osmanh
Devletinin, Batrh devletlere bagrmh
hale gelmesi kagrnrlmaz bir durum
haline gelmigtir.
Bu genel gortintriden sonra,
konumuza giriq anlamrnda Eunlarr

donLismtis. geniE bir orgritlenme
agl varatarak. devlet iqinde devlet
olmustur, Duyun idaresiyle
alacaklarinr
g a rantileyen
Avrupahlar. ivi bir gelir kaynagr

olan tiitune ozel bir

dnem

gosterdiier. Yaprlan gorr-igmeler
sonucunda. DL.iyun idaresi tr-itr,in
ekini:.oen doQrudan dogruya pay
alrnaktan i'azgegmig, ttitrin tanmrnr
dr.izerlevip r.ergilendirmek r-izere
veni bir sirketin kurulmasr kararr
alrnniistlr. Osmanh devleti, Dr-iyun
idaresj \e r.jc banka gruU,
arasrndaki gdrtEmeler neticesinde
27 mar.rs 1883 tarihli scizlegmeyle
kuruian sirket REJI ( Societe de la
Regie cointeresse des de I'empire
ottoman - Memalik-i $ahane
Duhanlan Muiqterekr-i'l Menfaa Reji
Sirketi ) adrnr almrgtrr. Bciylece,
Osmanh Devletindeki tr-itr,in tanmr
ve ticareti, Osmanh Bankasl, Credit
Anstalt ve Bleichrcider banka
gruplannrn olugturdufu REJI
Eirketinin kontroltin€ geqmigtir.
$irket imtiyazr 30 yrlhk sr-ire igin
almrg, 14 nisan 1884 tarihinde

!g
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faaliyete baglamrsbr. Flazlrianmr5

OreUcilere grkarhlan zorluklardan reji idaresinin uygulamalanna
bir tanesi de , Reji taraftndan ycinelik en dnemli sosyal hareket
belirlenen suire iqerisinde kagakhktrr. dreticiler, tr_itrinlerini
idaresine olan yukuml0trlkleri ite rireticilerin ne kadar
tritrin yok pahasrna satrn alan Rejiye
tritrin tanmlnt ve ticaretini ekebileceklerini
bildirme kargr , gelir kaylplarrnl telafi etmek,
olan 29 maddelik sarrtarne. sirketin
Osmanh Devletine ve Duvun

drizenleyen hukrlmteri iqeriyordu.
$artnameye g6re. ilk yrldan sonrasl
igin yrlda 750.000 lirahk sabit pay,
Driyun idaresine verilecek, bu pay
ve temettri cjdendikten sonra,
500.000 liraya kadar olan karlann
%o3O'u

hriktimete, %35'i

Rejiye,

%35'i Diiyun-u Umumiye idaresine
<jdenecekti. 1.000.000 liraya kadar
olan karfarda ise htikrim et payt %;o39,
Reji payr %34, Dtiyun idaresinin payr
ise %27 olacaktr.

Reji girketinin faaliyete baglamasr,
Osmanh trittin tanmlnda ve bunun
yarattrSr toplumsal iligkiler a{rnda

radikal ddnrigrimlere neden
olmugtur. Oncelikle, tr.itrin tireticileri,

Reji dcinemine kadar riretimle ve
satrgla ilgili her trirhi iglemde kendi

devletiyle yrizyrize iken, Rejiyle
beraber devlet tamamen kenara
gekilmig, yabancr bir sermaye
kuruluguyla tam cepheden karEr
kargrya kalmrgtrr. $irketin hayata
geqirdigi uygulamalar, ttittin
riretimindeki geleneksel riretim
iligkilerini parqalamaya baglamrg,
uireticileri soluksuz btrakacak yeni
iligkiler a$rnl <irmtigtrir. Ttittin
tarrmryla ilgili her agama rireticiler
agtslndan eziyet haline getirilmig,
tr,irhi zorluklar grkartilmrg, rireticiler
garesiz brrakrlmrgtrr.

$artnamede yer alan hiikrimlere
gcire; tritr.in yetigtirmek isteyenler
her yrl Rejiden izin almak zorunda

brrakrllyor, ruhsatnamenin
verilmesinde gegitli zorluklar
grkarrhyordu. $irket,tireticiye
tahmini rinin bedelinin yanslnl
f aizsiz avans olarak vermesi

gerekirken genellikle vermiyordu.

Tritrin fiyatr, Reji ile Ureticiler
, ama Reii'nin
srirekli drigr,ik fiyat politikalan
arasrnda belirleniyor

yriztinden anlagmazhklar grkryor ve

rireticiler tritrlnlerini qoklukla
deferinden gok drigrik fiyatlarla
Reji'ye satmak zorunda
brrakrhvordu.

zorunlulufuydu. Bu srire qok slnrrlr
srirenin bitiminden
sonra yaprlan mriracaatlar kabul
edilmiyor , bu halde riretim yapan

tutuluyor ,

r-ireticilerin tritrinlerine

hayatlannl idame ettirebilmek igin
satmaya

tritrinlerini kagak

baglamrglardrr. Kagakgrhk zamanla

Rejiye kargr r,ilke genelindeki en

yaygrn tepki halini almrgtrr.
tarafindan el konuluyordu.
Kaqakgrlar arasrnda en yogun
Reji girketi , ihrag edilecekler bigimde devlet memurlan , ordu
drglnda trimr-inri satrn almakla mensuplan , ttitrin rireticileri yer
yrikrimlti oldu{u tr,ittinleri , tiretim almrEtrr. Bunun en cjnemli
sebebi
agamasrnda miktar olarak devletin qalrganlara maag
kaydediyor , teslim esnasrnda cideyememesi veya qok geq
kayrtlarda yaprlan tahrifatla cjdemesidir. Kagakgrhgrn cjnr.ireticiler eksik teslim etmig lenmesi igin Reji tarafindan silahh
pozisyonuna drigrinihiyor, aradaki bir cirgrit olan Kolcu
Tegkilatr
fark ekiciye odetiliyordu.
kurulmugtur. Kagakqrlar ile
Yine gartnameye g6re Reji , kolcular arasrnda qrkan silahr
tireticinin tritrinlerini depolamak gatrgmalarda binlerce insan
amacryla ambar inga etmekle yagamtnl yitirmigtir. igleri sadece
Reji

ytikrimhiydri. Ekici tritr.inleri bu
ambarlarda ilk 6 ay boyunca
uicretsiz depolanryor, daha sonraki

tr-it0n kagakgrh{lnr cinlemek olan

kolcular , gegitli kanun

drql

faaliyetler yapmrglardrr.(Qok i,
zamanlar igin rireticiden belli bir miktar tritr-in igin insan olduirme
ticret allnryordu. Reji , bu kadrn ktz kagtrma vs..). insanlarr,
yrikrimltiltigri yerine getirmek her yerde kagak tritr.in kontrolti
konusunda da sorunlar qrkanyor ,
qo$u yerde ambar inga etmeyerek

bahanesi ile rahatsrz etmiglerdir.
Kolcu teqkilatr , silahh bir grig
olarak toplumun tepesinde tercir

rireticileri slkrntrya sokuyor
ambar inga etti{i yerlerde ise estirmigtir. Toplumda derin yaralar
r-ireticilerden qok yr.iksek kira agarak ttirkr.ilere bile
konu

paralarr talep ediyordu.

olmugtur.

Rejinin rireticilere

yarattrf I
srktnttlann yanrnda tr.iketicilerle
arasrnda da gegitli sorunlar
yaganryordu. Piyasaya sunduSu
riruinlerin gramajr eksik oluyor ,
rirtin paketlerinden kr.iflri tr_ittinler
grkryor , kimi zaman paketlerin
igerisi tamamen bog oluyordu.
TUketicilerin gikayetlerine ralmen
bir gey degiqmiyordu.
Yukanda genel hatlanyla sunulan
sorunlar r.ireticilerin yagamtnt
gekilmez hale getirmig , toplumsal
yagamda onanlmasr griq yaralar
agmrEtrr. Reji idaresinin
uygulamalan neticesinde Osinanh
devleti stnrrlarr iqerisinde ttitrin

riretiminde cinemli bir

dtigr_ig

olmug, bu politikatar tilke drgrna
goglere neden olmustur. Ancak
9.

Sonug olarak , XIX. yy'tn sonu ile
XX. yy'rn baglnda , siyasi olarak
bafrmsrz ama ekonomik olarak
batrlt sermaye gr.iglerinin

denetimine girmig bir rilkenin
ekonomisinin can daman olan
tritrin , scimtininiin en yogun

yagandrfr alan olmugtur.

Tarih tekerriirden ibaret olmasrn.....

YARARLANILAN KAYNAKLAR :
LQUATAERT , Donald. Osmanlr
Devletinde Avrupa iktisadi yayrhmr
ve Direnig. ( 1 88 1-1 908)

2.GOKDEMiR , Oktay. Aydrn
Vilayetinde Trittin Reiisi. Doktora
Tezi.
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atmosfer kirliliSi topraklanmzrn her
gegen gtin ylpranmasrna ve cizelliklerini yitirmelerine neden olmaktadr.

topraklanmrz bu yolla tahrip

Ormanlarrmrztn yok .olmasl sonucu,

geligtirilmektedir. dzrllerek belirtmek

topraklarrmrztn dogal savunma
sistemleri bozulmakta ve erozyon
meydana gelmektedir. Bitki
cjrtiisiiniin yok edilmesi erozyonun
baghca nedenidir. dlkemiz her yrl 1
milyar 400 milyon ton topragrnr
erozyonla yitirmektedir. dlkemizin
yaklaErk olarak d<irtte iigtinde son
derece giddetli toprak erozyonu
yaganmaktadtr. Bu kayrp her yrl,

tipik bir drnektir. Dtinyanrn

KDns adasr btiytikltigiindeki bir alanr

Ttirkiye'nin sayrh tisttin verimli, kaliteli

drtecek topraga egdeler anlamrna

l.snrf tanm topraklan flzerinde kurulan
bu devasa ahg verig merkezi nastl
kuruldu? Buna kim izin verdi?

gelmektedir. Erozyon nedeniyle tiim
barajlarrmrz toprakla dolmakta,
Dtinyanrn sayil btiyUk barajlarmdan

olan Atattirk barajrna her yrl 100
milyon ton, Keban barajrna da 30
milyon ton toprak tagmmaktadrr. Bu
toprak taSrnmasrnln sonucunda,
bamjlanmran 6mni oldukga krsalmaktadu.

Toprak; belli iklim, bitki drttis0 ve
yeryr.izrinrin topografik cizelliklerinin
ortaklaga etkisi altrnda uzun zaman
s[irecinde kayalann, minerallerin ve
organik materyallerin, farkh

diizeylerdeki

ayrrgma-pargalanma

olaylannrn tiriinridiir. Toprak, aynl

zamanda; yerkabugunu

degigik
kalmhklarda drten, iginde ve tizerinde

geniE bir canhlar

toplulugunu

barrndrran, onlara yaqama ortamr ve
besin kayna$r, canslz varhklara

dayanma luzeyi oluqturan, degigik
oranlarda su ve hava igeren do$al ve
dinamik bir varhktrr.

Biittin canh organizmalar gibi, toprak
da dogar, geligir ve eger gerekli
cinlemler ahnmazsa cihir.

Trpkr insan derisi gibi, toprak ta stirekli
kendini yenileyen bir canhdrr. Ancak ne
yazrktrr ki; tarrm topraklarr, son ylllarda
gerek dtinyada gerekse de tilkemizde

her gegen gtin drgarrdan daha fazla
darbe almakta ve ylpranmaktadrrlar.

Ozellikle son yrllarda topragrn
fonksiyonlarrnr yok eden etkenlerin
bagrnda insan faaliyetleri gelmektedir.

Agrrr yaprlaqma, topragrn mekanik
ydntemlerle stir0lmesi, suyun yanhq
kullanrmr ve en cinemlisi cevre ve

edilmektedir. Gerektigin de yasalan
delmek igin uygun formiiller

Yagamla birlikte, giintimrizden 3.5
milyar yrl 6nce oluEan toprak; gok
uzun bir srireqten gegmigtir. Bugiinkil

geklini hemen almamrq, yavaE bir
d6niigiimrin Urrlinri olarak ortaya
grkmrytu. Bir cm toprak 100 yrl gibi
zamanda olugmaktadrr. Topraklarm
kahnhgr yerine gcire birkag

yriz metreye
kadar olabilmektedir. Ama genel
olarak kullanrlabilir topraklarrn
kahnhgr 10 cm ile 10 m arasrnda

milimetreden, birkaq

degigmektedir.

gerekir

ki, bu tiir olaylara kimi

kuruluElar da alet olmaktadrr. Hatta

sessiz kalarak, gerekli tepkiyi
g6stermeyerek yapllanlan gormezden
gelmektedirler. Son olarak iginde

bulundugumuz Kasrm ayr baglannda
Adana ilimizde g6rkemli bir gekilde
agrhgr yaprlan bir hiper ahgverig
merkezi bu trlr olaylara verilebilecek

Bu

ve

ahgverig merkezi, binlerce ha.

tistr.in verimli tarrm topraSrnr iqgal
etmekle kalmadr, aynr zamanda yeni,

tanm

drgr kullanrmlann <intinri agarak

korkunq bir tahribatrn baglamdstna

neden olmugtur. Burada higbir
tepkinin gdsterilmemig olmast da
olayn bagka bir boyutu...
Yegil <irt0 ve topragrn elden gitmesi,
ekolojik denge ile iklim bozulmasnrn
ve dogal varhklarrn kaybolmasrnrn
yarattllr ekonomik zararlann sonuglart
herkesge biliniyor olmasrna ragmen
gerekli gcizr.imlerin ahnmasrnda kimse
rizerine drliqeni yapmamaktadrr. Her

dtizeyde korkung bir

bigimde
duyarszhk ve ilgisizlik hakim olmug
bulunmaktadrr. Bilinmelidir ki; gerekli
cinlemler ahnmazsa, yegil rirttiniin ve
topragm kaybr daha gok aghk, daha

Yeryr.izriindeki topraklarrn % 22'si
verimli toprak stntftna girebilmektedir.
Bu da gezegenimizin % 5.5'ine denk

qok yoksulluk, daha gok gciq ve
bunlann sonucu olarak daha gok

gelmektedir. dlkemizde yaSanan
.yogun gciqlerden kaynaklanan

Stirdtirtilebilir bir ya€amrn geregi
olarak; atalarrmrzdan emanet olarak

yerlegim yerlerinin geniglemesinden

aldrgrmrz en cinemli dogal
varhklarrmrzdan biri
olan
topraklanmrzr , eksiksiz ve kusurguz

dolayr, 120.000 ha. I.srnrf Ustr:in
verimli tanm topragr kentlegmeyle
yok edilmigtir. Son yirmi yilda tilkemiz
genelinde tanm drgr kullamm % 330
artarak 25 milyon ha. gibi korkung bir

olarak gelecek kugaklara

teslim
etmek, insan olugumuzun onde gelen
bir koguludur. Unutulmamahdtr ki;

"topraklanmrza sahip grkmak

seviyeye ulagmrEtr.

I.srnrf tanm topraklarr

rizerinde
binalar, ahgverig merkezleri, otoyollar,

sanayi tesisleri vb. gibi tanm

ciltim getirecektir...

drEr

kullanrmlar, yasak olmaslna ra{men,
son zamanlarda tilkemizde adeta
yasalar gdzardt edilerek kaliteli tarrm

gelecefiimize sahip grkmaktr.... "
Kaynaklar:
l-Richard Spurgeon; Ekoloji, TdBITM yayrnr, 2000
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TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

spordaki anhk

bagartlarla

Ttitrin;grinf

mtiz spor kargrlag-

bir siire de olsa malannrn vazgegilmez gciriinttisti
kitlelerin g0ndeminde yer alabil- haline getirilmekte , mag cincesi ve
(baganszhklarla)

mektedir.

Kitleleri maniptile etmede spor
bazen etkin bir arag olurken bazen

de sporcular kitlelere

yeni
ahgkanhklar kazandtrmada etkin
birer arag olmaktadtrlar. Olimpik
degerler olarak cine grkan daha
hzh, daha ytiksek ve daha giiglti
kelimeleri yartgmalarda ulagrlmak
istenen hedefi belirlerken, kelime
oyunlanyla gampiyon sporculann
imajlan ve kullandrklan markalar
da ttiketim ve bagan igin kitlelere
igaret edilmektedir. Futbol karglag
malannda Teknik Direktdnin en

sonrasl sporcu gdrtintiilerinde ve
seyircilerin ekrana yanslttldlSl
anlarda sigara bir aksesuar olarak
yerini almaktadrr. Reklam panolanndaki kovboy gibi sigara ttitttirmek , g6lde bir dost deve edinebilmek , igte beynimize gizilen imaj
ortada. Bdylesi bir ortamdan saghkli
bir genglik, srhhatli bir toplum
beklemek bir titopya olacaga benzer.

TOtOn firmalan yo{un reklam
kampanyalanyla t0t0ne ilgiyi artrrmak igin g6hretli sporculan
kullanmrEhr. 1980 krg olimpiyat
srl<tnbh anlannda derin derin Sektigl oyunlannrn sponsoru olarak
bir sigara, otomobil yanglanndan Amerika Birlegik Devletleri Ttittin
(genellikle sigara devleri Camel, ortakhg 1 milyon dolar para harca-

Guintimiiz felsefecileri gevre , insan

ve de{erler iizerine yeni yorumlar
yapmaya baglamrglardlr. Insan ;
eylemler dizgesiyle yarattrgr yeni

de{erlerle felsefecilerin hep ilgi odagr
olmugtur. Bugrinlerde spor yapan ,
izleyen , taraftar olan deSigik ya€
kesimlerindeki insanlann tutum ahgt
degigik bilimler yardrmryla aragtrnhp ,
gcizrimler sunmaya gahgrlmaktadrr.
Toplumun deSigik kesimleri igin son

yrllann en ilgi gekici etkinliklerinden
birisi spor olmugtur. Bcilgesel , ulusal

ve uluslararasr sportif

etkinlikler

giincel yagamrmrzda slkhkla yer
almaktadrr. Gerek spor branglarrnrn
goklu$u gerekse yanqma organizasyonlannrn basrn yayrn taraflndan
srkhkla iglenmesi sporun gtincellegtirilmesine katkr sunmaktadrr.
Toplumun ekonomik , sosyal ve si-

yasal yagamrndaki olumsuz geliEmelerinin nedeni olan sistem

Marlboro vb.) sonra patlatrlan gampanya veya mag sonrasl yapilan bir

mrgtrr.Sigara kargrtlannm 1980'lerde
baElayan miicadeleleri 1988 Kalgari

kutlama iqinde igki ve ttitiin hep
yer almqtr.
Sporun sa{hkh toplum olugturmada
cinemi ortada iken bciylesi geligkiler
nasrl bir araya geliyor? Sporun
salhkh insanlar toplulu$u
olugturmasr beklenirken ttit0n ve
diler madde bagtmhl*lan.saghksrz
insanlar topluluSu oluEturuyorsa
bu ikilem nasrl bir arada duruyor?
De$erli olan insanln , de{ersizlegmesini saShkh bir beden yerine
hasta bir bedeni kim ister ki?
DoSada bagka hangi bir canh kendi
soyunun ttikenigine bu kadar katkr
sunabilir? Bu sorulart arttrmak ve
geqitlemek gerqe$in belirlenimi igin

Krg Olimpiyatlannda ilk sonuglannr
almaya baglamrg , oyunlar strastnda
sigara iqimine , hem bina iginde

yarar saglayabilir..

kullanllabilmekteyken , sigara ve
diSer bagrmhhk kargrtlarr da aktif
eylemlerle kargr durugu cirgtitlti bir

Sigara igme ve ttittin gi$nemenin
saShSa etkileri incelendiSinde
kardivasktiler hastahklar (hipertan-

hem de bina drgrnda klsttlama
, daha cinceden belirlen-

getirilmig
mig

cSzel

yerlerde sigara igimine izin

verilmigtir. Aynr dcinemde sigara
kargrtl 6nemli bir kazanrm da
televizyonlarda sigara reklamlarrna
krsrtlama getirilmesidir.

Reklamlara krsltlama getirilse de

sponsorlu{un bu yasaSr delmede
iyi bir arag oldugu gcirrilmektedir.,
Spor eylemleri ve sporcular qok srk
kargrlagilan modeller olduklan igin

gengligi ve genel kitleleri sigara ve
di$er baSrmhhklara ycinlendirme de

qekilde srirdtirmelidir.

siyon, koroner arter hastah{1, Sajhkh bir ortamda yaqama hakkr
kardiak arrest, serebrovaskiiler en temel hakilr. Unutulmamah ki
bozukluklar ve aortik anevreniz- aktif sporculann iginde de ttittin ve
ma), neoplasm(akciSer , brong, farenks , mide , pankreas, mesane ve
bcibrek rahatszltklan),diE g0r0mesi
ve dig eti hastahklan, ba$tmhlrk ve
kadrnlara 6z911 erken do{um gibi
rahatszhklann uzun sflreli sigara
igme ve tiihin gi$neme ile olugtu$u
g6nllecektir.

=

diger bagrmhhklara kargr olan pek
qok sporcu modeli var ve bu sporcular rakiplerinin kirlenen <izelliklerinden farkh,. daha saShkh bir
bedene sahip olarak ekranlara,
reklamlara konu olmasalar da mutlu yagamlanm s[irdr,iniyorlar.

r0r0H exspeRuni
oenHrGi
e0LrENi

olmasr ve rizellikle siyasi
mrilahazalarla gok iyi fiyatlar
verilmesi sonucu riretim katlana
katlana artarak birkag bin kilodan
birkag milyon kiloya grkmrgtrr.

Pazarlama sorunu olmayan Bucak
tritrintinrin difer rininlerden ytiksek
getirisi ve tiretiminin gdrece kolayhgr

her trirhli sebze-meyve riretimine
elverigli Bucak Ovasr'nda trittin
ekimini yayglnlagtlrmlg, esnafrndan
memuruna tr.im Bucak halkrnrn
(toprakla-tanmla ilgisi bulunmayan
doktor, avukat v.b. meslek sahibi
insanlarrn bile) tiitr.incti[ige
soyunmasryla tiretim artrgrna kogut

olarak ttitrin kalitesi

mrithig

dtigmtigtrir.

1177 Sayil "Ttittin ve Ttitrin Tekeli
Kanunu" sulak-taban arazide tritrin
ekimini yasakladr$ halde, "BurdurBucak'a kaynak aktanlsrn" yaklagrmr
igindeki siyasetgiler nedeniyle TEKEL
bu yasag uygulayamamrEtrr.

Harmanlara kablma nitelili son
derece k6tfi, "kinin gibi ao" Bucak

ttitrintinri "Destekleme

gcirevi"

kapsamlnda almak zorunda olan
kurumumuz (TEKEL) bu tritrinri srf
bir yerlerde kullanmak gerekliligi ile
bazr sigara harmanlanna gok drigrik
oranlarda katmrg olsa da rekoltedeki
geometrik artrglar kargsnda garesiz
kalmrgtrr.

Kurumumuzun sigara harmanlannda

yilhk 400.000 Kg. kadar kullanrlan,

fakat 1996'da 2.228.000

Burdur-Bucak'ta Tekel Enstittileri'nin
denemelerini yaptrfr Virginia ve Burley

ttitilnlerini daha sonra

ekiciler

denetimsiz bir gekilde iiretmeye devam

etmiq, defigik ycirelerden getirilen
tohumlarrn da kangmasryla bugrin
"Bucak Tritilnti" dedi$imiz, standart
drgr, kdyden kriye tarladan tailaya farkh
varyasyonda, yozlagmry bir ttitrin qeEidi

ortaya glkmrqtrr.

drtintin t0mriniin TEKEL'ce alnryor

'i

Kg.,

olarak ashnda ihtiyag duymadlgrmrz
onca t0ttnti depolamak igin de yer
kiralamak, yeni depo yapmak, bagka
gehirlere nakletmek v.b. krilfetlere
girmek zorunda kalmqtrr.
lggilik ve finansman maliyetlerini de

hesaba katttgrmrzda

ekonomik

manhkla asla kabul edemeyecegimiz
Bucak trltfinrinr-i, sosyal nedenlerle
desteklemek zorunlulufu da yoktur.

Qunkrl ekicilerin sulama
g0breleme

ve

ile

dekarrndan 400-500
Kg. 0nin alabildigi Bucak'ta trittin
ekim alanlan altematif pek gok tirtne
elveriglidir.

Artrk negter aillmasr gereken bir vaka

nitelifi kazanmrg Bucak tiittinciilt{tine mtdahale etmek, kurumsal
sorumlulufumuz yannda rilkesel bir
gcirev olmugtur.

ilk cjnlem; Bucak tiitr-intine
hak ettiginden daha yriksek fiyat

Almacak

vermemektir.Enflasyona karqr ulusal

bir seferberlik igine girdigimiz
gfin0m0zde, siyasal hesaplarla
tanmsal 0ninlere y0ksek fiyat verme

yaklagrmlnrn zararlannr anlamrg
bulunuyoruz.

Ekim alanlannr ve kotalarr yeniden
belirlemek ve 1995 ylm baz alarak

gergek ekicileri gcizeterek kota
da$rtrmr yapmak

gibi

idari-teknik

dnlemlerin yanrnda, ekicilere hiq
ttitiin ektirmeden bir dnceki yrl
aldrklan trittin parasrnln yanstnl
cidemek ve alternatif iirtinlere
y<inelmelerini sallamak gibi radikal

1997'de 3.730.000 Kg., 1998'de

gciztimler de grindeme getirilebilir.

3.692.000 Kg. ve 1999'da 3.942.000
Kg. rekoltelerle tam bir riretim
patlamasr yaganan Bucak ttitiintinrin
dry saUm gansr ise hemen hig yoktur.
1999 Yrh riruinti ile TEKEL'in
kullanabileceSi miktann 20-25 kahna
varan Bucak trittinri stokundan
kurtulabilmesinin tek yolu kalmlgtrr.
1995'ten beri uygulanmayan bir

Degerlendirilmesi gereken difer

ycintem, "yakmak"!

iki yrlda Bucak trittinrine ahm
bedeli olarak 7.2 trilyon Lira
(yaklaqrk 130 milyon Dolar)

Son

tutannda cideme yapan kurumumuz
(TEKEL) endilstriyel hammadde

*aE

gergekler ise;

1- Alternatif pek gok ilrtne elverigli
Bucak ve Kestel Ovasr'nda, piyasa
degeri olmayan yozlagmrg bir ttittin
iqin btiyrik araziler aynlmasr ulusal
ekonomiigin kayrptrr.

2- Ekicilerin higbir toprak analizi ve
uzman ycinlendirmesi olmadan daha
qok verim almak, yerel deyimle "kilo
basmak" igin agtn gribre
kullanmasryla bir yandan tritrinrin
biyokimyasal yaprsr bozulmakta,
difer yandan ve daha vahim olarak
topraklanmn zehirlenmektedir.

rUrUu exspent-eRi
oenneGi
sULrENi

azaltmak veya bertaraf etmek.

Reynolds'un yaptrklarr reklam
harcamalartntn tutart 1'er milyar

3-

dolardan daha fazladrr.

2- Ytiksek ulagttrma

giderlerini

Hammaddeleri elde etmek veYa

kullanmak.

4-

Htiktimetlerin sundugu de{igik

satrgrndaki payr 1984'den sonra stirekli

tegviklerden faydalanmak.
5- Mevcut pazar Paytnl korumak.

6- Uluslararasr (drq) pazarlartn geligmesine kathda bulunmak.
7- Ozellik gcisteren mamullerin iiretiminde kaliteyi korumak'
8- Diger tilkelerdeki tiiketicilere ulagmak ve bu pazardaki rakiPlerle boY

igffittt

6lgtigmek.

9- Faydah olabilecek yabancr teknik,
dizayn ve pazarlama ustahklannt elde
etmek.
10- Yabancr alt yapr projelerinin ihale
lerine katrlmak.
1998-99 cigretim yrh igin tez galrymam

nedeniyle konu gere$i bilgilerine

Qokuluslu sigara Eirketlerinin
stratejileri:

bagvurmak iqin randevu istedilim Philip
Morris yetkilileri,Tekel'den bilgi altgverigi
igin gelenlerden qok kaztk yediklerini,
olaylann hep garprtrldr$rnl, her konunun
bumerang gibi kendilerine garptp zarar
verdisini, bu nedenle benim her soruma
degil, yazrh olarak kendilerine iletecegim
sorulardan baztlartna cevap verebileceklerini sciylediler. Bunun tizerine

Sigara ttiketimi gtintim0zde, geliEmig
tilkeler ile tilkemiz gibi geliEmekte

internet'te de araEttrrp dige dokunur
higbir bilgi bulamayrnca, konuya ilgim

sigara ithalinin ve reklamlann serbest
brrakrldrgr 1984 yrhndan g0n0mtize

daha da arttr. Sonugta bir sene boyunca
u{ragrp 61 sayfahk tezimi yaratttm.
Konusu; "Qokuluslu igletmelerin Tiirkiye
ekonomisindeki yeri ve 6nemi"
Anlaqrlacagr gibi salt tiittin ve sigarayla
ilgili tilkemizde faaliyet gdsteren

itfral edilen yabancl sigaralarrn
rlilkemizdeki sigara trliketimi ve

olan tilkeler arastnda ztt bir gidige
sahiptir.
Sigara igme oranlan, A.B.D., Ingiltere

ve Batr Avrupa tilkelerinde son 15
yrlhk ddnemde biiytk diigtigler
g6stermigtir. Kendi tilkemizde ise
bunun tam tersi olmugtur. Yabanct

bir artrg gcistermigtir. Toplam sigara
triketiminde yabanct girketlerin payt
1984 yrlrnda %2.4 iken 1981 yrhnda
%15'e toplam sigara satrgtndaki paylart
da 1991 yrhnda %33.6'ya ytikselmigtir.
Marlboro' ve Parliament sigaralarrnt
tireten firmalanmn sigara pazanndaki
payr, 1995'e gcire 4.3 puan artarak
%19.2'ye ulagmrgtr. Camel ve Winston
sigaralannt 0reten firmantn satglan ise,
son 3 yrlda 4 kahna grkmtgbr.
Yabancr firmalartn r.ilkemizdeki sigara

tanrtrm ve reklam faaliyetleri, 1980'li
yrllarda btiyiik bir artrE gcistermiq ve bu

da gocuk yagtaki

insanlartmtztn
sigaraya baglamasmda etkili olmugtur.

$irketler yattnmlartnt, ylllar sonrastnt
teminat altrna alacak bir bigimde
ycinlendirmektedirler. Bagka insanlarrnr safh$rnr tehlikeye sokmak
pahasrna sa$ladrklarr kazanctn tadtna
varmaktadrrlar.

kadar ki dcinemde Trirkiye'nin toplam

Reklamr ve satlSt iizerindeki krsttlamalarla Amerika'da ise sigara
igenlerin saytst 1983'ten itibaren
%10'dan fazla azalmtg ve Eu anda
Amerika'da sigara igenlerin oranl

ttittin ttiketiminin yrlhk artrg

%30'lann albna inmigtir.

hrzt,

niifusumuzun ylhk artrg hzrndan fazla
olmugtur.

Briytik sigara tireticisi olan girketlerin

Btiyiik sigara girketleri

okyanus

citesine aqrhp geligmekte olan tilkelerin
sanayicileriyle ortakhklar kurmakta ve

gokuluslu iEletmeleri irdelemedim.
Burada da iki degerli bilim adamtmtztn
makalelerini cizetleyerek almakla

batrda pazarlart gittikge daral- onlarr kendi gtkarlarr dogrultusunda
maktadrr. Bu nedenle bu btiYtik kullanmaktadrrlar. Yrlirtittiikleri reklamgirketler karlartnt canh ve ayakta tanrtrm faaliyetleriyle do$rudan
tutacak yeni pazar araylslna girmiE- insanlarrn, kazandrnlan vergiyle

yetinecefim.

lerdir.T0rkiye'de

Qokuluslu iEletmelerin faaliyet

kaldrrilmaslndan sonra 3 Mayrs 1991
tarihli kararname ile yabancr Eirketlere
rilkemizde sigara iiretme ve tirettigi
sigarantn fiyatrnr belirleme hakktnrn

sebepleri:

Amerikan Uluslararasr Konseyi, Amerikan yabancr yattrrmlartnt de{erlendirme hususunda 1970'lerde yaptlgl
bir aragtrrmada aga$rdaki belirgin
sebepleri ortaya qtkarmrgtu.
1- Faaliyet g6sterilen iilkelerin gtimrtik
duvarlannr agmak, ithalat krsrtlamalarrndan ve yerli pargalann kullanrl-

mastndan sakrnmak, aynca

o

rilke

lerden ihracat yapmadan ithalat izinleri
elde etmek.

ttittin

tekelinin

verilmesi, bu girketlerin btiYtik
egemenlik kurmalarlna yol aqmrgtrr.
Bunlardan Philip Morris ve R.J.
Reynolds, (gimdiki JaPon Tabac)
drinya sigara Pazannln 0gte ikisini

ellerinde bulundurmaktadrr.

R.J.

Reynolds'un yrlhk cirosu 16,5 milyar
A.B.D. dolanndan daha fazladrr.
Sadece A.B.D.'de Philip Monis ve R.J.

devletlerin, sa$ladrklarr btiyiik kazanq
ile de yerli sermaye sahiPlerinin
gcizlerinin dntine perde gekmekte ve
sigarantn btiyiik zararlannl gd'rtinmez
hale sokmaya qahgmaktadrlar.
Her yrl dtinyada 3 milyon, tilkemizde

de 1F20 bin kiginin ciliimtine,

ytliz

binlerce insantmtztn da hastalanmaslna neden olan bir sektcir0n sadece ekonomik aqrdan ele altnmast
yetersizdir.
Kaynak: Dr. Yalgrn KARAKOCA
Doc. Dr. Omer AKAT

rumr exspenuRi
oenxrGi
s0LTEili

maslm ve kurulug senedinde belirle

nen hedeflerimize ulaErlmasrntn
yollarrm yaratmak geklinde srala-

yabiliriz.

(

Bu hedeflerden

1 . Gegmig yrllara ait toplanamayan 4.200.000.000 TL. civanndaki
birikmig aidatlann 2.650.000.000
Tl.sini 2000 Eyhil ay'r sonu itibariyle tahsil ettik. Geriye kalan 87
Oyemizin de kalan 1.550.000,000
TL.si olan tiyelik aidatlannr cideye.
ceklerine inamyoruz.

2 . Devraldr$rmrz 363 iiye sayrsrnr
407'ye ulagtrrdrk. dye grincellegtirmesi ve yaprlan iletigim neticesinde
2 riyemizin vefatlan ve 8 tiyemizin
de istifalan ile toplam 10 tiyemizin
riyeligi sona ermigtir. Vakrf genel
kurulunda ahnan karar gereSi
Vakfa yeni tiye olan arkadaglanmlz,
Vakf mal varh$rntn r.iye sayrsrna
b6lUnmesi ile' bulunan bedeli

Tiittin Eksperlerinin ekonomik
sosyal ihtiyaglannr karErlamay

ve
ve
geligtirmeyi amaglayan diigtincelerle

1994 yrhnda 600.000.000 kurulug
sermayesiyle trizel kigilik kazanan Ttitrin

Eksperleri Vakfr ne yazrkki gegen srlire
igerisinde istenilen gahgmalan yapamamll ve tiyelerine timit veren bir vakrf
haline gelememiqtir. Bu durumdan tijm
meslektaglarrmrzrn, tiyelerimizin ve
vakrfta ycinetim erkinde gcirev alan
arkadaglarrmrzrn ortak sorumlulufu
vardrr.

26 Haziran 2000 tarihinde yaprlan

ola{an genel kurulda g<irev alan
ycinetim kurulu olarak rincelikli
hedeflerimizi belirledik. Bu hedeflerimizi
krsa baqfrklarla srralar isek;

1

.

Geqmig yrllara ait riye aidatlannrn

toplanmasr
2 . dye saylmtzln arttrrrlmasr
3 .Vakfimlzrn go{unluk hissesine sahip olacagr bir girket kurulmasr
4 . Sigorta acenteligi alarak sigorta aracrhk hizmetlerine baglanrlmasr
5 . Bagrg ve etkinliklere vakf gelirleri-

ni arttlrarak saSlam bir ekonomik

altyapr olugturulmasr
6 . Bu gekilde vakrf gelirlerinin arttrrl-

6demeleri halinde Oyelile kabul
edilmektedirler b6ylece eski Oyele-

rimizin haklarr daha

tahakkuk eden primler

adrmrza

aglacak olan gegici hesapta bekletilerek acentelik tesis edildikten sonra

5irketimiz devredilecektir. Bu agamadaki iglemlerin takibi Vakfrmrza
m0racahnrzla birlikte tarafrmrzdan
y0r0t0lecektir. Acentelik yetkisinin
yrlbaEmdan 6nce sonuglanaca$r kanaatindeyiz.

5 . TUFAS A.$. olarak altrh ganyan
ve sayrsal loto bayili{i almak tizere
girigimlerimiz devam etmektedir.
6 . Kurum ve Kuruluglann agacagr
Temizlik ve ingaat igleri ihalelerine
de talibiz ve bu konudaki altyapr
galrymalanmrz tamamlanmrg olup,

riye ve meslektaglanmrzdan

cak tOm ihalelerden

agrla-

Eirketimizi

haberdar etmelerini beklivoruz.

Yukandaki hedeflerimizin br.iyiik bir

bd[imtine vakfrmlzrn

mali
kaynaklanyla ulagtlmasr olanaSr

mevcuttur. Hedeflerin b0ytimesi ve

vakfrmrzdari beklentilerin hayat
bulmasr ise;

.

gergekgi
olarak korunmakta ve yeni riyelerin

grkmasrna,

katrhmlanyla Vakfimzrn mali ve
manevi agrdan gtiglenmesi hedef-

' Mali olanaklann geliEmesi igin
ba{rg ve benzeri ycintemler kullanr-

lenmektedir.

larak katkrda bulunulmasrna,

3.

Toplam 10.000 adet hissesinin

Meslektaglanmrztn Vakfa sahip

. dy"

meslektaglarrmrzln riyelik

9.996 adedine Vakrf trizel kigiliginin
sahip oldu{u 15.000.O00.000 TL.si
odenmiE sermayeli TdTAS SANAYI

sorumluluklannr aksatmadan yerine
getirmesine,

TIC. A.$. adr altrnda bir Eirketin

Vakflmrza tiye yaprlmasrna,

kurulugu tamamlanmrg

olup,

Ticaret sicil gazetesinin 24.10.2000

g0n ve 5159 sayrslnln 64.ncti
sayfasrnda yayrnlanarak tilzel

. dy.

olmayan meslektaqlanmrzrn

. Her kademedeki Trittin Eksperinin Vakfrn geligmesi igin gerekli

cjzveride bulunmasrna ba{hdrr.

taglanmrzrn sigorta ihtiyaglarrnt
kargrlamak amacryla bir sigorta
acenteli{i almak igin gegifli sigorta

. TdTEV ydnetim kurulu olarak
Ttitr.in Teknoloji MOhendislerinin
yaratrlaca$rna, her tiyemizin ve
meslektaglarrmrzrn kendi yakln qevresinden en az 10 insan kaynaSmr
harekete gegirebileceSine inanryo-

girketleriyle g6nigmeler yaprlmrg ve

ruz.

sektcjnin <inde gelen Eirketlerinden
AXA OYAK SIGORTAA.g. ite acentelik konusunda prensip anlagmasrna vanlmrgbr. Acentelik ahnmasl
gergekleginceye kadar rlyelerimizin

inancrn oldu$u yerde umut,
umudun oldufu yerde bagarr

kigilik kazanmrytr.
4 . Oncelikte r3yelerimizin, meslek-

sigorta ihtiyaglarr bu sigorta. kagrnllmaz sonugtur. Bu amagla
girketinin b6lge mrid0rl0gii tiim meslektaElanmtzr baEartarafindan gergeklegtirilecek ve

maya ga{lfiyoruz.

rUrUH exspenleni

ornueci
eULreHi

.cenQini doldurmak , tanlmlamak
gerekiyor. Bu yaprlmadr$rnda
kullandrgrmrz dil,bizi, farkrnda
olmadan ashnda kendimize kargr

kullandrfrmrz yantlsamalt bir
dtigr-inceye gcittirebiliyor. Neticede
her kavramrn verili sistemati$e gcire

tanrrnlanrp , donduruldugu bir
drinyada yaSlyoruz. Bir cjrnekle

agrklamak gerekirse ,

qAcu*$

"ASk

yaparken yakalandrlar!" mangetine
gazetelerin tigrincr.i sayfalannda
srkga rastlayabilirsiniz. Bilingli
olarak kullanrlan bu s6ylemle iki
insan arasrndaki en ytice gerqeklik
basit bir cinsel birlegme derkesine
dr.igrirtilmekte, tiiketim toplumu
gergegine uygun olarak , bugtine
kadar insano$lunun( ya da insan
,

OLIqAK
afl

fiZERI.NE

ayrrntllarryla formtile

edilmig
durumda... Qagdag erkegin saati ,
losyonu , giysisi , igecegi... Qagdag
kadrnrn parfiimri , gampuanr , donu,
ruju.. Hepsi markalanyla saptanmtg!

(Yr.iz milyonlarrn aghkla penge-

legtigi, ne bulursa yedigi ,

ne

bulursa giydigi dr,inyamrzda moda
adrna milyarlarca dolar bir krsrm
parah kesimin tatminine
yonlendiriliyor.) Bu iE boyle! QagdaE
olacaksan bunlara uyacakstn..
Pahah mahah! Bir Eekitde alacaksrn..

Ne kadar paran varsa o

kadar

qagdaqsrn arkadaE!! Aynca gagdaE
erkegin(?) ve gagdaE kadrnrn(?)
dergilerinde , iligkilerin nasrl yagan-

masr gerektigi hatta ve hatta nasrl

seviEilmesi gerektigi bile detayh

krzrnrn) yarattlgr en guizel olarak iletiliyor...
kavramlardan biri olan Agk Tabii ki bLitLin bunlar yeterli degil
kavraml , igerigi tamamen qagdaE olabilmek iqin.. imaj sahibi
bogaltrlarak , cinsel hazlann en olacaksrn! (Can KOZANOeLU
,

kestirme gekilde triketildigi bir

edilmeye qahgrlmaktadrr. Benzer bir
manr-ipilasyon Qagdaghk kavrarnr

Cilah imaj Devri diyor gtinrimriz
igin). Yani kendini en iyi gekilde
pazarlayacaksrn.. Gerqekte . ne
oldu$un ya da neyi nasrl yaptrgrn

kavram,

dnemli degil.. Onemli olan yaratbgrn

grinr-imrizr-in insana yabancrlaEan
dr-inyasrna uygun bir iqerige
btirilndti nil mti gtri r.
Afgar TiMUQiN , Dr.iErince Tarihi
eserinde qagdaqhktan bahsederken
qagdaghgrn bir bilgi sorunu oldugu
kadar bir ycinelim , bir uyarlanma
sorunu oldu$unu da ortaya koyar.
Bu soruna gtinrimtiz gergeklerinin

imajrn! NesneleEeceksin yani..

anlamsrzh{a bilinglerde mahkum

iqin de yaprlmrE ,

penceresinden bir goz attrSrmrzda

en popiiler kavramlanndan biri.. Qagdag olmak.
Ctindelik hayatta. karErmrza

Gtinrimrizrin
qrkmadrSr

bir alan

neredeyse yok
Kadrnrn qagdagtndan
ekonominin ga{dagrna kadar kigisel ,

gibi.

toplumsal

,

siyasal hayatrmrzrn her

hricresine bir gagdaqhk yaftasr
yaprqtrrrlmrE durumda. itte de
Qagdaghk! Peki nedir bu QagdaEhk?'
Neye gore Qagdag ? Nigin QagdaE?

Bir kavramr ele alrrken , kullanrrken
"ben gdyleyim..ben bciyleyim" ya da
"ben Quna kargryrm..ben buna
karqryrm" demeden cince kavramrn

anlatrlmak istenen biittin
grplakll$ryla gcizler cinr,ine
serilecektir. En bagta da ortaya

koydugumuz gibi qagdaghkla her
kcige baqrnda kargrlaEmak
mrlimkr,in. Ozellikle piyasaya
sunulan her yeni rirtin , meta
gagdaEhgrn bir dlqtitri olarak
sunuluyor. WAP'h cep telefonlarr ,
akrlh qamaglr makineleri , son
model arabalar , Eifreli tv kanallan
yeni formrillti deterjanlar , internetli
buzdolaplan vs.. Bunlan ttjketmek
,

iqin kredi kartrn yoksa cagdaq
sayrlmazsrnl Yanrsrra Liq - beq
hokkabazrn belirledigi 'lN ve 'OUT'
kararlanyla neyi nasrl yapmanlz
kullanmanrz gerektigi de blitrin

l5

Dr-iqrincende qagdaq olmah elbette..

Qtnrimtiz drinyasrnrn degigen
gergeklerine uyum saSlamak
zorundasrn. Kriresellegmeyi, OzelleEtirmeyi savunmazsan afzrnla kug
tutsan qagdag olamazsrn.

Afqar TIMUQIN'in dedigi gibi
qagdaqhk sorunu tamamen neye
uyarlandrgrmrzla ilintili. Bir yanda
bizlere pek gok farkh kanaldan
yollanan iletilerle sunulan hazrr bir
qagdaEhk bilinci var. Bu igin bir

ycinti. Bir diger ycinii ise qu ki ,
sonugta bu grinri yaratan dtinrin
kogullart olduguna gcire , bu gr,inri
anlayabilmek her Eeyden cince
dtinii iyi bir Eekilde kavramrg
olmakla muimkrin.. Dolayrsr ile
yagadrf rmrz qagr anlayabilmek ,
qagdaE olabilmek , ancak dogru bir

tarih bilinciyle olanakh gcirtinriyor.
Bu durumda iki grkla kargrla9ryoruz.. Ya kendi 6zgrin gagdaghk
bilincimizi oluEturacagrz ya da
yukarrda genig olarak anlahldrgr gibi

bize sunulanla yetinecegiz.. Segim
sizin!

rmtH exspeRuni
oenxeGi
eULTENi

siyasi-ahlaki bir motivasyona dayalr
yasaya aykln bir edimdir. Buna
gcire sivil itaatsizlik daima
gcisterisel bir dtiglince agrklamasl
olup: a{rr bir haksrzhsa kargr
protesto olmah, edim amaca uygun

olmah, yani segilen arag bagan
vaat etmeli, gerekli bulunmah, yani

protesto hedefi yasal yollarla
ulagllabilir olmamah, tigfinc0
kigilerin haklan ve grkarlan ile te.

mas olabildigince smuh kalmah:
bunlardan bagka arag makul
olmah, yani yasa ihlalinin sonuglan
ile istenen hedef arasnda makul bir
iligki bulunmahdrr."

Eylem tarzr ve hedefledigi amaglan
bakrmrndan tercirizmden,dr.igrinsel
gergevesi bakrmrndan ise anargizm_
. den tamamen farkh olan "sivil itaat-

sizlik" edimleri; gagdag demokratik
hukuk devleti dtizenlerinin srk srk kar-

grlagtrgr toplumsal bir olgudur.

Bugtin iizerinde gok tartrgrlan sivil itaatsizlik kavramlnrn birgok tammr yaprlmrgtrr. Bu tammlardan en tipik olam, dar tanrm olarak da ifade edilen
Fleisch'rn tanrmrdrr:
"Sivil itaatsizlik devlet gticrinr-in rigr.in-

cri kigilerce de agrkga gciruilebilir ve
anlagrlabilir derecede, haksz olarak
duyumsanan bir edimine kargr, kaba
gtig kullanrlmadan ve kamuya agrk
olarak gergeklegtirilen bir protesto
eylemidir. Bu eylem dikkate defer bir
siyasi-ahlaki motivasyondan kaynak_
lanrr, en azrndan bir adet sug kahbrna
uygun bir hukuk ihlalini igerir ve
norm ihlalinin hukuki sonuclanna
katlanmaya hazlr bulunmak tutumunu tagtr." Bu tutum sivil itaatsizli$in
cincr.ileri olarak nitelenen insanlann
(Socrates, Mahatma Gandhi, Martin
Luther King ) drigrince ve eylemle-

rinde de cinemli bir yer tutmaktaydr.

Daha bagka sivil itaatsizlik tammlan
vermek gerekirse:
"Sivil itaatsizlik yasalann yada hrikti-

met politikalannrn degigtirilmesini
amaglayan ve kamuya agrk bir tarzda gergeklegtirilen, giddetsiz, vicdani,

"Sivil itaatsizlik yalnzca kigiye cizgU
inanglann ve glkarlann temel ahnamayacagr ahlaki bir protestodur.

Kural olarak cinceden bildirilmig ve
resmi makamlarca akrgrnrn hesap_
lanabilir olduSu kamuya agrk bir
eylemdir; hukuk d0zeninin britrinri_
ne olan itaati etkilemeksizin, tekil
normlann kasrth olarak gifnenme.

tigim kurmaya gahqrr."

Yukanda verdijim ve buraya aktaramadrgrm sivil itaatsizlik tanrmlannda onu karglt durumlardan ayrrt
edici gu 6zellikleri dile getirilmigtir:
Sivil itaatsizlik yasal protesto bigim-

lerine kargr bir hukuk normunun
gignenmesiyle; bencil ve olafan hukuk ihlallerine kargr dikkate ve
saygrya deger bir ahlakisiyasi motivasyonla iglenmesiyle; gizlice igle-

nen kriminal fiillere kargr kamuya
agrk olmasryla; geleneksel, klasik di-

renme hakkr, devrim, ihtilal, htiktimet darbesine kargr duruma gcire
kamuya agrkhgr ve giddetsizligi ile;
siyasi tercire ve dinsel fanatizme kar-

Sl protesto edilen devlet ediminin

hakszh{mrn difer rigtincii kigilerce
g6rtilebilir, anlagrlabilir ve kaba

gtigten annmts olmasryla; ileri sr,irr-ilebilecek samimiyetsizlik iddialanna
kargr edimin sonuglanna katlanmaya hazrr bulunmak tutumuyla; temelden aynlmaktadrr.

sini igerir; norrnun gi$nenmesinin
hukuki sonuglanndan sorumlu oF Demokratik hukuk devletlerinde
maya hazrr bulunmak tutumunu gozlemlenen sivil itaatsizlik edimgerektirir; sivil itaatsizli$in gergek- lerinin agagrdaki tarz ve konularda
Iegtigi norm ihlali sembotik bir ka- gergeklegtif ini g6rtiyoruz :
raktere sahiptir. Buradan da zaten Oturma, insandan hah-zincir, iggal,
protesto dofmaktadr."
imza toplama, yasaklanmrg gcisteri
ve
yriniyrig, yaymla kendini ihbar,
"Bir edimin sivil itaatsizlik olarak
boykot, bildiri daSrtma, binayr boanlagrlabilmesi igin:
l-Haksrzhk a{rr ve agrk olmah, sivil galtmama, gemilerin yr_iklenmesini
itaatsizlik ahlakisiyasal ilkeleri ve agrlmasrnr engelleme, igi braksavunmayl amaglamahdu.

2-Hakszh{rn giderilmesi igin btittin
yasal yollar denenmig olmahdrr. So-

runa bagka yollarla dikkat gekilememig olmahdrr.
3-Protesto grig kullanrlmadan yaprlmah, tarzr ile birlikte cinceden duyurulmahdtr.

4-Sivil itaatsizlige katrlan kimse daha bagrndan beri, normun gignenmesinde cingdriilen (zarar tazminah, para cezasl ve di$er cezalar...)

yaptrrrmlara katlanmaya hazrr olmahdrr.

5-Sivil itaatsizlik sembolik kalmahdrr. Sembolik eylemler yctnetimi
bir drigman gibi gcirmeyip, kigiyle
konuyu birbirinden aytrmaya, ile-

ma-yavaglatma, afaglann kesilmesini engelleme, srnrr kaprlannr traktcjrle abluka, otobr.islerde rrklara gcire
oturma drizenine uymama, tehlikeli
yerlere trafik iqaretleri koyma-yaya
gegidi gizgileri gizme, hukuki olanaklardan kitleter halinde yararlanmak (6rnegin; tilkemizde srkga gcirr.ilen toplu viziteye grkma eylemleri), yliksek desibelde klakson gal-

ma...

Sivil itaatsizlik edimlerinin cizneleri
ise;kadrnlar,iggiler,memurlar,siyasi
parti yanhlan,6grenciler,milletvekilleri, meslek gruplan, giftgiler, siyahlar-beyazlar, yaghlar gibi ya gerek

tek baglanna gerekse topluluklar
halinde davranan ve toplumun he-

rUrUtl exspenuni
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men hemen her kesiminden gelen
gergek kigilerdir, ya da "Grenpace",
"Yurttaglar lnisiyatifi", "Operation
Gandhi", "$iddetsiz Antimilitarist yri-

niyrig" gibi toplumun her kesitinden
gergek kigilerin olugturdu{u cirgtitlti
eylem topluluklandrr.

Bu insanlan bu tUr eylemlere s0nlkleyen konular ise:

Savag tehlikesi, silahlanma, atom
bombasl denemeleri, Vietnam sava5q

Atom enerjisi santrallerinin kurulmasr, kimyasal abklar, giiriiltti, a(fag
kesimleri,parklann, yegil alanlarrr ve
varhklann korunmamasr, siyaniirle
alhn grkanlmasr, canh ye caruiz gevrenin tahribi, efitim sorunlan, petrol
fiyatlannm y0kselmesi, siyasi amagh
tayinler, trafik kazalan, tanm tir0nleri

fiyat politikasr, iggi haklarr, igsizlik,
drigrik ticret politikalan, aynmcrhk,
yasalann, ycinetmeliklerin herkese
. egit uygulanmamast, cizellegtirme po-

litikalan, demokratik haklar, habeas
corpus act koEullannm gi$nenmesi...

Sivil itaatsizlik; bireysel grkarlann yada yalnzca bireysel kanrlann temelde

yer alamayaca$r, ahlaken temellenmig bir protestodur.

HARCAIUIA

Maliyeti
138.000.000 212,3077
Maliyeti
172.500.000 265,3946
llaglama Maliyeti
2.500.000
3,g462
Beyanname doetl
500.000
0,7692
Komisyoncu Ucreti (Cost x %0.8)
100000,000 153,g462
Ziraat Kontroldcreti
4.200.000
6,4615
Menge $hadetnamesi dcreti
1.500.000
2,3077
Dola+rn &rtifikasr 0creti
1.500.000
2,3077
E$peiliz 0crdi
3.300.000
5.0769
firnacatEtar gftfigi ]l[spi Aidd (9$.1 x Cost)
200,0000
Korqfrn€ntodemfi
15,0000
tudailaliydi (Cd)
200.000.0000
(HilORf(CCIST)
2N.867.3077
%5 Kar
10.043.3654
(HffoRfiBDE.)
210.910.6731

FdCd
ilah tinan

grlgrnlarrn provakosyonlarr izole
edilmelidir. Tarih gcistermigtir ki;
bugr.iniin grlgrnlan her zaman yaniln
kahramanlarr degildir. Birgoklan
yannda drintin gilglnlan olacaktrr.

US$

Balerizma

bir karakterdedir.

Nihayet, sivil itaatsizlik edimleri birer

Tt

Markalama ve Tartr

Kural olarak cjnceden duyurulmug
resmi makamlarca hesaplanabilir olan kamuya agrk bir eylemdir. Hukuk
dtizenine olan genel itaate iliEmeksizin tekil hukuk normlarrnrn kasrth
olarak gijnenmesini igermektedir
(Martin Luther King kcilelige dayah
egemenlige ve insan haklarr ihlallerine kargr koymakla kendi cizel
kanllannl mutlaklagtrrmamrg, aksine
y0nirh.ikteki anayasal ilkelerin uyguIanmasrnr istemigtir);norm ihlalinin
sonuglanna katlanmaya hazr olmayl
gerektirir, sivil itaatsizligin gergeklegtirdigi norm ihlali nihayet sembolik

qrlgrnhk edimleri de$ildir. Bu nedenle
sivil itaatsizlik edimlerinde grlgrnlar ve

KAI.EMI.ERI

Cost
iicrui
(FOT CO.gI)
%5 Kar
(FOTBETEI)
Exro*

Kamyona Yiih{ane

Ge|ifnei

nafr CnreyeYrjtdcrmci

(FoB CO6T)
tslh
(rcBBDEL)

96.000.000

200.967,3077
141,6923

201.015.0000
10.050.2500
211.06s.7500

245.000.000
(Limanda lg Dolum)

201.015,0000
376,9230
25g,0000

20r.649.9230
10.082.4901

2rr,t32.4rsr
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krsrtlamasr gibi tedbirlerine bagh
olarak ya da Ureticilerin arazilerinde
yetiEtirecekleri ttitfin drgr tanm
rirtinlerinden elde etti{i gelirler ile
aynr arazide ttitrin tiretilmesiyle elde
drlizeyi arasmdaki farkrn
bir gekilde tireticiye ddenmesi, ttitiin

ettifi gelir

Bakanhklar arasr tritr.in kurulu 2001
yrhna iligkin ttitrin tiretim kontenjantnr
150 bin ton olarak belirledi.(Ege 95
bin ton , G.Doju 22 bin ton, Marmara
ve Dofu 4'er bin ton , Karadeniz 25
bin ton). Kontenjan drErnda rlretilen
tr.itrlinlerinde ahm drgr brakrlaca{r ka_
ran allndr.
Yurt igi triketim ve ihracat miktarlan ile

mevcut stoklar ve olasr geligmeler
dikkate ahnarak belirlenen esaslar
dahilinde bu yrl 189 bin ton olan
tiretim kontenjanmda 39 bin tonluk
indirime gidildi.

Ttit0n riretiminin 1177 sayilr Tr.itrin ve
Tritiin Tekeli Kanunu ile belirlenmis

olan srnlrlan dikkate ahnmaksrzrn

ideal trittin r.iretim

.

alanlarrna

kaydrrrlmasl igin tiretimi yaprlabilecek
heyet
kanunda yer alan gekli ile taban, krr.

yerleri yeniden belirleyen

ku-taban vb. tanrmlama defil de,
profil, teksttir, PH, bbm gibi toprak
6zellikleri esas altnarak yaprlmasr
gerekirdi.

Bu

gtinkri

gartlannda

ekonomik

kogullarda sulu tanm

tritiinden daha

gok

olabilen riretim dallarr

mevcuttur. Bunlarr her ttirhi

vasrtasryla tireticilere duyurarak, bag_

ka tiretim dallarrna kaydrrrlmalair
sa$lanmadan, taban ve sulanabilir
arazilere dikilen Trirk tipi tiitiinler
s6ktrinilerek ve masrafi ttitrin

sahibinden tahsil edilmesi ekicive
yaprlan en btiyrik haksrzhktrr.

Gerek arazi krsrtlamasr gerekse iirr.in

yetigtirilmesi engellenmeli. Hatta bu
alanlar ttitrin tanmlna tamamen

kapatrlarak alternatif bitkiler
ve bu gibi yerlerde

belirlenmeli

belirlenen bu tininler tiretilmelidir.
Yine aynr gekilde Do{u ve G.Dogu
Anadolu'da tritrine alternatif rirtinler
belirlenerek, tiitrin riretiminin

riretiminin ideal ttittin alanlanna
gekilmesinde bir ycintqm olarak yaprldr{r alanlarda
da bcilgeye uygun
kullanrlabilir. Aynca krag alanlarda tohumun segilerek
tireticiye dagrtrltiitiin tanmrnda uygulanan mast ve fireticinin egitimden
gegiril_
agronomik iglemlerin aksine ihmal mesi saflanmahdrr.
edilmesi bir tarafa teknigine uygun Tftrin Eksperleri
ile bcilgedeki Tanm
bir gekilde yerine getirilmelidir. kuruluglan elemanlarrnrn
ortaklaga
B6ylelikle hem kalite bakrmrndan yapacaklan gahgmalarla
rireticilere
beklenen cizelliktere sahip iinin elde yol gcisterilmeli
ve kalitenin artrrlmaetmeye hem de ekonomik aqrdan sr sa$lanmahdrr.
tireticilere belli drizeyde gelir temin Ttirkiye'de
tiitiln marjinal alanlarda
etmeye gahgrlmahdrr.
yetiEtirilmeli bciylece kalite ve fiyatIklim ve topragrn ttitilnde kalitevi lann ytikseltilmesi saflanmahdu.
belirleyen iki cinemli faktOr Ttitrinde mevcut Amerikan grad
oldufunu, en iyi sonuglann fazla srg sistemi degerlendirmesi yerine
kaliolmayan, hafif meyilli, krr, ve krr_ tedeki en krigtik
degigimin dahi para
taban arazilerden ahndrgrnr, dikim olarak karqrhfrnrn
verilebildifi
alanlan, tabana dogru kaydrkEa Virginia ve Burley tijtr.inlerinde
ki gibi
genelde kalitenin de buna paralel daha genig
bir srnrflandrrma yaprlmaolarak bozulmaya bagladtfr hdrr. Aynca t0tr.in rilkemizde riretim
bilinmektedir.
miktan, yarattlgr istihdam hacmi,
Taban araziler kaliteli tritrin ihracat kapasitesi.ve kamu gelirleriyetigtiricilifine uygun degildir; gtinkri nin olugmasna
yaphgt katkr ile milli
taban araziler kuwetli, derin ve ekonomi igin son derece
cinemli bir
besin maddelerince, zengin toprak_ tanm tininridtir.Onrimtizdeki
stiregte
lara sahip olan yerlerdir. Bu trir gergek bir mtizayede
sistemi
topraklarda yetiqen tijtr.inlerde verim kurulmah ve
bu sistemi ytirtitecek
artmastna ra$men kalite diigmek- tritr.in mr.izayede
kurumu olugturul_
tedir.
mah, tritiin ahm satrmr, mtizayede
Krr, krr-taban arazilerin su tutma merkezlerindeki Tekel
tiitrin depolakapasiteleri ve bitki besin nnda muayene ve de$erlendirme
elementlerini biinyesinde tutma suretiyle yaprlmahdrr.
gticti taban arazilere g6re drigiik Ttirkiye'de Bitkisel
ve hayvansal
oldugu igin burada yetigen ttittinler riretimi artrncr bir
tanm politikasr
fazla su ve besin maddelerinden izlenmeli, son yrllarda
Tanm ve
yararlanmazlar dolayrsryla ttit0nler Hayvancrl!rn geriledigi
iilkemizde,
fazla btiyrimedigi igin yapraklar Tanm ve Hayvancrhkta
iiretimi
kr.igrik, kahn, parlak ve sanmtrrak arttrrrcr politikalann
uygulanmasr

yegil renkte ve kaliteli olurlar. Kaliteli
amaq
budur.
lhtiyag fazlasr t0ttin yetigtirilen DoSu

trittin yetigtiricilifinde de

ve G0neydofu Anadolu'da kalitenin
arthnlmasr ve riretimin istenilen
seviyeye getirilmesi igin uygun
teknikler geligtirilebilmelidir. Genelde

r.ilke ekonomisi agrsrndan briyr.ik
cinemi olan ttitiiniin, taban arazilerde

saglanmahdr.

KAYNAKLAR
.TEKEL ARA€TTRMA
(1992)

ENsrlrdsd

RA?2RLART,

-Gilngdr.O. 'Tutiln Uretim Sahalanmn Dajthpt',
TdBftAK, Nisan 1997
-Gilneg.O. Tilttin Tanmt,
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Tekel T0ttin, Ttittin Mamtilleri, Tuz
ve Alkol lgletmeleri Genel Mtidtirltigti
- Y.T. Iqletmeleri ve Ticareti Mtiesse
sesi Mtidtirltigii (Y'T' Baktm ve lgle
me $ube Mtidtirltigti)' ntin ihtiyact ne'

deniyle, 07.07.2000 tarihli yazrh talebi
tizerine Tanm ve Kc5y lgleri Bakanh{r
-Koruma ve Kontrol Genel Mridtir-

higtintin 31.08.2000 tarihli kararr ile
40 adet Ttittin Teknoloji Mtihendisi
ve Ttittin Eksperinin katrldr$r FUMIGASYON EelTiM KURSU 77122 EvIril tarihleri araslnda lzmit Zirai Karantina Mtidtirhigtinde yaprlmrgttr.
Fr.imigasyon ESitim Kursu; SaYrn
Hocalanmz Jale YARUTKAN (Ziraat
Yilksek Miihendisi),C.Songril GdMd$
(Ziraat Ytiksek Mtihendisi),Nazif SALTABAS (lnspector), Nedim ALTIN tarafrndan verilmigtir. Kendim ve kursiyer meslektaglann adrna bu kursun
diizenlenmesinde katkrst olanlara ve
Sayrn Hocalanmlza tegekktir ederim'
FdMIGASYON: Her trirlti biYolojik
dcinemlerdeki bcicekleri ve difer za-

derslere kargr olan ciddi ilgileri,
6$renme htrs ve arzulan ile hocalarFrlmigasyonda kullarulan baEltca nmlzln takdirlerini kazanmrglardrr.
Fiimigasyon E$itim Kursundan
malzemeler ve 6zellikleri,
oFtimigant ve 6zellikleri ile fUmi- sonra 22.09.2000 tarihinde yaptlan
gant segimi, Ftimigasyon igleminde srnava katrlan 40 meslektaglmlz' sF
dekullamlan fr.imigantlar ve dzellikleri, nav sonucunda YaPllan bagan
arastnda
99-82
. FUmigasyonda etkili olan faktor- {erlendirmesinde;
degiEen puanlar alarak hePsi baler,
.FLimigasyonda Doz hesaPlamala- ganh olmugtur. Kursa katrlan arkadaglartmtzrn,Ftimigasyon konusunrr ve Kahntr (=Residue)'
yapacaklarl uygulama qahgmalada
. Ftimigasyonda dikkat edilecek
da bu baganlannr devam ettirrnda
hususlar,
inantYorum.
receklerine
rMethyl Bromide ile FtimigasYon'
Egitim Kursuna kattFtimigasYon
r Hidrojen Fosfit (=Fosfin) FtimiTr-ittin Teknoloji
olan
ve
bagarrh
lan
gasyonu,
Eksperleri;
Trittin
ve
Mtihendisleri
. Dedirmen FtimigasYonu,
oTeksir maddelerinin FiimigasOrhan YILDIRIM
Mustafa ERDOCAN
yonu ,
Eray QAKIN
G(]LPINAR
FAruK
ve
toPrak
.Toprak FtimigasYonu

Fr.imigasyon ve Atmosferik Fumigasyon) ve kargilaqhnlmast,

Turan ERGIN

Mehmet CEYLAN
Cihat YILDIRIM
Memet NERGIS
Ahmet YALQIN
Ercan ACAR

selsuk oZBECENE

onur OZKURT

Fikret UYSAL
Mehmet BAKQA
Yticel SANDIKQI

Fikret AKBUNAR
Kadir dzTdRK
Zekai KARAKU$

Cengiz $AHIN

ig-

rKuru meJrve zararhlan,
o Kuru trittin zararltlan - Ttittin Gtivesi (Ephestia Elutella), Tath Kurt

Ftimigasyon Egitim Kursunda, kursiyerlere:

(Lasioderma Serricorne) konulartnda nazari ve uygulamah bilgiler ve-

Muzaffer AKGdL
H.Rahmi $AHIN

Htiseyin SIRLAK
Kamil KISMET
Kenan DEDE
Mustafa AKBULUT

..Ftimigasyon ve zararltlarla mr'icade'

rilmiEtir.

Yrlmaz AKBA$

Eyhil 2000 tarihleri

Yiicel DOGAN
Halil lbrahim AYTAS
AIpeTYANCAR

rarlt hastahk etmenlerini cildtirmek
amactyla; kapah bir ortama, belirli bir
rstda ve belirli bir miktarda, gaz halin-

de kimyasal bir madde (ftimigant)
vermek ve belirli bir stire gazt bu
ortamda tutmak amacryla yaprlan
lemlerdir.

le ycintemleri,
r Ftimigasyonun genel esaslan,
o

Ftimigasyon teknikleri (Vakum

altr nematodlan,

RUhi ONER

r F0migantlann muhafazast,

Memduh UQAR
Dursun SARIHAN
Hayrettin TURAN

rFomigantlann zehirlili{i ve ko-

runma esaslan,
.BoS ambar, dePo ve fabrikalarda
savag Y6ntemleri,
.Ambar zararhlan,

rHububat ambar ve un zararhlan,
oBaklagil zarartlan,

F0migasYon e{itim kursuna
katrlan rneslektaglartmtz,l l, I 22

e

arasrndaki

Niyazi OZAY

dnal QAVDAR

Ethem YIWAZ
Zekerriya AYBET
Kenan YALDIZ
Erdal SERASTAN
FAtih YOEURT
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Gelin hep birtikte farkhlagma
yolundaki ilk adrmlmrzr atahm.
Yeni, yepyeni kararlar alahm ve bu
karalan uygulamak igin 1 Ocak'r

beklemek gibi bir

cehalet

sergilemeyelim.

Sevmekle baglasak her Qeye.
Farkhlagmak igin 6nce sevginin
kaprsrm galsak ve sevmeye cince
en yakrnrmudakinden, kendimizden baqlasak...
Kigi cince kendini sevmelidir. 6nce

gikli{i katabiliriz benli$imize. Ama
bagkalarrnr degigtirmek, kendimizi
degigtirmekten daha zordur ve daha
fazla gaba ister. lnsanin kendine scjz
dinletmesi kolaydlr da, bagkalarr

kolay kolay kafa

sallanamaz
"De$ig" komutuna. Sabrr ister bagkalannr de$igtirmek, incelik ister, birikim ister...
En 6nemli konu, insanlan ne ydnde

de{igtireceSimizdir. Sevgi adrna,

saygl adlna, mutluluk adrnaysa
e(ier, sorun yoktur ortada. Ama
usumuzdaki de{igimin amacr; bize
benzesin, bizim gibi olsun ise, bu
dogmayabilirdik. Oyleyse, olanak- noktada durup biraz drigrinmeliyiz.
szhklardan kopup gelen bu varhgr Istedigimiz kendimize benzer bir
kucaklamahyz.
insan yaratmak mr yoksa bir insanr
Kiginin kendini sevmesi, kendini daha da grizellegtirmek mi? Aynr
oldugu gibi kabul eknesidir. Fakat fabrikanrn rirr.inr.i gibi, aynr insanbu noldulu gibi"lik yalnrzca lardan oluEsaydr qevremiz, mutlu
deliEmez 6zelliklerimizle srnrrhdrr. olabilir miydik? Aynrhklar srkmaz
Cimriligimizden ya da savurganhsr- mrydr bizi? Halbuki farkhhklardrr
mrzdan vazgegebiliriz, korkak- yagamt yagamaya dejer krlan.
Irgrmrzr yenebiliriz ama higbir za- Herkes keman igin yarup tutugsaydt,
man 39 numara olan ayaklarrmrzr piyanonun sesi kimi etkileyecekti?
36 numara yapamaytz. Asrk sura- Baglamanrn, gitarrn ezgileri kime
kendimizle kucaklagmahyrz. Var
olmanrn yarunda yok olma olasr
hfrmrz o kadar yriksekti ki! Hig

Kararlar almaya bayrlrrz. Her 1 Ocak'ta bambagka birisi olaca{rmrza inandrnrz kendimizi,Yeni bir yllla,yepyeni bir kigilige br.ininecegimizin masahnr anlatrnz kendimize.l Ocak ge.
ger.

Her ayrn f i yeni baglangrglar igin en
uygun anlardrr ve ne gariptir ki kararlarrmur bir sonraki aya erteledigimiz
gtindr.ir de. Aylar gege1.

Dofum grinleri girer devreye.3 Temmuz, 28 Haziran, 3 Mart, 22 Ocak...
Dogum grintimr,izde yeniden dogmanrn partisini vermeyi arzulanz hep.
Dogum gtinleri geger.
Farkhlagmaya bu denli susadl$rmlz
halde, pegi slra gegen yrlbaglannr, aybaglannr ve dogum gr.inlerini bog
96zlerle u$urlanz.
Yeni kararlar almak, farkh olmayr is-

temek,degigimlerin arzusuyla heyecanlanmak gtizeldir. peki kararlanmlza ne derecede sadrSrz? Drigtincelerimizi, tasanlanmrzr gerge{i taErmakta ne derecede baganlryz?
Bob Dylon'rn dedigi gibi: ',Dogum
halinde olmayan, cilmekle megguldrir." Do$ma iglemini seneler 6nce

bitirdigimize gcire. Bizi daha iyiye
tagryacak kararlanmrzr uygulamak
igin bir bu kadar daha bekleyemeyiz.
Bir bu kadar daha yaEayacagrmrzrn
garantisini kim verebilir ki?

trmrzl bir gecede terk edebilir, buna
ra$men krsa parmakh ellerimizle
birlikte bir dmtir gegiririz. Iqte
insarun kendini sevmesi tam da bu
gizgi Ozerindedir. Deligmez cizelliklerini allayp pultayrp ba{nna basma$ ve degigir 6zelliklerini daha
iyiye taErnaya gahgrnasdu insarun

kendini sevmesi.
Kendini sevm,€yen trir insarun kerr
dine saygrsr yokhrr. Kendine saygF
sr olmayan bir insann, bagkahnna
saygrsr ve sevgisi yoktur. Higbir
insana de$er verrneyei birlsinden
de sokaktak kediyi ya da yeni
dikilmiE bir gam fidarum sevmesini
bekleyemeyiz. lnsann kendini sevmemesi, onu yaEamdan kopmaya

gdt0ren yoldaki srzr sra devrilen
domino taglannrn itki gibidir. Bu ilk
taEr dimdik ayakta tutrnak ise bizim
elimizde-

Sevgi agacrrun ilk meyvesiydi
"ben" sevgisi. Srra bagkalannr sevmekte. Bu meyve farkh ilkine gcire.
.QOnkO baEkalannr sevmek farkh.
Kendimizi deg.igim rtizganna sahp,
begenimize g6re her trirh.i degi-

mutluluk verecekti.Krrmrzr bize g6re
dtinyanrn en gtizel rengi olabilir.
Unutmamahyrz ki krmtztyr bize en
grizel renk krlan, diSer renklerin
varhgrdlr. Baqkalan yegil, mavi,

pembe, san derken daha

g0zelleEmez

mi

da

krrmrzr? Herkesi
krrmrzryr sevmeye zorlamak, bir
anlamda krrmtzryr srradanhga itmektir. Krsacasr, degigim, degigtirmeye gergekten dejer olmah.
Sevgi "ben" de baglayan, "siz"de
can bulan ve "hepimiz"de yol alan
bir olgu... Ve bu bciyleyken, hakkrnda fazla bilgiye sahip olmadan
kcir bir cinyargryla igreng buldu$umuz, nefret ettijimiz, onca iyiliSine kargrn tek bir hatasryla silip attrgrmlz, tanrmaya zaman aylramayacak kadar degersiz g6rdr_iSrimtiz insanlar var. insanlarla iligkilerimizde bu denli cjnemli ptinizler
varken, sevgiye tam anlamryla
sahip oldugumuzu sciyleyebilir miyiz? Kendimizi kabullendigimiz gibi
bagkalarrnr da kabullendigimizde
gergek sevgiyle tanlgmrg olaca{rz.

Insanlan, hayvanlan ve dogayr

mix

eGPERrrRi
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gtkarsz. Onyargrsu sevdi{imiz gtin

ve Yrd. Dog. Dr. Ferruh ISIN

ise sevgi bizimdir arhk!!!

tarafindan sunulan konferansa gok

Evrendeki en b0yrik farkhlagma sevgisizlikten sevgiye gegig olsa gerek...
Bunu bagarmrE bir kigi, yepyeni bir
dost daha kazanrr farkmda olmadan:

sayrda meslektagrmrz dinleyici
olarak katildr. Konferans sonunda
arkadaglanmrz tarafrndan sorulan
sorulann yanrtlanmasryla daha da

Tebess0m! Farkrnda mtslnlz, sokaklar, caddeler, igyerleri, okullar asrk surath insanlarla dolu!!! Grilmeyi

zenginlik kazanan etkinligimiz

yrllar <ince rafa kaldrrmrgrz anlagilan.
Ve daha da acrsr "ClS"lagtrrmrgrz gti-

3. 23 Ekim 2000 tarihinde Ycinetim
Kurulu Bagkanrmrz Ahmet Hamdi
GdMdS, Yaprak Ttitrin lgletmeleri
ve Ticareti Mr.iessese Mridrirhigtine
bir ziyarette bulundu. Bagta Mriessese Mtidr"ini olmak rizere diSer yci-

kattltmcrlar tarafrndan be{eniyle
kargrlandr.

Itimsemeyi. Size bir 6neride bulunuyorum. Ciddi bir yriz ifadesiyle
okumaya bagladr{rnrz bu yazlnrn geri
kalanrnr grihimseyerek okuyun. Ve
emin olun ben bu yazryr yazarken
griltimsriyorum... Hafiflik de$ildir gr-ih.imsemek... Insan olmaktlr. Ne kuglar, ne kediler, ne de ztirafalar... Higbirisi griluimsemenin zevkini bilmiyorlar. Bu ayncah{lmrzr kullanmamtz
gerektiSini anlamak igin dahi olma-

mza gerek yok.
Yepyeni birisi olmak igin bazr 6n ko.
gullar daha var. Ornegin anlayry, saygt, hoggcir0, umut... Umut... Umut, insanl yagama baflayan bir halattrr ve
umut bitti$i anda gelecek de biter...
En 6nemlisi "bugtin" biter. Ve "bugrin"rin yaganmadr{1, bagka zamanlara baSh bir yagam, yagam mF
du diye sorabiliriz kendimize. En umutsuz anrmrzda gunu yaprn: lginizdeki umut krrprntllarrnrn yegerece$ini umun.

Bir kigiligin tr.imiiyle

de{igmesi,

uygarhklann gaf atlamasrndan daha
zordur belki de... Bu yazr yalnrzca bri'ytik bir uyamSa gagn... Evet hepiniz
konu$umsunuz. Ve s6zlerim, o uyamgrn galar saatidir olsa olsa... Ama
korkmayrn, yrllarr devirmek igin 6nce
saniyeleri deviririz. Iyi olmanln srnrrr
yoktur. Sizi bu srnrrsrzhkta yeni kendinizle bagbaga brrakryorum. Ona bir
merhaba desenize...

NOT: Meslekta7tmtz Durmug

NARI,N'|n

neticilerle de gcinigmelerde bulunan
Cegtigimiz dcinem igerisinde Genel

Kurul hazlrhklan, gahgmalarrmrzrn
dnemli bir bcihimrinri aldr. Genel
Kurulumuzdan bir gtin 6nce meslektaglarrmlzrn ilgi duyacagrnr
umduSumuz panelin hazlrlanmasr,
ajanda hazrrh$r, btilten hazrrhgr gibi
gahEmalar mesaimizin rinemli

b6liim0n0 alan hususlardr. 50 nci
saylmrzln yayrnlandrlr g0nden
bugrine faaliyetlerimizi sualayacak
olursak;

1. 13 Eyhil 2000 tarihinde Ycinetim

Kurulu Sekreterimiz

Nedim

6ZKAN, Ycinetim Kurulu dyeleri
Vakrf MERCIMEK ve Ozcan
NAZLIM'dan olugan heyet, halen
Darugtay'da devam etmekte olan

bagkanrmrz, cizellikle ycinetmeligimizin daha saghkh bir hale
getirilmesi ve uygulanmasrnrn yanlsua di{er mesleki sorunlanmlzr da

bir kez daha Mriessese

yoneticile-

rine iletti.

4. lzmir ve civar

igletme mridtirItiklerindeki ttim meslektaglanmrza
duyuru yaprlarak 27 Ekim 2000
tarihinde lzmir'de,meslektag ailelerinin kaynagmasr ve mesleki birlikteligin griglendirilmesi amacryla
Dayarugma Gecesi adh bir gece dtizenlendi. Geceye eg ve qocuklanyla
katrlan meslektaglarrmrz, bu trir
sosyal etkinliklerin tekrarlanmasr ve
srk olarak yaprlmasr talepleriyle
mutlu bir gekilde gecemizden aynldrlar.

davamrzla ilgili gciruigmelerde 5. Btiltenimiz baskr agamasrnda
bulunmak tizere Ankara'ya bir oldugu saatlerde 25 Kasrm 2000
seyahatte bulundu. 2O Eyliil 2000 gtinti Fuar Gcil Gazinosunda "lMF
tarihinde ise Nedim OZnnn. 6zcan

NAZLIM ve Oktay QELIK'ten

olugan bir heyet Ankara'ya giderek
gciruigmelerde
bulundu. Ozellikle davamrzr
sonradan tistlenen avukat grubu-

davamrzla ilgili

nun bu konudaki

gahgmalarrnr

de{erlendirme amacl taglyan bu
seyahatlerde edinilen izlenimler,

Politikalan Srirecinde Ozellegtirme,
Tanm ve Trittin" konulu panelimiz
gergeklegiyor olacak. Ycineticiligini
Onursal Bagkarumz Orhan OZET'in
yapacaSl panelde konugmacr olarak
Ziraat Odalarr Birligi Genel Bagkanr
Faruk YdCEL, Ziraat Mtihendisleri
Odasr Genel Bagkanr Prof. Dr. Gtirol

ERCIN, Trirk-ig Genel Sekreteri ve

E.BaEak NARIN tarafindan kaleme
ahnan bu deneme gan4Tiirk DiI Kurumu

Y<inetim Kurulumuzun

sonraki kararlarr tizerinde <inemli

Tek GrdaJg Sendikasr Genel
Bagkanr Hriseyin KARAKOQ,

grh deneme garqmasrnda 6d.iil
almqttr.Bu kadar giizel duggularla giiklli
ue onlart bdgle incelikle ifade eden
Bagak't kutlar, tiim gocuklanmuza oe
hatta getigkinlerimize 6rnek olmastnt

etkide bulundu.

Istanbul r.iniversitesi lktisat Faktiltesi

km

2OOO

dileriz.

daha

2. 21 Ekim 2000 tarihinde Dernek
Merkezimizde "Ktiresellegme ve Tanm" konulu bir konferans diizenlendi. Tanm Ekonomisi DerneSi
Bagkanr Prof. Dr. Tayfun OZKAYR

G='

Dr. izzettin
6XOER ve gazeteci, yazar Sadullah
USUMI kahlacaktrr. Panelimizle ilgili
detaylt bilgileri bir sonraki
cigretim riyesi Prof.

btiltenimizde bulabileceksiniz.
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gAH$rvrA HAYAT|,

lggi seGu6r
ig crivexilci ve
SOSYAL GfiVENLiK

Tekel Tuittin, Ttitrin Mamulleri, Tuz
ve Alkol iEletmeleri Genel Mridrirltidri

- Personel Daire Bagkanhgr; Qahgrla
ve Sosyal Grivenlik Bakanhfr - yakrn

ve Orta Dogu Qatrgma Egitim Merkezi (YODQEM) ite igbirligi sagla_
yarak ilgili personeli bilgilendirmek
amacry-la CALI$MA HAYATI, ISQI
sAelrer - IscdvENr-iGI vE soiYAL GdVENLiK MEVZUATI SEMI/29 Eyhil 2000 tarihleri

TOPALOGLU (Bag ig Mrifettigi),Erol

arasrnda

(3 gLin) AYVALIK Egitim ve

Dinlenme Tesislerinde yaprlan seminerin;

EeiTiCiLERl; Fuat KABUKQU (is
Mr-ifettigi - Makine Mtihendisi), Mehmet ARIK (ig Mrifettigi - Makine Mr,ihendisi), Faruk BieER (lg Mrifettigi,

Elektrik Mrihendisi), Necdet ASAN
(Bahkesir Sigorta Mtidr,irti) olup,

PROGRAM KOORDINATORI-ERI;

Mtihendisi), Ibrahim QAKAR

(

Bag

Ig Mtifettigi - Makine Mrihendisi).
Osman GdVEN (Mugla Sigorta Mri-

diirrii) olup,
PROGRAM KOORDINATONI-ERI;
Zeki SOYSAL (Egitim gubesi Mri-

(YODqBq Mridrir Yrd.)
KATILIMCILARI; Y.T.[stetmeteri ve
Ticaret Mtiessesesi Mridtirltigri Mer-

kez ve bagh igletme Mtidtirhiklerinde gorevli Mridrir, $ef. $ef yardrmcrsr, Memur ve Veznedar rinvan-

lanndaki 36 personel kablmr5trr.

16/18 Ekim 2000 tarihleri arasnda 3 gtin ARSUZ Egitim ve Dinlenme Tesislerinde vaprlan semine.

Yrldz KULAKSIZ (Egitim gubesi Mr,idrini), Hidayet MUSLU (yODQE1v1 Uz-

rin;

manr).

(Adana Bolge Qah5ma Mridrirr"i),
Haydar KAQMAZ (Baq iq Mrifettiqi
- Elektrik M0hendisi).Mesut DEMiRCiOeLU (iq Mtifenigi - Kimya
M[hendisi).Durrnuq KUg (ig Mr.ifettigi - Makine Miihendisi), griknj
TOPQAM ( iskenderun Sigorta Mti-

KATILIMCILARI; Sigara Sanayii

iE-

letmeleri Mtiessesesi Mr,idrirltigti ile
Yaprak Ttittin igletmeleri ve Ticareti
Mr.iessesesi Mtidtirhigrine baglt
fabrika Mridrirleri ve " A grubu', y.T.
igletme Mr-idr-irleri otup, toplam 40 kigi katrlmrgtrr.
02104 Ekim 2000 tarihleri arasrnda,

3 grin Bodrum Egitim ve Dinlenme
Tesislerinde yaprlan seminerin;

EciTiciLERl; Britent OzCEn fis
Teftig lzmir Grup Bagkanr), Dr. Sraj,t

ve Ticaret Mr-iessesesi Miidtirl0grine
baSh "B Grubu" Y.T.lgletme Mtidrirleri ile igletme Mridrlir yardrmcrlan
olup, toplam 123 kigi katrlmrqtrr.

ALKIS (Baq IE Mtifettigi-Endristri

dtirhigii gefi), ibrahim qOLLd

NERLERi gergeklegtiritmigtir.
27
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EciTiCiLERi: Bahri

S(.iREN

drir Yardrmcrsr) olup,
PROGRAJV1 KOORDINATORLERi;

Ayfer ONDER (Egitim Qubesi Mridrirhigri $efi ), Cafer SEKENDUR
(YODQEM Uzmanr),
KATILIMCILARI; Y.T.istettemeleri

23

SEMiNER KONQLARI:
o iE Kanunu (1475)
o Sendikalar Kanunu (2921)
r Toplu ig Scizleqmesi Grev ve Lokavt Kanunu (2822)

r Hizmet Akdi
o iggi Saghgr ve ig Cr:ivenliginin Ge-

nel Prensipleri

o ig Kazalanndan Dogan HUKUKI

ve CEZAi sorumluluklar

. iggi Saghgr ve lg Grivenligi
konusunda Devlet i$veren ve
iggilerin gcirev ve sorumluluklarr
r ig Guivenligi Y6nrinden yaprlmasr

Gereken Kontroller, Drizenlenecek
Belge, Kayrt, Form ve Raporlar

o Tozlu iglerde saShk ve

grivenlik
tedbirleri
o Kaldrrma araglannda ig gilvenligi
. Taglma, istifleme ve depolama
iqlerinde ig Grivenligi
r Endtistriyel Tesislerde yangrn
Sebepleri ve Korunma yollan
o Kigisel Koruyucular
r Elektrik Kazalan ve Onleme
Tedbirleri

.

SSK Mevzuatrdrr.

TUTUN EKSPERLERI
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de olmayan hayali tehlike anonslan
yapllmaya baglansa "Eyvah yine bir
geylerimiz gottirtiltiyor" endiEesine

Bulgaristan'da bile yasak olan bir
gazete sahibinin aynl zamanda
bagka bir qirket sahibi olamama

kaprlmadan duramam.

kurahnrn bizim gibi igne deligi kadar

Bunlann ezici gogunlu$u. halkt

acrQr

bile istismar eden

devlerin

bilgilendirme milletin genel oldugu r-ilkemizde olmayrgt da bu
menfaatleri ve evrensel fay'dalar negatif sonuqlu denklemlere zemin
ycintinde kamuoyu olugturma glcl

.rlafya ile iq iqe gegmig

tagrrlarken zaman zaman ku:;
grirtiltti oluEturup halkrn bak:s

oluEumlardan

aglslnr ve zihnini ikincil. magazir: '".a
da maniptile asparagasXara

ycinelterek yanrltma

gorer':

yapmakta. kavallannr en u)'utucu

ve paradoksal melodileri

ile

qalmaktalar. iqlerinde bulunan
6nemli sayrdaki g6rev bilincine
bagh kigiler de sessiz fakat olaylan
fark eden gofunluk gibi olanlardan
rstlrap duysalar da qo$u kez bu
olumsuz spekr.ilasyonlara engel
olamamaktalar.

Bir varmrg bir yokmug diye baglar
masallar, gtinrimtizdeki gagdaE
versiyonlart bciyle baElamryor olsa da

sonuq itibariyle aynl senaryolar bu
grin de yaEanmakta. Cegmis zaman
masallarrnrn ne kadar kahramanl

varsa hemen hepsi bugOn

de

varhklannr sr.irdtirmekteler.

O zamantn devleri gibi insan

etini
bu
yiyerek
beslenen
degil de onurunu
qeteler,
kumandah
uzaktan
modern

bitlerle btiytik kesimin kanlartnt
igerken doyma bilmeden soymayl
devam ettirmekte. Bunlar banknottan

tuvalet ka$rdr kullanarak olmayan
Eereflerine geref katabileceklerini

dtigiinrirken, bir

kesim

ise
yolunda
yiyecek
bulma
gciphiklerden
kdpeklerle yang halindeler.

Eski ga$larrn masallartntn "Fareli
Kciyrin Kavalctst" varsa bizim de var.
dstelik bunlar daha aclmaslz,

kurbantnt pargaladrSr yetmiyormug
gibi bir de diE kirasr isteyen canavara
inat, insanlart yantltarak uyutmayt
bedelli yapryorlar. Dev amcalart

hortumlarken bunlar

bakrqlarr

gevirerek kamuflaj gcirevi yapmaktalar. Bu baglamda ne zaman alarm
drigmelerine basrhp halkrn gtindemin-

hazrrlamakta.

misyonlarr fizerlerine almrs iddiasrni

Meydana gelen toz bulutunda
"Krrmlzt Baghklt Klz'tn" hayattnl
tehdit eden krhk degiEtirmig kurt
gibi parasal yagh butlar Pe5lnde
dolaEan bazr 1'arabklar savgin

i5

adamlan kisvesini cei-ri: eknek
Ucne rarr2..d' 'c -oe tastr::ax:a.a:.
)trecy'a-Banra-Holdrng rcgen::::e

0lkelerinin kay'naklannl

oev

bu

bir krsmr konjonkttir

geregi veya azrnhktaki bazt
r,'etkililerin cizel gayretiyle degifre
rl:,-,uFlarsa da bunlartn sadece
a1'sbergin gcirtinen yilztine tutulan
projeksiyondan ileri
)ir
Eidemey'ecegi ortadadtr. Ulusun

gelecegi iein tehdit arz

eden

yolsuzluk oluqumlarrnrn bir krsrm
temsilcileri bu arenada belirli hlsrmh
sozleri dillerine pelesenk ederek
soygunlannt ideoloji kalkanryla da
kamufle etmeye qahgmaktadrrlar.
Oysa pratikte ideoloji gcizlti$t-i at

gcizhigtinden daha

Yantltrcr

olmaktadrr,

Bu stireci dtinyada

devletler
boyutunda da gdrmekteyiz. Bunun
sonucunda 1913 yrhnda milli gelirlerden en fazla payr alan % 20'nir'
geiirleinin en az payl alan %20 nin
ge-r:.e::e o,an orant 1 I kat iken, bu
oran 1973'de 35 kata, gtintimr-izde

kamrqlarla emerek bugrlnrJmrizle
beraber gelece{imizi de yemeye
yonelen bu tehlike kendini kamufle
etmede son derece mahir
olabilmektedir. Qtinkti ellerinde
"Fareli Koytin Kavalctst" gibi gtiqlti
ycinlendiriciler bulunmakta bununla
da sara nobeti gibi zaman zaman
gulyabani alarmt vererek istendigi
Eekilde bakrElan hayali dtiEmanlara

ise 80 kata kadar ytikselmigtir.
Bunlann bizimle ilgisinin cizellikle

gevirmeye gahgmaktadrrlar.

maktadrr. Bunun sonucunda biz

Fareli Kciytin Kavalcrsr kavaltnr
olumlu y6nde kullanrp sadece
hayvanlan etkilerken bu zamantn

diger meslek gruplan gibi ekonomik
olarak her guin biraz daha fakirleEmekteyiz.
En az iEin maddi boYutu kadar

kavalcrlan kcjtti emeller dogrultusunda insanlart etkileyebilmekte.
onlan zombileqtirebilmekte bu yolla
onlann rahathkla soyulmalanna yol
agmaktadtrlar.

kaynaklarr krt bu tilkede

azam'.

egitimi alabilmiE sorumlu

bir

vatandaq olarak sorgulanabilmes.

imkansrzdrr. Zira Yenen bt
kaynaklar nedeniYle zarar eden
kamu kuruluglarrnrn bogalan
kasalarr halkrn geneli olarak bizim

terlerimizle doldurulmaya

gahgrlde

cinemli olan bir husus da kitle
iletigim araqlartnln bazen gantaj
bazen de yanrltma aracl olarak
kullanrlmakta olmast ytiztinden asli

Bu kavallan en iyi galanlara en fonksiyonunu yaPamayarak halkr
yriksek ricretleri verip dikkatleri haber aqh$lna mahkum etmesidir.
baEka ydnlere geken ilggen kurucu- Oyle ki cinemliyi onemsiz, dnemsizi
lan "dahili bedbahtlarrn" da yardt- onemli gosterebilme kudretine
sahip bu organlaq isterse bir kiqiyi
mlyla kaynaklan hortumlamaktalar.

E
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druinrin 3 nevi olarak almtp 2 nevi
olarak iglenmesi ve yaprak trittin
iglenirken drg sarglhk konusunun
hig hesaba kablmamasl btiytik bir
yanhghktrr. dg nevi iizerinden ahntp

bir giinde hak etmese bile meghur
edebilmekte, ancak saShklt haber
verme endigesinden uzak bir g6riintii

sergilemektedir. Bu gekilde kullaru}
makla asli ve optimal amacrndan son
derece saparak halkrn saghkh haber
alma ve meydana gelen olaylarda
gagdag bir insan olarak gerekli katkt

A ve B olarak 2 nevi

anlamak hayli zordur. Kapa olarak
ahnanlar atilryor mu, yoksa bjr stire
sonra (cirne$in fermantasyonla) B
nevi olabilecek kadar iyilegiyor mu?
Aynca, triketim igin zorunlu olan drg
sargrhk, iglemede ayn dtigtinrilmeli

veya tepkilerini ortaya koymasrnt
engellemig olmaktadr.

lgin acl bir y6n0 de

masal
canavarlannrn gfinfimtizdeki gergek

uzantrlan mevcut iken iyi ytirekli
masal kahramanlanmn olmamasr ve
herkesin bu igleri drizeltecek bir
"Beyaz Ath Prens" bekliyor olmasr.
Oysa iyi kahramanlan toplumsal
bilinglenme krvrlcrmlan meydana
getirerek bizim olugturmamtz

ve cizenle korunmahdrr. Aksi halde
kagak dr! sargrhk kullanrmrntn
6n0ne gegmek mrimktin degildir.
T6mbeki mengei igin, yaprak ttittin

olarak iglenen ttittinlerin

giizel

yerinde bulunan iilkemizdeki
istismarlarrn biit0n platformlarda
durdurulmasr halinde meydana

degigtirilmesi drigrinrilmelidir. (6zel
ahgap kasalar, iiretici denkleme
teknigi olan iskenderiye kari
dayakh denk v.s.). Mevcut kogullarda en azrndan drg sargrhk olarak

gelecek ekonomik rahatlamantn
diger bUtrin sahalarda da briyrik bir
dinamizmi ve aydrnhk gtinleri meyve

kullanllacak yapraklann

yrrtrlmadan, krnlmadan (nakliye, bakrm

vereceSi aEktr.

dggen kuruculannln tigiincri aya$r

gibi sebeplerle) korunmasr mtimkr.in
gdninmemektedir.'Qok krsa vadede
bu yaprlamayacaksa, drg sargrhk

olan bazr medya unsurlanmn her gtin
ortaya attrklan grindem maddelerinin
irdelenerek bu baglamda ele
ahnmasrnrn safhkh bir toplum igin

gerekli oldufu

olarak riretici denklerinden toplam

tritr.in0n %75'i kadan segilerek

kanlslndayrm.

Yetkililerin yolsuzluk mr.icadelesinin
zaman kaybetmeksizin ele ahnmast
ve ytiriittilmesi ycinr.inde brittin
toplum tabakalannda gerekli
duyarhhSrn gcisterilmesi kagrrulmaz
bir sosyal gcirev haline gelmigtir. Bu
karamsar tablonun olumlu ycinde
de$igtirilmesi suirecinde herkesin, en
azlndan yansrtrlan olaylann perde
arkasrnrn kegfi konusunda hassas
olmasr, taglann yerli yerine oturmast
ycinrinde uyanlannr mrimkiin olan
her
drizlemde yapmasr
gerekniektedir.

Yoksa "Fareli Kciyrin Kavalcrst'ntn"
gaSdag versiyonlarr olan "Metropol
Kavalcrlarrnl" dinlerken ceplerimizin
bogaltlldrSrnr fark edemiyoruz. Biz
kurtarrcr bir prens beklerken onlar
kuzu postundan gkan. kurt gibi "Kumrzr Baghkh Krzlar" olan gocuklartmum istikbalini yiyiveriyorlar.

(yarr

mamullerin) denkleme teknifinin de
de{igtirilmesi garttrr. En azrndan, ilk
etapta drg sargrhk olarak aynlacak
ttitrinlerin denkleme tekniSinin

gerekmekte.

Tabii olarak dtinyamn en

Ozerinden

igleme yaprlmasrnrn gerekgesini

aynlmah ve <izenle saklanmaltdr.
Tcimbeki ttittinlerinin iht'acatr
zorlanabilir. Yan mamul veya ma-

Tcimbeki tritrinri tilkemizde yetigen
mengeiler igerisinde en gok ihmal

edilen, daha do$rusu Ozerinde
dOgrinOlmeyen, geligtirilmeye
ihtiyag duyuldu$u halde higte kafa
yorulmamry, Oriinrln iyilegtirilmesi
veya altematif tlr0n gegitleri
olugtumlmasr igin gaba harcanmarrus bir ttitiin gesidimizdir.
(lretilen yllhk iin:n, ortalama 14G
160 bin kg. civannda olup, tiiketimi
ortalama 8G1OO bin kg du. druntin
kalitesinin geliEtirilmesi, t0ketimde
kagak drg sargrhk kullarulmast, iinin
gegitlili$i sa{lamak ve tdmbeki
ihracatrnr arthrmak konulannda
mevcut kogullarda yaptlabilecek
pek gok gey vardrr.

mul olarak bu gansln oldu$u
bilinmelidir. Ozellikle Avrupa
tilkelerinde, Avustralya'da Ttirk ve

Araplann yo{unlukla yagadtgt
yerlegim birimlerinde nargile
triketildigi ve daha gok lran
t6mbekisi t0ketildigi bilinmektedir.
Aynca, gegitli deneme iiretirnleri
yaparak meyve soslu tcimbeki
altematif rinin olarak geligtirilmelidir. Kaldr ki, bir qok rilkede
t6mbeki tritr.inti meyve soslu olarak
triketilmektedir.

Bu gekilde rirr.in kalitesinin artirrlmgsr, alternatif r.irtinler olugturulmasr ve ihracat gansr yaratrlarak

ylhk 3040 bin kg'lik tiretim fazlast
de{erlendirilmeli ve ekonomiye kazandrllmahdu.
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sigarasr iqiyor." diye beni jumalle.

miqler. Solculuguma mr krzmrglar.

tiryakiligime mi r,iztilmti5ler. bakrn
onu hala

bilmem"'"
Emre AKoz

r,?

Julia ROBERTS'a bir

bakmanu

yeterli. Onun canlandrrdrsr gen<
kadrn ne zaman sinirlense bir sigari
yakryor. "JFK" filminin hemen he
sahnesinde ise sigara igiliyor..."

Gazeteci-Yazar

Dr. James SARGEIYI

"...Eger bir sigara tiryakisi. qok
sevdigi bir filmi izlerken bile, "...su
film bitse de sigara iqsem" diye
dtigrintiyorsa, ba{rmhdrr. Zaten

''...Hocam elleriniz dert g6rmesin
Beni sigara igerken yakaladr$rnrzde
ivi ki o tokadr atmlgslnrz. O gtir

aa'

TffT(INCH

bugrin sigara igmiyorum..."

Tr-irkiye'de en gok sigara bagrmhhQt

var. dstelik sigara brrakrlmasr en
zor madde. Alkolden, kokainden

Yagar

OKWA\

Cal$ma ue Sosgal Giioenlik Bakan
(Beden Eg itimi 6 g retmenine Hitaben

bile zor blrakrhyor."

Dr.$ule TOKMAKQTOGLU

"...Yangrnrn sigara izmaritinde:
grkmrg oldugunu kabul etmig olsa.

"Uq sene ewel sigaradan dolay,t felg
geqirdim. Bir yazryr. bir paket sigara
iqerek yazardrm. Sigaravr b.:a<irr..
yazarhk da sigara dumani g,r: c;x-;.
gitti hayatrmdan... Sigararn gitL ve
ben ot gibi kaldrm kenci;m" cor< gok

"...Ve sigara, bunca muhabbet ve
saadet araylgt varken her nasrlsa
bunca elem, kahrr, kasvet, keder,

eza. riy'a ve husumet dolu bu
diln1'aca b'lnlan: heps.:i CaQltrcr
e:{..s. :.a:. =: s.: : :-l-:i:-:
za-.aa. :a=.a: 3a:s q -:r_: h.rrrirdunfz mi. biiir misiniz?''
Sinan HINCAL

yalnrz hissediyorum...

Gazeteci-Yazar

islam QUP|
Gazeteci-Yazar

hakkrnr
ilgimi gekiyor. Ornegin, Tr-ittin Eks-

perleri

Dernef i'nce yayrnlanan
Bfilteni bu nedenle satrr satrr oku-

Hamdi Tiirkmen
Gazeteci

"Bana kahrsa insan iki durumda
sigara yakar. Bir, ige baElarken... Bir

de yapmakta oldugu igin yerine
oturdu{una kanaat getirdi$inde."
Prof. Dr. Faruk BLRTEK

",..Erbakan, Mesut Yrlmaz'a baca.

qok krzar..."

savunuyorum.

Fehmi gALMAi'

Amerika'daki sigara fagizmine karEr
her Eeyi yapabilirim."
BanE

einne,sex

Gazeteci-Yaza"
(Das Ist Erbakan isimli kitabmdar

Sinema Senaristi oe Yiinetmeni
"...Japonlarrn sigara ikram etme,
gibi bir adetleri yok. Herkes kenc.

rum... Zaman zaman bu dergiden
ahntrlar yaptrfrm da olmugtur."

BaShekimine Hitabe'.

bacak risttine attr$r ve sigaran dumanrnt yrizuine savurduQu ic."...Ozellikle insanlann sigara iqme

"Sigara igicisi oldu$um iqin sigara ile
ilgili olumlu yada olumsuz her haber

bile, bu bir sorumsuzluktu:
Hastanede sigara igilmeyecegi:.
bilmiyor musunuz?"
Osman DARMAS
Sallk Bakar.
ff oz g at Det: iet H astanes

"...Ceqenlerde Naztm Derne$i'ne

gittim. Dumandan gdz

sigarasrnr iqiyor..."

Ozdemir INCE

gcizri

gcirmtiyor... Yahu devrimci bu
adamlar. DLinyayr degiEtirmeye
kalkryor. empen'alizmin saidrnsrna

kargr hakkrnr savunacak. kendi
govdesini sa\runaml)'or..."

Vedat TURKAL|
Yazar

Gazeteci-Edebigatgt

'...TLitLin endristrisi. kendi iradeleriyle uyguladrklarr, imalat ve

satlE ydntemlerinin

sonucuna

katlanmahdrr."

Joe.OCKHART
ABD-Beg az Sarag Siizciisii
"...Sinema endtistrisi tarih boyunca,

"Ben de rahmetli annemin mentollfi

qAMLICA sigaralarryla bagladrm
olmayasr kariyerime BiRiNCi ile
devam etmigtim. Neden sonra
cifrendim ki, bizim Karadenizli bakkal
kardegler, "Senin oSlun sosyalist

halkr hep sigara igmeye tegvik

eden bir tavrr benimsedi...
Genglerin bu sigaraya merakh
olmasrna qagrrmamak lazrm; bunun

sebebini anlamak iqin "En iyi
Arkadagrm Evleniyor" filminde

"...Sigara igenler, sigaranrn zarannl
bilerek bu tercihi yaparlar."
William OHLMEYER

Philip Morris BaSkan Yardtmctsr
t

26

rUrUu exspeRreni
oennEGi

sULreNi

'MART AYINDA reYhr oLqR
M(I?* DERKEN

gu eGusros reYinirnine ne
orMELie
48. Sayrmrzdaki "TdTdNCE"

kcige-

sinde "Mart Aylnda Tayin Olur mu"
derken, hukukun iistrinlr.isrine olan
inanclmrz ve mahkeme kararlan
bizleri yarultmadr. Ilk safhada ahnan
"yriruitmeyi durdurma" kararlarr

meslek kamuoyuna ve bu yanhE
tasamrfun alhna imza atanlara birer
mesaj niteligindeydi. Ancak g6ninen
o ki, siyasi otorite hukuku i{fal edip

"guguk" yapma gayretlerini sona
erdirmeyecek.

BUNLARI BILIYOR MUSONqZ ?

r Mustafa Kemal ATATdRK'rin bir
giinde ortalama 15 fincan kahve ve

fiyatrna.

Philip Morris'in Trirk gengliSini
sigaradan uzak tutmaya ycinelik ve

adr "Giig Bende..." olan

50 adet sigara igtigini,

bir

.

projesinden bahsediliyor. 1999'da

gdz
atahm: IsteSe bagh olarak grkanlar da

tizere meslek
ve
mevcut

ycinetmeliklerin esastna uygun

atamalar oldulu ne

"Grig Bende..." projesi igin 6rnek ve

. MHP Genel Bagkanr

ucuz bir kitap. Hele bu kitabln
tanltlmrnl ve da$tilmtnr medyatik

sciylenebilir? Zorunlu hizmet siireleri

olarak
uygulamrg mrdr? Bu kriterlere g<ire,
deyim yerindeyse ve cizellikle Bah'da

BAHQELi'nin yanrnda saygrsrndan
dolayr sigara iqmedi{ini,

kazrk kakanlar kimlerdir? Ashnda.
hepimiz her geyi biliyoruz da ya
konugamryoruz, ya da "nasrl olsa

degigen bir €ey yok"

deyip
gemilerimizi kurtarmaya galqryoruz.

Oyle degil mi cemaat-i eksperin!
Baktn, George ORWEL ne demig.
"BtitUn insanlar egittir ama bazrlarr
daha egittir-"

ein KiTAP
"sicARA vE cENgLiK"
VE
SAKIP EABANCI

Hacettepe dniversitesi Trp Fak0ltesi
Gcigris Hastahklarr Anabilim Dah ve
Toraks Dernegi'nin Bagkanr Prof. Dr.

yaptrgr olumsuz etkiler,

-

"sinixci"

<izellikle

15 Haziran 2000 tarihinde hayata

pigmanhk duyduSunu ve son
demlerine kadar "MORE" marka
sigarasrnr tr.ittrirdti{rinti,

Halen Tekel tarafrndan tiretimine
devam edilen Biiinci sigarasr, 1960
ve 1970'li yrllarda tilkemizde solcu

gengligin elinden ve aSzrndan
drigr.irmedi{i sembol bir sigaraydr.
Bu tok ve sert igimli sigaranrn

tiryakilerinden biri de. o
devrimci gengligin liderlerinden
Deniz GEZMIE'Ii. Her yrl Ankara
Kargryaka Mezarh$rnda Mayrs'rn
yrllarda

altrncr gtinti mezan bagrnda
arkadaglarr ve sevenleri O'nu
anryorlar. Bir rit0el olarak ta

mezanna sigara yaktp buakryorlar.
Bu ilk yllarda Birinci sigamsr iken

sigaralar olmug- (Gegen sene
tesad0fen. mezan, yanml€ ve
s6nmiig sigaralan g6rm0gtiim.

)

Tekrar Birinci sigarasrna ve
yrllara ait bir akrostige d6nelim.

tarafrndan

dtizenlenmig. Sigaranln safhk r-izerine

r

gdzlerini yuman e$itimci yazar ve
siyasetgi Mina URGAN'rn hayatta bir
tek sigaraya ahgmrg olmaktan

gerek!

gimdilerde lrlarlboro, Camel gibi

Kr.iltrir Bakanhgr yayrnlanndan

Y. izzettin GARI$

Ne dersiniz Sayrn Sabancr? Tiirk

gocuklarrnrn ve genglerinin
akci$erleri <izOrleniyor. Onlan
bilgilendirmek ve bilinglendirmek
BiR AKRosrig:

Devlet

iyi bir sigara tiryakisi
olmasrna ragmen a{abeyi Turan
BAHQELI'nin

simasryla Sahp SABANCI yaparsa
gok baganh bir uygulama olacafr

kadar

ve bcilgeleri kriteri egit

BaQbakan Biitent ECEVIT'|n son

ABD'de yaprlan benzer bir zamanlarda BALLICA siga-rasr
kampanyada Plihip Morris, 100 igtigini ancak evde igilmesi-ne
miisaade edilmediji igin siga-ra
milyon dolar harcama yapmrs.
Bence "Sigara ve Genlik" kitabr, ttiketimini epeyce azalttr$rnr,

kesin.

$u Agustos tayinlerine bir

dahil olmak
kamuoyuna

indirimle 300.000 TL. yani bir
Amerikan blend sigararun rigte biri

'Biz
Iggiler

gengleri bilgilendirmek amacryla bir
bir anlatrlmrg. Hem de gokuluslu

Rakrmz

sigara girketlerinin sigara sektcirtindeki stratejileri ve faaliyetleri . ne ve
agrk olarak yazrlmrg. Fiyatr ytizde elli

Nice
Cihan

Igin

Inletiriz-"

o

o (inlti tarihgi Cemal KUTAY'm 91
yrllft hayatr boyunca ai.nna igki ve
sigara koymadlgml,

r Bebek katili APO'nun siga-rayr
uyugturucu kadar zararh buldugu
igin igmedi{ini.

TIJTUN EKSPERLERi
DERNEGi

e0rrExi
Uzak kciyleri de vardr. yollan bozuk
oldugundan ertesi giin tekrar gidilecegi igin
yrlda bir veya

iki defa

kciyde kaldrgrm

olurdu.

Bu grinlerden birinin gecesinde

mispfir

budur, hadi hayurnr gdr.

Adam tekrar toparlanrp bir gey sriylemey:
yeltenirken ben tekrar ezercesine srkrstrnr

konugturmaya

ve

krzdrrmaya

gahgryorlardr.

Kendisine bakryorum, Dede hogsohbet ve

"Eksper bey,

bakmavrn

ulasry o:du.

Bu nede:.: T.e:-:.?:a.

kurtardrk Cr
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Tinfin Tekrwhji Mithendjsi

Meslekte soguk esprilerimle tantntnm. Bu
onlardan biri.

olavlar

huzursuzluk l aratryordu.

::

Yrl 1999 Kasrm ayr. Srndugr,ya bagl, anc:.

donemde Alaqam'da bulunuyorduk.

Eksperlikte ekicilerle trittin ahmlarrvla iloili
konularda sohbet geklindu konrguiuyorjr.
Arkadagrmrz A. Calip ALTIN (rahmetli) yriksek

sesle heyacanh ve atak konuEurdu. Ekicileri

aydrnlatmak amacryla elegtirir tarzda fikir
belirtmesi rizerine, ekicilerden birisinin gtilerek

gaka yollu; "Galip Bey, Calip Bey sen deri
ceketin altrna bir yastrk koyda vurduklarr
zaman pot pot etsinde fazla dayak yemeyesin,
demesi orada bulunanlan grildiirmriq, bizi de
derin derin drigrindrirmiigtri.

Tagova

ve

Kritahya'nrn
qevresinde

ttjtrin ahm

ve

satrmlannrn <jteden beri pazarhk usulti ile

(eJ

tutularak, etraftan

da

katrlmayla)

yaprlmasrnrn gelenek hatta tutku halinde
oldugu bilinirdi.
Burada Eksperlik yapmanrn farkh oldugu ve

piyasaya adapte olmasr igin yetigmesi
gerektigini dinlerdik.

Yriksek kaliteli bir tLitrinri triccann elinden
alabilmenin veya dti5Lik kaliteli bir tr.itrint.i de
bagkasrna kakalamantn (kcjtri mah satmak)

ve

kurallan
teknikleri oldugu, beceri
gerektirdigi ve guvenilir olmalan anlailhrdi.
Yine Eksperler arasrnda

bir dayanrsma
cirne$i olarak, orada ustalagmrg

Eksper-ekici iliqkileri sadece tritiin ahm-sabmr
ile ilgili olmayrp bunun drqrnda da yakrnlaqma,

ve

dostluklar

olugur.

Salihli de dcirt yrl arka arkaya tritrin tespit ve

ahmlarrnda qahgmrg ekicileri cjzellikleriyle
yakrndan tanrmrgtrm.

j,,

:i:::

meslektaslann;za ..:rgulanan baskr. yrldrrma,

samimiyet, grizellikler iqerir

A$a nigin konugmuyorsun. tLiturun:t oe

brlhassa

gorev i erinin degigtirilmesi vb.

Bu

kalmadr

tlaL*

"Hem kacmrssrn. hem de menle<e: b.:

:,:.._--a=

Bir iki tiq derken adamrn gricti

garesiz boynunu btiktri, tamam dedi.
Satrq iglemi bitmig, adam bir kcigeye gekilmi:
sessiz, drigrinceli oturuyor.

fiyata sattrn.

Ben yine,

:s:.

had

Diger ekiciler soruyorlar;

siz onlara

memleketi yine biz kurtardrk."

krncl, paruc:..r. az:.z:. :z-.2-.

;

hayrnnr gdr.

umursamaz bir tavula;

v:l.ai::a.,.aii.ar c3r

konugma flrsatr vermeden

Fiyatrn iyidir (gerqekten de iyiydi)

Devamla;

partili) secjm.er.e ::::::-a:.: s-:::
baqlallmrsUr. .\rca:: :.:-_:: ?..2s. s._ i:

gagudrr:

Kciyhiler, kcigeye oturtup ve Dede diyerek
ilgi gcisterdikleri yaqh birisine takrhyorlar,

"Eksper bey Dede Yunan iqgalinde askerden
kagtp arkadaglanyla daglarda kadm oynahp,
harag alarak yagaml$tu.,l

Yurdumuzda 19461950

bir ekiciyi

adam agztnr agarken bLitrin gticrimle eli:
srkarak duvara srkrqturyor ve tiitriniin fiya:

da toplanrr sohbet edilirdi.

onu

ANIIAR

gdyle anlatmrgtr;

Trittintine baktrgrm

kaldrgrm kdyde (Hacr Hrdrr) eve komsulan

I..IESTEKTE

(rahmetli) briyiigrimrizden dinlemistim.

Kendisi boylu boslu, griqlij kuvvetliydi ,:

agabeylerimizin aldrklarr kaliteli ve hesapli
trittinleri genq ve oraya yeni gelen Eksperin

partisine vermek; onlarrn almrg oldugu
dtiqiik tritrinleri de kendi partisine almak
suretiyle ona destek oldugu, moral ve
deneyim kazandudrgrm da dinlemigtik.
Pazarhk usultiniin nasrl bir tutku oldugun

uzun yrllar bu bcilgede gahqarak bu igin

gerqek ustasr olanlardan Nuri AySUN
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bir

beledivelik

ko.,

-

"Yenikdy"de tespitteyim. Tritrintin yog:- oldugu mahaileden. az olana laflayara.
qiderken. .a:

cir:_

::.as-_. 5ahcelerdeki t:,

tuk armut agacl da bundan :as:lini aldr. E :
deyim vardu. "kciylti milleti cahildir, :-:
ariftir." Me(er bizim laf, gidecegi yeri bulmus
Biraz sonra bir ttitrintin bagrnda, bir tabaf
igerisinde soyulmug, dilinmig armut ikran:

edildi. ikram sahibini gdsterdiler. iki kap
sonra, tiitrinlerini kaprsrnrn drErna sermi:
aynr titizlikle bakrma hazulamrq bir hanrm
Biraz heyecan, biraz mahcubiyetle kaprsrnrr
onLinde sahnrp duruyordu. Endige edilecek
bir Eey olmadrgrnr belli etmek iqin bir qeyle:
soylemek zorunluluguyla;
-Bacrm, armutun en iyisini kestin degil mi?
Dedim.

-Vallahi en iyisi, sen de trittinlere iyi bak
Dedi.

-$una bak yahu. Armudun iyisini kimler yer?
Sen eksperi ayr yerine koy, bir de tritrinrine

iyi fiat iste. Deyince, kadrncagrzdaki telag ve
pigmanhk kangrmr ifade gcirtilmeye degerdi.

F
TUrUN EKSPERLERi

ornHEGi
aULrEHi

YAPRAGIN

Dqsu

Yegil, bir srzr topragrn ba$rrnda
Sabahrn rgrgrnda gakrh bir uyku

Aqsa gozlerini

I,

t

Arasalar kor duyguyu
Umutla, aqhk birbirini
kucaklayacak:
ilkyazla tomurcukta sogtt qubugu
Krrsan su verecek ozr.inden
Vursan da krnlmryor aghgrn korkusu
Bciyle yeEeriyor

Kanncabagr gibi kulaklanyla trituin
Srzlayan yerinden gatlayacak

topraktan
O tutulmuq yannlannr
Tagrnmaz bir qocuSu

kucaklayarak.
Qam Ormanlarr evlere gok yakln
Ilgrn kokar dereler yaz boyu
Qekilir derinlere
Serge parmak kahnhgrnda suyu
lgmeye egilince
Bir yudum bile kalmaz
6gle sulan dcjkrliltir
Grinegin kazanrndan
Kil kokan saglarda
Burdur iqi oyah yazmalar,

D

LiELimlenrnis sesleriyle
Yrrtarken boQazlannt
Tiltin crplakiigll'la gundLizlere
CcGr.: r'c1 ah:.
.{raLar aOuiu s0tleini emzirmek iqin

iqimdeki ulu dafrlara ta€rsam
umudumu,
Yontanm grkamadrgrm tepeleri
AEamadrgrm kayahklan dr,iz ederim
Olgun bir qrban bagr gibi

O Coganrn sonsuz tadt
Damaklan r okla1'an hrtlnast

Dagrtrrrm topragr;
Qocugum,
Kucagrmrn gr-il demeti
Nergiz srinisri su yolumdan akrp
gelen
Gonip de beni
Havalanan serqem
Korkma canrm;
iqimin serin yeli, gel dindir slzlml;
Dolgun memelerinin dag kekligi

.Acilar birikil'or gecelerden
Tut0n y'e5ili tatlan iqirerek
g6zlerinin bahna
Da$rhr esintilerle, zamana.
Srrtr gocuklarla gtil bahgesi yaghlar

Tozlu yollarr agar
Ayaklannda tarlalarla ot kokusu
Egilip egilip baflar saglarrnr ardrna,
Boynu biiktik diigiiverir bagt
Uyuyan gocuklann;
Yollara yollara do{ru bakrglarr
Egilip srcak bir srrta dolru
Qrplak tepelerin ardrndan
Rengini yitirmig gelincikler
Solgun papatyalar
Dag laleleri
Analar
Geng kzlar

Tomurcuk gocuklar
Emerken toprak stittinti
Soguk bir prnar gibi terleyerek

Karanfil degil

Ttittin gecelerinden geger,

Papatya, kekik hig degil
Kokardr ytizr,intin iki yanrnda oyalar;
TritUn bir akgam konuSu
Yan yatrrrlmrg gapkanrn altrnda

Qocuklarr dogurmadan
Sancrlarrnr griltigrinde saklar
geng klzlar
Bilirler,
Kadrn olmayr

Badem dudaklara bakar
Kara bryrklan;
Uyurken yataklann altrndaki
ambarda
Ytizyrlhk dostumuz
Akrl ustamrz
Dert yoldagrmrz
Sarr bagaklardan olma

Albakrgh bugdaylar;
Elimiz varmaz
Su deSirmenlerinde un edip
Kavurniaya;
Agrh tritrin girmeden geceye
Genq kzlanmrzrn koynuna
Srzlamaz toprak

Tritrin;
Yegil tende grrrlgrplak.
Sancrh gocuklar yatarken
Anasrz gocuklar, kundaklarrnda;

Do{ada sonsuz aqan qiqek
Srzlayan memeleriyle bekleyecek,
Cdzlerimin iqinde
Boy verirken yeEil kavaklar
Trmaklanna dek
O opuqle. k0cricuk dudaklann
opu5tiyle
Anada olsa titrerler.

Sekiver kucagrmdan,
lginde briiyrittrigrin ttittinleri yutan
tezekler
Senin kadar.
Bagrmdaki oyah ttilbenti tutugturan
Qrinegin altrnda
Sen anamrn srrtlnda btiytiyen gocuk
Gegmigle gelecek yan yana
Gdrtinttisriz iri bir qah dah gibi
Srnlr tagr kadar suskun
Toprak kadar srcak
Gel canrmrn prnarlannda oynayan

sersem
Kara grihlim, esmer krzrm.
Geceleri yorgun bedenimi sanp,
dtiglerine girdim.
Elleri nasrrh bir erkegin
Gtil kokan tenine,
Srrtrmda degirmen taqr kadar agtr
Su yollan kadar kolay grinler
Akrp geqerim onrinden
Dr.iqmez bir sevda trirktisii
YaElansan da dilinden;
KtigLicrik gocuktum
Anamrn son kestisi, el ulag evimin
Ocak baqrmrn kalayh bakrr bardafr
lgimdeki sular srcacrk

Demircilerin ahnteriyle
Karanp soguyan.
Ucunda topragtn srztslnl
Otlann, qiqeklerin aclslnl taQlyan

Ya$murla dolu bulutlarrn
ASlasam yedi prnar salardr sulannl
Grilsem qrkartmadaki
Kekligimin dili gciztilmrig
Bciyle bir mevsimde kil kokan

Qapam;

gecelerde

Bilegimin gricti yetip
Seni gcimsem otlann kcikt-ine
Sarsam topragr

Kara saglahn cirtilmrig;

Inletsem;

"Yosun tutmugor garam" isimli giir kitabtndan

Usta iEi:
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Asrm OzrfiRK

DERNE(ii

-

BULTENi

agmalannr kimse krnayamaz.
EEer,

bu

insanlanmrz gerqekten ,Jru,

gcirmriglerse onlara yardrmcr
olmak
hepimizin gcirevidir
Nitekim,.,biz de "Qiftgi Dostu,,
k69e_
mizde r-ilkemizde her yrl sigaradan
,t99 .b'".kiginin cildugu ve 2 milyon
Ktglntn cte hastalandl$r halde,
neden

BASINDAN

oava aqan olmadrgrnr kac

kez

sormuqtuk... Ama, ilk tazminat
da_
valannrn TEKEL aleyhine aglacafr_
nr akhmrzrn kenanndan bile geg;

tEgtqElER

memigtik.

Qrinkti, Amerikan mahkemelerinin

insan saghgrna zarar verdi$i gerek_
gesi ile tazminata mahkum
ettigi
sigaralar r-ilkemizde 14 yrldan
bJ

resmen, 30 yrldan beri de kagak
olarak satllrrken ilk tazminat dava_
larr neden TEKEL sigaralan aleyhi_
ne aqrhr anlamak mtimkOn degil-

dir...

Ha1'd.i or le oenx
Ee,.6l dft.elrn.

TEKEL,in BASINA
OYNANAN OYONI.AR
Us0fii
Trirkiye'de son yrllarda geytarun
bile
akhna gelmeyecek otuytu, yugu_

nlyor.

12 Eyltil'den sonra gegitli

Dllglter verilerek cince

gcizden
,,Ozel__

legtirme" adr altrnda sahldr.
Ama,
_yerli ve yabanct girketlerin
gcizti TEKEL,de idi.
errnku, TEKEL
bUyUk
kazang
kaprsrydr.
H;,
_bir
cizel sektcjrr.in eline gegtikten
sonra
darphaneye dcjnebilirdi.

Bugr-ine kadar TEKEL,in pargala_

yasa engeline takrldr ya da
kamuoyunda olugan tepkileri

karqr "Toplu sigara davasr,,agrlmasr
igin kampanya baglatmrg.

Vakrf bagkanr Ubeyt Korbey,
sigaradan ma{dur olan ve doktor

vakfrn asrl gcirevini unutarai,
insanlan zehirledigi ispat edilmiq
yabancr sigaralan adeta
nuyor... Vaklf bagkanrna "uur_
gcire,
yabancr sigaralar aleyhine lava

yurttagrmrzrn yerli

sigaralardan saShklarrnr kaybetti-kleri

gerekgesi ile TEKFL aleyhine
tazminat davasr agmasl, TEKEL,e

gdz koyanlan yeniden harekete
gegirdi. Milyonlarca r_ireticiyi
ve
triketiciyi koruyan bu dev devlet

zrn TEKEL aleyhine tazminat
davasr

Sigara ile Savaganlar Vakfr ile Ttike_

ticileri Koruma Derne$i, TEKEL,e

edeceklerini ilan edivor.
Daha da acrsr, bagrnda bulundudu

aqamadr.

kuruJugunu gcizden dtigrirmek
igin
bundan daha iyi frrsat olamazdr.
StnlT_l1n zarar gciren yurttaglanmr_

Halkrn sa$hfrnt ve haklannt koru_
mak igin dernek ve vakrf kuranlann
bu konudaki tutumlan oldukqa
dri_
qtindtinictidrir.

raporu ile kendilerine bagvuracak
tiryakilerin davalannr ricretsiz takip

narak satrlmasr igin tr-im girigimler
ya

Bu a1ada, 2

ler, neden yabancr sigaralan savun_
mak ve onlan temize grkarmak igin

gayret igine girerler?
devlet

kuruluglan; kamuoyuna yalan yanhg

dtigtirtilmek istendi. Sonra da

kadar b0)'ut0l0r?

Hele. sigara ile savaghgrnr ilan
eden_

agmak igin henr-iz erkenmig. Zira,bu

sigaralann resmen ttiketimine

,

baglayah 14 yrl olmug...
Peki... 14 yrl, sigaradan zehirlenmek
igin yetmez mi?

!U1Vt Korbey, yabancr sigaralann
Ttirkiye'ye 30 yrldan beri kacdk
30

Amacr nedir?

Ya... Trjketicileri Koruma Derne{i

Bagkanr Mehmet Sevim,e ;

demeli?

Sevim, TEKEL'e dava agacaklara

destek vereceklerini sciyft-iyor.
Ama
Ingiliz, Fransrz ve Amerikan

sigaralanndan zehirtenenler igin
bir
sciz etmivor...

tek kelime bile
Neden?

Bazr yetkili kigilerin bu konuca
yapilklan yorumlar otdukga ilginq.

lstanbul milletvekili ve Lski

bakanlardan Brilent Akarcah baktnrz
ne diyor:

"Amerika'da da r.ar.r kazananla:
iddjalan:t s:gara sirketlerinin siqara
:ite-r,'r::.. :zenciirmek iqin aqtrflai

.-eFiraitl kampany.alanna davandrrd.

Pen.. \eden TEt{El_ aielhrn€ oian
geiigrneie: !,en Sog0 btretecek

Sadultah

olarak sokuldugunu bilmiyor mu?

Bilmiyorsa bu iglere neden girmig.

r--:.a l_:rc; e'de TEKEL'in
Lciyle b':

Ka::ipa:\'as; r.ok. Ancak. dava
konusu vaoancr sigaralar olursa
belki davayr kazanma ihtimalle:artabilir. Qrink0, yabancr sigara
firmalan cizettikle l9g0 sonrasrl:.
yogun olarak reklam kampanyas

agtrlar.:."

Eski TEKEL Genel Mr.idtini Orhar
6zet'in yorumu ise gciyle:
"Amag yerli sigaralarrn, vabancr
sigaralardan daha zararh oidugrn,
yay.maktrr. Halbuki, yabancr
sigara_
rar lnsan sa$h$r agrsrndan
cok daha

zararhdrr..."

Bize gcire, tazminat isteyen hastala_

rrn drgrndaki cizel gayretler, TEK_
EL'in cizellegtirmek iqin yr-initr.ilen

kampanyalarrn bir

paiga_srdrr.

Amag, TEKEL'i yrpratarak sabsrnr
kolaylagtrrmak ve sonugta da Ttirk
tritrin sigara piyasalannrn yabancr

girketlere kalmasrnr saglamaktrr.

Nitekim, cjnceki grin Cumhurivet

gazetesinde Banu Salman imzasiile

Yaytmlanan "TEKEL Vurgunu"
baghkh haber, TEKEL'in b-agrna

oynanan oyunlan br-itrin ayrmillarr
ile ortaya koymaktadrr.

Banu Salman'rn haberine gcire,
1980 yrhndan bu yana TEKEL,i

pargalayarak satmak igin baslatrlan

gahgmalar artrk sona ermek

rizeredir. Eger, hLikrimetin bu
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TUrUN EKSpERLERi

oenruedi
eULreHi

konuda hazrrladrgr yasa Meclis'ten
gegerse hem Tuirk Ekonomisi Biiytik

bir yara alacakttr. Hem

de

milyonlarca tr,itrin tireticisi aqhga
mahkum edilmig olacaktrr. Ttirk-ls
Cenel Sekreteri ve Tek Crda-is Cene.

Bagkanr Hr-iseyin Karakoc un

TEKEL'in parqalanmasrna

ka:s_

koydu$ tavlr umut vericicjir..

rrirrincrilen

Cumhurirtt

Mehmetgakir 6rs

Zor ve zahmetli iEtir tut0ncrtlOk...
Trittin kokusu insanrn cigerine iqier...

Tarlalarda tritrinri yetiEtirenlerle.

yaprak tijtuin

atcilyelerinde
iqleyenlerin ve sigara fabrikalannda

sigaraya dcinuigttirenlerin yazglsl
ortaktrr...

Yr-izleri tttrin sansrdrr onlarrn,
yr-irekleri de "tritrin ve tr,ittincr-i
ytre{i"... Son ylllarda darbe tisttine
darbe yiyor tr.itiincr-iltigrimr-iz. Ulusal
tuittin kurulu€umuz Tekel'in ve ulusal
sigara markalarrmrzrn tizerinde,

f.

uluslararasr sigara tekelleri dcinuip
duruyorlar. Trpkr, avrnrn tepesinde
dcinenip duran akbabalar ya da
avrna hamle yapmaya hazrrlanan
atmacalar cirnegi... Briytk kentlerin
igliklerinde tritrin igleyen, sigara
saran ellerin sahipleri; gimdilerde,
tLitrindeki "cizellegtirme"nin kendilerine ve dlkeye neler getirip neler
gcittirece$inin hesabrnr yapa
dursunlar; bir darbe de r,ireticilere
geliyor. O gileli, yazgrsrna ktisktin
ttitiin rireticilerine... Tdtrinde ekim
alanlan daraltrhyor. Tr.ittjncr..inrin
yedigi darbelere bir yenisi daha
ekleniyor. Son darbenin adr. "kota
darbesi"..l

Ege Bcilgesi, kaliteli ttittinrin
yatagrdrr, begigidir... Dr_inyanrn en
kaliteli tritrlinleri yetigtirilir Ege'nin
krrsahnda, taban ovalannda... Ttittin
ekimiyle ugragan insanlar kolay

kolay bagka igle

ugragamazlar.

Trlitrin 0retimine uygun arazilerde,
baqka rirtinlerin yetigtirilmesi pek
mrimkrin degildir. Sciztin cizri, Egeli

ttittincrinrin ttittine "eli mahkum"dur!.. Hrikuimet aldrgr bir
kararla ttittin ekimine srnrrlama

getirdi. Ege Bolgesi de,

bu

iretilen ttittinlerin de ahm

drgr

krsrtlamadan olumsuz etkilendi.
Bakanirklar arasl Tiitrin Kurulu,
200i y'rlrna ait ttittin tiretim
xontenjanrnr 125 bin tondan 95 bin
tona indirdi. Kontenjan drgrnda

prrakrlmasr kararlagttrrldr. Manisa
Ziraat Odasr Bagkanr Nuri Sorman,
karan ve uygulamayr, "Qiftginin
idam fermanr" olarak yorumluyor.

Kimileri. "Ne yani srnrrlama
getirilmesinde sonra ttitr-inler
vakrlsrn mr?" diyerek "Kota"yr
savunuyorlar. Sorman da bciyle
dr-t5[nenlere kargrhk olarak, "gegen
yrl Ege'nin kotasr 120-125 bin ton
civarrndaydr. Burada r-iretilen

ttjt0ntin yrizde 99'u ihrag edildi. Bu
kabul edilemez kararr, hriktimetin
gozden geqirmesini istiyoruz" diyor.

Trittin olaylnln bir bagka garplcl
gergegi, yerli trittine kota getirilirken

tritrin drg ahmrntn, yani tilkemize
yabancr ttittin geliminin giderek
artmasr... Bciylece, yabancr tr-itr,in
Tr,irk tuit0nr,inti tarladan kovuyor.

Hani "Dajdan gelip bagdakini
kovmak" derler ya, trpkr o hesap!..
Bu kez yabancr tr.itr-in, yerli trlitrjnti,
Listelik kendi yurdumuzda,
tarlalanmrzda alt ediyor. Buna
benzer ya da parelel bir srireg de

sigara markalan, ulusal sigara
markalarrmrzr piyasadan siliyor.
Ttirkiye tiitrin drg satrmrndan elde
ettigi gelirden daha fazlasrnr, trittn
drg ahmrna harcryor. Bu geliEmeler

kota trittin drg satrmrnr bile kargrlamaktan uzak. Ege Bcilgesi tr"itrin drg
satrmrndan yrlda 500-600 milyon
dolar gelir elde ediyor. Son kararla
ttitr,in drg sattmlmtz tehlikeye
atrhyor.

Soztin 6zti, ttitrin igi riyle bir
"Muamma" ki, anlayan beri gelsin!..
Ne yaprhyor, ne yaprlmak isteniyor,

gcizebilene agkolsun!.. Tabii bu

arada

olan

tritr.inrlimr.ize,

tritrinct-iltigiimrize ve bu igten
ekmek yiyen milyonlarca rireticiye
ve gahqana oluyor!..
Yeni Asu, 19.10.2000

TEKEL VORGqN(]
Hrikrimet, gegen yll tek bagrna
devlete 817 trilyon lirahk gelir
getiren TEKEL'i satrga grkarryor.
TEKEL, 1999 yrhnda devlete vergi,

fon ve diger yiikrimh-iltiklerinden
toplam 817 trilyon katkr sagladr.

TEKEL'in 2000 yrhnda saglayacagr
katkrnrn da 1 katrilyon 748 trilyon
liraya ulagmasr bekleniyor. Toplam.
5 milyon kigiyi ilgilendiren TEKEL'in
1999 yrh hasrlatr 1 katrilyon 108

trilyon lira ve 2000 yrhnda da 2
katrilyon 200 trilyon lira hasrlata
ulaqacagr tahmin ediliyor.
Trirk-ig Genel Sekreteri, Tek Grda-ig
Sendikasr'nrn Genel Baqkanr

Hr.iseyin Karakoq, hr_ikrimetin
TEKEL'i yabancr ve yerli cizel
sektcjre satrgryla Tr-irkiye'de tritiin
sektcjninrin qokertilecegini, 450 bin

nasrl olur da ttittinrimtiz ve tritrln Ireticisinin yok olacagrnr
ttjtunctmtizUn yaranna bir bildirdi. Bir sigara paketi
500 bin
gelisme)'mis gibi y'orumlanabilir 1'a liraya
satrhyorsa bunun 300 bin
da kamuoyuna d1.le sunulabilir. lirasrnrn devlete vergi ve fon olarak
dogrusu insanrn aklr almryorl.. dcindLigrine,
TEKEL'in
T0tun Eksperleri DemeQi Bagkant dzelleqtirilmesiyle
gelirin yok
bu
Ahmet Hamdi G[mug. kota olacafrna dikkat geken Karakog,
uygulamasrnrn 1994 yrhna gokuluslu girketlerin, iyi bir
pazar
uzandrgrnr. sonra 1996 yrhnda, olan Tr-irkiye'yi
gegirmek
ele
ANAYOL h0ktimeti dcineminde, istediklerini sciyledi.
geligigrizel bir kararla tilmden Karakoq,
htikuimetin grkarmayr
kaldrrrldrgrnr anlattyor. Ctimrig'e planladrgr
yasa tasarrsryla,
gcire, cinceki donemde Ege Bcilgesi
Ozellegtirme ldaresi'ne TEKEL,i
tr-it0n kotasr 120 bin ton vermeden Devlet Bakanhsr
dolayrndaydr. $imdi son kararla bu nezdinde
anonim girketlere
rakam
95 bin tona indiriliyor. Oysa

Ege Bdlgesi'nin tritrin drq satrmr 100
bin tonun tizerinde. Yani, belirlenen

dcinr"igttirerek satmayr planladrSrna
dikkat gekti. Bu tasanyla "pek gok
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salqncah dunun. oluEaca$ru belirten

Karakog bu sakrncalan

g6yle

sralad:
- Bir paket sigara 500 bin lirava
satl5ror. Bunun 300 bin lirasr vergi
olarak devletin kasasrna giriyor.

Bunlar 6zellegince devletin kasasrna
giren miktar azalacak.
- Desteklemeler kaldrnlacak. TEKEL.

TUtrin Eksperleri Derneli ve Tek
GrdaJg olarak mricadele edecegiz.

-

B hissesiyle gahganlara,
kooperatiflere, ekicilere pay
verilmesinden s<iz ediliyor.

Kardemir'de iEgi hisseleri vardr. Kac
kiginin elinde katdr? philip Mdrris,
y0zde 2O'sini alsa, bir sermaye
artlrrmrna gidecek, siz artrrrm

desteklemeleri kendi btinyesinden yapamayacaksrnrz,
elinizdeki pay
yapryordu. Ttitrin ekicilerinin. son ktigrilecek.
Yada cazip bir gey vlrip
derece zor duruma girece$i apaglk ellerinden
tek tek kapacak.
ortada. Yabancr girketlere - Philip Morris
igin Trirkiye gok iyi
verildiginde de sigaralar belki aynr bir pazar.
Qokuluslu girketler
isimle, 2000, Tokat ismivle drinyaya hakim
olmuElar. Srra
iiretilecek ama yrizde 100 Trlrk Ttirkiye'de.
Reynolds,
British
tUtrinti kullanrlmayacak. yrizde 70 American
Tobacco var. Elini
Virginia, yrizde 15 Burley, yrizde 15 gekmesi.
O zaman TEKEL cizel
Trirk tritrinii kullanrlacak. Bcivlece sektcirle de rekabet
edebilir.
yabancr ttittine kayrE ortaya gkacak.
Cumhuriyet, 25.O9ZOOO
Virginia trit0nrj rjlkemizde belli
miktarda riretilebiliyor. Trirkiye'de
firetilen trltiin oriental. B6ylece Bakan Yiicelen'e suglama
yiizde lOO Tiirk uitiinii kullarummn
TEIGL'den sorumlu Devlet Bakam
kalkmasryla 5OO Hn UiEin dsicifnir
Rqffi Kazm yrfcekntn, n
450 bini yok olacalc 4 ki$[k bh de
yaErdafi
€ilu ll*an yrictleu
rizerinden 1 mi[on eOO bh ld$ifrr
dfqfalr
en
brydr.{gnra ilreticid
igsiz,

agsz kalmasl demefrHr- QiftSileri kargrlanna atmamak isin
:T'nt'[",i 6zellegtirmeyecegim' diyor.
lggileri de yumuEatmak igin yeni

istihdam

saglayaca klarrnr

sciyl0yorlar. Bitlis Sigara Fabrikasr'nr
kapattrlar diyelim, gel lstanbul,da
gahg diyecekler. istanbul'da nasll

gegimini saflayacak?

Tabii

gelmeyecek, istifa edecek. Bdvlece
kendiliginden tasfiye olacak. is"irliL
alabildigine baE gcisterecek.
- Ege drgrnda, DoSu, erineydogu ve

Karadeniz'deki Ttirk t0ttinti tama_
men gidecek. Satamayacafr t0trinri
tiretmeyecek. Zaten kotayr her yrl
daraltryorlar. Tritr.intin alternatifi yok
ki. TUtiinrin alternatifi pu.,"u.d,..
Pancarda da kota var. Bu kota zaten
pancar ekicilerine yetmiyor ki.
Btiytik bir kaos yaganacak.
- Bizim <inerimiz, TEKEL'in
modernize edilmesi ve siyasilerin
elini gekmesi. O zaman TEKEL <izel
sektcirle de rekabet edebilir.
- Yabanq girketlere peEkeg gekmek
igin anonim girket haline geUrmeye
gahgryorlar. Ziraat Odalan bir enigtesi
agmalannr kimse kmayamaz. Eger,

Philip fionis'in lgel bayisi oldu-

Fazilet Partisi Genel

bir siyasetginin, mrigterisi
girkete almasr siyasi

20 giinde bayilik
Bekaroglu, Yr.icelen'in oglu ve
enigtesine ait "Hakan pazarlama
Ltd. $ti." adh Eirketin 28 Temmu

2000 tarihinde ticaret

ilan edilerek resmen
kuruldu$unu ve kurulugunun
r.izerinden 20 grin bile gegmeden
Philip Morris'in bayilifini aldrgm
anlath. Bekarojlu, milyonlarca
dolar teminat verecek durumda
olan ve gok daha grigli.i sermaye

yaprslna sahip girket varken

Levent Serpil'e 53. milyar lira
bir girket kurdurarak

Philip Morris'in bayili{ini verdirdi{ini

belirtti. Bekaroglu, "bilindifi gibi
Philips Morris, TEKEL'in yurt
igindeki ve yurtdrgrndaki en cjnemli
mr.igterisidir ve kurumun kaliteli

tritrinrinrin hemen hemen hepsini
almaktadrr. TEKEL'den sorumlu

devlet bakanr da Sayrn Rtigtri Kaam

Yr.icelen'dir. tiltedeki britrin tritrin
ahm satrmrnr yetkisinde bulunduran

bir yetkilinin, bir

bciyle

bir bayiligin TEKEL,den sorumlu
bakanrn 20 yagrnda tiniversite
<igrencisi ofluna ve ekonomik
srkrntr igindeki enigtesine
verilmesinin iyi niyetle ba{dagma-

dgm

belirtE-

YcdAs,

l&lO200C

BENiM OGL(IM DA

Rrigtr.i Kazrm YUcelen'in

sermayeli

sicili

gazetesinde

enigtesi Hasan Levent Serpil tarafin
dan kurulan Hakan pazarlama adlr
girkete, sigara girketi philip Morris'in
Igel bayiliginin verildiSini belirterek
konuyu TBMM gtindemine getirdi.
Bekaroflu, Yiicelen ile ilgili iddialar

cinergesi verdi. Bekaroglu, Bakan
Yr.icelen'in 1980 dogumlu oglu
Hakan Yiicelen ile enigtesi Hasan

rn]

kadar uyugmaktadrr?" diye sordu.

Sicena SATABILiR

konusunda, BaEbakan Btilent
Ecevit'in yanrtlamasr istemiyle
Meclis Bagkanh{r'na bir soru

etikle

ekonomik ve sosyal egitlikle

Bagkan

Yardrmcrsr Mehmet Bekaroglu,
Yticelen'i, oglu Hakan yricelen ile

ko

numundaki uluslararasr bir girkelil
bayiligini olluna ve enigtesine ai!

Tekel'den sorumlu Devlet Bakaru

ollu

ve

enigtesi sigara rireticisi philips

Morris SA'run lgel distribiitdrhigrinu
aldr. Bakan Yricelen, oglunun philip
Morris'in distrib0t<ini olmasr konu-

sunda kendisine ycineltilen soru
cinergesine verdi{i yarutta, "Bakan_
lann yakrnlarrnrn ticaretle u$raEmasma hig bir yasal engel olmadr{rnr"
sriyledi. Yricelen, oflu ve enigtesinin
yeni igi iqin hig kimseye ricacr
olmadrSmr belirtti. Fp Genel Baskan

Yardrmcrsr Mehmet Bekaroglu,
Yricelen'in ollunun yeni igini soru
cinergesiyle TBMM grindemine

getirdi. Bekaroglu

cinergesinde
Yr-icelen'in oglu Hakan yricelen ile

enigtesi Hasan Levent Serpil'in
kurdufu, Hakan Pazarlama LTD

girketinin 20 grinde philip Morris'in

Igel distribUtcirh.igtinti almasrnrn
siyasi, sosyal ve ekonomik egitlikte
ne kadar uyugtu$unu sordu.

siyasetginin,

Hiirriyet, 26.10.2000

."-.'"-.

rUrUru exspenuni
oenHeGi
eULIENi

TEKA Puro: Dafrtrm Bizde

19 Temmuz 2000

tarihinde

gazetemizde yayrnlanan "Tekel-K0ba

purolannt Pogep AQ dajrtacak'
baghkh haberde firmarun beyanatnn

gergegi yansrtmadrgrnr b€lften
TEKA Puro dretim ve Ticareti A$
Ycinetim Kurulu Bagkaru Hilrrnet
Doydum, yaph$ agklarnada gd1lb
dedi: "TEKA Rrro 0r€ftn ve Tlcarct
AS, Krrba ($atec Ftrnras) re Tekel
ortakhfi ile kurulmug bir $kefiir-

$irketimizin Oretecegi puroLar
yurtiginde Tekel Genel MiidiirhiStiniin da$rtrm a(irndan,
yurtdrgrnda ise Habanos S.A.'nrn
uluslararasr da$rtrm a$rndan
yararlanmak suretiyle pazarlanacaktrr."
Diinya,01.62flX)

olugturdugu ifade

TEI(EL'den sigarayla
sav'a$anlara ihta rna me

Tekel Genel Mridrini
Al6ay,

Mehmet
televizyon programlannda

Tetrel OrOnO sigaralan gcistererek
haksu rekabet yarattrklan,

kamuoyunu yanrlttrklan

gesiyle Sigarayla

Vakfr'na (SSV)

edilen

ihtarnamede, "Kurulugumuza kargr
haksu rekabet yaratan program-

gerek-

Savaganlar
noter kanahyla

lann bu ycinriyle durdurulmasrnr ve

sigaranrn zararlan konusunda
kamuoyunun bilgilen-dirilmesine
y6nelik hazlrlanacak programlarda,
kurulugumuzca r.iretilen markalann
kullanrlmaya devam edilmemesini,
aksi halde soiumlular hakkrnda

ilrtamame gekti. Akbay'rn imzasrnr

idari ve yasal yollara

tagryan ihtarnamede, SSV'nin,
s!1ararun sa{hfa etkisiyle ilgili
olarak haarlayrp televizyonlarda

SSV Bagkanr Ubeyt Korbey de,

yayrnlattrSr programda, sadece
Tdrd'e ait Samsun ve Birinci marka
sitaralann gdsterildigi belirtildi. Bu
iki sigaramn bu gekilde takdim
edi:lmesinin, kamuoyunda sadece
bu ma*a sigaralann insan sa{hgrna
zararh oldufu yolunda yanhg kanaat

bagvuru-

lacaSmr bildiririz" denildi

hazrrlanan televizyon programrnda

Samsun

ve Birinci

sigaralarrnln

kullanrlmasrnrn tamamen tesadtif

oldujunu savunarak, Tekel ve diger
sigara iireticisi firmalara ihtarname
g6ndereceklerini ve dava
agacaklannl agrkladr.
Yeni Binyrl, 13.09.2000

rurul

exspeRteni

cak son zamanlarda, zararh

madde_ etkileyen kimyasallann
lerin spesifik olarak urumf_uJ,
cinemli :
il;
tantmladrfr ortaya grkryc:
veya ortadan kaldrni-J"]"t;;^: ffiInnrn
tizerine Sigara tireticileri tangimaddele:'
gatrgmalaryogrntur,ftl-ast
sagltgr etkiledisi u.Jft,.-urur,.

Tij;.in du;;;;,ffi|kronik r,u,tur*'r'u.-

J

::mfk_l*;
igird"i; ;oiJ;
"iI;;,::,.*
maddererin nu",i r,ul,.;::;',;,::l ::'Ynuvll
v'az yr.ize gerdi,
'
;:;;;"ffi ;;,?;:" :'H:HT i"r#: ;m:" ;:T,tT-+tili,,L,
kanrtlanmrg, ancak duman

YABANCI

BATINDAN
sEgtvlELER

Bu zorrufun nedeni,

LH::il.,r,,

::,H,j':::,ffij1'"Hff

dumanr
.,:L::
madde_ J"'lruftu"ugr ycinrinde.
lerin etkileri liiinirior
Bu mantrklr
.an_cak asrl harekette itk hedef, bu zararr
problem,
tr.itr-in

yaptsrnrn karmasrkldr.
Bazr

duman igindeki

b, -]Jir"n"

maddelerin etkilerinin nasrl
oldugu
nun qdzrimri
yrrrarca sisarayr.zararir

azaltrimasi.

yapan

fr:::,,ff:ff,:#"i:il:f?"..
i,L..ounu. razr ve parsa
ffi:i:,if.i'"Y:-T,i1e'uu
-i"il#,
razr dir.
guvenli aynlabilir.. eu.qu
-on

oiacai<u. Ancak
h rc b j

r

m

ad
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our,nuru

i.- o,

Jffi
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vot'nau- ui'

son,a

;ir

::l*;,,l",ltit

doz konusu

i$a"J', j:lT

?:,ij;*i,,i:

aragtrnldr. Ancak uu tonuaa
Ja
herhangi bir bulguya rastlanmadr. ;;;1.", oksijen, karbon dioks:
karb
Etki eden dozun-ciisr.im,i
t":Tf:_

,o..

.sor.
QrinkLi halk gok genig bir urunau

sicARA DqMANT <izenine...
Yeni sorunlan agmak igin,
Tr,ittin du-

manrnt daha yakrndan tanrmak
her

zamankinden daha fazla
cinemli...

Tiitrin dumanr ashnda

gUnden daha fazla cinemli.

gcinindri_
SOOO

a"n

fazla maddenin kangrmr
olan tUtrin
etkisi
rizerine
flllnrnrlsagtrga
f_

ltgmalar, 50 yrldrr devam
ediyor.

Sag_
hk tizerine etkisini azaltma -gul,g_l_

lannda, temel sorun Uu
maaaeierin
ve bu maddelerin etkileri.,in

tu-

oiu_

Grivenli

sigara riretimi konusundaki
.
basrng her zamankinden
fazta. Mah_
kemeler yanrnda, hriktimetler

de siga_
ra dumanr maddelerinin aragtrirl_
Son yarrm yr.izyrtda ise,
T:]liistiyor.
uzenne
odaklanan

konu, nikotin ve

katran miktarlannrn azalhlmasr,

an_

;j#:#:f-'+"fi*

u'gi.i,E,n,n %r0,dandaha
az

bir k.:
;:";;
i"rr.."o]ir?;#11,"::i-iJ ll;;
ilrn""u ;;;;,..

getrefillegmekte.

rak bilinememesi.

iu

kimyasallara maruz talmatta.
iiavJ
otarak etkiri doz kisirere gd.u;;
de{igmekte ve briytece

:

il

*'
*r".
o
u
rt:,,:li":ru r":::.ffi : :i Ti,"j:
,111 :
"
dumanrn
_1y-",... :lsaghk r-izerine
etkisini -Jil"tu.inazaltrlmasrgah$malarrn.
degigtiriyor' Ay'ca u^*r
genetik orarak' duman ,in,unru. ;"t* baEramaz, uu iuri..,i'rgi,.,a"k
kaynakrr orJi muaaete.in
spesifik orara|.
hastahklara yakalanma riskini
daha
zorlu$unu
fazla tagryor
anladrlar
"r"f,,f,
,. Tu:tn'n
ru,,:r 2u-un, iserisindeki baz,
3:.JJ:ff'",:,1ffi"ff:r,.:f,:T

"

:

I:

maddelerin saghgr olumsuz
il"_
insan sasrrsrna er:
djgi saptanm,g."ii,
"tt
dorayr,
,ur,u' ?1u,,tkle
zararh oldugu dtiErintiler:
""uupten
sigara tireticileri insan
saShgrna en
pargacrklannrn ve katranrn
zarar' olarak bilinen U, ,,.,.-uja.i".ln dr-'

il;

il,i"
gahgmalan baglatrldr.
Ku,tutt oranlntn azaltrlmasrnda
Qahqmalar, tr.ii.in"ir-rnr r.i-.,-,ttt"ln
metot,

azaltrlmasryla

uEragryor.

ilk

1e;0';;;. serr.iroz
s000i1:il:ffi- ::Jqt:rlh
Bunrann-sodu eser dere_
,"T,,::
_;il:,,H:"l;;;:. rrTnj',
-

srnr orusturd,.

bulundu.

;:' :ff:ff ;j:HJi:** Hil:".
1if,j,F
cak
bitim uaumru.'aunu
hu""u" u_

letlerle bulunan madrteterin

"

"

k a tra

n i,i,-, i, a r.tu y a,

;;";:o::-,X,:5.ilH::::-t"i;;

-ik;; I"*",;gi .tuturmaktaydr, cirnegin
da az olaca{tndan,
sagljr ir,*'zto katran tutuyorsa,
rizerine olumsuz etkisi.insan
katran;
de.az ,lu-";i .irirr.""
maddelerin %5o,sini
diyorlar. Bu dr.isrinceyte f,.arekeite:
;;ffi;,u otuyordu. Bu metod
sigara dumanr igindeki saghgr
;;; akrmrnr ururtmurrruieraber,
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bilegiklerin spesifik olarak tutul_
maslnda, azalulmasmda segici

gikleri, aktive edilmig mangal
k6mrirr.inden etkilenirler. Mangal

deneklerinde kanserojen etkisi

filtrasyondan etkilenmemekte ve
birgok filtreden rahathkla gege_

pargalann azaltrlmasrnda etkili.

nnln ise insanda kanser

olmamakta. Gaz faanda maddelerlse

bilmektedirler.

Hemen sonra bu metot sigaranrn
ventilasyonu, havalandrnlmasl ile
birlikte kullanrldr. Ventilasyon ige

gekilen duman miktanru azalhyordu.

Duman hava ile seyrelUliyor ve
b6ylece yanma sonucu oluEan
bilegiklerden manz olma orarunt

azaltyordu.

genigletilmiE, EiEirilmig

..1960'larda
tritiin
ve rekonstite tritrin geligtirildi.

Sigara kolonu igindeki yaprak

miktanm azaltmak ve bciyleceiuman
verimini azaltmak fikri iglemiEti. Bu
metot sayesinde duman icindeki

bilegiklerin azaltrlmasrnda

bagarr

saglandr. Duman akrmrnda yoguniuk
azaltllarak, gegen bilegik oram azaltrl_

mr$tl.

bu gahgmalar sonucunda, son
-BUtrin
krrk yrl iginde katran ve nikotin oraru
%67 oranrnda dtigiir0lmriE oldu.
Dtigrik katran ve nikotin o.u.rl, U.,lrr_

ler, mtigteri be$enisini

kazandr.

Bdylece sigara iireticileri en 6nemi

geri beslemeyi almrgtr.

Ureticilerin gu anda rizerine odak_
landrklan konu, en fazla saghk riski

tagryan bilegiklerin, tritrin dumanr
olarak
azaltrlmasr gahqmalan. Duman iceri_
Sinden krsmi, segici azaltma ise
ier_
gek bir muamma. Bilim adamlarimn

igindeki dozunun 6zel

bu yolda yaptrklan

gahgmalar

baganszhkla sonuglanar. Bii bilim
adamr, "Krsmi azaltma igin her
Eeyi
rlenedik fakat gok fazla madjeyi
eleyemedik. Bir maddeyl azaltrria
gahgmalannda mutlaka difer
bir

maddenin olugmasr sciz konusu ve bu

maddelerin ne olaca{rnr s6ylemek
gok zor. dstelik birini azalttrfrnrzda
diger bir grup madde artacaktrr." di_

yor.

En fazla umut veren metot, filtre ici_
ne ilave maddelerin katrlmasr. Ilave

maddeler duman bilegiklerinin

sifik olarak azalttlmasrna

spe_

yardtmcr
oluyor. Gaz ve partiktil fazlan arasrna
yerlegmig olan yan duman faz
bile.

kcimr.ini birgok gaz ve yan dumansr

Silisli jelatin ve mrirekkebinde filtre
ilave maddesi olarak etkiti oldu$u
anlagrlmrg ancak bunlar g..,Ll
olarak mangal k6m0r0nden daha
az etkili.

Hemen hemen dumandaki britiin
zarart maddeler, tiitiiniin yanmasl
sonucu oluEuyor. B6ylece bilim

bilegikten 40-70 civannrn labora_tuar

kanrtlanmry ve bunlardan 11 kada_

yaptrEr biliniyor.

etkisi

Sigara endr-istrisinin rehber olarak

aldrlr birkag ana liste var. Bunlar

Uluslararasl kanser arastlrma
merkezi (IARC)'nin kanseroien

listesi. USA aragtrrma merkezinin
hazrrladrgr TUtUn dumanr icindeki
zararlt kimyasallar tistesi ve

adamlan, t0t0n bitkisinin nasrl "Hoffmann's
list" olarak yaygrn bir
defiEtirilebilecefi yollarrnrn an_
S_ekilde bilinen, Amerikan balhk
yorlar. Bazr bilim adamlannrn Orgiitiinr-in
hazrrladrgr ttiittn
drigUndrigtine gd,re, tritrin kcjkenli kanserojenlerini
igeren listesi.
nitiosamines (TSNA)'ler en fazla
Listeler, insan salhfrnr olumsuz
potonsiyel kanserojen. USA,da flue_
etkileyen
duman kimyasallan
cured trit0n yapragrnda bu olmasrna di{er
kargrn, genellikle

kanserojenin azalillmasr ycinrinde
gahgmalar devam ediyor.

Aynca imalatgilar, yanmaktan gok

rsttmaya dayah alternatif sigara

dizaynt iizerinde gahgryorlar. Oinek
olarak RJRT'nin Eclipse sigarasrnr
gdsterebiliriz ki, bu sigarada
normal yolla yanan sigaraya gcire
sadece %3'l:i.k bir tritrin yu.,ur.
Bunun sonucunda tiittin dumanr
iginde 14 bilinen olasr kanserojen
oranrnda %80'lik bir dtigme olur.
Bu son gahgmalarla gelinen nok_
tada, bilim adamlannrn, teknolojik
geligmeyle birlikte t0ttin dumanr
zararh bilegiklerini spesifik olarak
ayngtlrma konusunda, rimitleri da_

ha da arttr.

ilgili zararh bileEikler
Bilegikleri segici olarak ayngtrrma

gahgmalan

ile birlikte, sigara
fireticileri hangi bilesikleri

ayrrmalan gerekti{ini saptamak

zorunda kaldllar. En mantrklr
yaklagrm da insan saghgr rizerine

en fazla zararh etkisi olan

kim_

yasallann uzaklaEtrnlmasr.
eahgma_

lann gu anda odaklandlgr konu

kanserojenlerin azalhlmas.

Bazt gruplar tarafindan, insan
safhjrna en fazla zararh olarak

driElin0len maddelerih isim listeleri
geligtirildi. Bu maddeier listeden
listeye degigmekle beraber, tritrin

dumam igindeki 5000 kimyasal

kanse_

rojenleri listeliyor. Ttitr.in girketleri
ise kendi listelerini olugtuimuglar.
Bir yetkiti "Bizim kendi listemiz-var.
Bu liste kanserojen, mutagen ve
sinirleri etkileyen maddelerden olan
amonyak ve aseton gibi maddeleri

de igeriyor." diyor.

Bu maddelerin direkt olarak kan_
sere sebep olmasr; insanlann bu
maddelere difer alanlarda maruz

olma ihtimali 96z cinrine ahndrjrnda,
olugan zarann tamamrndan, tritiin
dumanrnl sorumlu tutmak gerekme_

digini kanrthyor. Baa kanserojen_

lerin tritiin dumanr igindeki mevcut
orant o kadar ktigrik konsantrasyon_
da olabiliyor ki, bunlann kendi basr_
na kansere sebep olmasr ihtimal
drgr. Zira toksikolojinin temel kurah.

zehir dozunda etkitidir. Denilivor.

Amerikan saghk cirgritUnal litim
adamr olan pietrich Hoffmann, bu

bilegiklerden gofu, tritrin dumanr
iginde minimum konsantrasyonda,
diyor. Hoffmann 1950'den bu yana
tr.itrin dumanl kimyasallarr rizerinde
gahqtyor. ilk listenin yayrmlanmasr
ti_zerinden 10 yrldan fazla gegti.

"Bizden 1989 yrhnda tLitii;d;ki

kanserojenlerle ilgili olarak bir liste
hazrrlamamrz istenmigti. Bu listenin
igerifi, Kanser aragtrrma merkezi

tarafindan hazrrlanan listeden ve

ttittin dumanr igindeki

mevcut

bilinen elemanlarla olu$acaktr.,,

diyor, Hoffmann. O zamandan bu

!9
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yana tablo stirekli olarak

gr.incel_

legtirildi. $u andaki Hoffmann- listesi

67 maddeden oluguyor. Bunlarrn
co_
gu ilk olarak Hoffmann ve arkadag_
lan tarafrndan tanrmlanmrg. ListL

kansere sebep oldugu yaygrn
olarak
Kabut gciren I I maddeyi de igeriyor.

Bu 11 madde: Benzol, Vinil iorid,
Etilin oksit, 2-naphthylamine, 4'_
aminobipenyl, arsenik, berilyum,

nikel, krom, kadmiyum ve polonyum

210'dur.

Benzol, ugucu

bir

hidrokarbon.

Aragttrmalann sonucuna gcire benzol,
kan kanseri ve lenf kanserinde
etken

madde.

Vinil klorid, organik bir bilegik olup
cigerlerdeki kan damarlannda tr.i_
mfirler olugturuyor. Hoffmann, bu
bir kanserojen, fakat duman igindeki
konsantrasyonu gok dLiEr.ik oranda
ve sigaraya bafh etkisinin olacagrnr

driEtinmr-iyorum, divor

Etelin oksit de bir organik bilegik.
Tritlin i€lemesinde bir zamanlar kul_
lantlan etilen glikoh-in kullanrlmasrn_
dan oluqan bir madde. Bu maddenin
kullanrmrna yaygln bir gekilde
son
verildigi igin, bilim adamlan, etilen
oksitin daha fazla etkili olduf una

inanmryor.

Kanserojen 2-maphthytamine ve 4_
aminobiphenyl, aromatik aminlerden.
19 yr,izytlda boyama endr..istrisinde

yaygln kullanrml sonucu, mesane
kanserine sebep oldugu anlagrldr.
Boya gahganlan idrar kesesi Lan_
serinde yuiksek bir riske sahip.
"Bu
aromatik aminler ytiksek oranda

kanserojen. Sigaradaki orant mesane

kanseri riskini artrrabilecek bir

dtizeyde, ancak igicilerin bu maddey_
le kargrlagtrklarr diser birgok riruin je
mevcut ve bu ytizden bu konu
irdelenmeli. Zira bu konuda hata
bilgi

eksikligi var." diyor Hoffmann.
Insan saghgrnr tehdit eden diger

_

altr

kanserojen olan arsenik, berllyum,
nik^el,. krom, kadmiyum ve polonyum
210, hepsi metaldirler. Nikel bir akci_
der kanserojeni ancak sigara igicile_
rindeki risk en az dr,izeyde. polonyum
210 ise, 1998 yrhnda USA da Uiusal
radyasyon koruma ve cilgr-im konse_
yinin yaptrfr aragttrmaya gdre,
50
vrl_

hk kullanlm sonucunda

91c1,lik bir

kanser riski olugturuyor.

Bu maddelere diger aromatik
hidrokarbonlardan propelin oksit
ve 10 polisilik aromatik hidrokar_
bon (PAH) itave edilebilir. Hoff_

EKSPER
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GECESINDE BULU$TU

mann'rn inancrna gcire akciger kan_
serinde en briyrik roh,i oynayan
madde PAH bitegikteri.

Dernejimiz

taraftnd.an

Ekim 2000 tarihinde izr
Fuar Gd/ Gazi.nosunda t

Henriz insan kanserojeni olarak

srnrflandlnlmamasrna karqrn, IARC

tarafrndan yakrnda kanseroien
olarak degerlendirilecegi soylenln,
ttittin kcikenti Nitrosamines,ler,
Hoffmann'a gcire en fazla itgilenit_

gece dtizenlendi.

Meslekta;lanmtzm eF
QocuklanAla kailldgr gecec
herkes gonllnce eglenc

L

mesi gereken konu.

Kaillanlar tarafindan begeni,

TSNA'nrn insan sa$hfr rizerine
etkisini tahmin etmek zor.
Ctinkti
insanlarrn sadece TSNA'ya maruz
kaldrklan bir durum mevcut de{il.
Gtinilmtizde bir gok bitim adaml-na
gcire TSNA, insan saghfrna
etki
eden en cinemli etmenlerden biri,
fakat tabii ki bunun zlnlnl savunan

le kargilanan ue srk s.
tekrarlanmast ifad.e edtte

gecede Aapilan

sonucu
gok
meslektagtmtz

geki;
saarc_

hedL.

kazandt.

gruplar da mevcut.
Yaprlan son arastlrmalar. TSNA._

nln ttjtUn yapragrnda spesifik
olarak azaltrlabilecegi konusunda

rimit verici. Aragtrrmalar Flue_cured

tritdndeki TSNA'nrn briytik bir
krsmrnrn olugmasrndan Curing
metodlan sorumlu. Bilim adamlai
Curing metodlan degigtirilerek
TSNA'nrn cinemli bir oranda

dtigrinilebilecegini

buldular.
(Bakrnrz ASustos 2000, Curing
the
TSNA problem.) Star ttit0n ise.
Burley tritr,inr.inde TSNA oranlntn

azaltrlma metotlannr geligtirdi.
Bir bilim adaml, "Biz her geyi azalt_
maya gahgryoruz, ancak gu anda

TSNA oranrnrn azaltrlmasrna odak_
landrk. Bu Qalgmalar baganh olur,

yahut olmaz... Zararh bilesikleri

azaltma gahEmalan gu anda yapr_
lacak en dofru gey. Azaltma yapr_
labilse bile bu konuda hic kimse
agrklama yapmaya yetkili olamava_

cak (reklam kaygrsr nedenivlL).
Ancak sagduyu, zararh maddelerin
aragtrnlmasr gahgmalannrn, do$ru

oldufunu sciyhiyor ve bu konuda
adrm atmak en dofru bir is ola_

cak." diyor.
Tobacco Reporter
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TARIM KONFERANSI YAPILDI

21 E!<im 2000

tarthinde

Dernek merkezimizde Kure.
selle1me ue Tartm konulu bi:

konferans duzenlendi. Tann
Ekonomisi Dernegi BaSkant
Prof. Dr. Tayfun OZttAyA ue

Dog. Dr. Ferruh

lS1

taraftndan

.sunulan konferans
meslekta7lanmtz
tarafindan

ilgigle izlendt.
Konferans sonunda d.inleuicilerin sorulannrn aanr;tanmasryla daha uerimli hale

gelen konferans bitiminde
meslekta$larLmtz benzer

etkinliklerin deuamtnr arzulaklannt ifade ettiter.
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Izmir Yaprak Tritiin
hletme MiidLjrhjdil kadrolu
meslekta-Ermrz Kaya TEKIN

ile Zeynep iNCE

hanrm 16-09.2000 tarihinde niqanlinmrglardr,
Geng qifti kutlar, yagam boyu mjtluluklar
dileriz.

__________{_

Diyarbakrr Yaprak Tritrin lgletme Miidiirltigii
kadrolu meslektagrmrz Savas SEyHAN ile
Ashhan QEVIK hanrm 13.07.2000 tarihinde
niEanlanmrqlardu. Geng gifti kurrar,
vasam
boyu mutluluklar dileriz.

Malatya Sigara Fabrikasr Mridtir[idri kadrolu
meslektaqrmrz Curbrjz CdNEy ile Sevim
hanrm
05.1 i.2000 tarihinde evlenmiqlerdir.
G0NEv qjftjni
Kutlar, ya$am boyu mutluluklar dilerrz.

___________f__

izmir Yaprak Tr.itLin
hletme Mrjdr.iitridri kadroiu
meslekta$imrz

,Armagan QUKUR

hanm 18.11,2000 tarihinde

iL

Rahgan

evlenmislerdir.

QUKUR qiftini kutlar, yagam boyu mutluluklar
oilellz.

Diyarbakrr --_{t__
igleme Fabrikasr kadrolu
meslektagrmu HLiseyin GUM0$

ile

Erdem

OKUTUCI hanrm 17.10.2000 tarihinde
niganlanmrqlardir. Genq gifti kutlar, yagam
boyu mutluluklar dileriz.

a
Bursa, Yaprak. Tritrin lgletme MUdUrljgri
*kadrolu .meslektagrmrz Tamer KOKSAL ie
Sema TURKER hanrm 21.10.2000 tarihinde
niganlanmrglardrr. Geng gifti kutlar, yagam

Manisa Yaprak Tr.itr.in i$letme Mrldrirhigti
kadrolu

meslektagrmrz Gctksel EMRE ve egi
$eyda
hanrmrn ogullan 0ctrkem 03.09.2000 tarihinde

boyu mutluluklar dileriz,

dtinyaya gelmiStir. EMRE giftini kutlar,
Ccirkem,e
saghkfi,uzun bir yagam dileriz.

___________t_

Adana Yaprak Tritrin i{letme Mridrirhigrl
kadrolu
meslektaqrmrz Tufan KARAK0$ ve
eqi Funda

hanrmrn krzlan Sude 07.09.2000. tarihinde
Saruhanir Yaprak Tritrin igletme Mtidtirhigri

drinyaya gelmiqtir. KARAKUg gifrini kutlar,

kadrolu meslektaqrmrz 0mtir ffXlnsnL lte
Yasemin hanrm 02.09.2000 tarihinde

Sude'ye sagIklr,uzun bir yagam dileriz.

evlenmiglerdir. TEKiNSAL giftini kutlar, yaqam

Bitlis Yaprak Tijtrin igletme MiidLirhtgLl
kadrolu
meslektasrmrz Fatih YOCURT ve eg1

boyu mutluluklar dileriz.

_______f__

Semra

hanrmrn krzlan ilayda 24.0g.2A00 tarihinde
Hatav Yaprak Tutrin isletme .iludrirlugu
kad::l.:

din|ai

l.:;;a

a geimr5tif .

y060RT ciftini kutjar,

va :aaitk,r.uz:n bir a5am dilenz.
i

________o---_

Csrarcal: \'aprak Tritun lgletme

__{r_
l:s:,:

::::a<

l::;:

(aciciu

.s.:::e 11-:-r_;- xac:r,.r

nesrektasiniz Furkar

(0C ije Felanet

hanrm

29.A9.20CA tanhinde evlenmiglerdir.
KOC qiftini

r"neslektasrmrz

0zlem hanimrn ogullan Orhan 12.10.2000
tarihinde dLinyaya gelmi{tir.
qiftini
$IVECAN

kutlar, Orhan'a saghkl,uzun bir yaqam
dileriz.

a

{uuar. }asam boyu muduluklar dtienz.

____{_

:raial

Yaprak TUtUn illetme Mridrir[igti kadrolu
:es.ektasrmrz Mahmut MENEK$E ile Ayge
hanrm

2a .C2000 tanhinde evlenmiqlerdir, MENEKgE

r.1,

kutlar, yagam boyu mutluluklar diledz.

_-_______O_
icana Yaprak Tritrjn i$letme

MLidLirlLigii kadrolu

:es.eK:asrmrz Cevdet TOpQUOGLO ile Zeynep

:a:.r:

i2.08.2000 tarihinde

evlenmiglerdir.

MridrirhiEri

Halim $IVECAN ve eli

Saruhanh Yaprak TritLin lgletme MridtirhlgLl
kadrolu meslektagrmrz irfan COK ve
eqi Filiz
hanmrn ogullarr Mustafa UTKtj 26.10.2000
tarihinde

dLinyaya gelmigtir. QOK giftini kutlar,
Mustafa UTK0'ya saghkh,uzun bir yagam
dileriz.

_--lr_

.Yaprak Tritrin iqletmeleri ve Ticareti Mriessese
Mridrirhigr.i kadrolu meslektagrmr

Arif Ertem

egi Ayge hanrmrn krzlan Bilge

ve

16.11.2000

;CPC!OCLU ciftjnj kutlar, ya$am boyu

tarihinde dLinyaya gelmiqtir. Ertem giftini
kutlar,

rr:utuRlar

Bilge'ye saglkl,uzun bir yagam dileriz.

ci:lenz.
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,|fly, kokulu
,in5e
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igimli,
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1.espthterin
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-Ya$rnur sulannrn, gatrrun
yerlerinden
igeri srzmasrnr cjnlemel
yaprlan sac drtii.
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50. Sagimzda Bulmacamtza dopru garut

Soru 1: Elinizde yanan bir mumla veya kibrit qciptiyle
ytirtimeye baqladr{rnrzda alevin geriye dogru egildigini fark
edersiniz. Peki ya mumu bir kutu iqerisinde taEryor olsay-

gdnderenler arasnda gekilen kura
sonucunda Hitsegin KOQ,, Huseyin MATARACI ue Recep A1XOUZ, Emre KOlyGAR'n "28 $ubat ae Demokrasi" isimli
eserini kazanmrylardr. Kendilerini kutlar
ilg ilerinin deu amrnr bekleriz.
Bu sagtmrzdaki bulmacamtz dopru gozilp
10 Ocak 2001 hnhine kadar dernepimize
ulaSttranlar arasnda kuragla belirlenecek

drnrz alevi ne tarafa do$ru e$ilecekti?

Soru 2: Avcunuza hohlayrn! Farkettiyseniz

aQzrmzdan

grkan hava srcak. $imdi de dudaklannrzr bitigtirip r.ifleyin
sanrnm farkr fark etmigsinizdir. Ajzrnrzdan qrkan hava gimdi
daha soguk. Nedeni ne olabilir?
Gegen Sayrmrzdaki Sorularrn Yanltlarr
1. Buz 0'C'de erir, ancak r-izerindeki basrnq artarsa daha
drigtik srcakhklarda da eriydbilir. Buzulun alt krsmrnda
ristteki buz afrrhsrnrn yarattlgl basrng vardrr ve alt taraftaki
buz kolayca erir.
2. Dalgalann, uzun kenarr akrg ycinr.ine paralel uzanan elips
benzeri bir gekil alaca{rnr dtiEr-inebilirsiniz. Ama bu durumda

ilE ki"pige Faruk nitOinici'ntn "si.luetini
Seudigimin Tirkigesi" istmli eseri hedige

yanrlmrg olursunuz. Dalgalarrn qekli su akryor olsa da
dairesel kalacaktrr. Bunun nedeni akrg srrasrndaki suyun bir
br.itrin olarak agagr do$ru taErnmasrdrr.

edilecektir.

39

w

r$PTERER
' rurlJh{ iHilcAr
sA rrl. ric. A.-$ .

Atattirk Organize
Sanayi B6lgesi. ,O*O
Tet: (232) 376 T7
00

il*.,,
Fax:

RETA.S.
OU

{Ziz) i76r3 *,

,*i*,

516t r sfc tr.

