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plirun ilk brjlteni olan 52. sayrmrzla sizlere merhaba diyoruz. Yeni seqilen Yonetim Kurulu olatak
ilmadntnrza layrk olmaya qaltpca$n.
Karadeniz
Tekel in 2000 yrh rirLinri ekiii tritrinlerinin tespit iqlemini Ege Bolgesinde tamamlayrp.

ZI1

bildirdi$i
Bcilgesinde devam ettigi ve 26 Ocak 2001 tarihi itibariyle Ege'deki Lireticilere randtmanlannt
infial
iqindeler.
ve
qahganlan
bir
endiqe
biiyrik
ve
sektcir
r.ireticileri
gu gtinlerde, tritLin
r.ltn. tritilnctihigrintin lokomotifi ve tr.itiin rireticilerinin yegane gtivencesi olan Tekel'in, tLim
birimleri ile cizelleEtirme idaresine devrine hiikrimetqe kara verilmiqtir.
yaklaqrk iki ay cinie baElayan bu srireci qdyle bir irdelersek; cjnce 18 Arahk 2000 tarihinde htikLimetge

(,int,i,

l4F,yi sunulan 3. Ek niyet mektubunda Tekel'in yeniden

ttittjn sektortinLjn

yaprlandmlmasr-ve-

Devlet
refoimundan bahsedilmektedir. Bu mektuptan bir ay sonra yani 18 Ocak 2001 tarihinde
Tekel'in
prensip
alnarak,
karan
htikrimetqe
ifadeleriyle
YUCELEN'In
Bakanrmrz sayrn RrigtLi Kazrm
vetildi$i
sadece trittin iEleme birimlerinin degil, tamamrnrn ozelleEtirme idaresine dewine karar
Kanunu
anlaqrlmrqtu, Bu kararla birlikte T.B.M.M. Sanayi Komisyonunda gdriiqtilmekte olan Ttittin
unsurlann
diger
"...
mektubunda
niyet
ek
qekilip,
vetilen
5.
geri
lMFye
Turui'r' hl.lk,imet tarafrndan

yanl sua tritrin sektortinij yeniden yaprlanduan ve TLitrin destekleme altmlannt kademeli olarak
laldnan bir kanun $ubat uyi ronrna kadar yririirltige altnacakttr." ifadesi ile $ubat ayr sonuna kadar
yeni kanunun qrkarhlacajr teminatr verilmiE, son olarak da 06.02,2001 tarihli resmi gazetede
yayrnlanan bir teblig itJ Teket 0zelleqtirme idaresi Bagkanlgrna baglanmrq, 3 yrl iginde
ozellegtirilmesinin hedeflendigi agrklanmtqttr.
ve Tlittjn Tekel'i
Gciztimiz aydrn olsun, 1986 yrhnda bir gece yansr operasyonuyla 117i sayrh TtitLin
insan
iilkelerinde
olsun,
aydrn
GozLintiz
kaldutanlar.
maddelerini
ve
43,
20,21,38,41
Kanununun
iqin,
saglgrna zararh olduklan gerekqesiyle yriiklii miktarlarda tazminat odemeye mahkum edildikleri
olsun,
aydrn
gevirenler.
Gdztintiz
Lilkelere
geliqmekte
olan
gibi
gOileiinl L dLinya rilkelerine ve bDim

i20Z sayrt' sigaia reklamrn men eden-kanun ytiriirltikte bulunmastna ve her ttirlti alametiyle birlikte
reklamr yasailanmq olmastna ragmen, fiitursuzca reklam yapma u$ragr iqinde gen-q ntifusumuzu
kendilerine hedef kitle olarak seqmiE olan qok uluslu sigara tireticileri. Uzerlerine vazife olmamastna
bastna
ragmen ve gerqek hiq de dyle de(ilken, Tekel'i vergi yiizstizti olarak gcisterip, bu do$rultuda
demeq verenler, sizletin de gozti aydtn olsun.

Alnan bu kararlann qok fazla irdelenmeden acele ile ahnmrq oldu$una inanlyoruz. Qtinkti bu
gok uluslu. tekeller
kararlann hayatiyete geqirilmesi halinde, ulusal tekel ortadan kaldrrrhrken, piyasaya
Deitekleme ahmr yaprlmayacagr iqin ttittin rireticilerinin muhatap olacaklan bu

hakim olacaktu.
piyasa
tekellerin ne kadar insaflr olduklan da hepimizin malumudur. Aynca bu durum serbest

,

Gonderilen
yoy nl o n m q s n

yazlor yoynlons,n veyo

de edil emezler.
Yozrlardan veyo gevirilerden dogocak
sorumluluklor yazt sahipleri ne aittir.
Yayrnlonar yozlordon koynok
gosteriierek si n: ,vgcricb,/i'
. Rekiorn iiv:i:ar r'e s2.*15'onlcst

,
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a
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molorlo beltden

'

o Derainiz iki cvsc i ' :

prensipleriyle de bagdaqmamaktadtr.
yrllardu hep sriyledil, bir kez daha sriylilyoruz, tritrin fakir topraklann tiriinLidtir. Tiltrin yetiqtirenler de
bu topraklir gfri fut italr. Bu arazilerde baqka bir rirun yetigtirerek geqimini temin etmeleri mrimktjn
Bu iygulama var olan iEsizligin artmasrna neden olacak, dolayrsryla da birqok sosyal

degildir.

problemi beraberinde getirecekttr.
qahqanlan olarak 3-3.5 milyon vatandaqtmtzr yakrndan ilgilendiren Ttitk
konusunda yeitililerin ve sorumluluk sahibi olanlann bu gercekleri dikkate alarak

iritrin rireticileri ue t.kto,
tritLincri[igti

karar'annt bir kez daha gozden gecirecek.erini tjmit ediyoruz
menfur
Brjlrin bu gelismeler vasanriken. Diyarbaklr Emniyet MtidurLi .\.Caffar OKK\) ve 5. polsin
drqr bu
insanhk
etntsli.
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Ticaret Vekalet Tu:i:ciiux suresi fl0drirr,i
MildilrhigU

Fikri Soyerin i'.aselrce,;apr,an l'e inhisarlar
ldaresi mLimessii.e:r:ii de hazrr bulundu$u
bu toplanlda scz a.a: F:kri Soyer, ezcUmle
Avrupanrn titune olan ihtiyacrnr, stoklarrn
azaldrgrni, dun-i anrn her tarafrnda ttitrin
istihsalat ve sevkivatnrn azaldrgrnr, bu arada

E4!!I4 yE

KAMqoy(INA

KURULU$LAR

Blz A$AcrDA imzasr

oLAN

Ttirkiye tiitiincriliigrin gcizbebegi Tekel' in dzelleEtirilmesi girigimlerine
kayrtsrz kalmayacagrmrzr ve etkili bir tavrrla karql koyaca$rmrzr ilan ederiz.
1-) Yabancr gok uluslu sigara tekellerinin bu gUne kadar yasa$a ra$men
sr.irdrirdrjkleri reklamlan aleniyete dcikerek daha da yaygrnlaqtrracaklan,

2-) Politik qrkarlan ugruna, iilke yaranna ciddi bir riretim planlamaslna
imkan vermeyenlerin bu gr.in destekleme ahm politikalarrndan
vazgeqerek,rekabetin yaqanmadrgr bir ortamda, ekicilerin ahclnln insafrna

terk edilecegi,

sene hrikrimetin piyasanrn normal gidiqini

3-) Beqyriz6in ekici ve ailesi ile birlikte milyonlarca kiginin igsiz kalacaSr,
topraklarrndan scikrihip atrlaca$r, tutunabilen qok aztntn da yabancr gok
uluslularrn scizlegmeli rrgatr haline gelece!i,
4-) binlerce iggi ve memurun igsiz kalacagr,
5-) Ttitrinde mutlak bir drqa bagrmhhk ortaya qrkacagr,
6-\ Pazarda serbest rekabet degil, tartrgmasrz bir yabancl tekellegmenin sdz
konusu olacagr,
7-) Qok uluslulann, nikotinin baSrmhhk yaprcr etkisini arttrran ve insan
saSh$rna zararh, cjltimcril hastahklara yol aqan katkr maddelerinin
kullanrldrgr kendilerince de ikrar edilmig olan tininlerinin, piyasaya hakh

temin etmek ve ekici ile ahcr arasrndaki

olacagr,

karqrhkh menfatleri korumak mevzuunda her

8-) Kadrnlarrmrzrn, genglerimizin hatta gocuklanmlzln bile sigara bagrmhsr
haline getirilecegi,
9-) Toplumsal saghgrn bozulacagr ve gerek hastahklann tedavisi gerekse
saghk hizmetlerinin satrn ahnmasr iqin yurt drErna katrilyonlarca lira kaynak
aktanlacagr,
10-) Tekel' in az geligmig bdlgelerinde igletmelerinin kapanmasl ile o
bcilgelerde iqsizlik ve gelir dagrhmr sorunlanrun agrrlaEmasrna yol agacagr,
11-) Agrr alkollu iqkilerin dzel kigilerce fretilmesi halinde, denetimsiz kalan

da bariz bir istihsal azhgr
gorLildrigtinLi. Ttirk tilttincri[igtinrin bu
Balkanlarda

buhrandan istifade edecegini ileri stirdr-i.
Ceqen sene piyasasrnda, ahcrlann hr-ikrimetin

talimatr dairesinde hareket

etmig

olmalanndan dolayl vekil namrna kendilerine
teqekkfir eden Ticaret Vekaleti mrimessili, bu

tedbiri aldrgrnr, bu arada trjtiln fiatlanna ait
bir barem cetveli hazrrlandrgrnr, fakat mticbir

vaziyet hasrl olmadrkqa cezri hareket
edilemeyecegi gibi bu barem cetvelinin de
tatbikine gecilmiyecegini. erinkLi hrjkrimetin
ahcrlara da cjz er,lat muameles j yapmak
mevkiinde olduQunu sol'lii'erek bu sene
asgari fiat hadlerinin. gecen vrhn I'asati

bu sektdnln hph sigara gibi utkede alkol triketimini a*trracagr, alkolden
kaynaklanan sa$hk sorunlanrun artmasrmn yantnda, dl0mcril sonuglar

fiatlanna yLizde krk nisbetinde zam suretile
tayini kararlagtrgrru bildirdi.

getiren kaEak rlrfinierin de 6nrlne geEilemeyecegi,

Ticaret Vekaleti mtimessili, bir suale
cevaben, maksimon bir fiat tayini

Gergekleri ile Tekel'in dzellegmesine halnr diyoruz.
Toplumsal ve ekonomik sorunlara duyarsu kalmayacagrmz gerge{inden
hareketle ve cirgiitsel varhsrmrzrn bize yrikledigi sorumlulukla, Teket'in

mevzuubahs olmadl$rnr tticcarrn istedi$i
kadar yr.iksek fiatla tritrin alabilecegini ve

piyasa normal yriruidrigil takdirde fiat
bareminin tatbik edilmiyecegini scizlerine
ilave etti.
Bundan sonra mribayaa noktalanndan imalat
sevk merkezlerine kamyon veya
vagonlarla tLitr-inlerin sevkindeki mriqktilat

ve

r.rzerinde alrcrlann

ileri sriirdrigii dilekler

dinlendi. Htiktimetin kamyon, komyonlara
lashk ve benzin. aynca trittin sevkiyatr igin
bol vagor. temini dilekleri al6kadarlarca not
edilidi.

cizelleEtirilmesi ycintindeki her trirlii girigimin karErsrnda olmayr, tarihsel bir
gcirev olarak kabul ediyoruz.

i,i.tiyu

Cumhuriyetini iaar"

iistrin g6ren herkesi ve her kesimi bu kampanyaya destek vermeye
ga$rnyoruz.

Bazr ahcrlar da ihrac edilecek trittinlerin

TEKGTDA-i$ SEND|KAST

kanaviqelerirun tekrar memlekete iadesi iqin
ahnan nakdi teminaun ahnmamasr tizerinde
dileklerde bulunduiar.

rcircin PLATFoRrvtu

rrirrin EKSPERLERI nrnneGi

rrinn rrirtinti

ziRAAT

YIL1942 SAYI88

yetkisini almrq olan iktidar sahipleri

r.ilkelerinin ulusal ve toplumsal "t-u
qrkarlarrnr drigrinmek zorundadrr. Kendilerini
b_u konuda duyarh olmaya qagrrryoruz.
Ulkenin tritiinden gelen kaynaklannrn yeni bir talanla heba edilmesine
seyirci kalmaya katlanamayan bizler, bu bilingle, tiim rilke gaprnda etkili ve
sr-irekli bir kargr koyma kampanyasr baElatma karan almrg bulunuyoruz.
Ulkelerinin glkarlannr, yabancr gok uluslu sigara tekellerinin grkarlarrndan

rugEM

SiGARA VE SACLIK ULUSAL KoMhEsi
TARIM-ORMAN VE GIDA SEN

mrinrnnislERi oDAsr

rUrUH

erspenuni

oenrueGi

eULreHi

anlstna bir dakikahk saygr duruguna Atatr.irk'ten bu yana tilkenin gok
davet ediyorum" demig ve saygl kcitrii ycinetildigini, trim kurum ve
durugundan sonra istiklal Margrmrz kuruluglarda bir kokugmugluk
olduSunu, memlekette her geyin
sciylenmigtir.
Daha sonra Bagkan konugmasrna suistimalinin yaprldr$rnr, Tilrkiye'nin
devamla "DeSerli riyelerimiz, yasal bir sriregten geqtigini ve Ttirk
go{unlufumuz vardlr. Toplantrmrzrn toplumunun da bu srireci baganyla
yapllabilmesi ve Bagkanhk Divanrnrn
olugturulmasr igin cinerilen adaylar
arasrnda yaprlan oylama sonucunda

Orhan OZET Kongre

Divan

geqecegini arkadaglann kutuplagarak, kamplaqarak bir rant elde etme
gabalarrndan rahatsrz oldu{unu ve
Genel Kurulun buna dur diyecegini,

Bagkanh{rna, Hikmet SAPAN her tUrhi fikre sahip arkadaglarrna
Bagkan Yardrmcrh$rna, Fikret saygr duydugunu Yonetim Kuruluna
UYSAL ile Necmettin TEKDEMIR segilecek yedi arkadagrn Derne{i

EK$FHR.tER

katip riyeliklere segilmiglerdir.

trizti$tine gcire

Levent
TEKDEMIR, Erdins YETIMOGLU,
Ercan GdNE$ gcirevlendirilmiglerdir.
Divan Kurulu segiminden sonra

dtinyada sigara pazannln gok bt-iytik

gekilde agklanmrgtrr.

fikrini ortaya atanln

Oy tasnif heyeti olarak

y6netece$ini,

oldugunu, sektcirde otuz milyon
kiginin gahgtrf rnr ve Ttirkiye'de
btitgeye iki buguk milyar dolar
grindemin di$er maddelerine katkrda bulundu{unu, tayin ve
gegildiginde, Divan Bagkanr gr"indem atamalarrn herkesi ilgilendirdigini,
deSigikligi var mr. diye sormu€, Bcilge idare Mahkemelerinde bu
riyelerden Faruk GULPINAR "her yrl oranda kendi memurlanyla ihtilafta
yaprlan Genel Kurul Toplantrsrnrn iki olan bagka higbir kurumun
yrlda bir yaprlmasr ile ilgili olarak" olmadrSrnr yaprlan galtgmalarrn
trizrik degigikligi talebini igeren yazrh yetersiz kaldr{rnr bazr arkadaglarrn
bir 6nerge sunmugtur. Sunulan <jner- parti memuru gibi gahgtrklarrnr ve
ge oylanmrg, Demek T0zrl{Ontin 16. bunu krnadrf rnr belirterek, yeni
maddesinin dng6rdfigrl katrhmcr seqilecek Ydnetim Kuruluna
riyelerin onda birinden fazlasrnrn baganlar dileyerek scizlerine son
kabul etrnesi tizerine grlndeme hiaik vermiqtir.
Hiiseyin KOQ: Dunyada ekonomik
de,$i$kli$r maddesi eklenmi5tir.
Divan Bagkanr grindem geregi ve sosyal alanlarda meydana gelen
misafirlerden konuEma yapmak degigikliklerin t0trln sekt6r0nti de
isteyenlere soz vermig, Ttitiin etkiledigini bu degigiklikler
Eksperleri Vakfi Baqkanr Hasan sonucunda sigara trcistlerinin az
Macit BAYHUN, Ozgrirltik ve geligmig rilkelere ycineldigini Tekel'in
sigara fabrikalartntn
Dayanrgma Partisi adrna Haluk ttm
TEKELI, iggi Partisi Merkez Komite cizellegtirilmesinin gtindemde
oldu{unu, buralarrn cizellegtirilmesi
dyesi Adil ARSLAN soz almrglardrr.
Ycinetim Kurulu'ndan Nedim halinde bunun Trirk ttittincrihigtintin
6Znnn ve Mehmet CEYLAN Faali- sonu olaca$rnr, stirekli olarak ihlal
yet Raporunu okuyarak riyeleri bilgi- edilen 6zltik haklanmtztn ileri
lendirmiglerdir. Raporda Ycinetim gcittinilmesini, ycinetmeligin tam
kurulunun yaptrgl gahgmalar, olarak uygulanmasr gerektigini
yrh Olagan Genel
Trittin Eksperleri DerneSi 2000 yrlr gergeklegtirilen etkinliklerle, Ttirk belirterek 2000
sorunlarrnrn
her Kurulunun trim [lke tritrinctiltigtine
Ttitrinctihigtintin
Olafan Genel Kurulu 26.71.2000 firsatta dile getirildiSi, gereken ve TOtOn Eksperleri camiasrna
gtinti saat 10.00'de Fuar GOI onlemlerin ahnmamasl halinde hayrrh olmasr dilegiyle sozlerine son
Gazinosunda toplanmrghr.
Genel Kurula igtirak eden riyelere ttittinctiltiftimiizrin btiyrik zarar vermigtir..
olarak Orhan OZET: Faaliyet raporunda
Hazirun Cetveli imza ettirilerek gcirecegi, uilke olarak devlet
grkrlmasr Tritfin Platformunun geqtigimiz
sahip
Ttirk
Tritr.inctihigtine
yaprlan yoklamada gofunlu{un
kadar faydalt
oldugu belirlendiginden toplantrya iqin gerekli girigimlerde bulunul- ddnemde yeteri
gergeginden bahsedilgegilmig ve Dernek Bagkanr Ahmet dugu, iiyelerin sorunlarrnrn olamadrgr
Hamdi GdMd€, yaptr{r Agrg giderilmesine gahgrldr{r detayh bir digini 1996 yrhnda Ttitrin Platformu
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Konugmasrnda "Degerli riyelerimiz,

kendisi

Divan Baqkanr tarafrndan Faaliyet oldu!unu, Trittin Platformunun
Genel Kurulumuza hog geldiniz diyor,
tizerinde sciz almak isteyen kurulduSu tarihte bir ilkeler bildirgesi
saygrlar sunuyorum. Sizleri Raporu
riyelere
sciz verilmig ve srrasryla yaylnladr{rnr, Ttitrin Platformunun
Cumhuriyetimizin Kurucusu ytice
gunlarr s.ciylemiglerdir.
yaptr{r galtgmalann bu ilkeler
konugmacrlar
Atatrirk ile $ehitlerimiz ve Ttitrin
bildirgesine uygun olarak cereyan
Mustafa
SEYDIOGULLARI:
Eksperlerinden vefat etmig olanlarrn

nillx

Et$PEilrni

oenxeci
aULTEri

Biitgede
ettiSini ve yirmi bir adet bildirgc atamalar konusunda sug duyuru- Genel Kurula sunulmugtur.
35
TL'
Giderlerin
milyar
35
fakat
Gelirlerin
gerektigini
bulunmalan
sunda
yayrnladrklanru ve bunlan toPhmtul
2001
belirtilmigtir.
milyar TL. oldugu
her keslmine ulagtrrdrklannt, bunu yapmadrklannr, bunun iqinde ylh
br-itge onerisi ve 2001 ytlt tiye
gegtigimiz bir yrl iqerisinde TStOn geS kaltnmadtstnr, Ttittincti
2.500.000 TL. ye
aidatla.nrn
davetiye
milletvekillerine
Platformunun beklenen aktiviteyi f,Otgeterin
oy birligi ile kabul
yrikseltilmesi
Bcilgesi
Ege
g6iderildigini,
gcisteremedigini. bunun nedeninin
Trirk-ig ve Tek Grda-\ sendikalanrun milletvekillerinin bir ktsmtna edilmigtir.
vaat ettikleri aktiviteleri g6stereme' telefonla ulagrldr$rnr ve Panel ve Divan Baqkanr Orhan OZET ly-t:f
Faruk GULPIdiklerinden kaynakland$m, 6ntlm0z- Genel Kurula dlvet edildiklerini degigikligi ile ilgili
oylanmastna
onergesinin
NAR'rn
etmediklerini,
igtirak
davete
fakat
T0trln
de TBMM'ne sevk edilmig olan
salonda tek tek
geldifini
fakat
ydnetime
slra
konusunun
Destekleme
sigara
Tekel
oldugunu,
Kanunu
sa$hkh olmayafabrikalanrun dzellegtirme kapsamtn- geldikleri ilk gtinden beri onemle sayrmln zorlu$u ve
pusulasrntn
oy_
gerekgesiyle
cagr
iqe
oldugunu,
konu
bir
da oldugunu, sigara fabrikalartntn iakip ettikleri
iki
Kurulunun
Genel
Dernek
altlna
yaptlklan
igin
arkadaglar
giremeyen
ozellegtirilmesi halinde bunun Ttirk
isteyenlerin
trittincrlihisrlnOn sonu olacaStnt, iirigimieraen Tekelden Sorumlu yrlda bir toplanmasrnr
EVET Dernek Genel Kurulunun iki
Ttirkiye'de rlretilen ttittinlerin bevlet Bakanrnrn "Benim bir tek yrlda
yok"
bir toplanmastnr istemeyenlerin
ihtiyacrm
Artttrmah Satrg Merkezlerinde Trittin Eksperine
yazmalannl, Genel Kurula
ycinetHAYIR
kapatti$rnr,
kapryr
diyerek
Artbrmah Satrg Ydntemi ile satlglnln
tiyelere birkag kez anons
sciz konusu oldu$unu, Tanm Reformu -Ltigln hem sahipli hem sahipsiz katrlan
bildirmiq, oylamantn bu
paylnln
ederek
qahgmalarrnrn sozlegmeli tiretim olduiunu, bunda herkesin
yaprlmasr
Genel Kurulca
suretle
elde
kazanrmlarr
bazt
yapma imkant verdiSini, bu suretle buluidugunu,
Kendisinin de
baglanmrqtrr.
karara
iligkileri
btirokrasiyle
iqin
edebilmJk
arttrrmalt sailg yonteminin ve bugtine
yapilmasma
yrlda
bir
kadar uygulanan kdy tespitlerinin de koparmamak gerektigini, Tekelin seqimlerin iki
yeni
segilecek
gciolduSunu
karqr
iglemez hale getirilece$ini, ahcryla y.r,id"., yaprlan?rrrlmairyla ilgili
Platformu
TLitLin
Kuruluna
Ycinetim
getirdiklerini,
dile
sahcr arastnda Devletin, Tekelin yani ligterl her ortamda
ile
ilgili ttim
ve
Dernek
srkrntrlarla
yagadr$rmrz
QahEmalarr
piyasalarda
eksper arkadaglarrn higbir derece
olemrinde
gahgmalarda
Derne$in
gorrigttiklerini,
itgiti
bunu
kalmayaca$rnr,
hakkt
takdiri
-ilt.t.r.i.itt..iyL
verson
sdzlerine
belirterek
yaptrklarr
dufunu
ilgili
dikkatlerimize sundu{unu belirterek tuttin Platformuyla
ve Onur
gelecek ycinetimin bu meseleye gere- gciruigmelerden olumsuz sonuq miE ve Ycinetim, Denetim
geqilmigtir.
segimine
kurullannrn
ilgili
konuyla
bq
fakat
ild,kiu.r.t,
gosterece{ini
ken dikkati fazlasryla
suqlanamayacaklannt, sekizinci beg Genel Kurulca gosterilen adaylarla
belirterek sozlerine son vermigtir.
aqrk
Faruk GdLPINAR: Bir yrlhk emekleri yrttrt< plinla ilgili yaptrklan gidilen seqimde gizli oy
Eksperleri
Ttitrin
tasnifinde
sonuq
olumlu
gahEmaiardan
iqin tegekktir ettigi Ydnetim
Genel
Kurulundan. geqen sene YdneUme ila,itun.t,. WEB sayfasrnrn kapal Demeginin 2000 yrh Ola$an
CfiLPINAR
Faruk
gelirken eleEtirdikleri ve vaat oldugunu geg 6grendiEni belirterek Kurulunda
tarafrndan verilen Genel Kurulun iki
ettiklerinin ne kadannr Yerine s6zle-rine sJn vermiglerdir.
yrlda bir yaprlmasrnt isteYen
Vakrf
Mercimek
H.
isteyen
getirdiklerinin cevabtnt isteyece$ini 56z hakkr
6nergeye 127 EVET, 102 HAYIR,
oldugundan
kapah
sitesinin
intemet
giremeYen
iQe
belirterek,
hakklnda oY
meslektaglanmrz bagta olmak Ozere yeni haberi olma iddiasrnrn do$ru 226 rlyenin ise 6neri
ortaya
sonucu
tasnif
kullanmadr$r
insanlartn
yonetmelik, Ttirk Trltrinctilti$ti' olmadr$rnr, ayrlca
goktufu
ile
oY
grkmrg
6nerge
ve
krracak
mesnetsiz
Eekilde
Tekel'in yeniden yaprlandrrllmast, onurlannt
kabul
edilmigtir.
kimseYe
hig
suqlamanln
Yararl
ilgili
ile
ozhik haklarrmrz Destekleme
455 oyun kullanrldr$r ve 453 geqerli
ne yaptrklarrnr, ktdemli eksPer olmadlStnr soylemigtir'
oy sonunda Yonetim, Denetim ve
gereSince
arkadaglann kagrna bagmtihendislik Giindemin di$er maddesi
Onur Kurullart aga{rdaki gibi
okunaRaPoru
Kurulunun
kadrosu aldtklarlnt, eksper olmayan Denetim
olusmustur.
edilmigtir.
arz
Kurula
Genel
rak
ilgili,
mrldrir yardrmcrlarryla
fumigasyon operatcirltisti kursu ile Denetim RaPorunda "Yonetimin v6hrrim KqRctLU
1) Faruk GdLPINAR
ilgili neler yaptrklannr, Tilttin Faaliyetleri gelir giderleriyle ttim ig 2)
Vakrf MERCIMEK
olarak
uygun
usuh'ine
Eksperleri Derne{inin WEB sayfasrnn ve iqlemlerin
Hriseyin KOQ
3)
t1g aydrr neden kapah oldu$unu, yaprldrgr, inceleme sonunda her 4) Kazrm KARAAHMETOGLU
yardrm sandr{tnrn kurulmast hangi bir hataYa rastlanmadt{r
BATUR

konulannda neler YaPtrklarrnt Genel Kurula arz olunur" denilmiEtir.
aqrklamalannt istemiqtir. Genel Divan Bagkant Yonetim Kurulu ve
Kurulun tfim bunlan deSerlen- Denetim Kurulunun aklanmast igin

5) Sabahattin
6) Yrlmaz TEKAY
7) Oktay QELIK

DENETLEIVIE K(IRULq
oylamaya bagvurmugtur. YaPrlan 1) Ali BAKI
oylamada Ycjnetim Kurulu'nun 2) Mehmet CEYTAN
aklanmast oy birli$i ile kabul 3) Mustafa BIQER
scizlerine son vermigtir.
ONqR KORULU
edilmigtir.
cevaP
Divan Bagkanr elegtirilere
vermesi iqin Y6netim Kurulu Dernek Ycinetimince 2001 ytlt igin 1) Orhan OZET
hazlrlanan tahmini biitqe Muhasip 2) Calip DURMAZ
Bagkamna s6z vermigtir.
Ycinetim Kurulu Bagkant taYin ve dye Mehmet CEYLAN taraftndan 3i MusTafa SEYDiOEULLARI

direcegini belirterek yeni seqilecek
Y6netim Kumluna baganlar dileyerek

rUrUH ersPenuERi
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getirmek iqin- iglemig olduklart
gartlarrn daha da artaca{tnt' bu
$irket
;;;"ti fabrikalari Anonim
zorluklart Avrupa Birligi mantrgr.i[
olarak
aqrk
halka
getirtilip
;;ii;;
sozmenin Tr'irkive sqrseOi,vlltir;
tuitg" ;u""ru"ukttt' Birlik iiyelerinin
gutrgu.rtu.,r,
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halkrnrn, bu
ne "'..t::: :^^:,,i-;;;.
ihtivaqranvra rrc
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politikalarryla
geqimlerini
tireticilerin
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duruma gelmiq,
dif
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tireticilerinde devletin
uvqulanan ithalat politikalan tartm
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tr*tintintin Ttirk t,.ittin"i:it,igti.ur,,
tireticilerin son vermeleri Tr'irkmenfaatlel
ile
[u""'u
bi'li;i;'
gahlanla'
ve Tilrkiye'nin
rireticinin ve bu ""r.t,irJ"
hammaddelerini, mamul hale sine
gok zor gartlar xurg,"r-.,Ju Jfa,r!,, u"
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durumdadrr? Osmanhnrn

son

dcjnemi ve Cumhuriyet kurulana
kadar savaglar sebebiyle tarrm
gcikmrigtri,
kapitiilasyonlar
sayesinde tanm rinjnleri ithalat
cennetine dcinmtigtr-i. Cumhuriyet

kurulanca vergiler kalktr, savaqanlar
tarlalarrna dcindti. 7923-1929 arast
tifkede briytime %10, tanmsal
tirrinlerde bu oran iginde %76 idi.
1930'larda Tanmsal KiT'ler kuruldu.
1980'li yrllara bu tanmsal KiT'lerle
gelindi ve Neo-Liberalizm akrnlarla

bu kurulan KiT'lerin yavag yava€
igleri bogaltrlmaya ve krigtilttilmeye
baglandr. Gtinrimtze gelindiginde
IMF ne derse Tfirkiye'ye bu tanm

.i

politikasr olarak yansrdr ve bciylelikle

ycinetim boyutunu hallettiler. 9
Arahk 1999 tarihli niyet mektubu
geldi. Bu mektupta 3 ana madde

dof rultusunda kanunlann uygulanmasryla Trirkiye'nin kendi kendine
yetecek gricr-i oldugunu sciylemiqtir.

derece yetersiz.

krigrik birimler halinde parqalanmaya

Avrupa BirliSi bu sorunlan qozmek
igin ortak tanm politikasr oluqturdu.
Ortak tarrm politikasr Avrupa Birligi
britgesinin yanslnln tanma
aktarrlmasr demektir. Avrupa Birligi
bunu yaptr ve tarrmdaki bu altyapr
sorunlannrn tLimLi gozrildri. Bugr"in
Avrupa Birligi tilkelerinde tarrmsal
r-irr-in fazlalr$r var. dretici saylsr
dtigrik. Ama tireticiler gok iyi
gartlarda riretim yapryor. A.B.D. bir
adrm daha cindeydi. Avrupa Birligi
ile A.B.D. drq pazarlan paylagmak
istiyorlardr. Bu paylagmanrn yolu
olarak siirekli fiyat krrdrlar buna
sr-ibvansiyonlar savagl denildi.
Drigtik drinya tarrmsal tirtin
fiyatlarrndan faydalanmak iqin
qahgtrlar. Kuzey Afrika iilkeleri Fas,
Tunus, Cezayir, Mrsrr bunlar tarrm

aynhr ve kurullar eliyle yonetilmeye

Tarrm politikalan drinyada,

Ziraat Mtihendisleri Odasr Ycinetim
Kurulu iiyesi Gdkhan GtiXRyOltt

yaptrgr konugmada

gunlan

sciylemiEtir.

Buglin Tr-irkiye'de olan
dr-inyada olanlann

geyler

bir yanstmasrdrr.

Ktiresellegmenin kapitalizmin dtinya
genelinde teknolojinin de yardlmryla
uygulamaya koyduSu yeni bir sistem

oldu$unu vurgulamamrz ve

bu

sistemin Neo-Liberal politikalann ttim
dtnyada nasrl uygulanabilece{ine
ycinelik bir zemin oluqturmaktrr.
Trirkiye'de bugrin bu yaganryor. NeoLiberal politikalar halkrn kendi
birikimiyle kurmug oldugu tanmsal

Kitleri ve diger Kitleri

cizellegtirir,

vardr. 1- Tarrm Satrg Kooperatifleri
Birliklerinin kurduklan Anonim
$irketlerini ozellegtirin. 2- Dogrudan
gelir odemeleri sistemine gegin. 3Destekleme fiyatlarrnr A.B.D. borsa
fiyatlanna gcire ayarlayrn.
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niyet

mektubunda qunlar var. Sciylenildigi

gibi tarrm satrg kooperatifleri
birlikleri yasaslnl grkarttrk,
ozellegtirmeye adlm athk, dofrudan

gelir cidemelerinde pilot bolgelere
bagladrk, destekleme fiyatlan
IMF'nin dedigi gekilde ilan edildi. Bu

da yetmedi. Bu gtinlerde 3. niyet
mektubu driqtiniihiyor. Bu mektupta
Tr-irkiye $eker Fabrikalarr, TEKEL,
T.M.O, E.B.K.. T.Z.D.K. ve TiGEM'im
tamamryla 6zellegmesini cingorr-iyor.

Tanmsal politikalarla tanmsal

kitlerin cizellegtirilmesiyle tireticiyle
yabancr sermayeli tegebbrisler kargr
kargrya brrakrhyor, bu da rireticinin

qahgrlrr, yerellegmeye dcinr-ihir, potansiyeli rilkelerdi. Sribvansiyonlar
bunlara ilaveten kamu ycinetimi o savagl briytisr,ine kaprlarak kendi zaranna oluyor. Ornek, scizlegmeli
eski klasik, geleneksel yaprsrndan tarrmsal yaprlannl gcikerttiler.
tiretim. Bunun sadece adl scizlegmeli
baglanlr. lgte kriresellegme

bu

ticaret orgritrintin

dr-inya

dtizenledigi

sayrlanlan bir tek kelimeyle ozetleyen turlarda tartrglhyor. Son Uruguay
kawamdu. Bu genel perspektif iginde turu 1986'da bagladr. 1993'te bitti.
drinyadaki tanmsal geligmelere bir Tam 7 yrl pazarhk yaprldr. Pazarhgr

bakahm. 1960'h yrllann bagrnda yapan A.B. ile ABD idi. Pazarhk
Avrupa'daki tanm ile Trirkiye'deki sonunda 3 ana konu r-izerinde
tanm egit idi. 1968 yrhnda Marshall anlagrldr. Bu g6yleydi.
planr diye bir plan yayrnlandr. 1- Trim dtinyada grimrtik tarifeleri

riretim. Tarrm bakanh{r

bir

genelge yayrmlamrg, sozlegmeli

tiretim ancak €u

esaslarda

yapllabilir. Kimsenin scizlegme
yaptr$r yok, sadece taahhrit
imzalanryor, senet imzalatrhyor, bu
kogullara ekicinin tamamen uymasl

zorunlu, eger uymazsa senet
devreye sokuluyor ama fabrika
Sorunlan goyle ozediyordu bu plan.
r.iretilen mah almazsa rireticinin
indirilecek,
Tanmsal arazilrer son derece pargah, 2- Trim dtinyada ihracata verilecek yapacagl higbir Eey yok. Aynca
tanmsal nfifus son derece y'r1ksek, stibvansiyonlar kaldrrilacak,
scizleEmeli r-iretim higbir rilkenin
tanmda finans eksigi var. 3- Trlim dtinyada tanma verilecek tarrmrnr quradan ahp guraya
mekanizasyon eksigi var. rireticinin desteklemeler kaldrnlacak.
getirebilmiE deSil. Tarrm politikalarr
geliri qok drlg0k tanmsal rlretim son Bunun karsrsrnda Tilrk tarrmt ne bu gekilde devam ederse bu tilke bu
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TUTUN EKSPERLERi
DERNEGI
BULTENi

monopollerini kriresellegmenin nimetlerinden
sadece ta.msal tekeli. Devret
ttim tilke pulutrut'nu yararlanmak iqin mutlaka
riretimin degigmesi alanrnda degil cizeliegtiren
Irarrgr sruPrq
-""-r-t
patramarar ndi*i"iF!i{?iT!"1.::'b:'i
sosyorojik patlamalar
tutum I
ff,fi']]]
cjzeuikre sosyolojik
cjzellikle
grkarlair bir yana brrakan bir
rturr. g., hmX"#'""Tjf,ffi:'"
bir
ri'r'r'
sekirde
iyff''3:[""['"x'nH";:-ig"*l
*1"v":tl,-iolt<enai toplumsal koeullartmtza' |
g"rivoi"'^6"::- l*l*, serbest ;.llF:i"','::H[T;T"Tfirli:i*
Tritiin
Ttirk
KARAKOq
"r.irr."i
if.ifUseyin
qrkarlartmza uygun bir sekilde
torlti
bir
6,ru'ktl'yo', sigara sanalf
Sektcinin qok y<intrlY i"
f,otiti[itutu,gttte hareket
;," ":l_^l1m olarak ptut'tun-'f-'i'ek
isindedir. ozellikle 8o,li yrllarda Tritr.in qa5;;,y. ":.
Grda-lg sendikast
Devlet Ltmektir'
grkaniarak yabancr devlet tekelinden

sonuqra'

1

J
J

l-"tn::tft
onceki ozellegtirme
vazgeqmemig diinya uze- olarak bundan
jupoty-u'
sermayenin piyasaya girm-esiyle tekelinden
bundan sonra da
kargrtr,tavnmtzt
qln,
.ina" ni. iox-tiix" uu,'
kaosa
yaganan sureq bir
kararhhkla srirdtirecefimizi
"""xru.,i,ia"r., iiuryu, mr"r, sibi: b-;:fi;il
3I"i
.
d.ntigmrigrtir. Tottin
'oldugu- tilk-elerde Pazar bilmenizi isterim'
sorunlarrmrzr tum dtinyada pururiu.,t'
Sadullah OSqMi Tek Grda-iE ve
il;
%60'inr
p"y;;l;tutmak
drgrnda
onca
konusu
kiiresellegme
"Ii;philp Mo_nis,
B.A.T, J.T.r Trittin Eksperleri Derneginin
mtimktin degildir. r"iil" "*"r".i"i" h;;i;;,"got'iliivor',Durum bu kadar devlet basktstna rasmen
bagrmhhk aa"g"
'f.itiufurikarh bir sektcjr olmast
cizellegtirme ga'gmalan
esir ugrif""-""aen qokulusl* gll;t|leti; T9kel.i1,
yapan etkisiyle
vermig olduklart
stirecinde
ozellegme olmastnt
almasr, hriktimetler iqin btiyiik bir utxemizae
kendisine qok btivtik
mticadelenin
;;i;;ts
vergi geliri kaynagr otrnu", ,ub.biylu, trr"atii"ii"r t-*tl,:*ilde
u" bir mutluluk verdifini sciyleyerek
dlkemiz
savrn usuMl
yosun ve etkiti'--- reklamcrhk oruyoiuz.
"r.o.o-iri.,a"
v""t sozlerine baslavan
baEladrsr
kampanyala. ile pazarlama sektorri ,rr'r;;;;";il;;;i;i;J;;
vrllardan
<izellegtirmenin
-ittl itittit' beri hr'ikumetlerin degigtifini
fakal
isinde cinemli bir gelir Lu{"1g1 :"J;;-l;;;."i-::i*
;;hiP
;n;'
,qt"tmtsi"otan TEKEL'e
ortaklaga
girketlerle
tegkil etmektedii. Tekelci
;;e; drEandakitizerinde uvgulanan
alt gruplan 6r;il;;;ne karsr s,kJ;ui,
"
yaprsr imalat
irxu.
"u.uyi.,i.,
;;i. "r"tii -s"k rurklvg
ragmen en. sok k;;-';;;;l
isinde otmasrna
politikalann asla de$igmedisini ifade
yere b;;;p
."iii.rJrr"i-bii,
pazarrrklar
rizerin?e
ve
ttittine qegitli
rarhgrran
meydam a"t[' Jltil't'
!ttti'. Yurt dtgrnda
yaprlan sektcir kt.rumu.,a ,rt,rrtrrturuotarik
x"rurn11],'=11
inandtrtcr
stirtikremektedir. rrlrk tntrrncnkrsrtramarar g'ti'ili'k.'' i,[l*,tJ

Tekeli Kanununu

s;ik; ve k6to vo,,"ii-na." f:lli:*:f:
l'*hou"
T:itff:;
var' Tabii
l6ltm-::1';.J|il* kugkusuz vu'u'ill1tr. r.r.a *g...'tgs-i" gerekqeleri"tilfiil1::
halinde baktrsrmrzda

Tekel ve kurumranmn ozellegtir'mesi
'o;"itilil.,

ki

g.iru"u-Jgiair. irariyetlerinin kargr'gr kendilerine

eficinin de
{e$il
pegin orarak odeniyor. Ta.mr"xit,a"n s6z agrrrnca .r.i-"ir".i
gugti"" iui.. kr.edi veren bankalartn

bagta gelmektedir. -uerabe.inde o.u.rrr., dlgrnda tutamay.lz.
t
gu donemlerde ttitrin
Tekel,in gelecesini ve
trittin tireticisinin ekilek ozellegtirildi$i
r.uau.-i"kel
-ot*,rgt,r..
gelecesini
de
ttitrincti.igiimiizrin
Trirk
iii" "iaai tireticileri 1e- diger iireticilerin
ve ne
ve halk sag'grnr olumsuz f.upr"t otatitir.B]qtin
Fakat ioru-,i.t nereden kredi alab*eceklerikargrya
kargr
etk'eyecektir.
gartlarla
"o.rniu, <izeilegmesinden leqtigini gi?i . ..
endiEe verici
Ttirkiye,de tritun sanayiinde .rgtitlti r"r."i;i"
asra mrimkti""Giiait. falabilecekrerini
'i"r.r.unri;i-J
o,"a"-ii
"..
sendikasr
sendikast ve
igsi
Grda-ig
tek
u.itti''t"g;'.k, oldu$unu' Tek
ir.

sendikasr olarak

konuya o.',iv"

bakr$rmrz istihdam sorunlan olarak
degildir. ister istemez, dolayh yada

do-grudan

etkilendi$imiz

ktirlesel yaPlmn geligme kogullannr da

gozden kaqtrmadan bir durum
iegerlendirmesi YaPma Ycintinde

ola"caktrr. Tekel neden ozellegtirme de

en baqta g<irtiltiyor, kim yada kimler
bu olaylann bagrnr gekiyor, kim yada

kimler bu iqten qrkar umuyor
sorusuna gelindi$inde;

Tekel bir monoPol' Rekabet
konusunda en qok elegtiriYi bu

konuda ahyor' IMF ve DOnya Bankast
iekel ozeilegtirilirse Ttirkiye'ye ideal

bir serbest dtizen gelecektir'
Trittin ve Sigara sektcirtinde tam
rekabet diye bir Eey yoktur' Sektdrde
iki trirlu Tekel vardtr' Ya qok
uluslularrn tekeli Yada devlet
monopolti tekeli. Qekigenler bunlar
qok uluslulann derdi devlet

iffitr{

"

o*eutintR

ME$ILH
'ee.sena+anruttryo*':

rmtH exspeRuni
oenHeGi
eULTExi

ve belirli yerlerde sigara iqilmesi ile
ilgili yasa oldugunu, igigleri
Bakanhgrna ve Bagbakanh$a Yazt

yazlhp iizerinde hassasiYetle
gerekli
duruldugunu ve
kiqi ve kuruluglarrn Tiirk-ig'in
destegiyle ytiksek para cezalanna
qarphrrldrSrnr belirtmigtir.

Dbrdtincii soru Teknolojik ve
verimlilik agtsrndan Tekel'in
halini be$eniyor musunuz? Bu
konuyla ilgili olarak Tekel
gahqanlanna dtigen gcirevler
nelerdir?

H.Hi.iseyin KARAKOQ Tekel gerek

siyasiler gerekse bugtinkti

y<Sneticileri tarafindan bildigimiz
TEKEL olmaktan gtkarllmtg

durumdadrr. Qok uluslu girketlere
peqkeg gekilmektedir. Fakat bunun
kargtstnda olugturulan Ttittin
Platformu etkin gahgmalarl
Ttittin Eksperleri Derne$i, Ziraat H.Hi,iseyin KARAKOQ Tekelin 4 sayesinde bu gibi stireqleri
Odalan Birligi olarak drgtitlenmenin anonim qirkete ayrrlmasr ile ilgili bir engellemek igin
bagarrYla
gerektigini ve bu cirgtitlenmenin yasa tasla$r hazrrlandl{tnr ve gahqmaktadrr.
olmadr{r zaman drg Pazarlara sayrn bakanrn hazlrlaYrP sundu$u
dinleyici olarak katrlan
yem olaca{tmtzt gcirtiyor ve yasa tasla$rnda, Tekel Qahganlart Panele
Sayrn Nevin DACLI
Akhisarh
Vakfrna %75-20 hisse ayrrdrklannt, panelistlerin gergekleri gok
rizriltiyorum demigtir.
hisseleri
Prof . Dr. izzettin ONDER Vakrf adtna bu
gtizel dile getirdiklerini fakat
Ttirkiye'de bugtin yaganan olaylar qahqanlara devretmek gibi bir burada bu gergekleri TtirkiYe'de
britrin drinyada Yaganlyor, dr,iErinceleri oldufunu fakat diger Eekillendirebilecek olan devlet
bu bir stiregtir. Bu stiregte qahganlara btiYle bir imkan erkanrndan kimsenin bulunmadr{lnt,
tiniversitelere briytik gcirev dtigtti$0nti olmadrgtnr qtinkr.i qahganlar adtna qiftginin sesini duyuracak sendikabu gcirevlerin bagrnda da toplumsal alrnacak olsa biz almak srnrn olmadt$rnr ifade etmigtir.
demokrasiyi sa{lamanrn geldigini zo'runda olaca$rz. Biz cizellegtirmeye Sayrn Sadullah USUMi'den bir ara
kargr olduSumuzu ..agrk ve net bir gazete baghklarrnda gortilen
soylemigtir.
Ktiresellegmenin 1. boyutu tr.iketim gekilde ifade ettik. Ozellegtirme de$il Tekel'den sorumlu devlet Bakanr
alanlarrntn ttim dtinyaya tez olarak cizerklegtirmeden yanayrz. Tekelin Kazrm Rrligtri YdCELEN'in
yayrlmast, 2. si bundan daha actst gok uluslu girketlerle rekabet o{lunun Mersin'de PhiliP Morris
riretim merkezlerinin kaydrrrlmasrdtr' edebilecek gtiqte oldugunu biliyoruz. girketinden bayilik
almast
dretim merkezlerinin kaydrnlmastnda lgqilere hisse verilmesi satrEln tabana konusundaki gciriigleri istenmigtir.
yabancr sermaye kendi kurallartntn yayrlmasl demek degildir.
Sayrn USUMI, bu durumun
geqerliligini esas tutar. Ozerklegme
cizellegtiril- gok dtigtindtirticti oldu$unu,
Tekelin
soru
ikinci
kriresellegmenin bir alt uygulama
mesiyle Pazar payt %66 civarrnda boyle bir geyin dtinYanrn hiqbir
aracrdrr.
devlet gelirinin aynl seviyede yerinde olamayacaflnl, eger
Bizim akhmrz, insanhk onurumuz tutulan
olmugsa bile o r.ilkede gok
kalmasr mrimktin mtidtir?
varsa britrin bunlardan soyutlanarak
Tekel'in biiyrik tepkilerin oluqtu$unu,
KARAKOQ
H.Htiseyin
meselenin maag meselesi,
bu gelirin aynt o bakanrn istifa etmig
tekelin ozellegmesi meselesi, kag ozellegmesiyle
devletin cizel olabilecegini ve bu konu
kiqinin iqsiz kalacafr meselesi kalmayacafrnt
alamadr$rnt rizeinde durulmasl gerektigini
vergilerini
sektcirden
degil. bu meselenin ulusal bir sadece
bordrolu igqi ve memurdan vurgulamrgttr.
mesele oldugunu ozellikle vergi alabildiSini sciyleyerek konuya Kapanrg konugmasrnda Orhan
vurgulayarak konu5mastnr biUrmigtir.
drizenleyen
6ZZ.r paneli
aqrkhk getirilmigtir.
Panelistler konuSrnalanna mtiteakip
Ttittin Eksperler Derne$i ve katrlan
sorulara cevaP vermiElerdir. dgiincti soru 4207 sayrh Yasantn panelistlere tegekktir ederek daha
gok uluslu girketler yakrn bir zamanda Tekeli
itt< soru TrlrkJq Genel Sekreteri uygulanmasrnda
ve sendika olarak ilgilendiren her konuda bu
Trirk-ig
H.Htiseyin KARAKOC'a. Tekelin hakkrnda
yaprlmrgtlr.
neler
panellerin devam edeceSini ifade
6zellegtirilmesinde iSgilere e"JO hlsse
H.Hiiseyin KARAKOQ 4207 saYfi etmiEtir.
senedi satrgr yaprlaca$ ifadesi @ru
mudur?

yasanln sigara reklamt

Yasagl

TUrUN EKsPERLERi

oenneei
aULrEHi

igletme tinitelerinin
riretiminin ve bu sigaralann harman- yaprak ttittin
dnemli bir tasarmf
suretiyle
iasfiyesi
kullantmtntn
larrnda Ttirk ttittinr-i
miimktin olacaktrr'
srirdiirtilmesi, gegimini krraq arazide saglinmasr
tirettigi Ttirk tiittintinden baqka bir
tanm tirtinr.i tireterek sa{lamast rr-TEKEL'iN

TdU rtirtix

mtimktin olmayan vatandaglanmztn

ffiffi

i'sffiME- Binimr-nninix

LLsrinme iPnnnsi

6zev

PoRrqecimlerinin teminat altrnda
izin
DEVRiNE
.venex
F6iiiNE
iutulmasr iqin Tekel Sigara
fabrikalartntn yeniden yaprlandrnlmaslnln bu cizellikler 96z 6n0nde
tutularak YaPrlmast zorunludur'

1.2. Tiittin Ofisi Genel lliidiirliifi'i
kurulmast
dlkemizde tiittin tekelinin kaldrnlmrg
olmast nedeniyle 6zel sektcirle aynl
pazara hitap eden bir sigara Oreticisi

wffiM*.

ttun, ekici t0t0n

Y

YIKsEK
bZlilEgrinme
ALINMASI.
KURULq KNNAru

2.1-YaPrak Tiittin igletme

atiilyeleri ve dePolannm devri
Ek niyet mektubunda Tekel'in ttim
trittin igleme birimlerinin 6zellegtirme
idaresi portfoytine devri cingorflF
mektedii. "Ttim Ttitiin igleme Birirrr

PiYasalartndan

leri" deyiminin Tekel'in

sadece

atolyelerini mi
kendi ihtiyact igin 6zel firmalarla yaprak i.ittitt iEl"me
yanrnda
itcilyelerinin
y"'t
igleme
rekabet ederek yaprak tiittin satln
"u
kaPsaYtP
da
dePolannr
i.it.in
Tekeli
al.an Tekel' in Totfin ve Ttittin
Yasast ile kendisine verilmig olan kapsamadr$r anlagrlamamaktadrr'bu
kastediliyorsa
bazt yetkileri stirdtirmesi kabul Igleme atcilyeleri
di$erlerinin
harig,
ii<isi
tesislerin
edilemez
igerisinde
binalannrn
deposu
tr,ittin
nedenle,
Bu

ve yabancr ttittin bulunmair nedeniYle, dePolardan
TEKEL'IN YEN-IDEN YAPILttlDt- - Trfrk tfitrlnrl belirlenmesi
ayn olarak ozellegme idares:
alanlanntn
niimnsi vE rdT0N sEffORCn- iirctim
imkanstzdrr
- Tfttin oretiminin planlanmast ve ptrtfcjvtine devri
DE REFORM KONOIIRIHDA EI(
Ttitiin Ofisi Gend
kurulacak
Yeniden
gcirevler
NIYET MEKT0B0NDA YER AI4I| kota uygulamalan
- ArUrmah satlg merkezlerinin Mtidtirltigiine verilecekiglenmesi
iilisudiln HAKKINq4, .rdrdJr
tr-itiinlerin
arasrndi
ve Y6netimi
EKSPERLERi DERNEGINIII GO' lrunrhnasl
iqlemlerinin olmavacaksa bahse konu iki igleme
.
satl€
Arbrmah
nti$ ve Oxenimni
atcjlvlsinin 6zellegtirme idaresi
vuniufhn€d

. g" -okezlerde abcrsr qrkmaYan
saEl ahnmasl
I. TEKEL'I YENIDEN YAPILANDI- trlhinlerin
saEn ahran hidinlerin
surede
Bu
gIKARILRACAK KARARNAME
esi veYa igletlirihnesi
iglenm
MASI
. gr., tiitfnlerin sahll gibi
AB standartlanna uygun
1.1 Tekel'in Sigara SanaYi hizmetlerin,
y0rfit0lmesini sa$layabilmek

lzmir. Ocak.2001

igletmeteri Miiessesesinin yeniden
yaprlandrnlmast
Te-kel' in brittin fabrikalarrnrn, sigara
fabrikalan igin higbir ayrtcaltk
aozetilmeden aynl modele gore
!eniden yaprlandrnlmasl mtimk0n
degildir. Yaprak ttitiin birimleri ve
sig-ara fabiikalarr, sektortin rilke
ekonomisi iqin tagrdtgt onem ve
dzellikleri nedeniyle alkol, alkollti iqki
ve tuz tireten birimlerinden ayrl
olarak ele ahnmaltdrr.

sigara

tarafindJn sattn altnacak YaPrak
trftrlnlerin ekonomiye kazandrnlmast

ancak iglenmeleri ile mtimktin
olacagrndan bu iki tesisin Ttittin

olarak
kalmasr gereklidir'
igin Tei<el'den altnarak bu amagla Ofisi bOnyesinde yapllandrrrlmasryla
yeniden
vLprlandrnlacak ayn bir Genel Tekel'in
T0trin Ofisi Genel
olugacak
Tfihln
veya
Ofisi
(Ttit0n
iqua,irl.ig"
ttitr.inlerin aqrk
mUaOAUgrinUn,
KurumJ Genel Mridrirltl$O )
pazarlanmaslna
ile
y6ntemi
arulTna
verilmeli, Tekel Yeniden
mekanizmantn uygulanmasl
iligkin
6ncelikle
konu
bu
vaprlandlrrhrken
gerekirse altctst qrkmaYan
ve sr.iratle qoztime baglanmahdtr'
".
satrn altntp iglenmesi igit:
tttr:nt--erin
Tiittin Ofisi Genel Mtidrirl0$rl olarak
atcilyelerine ihtiyac
veniden yaprlandrnldr$r takdirde depo ve igleme bu tinitelerin
iekel Genel Mtidtirltistintin Yaprak beiirlenmiden, portfoytine dew
Ttittin lgletmeleri ve Ticareti 6zelleEtirme idaresi

bu gtinkti kadrosu'
Tekel'in Sigara Sanayi igletmeleri Mtiessesesinin bilgi birikimi ve
kadronun
bu
ilgili
ile
Mtiessesesinin, Sigara
hiqbir ek mali krllfete
hizmetleri eksiksiz ifa edebilecek tam deneyimi
bu hizmetleri
kalmaddn
entegre bir kurulug haline getirilerek o"t"k
Bu suretle
sigaia fabrikalannrn ihtiyacr olan !u.ut-"y" Yeterlidir. Yeniden
OreticilerierqekleEtirilecek tegkilattn
yJprak ttitiinleri do$rudanmevcut
ien satrn almastna yeterli bir depart- lap,landrtmadagcire
revize edilmesi,
ihtiyaqlara
mant da iqerecek qekilde Yeniden veni
kaldtnlmast,
kadrolarrn
iereksiz
yaprlandrrrlmast gerekmektedir'

dlkemizde oriental tiP

po.if.iy.itt. devrinde saktnca
Lulunmamaktadrr. Fakat altctst
qrkmadr$r takdirde Ttittin Ofisi

itttiyag fazlast gayrtmenkullerin ve

Gerek mevcu:
yaprlmamaltdtr.
-dutt"kl"-. stoklartntn
eritilmes'
tarn
planlamastnln
gerekse tiretim

Inlamryla haYata

gegirilmes:
sonunda atrl duruma gelecek olar

depo ve iEleme at6lYelerinirp"ya.tp"Y 6zellegtirme idares'

p"tUOyU"" devri mtimktin olacaktu'
Tekel'in yaprak tUtUn igleme atolyes
ve ttittin deposu olarak kullanmakta

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi

eULrrNi

oldugu binalarrn bir krsmr kendi
mrilkiyetindedir. Bir krsmr destekleme
hesabrna kayrth olan. bir krsmr ise
destekleme hesabrna kiralanmrg
binalardrr.

Yurdun muhtelif yerlerindeki bu tritrln

depolannda halen 96.000 Ton

sigaralann hakim olmasrnr saglamak, b6ylece ekici tiitrin piyasalannda ve yaprak tritrin ihracatrnda
mutlak hakimiyeti ele geqirmektir.
Sonugta Ttirkiye'de tritr.in r-iretiminin
btiyrik <ilgtide krsrtlanmasr zorunlu
hale gelecektir. Bu da yagamlarrnr

TBMM'nin ilgili komisyonunun
grindeminde bulunan bu tasannrn,
dtinya ttitrincrihigtinde, teknolojide

ve uluslararasr ticarette

yaganan

geligmelere uyum sajlamamlza ve

ek niyet mektubunda ongcirtilen
trittin sektcini reformuna yeterli

Trirk trittinr.i iiretimi ile devam olmadrfr kesindir.
olmak rizere toplam 492.000 Ton ettirebilen tiretici vatandaglanmlzln Ttirk tritrincriltigr.inrin higbir
yaprak ttittin bulunmaktadrr. Buna dayanrlmaz gelir kayrplanna sorununu gozmeye yetmeyecek,
Tekel'in, 396.000 Ton Desteklemenin

ilaveten Tekel, cintimrizdeki birkag ay

igerisinde aqrlacak 2000 yrh rinjnti
ekici ttitrin piyasalarrndan kendi
ihtiyacr ve ekici tr,ittin piyasalarrnr
desteklemek amacryla yaklaqrk
150.000 Ton tr,itr.in satrn alacaktrr.
Bciylece Tekel'in elindeki stoklar

uframasrna neden olacaktlr.

Tekel Sigara

fabrikalarrnrn

aksine yeni sorunlara neden olacak
bu tasan yeniden ele ahnarak;

Trirk tr-itrinii, - Tr-ittin r,iretim alanlanntn ve bu
gegimini bu ttittinti r-ireterek alanlarda r.iretilecek trittin gegitlerinin
cizellegtirilmesinin

saglayan yaklagrk 500.000 r,iretici belirlenmesi,
ailesi ve tilke ekonomisi igin - dretim hedeflerinin belirlenmesi ve
yukanda agrkladt$rmtz son derece ko.ta uygulamasr,
olumsuz ve zararh sonuqlart - Uretici ttitrinlerinin artrrmah satrg
642.OOO Tona ulagacaktrr.
Bu depolarda ve yaprak trittin igleme doguracagr kesindir. Bu nedenler, ydntemi ile pazarlanmasr,
atcilyelerinde 10.600 geqici 7.800 Tekel Sigara fabrikalan konusunun - Artrrmah satrglarda tiretici
daimi olmak r-izere toplam 18.400 tarrm r-irtinlerine dayah diger ttittinlerinin ekspertizi,
igqi ile 2.000 _memur gahgmaktadrr.
sanayiden farkh bir anlayrgla ele - Artrrmah satrq merkezleri drgrnda
yaprlacak ahm satrmlarrn gegersiz
Bu gerekqeler dikkate ahndrgrnda; soz ahnmasrnr zorunlu krlmaktadrr.
konusu ttittin depolarrnrn bu Ttittin rireticileri ve Tekel Sigara olacagr,
aqamada Ozellegtirme idaresi fabrikalarr gahganlan bu gcirtiqleri - Yaprak tritiin ticaretinin esaslan ve
portfoyr.ine devrinden olumlu bir yrllardan beri igtenlikle savunmak- kogullarr,
sonug elde edilmesinin mtimkr.in tadlrlar. Bu vatandaglarrmrz Sigara - Trittin mamulleri fabrikasr
olmadrgr gdrr"ilmektedir.
Fabrikalannrn Ozellegtirilmesinden kurmanrn esaslan ve kogullarr,
duyduklan endiqeleri son ylllarda - Fabrikalann denetimi.
2.2- Sigara Fabrikalarrnm devri
dtizenlenen paneller, agrk oturumlar, Konularrna reform niteliginde goztim
"Tekel'in Ttittin iqleme Birimleri" seminerler, toplantrlar ve yayrmla- htikiimleri igeren bir hale getirilmeli
deyimi ile kastedilen Tekel. Sigara nan bildirilerle yetkililere ve kamuo- bu yaprlrrken sektcirdeki trim
fabrikalarr ise, bu fabrikalarrn yuna duyurmaya gahgmaktadrrlar.
kuruluglarrn katrhmryla toplanan Milli
6zellegtirilmesi konusunda agagrda Bu hakh gcinigler dikkatte tutularak; Trittin Komitesinde tespit edilmig
cjzet olarak agrklayacaf rmrz Tekel sigara fabrikalarr, go{unluk olan ilke ve esaslara uyulmahdrr.
hususlann gdz cintinde tutulmasr hissesi Tekel'de olmak tizere yalnrz
gerektigine inanryoruz. Tekel Sigara Tekel gahganlan ile Ttirk Ttitrlin 3.2-Destekleme allmlanna son
fabrikalarr ozellegtigi takdirde;
tireticilerinin, Tekel sigaralarrnr verilmesi.
. Tiirk tiitr.inrli kendi tilkesinde sigara
pazarlayanlann ve ktigrik tasamuf Ek niyet mektubunda, trittinde
pazarrndan kovulacak, en az tr.ike- sahiplerinin ortak olabilecekleri bir destekleme ahmlarrna son verecek
anonim girket halinde yeniden tritrin yasasrnrn 2001 yrh Ocak ayr
tilen ttittin durumuna drigecektir.
. Qokuluslu qirketler, yalnrz sigara iq yaprlandrrrlarak cizelleqtirilebilir. Bu sonuna kadar grkartrlmasr kabul
?azarrmrza hakim olmakla cizelleqtirmede hisseler 10 yrl edilmigtir.
kalmayacaklar, ekici tritrin srireyle girket ortaklarrndan Bu konunun; 15 Kasrm 2000 tarih
piyasalarrnda ve ihracatta, kogullan bagkalanna devredilememelidir.
ve 24231 mrikerrer sayrh resmi
gazetede yayrmlanan ' 2001 yrh
ve fiyatlan kendi grkarlanna gcire
belirleyecek kargr konulmaz tek gtig III-TdTfiN iCiII DESTEKLEME Htikrimet programrnda" aga{rdaki
konumuna geleceklerdir.
POLiTiKALARINI ORTADAN gekilde yer aldrfr gortilmektedir.
. Tekel sigara fabrikalarr cizelleg- KALDIRAN. TtiTtiN ALIMLARIN- Sayfa 784: " TritLin destekleme
tirilirse r.rretimde, pazarlamada ve DA AqIK ARTIRMA MEKANIZ- ahmlanna ycinelik politikalarrn daha
ydnetimde insiyatif er veya geg MASTNI OLUgToRACAK T0TqN iyi uygulanmasl ve kurumsal ve
gokulusiu qirketlerden birine veya YASASININ gIKARTILMASI.
finansal yaprnrn iyilegtirilmesi
birkaqrna gececektir. Tekel sigara
amacryla, Tekel' in ttittin destekleme
fabrikalannrn cokuluslu Tekellere 3.1- Yeni Ttitiin Yasasr
ile
rliretim ve pazarlama
devrinden baSka bir Eey olmayan bu 1969 yrhndan beri yr.irr-irltikte olan faaliyetlerinin ayrrlmasr ycinr.inde
sonuq 4046 Sarrh vasava aykrndrr.
1177 sayrh TLitLin ve Ttitrin Tekeli gerekli hukuki ve kurumsal
. Qokuluslu girketnerin Tekel Sigara Yasasrnrn yerine ytirtirltige dtizenlemeler yaprlacaktrr. "
Fabrikalannr eie geqirmekte rsrar konulmak 0zere haztrlanmrq olan Sayfa 198: '196 sayrh Ekici
etmekle ulagmak istedikleri hedef Ttittin ve Trittin Mamulleri Yasa Tritrinleri Satrg Piyasalannrn
Tekel'in sigara uretiminden Tasarrsr TBMM'ne sevk edilmis Desteklenmesine Dair Kanun'un
qekilmesini, iq piyasaya blended bulunmaktadrr.
grinr.in gartlarrna uygun hale
,

rg

r0rUu ersprnleni
oenrueGi

sULrrHi

getirilmesi (ytirtirltikten kaldrnlmasr
degil) qahgmalan tamamlanacaktrr."
TUtrinde destekleme ahmlarrna son
verilmesi igin, grkanlacak yeni trittin

ABD'de de, Avrupa Toplulugu
tilkelerinde de aynrdtr. Gerek yaprak

URUN

TEKELiN

TdCCARIN

tritrin piyasasrnda, gerekse sigara
endristrisinde 2 veya 4 firma,
piyasanrn %90-95'ine hakim

YILLARI

AMBARLAMA

AJV1BARLAMA

TARiHi

TARIHi

yasasr ile Ekici Ttitr-inleri Satrg
piyasalarrnrn Desteklenmesine Dair olmaktadrr.
196 sayrh yasanln ytiruirh,ikten Ttirkiye'de de son beg yrlhk srireq

incelendiginde Tekel

kaldrrrlmasr yeterli olabilir.

Genel

Fakat, r.ilkemizin yrlhk tiittin tiretim Mridtirltigti haricindeki firmalann da
miktarr, tiretim planlamasr ve kota serbest rekabet kogullannda hareket
uygulamasr ile ig ttiketim ve ihracatla etmedikleri, kendi kogullan iginde
tam olarak uyumlu hale getirilmeden rekabeti onleyici anlagmalar
destekleme ahmlarrna son verilmesi yaptrklan bir vakradrr.
muimkrin olmayacakhr. Bu nedenle Yaprak tuittin ahcrlarrnrn ttittin tespit
2001 yrhnda qrkarrlacak yeni trittin gahgmalanna baglangrg tarihini
yasasrnda destekleme ahmlanna son inceleyecek olursak; Tekel tespit
verecek hilktim, bu uyum sa{lan- qahgmalarrna Kasrm ayrnrn ikinci
drktan ve Hr.ikuimet Programrnrn 6n- haftasr baglar iken, diser ahcrlar
gciruileri gerqeklegtikten sonra ytinir- Arahk aylrun ikinci haftasr baqlayrp,
Itige girecek gekilde dtizenlenmelidir.
her gegen sene daha ileri tarihlere
atarak 2000 mahsulfi tritrin tespit
3.3-Ttitiin allmlannda artrrmah satn gafrgmalarrna 2007 Ocak ayr

995

15.02.1996

26,03.1996

996

15.02.1997

15.03.1997

997

07.03.1998

13.04.1998

998

09.03.1999

t2.04,1999

999

01.03.2000

30,03.2000

Tr-iccarrn ambarlama tarihinin gec

olmasr bir veya birkac
firma tarafrndan degil brittin

tr-iccarlar tarafindan uygulanan
ydntemdir. Ambarlama geg olunca.

ekici ddemeleri daha da

geq

olmaktadr.
Tr-iccarlarrn yrllardrr,

ekici ttittinle-

rinin cidemeleri konusunda

da

(auction) mekanizmastntn getirilmesi.

igerisinde baglamrglardrr.

Ulkemizde Ekici Trlitiln Piyasalarrnda

Ekici ttitrin fiyatlarr, serbest fiyat kanununun ilgili
zorlaylct
mekanizmasrnrn dinami{i iginde hiikfimlerini yok sayan, ekiciyi

rekabetin yaEanmadrSr ortadadrr. (Ek

)

7177 sayfi trittin ve trittin

Ekici tritrinlerinin tam rekabet yerini bulmasr gerekirken; gerqekte
koqullan igerisinde agrk artrrma ile higte o gekilde olugmamaktadrr.
pazarlanmasrnrn, tirr.intin hakkryla
degerlendirilmesi igin en saghkh yol
oldugu bilinmektedir. Ancak URON
TEKEL
amaglanan sonuca ulagtlabilmesi iqin,

Tr.irk ttitiinlerinin tamamrnrn tritrin
satlg merkezlerinde bu y6ntemle
satrlmasrnln, bu ycinteme uyulmadan
yaptlan s6zlegmelerin ve ahmsattmlarrn geqersiz olacaSrnrn ve
tiretici trittinlerinin degerlerinin
belirlenmesinde satrg merkezlerinde
gcirevli Tr.itrin Ofisi (veya Tr,itrin
Kurumu) Genel Mtidrirhigri Tritrin
Eksperleri tarafrndan yaprlan
ekspertizlerinin esas olacaftnrn yasa
ile teminat altrna ahnmasl garttlr.

Pfves*enr
REKABETTEN UZAKTIR

TUCCAR

YILLARI

BA$FiYATt

BAQFIYATI

(Akhisar)
1995

250.000

325.000

1996

500.000

505.000

1997

900.000

900.000

1998

1,400.000

1.400.000

1999

1.750.000

1.750.000

tekeir

ma{dur brrakan uygulamalar
yaptrklarr bilinmektedir. Bu

uygulamalar, sadece bir veya bit
kag firma tarafrndan yaprlmamakta.

britr.in firmalarca yaprlmaktadrr.
Ekicilerin bu uygulamaya karg,

dava agmasr aba

altrndan

sopa gdsterilerek engellenmekte.

altcrlar tarafrndan yasanln
amir htikmri igletilmemektedir.
Yasaya gore ahcllar, ekici
ttittinlerinin ambarlanmasrnr takiben

10 ig gtinti iqinde tirtin bedelini
ekiciye odemek zorundadrrlar.

Aksi takdirde tirtin bedelinin % 50
sine varan tazminatlar cidemek
zorundadrrlar. Buna raf men

Gcinildrigri gibi tr"iccar, tekel geq 6deme yaprlmasl brittin

baqfiyatrnr bazr yrllar agmamrg, bazr
yrllar ise gok az bir arhg ile

tOtOn ahcrlarr tarafrndan devamh

g6rOlmektedir. Burada esas srkrnhh
Piyasada
yaprak triton ahmr yapan firmalann

yasada teminat altrna ahnmayan.

uygulanan bir ydntemdir.

gostermelik olarak geqmigtir. Mer'i 1177 sayfi yasada ekicinin
Bagfiyat hemen hemen bfit[n hakkrnr korumaya ycinelik
firmalarrn en Ost drlzeydeki hrikrimler olmasrna ra{men.
fiyatrdrr. Bu fiyahn brlt0n sistemli bir gekilde bu huikrimlei
firmalarda aynl rakam oldugu ihlal eden britrin bu firmalar.

olan husus gudur.

hele hele Monopol ortamrnrn
olugaca$r kesin olan bir
drizenlemede Trirk trittincr-isrinC
fakirlige mahkum edecek

hepsi, bu sdyledigimiz kaideye
istisnasp uymu$tur. Bu anlaqmaya
Ttitrin sektcirtintin Drinya ve Trirkiye uymayan firmalann sipariqlerinin nihayetinde ise Trirk tritr-incrihi$rini
konjoktrirui iginde bulundugu kogullar kesilecegi, gelecek yrllar altm yok
edecek,
sonugta
incelendi$inde bir monopol yapamayacaklan, dolayrsryla ttitr.in alternatifsiz r-ireticiyi kcile haline
piyasasrnrn hakim olduSunu gcininiz. piyasasrndan gekilmek zorunda getirecektir.
Bu kogullar liberal ekonominin en kalacaklan endigesi ile, yaprlan bu
aclmasrz gekilde hakim oldugu anlagmanrn drgrna grkamamrglardrr.

rUr0H rxspenleni
ornrueGi
aULreNi

Oe*_AqUHfu Serrrunan Hi :(Irl yfrrirde4 dam

Odenmesi baghkh 8. maddesinin 2.
fikrasrndaki yaprlacak cidemenin,
6deme tarihinde hak sahiplerinin
n€t ayhk Ocretlerinin iki katr tutarrnr
alamayacagna iligkin hrikmriniin
iptaed istemektedir.

dilcfg€lsindc &vab olarak
'Batrlar l(rrrft' g6sterfuE:il€
r.iFncn huun tcspl karan
alrnafur flctctrir ntbaka'r{F
tebl(f eftne**r usul hiikiirrlerire
!96 ""V* Ekici Trit0nleri Satrg
ayfrn oldqfq esas y6nrlinden be, Ptyasalanrun
Desteklenmesine Dair
196 sayh Kanunun l- maddesirxle Kanunun 2. maddesinde,
1.
her hirfti 6deme igin gerekli mali maddeye g6re satrn ahnan
kaynagrn Bakanlar Kurulunca tayin

ve tespit olunacagrmn belirtildigi,

tiit-unlerin sahEna ve ihracna kadar

bakrm, igleme ve vazifeli
Tekel Qenel M0dUrlfigii'ntn devlet mtiesseselerin bu hizmetle alakah
nam ve hesablna tr.itrin ahmr ile mensuplanna cidenecek hizmet
gcirevlendirildigi, bu gcirevini yerine ticretleri gibi her trirhi cidemeler
igin
getirmek amacryla Tekel Genel gerekli mali kaynaklann Bakanlar
Mtidrirlti{ti'nrin yapmrs oldu{u Kurulunca tayin ve tespit edilecegi
harcamalann Yiiksek Denetleme hrikme baflanmlgtrr.
Kurulunca denetlendiSi, yr.iksek Ttirkiye Cumhuriyet Anayasasrnrn
Denetleme Kurulunca hazrrlanan
maddesinin, Bagbakanh{rn,
raporlarda, 10-12 puan rizerinden !24
Bakanhklarrn ve Kamu trizel
destekleme hizmet iicreti alan bir kigilerin kendi gcirev alanrnr
personelin ricretinin Tekelde gahgan ilgilendiren kanunlann ve
ve destekleme hizmet ticreti uygulanmasrnr sa$lamak tiizriklerin
iizere ve
almayan Bagmr.idtir ve fabrika bunlara aykrn olmamak gartryla
mridriruinrin bir yrlhk ricretinin cok y6netmelik grkarabilecegi htikmti
cjnemli bir krsmlnr olugturur hale uyarrnca grkarrlan ve 12.9.7995
geldigi belirtilerek destekleme glinhi Resmi Gazetede yaylmlanan
hizmet ricretlerinin makul dUzevde Destekleme Hizmet dcreti Da$rtrm
tutulmasr temennisinde bulunduSu, Ycinetmeli{i'nin 2. maddesinde
"bu
bu raporlar dikkate ahnarak teriei ycinetmelikte gegen destekleme
ticreti agacak gekilde ek r.icret Hizmet 0cretinin, ekici tritiinleri
verilmesinin 6nrine gegilmesi satl$ piyasalannl desteklemek
amacryla Bakanlar Kurulu karanyla amacryla Devlet nam ve
yaprlacak cidemenin slnrnntn satrn ahnan ttitrinlerin ahmhesabrna
ve satrs
belirtilmesi
geklindeki bedellerinden bu hizmetlerle alakali
dr-izenlemenin hak ve nesafete ve olanlara cidenmek tizere Bakanlar
egitlik ilkesine uygun oldugu 6ne Kurulu karan gereSince ayrrlacak
s0ruilerek davanrn reddi gerektigi parayl kapsadrgr ve diger
savunulmaktadrr.
maddelerinde destekleme hizmet
[icretinin verilebilme esas ve usulleri
Davah Sanayi ye Ticaret belirlenerek 1 1. maddesinde
de
Bakanhirnln Savunmasrnrn destekleme hizmet ticretffi bu
Ozeti : Ytiksek Denetleme Kurulu ycinetmeligin l0.maddesinde
raporlannda belirtildigi gekilde,

belirtilen srireler

getirildi$i, dava konusu karann hak
ve nesafete ve egitlik ilkesine uygun
oldu$u cine stirr.ilerek davanrn reddi
savunulmugtur.

Ycinetmeligin 8.maddesinde ise,
Dagltrlacak Destekleme Hizmet
Ucreti miktannr tespit etmek, bu
miktann daSrtrmt igin y<jnetim

Savcrsr Zeynep
PllLgley
KAVLAK'rn Diigtincesi : Divacl,

Dagrtrm Komisyonunun yetkileri

igerisinde allnan ve
genel [icret dengesi dikkate satrlan tritr.inlerin
bedellerinden
ahnarak destekleme hizmet Bakanlar Kurulu karan
geregince
ricretine personelin maaglnrn belli aynlacak tutardan olugacaSr htikme
bir y0zdesiyle srnrrlandrrma baglanmrgtrr.

6zeti : Tritfin Eksperi olan
davacr, 1.4.7999 gr.inri Resmi
Davarun

Gazetede yayrmlanarak yrirtirhige
giren Bakanlar Kurulunun 5.3. 1999
gtinlri ve 99/ 12563 saylh karannrn,
Destekleme Hizmet dcreti Odenmesi
baghkh 8. maddesinin 2. frkrasrndaki.

yaprlacak 6demenin, cjdeme tarihinde
hak sahiplerinin net ayhk ticretlerinin
iki katr tutanru agamayaca$rna iligkin
bcjhlmrin0n iptalini istemektedir.

1.4.1999 grinhi Resmi Gazetede
yayrmlanarak yrirtirhif e giren
Bakanlar Kurulunun 5.3.1999
gtinlti ve 99/ 72563 sayrh karannrn
Destekleme Hizmet dcreti

Kuruluna gerekli teklifte bulunmak.

arasnda sayrlmtgtrr.

Bakanlar Kurulu sdz

konusu

hlikrimler uyannca 1.4. 1999 tarih
ve 23653 sayrh Resmi Gazetede
yayrmlanan 5.3.1999 giin[i gg/

12563 sayrh lg99 yrh Tritrin

TUrUN EKsPERLERi

oenneGi
aULreNi

Destekleme Karanrun S.maddesinde
1999 yrh igerinde sattlan toPlam

t0tiin satrg bedelinin %2 sinin bu
ttittinlerin ahm dePolama, baktm,
igleme, sevk satrg iglerinde ve !u

iglerle ilgili gcirtilen diger hizmetlerde
fiilen gahgan personele ycinetmelik
esaslart gergevesinde, destekleme
hizmeti ricreti olarak cidenecegi
belirtilmig ve 2. frkrasrnda yaprlacak
cidemenin hak sahiplerinin net ayhk

ticretlerinin iki katr tutartnln
agamayaca$t hiikmtine Yer
verilmigtir.

196 sayrh Kanunun 2'maddesiYle
Ycinetmeligin l.maddesinde de
belirlendi$i gibi Destekleme hizmet

iicretinin cidenmesi igin gerekli mali
kayna$rn ve bu kaYnaktan
Destekleme r.icreti igin ne kadar
paranln ayrtlaca$r konusunda
Bakanlar Kurulu yetkili kilnmqttr.
Ancak Bakanlar Kuruluna aYnlan bu
pararun personele 6denmesi ile ilgili
olarak usul ve esaslann saptanmast
ve bu konuda bir stntrlandtrma

getirilmesi Yolunda Yasada

ve

Ydnetmelikte Bakanlar Kurulunun
yetkili oldu$una iligkin bir
dtizenlemeye Yer verilmemigtir?

Anrlan yonetmeli$in saPtandrSr
S.maddesinde Da$rtrlacak

Destekleme Hizmet ticreti miktannln

tespit etme konusunda
Komisyonunun Yetkili

Da$tttm
oldugu
belirtildifinden destekleme hizmet
Ucreti miktartntn Yonetmelige gcire
tespit edilece$i ve odenece$i agrkhr.
Kanunlartn uygulanmasrnt sa$lamak
amacryl'a usultine uygun gekilde

ytirtirltige konulan ycinetmeliklerin
yazr\ bir hukuk normu niteligi
taqrdr$rnda ve ytir0rltikte kaldt$t

srirece bu dtizenlemelerin

esas

ahnmast gerekti$inde kugku yoktur.

Ycinetmeli$in ortaya qrkan Yeni
durumlara gcire idarece de$igtirilebilecegi agrk bulunmaktadrr.

Nitekim Tekel Genel Mtidiirliigtintin
harcamalartnt denetleyen Yiiksek
Denetleme Kurulu raPorlannda da
kuruluga sa$lanan bu imkantn
amaclnl agtr$r tist srmr getirilmeden
destekleme hizmet ticreti <idenmesi
uygulamasrmn adaletsizliSe yol agtt$t'
ticretlerle ilgili bir stntrlama
getirilmesi gerekti{i ve bunun igin
bestekleme Hizmet dcreti DaSrtlm
Ycinetmeliginde degigiklik yaptlmaslntn cinerildi{i anlagrlmaktadrr.

Belirtilen nedenlerle Destekleme
ll
I

lr.-lt

Hizmet dcreti ve di{er 6demeler
igin gerekli mali kaynaklann tayin

Destekleme Hizmet dcreti
Odenmesi baghkh 8'maddesinin

miktann belirlenmesinde Yetkili

2.fikrasrndaki: yaprlacak cidemenin
cideme tarihinde hak sahiplerinin

6denecek destekleme

agamayaca$rna iligkin bciltimtintin

ve tespitinde ve personele aynlacak

olan Bakanlar Kurulunun personele

net ayltklarrntn iki kab tutarlnl

srntrlandrrtlmast
iicretinin
konusunda getirdi$i dava konusu

iptalini istemektedir.

hizmet

diizenlemede daYana$r olan
kanuna ve Ycinetmeli$e uYarhk
gcirUlmedifinden 5.3.1999 grinlti
991 72563 saYrh Bakanlar Kurulu
Karartntn S.maddesinin 2.fikraslntn
iptali diigtintilmektedir.

Tetkik Hakimi SafiYe CO$'

K0N'un Diigiincesi : Destekleme

hizmet ticreti ve di$er cidemeler iqin
gerekli mali kaYnaklarr taYin ve
fespite ve personele aYnlacak

igO saytlt Ekici TiitUnleri

Sattg

Piyasalartntn Desteklenmesine Dair
Kinunun 2.maddesinde bu
kanunun l.maddesine gdre sattn
altnan tiittinlerin satl$lna ve ihractna
kadar bakrm, igleme ve vazifeli
mtiesseselerin bu hizmetle alakalt

mensuplarrna 6denecek hizmet
ticretleri gibi her ttirlti cidemeler igin
gerekli mali kaynaklartn Bakanlar
kurulunca tayin ve tespit edilecefi
hiikme ba$lanmtgtr.

miktarrn belirlenmesinde yetkili

12.9.198t tarih ve 18866 saYrlt
Resmi Gazetede YaYrmlanan

dtizenlemede, daYana$t olan Kanun

Trittinleri Satrg

Bakanlar Kurulunun, Destekleme Hizmet dcreti Da$rtrm
personele cidenecek destekleme Ycinetmeli$inin 2.maddesinde de '
ycinetmelikte gegen
hizmet ricretinin stntrlandtrtlmast "Bu
Hizmet dcreti, Ekici
Destekleme
konusu
konusunda getirdigi dava

olan

ve

Y6netmeli$e

uYarltk
grinilmedi$inden 5.3.1999 gtinlti ve
99/ 12563 saYrh Bakanlar Kurulu
karartntn S.maddesinin 2.fikrastntn
iptali gerekti$i dr'igtiniilmektedir.

TiiRK MiITNTi ADINA

Htikiim veren DantgtaY Onbirinci
Dairesince durugma iqin cinceden
belli edilen 6.12.2000 gtintinde
davact ve vekili Av. GtineY DiNg'
Bagbakanhst temsilen Hukuk
Mtigaviri Mrijgan AKOGUZ, SanaYi
ve Ticaret Bakanlt$t'nt temsilen

Hukuk Miigaviri OzaY TURHAN'rn
geldikleri gcirtilerek DantgtaY
Savc,st ZeYneP KAVLAK haztr
oldugu halde agrk durugmaYa
baglandl. Taraflara usul0ne gore
soz verilip dinlendikten ve Savctntn

drigr.incesi ahndrktan
durugmaya son verildi.

Davalt SanaYi ve

sonra

Ticaret

Bakanltfr'nrn husumet iddiast

PiYasalartnr

desteklemek amactYla Devlet nam
ve hesabtna sattn ahnan ttittinlerin

altm ve sattg bedellerinden

hizmetlerle alakah

bu

olanlara

cidenmek iizere Bakanlar Kurulu
Karart gereSince aYnlacak Parayl
kapsar" hrikmUne Yer verilerek'
devam eden maddelerde
destekleme hizmet ticretinin
verilebilme esasl ve usulleri

belirlenerek, 8'maddesinde de'
da$rtrlacak destekleme hizmet
ticreti miktarml tesPit etme ve bu
miktartn da$rtrmr igin Ycjnetim

Kuruluna gerekli teklifte bulunmak
Da$rtrm KomisYonu Yetkileri
arastnda sayrlmrgtr.

Bakanlar Kurulunun, s6z konusu
htikilmler uyannca 1.4.1999 tarih
ve 23653 saYrh Resmi Gazetede
yayrmlanan 5.3.1999 gtinlii ve 99

12563 saYrlt 1999 Yrh Ttittit:
karartntr
Destekleme
8.maddesinde; 1999 yrh igerisinde

sattlan toplam ttittin satrg bedelinir

yerinde gcirtilmeyerek, dosyadaki
bilgi ve belgeler de incelenerek igin
gere{i gcirtiqtildti.
Tekel YaPrak Ttittin lgletme
Mridrlrl0!Onde T0ttin EksPeri
olarak g6rev YaPan davact
1.4.1999 grinl0 Resmi Gazetede

%2 sinin, bu trittinlerin ahm

gtinlti ve 991 12563 sayrlt karannln

sahiplerinin net ayhk ticretlerinin

depolama, bakrm, igleme, sgvk
sairg iglerinde ve bu iglerle ilgili
gcisierilen di$er hizmetlerde fiilen

[ahgan personele Yonetmelir

esaslart gergevesinde, destekleme

hizmet ticreti olarak odenece-c
yayrmlanarak Ytirtirliige girel belirtilmig ve ikinci ftkrasrnda
Bakanlar Kurulunun 5.3.1999 yaprlacak odemenin har
ik

rw0n ersPenlERi
oenHeGi

e0LreNi

katr tutanntn agamayaca$r htikmtine
yer verilmigtir.

igO sayrli Kanunun
Yonetrneligin 1.

2'maddesiYle

maddesinde

belirlendifi gibi Destekleme Hizmet

dcretinin-odlnmesi iqin gerekli mali
kayna$rn ve bu kaYnaktan
Destekterne r'icreti igin ne kadar
paranln aYnlacaSr konusunda
bakanlar Kurulu yetkili kthnmastna
ragmen, Bakanlar Kurulunca aYnlan
bu paranrn personele cldenmesiyle

fiYatlartnt

vaptlan odemelerin lqsillanrnaslna hizmetlerin
ifade edildikten
L"uut u"t".ek qekilde Yorumlan- belirleyebilecekleri
tegebbiis ve
4.bendinde,
sonta
masrna imkan bulunmamaktadr'
ile ilgili
konulan
m0esseselerin
Belirtilen nedenlerle destekleme
Bakanlar Kurulunca g6rev
hizmet ticreti ve diser 6denekler olarak
verebilece$i bu gdrev igin yapilacak
iqin gerekli mali kaynaktran tayin ve
Bakanlar Kurulu
t.spitinae ve Personele aYnlacak 6deme -iktun-n
htikme
belirtileceli
karannda
rniXtutttt belirlenmesinde yetkili
olan Bakanlar Kurulunun Personde

odenecek destekleme

ba$lanmtgbr'

hizmet

stnrrlandtrtlmast
dava konusu
getirdigi
konusunda

ricretinin

196 saYrh Kanunun 1

ve

2.maddelerinde de, ekici ttitiinleri

sabs piyasalannt desteklemek tizere
Oerriei ttu- ,r" hesabtna t0ttin ahmt
igin g6revlendirme YaPmaYa. ve

daYana$r "l9l
ilqili olarak usul ve esaslartn Jtizenlemedi
uYarhk
YcinetmeliSe
ve
Kurr,.rrru
bir
sfptanmasr ve bu konuda
konu- ile
oortilmemigtir.
Yasada
srnrrlama getirilmesi yolunda
ve Yonetmelikte Bakanlar Kurulunun

"Acrklanan nedenlerle dava konusu

gOrevlendirilenlere
6denecek hizmlt iicreti igin mali
kaynaklar tespitine Bakanlar Kurulu
yetkili ktltnmlghr.

siinli, 99/ 12563 saYth
yetkili oldu$una iligkin bil s.i.tggg
Kurulu Karartntn
itizenlerneYe Yer verilmediSi Bakanlar 2.fikrasrnda yer alan 'g"
hUkiimlerin birlikte
S.maddesinin
Bakanlar
donilmektedir.
incelenmesinden,
hak
inrlan Yonetmelikte Destekleme lrap,tacaX 6demenin
Kurulunun ttitiin ahmr igin Kamu
Hizmet ticreti miktannt tespit etmek
konusunda Dafltrm KomisYonu

yetkili oldufu belirtildifinden
destekleme iicreti miktartntn

Ydnetmelife gcire odenece$i aqrktr' Kanunlani uygulanmasnt sa$lamak

amactyla .ri,rl.in" uygun gekilde
ytirfirliige konulan y6netmelikle.rin
vaztlt nit hukuk normu niteli$i

ve ytirtirltikte kaldt$t stirece
esas' ahnmasr gerektigi, ycinetmeli$in
ortaya qtkan durumlara gcire idarece

iutt-utt

defigtirilebilece$i

agrk

bulunmaktadrr.

sahiplerinin net ayhk iicretlerinin iki

ve Kuruluglannt
kail tutannl agmayaca$rna iligkin lktisadi TeEebbris ve bu iEle
bcjltimiintin iPtaline, agairda oorevlendirmeYe
cidenecek hizmet
ddktimii gosterilen 19'520'000 TL' iigilenenlere
belirlemeye
stntrlartnt
riiretinin
vekili
giderleri ile davacr
vurottu-u
icin" durusma tarihinde ytirtirliikte
ULlunan avukatltk asgari ticret
tarifesi uyannca 135'000'000 lira

verildi.
Nitekim Tekel Genel MtidUrh'i$tintin karar
Ytiksek
denetleyen
harcamalartnt
BaEkan: oznur alierEnoiocur
Denetleme Kurulu raPorlannda da
Yurdag$l DNQSOY
kuruluga sa$lanan bu imkantn {lv"
Engin KUMRUIJU
u.nu.t.ri agtrgr, Ost srrur getirilmeden 9v"
VahitPOLATKAI'I (X)
Destekleml Hizmet Ocreti 6denmesi 9v.
Selsuk HONDU (X)
yol
agt$t'
uye
uvqulamastnln adaletsizliSe
stntrlama
ucietlerle ilgili bir
getirilmesi gerekti$i ve bunun igin
OYO
6estekleme Hizmet dcreti Da$rtrm AZLIK
YonetmeliSinde deSigiklik yaprlmaKurulunun
srrun onerildigi anlagrlmaktadrr'

Ote yandan 233 saYth Ka.nYn
Kararname'nin
Htikmtinde
Tesebbtislerin fiyat ve tarifelerini
drizenleYen 35'maddesinin

4.fikrastnda "tegebbt'is, miiessese ve

baSh ortakhklara konulart ile ilgili
olaiak Bakanlar Kurulunca g6rev
verilebilir. Gerektiginde bu gcirev iqin
yaprlacak odeme miktarr Bakanlar
k,rr,-rtr., Karartnda belirtilir' "'u
denilmekte ise de; bu htiktim ile
Bakanlar Kuruluna verilen yetki ttitiin
ahm - satrm fiyatrmn tespitine iligkin
oldu{undan bu iglerde gorevli Tiilti"
Eksferlerine qahgtrnldrklan halde

olduSu

sonucuna
bu Yetki
OlaYda
ulagrlmaktadrr.
gerievesinde iptali istenen kararlar
tUtUtt piyasast desteklemesi
avukathk ticretinin davalt .tigini"iDevlet
nam ve hesabma ttittin
idarelerden ahnarak davactYa
gorevlendirme
konusunda
rt
uht
verilmesine, noksan Yatrrrlan yaprlmrg
igi
bu
ve
YaPacaklara
7.650.000 lira posta pulu iicretinin
tist stntrt
6demesinin
iicreti
irizmet
davactYa tamamlattrrtlmastna
Kararnamenin
Bu
ile belirlenmigtir.
O,LZ.ZOOO tarihinde oygoklu$u
iptutl irt .t".t hokomde 3514 ve 196

Davact, Bakanlar

5.3.1999 gtinlti, 991 72563 saYrlt
Kararnamesinin

8/2 maddesindeki'

yetkili

saylh Kanunun 2'maddesine
aykrnhk Yoktur.
f-SO slYrh Kanunun 1 ve

2.maddeliri ile 233 saYth Kanun
Hrlkmrlnde Karamamesinin 3514

maddesi ,ile birlikte

de$erlen-

dirildiSinde, davactntn, Bakanlar

Kuruhinun sadece hizmet ticretinin
kaynafim belirlemeye yetkili oldu$u
yoiunlaki iddiasr Yerinde
Lor.il"-.t, ayrtca iptali istenen 8/2

iladde ile "Destekleme

Hizmet

dcreti Dafrtrm Y6netmelisindeki"

ticret da$lhm esaslan ve komisYon
de kaldtrrlmamaktadrr'
maag tutartnda stntrlama getiren yetkileri
"sadece
ddenecek ticretin
gcirevlilere
boltimtintin iptalini istemektedir'
Kaldr ki
belirlenmektedir'
srmii
tist
Kurulu
lptali istenen Bakanlar
zarure!
de
bir srnrr belirleme
kaiannda karartn hukuki kaYnagl b6yle
Denetleme
Ytiksek
olarak 196 saYrh Kanunun 1 ve oliugu raporla tespit edilmiEtir'
2.maddeleri ile 233 saYth Kanun Kurul-unca nldenlerle davanm reddi
Aqrklanan
Htikmtinde Kararnamesinin geiekti$i
oYu ile verilen karara

destekleme hizmet odemesine iki

35.maddeleri gosterilmigtir'

Anllan

Kanun

Htikmtinde

35'maddesinde

kargtytz.

Kararnamenin
tesebbtis, miiessese ve ba$lt !iv"
oriakllklann r.irettikleri mal ve 0ye

: Vahit POLATKAN (X)
: Selsuk HONDU (X)

rUrUu rxspenuni
oennetii
eULreNi

tilkemizin varolan

$1.429'dur.

Ttirkiye tanm sektcirtinde

. Ureticilere riretimle ilgili karar
almalannr sa$layacak pazar sinyalleri
yeteri kadar ulagamamaktadr,

drigrlikltigiintin nedenlerinden biri:

k0qtk rireticiligin hakim olmasrdrr.

Son yrllarda 1-50 dekar arasr topraga
sahip igletmelerin genel ortalamadaki

payr dUgmekle birlikte,

potansiyeline

gelir uygyn bir artrg saglanamamaktadrr,

. Verilen desteklerden krigrik

1991

igletmeler ve verimin dr.igtik oldu{u

rakamlarryla Tiirkiye'deki toplam

bdlgeler
yeteri
kadar
. Tanmsal tiretim faaliyeti cazip bir

tanmsal igletmelerin %68'i 1-50 dekar yararlanamamaktadrr.

topraga sahip

igletmelerden

olugmakta olup, bu grup toplam ekili

geglm

arazilerin sadece %22.2' sine sahiptir.

uzaklagmaktadrr,

gaprnda serbest. dolagrmrmn yanr slra,
Drinya Ticaret Orgritii, Dtinya Bankasi

ve IMF'in

bagrnr gektigi yeni bir

geliEme daha s6z konusudur. Serbest
dolaglmm tam anlamryla gergeklegebil-

mesi igin ulusal politikalann yukanda
isimleri belirtilen drgtitlerin gizdiSi hatla
uyumlu olmasr istenmektedir. Nitekim
cizellegtirme, sosyal gtivenlik reformu,
tanm reformu gibi pek gok konu

iilkemizle birlikte pek gok r.ilkenin
grindemindedir. Bunlardan tarrm

reformu, rilkemiz tanm kesiminde ciddi
ddntigr.imler yaratacak niteliktedir.
Artrk sanayileEmiE tilkeler kervanrna
katllan rilkemizde tanm sekt6ni halen
cinemini korumaktadrr. DIE'nin 199g
yrh verileriyle nfifusun %35'i halen
tanm kesiminde yaEamaktadrr. Tanm

kesiminin sivil istihdam igindeki payr

ise yine DiE'nin verileriyle

W5'dtr.'dte

yandan tarrm kesiminde kigi bagrna

diigen milli gelir rilke ortalamasinrn
neredeyse yarrsl kadardlr. DlE'nin
agrkladrgr verilere gcire; rilkemizde
1998 yrhnda kiEi bagrna diigen GSMH

$3.387 iken, tanm

kesiminde

olmaktan

. Kuruluglar arasl koordinasyon
eksikligi uygulamaya iligkin
faaliyetlerin etkin olarak

Tr.irkiye tanmrnrn genel sorunlan,
kiigr:ik miilkiyetten kaynaklanan
yetersiz girdi kullanrmr, buna bagh
olarak verim ve gelir driErikhigridrir.
Ttirkiye tanmr gok sayda kiigrik
rireticiden olugmugtur. piyasada
olugan fiyatlara sektcjrtin tepkisi
cirgritsriz ve dafrnrk olmakta, bu
nedenle bir ririinde bir sene rirtin
bollufu yagamrken, 1 yrl sonra r.iriin
krt hale gelebilmektedir. Sektcirtin
desteklenmesi ntifusun %35,ini
banndrran bir kesimin sosyal ve
ekonomik geligimi igin b0y0k 6nem

Drinyada "Ktiresellegme" olarak
nitelendirilen yeni d6nem, tilkelerin
kendi igine kapah yaprlardan, drinya
gaptnda rekabete agrldlklan dcinemi
nitelendirmektedir. Bu yeni dcinemde,
mallann, hizmetlerin ve bilginin drinya

ahmr

yr.irtitrilmesini aksatmaktadr.
(Kaynak: DPT Raporu, 1gg9)

Yukarrda slralanan elegtiriler ve

IMF'ye verilen niyet mektubu
dogrultusunda Trirkiye tanmrna
ycinelik destekleme sisteminin
degigtirilmesi gtindeme gelmiEtir. yeni

destekleme sistemi kamuoyunda
krsaca "DoSrudan Gelir Destegi
Sistemi" olarak anrlmaktadrr.

Do$rudan Gelir Destegi Sistemi,
arz etmektedir.
Oretim miktan ile iligkilendirmeksizin
Dahasr, tilkemiz, d6rt mevsimin bir hedeflenen tanm rireticilerine dogruarada yagandrg iklim ve ekolojik dan gelir transferi yaprlmasrnr ve
kogullan, zengin bitki drttisii ve genig tanmsal rirtin fiyatlannrn piyasa
yr.izcilgtimt ile ciddi bir tanmsal gr-igleri taraflndan belirlenmesini
potansiyele sahiptir. Bu potansiyel cinermektedir. Bciylece,
tanmsal
ntifusun beslenmesi igin oldu$u sribvansiyonlann hedeflenen kitleye
kadar, iglenmig tanrn rirtinleri ihracr gitmesi sa$larurken, mevcut uygula.
ve tanma dayah sanayi igin de 6nem malann ortaya grkardrgr etkinsizlikarz etmektedir. dlkemiz igin tanm lerin de giderilmig olaca$r iddia
sektcirr.inUn stratejik bir cinemi oldugu edilmektedir. Aynca;
tarrmla ilgili
iddiasr, hig de abartrh olmayacakhr.
mevzuatrn yeniden drizenlenmesi,
Bilindi{i gibi iilkemiz tanm kesimi tanmda her tiirl0 girdi sribvansiyorr
planh dcinemden itibaren gegitli lart, destekleme ve cizendirme poli-

vesilelerle desteklenmektedir. TUrkiye'de uygulanan tarrmsal destekleme
politikalan; destekleme ahmlan, girdi
destekleri, driErik faizli tanmsal kredi,
srit tegvik primi ddemeleri, doSal afet
ddemeleri, ekim alanlan stnrrlandlnlmasl ve destekleme primleri gibi
araglar kullanrlarak yLinittilmektedir.
5 Nisan ekonomik kararlarrndan
sonra destekleme ahmt yaprlan rirtin

tikalanna son verilmesi, kooperatif ve
birliklerinin ayn bir trizel kigilik haline
getirilmesi, KIT'lerin elindeki tanm

topraklannm cizellegtirilmesi de, yeni
dr.izenlemede yer alacak konulardlr.
Sistemin getirdigi baghca de{iEiklikler

ve tanm sektdrtinde yaprlmasr
taahhrit edilen baghca reformlar
agagrdaki gibi srralanabilir:

.

Dolrudan gelir destegi sistemi

ile

3'e drigmiigtiir. Bu r.irtinler; ririin dikkate ahnmadan riretici
hububat, tiitrin ve gekerpancandrr. bazrnda, ihtiyacr oldugu saptanan
sayrsr

Gfbre ve zirai ilag sribvansiyonu ile,
tohumluk ve fidan primi gibi destekler
devam etmektedir. BaEhca aracr fiyat

mrldahaleleri olan

mevcut
destekleme sistemine y6neltilen
elegtiriler aEa{rdaki gibidir.

qiftgiye parasal destek yaprlacakbr.
14 Mart 2000'de Resmi Gazete'de

yayrnlanan Bakanlar Kurulu Kararr ile

d6rt bcilgede pilot uyguama
baglatrlmrgtrr. Buna gcire

Ankara/Polath ile Antalya/Serik ve
. Aktanlan kaynagrn tamamr Manavgat
ilgelerinden tesadfif
giftgilerin eline gegmemektedir,
cirnekleme ycintemiyle segilen kciy. Tarrmsal 0retimde ve ihracatta erde arazi sahiplerine, Adryaf

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

t

man /Merkez ve Kahta ile Trabzon 10 igletmeden ba5tayarak 6zd sektdre
/Stirmene ve Akqaabat ilgelerinden brrakilmasr planhnrrnktadr- Kamuda
yine aynr yrintemle segilen kdylerde ise bulanan 6nernli tanrnsal $emaeraen
arazisini igleyen rlireticilerle kiralama TdGSA$ ffinrkiye Giibre Sanayu
yolu ile tiretim faaliyetlerinde bulunan A.$.)'ur Gernlh Sarngn re Kiiealtya
iireticilere "DoSrudan Gelir Deste$i" Tesisleri ile IGSA$ (lstanbul Giibre
yaprlacaktrr. Belirlenen miktar, dekar Sanayi AS.) c*!a ekarftn$bagna 5 dolardrr ve bu paranln 199 de- Yukanda losaca dzedenen Uim bu
dUzenlemekr, Tarrnsal Dedelderne
kara kadar verilmesi planlanmaktadr.
. Gribre bagta olmak rlizere girdi ve Y6nlendfurrre Kwuhrlx.ut koordisribvansiyonlarrna 2002 yrlma kadar rnsyonrryh yapdacakm. Brrdarn en
son verilmesi giindemdedir. Tanmsal firenrlerirlen tii, Amzi Kutranmu ve
kredi faiz oranlan sabit tutulacak, Toprak Koruma Kanunu oluP, bu
ekonomi genelinde faizlerin dUqme*yb kanunla, tanm topraklan, Tanm
de sribvansiyonlar kendiliginden Bakanh(!'run belirleyece$i ekonomik
iEletme bEy[kltigEniin alhnda miras
ortadan kalkacakbr.
. 2000 yrhnda hububat destekleme yoluyla bile b6l0nmeyecektir.
fiyatlan, destekleme fiyatlan ve tahmin Dogrudan gelir sistemi ile Trirkiye
edilen drinya piyasa fiyatr arasmdaki tanmrnda pek gok geyin de$igece$i
fark, tahmin edilen d0nya CIF piyasa
fiyatrnrn %35'inden fazla olmayacak

muhakkaktrr. Halihazrrda pek gok kigi

6ng6rdrig0 iqin desteklemenin
rlretimle bagrnrn kopanlmasrdtr.
Oysaki tanm kesiminde planh
0retimin sa$lanmasr, bazr [irtinlerde
tanmsal 0retimin ytikseltilmesi ve
stratejik rlr0nlerde istikrann
sadanmasr igin rinin ve 0retime ba$h

tir destddeme sistemi

.

gerekmektedir.

Derteklemenin kalkmasryla birlikte

pek gok Or0nde fiyatlar dtigecek,
ancak gfrqinin kullandrgr girdilerin

maliyeti enflasyon oramnda artacagt

igin giftgi bu durumdan

olumsuz

etkilenecektir.

Krig0k igletmelerin agrrhkh oldu{u
tanm kesiminde mevcut destekleme
sisteminde bile rasyonel girdi kullanlmr ve tanmsal etkinlik artnmtnda
srkmtr yaganmaktadrr. Hal b6yleyken,
qiftgiyi tamamtyla piyasada olugan

ve kurum taraftndan tartrgllan yeni fiyatlara teslim etmek tanmsal tiretim

ve pek gok

tirtinde

qekilde belirlenecek ve 2001 yrhnda bu

sisteme ycineltilen baqhca elegtiriler

diigriglerine

fark daha da azaltrlacaktrr. Nitekim

ise aga$rdaki gibidir:

ithalatgl olmamlza neden olabilecektir.
Sonug olarak; Ttirkiye gibi ntifusunun

2000 yrhnda hububat taban fiyatlar,

.

IMF'ye verilen taahhiit doSrultusunda,
bir cince yrla gore %27.5 olarak
artrnlmrgtrr. Frndr{a bu yrl verilen fiyat

edildigi gibi milli gelir iginde btiytik bir

Mevcut destekleme sistemi iddia

yer tutmamaktadrr. Nitekim, Toprak
Mahsulleri Ofisi'nin hububat
ise, bir cinceki yrla gcire sadece %8 destekleme ytikti milli gelirin sadece
oranlnda artrg gostermigtir. Aynt %0.7'si dolayrndadrr. lktisatqr Haluk
Eekilde zeytinya{t, pamuk 've KASNAKOeLU'nun aragtrrmalartna
aygigegine verilecek primlerde gore, OECD tlkeleri ile Tiirkiye
arasrnda, 1979-1990 yrllan arastnda
beklentilerin gok altrnda aqklanmrEtrr.
. Agrn tiretimi olan tirtinler yerine tanma verilen destek agtsrndan
"alternatif rirtin projesi" ile aygigefi, yaprlan ara$tlrma sonuglannda, hem
soya, mlslr gibi tininler tegvik edilecek, qiftginin eline gegen fiyatlardaki
rirtin degigtiren giftgilere "telafi edici destek payr, hem de YaPilan desteSin
t0ketici fiyatlanna yanslyan boyutu
ddeme" yaprlacaktrr.
. Qiftgiler kayt altma ahnacakttr.
agrslndan, T0rkiye'deki destekleme
. Diinya Bankadr Ekonomik Reform OECD ortalamalanndan dfg0k
Kredisi igin cin qart olarak ileri stirtilen grkmaktadrr. 1993-1998 yrllan
Tarrm Satrg Birlikleri ve Koopera- ortalamastna bakrld$rnda ise tanmsal
tifleri'ndeki dtizenleme ile bu birlikler- desteklemenin milli gelire oran OECD
den devlet mtidahalesinin kaldtnln-rast,
yonetimde ortaklartn sciz sahibi olmalarr ve ayn bir ttizel kigilik (Anonim

$irket) haline getirilmeleri hedeflen-

mektedir. "Tartm SatlE Kooperatif ve
Birlikleri Hakkrnda Kanun", 1 Haziran
2000 tarihide TBMM'den gegmigtir.

hala gok btiytik bir ktsmr tanm
kesiminde yagayan ve tanm
sektcininrin ekonomisinde ciddi
agrrhfr olan bir Ulkede, tartm kesimine

verilen desteklere sadece bir "gider
kalemi" olarak bakrlmamah, sektortin
sosyal boyutu da goz dntine
almmahdrr. Ttirkiye geligmig r.ilkelere
gcire qok cinemli bir tanmsal ntifus
tagrmaktadrr ve bu kesime ycinelik
olarak izlenen politikalann her tilkeye
uygulanabilecek standart reqetelerden

olmasr miimkrlin de$ildir. Mevcut
destekleme sistemi pek gok saghksrzhSr iginde banndrrmaktadrr. Buna;

k0grik rireticilikten kaynaklanan
verim drigriklug0, plansrz ekimden

kaynaklanan sorunlar cirnek olarak
rilkelerinde %1.4, T0rkiye' de o/A.7' dtr. verilebilir. Ancak boylesine qok
Kamuoyunda, T0rkiye'de destekle' pargah bir tanmsal yaprda, rlirtine
meye aynlan payrn b0Y0kl0g0nf y6nelik desteklemenin stirmesi, girdi
g<istermek igin srkga 6ne s0r0len bu kullammrnln teEvik edilmesi ve krligtik
oran, T0rkiye'de tanm kesiminin milli rireticinin korunmast gerekmektedir.
gelir igindeki payr OECD Olkelerini en Avrupa Birligi tilkelerinde ve

az 10 kat aEtrgr igin, gok da anlamh Amerika'da ciddi tanmsal stoklar
Birliklerin ilk rirtin igleme tesisi degildir. Buna kargrhk giftgi bagrna vardrr. 0rettigimiz stratejik tirtinlerde
drErndaki iqleme tesisleri de bu cidenen s0bvansiyonlarrn dolar kendine yeterlili{i saglayamadtgrmu
kapsamda birer anonim girket haline cinsinden degeri OECD'de, T[irkiye'yi ve tarrmda teknoloji kullantmrnt
geligtiremedigimiz durumda, dtinyada
gelecektir. Ayrrca; 2001 yrh iginde 14 misli agmaktadtr.
TEKEL, Qay-Kur ve $eker Fabrikalarr

cizellegtirme kapsamtna ahnmtgtrr.
Britrin bu stireg igin 4 ylltk bir geqiE
donemi cingcirtilmektedir. Aynr gekilde
tohum, damrzhk iiretimi yapan, 15 bin
baE srgrr varh{ma sahip, toplam 38
igletmesi bulunan TiGEM'in (Tarrm
iEletmeleri Genel Mtidrirliigti) cincelikle

.

Birlik ve kooperatiflerin cizellegtiril- tanm iiriinleri ticareti serbestleqirken
ithalatgr rilke konumuna dtigmemiz
yaprlarrn piyasadaki dtizenleyici, kagrnrlmaz olacakhr. Nitekim; AB
koruyucu roLi bitecek, giftgi ile triccar rilkeleri yaktn zamanda geliqmekte
olan Ulkelerde tanmsal tiretimin
arasmda aracr rolti oynayacaklardrr.
. Do{rudan Gelir Sistemine yoneltilen artrnlamayacaSt varsaytmtyla, bu
en <jnemli elegtirilerden biri, arazi rilkelerin AB igin onemli bir tanmsal
varh{rna bafh olarak gelir cidemesi Pazar olaca$rm vurgulamaktadtr.
mesi ve A.$. stattistine gelmesiyle, bu

TUrUN EKspERLERi

oenrrtii
eULrrNi
"...llkokuldayken bir kag tane sigara

igtim. Bu yiizden de annem?en

sonra bir bardak gayla igilen sigara

bana gok keyif verdi.

On-dan
dayak yedim. Ondan sonra uzun sonraki
sigaralardan da kevif aldrm
Askere hep... Sigara firmalanndan cizr.ir
gitmeden dnce dediler ki: ,Askerde dilerim
ama
sigara gok igilir.' Ben de en son miyorum.Tam artrk onlarla ilgilen_
sigaramr yedeksubay olarak veda ettim..." 30 yrl sonra sigiraya
nizamiye kaprsrnda igtim. Ondan
sonra igmedim. Ancak zaman
Can ATAKLI

yrllar sigara igmedim.

zaman nadiren bir tane igiyorum."

.

Cazeteci-Yazar

AIi Mufit GdRTUNA

istanb ut Bug i)ksehir

EiiE;;

"...Her geyden cince, bu bir civiinme

"...Ktigiikhigrimden beri babam
evde gok sigara igerdi. Sigaraya
otan antipatimin nedeni de bu

sanlnm.,.tt

de$il, belki bir aczin itirafr, fosur
Duygu oirmeNoGlu
fosur sigara igenlerdenim. igtifim
Manken
sigara grinde iki paketi buluyJr...
Sigara beni brrakmadan benim
sigarayr brrakmam gerektigi "...Bence sigara denen
illetin bu
konusundaki inang ve kaiarhhgrir kadar yaygm
olugu,
Krzrlderili'lerin
tamam. Ne var ki, bu pisiige beyaz insandan
aldrgr kozmik bir

mriptela olmug diger kaderdaglarim

r€Fr€lxeE

gibi eyleme gegiE tarihini siirekli

intikamdan bagka bir gey de$ildir.!"

olarak erteliyorum.n

Tiirker ALKAN
Gazeteci-yazar

Halit KAKINC
Gazeteci-Yazdr

"...Hig sigara igmedim. Ne evimde.
ne_ igyerimde sigara igirmem.
Bekara hanrm bogamak kolay

"...vticutlannr, aSrzlan ve burunlan
sanki birer bacaymrglar gibi tritene
kadar dumanla dolduruyorlar... biz
de onlan taklit ettik, ancak duman
biber gibi actydr ve a!nmtyakb..."

demeyin, sigarayr bogayrn..."

Jacques CARTIER
( 1 491 -I 577)

Franstz denizci

Osman DQRMU$
Safihk Bakait

-

I

535,Krzrlderilileri anlatryoi_

"...Akropol'deki

fotoSraflarrnrzt
"...Elli ytl igtim. Sonunda nefret
Elinizdeki sigarayta Avrupa
g9.9Ul
.ettim. Sigara kadar kalleg bir Birligi'ne riye - olamazsrniz.
arkadag yok. lnsanrn dl0mrinri Avrupa'da
arhk sigara igenler gok
isteyen sinsi bir dUgman. Son bir azaldt.
Ben,
siz ve bir de
ylldrr
oksijenin varh{rnr Liiksemburg BaEbakanr
kaldrk...',
,solumak
hissediyorum.
ne
gUzelmig' diyorum. Hayatrmda
Kostas Simiris
pigmanhk duydugum tek
Yunanistan Bagbakant
Sey
yl[.!LAZ'a hitabenBgbk.Yrd.Mesut
sigara. Ben brraktrysam herkes
braktr."
EToI GdNAYDIN

Tigabo oe Sinema Sanatgst

"...Hayatta ne yaparsan yap, ama

sigara igme..."

"...$ok samimi s6yl0yorum. Ben

sigarayr

P,iyUk keyifle igtim bugrine

kadar. Sabah kalktrktan heLen

1l
t_

YuI BRYNNER
Sinema Oyuncusu ( 1 9 1 5- I gS5)

-Oliirken kzma 6gUdii_
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kalmadrgmdan bu krediyi ahyor ve

kendini tamemen

edilgen

pozisyona koyuyor. Zira bagka
qaresi kalmamrg, fakat brittin bu
programln faturasr yine de halka
grkanyor. Hepimizin bildigi gibi
IIv\F'nin ttim Dtinyada dayattr$r acr

www.kocaeliyt.com
ltletme

NN\\NN\\

Mridtirltigti

krsrlmasr ricretlerin drisuiruilmesi.
-kesiminin

drinyasrna

Bciylece iqgi-memur

Ozellegtirmeler uzun stiredir

Ttirkiyenin g0ndeminde ama cizellikle
1999'un sonlarrnda uygulama karan

afrnan ve 2O0l Ocak

avrnda

uygulamaya konulan isiikrar

programln en cinemli ayaklarrndan
birini olugturan enstrtiman olarak
gcize garpmaktadrr. para ve malive

politikalanna

ek

olarik

ge_rgeklegtirilmeye gahqrlan yaprsal
reformlann iginde yer alan
cizellegtirmeler IMF'nin en fazla onem

verdigi politikalardan biri. eiinkri
cizellegtirmeden elde editecek

kaynaklar

dogrudan

borc

cidemelerinde kullanrhyor. Digei
maddelerin amacr ise borqlunun

borcunu cideyecek hale gelmesini
saglamak. Ashnda durum, batma
agamastna itrelmig bir igletmenin
bagrna gelenlerden gok farkh dedil.
Alacakhlarr kaprya dayanmrg ',iat
(cizellegtir) borcunu cide kardeqim"

diyor. Diyor ama biliyorki

bu

satlglar trim borcunu almava
yetmeyecek. Bu ytizden borqlunun
biraz daha qahgrp kazanmasr lazrm.

Bunun igin nakit vermeyi kabul
ediyor ama belirli gartlar jayatryor.

Borglu olan da bagka

gaiesi

gelirlerinde briyr.ik kayrplar
oluguyor. Yukanda da verdigimiz
rirne$e dcinersek, zarar eden bir
firmanrn yapacaSr iqlerden biri
maliyetleri dtigtirmek olacaktrr.
Sonra da mal varhfrnr satmaya
baglamak; verimsiz kullanrlan vaia
atrl olan mal varh{rnr hatta
demirbaglannr. Ta ki firma zararda
oldugu igin mal varhgrnr harag
mezat satmak zorunda kahyor.
Eger devlet gerqekten ekonomivi
dtize grkartmak konusunda
samimiyse, vurgunlann rizerine
gitmelidir. Aksi taktirde bu zamana
kadar oldu{u gibi bundan sonra da
tekrar bu a$rr ytik tamamen halkm
slrtlna yriklenecek, cjzel sektor ise
yine kaymagr yiyiyor olacaktrr.
Br-itrin bunlardan anlagrldrfl rizere
devletin amacl; "Beni ilgilendiren
dzellegtirmelerden elime gegecek
para" olduf u gdnilmektedir.

Uygulanan politikalardan

da

gcirtilmektedir ki bu anlayrg, bir
taraftan btitqeden tanm iqin driqrik
bir pay ayrrarak tanmr yok etmiye
diger taraftan da 200i Ocak
ayrnda ytirtirltige konulan
programda "tritrin sektcirtjnde
cizellegtirme" adr altrnda gok uluslu
girketlere terk etmenin yollarrnr
arayan bir ydnetim anlayrqr.

Bu kogullarda bunun adr
6zellegtirme degil; piyasalarda

dolagan gok uluslu girketlere yem

yapma gahgmalandtr. Bunun
sonusunda Tiirk tr-ittinti kendi
sigara pazanndan kovulacak ve

bundan da en btiyr,ik zaran tiretici

gcirecektir.

Qcizrim yok mu?
Tabii ki var. Bunun iqin tilkemizde
tr-ittin sektcjrti iiz-eleEtiriye tabi
tutulup bagtan sona kadar ele
altnmahdrr. Bunun iqinde ttim
taraflan bir araya getiren Milli Ttittin
Komitesinin bir an once toplanrp
temsil ettikleri kitlenin sorunlannr
ortaya koymalan ve gciztim yollarrnr

bulmalarr gerekir.

bir

tritrin
hizmet

sundu.

"www.kocaeliyt.com"

adr ile internetteki
yerini alan sitede
agaSrdaki baghklarla

birlikte ilginizi gekecek
diger bilgilerde bulunmaktadrr.

Sitenin

olugumunda
emek sarfeden btittin
arkadaglan
tebrik
ederiz.

. Tritlin Eksperliginin
Tarihqesi

. Tritrin Eksperleri

. Eksper Yemini
. Gcirev ve Yetkiler
. Igl_etmeler

. Mtifettiq Cciztiyle
. Trittin (izerine Yazrlar
. Trittinctihik Bilgiteri
. Tritrin Standardr
. Ttittince
. lngilizce-Ttirkge Tritiln
Terimleri
Yciresel Ttittin
Terimleri
' Argo Tritrin Terimleri
. Telefon-Fax-Email
Web Adresleri
. Mevzuat Arama
. Kanun
. Ttiztik
. Yonetmelik
. ig Ycinetmelikler
. Genelgeler
. Genel Yazrlar
. ig Talimatlar
. Toplu [g Scizlegmesi

.

,- .'.',..jl

TUTON EKSPERLERi
DERNEGi

gULreNi

ristlenmig, durugmaYa

glnP
Y6netim
savunmaslnt YaPmtgtu.
Kurulumuzdan Bagkan Faruk

ffiSEg*FE

CdLPINAR ile Hriseyin KOQ' un
izledi{i durugmanrn lehimize qrkan
karart 30.01 .2001 tarihinde
Avukattmtza ulagmtg, bu konuda
sizlere de bilgi verilmigtir. Bu arada
Derne$imiz Yonetim Kurulu Karart
ile 8.Arahk 2000 tarihinde, "Qoklu
Avukat Gurubu" olarak tantmlanan
avukatlara verilen vekalet noter
kanah ile iptal edilmigtir.
. Halen qtkmamtg olan ve Hizmet
dcretini iki maag stnrn ile ongoren
2OO1 yrh Ttit0n Destekleme
Kararnamesi' nin DarugtaY karart
do{rultusunda (maaq slnlrl
olmaksurn) YaYrnlanmasr igin
Bakanhk ve Bagbakanhk nezdinde

IMF niyet mektubunun Tekel ile ilgili

krsmt hakkrndaki gciniglerimizi
Bagbakan
yansltan
-Bul"nt bir galtgma
ile BaEb.akan
ECEVIT

Yardrmctst Devlet BAHQELI' Ye
iletilmek Ezere kendilerine
sunulmugtur.

Tartm Bakanh$r Mristegan Hamit

AYANOGLU ile

g6roSolmt'ig'

gcirr.igmede TUrk t0trinctlO{Ont'in
gelece$inin Yant slra F0migasYon
EksPer
kursuna katllan

arkadaglarlmlza

verilecek

Fr.imigasyon Operatdrltigti Belgesi'
nin iqeri$i konusunda talebimiz
aktanlmrqttr

.

11

.01

.2001 tarihinde Tekgrda-lg

Genel Bagkanl ve Ycinetim Kurulu
r-iyeleri ile izmir'de -.bir toplantt
yaprlarak Tekel'in Ozellegtirilme

Ka.artna kargr ortak gahgma
yaprlmast ve bu gahgma gurubunun
grinri Hazine ve Drg Ticaret genigletilmesi karan almmqtr.
Kurulumuz 15.01.2001
Mristegarr Krirgat TUZMEN' Mtistegar i.lt"tl-

girigimde bulunulmugtur.
. Y-onetim Kurulumuz, 6.Arahk 2000

Yardtmcrst Haluk AYHAN ve ilgili tarihinde Yaprak Ttittin Mtiessese
btirokratlar ile gcirtgmeler yapmtgtr' MridiirltiSti'nti ziyaret ederek ;
adet bagmiihendislik
Gciriigmede ihrag edilen tiittinlere 330
diizenlenen ekspertiz raporlannda kadrosunun Devlet Personel
Mristegarhk adrna imza atan Bagkantr$rndan talep edilmesinin

Yonetmelik
elemantn diplomah ttittin eksperi saglanmasr ile,
ythnt dolduran
kldem
gergevesinde
8
bu
edilmig,
ifade
gerekti{i
olmast
amaqla eksper istihdamr igin aqrktan meslektaglanmlza Bagmtihendislik
atama Ya da YataY gegigle kadrolarrntn, TEYO intibak
Ttittin
meslektaglarlmlza imkan programlnl tamamlaYarakunvanlnr
Mtihendisi
Teknoloji
edilmigtir.
taleP
sa$lanmast
meslektaglarlmrza
. 8 Ocak 2001 tarihinde Tiittin kazanan
verilmesini,
kadrolannrn
"Mtihendis"
ziYaret
Eksperli$i Ytiksek Okulu
atastna
lojmanlar
g6rev
tahsisli
gelecekte
ycineticilerle
edilmiQ;
da
kadrosunun
Bageksper
<i$rencilerin
olacak
meslektagrmrz
yrhnt
hizmet
de
3
Tekel'
durumu ve Ttirk t0trlncrild$on0n eklenmesini,
Mtihendisi
gelece{i hakkrnda g6rfig dolduran T0trln TeknolojiYcinetmelik
meslektaglarlmlzln
bulunulmugturahgveriginde
. Y6netim Kurulu Bagkantmz gere{i yeterlilik stnavlartntn
yetki
10.01.2001 tarihinde, Hiikiimetin yaprlmasrnr ve baganh olanlara

. 26.Kasrm.2000 tarihinde yaprlan
Genel Kurulumuzda "Ola$an Genel

taleP etmigUr.
IMF' ye verdi$i 3- ek niYet verilmesini,
.
tarihinde Tekel Genel
16.01.2001
i
"TEKEL'
Yeniden
mektubundaki
yaprlandrran bir karamame ve Miidtirti Mehmet AKBAY ziYaret
TEKEL'in tiim t0trln igleme edilerek Htikiimetin IMF'ye verdi$i 3'

birimlerinin Ozellegtirme ldaresi
devrine izin veren ve
Kurulun iki Yrlda bir YaPtlmasr" porff6yrine
destekleme ahm
igin
geklindeki ttiztik de$igikli$i tektifi i,:tUt
kaldtran"
ortadan
politikalannl
kabul edilmig, Dernek Ttizti$ti bu
d0gtincelerimizi
iligkin
taahh0d0ne
sekilde haztrlanarak izmir Valili{i
galtgmalarrmtzr bagta
-Baqbakan
Hukuk igleri Mtidtirh'i$ti tarafindan vansltan
Bagbakan Yardtmcrlan
ve
incelenmek tizere Dernekler Masaslna
ilgili taraflara iletmek
rlzere
olmak
teslim edilmigtir.
gitmigtir. Izmir
Ankara'ya
rizere
. 6.Arahk 2000 tarihinde Danrgtay
VURAL ve
OktaY
Milletvekilleri
1 1. Dairesinde gciriilen 1999 ytlt
ile
TARTAN
YaPrlan
Ttittin Destekleme Kararnamesi ile Hakan
gelecegi
in
Tekel'
gcir0gmede
ilgili olarak Kamil YAVUZ' un agb$t
divayr Avukatrmrz GtineY DINQ hakkrnda de$erlendirme YaPrlmtg,

ek niyet mektubundaki TEKEL' in
yeniden yaprlandrrrlmasl ve Ttittin
Kanunu hakkrnda bilgi altnmtg,

deSerlendirme yaptlmtgtrr. Ayrtca

yukartda zikredilen taleplerimiz

aktarrlarak destek sozii allnmtgtlr'

Aynr gLin Tekel Genel Mtidtir
Yardrmcrst TokYar ERHAN ve
Personel Daire Bagkanr Tekin
KAYMAKOCLU
gcinigiilmtigttir.

ile

. tZ.Ot.ZOOl tarihinde Ankara'da
Tekel'den sorumlu Devlet Bakant

fittrm.mi
mI
dLrEDi

Salmr Rtigto Kazrm yCiCeLen ite
gdriigiilmEg, yaprak tritrin isleme
birimlerinin Ozellegtirme Idaiesine
devri ve Ttitr.in Yasasr ile ilgili
d0Erlnceleri allnmlg, grirtiglerimiz
aktanlmrgbr. Yeni Tr.ittin yasasr'nrn
b-ulundu{u Sanayi ve Teknoloji
Komisyonu Bagkanr MHp Konya

vatandag mryrz kardegim.

12- Lritfen arkadaglar, igme1,*
lerin saghgrnr dtigrinelim, salcr,,t
sigara igmeyelim.

13- "Sigarayr brrakmanlz

14- Hergriin bi paket sigara parasl

kenara ayrrsak amma

Milletvekili Hasan KAYA ve Komisyon

dyesi

bazt Milletvekillerivle
gcinigr.ilerek yasa ile ilgili flt i.
ahgveriginde bulunulmu$tur.
. 18.01.2001 tarihinde Bafra'da yayrn

yapan Gcizde TV'nin Tekel,in

Ttitr.inr-in gelecegi

ile ilgili

15- Hergrin bi gaste okumak lazl
aslmda. Ategin var mr?
16- Az ye de kendine bi gakmak d
17

m€frpms$

kultanabilirmiyil

18- Yak bi tane

hemgerin

memleket neresi?

Neden dersen,

.

22.01.2001 tarihinde Istanbul, da
ilgili kuruluglarrn bir araya geldigi bir
toplantr yaprlmrg, toplantrnrn sonug
bildirisi, briltenimizin sayfalarr

araslnda bulaca{rnrz bir

- Ateginizi

hanrmefendi?

19- Sen duymadm galiba, bunda
sonra rahatga sigara igebilice

baglanmrgtrr.

agrklamasr ile

pal

biriktirilir ha!

ve

olarak
yaphgr programda gelecefe iligkin
kaygrlarrmrz sunucu tarafindan
aktanlmrg, Ydnetim Kurulu Baskanrmrz telefon ile canh olarak p.og.u-a

gere{rl

demeyin doktor bey.

Amerikahk

aragtlrma yapmrglar, sigara sagh{
zararh deSilmig (!)
2O- Ver bi sigara sciyliyeyim.

21- igime arhk gu zrkkrmr, sel
ciptnce kriltablasr yalamlg gii

Basrn

kamuoyuna
duyurulmuEtur. Aynt toplantrda bu
yedi kurulug, ilki 10.02.2001 tarihinde
Izmir'de olmak rizere bir seri panel

oluyorum.

22- Ogrenciyken az ml

izman

topladtk senle.
Yurdum insanlan bot bol sigara 23- Bak gimdi, ben sigara yakrcan
dtizenleme karan almtgtu.
. Ziraat Odalan Genel Merkezi ziyaret t0ketiyor. Bu arada gokga sigarah otobris hemen gelecek.
edilerek Genel Bagkan Faruk ytjCel malzeme 0retiyorlar. Igte buyrun bir 24- Bir sigara igimlik mesafeymig.
25- Araba kullanrrken sigan
il" gcirtigiilerek bilgi ahgveriginde demet
bulunulmugtur. Tekel' in cizellestirme 1- Bak gcireceksiniz, aha buraya sarabilirim ben, gdstereyim mi?

idaresine devredilmesi

ile

tiiirinde

yazlyorum, yann

sigarayr

Destekleme ahmlannrn kaldtnlmasma brrakryorum.
kargr grkan kuruluglarn arasrna Ziraat 2- Ne vuruyorsun baba ya. Vaila biila
Odalan Genel Merkezi de katrlmrs, bu ben igmiyorum. Oktay Kalfa'nrn
ba$lamda Dernegimiz ite Manisa sigarasr bu; cebi yok diye ben
Ziraat Odasr, Manisa Ziraat Odasr tagryordum, akEam almayt
unuttu.

Konferans Salonunda bir bilgilen- 3- Dikkatlice g6z0me
bak, nasrl
dirme ve basln toplantlsr yapmrytlr. duman
Erkaraca{rm.
Ycinetim Kurulu Bagkanrmrz Faruk 4Sigarayr brrakmak irade isi
QULPINAR ile Manisa Ziraat Odasr
birader.
Igmiyorum deyincl
Bagkanr ve Tr.irkiye Ziraat Odalarr
igmeyeceksin.
Ycinetim Kurulu dyesi Nuri SORMAN'
rn konugmacr olarak katrldrklan bu 5- Tiryakinin son sigarasr istenmez.
toplantrya 16 ilgenin Ziraat Odasr 6- Hriseyin bey, Sende iyi sigara
Bagkanlan ile Manisa'ya bagtr ilgelerin

muhtarlan ve gok sayrda tritrin

vardrr Eimdi.
7- Paketi evde unutmugum ya!

8- Ver bi kalite de ci{erlerimiz
. ANAP Genel BaEkan yardrmcrsr bayram etsin.
Salih YILDIRIM ve Tekel Genel 9- $u meretten nefret ediyorum ama
rireticisi katrlmrgtrr.

Mtidr.ir[igti Ycinetim Kurulu 0yesi igte.
Unal YA$AB. b"y ile g<ir0Eritmrtg, 1O- -Lan oglum yeter be, kuruttun
Tekel' in 6zellegtirmJ iairesi'ne bizi, kendine bi paket sigara al artrk.
baSlanarak ozellegtirme kapsamrna - Ne anlaylgsrzsln arkadaq ya, biz
ahnmasr ve ekici tritrinlerinin burda sigarayt brrakmaya gahgryoruz
destekleme ahml kapsamr drgrnda herhalde.
tutulmast konusundaki endiselerimiz 1 1- Sigara igiyorsak ikinci srnrf
kendilerine iletilmistir.

26- Minibfisgrihik zor olmaz nn
Britrin grin direksiyon bagrndayrm
Ama Allaha griktir karnrm
doyuruyor, ekstradan sigaramr di
ahyorum.
- Sigarayl brraktrktan sonra gol

27

kilo aldrm.

28- Sigara igmezsem

burnun

karuyor.

29-

Hergeye hayrr der, sigaraya

hayrr demez bu adam.
30- Kan sigarasr lan bu.

TUrUN EKSpERLER|

ornruetii
eULreNi

indirmeye

y6nelik

gegti:

satlglan yasak oldugu igin triketim
kagak olarak gergeklegmekteydi.
Cumhurbagkanrnda." Bu ycinde Bunu frrsat bilen yabancr firmalar
giriEimlere baglandr hemen. Ve gok rilkeye sigaralann kagak da olsa
gegmeden bu son darbe bagarrh daha krsa yoldan girebilmesi igin
oldu. Q0nkii yasa Cumhurbagkanr Ttirkiye'ye en yakrn tilke olan
tarafindan yeto edildi ve rafa Bulgaristan'da sigara fabrikasl
kaldrnld. Ta ki 1996 yrhna kadar. kurdular.
Alh sene sonra gecikmeli de olsa Peki Tr-irkiye'ye verilen bu degerin
kabul edild yasa.
gerekgesi ne olabilir dersiniz? Qok
Ama sd;am lobileri bog durmuyor. basit, Avrupa'da deniz bitti grinkri.

"Mecliste engelleyemedik

stra

Ne kadar grig0 ve ed<ili olduklan su
g6trirmez bir gergek. gu iki 6mek
onlann giiglerini ve etkilerini qok
giizel g6der dniine seriyor. Formula
yanElannm Tiirkiye'ye getirilmesi
igin aglan kampanyalann arkasmda

Bugrin cizellikle Batrh

sigara

tireticileri gelecek yrllarda Batrda
pazann bitmek tizere oldufunu gok
iyi g6rfyorlar. Bu tespiti teyit igin gu
6mek verilebilir: Amerika'da sigara
firmalan ytlda yaklagrk rig yfiz
onlar var. Amag reklam yasagrru yetmiE milyar dolar gibi Ttirkiye
delmek. Bunun iEin bakanlan dahi b0tgesini dahi agan yrikseklikte bir
kullanabiliyorlar. Yasak olan reklamr meblaSr tazminat olarak cidemek

yaprlmrE gibi gdsterip onlan yrl sonu zorunda kahyorlar. Yani
Batlh
btitqelerinde vergi diye gcistermek triketiciler sigara igiyor fakat belli bir
ve devletten milyarlarca lirahk vergi seviyeden sonra bilingli hareket edip
iadesi almak da bagka bir sigarayr brraktrgr gibi tazminat
etkinlikleri. dstelik maliye bile ses davalan dahi agryorlar. Amerika'da
grkaramryor.
son on yrldrr sigara igenlerin
Peki cumhurbagkanrnr dahi sayrsrnda yrizde ellilere varan bir
etkilemeye muktedir bu grup azalma oldu. Bdytesi gelece$i
gticr-inti nereden ahyor acaba? bulanrk bir pazarda kendilerine

Devletin en rist kademesini dahi
y'<Snlendirebilecek kadar br.iyrimrig
bu griq daha neleri etkiliyor olabilir?

gelecek aramak yerine

olabilir? Bu dosyamrzda ktsaca "Big
Tobacco" ya da "trittjn lobisi" olarak

ki Trirkiye.
Ashnda Tuirk sigara triketicilerinin
istatistiklere yanslyan oranlan da bu
tezi doSrulamryor degil. Dilnya
sigara trlketicileri srralamasrn da
yedinci strada yer alan Tr.irkiye'de
yrlda kiEi bagrna drigen sigara
miktan iki kilo. 114 milvar 43
milyon adet sigarayr ttikeienlerin
sayrsr ise otuz milyon. Bunun
parasal degeri ise 308 milyar dolar.
DrJnya ortalamasrna gcire ise bir ki5i
yrlda bir kilo sigara iciyoi.
Ttirkiye'nin garip bir durumu var.

pazarlara ydnelen

bagka

sigara

tireticilerinin bu yeni pazarlanndan
Ondan cite bu gric0n amacl ne birisi ve en 6nemlisi hig kugku yok

Amerika gibi geligmig bir Ulkede bite
senatcir segecek ve bagkanlan alaga{r

edecek kadar etkin tritrin lobisinin
Trirkiye'de neler yaptrgrnr Sigara ile
Savaganlar Dernegi Bagkanr Ubeyd
Korbey'in gu srizleri gcizler cjnrine
seriyor: "Gtighi lobileri var ve brivr.ik
bir etkileme gticrine sahipler. Sijara
reklamlannrn yasaklanmasrnr
cingoren yasa tasarlslnln
engellenmesi igin siyasilere de,
gazetecilere de paralar yedirdiler."

Yrl 1990. Meclis Genel Kurulunda

g6rrigrilen trittin mamullerinin reklam
yasaklanna iligkin yasa grig bela

Meclis'te kabul editiyor. Srra
Cumhurbagkanrnrn onayrnda.

Meclis'te bunlar olurken Istanbul'da
ise bu yasanln gegmemesi igin
hararetli toplantrlar yaplhp gegitli
senaryolar uiretilmeye gahgrhyor.
Senaryonun taraflan sigara
rireticilerinin ve reklam dr.invasrnrn

cinde gelen isimleri ile

medva

patronlan. Yasa Meclis'ten gegtiktln

sonra son kez bir araya gelen bu

grubun toplantrsr

son

adlandrrrlan bu lobi faaliyetinin
gricrinri ve bu gricr.in nelere kadir
oldugunu ve Ttirkiye'ye y6nelik

yrizrinri irdelemeye

gahgaca$rz.

Amerikasmdan Avrupasrna, tgrlncrl
d0nyahsma de{in pek gok kiginin

hayatlna y6n verecek kadar
briy0yen bu lobinin faaliyetleri insaru
hayrete s0nikler nitelikte. Amerika
gibi geliqmig bir rilkede bile senat6r

segecek ve baEkanlan alaga$l

edecek kadar etkin bu tobinin d0nya
geneline ve Ozelde bize yansryan Diger rilkelerin sigara igen kiqi sayrsr
y6n0nti okurken hayrete her gegen yil azalrken Trirkiye tam
drigeceksiniz.
tersi artlg gcisteriyor. Her gegen grin
Milad seksenli yrllar
geniqleyen Trirk pazan hem
Yabancr sigara rireticilerinin Trirk kendisine yrinelik hem de Trirk
pazann kegfetmeleri seksenli yrllara ttittinrine ycinelik ayak oyunlanna
dayanryor. Bu yrllarda Avrupa sahne olmaktan ahkovamadr
rilkelerine oranla sahip oldugu geng kendisini.
ntifusun fazlahsr ile Ttirkiye, sigara Tuirkiye trittinri r-izerinde oynanan
rireticilerinin igtahrnr kabarttr. Ve oyunlar ashnda yeni degil. Tuirkiye
sigara 0reticileri bu tarihten sonra daha cinceleri tritr,in rireten ve
Ttirkiye'yi kendilerine yeni bir pazar iirettigi trim t0tr-inri kullanan bir
alanr olarak segtiler. O yrllarda tilkeyken yanhg ahnmrg kararlar
yabancr sigaralann yurt iginde neticesinde r.iretti{i tr,itr_inti yakan ve

I

runiH rxspenleni
oenxeGi
SULTET{|

E

yabancr sigara tiiketimine aSrrhk payr
yrizde 64'ltk sigaralara
veren bir iilke haline geldi. Binun pazar korunmugtu.
yaptlan zamlann gok
payrnda ise ytizde 44 orarunda
ristr.inde tutulmugtu. Diger tarifta
neticesinde Tekel'in yerini zamanla
maltepe ve Samsun'un geldiSi halen

gdnilmekteydi. yabancr iigu;u atmayaSamsun sigarasr pazardan pa-r.
devam ediyordu. 1995_1996
firmalarr
oynanan ayak oyunlarr ile Trirk ortadan rekabet ederek Teiefi yrllan araslnda Samsun sigarasrnr
kaldrramayacaklannr anla_ riretimi 20
ttitrintnr.in cinrinri hkayan dzel sigara mrglardr.
bin tondan 23 bin tona
farkh tritrin kullanan ulagrrken yine
Qrinkri
Ureticilerinin yeni hedefi fltet tiryakiler
garip bir kararla
etkilenerek Samsun 276 sigarasr
olacakh bu yrllarda. Bir trirlti sigaralanmreklamlardan
ortadar
de$igtirmiyorlardr. Bunun kaybedildi.
cizellegtirilemeyen tekel Ozel sektOrtin
Tekel 2000'in de devr:
isin yeni bir senaryo ortaya
cizel sektcir tekelcilidi aldr.

Derken iki binti yrilIra getdik. yrllarca

cinlerinde gcirdtikleri en biiyrik rakip-

uagedemiyorsan sahn al."

konuldu:

yavag yavag gr.indeme getirilince

yerli sigaralann yabanci trittinle
rekabet edemedisi ile ilgil:

Ortada rakip olunca mricadele de
pa.kan kararnameyi anyor?
Yabanct sigara firmalannrn kagak
senaryolarrn gtindeme getirildigi
Tekel,zarar ediyor mu gergekten?
griregtikleri dteden beri bitinmlk_ yeni
d6nem ba$hvordu."
I eKet'tn zarar etti$i yrllardrr
teydi e1a-srnda. Igte buna garprcr bir Tekel'e
ycinelik manevralann altrnda
s6ylenegeldi. Oysa istatistikier tam
<irnek: 26 Mayrs 1996 tarihli mimyet
bu pazar paytnr yiikseltme amactntn
tersini sciyltiyor. Tekel'in borcu var gazetesinde
"Tekelde Martbor oldugunu s6zlerine ekleyen Vargr gu
fakat alacaklan borcunun gok gok ajanlan
mr var?" baghkL haberde bir yorumu
yaptyor: "Maksat iq
tistrinde. Devlet Tekel'e olan torcunu
tekel
.bayii gdyle seslenmekteydi: pazardaki rakibi ortadan kaldrrmak.
ridemedi{i gibi buna bir gecikme
"Tekel 2000 sigarasrnr az Tr-irkiye'de otuz milyon
cezast da uygulamryor. Oysalekel'in
kigi sigara
g6nderdi$iniz igin bu sigaranrn rsryor,
bu qok iyi bir rakam. Avnce
Kendisine olan borcu geciktigi yerine
Marlboro iatmak Amerika yirmi beg yl
takdirde hemen gecikme tarizi zorunda srirekli
iginde kend
kahyoruz. Iginizde Marlboro tritrin riretimini
uyguluyor. Ashnda saghkh bir ajanlar
krsltlama karan aldr
mr var ki bciyle oluyor?" Bu Ordaki
elegtiriye t6bi tutuldugundi Tekel,in feryada
trittin nereye gidecek.
Tekel Satrg Mridrir-U ise su geliqmekte
bu durumda zarar etmedigi, tam tersi,
olan tilkelerel Adarn
cevabr veriyordu: "Hakhsrn Tekll kendi
riretti{i
k6r ettigi sciylenebilir.
mamule ig piyasada
2000 sigarasr fabrikadan bazen az ttiketici
bulamadrfr zaman alternati
Peki gerek zarar ettigi hakkrndaki yollandrSr
igin sizlere yeterince
gerekse Tekel'e ydnelik diger da$rtrm yapamlyoruz."
arayrglarrna girigecektir
Z?r?, gibi
elegtirilerin kaynajr ne olabilir? Ve garprcr
grizet bir pazan bagka
bagka bir rjrnek. yine Lr.fiv.
bir yerde bulamaz".
Uzmanlara gcire ipuglan tek bir Milliyet
ryS
gazetesinden: "yerli tritr.in Odenen
yiiksek tazminatlar ve
gcisteriyor: yibancr sig; aleyhine
T"{ligr
tireticileri. Amag da belli: Tek-el,in gerekgesiyle dengenin bozuldugu gerileyen triketimle Amerika Birlesik
yabancr tritrinle riretilin Devletlerindeki
zarar ettiji yaygaralanrun tek amacl
pazarlannda kar:
sigaralara yrizde yirmi vergi geliyor. kaybedenlerin
onun cizellegtirilmesinin cjntindeki en_ Igin
kayrplannr
Trirkiye
ilging yanr Devlet eafari Eyup gib-i pazarlarda
gelleri kaldrrmak. Ashnda cizellegtiril_
giderme
politikalin
Agrk'rn vergi hakkrnda hazrrladrjr geligtirdiklerini
mesine kargr grkan olmadr{r gibi iam
dile getiren ANAP
kararname
tersi globallegen ekonomik kurallar gegtikten bakanlar kurulundair itlilletvekili B0lent Akjrcah ise Eciyle
sonra kayboldu. {iimdi konuguyor: "Bu amagla
da bunu gerektiriyor. Fakat Tekel,in devlet bakaru
ortaotut ve
karamamenin t imler liseler ile riniversiteierde
cizellegtirilmesi beraberinde bir bagka
genglere
taraftndan hasrr alh editdi{ini bedava sigara
tekeli..getiriyor; cizel sektcir teketclti_ araghnyordafrtarak blgrmhhk
Bulur da vergiyi fnirUr_ yaratmaya gahgmrglar,
agrrr reklam
{ini. Ozellegtirilmesi halinde kurumu lfige koyarsa yabano sgaralara
yeni t<ampanyasryla ttiketimi
yabancr sigara tiretcileri alacak ve
tahrik
bir zam daha gidecek..-Bu 6meiler etmiglerdir."
tabii ki yeni bir tekel ortaya grkacak- bilg olayn
Bdylesi
toplumsal
vahametini gok detayh bir sorumluluktan
Dolayrslyla uzmanlarin ' frepsi
uzak bir anlayrgrn
ortaya koyuyor.
S€kilde
neler yapabilecegini ashnda tahmin
eleqtirilerini bu noktaya odaklryojar.
Samgn 216 nasil ortadan kaldrnldr? etmek o
kadar zor olmasa
Yeg6ne amag ise iekel'in ,ig"ru Tekel'in
ortadan kaldrrrlmasr igin Toplumsal sorumluluk gerek.
markalannr almak. Kendi Urettiileri inga
edilen oyunlar anlatmakla Sigara firetcilerinin nJ ma
sigaralan hig bir krsrtlamaya t6bi bitrnez.
toplumsal
Samsun 216 sigarasrnrn sorumluluk ilkesinden
tutulmadan rahatga satabiliyorken brir ortadan
ne kadar uzak
kaldrrrlmasr hikayesi tritiin
firma neden Tekel,in sigamsru alsn lobilerinin
Pi. anlayrgla r.iretim yaptrklan
amaglarrnr gcizler cinrine hepimizin
malumu. Her glgen grin
diyebilirsiniz. Bu soruyu Ttirk iE seriyor.
Sinan Vargr "Neden yabancr onlarca
insanrn
Tegkilandrrma Uzmanr Sinan Vargrli
kansere ye.,lt
sigara igiyoruz?" isimli kitabinda bu d0gmesi
gibi bir gerqegi g<izcintinde
sorduSumuzda gu cevabr ahyo=ru2:
911" qoy!" anlatryor: "1991 yrtrnda bulundurmaktan rsrarla kacrnan
>lgara pazanndaki gegittitige ragmen Tekel
2000 sekiz bin ton satrlrrken. sigara rireticileri
yaDancl sigara firmalannrn 1996 Marlboro
yapin ve
on bin ton satrlryordu. aynl zamanda bagrmhhk
yrhna kadar hemen hemen her yeri
kansere
yol
agan
1998 yrhnda ise Teket 2000j yirmi maddeleri
srrf triketici sayrsr artsrn
reklamla donatmalanna kargrn yerli yedi
bin
tona grkarken Mariboro diye tritrine kangtrrmaktu
tiretim sigaralarda 1996 yrhnda ilk ttg yirmi
bi. b"i,
0g bin tona ulagryordu. Ancak gcirmtiyor.
Epey
srrada yer alan Maltepe, Samsun ve
ilgi
geken
Son
anlagrlamaz
Tekel 2000'de yrizde 64'hik pazar Tekel 2000'ebir tutumla o dcjnemde Kdstebek filmi bu konuya temas
yaprlan zamlar diSer etmekteydi. Filmde
kanser yaprcr
kagmilmaz olacak tabii ki.
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bagrmlhhk maddesinin nasrl tr.itrine
kangtlrrhp piyasaya stinildristi en ince
detayrna kadar anlatrlmaktaydr.

Oysa aynl tarihlerde

yedirdiler!"
Korbey, bu lobilerin T0rkiye'de etkili

gevreleri nasrl kontrol atllnda

alana iligkin belirledigi kurum igi
gahganlara ycinelik ydnetmeliginden
ahnan gu ahntr olayr daha da kolay

tuttuklanna dair qarprcr ornekler anlamamrza yardrmcr oluyor:
mahkemelerinin aldrklan bazr kararlar veriyor. Bu firmalarda gahgan tist "C6reviniz Meclis tiyeleri, devlet
o gr-ine kadar ttitrjn tekelleri tarafin- dfzey birgok y6neticinin kendilerine idarecileri veya kanun koyucularr ya
dan saklanan acl bir gergegi daha geldiklerini ve d6nen dolaplarr bizzat da onlarrn personeliyle temasl
ortaya glkarmaktaydr: Buna g<ire bu qahrslann anlatbgrnr belirtiyor: gerektiriyorsa ya da bciylesi iligkileri
Marlbora sigaralannr rireten Philip 'Biz vakfr kurduktan sonra briyrik olan diger gahrslan destekliyorsanrz
MorriSA qirketi yirmi ktisur yrldrr sigara fireticilerinin rist drizey ya da devlet scizlegmeleri igin satrg
sigaralarrnrn kansere yol agtlgtnl y6neticileri bize bagvurdular. Dediler faaliyetleriyle ilgiliyseniz ya da
bilmesine rafmen bunu agrklamryor- ki bizim vicdanrmrz rahat degil. g6reviniz yasa yapma ya da
du. Amerika'da bunlar yaganrrken Yaprlan yolsuzluklan anlattrlar. Qok ytirtitme faaliyetlerini etkileme
ttittin lobisi Trirkiye'de bagka bir lobi da y0ksek paralar ahyorlar ama gahgmalan gerektiriyorsa bu trir igler
igiyle ugragmaktaydr. Meclis 'Aldrlrmrz bu para bo$azrmrzdan ile ilgili agrklama zorunluluklannt ve
grindemine geUrilen trltfl?r mamul]erF gegmiyor' diyorlar." Korbey diger yasal gerekleri belirlemek
nin reklamlanntn yasaklanmaslna devamrnda bu ycineticilerin neler amacryla yapacagrnrz etkinlikleri
iligkin yasanrn Meclis'ten gegmemesi anlattrklannr ise onlann a$zrndan cinceden igyeri danlgmanrnrzla
igin vargtiqleriyle savagrm veren bu g6yle veriyor: "Bize on beg yagrndan gcinigmelisiniz."
lobi baganh olamadr ve yasa kabul itibaren qocuklarr sigaraya Sigara lobisi Clinton'a da kafayl
edildi. Peki yasanrn kabul edilmesi ahEtrracaksrnrz diye talimat takmlgtr Ashnda sigara lobilerinin
her geyi gcizdri mU?
veriyorlar. Reklam ve tanrtrmlarrnrn etkinlik alanlarr salt Tuirkiye ile srrurlr
Yasak reklamm vergisi nasil almd? bu gocuklan cizendirecek tarzda degil. Tam tersi ttim drinyada briyilk
Trirkiye'de sigara Oreticilerinin olmasr gerektigini sciyhiyorlar." bir etkiye sahipler. Oylesine briytik
reklam, tanrtrm, promosyon ve teEvik Bunlan anlatanlarrn bir kaqr da bir etki ki parlamentodan grkacak
edici kampanyalar yapmalan 1996 Avn:pa m0dtini oldu diyor Korbey: yasalarr degigtirmeden tutun da
yrhnda yrirtirliige giren 4207 sayrh "GrJglO lobileri var ve briyrik bir bagkanlarr koltuklanndan edecek
yasanln riqr-incti maddesiyle etkileme g0ctine sahipler. Sigara grice sahipler. Bu noktada Ttirk ig
yasaklanmrg durumda. Yasaklanmrg reklamlannrn yasaklanmasrnr Tegkilanlandlrma Uzmanr Sinan
yasaklanmaslna ama uyan kim. Ozel 6ng6ren yasa
tasarrslnrn Vargr gu anlamh soruyu soramadan
sigara rireticilerinin hemen hepsi bu engellenmesi igin hangi gazetecilere, edemiyor: "Madem sigara zararh,
yasafr delici faaliyetleri yrirtitmek- hangi siyasetgilere ne paralar neden reklamlarrnrn yaprlmasrna izin
teler. Sanki "Yasaklar delinmek yedirdiklerini, ne t0r oyunlar veriliyor bir gok tilkede." Gergekten
igindir" s6zr.i onlar igin sciylenmiq. oynandr{rnr anlattrlar teker teker." anlamh bir soru. Vargr, bu sorusuna
dstelik bu yasak delinmekle bitmiyoi. Siyasetgi ve gazeteci satrn ahnmasr cevabr ABD'li Peter Taylor'un
Amerikan

Yasak olan reklam kampanyalannr yll

sonu britgelerinde harcama

gibi
gcisterip bunu Maliye'ye bildiriyor,
vergi matrahrndan drigriyorlar. Yani

kugkusuz br.iyrik bir iddia. Bu iddiayr
destekler nitelikte bagka olaylann da
yagandrfrna dikkat geken Korbey,

"Smoke Ring" yani

"Duman

Qemberi" kitabrnda bulmug. Taylor,

bu kitabrnda hriktimetler ile sigara
Meclis'te yasanln gegmesi igin tireticileri araslnda ylllardan beri
gift tarafll sug igliyorlar.
temaslar kurarken yagadrklan gu sriregelen savagl ve sigara lobilerine
Bu konuyu yakrndan aragtrran ilging olayr hatrrlatryor hemen: kargr gelen bir gok bakarun parlakurumlarrn en bagrnda Sigara ile "Sigara devleri dtinya saghk mento drgrnda kaldrklannr anlatryor.
Savaganlar Vakfi geliyor. Vakrf orgtittinrin son on-on beg yrldlr en Sigara lobilerinin faaliyetleri Taylor'a
Bagkanr Ubeyd Korbey ozel sigara

tireticilerinin kanunsuz bir gekilde
nasrl vergi iadesi aldrklannt tespit
ettiklerini anlatryor: "Philip Morrisa
(PM) A.S. ve Reynolds A.S. (R.J.R)
4207 sayfi yasada agrkga yasaklarr.
maslna ragmen girketleri iginde bir
promosyon departmanrnrn faaliyeUni
sUrdrirmtiglerdir. Bu departmanlannrn
br.ittin giderleri, bu departmanda
gahgan personel maaglan, SSK, muh-

rist makamlannr satrn almrg, bunlar
ortaya gktr. Ttirkiye'de cirnekleri var.

Siyasetgiler de var tabii. Ilgingtir

kendisini hiS tantyorum

ama

Meclis'te yasanrn gegmesi igin

gdr0gmeler yaparken

adalet

gcire taa tarladan

baghyor:

"Amerikah ttit0n iireticileri btiytik
firmalann da yardrmryla kendi
aralannda segtikleri kigileri Meclise
g6nderiyor ve lehlerinde Mecliste
gahgmalar yaptrnyorlar." MilletvekiF
lerinin yaptrklan gahEmalar da bu
tezi do$ruluyor. ABD Meclisinde

komisyonu baEkanrnl da ziyaret
etmiEtik. Bagkanrn bize verdigi
cevap hdl6 kulaklanmda gmhyor: oylanan kapah yerlerde sigara
Ben sigararun yararh oldu$una dair igilmesini yasaklayan tasarrya red
duyumlar da ahyorum, onlarr oyunu onlar veriyor, yabancr sigainceletiyorum.n KuEkusuz Korbey'in ralan tilkelerinde sattrrmayan rilkes6ylediSi iddialar gok ciddi. Qrinkti Iere kargr uluslararasr boykot yaprltilkeye y6n veren siyasetgi ve masrnl teklif edenler onlar oluyor.
gazeteciler eger etki altrna almdrlarsa Uluslararasr sigara lobilerinin

tasar, tazminat, harcrrah, vs. btitr.in
cidemeler yasal olmadlklan igin vergiden dtigtilemez. Bu gekilde d6rt yrldrr
kanunsuz bir gekilde yaptrklan harcamalar toplamrnrn 150-200 milyon durum gergekten gok vahim. gr.ictinr.i gcisteren bir bagka cirnek ise
dolara ulagtrSrnr tahmin ediyoruz."
Korbey'in bu iddiasrna ilaveten, br.i- Clinton ile
ilgili iddiaydr.
"Siyasetgilere de gazetecilere de para yrik bir sigara firmasrnrn uluslararasl Meger sigara lobileri Bill
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adlar altrnda ithal edildidini
bilmemekteyiz. Yanhg beyan -s<lz
konusu ise, toplu kagakgrhk scjz
konusu olmaktadrr. Yaprlan ithalatta

grkryor, o ytikselen borsa da iilkesi
insanrna kazandrrma frrsatr brrakmadan
adeta serbest drigtig yapryor. Bu da o
tilkeyi buhrana gcitriniyor, Hriktimet
riyeleri birbirini sugluyor. Ama nafile hrzh

pegin cidenen KDV, cidenecek
KDV'den drigr.ilmektedir. Aynca brittin

transferler Kurumlar

sermaye bagka bir ijlke bulmus ve
yerlegmiqtir artrk. Umutlar o gittigl
tilkeden grktrgrn da tekrar iilkelerine

Vergisi

matrahrndan drigrilmektedir. Bu
rakamln briyrikltigri birkag sevk
irsaliyesi ve ikinci derecede bir
deponun stok kayrtlan bile rakamn
btiyiikh,igtinri ortaya sermektedir.
P.M.'nin bu ithalatr isvigre'deki ana

dtinmesini beklemek oluyor
benziyor

Trirkiye'sine degil mi ? Evet, Bu Sermave
o kadar hrzh ve akrlhki artrk rilkelere nasrl

girecegini tecrtibeleriyle cigrenmig. Eh
bizde tecnibe edinecegiz, taa ki o

sermayenin zararlarrna bagrgrkhk
kazanana dek, Tabi gimdi diyeceksiniz ki
"canlm ne alakasr var, Tiirkiye IMF ile

igbirligi halinde idi. Betki dofrudan

cjdeme yapmamrgtr fakat ATTAS'In
26 Kasrm 1996 yrhndan itibaren yasal

Standby anlagmasr nedeniyle Trirkiyede

olmadrjr halde lnter Star
televizyonunda pazar geceleri

olumlu hava esti bu arada da borsalar
yiikseldi. $imdi de drigriyor igte". Ben de
soruyorum IMF de$ilmidir bu sermayenin

oynanan filmler igin bedel cidedigini
biliyoruz. Bu para p.M. Trirkiye'Jen
dof rudan .ATTA$'a odenmis

ycinrinrin tayin eder. Girdigi rilkenin brittin

birikimlerini, yastrk altrndakilerini alan ve

p.M.

yurtdrgrndan da gcindermig olabilir.
Her ha[ik6rda bu konuda inter Star'a
Son yrllarr hep krizle gegirdik. Once Qin
yaprlan cidemelerin KDV'si. cjdenecek
sonra Rusya derken gu srralar Ariantin
KDV'den drigr,ilmtigtrir. yine Kurumlar
konuquluyor. Tabi bu olanlarr; Biz sadece
Vergisi

6)

matrahrndan indirilmistir.

Qegitti aktivitelere cidenen paralar:

ne kadar da
27 Kasrm - 30 Kasrm 2000

Yukanda anlattrklarrm

depolarrndan aldrgrnr biliyoruz.
!) Cugitti aktivitelere 6denen meblaS:
P.M. Parliament Sinema Kuhibri icin
Alarko Holding'e ait ATTA$ girketi ile

olabilecegi gibi ATTAg'a

garesiz

btirokratlann.

izlemiyoruz, olaylara hazrrhksrz oldugumuz

igin sonuqlanna en gok biz katlanlvoruz.

cari agrk var diye de vergileri (garqur

vergileri) toplayacaksrnrz geklinde
htiktimetlere dnkogul sunan. yani
gcir0liiyorki artrk drinya da Globallesme
had safhada. ipler gerildi. Yeni krizler klrnr
burnunda. $u srralar Arjantin de (Ttirkiye

benzeri Standby uygulanryor) btiyrik
R.J.R "Camel Trophy"
'paravan olarak yurtdrgrkonusunda $imdi olanlan biraz geriye giderek bankalar batma egi$inde. Sciylenene gcire
baSlantth
gahgahm.
30 milyar gerekiyormug. Unutmayahm
paralel girket WBI Camel Trophy'yi agrklamaya
D0nyada 0lkeleri ayrnrken (sermaye T0rkiye 3 yrlhgrna 3,5 Milyar dolarhk
kullanmaktadrr. Bu qirket vasrtasi iie
agrsrndan) rige ayrrabiliriz. a- kredi verenler,
(belki 5 milyara grkabilir) Stand-By
yasal olmayan sponsorluklar bkredi
verilebilenler,
ckredi
verilimzaladr.
Ve daha Ugte biri bile gelmeden
dr-izenlenmektedir. yasa, sigara meyecekler.
Kredi veren tilkeler bu bir sene iginde para piyasalarrmrzdan 7
markasr ile aynr adr
tagryan her geyin
reklamrnrn yaprlmasrnr, her ne suretle

olursa olsun yasaklamaktadrr.
Dolayrsryla yaprlan trim giderlerin
vergiden drigrilme imkdnr yoktur. Bu
girketin de incelemeye ahnmasrnda
yarar vardrr. Camel Trophy'nin
gcisterilmesi igin televizyon
kanallarrna son yillarda btiyrik paralar
cidendi{ini biliyoruz.
7) Qegitli aktivitelere cidenen meblad:
Her iki sigara rireticisi de her firsatt"a
gegitli aktivitelere sponsor olmaktadrr.

kredilerini cince Devletlere borc olarak

veriyorlardr. Taa ki bu devletler Konkordato
ilan edene kadar. Sermaye bu sefer
kredilerini o rilkelerin direk girketlerine ortak

olarak yada sahn alarak Para transferi
ederek denediler. Bunda bazr kazalar hariq
baqanhda oldular. Fakat bu sermayenin
Rusya ve Qin de yagadrgr yaklaqrk falurasr
200 milyar dolara denk gelen acr faturadan
sonra iyi bir ders aldrlar ve yeni bir para
transferi olan Birlegik Sermaye Hareketleri
geklinde hareket eden bir srfat aldrlar. Bu

milyar dolar gkmrg durumda. insarumrz o
kadar gagkrn ki bu olup bitenlere. Borsa
1.800 lerden 20.000 lere fulamrg, faizler
dtiqmiig, sayrn bagkanrmu bile Borsarun
bile ne kadar iyi bir yatrnm oldugunu
agrklamrg; Insanlanmrz rig kurug
birikimlerini 17-20.000 bin endekste
Borsaya yatrrmrg. Ya da A tipi fon almrg
(Borsaya. bagh fon). Ne olmug bir sene

sonra IMKB endeksi 7.900 e

gelmig.
IMF

Paralar gelmig, paralar erimig.

Hrikrimete yeni vergiler dayatmakta. iEte

srfata g0nrimrizde CLOBALLE$ME de Tiirk insarunrn inanrlmaz kabiliveti burda!
Bu girketlerin bu konuda yaptrklan denilmektedir.
Olaylan hayretle izlemek!...
tUm harcamalar yasal giderler Tabi bu sermaye o kadar
hrzh
giripgrkan para, bir daha Trirkiye'ye
Bu
degildir.
grkmaktaki; girdikleri
8) Sigara bayilerine yaprlan tegvikler: olumlu r0zgarlar rilkede ekonomide gelmeyecek mi? Tabi ki gelecek. Ne

Sigara sahgrnr artrrmak igin bayilere

verilen trim promosyonlar yasal
giderler degildir. Bu konuda her iki
girket de bayilerine gegitli tegvik
hediyeleri vermigtir. Buna, da{rtilan
bedelsiz sigaralar da dahitdir.

esmekte, borsalar

Qrldrrmakta... vs. Zaman gegiyor ve bu para

bagka bir 0lke buluyor; oraya dogru adeta

uzay yolculufuna grkryor. O Olumlu
nizgarlar esen rllkede bu sefer grghklar
ytikseliyor. Merkez bankalanndan kacan
para rilkeye nakit srkrntrsr yaratryor ve kriz

zaman? Insammrz umutsuzlu{a kaprhpta
"lanet olsun" deyip parasrnl 7500 IMKB
endeksinden grkrp faizlere gegtiginde. O
zaman BIRLE$iK SERMAYE nin
maharetini gciriih. Insanrmrza 40.000
HKB endeksin de parasrnr teslim edecek.
Tabi ki bu yazdtklanm tarih teste tutacak.
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Kurt drinya piyasasrna tritrin
satmanrn bugrlink0 ahcrlarrn talebine

3.5 milyon insan varken,

T

bagh oldugunu da belirterek gunlan

sciyledi: "Son yrllarda cizellikle
ABD'de sigara girketlerine karEr
tazminat davalarr, bu girketleri de

komisyonculuk yapan ve

uzak trittin ahm

kotalanntn kendilerinden sonra gelen

ANAP hrikr,imeti

taban fiyatr olugturan Tekel' in,
Eksperlerine randrman tespiti
yaptrrmasrndan daha do$al ne
olabilirdi ki?

NTilT$NDE
Q'

ca

tarafrndan

kaldrrrlmasrnr da eleqtirdi. Kurt "Kota
hem qiftgi hem de devlet igin yararh
ve hesaph bir uygulamaydr" dedi.
Kurt ayrrca, Hazine aracrhlr ile Tekel
r-izerinden qiftgiye cidenen paralarrn,
bir^ siire sonra Hazine'nin faiz
bindirmesi ile Tekel'i de trilyonlarca
zarara soktu$unu ve iElerin iginden

giftgi 3 yrl tiittin ekmesin. Bu rig yrl
iginde depolardaki tritiinler eritilsin"
diyorsunuz. Bunu matematiksel bir

ACI

topladr$rnrzrn sanlyorum farkrnda

TABEOO

degilsiniz. Zira tfittin stoklarr ile
gegmig yrllarda yakrlan tr.itr-inlerin
envanterini grkartrp incelemig olsanrz
bciyle bir dneri getirmezdiniz. $ciyle

ki ; Tekel'in elindeki stoklarrn

HAM|I cErygi. giFrqi sAHrEKARLIGA SORUKLENDI
Samsun'da "laptoplu giftgi" r,invanryla tanmda devrim hareketinin
de,

NTVMSNBC'ye yaptrgr agrklamada
trittinde yrllardrr uygulanan politikayr
"Sovyet tipi tiretim tarzr"na

HABER

yrllardrr uygulanan yanhg

satlg

politikalarr sonucunda ucuz trittin
satrglarr ile kendi tritrinlerimize rakip
a'

TEPKI

yapragr

iiretiminin teqvik edildigini belirten
Geng, "Bdylece tiittin iireticisi de
sahtekarhga srirtiklendi, gelir elde
etmek igin tritrincriltigri cildriirdriler"
diyor. Geng aynca, bu uygulama

olarak ihracatrmrzr trkamaktan, diser

boltimri ise ihrag gansr olmayan ve
piyasada sigara
harmanlannda dolguluk olarak srnrrlr
miktarda kullanrlan ttitrinlerin
rirettirilmiq
olmasrndan
kaynaklanmaktadrr. Bazt mengei
ttittinlerin ahm kararnameleri ile
yakrm
kararlan birlikte
yayrnlanmrEtrr. Bu tritrinler ile, ihrag

sadece ig

gansrnln yantnda yerli

sigara
harmanlanmrzdaki ihtiyacrmrza dahi
yetmeyen bazr yore tr-itrinlerimiz aynr

sonucu tanmda Batr'nrn terketti$i bazr zehirli ilaglann Trirkiye'de kullanrldrgrnr, bunun yalnrz ttitrinri degil, o

kefeye konularak kotaya

tabi

tutulmugtur. Bizler, yaztntzda da

toprafr ve toprakta yetigtirilen t0m

ifade edilen 1994 yrhndaki bu riretim
planlamasr uygulamasrnl, cesurca

tirtinleri de zehirledigini one sr-irtiyor.
Hamit Ceng, Tekel yetkililerinin de bu

uygulamalardan gok gikayetgi
olduklarrnr ve TV'de yaprlacak bir 8 Ocak gtinti birinci sayfamrzdan
agrk oturumda yetkililerin "vatandag yayrnladrlrmz "Tiitiin iiretiminde
olarak" gcirriglerini btittin agrkhgr ile acr tablo" haberimize bir ti.iti.in
dile getirmek istediklerini belirtiyor.
eksperi okurumuzdan gelen tepki
Bu yrl tritrinde tespit gahgmalarr yazrslnl aynen yaymhyoruz.
baglandrgr igin yine rireticiye kalitesiz Ilgili yazrnrzda "lMF'ye verilen son
trittin igin milyonlarca dolar odene- niyet mektubunda trittine destegi
cegini belirten Geng, hiq degilse "3 yrl Ocak sonuna kadar kaldrrma scizti
ttittin ekilmemeli" gciriigiine katrl- verildi. Ama Tekel Eksperleri 2001
drgrru belirtiyor. Genq Karadeniz bdlgesinde baglattrgr "cirnek kciy" projesi
qaltgmalarr kapsamrnda TEiviA Vakfr
ile birlikte dogal meyve-sebze riretimine a$rrhk veren projeler geliEtiriyor.

bir

bcjh-imri ihraq kabiliyeti olan ancak

benzetiyor. Devlet eliyle kilosuna para

odenerek sahte tr,itr.in

"Ttitr,in riretiminde acl tablo"

haberimiz igin trklayrnrz "Trirkiye'de

hesapla yaplyorsunuz. Ancak
elmalar ile armutlan birlikte

grkrlamaz hale geldigini vurguladr.

cinctilerinden Hamit Genq

piyasalarrnrn

yagandrgr ortada iken, tilkemizde

kadannr satmrqtrk. Ancak bu da
Kurt, ayrrca kendi koyduklan trittin

bu

ahcrlarrn kontrohinde rekabetten

piyasada daha qekingen hale getirdi.
Biz htikrlimete geldigimiz zaman
izmir'de drinyadaki sigara Eirketleri ile
dzel bir toplantr yaprp, satabildigimiz
kolay bir ig degildir."

bu

insanlarrn kaderi, birkag yabanct
ahcrnrn siparigi ile adeta

ahnmrq bir

karar

olarak

degerlendirip eksikliklerine raSmen
reform olarak nitelendirip kamuoyu

cjntinde destekleyip zaman iginde
beklerken, kota
uygulamasrndan vazgegildi. Siz
bunlarr tarhqmak yerine 3 yrl tritr,in
ekilmesin diyorsunuz. Tritr-inrin nasrl
ve kimler tarafrndan tiretildigini
biliyor musunuz? Sulanamayan

revizyon

krraq ara2ilerde igqiligi en zor olan ve

tr.ittin ahmt iqin tespite bagladr bile"
Bunu
diyorsunuz.
neden

goluk gocuk ttim aile bireylerinin
emeSi ile yaprlan bu tiretimin bagka

yadrrgryorsunuz anlayabilmig degilim.
Sizce ne olmah idi? Tr,irkiye de ttittin
r-iretimi ile gegimini saglayan yaklagrk

Eanst olmayan insanlarca yaprldr{rnr

biliyor musunuz ? Ttituinden bir kez
kurtulan insanlann bir daha asla

[g

rUrUH

rxsprnuni

ornmGi
eULrel.ti

ttittin

riretmedisini, trittincri

y<irelerde geng krzlann bt:itiin

hayallerinin tritrin

riretilmeyen

yerlere gelin gitmek olduSunu biliyor
musunuz ?

"Lahana yapra$r gibi sahte ttitr_in ,,
den bahsediyorsunuz. Ot ve toprak

niteligindeki tritrin, sahte ttitrin,
zehirli ilaglar kullanmak bizler

tarafrndan kullanrlan tabirler
olmadr{rndan ne anlatmak
istediginizi anlamakta zorluk
gekiyorum. 7 cografi bcilgeden
olugan rilkemizin 5
cografi
bcilgesinde birbirinden farkh
6zelliklere sahip onlarca mengei den
olugan ttittin riretimi yaprlmaktadlr.

Bunlarrn hepsi farkh renk,
koku,doku,damar,form ve yanma
cizelliklerinin yanl stra kimyasal
<izelliklere de sahiptir. Ancak hepsi
ttitr.indrir ve tritrinr,in sahtesini ilk kez

riretim planlamasrdrr. Politikacrlann
yaptrklarr toplantilara da hig qahit
olmamrg bir tritrin eksperi olarak bu
ifadenizi de ciddiye almlyor, sadece
tebessrimle kargrhyorum. Zira Trit0n
Eksperinin emegi deferlendirmek

gibi kutsal bir gdrevin yanl slra
devletin paraslnrn emanetgisi
oldugunu gok iyi biliyorum. Biz bu
gergegi, politikacrlann ucuz siyasetine

higbir zaman alet olmayarak
ispatlamrq bir meslek gurubuyuz.
Krsacasr yayrnrnrzda bazr do$rular

tritlin literattirtine Trirk trittinri diye
gegen ttitrinlerimiz 6zel bir rirr"indtir.
$ark tipi denilen bu tritrinlerin terk
edilmeye degil, sahip grkrlmaya
ihtiyacr vardrr. Bunun igin parti ve
kigisel glkarlar hesaplanmadan ortaya

konulacak Milli bir Trittin Politikasr

Herhalde tritrinde gcinilen hastahk ve

Dtinya sigara pazannln briyrik

tritrinlere bedel ddenmesi s6z
konusu de{ildir. Tekel Eksperi
kaliteyi tayin eder. Fiyatr ise
htikrimetler verir. Bag fiyat ile taban

fiyatr belirleyen iradenin dciniim
verimi ile kalite arasrndaki ters
oranttyr dikkate almak temel
gcirevidir. Ancak fiyattan daha
dnemlisi yukarrda ifadeye gahgtr{rm
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olmakla birlikte bu do{rularrn
yanhglar iginde bo{uldugunu
drigrinriyor ve diyorum ki; Dtinya

sizden duymaktayrm. Zehirli
ilaglardan bahsediyorsunuz.

zararhlara kargr kullanrlan ilaglan
kast ediyorsunuz. Dogru ilacr, do{ru
zamanda, gerektigi kadar kullanmak
kaliteli ve insan saShgrna zarar
vermeyecek t0m rlr0nler igin genel
kuraldlr. Ancak kilo amagh olarak
ilag kullanrldrSrna 2l ylhk meslek
hayatrmda hig Eahit olmadrm. Tekel
ttitrin Eksperlerinin bu sahte
trittinleri almamasr gerektigini ve
bdlge milletvekillerinin her ahm
dcineminde Tekel yetkilileri ve t0trin
eksperleri ile toplantrlar yaptrklannr
ve giftginin magdur edilmemesi igin
nutuklar gektiklerini yazryor, Tekel
eksperlerinin Trirk Standartlarr ile
buna bafh olarak hazrrlanan ahm
talimatlart
gergevesinde
degerlendirme yaptrklarnt 96z ardr
ediyorsunuz. Tiittln de otokontrol
vardrr. Her eksper aldrgl ttittinden
sorumludur ve igleme neticesine
gcire hesap vermek durumundadrr.
Her yil binlerce ton tiit0n, eksperler
tarafrndan rskartaya aynlmaktadr ve
bunlar
ticari
olarak
degerlendirilmemektedir. Bu

Tarih

belirlenmeli ve hayata gegirilmelidir.

gogunlugunu tegkil eden "Harmanh "
sigaralara kablmak zorunda olan ve
emek yogun olarak firetilen Eark Upi

ttitrlnlerin en bUyUk rlreticisi
konumundaki iilkemiz, saghkh bir
iiretim planlamasr ve geligtirecegi
pazarlama teknikleri ile

bu
pazarh hak ettigi yeri alacak bdylece
t0ttin, Oreticilerimiz ve tilke
ekonomimiz igin yeniden kazang
haline gelecektir.

Son olarak ta gunu sciyleyecefim.
Sayrn Nafiz Kurt, tr-ittin

rireticimizi riretim planlamasr ile
tanrgtrrarak ne kadar dogru
bir adrm atmlgsa, "satarak tasfiye"
olarak ifade ettiji ucuz tritrin
satr$r ile agtrgr yol ile de

bugrinkri dar bof azrn hazrrlayrcrlanndan olmugtur. Drinyanrn en
briyiik kahve tireticisi Brezilyanrn
tiruin fiyatrnr koruyabilmek

igin

imha edip piyasaya
bu konuda ilging bir
cirnektir, ki bu uygulamaya
sebze ve meyve hallerindeki
kabzrmallann bile
zaman
zaman bagvurduklan bilinmektedir. Ttirk ttittintintin ihraq
r-irr,inui

sr-irmemesi

fiyatlannrn, Sayrn Kurt' un Bakanhfi
cincesinden baglayrp, o grinden
bugrine nereye geldi$ine bakarak

piyasanrn nastl ucuz tritrinle
doyuruldufunu net bir gekilde
gcirmek mtimktindtir.

:TekelinOzellegtirme kapsam- ve
programrna allnmasmr

Ozellegtirme
Kurulunca;
Ozellegtirme

i::::

Bagkanhsrrun 29.0 1 .2001
sayrh
yasastna istinaden,
1- Ttittin. Ttitrin Mamtil-

tarih ve 689
leri, Tuz ve
Igletmeleri

Alkol

Genel
I{Odiidtigl:'niin (TEKEL)
Ozeilegtirme kapsam ve
Programlna altnmasr.
2- Tekel'in mtilkiyetinin
devri hariq, kiralama,
Igletme hakkr devri,
mtilkiyetin gayriayni
haklannrn tesisi ve iqin
geregine uygun sair

hukuki

tasarruflar

ydntemlerinden biri veya
birkaqrnrn birlikte veya

3#:.'iilJ' 't?l',iJff;l
meslne,
3- Ozellegtirme iglemlerinin tig yrl iginde tamam-

Ianmasrna

karar

verilmigtir.
BaEkan Brilent ECEVIT
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uy.

Dr. Devletr
Dr. YrikselYALOVA

diy.
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uy"
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TEKEL' in

depolanndaki 500

milyon kilodan fazla tritr.in yakrlmayr
bekliyor. Kilosu 4 dolardan piyasa

degeri 2 milyar dolarr bulan 500
milyon kilonun rizerindeki tiittinrin

BASINDAN
SEqMELER

nasrl eritilecegi

konusunda

aragtrrma yapan Tekel brirokratlarr,

trittintin ya yakrlmasr yada ucuza
satrlmasrnr istedi. Ortaya 5 tane
rapor qrktr. Raporlarrn 3' ri tfjtrinr-in
yakrlmasr ycinrinde oldu. Diger 2
rapor ise yakmanrn kcitri intiba
brrakmasr nedeniyle ucuza satrlmasr
yada yurt drgrna bedava verilmesini
dnerdi. Hrikrimet ise muhalefete
koz vermemek igin tr,itiin yakmaya
srcak bakmryor.
Ancak br-irokratlar t[itrin stokunun
eritilmesi igin bastrrryor. Qrinkri

stokun yr,iksek olugu, ttitrintin

TEKEL'IN 5OO TRiLYONLUK
vERGi BORC(I SilinOi.
Radikal, 21.12.2000

Ankara TBMM genel kurullunda
2001 mali yrh gelir br-itqesi kabul
edildi.

Bdtge Yasasr'na eklenen maddeyle

yeniden yaprlanma agamasrndaki
Tekel' in vergi borqlan da silindi.
Maliye'nin tahsilinden vazgeqeceli
vergi miktarr asrl ve cezalanyla 500
trilyon dr,izeyinde, borq silme

kapsamrna, KDV, egitime katkr payr

ile efitim, genglik ve spor vergileri
ahnmadr. Tekel' in kurumlar ve

muhtasar vergi

borglannrn

bulunmadrjr, silinecek borqlarrn

af rrhkla
ek
vergilerden
kaynaklandrSr belirtildi. Kurumun

gergek degerinden 2 dolar daha
azlna satrlmasrna neden oluyor.
TLitLin 6 dolara satrlabilecekken
Tekel' in pazarhk gr.icr-i olmamasr
nedeniyle 4 dolara yabancrlara

satllmak zorunda

kahnryor.

Yakrlmasrnr istemeyen brirokratlarm

onerisi de zaran cinlemiyor. Qrinkti

trittinrin

1

dolara Ttirk

Cumhuriyetleri ne satrlmasr yada

buralarda tilketilmesi
bedava verilmesi dneriliyor.

Eartryla

TEKEL Genel Mridrirti Mehmet
AKBAY ise 500 milyon kiloya kadar

trjttin stokunun bir

yaratmayacagrnr sciyledi.

problem

Akbay,''

Bu yrhn sonuna kadar ekonomik
nedenlerle tritr,in imha etmeyece$iz"

dedi. Akbay, 1999 yrhnrn Nisan
ayrnda yaptlgl bir agrklamada o
dcjnem itibariyle Tekel' in elinde 1,5

vergi borqlarr 31 Arahk

milyar dolarhk trittin

Tekel' in yeniden

oldugunu sciylemigti. Akbay, yaptrgr
agrklamada " 500 bin tona kadar

itibanyla silinecek. Borg

2000
silmeye,

yaprlanma
gahgmalarr gerekqe gcisterilirken,
destekleme ahmlarr da Tekel
brinyesinden grkanlacak. 1999 sonu
itibanyla da Tekel' in vergi borglan,

destekleme ahmlarrndan dogan
g6rev zararlarrna karqt silinmigti. Bu

mahsuplagmada Maliye, 700 trilyon

vergi alacafrndan vazgegmigti. Bu
arada, telekomtinikasyon hizmeti
veren igletmecilerden tahsil edilen 10
binde beg katkr paylanntn, btitgenin

vergi gelirlerine kaydr sa{landr.
Aynca elektrik abonelerinde " sabit
ricret" ahnmasr hr-ikme baglandr.

olan stok bizim iqin

stokunun
problem

yaratmaz" demigti.

TARIM SqBVANSIYON.
LARI TARiH OLUYOR
Bilal qETIN - Yeni Binyl, 29.12.2000

Htikr,imet, Uluslararasr Para Fonu
(lMF) ve Dtinya Bankasr ile yaptrgr
anlagmalar gergdvesinde tanm

kesimine ycinelik

dolayh

siibvansiyonlan ve destekleme

ahmlannr 2002 yrhna kadar trimriyle
kaldrrmayr hedefliyor. Bunun yerine
ilk kez bu yrl bazr pilot bcilgelerde

uygulamaya baglanan giftgilere

dogrudan gelir

desteSinin

yaygrnlagtrnlmasr dngcirtihiyor.

Yeni tarrm politikasr gergevesinde
ilk olarak bu yrl, genel faiz oranlarrnr
hrzla drigmesinden de yararlanan
hrikrimet, Ziraat Bankasr aracrhgryla

yaprlan kredi

sribvansiyonlarrnr

kaldrrdr. ZiraaI Bankasrnrn qiftgi
kredilerinin faiz oranlan ticari kredi
faizleriyle egitlendi.

ikinci adrm 2O0f in ilk aylarrnda
baqlayacak olan ttittin destekleme
ahmlarrnda yaganacak ve IMF' ye
verilen son niyet mektubuna gcire,
Ocak ayr iginde Tiitr-in Kanunu
degigtirilecek ve htikrimet ilk kez
2001 yrhnda tritrin igin bag fiyat
belirlemeyecek. Tritr-in giftgisine
belirli oranda gelir destegi yaprlacak

ancak bu, ytiksek bag fiyat
belirleyerek veya higbir ekonomik

degeri olmayan tiittinleri srrf
yakmak iqin satln alarak
yaprlmayacak. TLitUn

ahmlarr

Piyasa kurallarr gerqevesinde ihale
ycintemiyle gerqeklegtirilecek.
Diinya Bankasr'nrn verilerine gdre,
1999 yrhnda 538 milyon dolar iken
bu yr7 472 milyon dolara inen tritr,in
tlreticisine ycinelik devlet destegi,
yeni uygulamanrn baqlamasryla
gelecek yrl 202 milyon dolara,
2OO2'de 196 milyon dolara inecek
ve sonraki yrllar da ise tr.imtiyle
kalkacak.
Yrlda ortalama 5 milyar dolarr agan
tarrm sr,ibvansiyonlanndan aslan
payrnl alan hububat ve geker
pancan
destek l eme ahm
politikalarr konusunda IMF' ye
veri 1en niyet
mektubunda
hr-iktimetin gu taahhritleri yer ahyor;

"$eker pancan destekleme ahm
tondan
11,5 milyon tona indirilecek. 2000
yrh kampanya dcjneminde bir
cinceki yrl fiyahna gcire yrizde 25
oranrnda arttrrrlan $eker pancar
Destekleme ahm fiyatlan 2001
yilrnda en fazla yfizde 12 oranrnda

kotasr 72 milyon

arttrrrlacaktrr.

Hububat destekleme ahmlannrn

hacmi daraltrlacak ve

Toprak

Mahsulleri Ofisinin (TMO) tahrl
stoklan daha da dr,igr.irtlecektir.
2001 yrhnda bufday destekleme
ahm fiyatlarr hedeflenen enflasyon

TUrUN EKspERLERi

oenneGi
sULrENi

oranr kadar arttnracaktrr. (yrizde
12 giriEimrerde burundusunu
15-) 2000 yrtrnda yrizde 35 otan
sdz konusu
drinya
dtinva

veya
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Amerikan Philip Morris
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:i ll ilit'',Esi
Reynolds girketleri hakktnda,
ispirtoru
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u.g ui., -"-1r, Teker fiyatrandr.rmasr,
Avrupa'da sigara
satrgr ve digrtrmr
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sorugturma agttrmak

r'izere

btykotu

yaplyor'

yemeL

yaprlacak.
yasa ile Rakr koruma
altrna ahruvor.

rUrUru

erspenleni

ornueGi

e0LrrNi

Buna gcire, her tr-irl0 alkoll0 iqki
riretiminde, tanmsal kokenli etil alkot
veya distilatr drgrndaki alkol ve alkol
trirevleri kullanrlamayacak.
Rakr, dzrlim kcjkenli bir distilat olan
suma veya tanmsal kokenli etil alkol
ile karrgtrnlmlg sumanln, 5 bin litre
veya daha kr_iqrik hacimli geleneksel
bakrr imbiklerde, anason tohumu ile

ikici kez distile

edilmesivle
r-iretilecek. Bu elde edilen rakrnrn,
TLirkiye'de riretilmesi ve icindeki
toplam alkoh.in en az yr.izde 6b ,inin

suma olmasr gartr aranacak.
Genel Kurulda verilen bir oneroenin
benimsenmesiyle de, etitenderielde
edilen sanayi tipi ham etilen alkoh-in
ithali, Tekel Genel Mridiirltigri' ntin

iznine baglandr. Sciz

konusu

onergeyle, ikinci maddenin sonuna, "
Etilenden elde edilen sanayi tipi ham

etilen alkolii, grda sanayi drgrnda
kullanrlmak tizere yurda sokmak
isteyenler, Tekel Genel Mildrirhidri'
den mr,isaade almaya ve idare-ce
tayin edilecek gartlara riayete mecburdurlar" geklindeki bir frkra eklendi

Yeni yasa uyannca ci$renci yurtlan,

spor kuh-ipleri, her trirh-i cigretim ve
egitim kurumlan, kahvehane.
krraathane, pastahane, bezik ve bric
salonlannda alkollLi igkilerin satrErni
izin verilmeyecek.
Akaryakrt istasyonlannrn mafaza ve
lokantalarrnda ise yrizde 5 alkolden

fazla alkol iqeren atkolhi igkilerin
satrgr igin ruhsat verilmeyecek.

Alkol, bira ve garap dahil her ttirh_i
alkollti igkinin, televizyon, kablolu

yayln, radyo ve kamu

yaytn

araglanyla reklamr yaprlamayacak.
Ayrrca, igki satrg yerleri ile ttim ticari
ve kamuya agrk yerlerde, ttiketilmek
veya beraberinde gcitrirtlmek iizere

18 yagrndan krigriklere alkolhi icki
satrlmasr veya sunulmasr yutlt

olacak.

Ruhsat almadan satrg yapanlar,
alkolhi igkilerin reklamrnr yapanlar
ya da 18 yaqndan krigtiklere alkoilti
igki satanlar, 60 milyon liradan 600

milyon liraya kadar aSrr para
cezasryla cezalandlnlacak

TEKEL'IN KADERI
YENIDEN giZilivon.
Diinya,25.0l.2001

TBMM'de g6rtigrilmesi beklenen
Tr-itUn

ve

Tr.itr,in Mamuilleri vasa

tasarrsr, IMF'nin
istegi sahiplerinin ortak olabilecekleri bir
doSrultusunda yeniden dtizenlen- anonim girket halinde yanden
mek Uzere geri gekildi. Bu arada yaprlandrrrlarak cizelleqtirilebilir. Bu

Bakanlar Kurulu'nun grkarmasr cizellegtirmede hisseler 10 yrl srireyle
beklenen kararname uyannca girket ortaklanndan baqkalarrna

TEKEL "Pazarlama ve Da$rttm",
"Sigara Sanayi igletmeleri", "Tuz
Sanayi ve Alkolh"i lgkiler Sanayi
Mr-iessesesi" olarak ayn anonim
girketler halinde yenidne

devredilmemelidir".

"Yeni sorunlara neden olacak bu

tasarr, yeniden ele ahnarak ttitrin
tiretim alanlannrn, riretilecek trittin
gegitlerini, r-iretim hedeflerinin
belirlenmesi ve kota uygulanmasr,

dr.izenlenecek. Tritrin destekleme
gorevini ise yine anonim girket riretici trituinlerinin arttrrmah satrg
halinde yaprlandrnlacak olan yontemiyle pazarlanmasr, afttrrmalr
Yaprak Trituin Kurumu Genel satrglarda uiretici tiittinlerinin

Mridtirluigri'nr-in tistlenmesi isteniyor.
Tasanya gcire sermayesinin tamamr
TEKEL'e ait olan girketler riq gruba
bcihinecek. Hisselerin bir krsmr

ekspertizi, artttrmah satrg merkezleri

drgrnda yaprlacak ahm satrmlarrn

gegersiz olacaSr, yaprak ttitr_in
ticaretini esaslarr ve kosullan.
fabrikalann denetimi konulanna

TEKEL'e bir krsmr gahganlara ve
ktiqrik tasarruf sahiplerine, diger reform niteliginde gciziimler
krsmr ise her tr"irhi ycintemle hrikrimler getirmelidir.
cizellegtirilmek r,izere tefrik ve tahsis
edilecek.

Trituin Eksperler

Dernefrinin
hazrrladrgr raporda Tekel'in trim
fabrikalarrnrn sigara fabrikalan igin
higbir ayrrcahk gcizetilmeden ayrr

modele gdre yeniden yaprlandrrrlmasrnrn mtimktin olmadrgl
belirtildi. Raporda "TEKEL'in Sigara

Sanaye lgletmeleri

Mr,iessesinin

sigara ile ilgili hizmetleri eksiksiz ifa
edebilecek tam entegre bir kurulut

haline getirilerek sigara fabrika-

lannrn ihtiyacr olan Yaprak Tritrinleri
do{rudan tireticilerden satrn
almasrnrn yeterli bir dehartmanr da

igerecek gekilde yeniden
yaprlandrrrlmasr gerekmektedir"
gcinrigrine yer verildi.

Sciz konusu raporda ttitrjn riretim
alanlarrnrn belirlenmesi, r"iretim

planlamasr,

arttrrmah

iglemlerinin yrirtittilmesi,

satls

ahcrsr

grkmayan ttitr.inlerin satrn ahnmasr,
satrn ahnan tritUnlerin iglenmesi ve
satrgr gibi hizmetlerin TEKEL'den
alrnarak bu amagla yaprlandrnlacak

ayn bir Genel Mridrirhile verilmesi
geretigi vurgulanryor. Raporda gciyle
d.enildi. " Tekel Sigara Fabrikalannrn
Ozellegtirilmesinin, Ttirk Tritrinri,
begytizbin tiretici ailesi ve rilke
ekonomisi igin olumsuz sonuglar
dof uraca{r agrktrr. Tekel Sigara

Fabrikalan, go{unluk

hisses

TEKEL'de olmak 0zere valnrz
TEKEL gahqanlarryla Trirk i.lt,-in
tireticilerinin, TEKEL sigaralarrnr
pazarlayanlann ve kriglik tasarruf

iqeren

DERNEGi

eULreHi

I

Yukarida_ belirttigim gibi yasaya
uygun olarak denklenmig oldugu
igin ambarlamada geri qevirdigim
(12) denkten oluian bir ttitrinri
almamrglar, ambann bahcesinde
drqanda brrakmrElar ve aradan dcjrt

gtin gegmigti.

Ekincinin dava vekili mahkemeve

mUracaatla;
- TLitrinlerin drqanda kalmaktan zarar
gcirdrigrinri, kangrk olmadrgr ve
haksrz yere ahnmadrgr, gerekg-esi ile
oava agmls.

Birara frrsat bularak

qeri

qevrilmesinin nedenini anlattrm.
Hakim hemen orda bulunanlardan
bilirkigi oluqturmaya baqladr.
Birincisi Tesadtifen yagli birisi, ttitrln_

HEYETi

den anlarmrsrn, adrn ne?

oglum...

NaEit
Tritrin Eksperi (Emekli)

vaz

ikincisi Ttitrinden anlarmrsrn. adtn
ne? yaz o$lum. (az cince evinde
tritfinlerini kr,ifhi oldugu igin geri

51. Sayrmrzda Bulmacamrza
dolru yanrt g6nderenler arasrnda
qekilen kura sonucunda Kasrn
DEMiREL, gevket eANAKQI ve

O.nur Ugur CdREN,

Faruk

BILDiRiCi'nin "Siluetini Sevdigimin

Ti-irkiyesi" isimli

eserini

kazanmrglardrr. Kendilerini kutlar

ilgilerinin devamrnr bekleriz.
Bu sayrmrzdaki bulmacamrzr dodru
gciztip 10 Mart 2001 tarihine kalar

dernegimize ulagtrranlar arasrnda

kurayla belirlenecek tiq

kigiye

Richard J. BARNED ve ..lo[n
CAVANAGH'rn,'Kriresel Driqler',

isimli eseri hediye edilecektir.

brraktrgrm bekqi baqr)

Ugr,inctisti Tesadtifen bizim i.Basr.

Pamuklovada 1960 yrh r-irr-inri Hakim'de anlarmlsrn yaz oglu m...
tr-ituinlerin ahmtnda tek Eksper -Bakrn durmak yok, hemen:
drganda kalmasrndan zarar
olarak gcirevliydim.2T mayrs 1960 varmr,yegil
kangrk mr?
devrimi sonrasr trittincUlLiitimtiztin
Birincisi - Zarar ziyan yok; yegil
islahr iqin daha 6nceleii qegitli Kansrk
var.
nedenlerle uygulamada
Ikincisi - Kem krim mrnldandr (tti_
"rorvonu
otan yasanrn (3437
S.
tr-jtr"inden

I9..3p,q
TUTUN

iNHISARI

KANUNU)

cidtinsriz uygulanmasr istenivordu.
Hasat dcineminde bu durum qegitli
araqlarla (radyo-Eksperler_brdgtr)
ekicilere de duyurulmugtu.

Alrm talimatr ile ylran,n

trinlerini kriflri buldugum bekgi bagr)
Uqrincr,isri - Zarar ziyan yoti; yegit,
KanslK var.

Hakim yine acele ile yaz oglum;

zarar ziyan yok, yegil kangrk...

ISi bitirdi toplanryor.

Bu

32. kalabahga ddnerek,
deklenmemig - Arkadaglar-vatandaqlar,

meddesine uygun
ttitrinlerin (yegil-kangrk_hastahkh)
ekiciye geri gevrilerek veniden
elden gegirilip deklendikten sonra
ahmrnln yaprlmasr gerekiyordu.
Daha sonra verilen ikinii bir
talimatla da nakliyesi verilmig olsa
dahi tLittinlerin Tekele getirilmeden

once bulunduklarr
g.cirtilerek yasaya

Verlerde

uygun

(hastahkh,anzah-yeqil trit.ayrrimrg)
denklenenler ahnacaktr. eu amugia
Pamukova'nrn merkezinde bir tatil
grinri -evlerde ttitrinlerin kontrcjhinri

yaparken, mahkeme hevetinin

geldigi haberini getirdiler. Ha-kim ile
ne ilgimiz olabilir diye dtiEtinerek

arada
yasada

belirtildigi gibi tritrin getirin, bciyle

tr-ittinler alrnrr mr? Derken.
kalabahktan birisi ba$rnr iteri

qrkartarak "allntr" demezmi. Hakim

gok sinirlendi ve bagladr ytiksek

sesle konugmaya.

-Ahnrr ha' seni gimdi igeri atanm.

Ahgtrnrz tozu topra$t,grirtifri getirip
rutpu,yu.. Burda ttiyri bitmemig
yetim hakkr
vb...

Qantasrnr aldrlar, elimizi srktt ve

Allaharsmarladrk.
-Efendim bir gayrmrz...
-Gidecegimiz gok yer var, kalamavrz.
dedive gitti.
Arkastndan baktrm ve dtisrindrim.

gittim. Ambann cjnri kalabahk ve
Ekicilere kargr yaprcr sciyiemi ite
Geyve'den (ilge) geten hakim acele
benim
ve telag iginde hareket ediyordu. belirtmigti.dtigtindtiklerimi avnen
Yorgunlufumu rnritu-.
Idare memuru orda, konuvu llutlu olmugtum.
Bciyle hakimlerimiz

dgreniyorum

oldugu iqin.

Soru 1: iki kath bir evde alt katta
riq elektrik dtigmesi, tist katta ise
tavana asrlmrg bir ampul vardr,
Ancak hangi elektrik dr,igmesinin
ampule bagh oldugu bilinmiyordu.
Yalnrzca bir kez yukarr kata
gkarak, ampuh-i hangi dtigmenin

agaca{lnr, bulabilir misiniz?

Soru 2: Altr patatesi olan bir kadrn

bunu egit olarak on qocuquna
paylagtrrmak istiyordu. tirari
kullanmadan, bu paylaqtrr-mayr

sizce dofru ofgrak nasrl yapabildii

Gegen saytmrzdaki sorulann

cevaplarr gu Sekildedir.
Cevap 1: Nedeni Alevden qrkan

srcak buhann, mumun etrafrnda
hapsolmug havadan daha hafif
olmasrdrr. Bir cismi hareket
ettirmek Uzere bir kuvvet
uygulandr$rnda, kuvvet cismin hrzr

ile dogru, kr"itlesi ile ters orantrhdrr.
grkan

Cevap 2: Cigerlerimizden

hava genellikle ortamdaki havadan

daha srcaktrr.Dudaklanmrzr
birlegtirip tiftedigimizde ise

a6nmtzdan grkan hava genlegir.

Genleqme srrasrnda hav4 enerji
harcar. Genlegme hrzh bir bicimdl
g ergeklegtiginden
havanrn

ortamdan enerji so$uracak. zamanr
olmaz.Bu durumda da srcakh{rnda
bir dr,igtig yagantr.

TUTUN EKSPERLffi
DERNEGi

eULreHi

Kendirgillerden saprndan lif,

Yaban armudu.

hiiktim stiren

$

oa

oa

r

tohumundan kuE yemi elde edilen bir
bitki - ilaq - Tiirk Lirastnt simgeleyen
harfler.
'l c Bir akarsu yataSrnln en derin
yerlerini birlegtiren qizgiye verilen ad Sarkag, pandtil.
8r Atardamar - Toptan oldiirme.
9o Nikel'in ktsaltmast - Merih - Kum

aa

ODULLO

BULMACA

taEl.

10.

-

Bir nota.
11r Br"iytik bahkgr kayrSr - Bir Eeyin
af rrhgr, siklet - italya'nn tinlti
televizyon yayrn kurulugu.
12. Ayak - Beddua - Bitlis'in bir ilgesi
13 o Bir stfat takrsr - Boru sesi - Baston

Haarlayan: $evket TEZEL
10

isaret, sembol, amblem - Taslak

11

12

13

14

15

14r Deniz
larrnda
bordaya

drgrnda

sava$-

borda

savagrlkarEr

gemiden gelecek
saldrrrlart dnlemek

iqin

askerlerin
drigman gemisine
atlamasr - Bir
scizrin gergek

manasrnda degil
de ilgi ve benzerlik

bagr

bulunan

bagka bir anlamda
kullanrlmasr.

t0

Trrpanayr
15 .
andrran ve baEtn-

11

daki bir organdan
grkardrgr elektrik

12

ile bagka balklan

14

15

Lribnan'rn milletlerarasr plaka igareti.

{c italya'da bir ova -

Bankalann

otomatik para qekme cihazlarrnrn genel
adr - Ispanya'da ayrrhkqt Bask
bcilgesinin terdr cirgr,itti - Sinema,
tiyatro, radyo ve televizyon oyunlartnda
oyunu ycinetme.
5r Grine€in batrErnt 12 kabul ederek

buna gdre ayarlanan saat maksat - $eddat'rn Cennete
olarak yaptrrdr$r bahqe.

GaYe,

nazire

Ahenk, cilgr,i, dizenlilik

'l t
Qogunlukla ipek ibrigim
kullanrlarak yaprlan igne, mekik, tt$
veya firkete ile yaprlan ince dantel -

$ikar - insanda Uzr-intti, srktntr,
tedirginlik olmama durumu, huzur -

Yriz metrekare tutanndaki

8.

Orta Anadolu'da tarlalarda yetigen,
qigekleri mavimsi renkte bir yrlhk bitki,

peygamber gigegi, mavi kantaron

Tersi Kriptonun Sembolii -

$r Higbir acr veya heyecan

Bir
atardamann bir noktasrnda olugan ur

biqimindeki gev€eme EiEkinli$i
Paganrn iinsrizleri.

5. Bir ayakla tlizerine binilip,

durumu - Lahza.
10

r Dagrn egik yanr, baYtr

- Dtinyaya'
maddeye ve menfaate de$er

Kiloamperin krsa yazrhEt

vermeme, kanaatkar olma.

11 r Tersi telefon sdzti - Asalak,
tufeyli, tamahkar - Soguk veya stcak
hava vererek bir ortamrn stcakltfrnt
defigtirmeye yarayan cihaz.
12r GozyaQr ile ilgili - Bir uzvumuz.
13. ilkel bir silah - Erkek - Belirli bir
prim kargrhgrnda bir tazminattan
faydalanaca{r belirtilmi€ olan kimseye
bir zarara u$ramasr durumunda bir pa-

ra veya gelir 6demeyi r,istlenen kimse.

14. Bilrtimcrik

15.

l

Kapah

bir ortamda istenilen
ve temizlik

gartlartnr

sa{layan alet.
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ayakla yolu teperek yol altnan ve bir

ycinetme kolu ile arka arkaYa iki
tekerlegi bulunan qocuk oyunca$t -

gciriinuiElil, gok

briktimlti genellikle pamuk iplikleri ile
dokunmuE bir kumaE - Utanma - Diri,

10

cibtir

ile

ruh dinginli$i, aclya
kargr mutlulu$u da ilgisiz olma

uyartlamayan

5

!,t Bir harfin okunuEu -

-

Kalqa

kemigi, bel kemigi.

srcakhk, nem

istek, arzu.

yiizey

cilq0sti.

bahk, torpil bahg.

Tembih sozti - Bir dava sonunda
temize qrkmak, beraat etmek - Umut,

Hakim'

yti.ce.

canh.

r

-

- Biiytik, qok btiytik'

cildtiren, yavru
dofurucu bir ttir

YUKARIDAN ASAGIYA
SoLDAN SNGE
I r Eksperler tarafrndan yaprlan
olaylannr
gortilen
elektrik
l. Canhlarda
sonunda konuYla ilgili
inceleme
dah.
bilim
inceleyen
2r Etrafr aqrk, tistti qardak geklinde diiqtince ve gdzlemlerini bildiren yazt.
cirtiihi ktigiik bahqe kdgkrli - Bir yumurta 2r Hanigiller familyasrndan yuvarlak
kuyrugu bulunan bir bahk tiirii - Bir
pigirme gekli.
gdz rengi - Kamer.
3 r Kayak - Zehirlemek, a$rlamak
3

6.

L

E

E

D

r
I

e

o
o

rUrUru erspenleni
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Trabzon Yaprak Tr-itrin

Mtidrirlrigrinde

iglet:

kadrc

meslektagrmrz Mehmet yILDIZ ve

Nuray hanlmrn ikizleri

Ahn:

Bugrahan ve Metehan 03.11.20'-

tarihinde dr-inyaya gelmiglerc
YILDIZ giftini kutlar, Ahn::

.

Bugrahan ve Metehan'a saghkh,uzl-"
bir yagam dileriz,

Aydrn Yaprak Tritlin
Mridr-irlrigtnde

iEletn-,

kadro,-

meslektagrmrz Tunay QOBAN ve e:

Sevgi hanrmrn ktzlarr Zeyne:
21.11.2000 tarihinde dtinyar .
gelmigtir. gOBAN giftini kutla:
Zeynep'e safhkh,uzun bir yagardileriz.

-

Samsun Yaprak Tritr,in igletn::

Mridrirlrigr.inde

kadroi_

meslektaqrmrz Bayram CISTCIU r:
egi Yasemin hanrmrn o$ullan yaku:

Bugrahan 12.12.2000 tarihind:
dLinyaya gelmiqtir. CiStttN qiftir
kutlar, Yakup Bugrahan':
saghkh,uzun bir yaqam dileriz.

Izmir Yaprak TLitLin

isletme

MtidLir[igLi kadrolu meslektasrmrz

Ali

YILMAZ

ite ipek

hanrm 28.12.2000

DOdAN
tarihinde

niganlanmrElardrr. Geng gifti kutlar,
yagam boyu mutluluklar dileriz.

_________t__

Selendi Yaprak Tritiin igletme
Mt.idrirlLigriinde
kadrolu
meslektagrmrz dnal

62 ve egi Cemile

hanrmrn o{ullan

Seyfullah

14.12.2000 tarihinde drinyaya

gelmigtir. 62 giftini kutlar.
Seyfullah'a saghkh, uzun bir yagam
dileriz.

EVLILiK
izmir Yaprak Tritrin

iEletme
MridLirhjgr.i kadrolu meslektasrmrz
Kasrm YILDIZ ile Zemzem hanrm
14.01.2001 tarihinde evlenmislerdir.

YILDIZ giftini kutlar, yaqam boyu
mutluluklar dileriz.

meslektagrmrz Mehmet EROGLU ve

egi Aysema hanrmrn krzlan Srla
19.12.2000 tarihinde drinyaya
gelmigtir. EROGLU giftini kutlar,
Srla'ya saghkh,uzun bir yagam dileriz.

Adana Yaprak TLitrin

___+_

lzmir Yaprak Tritrjn

19 Mayrs Yaprak Tritrin isletme
kadrolu

Mridtirltigtinde

isletme

MildLirhigrj kadrolu meslektlsrmrz

igletme

Mtidtirhigri kadrolu meslektagrmrz
Aydrn Mehmet DEDE ve egi Emine

Gtilnur SdMBtiL ite Hamdi

hanrmrn krzlan Aden 03.01.2001
tarihinde dr.inyaya gelmigtir. DEDE

mutluluklar dileriz.

yagam dileriz.

bev
12.01.2001 tarihinde evlenmislerdii.
CEYLAN qiftini kutlar, yaqam boyu

giftini kutlar, Aden'e sajhkh,uzun bir

ilnrmum
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