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Conderilen yazrlar yayrnlanstn veya yaynlanmasrn iade edilemezler.

.

Yazrlardan veya Eevirilerden

dolacak sorum-

luluklar yazr sahiplerine aittir.

.

Yaynlanan yaztlardan kaynak gosterilerek
ahntr yaprlabilir.

.

Reldam fiyatlarr ve gartlarr anlagmalarla belirlenir.

.

Dergimiz

ik

ayda bir gtkar.

Demegimizin yeg:ane yayn olgaru olan bfiftenimiz Nisan 1992 tarihinde yaynlanan ilk
saylslnda soze mertraba ile Uaglamgb. O gunku merhaba mesleldaqlanmzr yllardrr
ozlemini qektilki yayln organna kavu$urmarun heyecantnt ve mutlululunu yagayan
duygulan fansrgJprdu. O gunden bu yarn biihenimizle sizlere 53 kez merhaba dedik.
Bilindigi gibi .t*rt bu Arapga'dan dilimize gegen bir sozcuk 'Yayrhn, rahat oturun",
"g"""yd-'vrya *troE geldiniz'anlamrnda bir esenle5me veya selamlagma sozu. Bu
iUUurf" U" say,tmzda sizlere yeniden merhaba derken; iilkemizin iginde bulundulu
ekonomik lciz nedeniyle merhaba sozcti{yte bagdagmayacak bir gekilde oldukga
uarntulu. kaygil ve birazda ofkeliyizDegerli meslettaqlanmra fa$amakta oldugumuz ekonomik ic.iz ulkemizde son derece
aaaletEz olan gelfu da@tmrmn dar gelirliler aleyhine daha da bozulmastna neden
"araqtlrma drvesine" sunulan
ohnugtur. Aragtrrnaotar Demegi tarafrndan drzenlenen
gelir daglru aragtlrmasl
kapsayan
haneyi
yaplan
ve
1922
bir bifdiride 2m Fhtda
sonu$affla gore; kentsel nufusumuzun % 0,3'oni: olugturan hgilerin ylhk ortalama
getiri 3Z.0OO aohayaldagnken, yine kentsel niifusun % 20,4'tnu olugturan kiQilerin yrlltk
o.t turnu geliri sadece 481 dolar. Toplam nufusun % 75'inin geliri ise 2000 dolann
altnda oldugu tesbit edilmigtir. Dolaldrr h $ubat laizi ile bu tablo daha da olumsuz hale
gelmigtir.

GeEtig imiz gunlerde hilkirmet yetkilileri, ulkemizin borg stokunun gayrr safi milli
hasrlanrn %70'ine ulagtlllm aErkladrlar. Ekonomik kizden Erkrgrn, Mf, Dunya Bankast ve
batrh ulkelerden gelmesi beklenen 12 milyar dolarhk drg kaynala bagh oldugu ifade
ediliyor. Bu yardtmr sallamak igin ekonomiden sorumlu Devlet Bakanr Sayn Kemal
DERV|$' in Mart ayrnda A.B.D Hazine Bakanr, MF ve Dgnya Bankasr yetkilileriyle yapmq
oldulu gbrlgmelerde kendisine, once ekonomide yaprsal deligime iligkin 15 yasay
meclisten geEirin sonra kayngk aKanmlnl konugahm dedikleri basrnda yer aldr. Bunun
uzerine Sayn Kemal DERVIS huktrmete 15 Nisan'a kadar 15 yasanln meclisten

gegirilmesi teklifinde bulundu. Tirtirn Yasasrnln da iginde bulundulu bu yasalar,
derece
lecitmeyle de olsa meclisten Etkartilmaya gahgrhyor. dlkemiz aqtstndan son
onem tagryan bu yasalarrn, ilgili tim taraflarla gor0gulerek haztrlanmast gerekir. Aksi
takdirde bir oldu bitti ile hazlrlanacak tasarrlar, beraberinde bir gok problemi getirecektir.
Bu dugunceden hareketle sektorumuzu ilgilendiren "Tutun Kanunu Tasartsf'Eahgmalart
esnaslnda Derne[imizce girigimlerde bulunularak dugunce ve onerilerimiz sozlu ve yazrh
olarak ilgili mercilere iletilmeye qahgrlmrg, bu konuda her zaman kath sunmaya hazrr
oldufumuz goriigmeler esnasrnda dile getirilmigtir.

Ulusal Egemenlik ve Qocuk Bayramtman cogkuyla kutlandrgr gunlerde, Kurtulug
laranma--.t ve Milli Egemenlilimizin semboli.l olan Turkiye Bi.iyuk Millet
Meclisi'nin ilk binasrnrn Sabancr Valdr ve Philip Morris tarafrndan 500 bin dolar
harcanarak onanldrlrm buyuk bir 0z0nttiyle ofrendik. Milli Egemenlik kawamryla asla
Savagrnr

baldagmayan bu davrantEa olan tepkileri gag drgr olarak niteleyen Salcp SABANCI'ya
PIvl girketinin kendisini neden ortak olarak segtilinin agrklandtgt ar€ivleri hatrrlattr,
servetine servet katma ugruna, o gunku hukiimet ile yakrnhlr nedeni ile kullanllmaktan
ve ulkemiz sigara pazarlnrn iggaline aracthk etmelden rahatsrzhk duyup duymadrltnt
sormak lazlm. Bizce de ismet Solak' rn H0rriyet gazetesindeki kogesindeki ifadesi ile " Bu
iilkede yabanct sermayenin girmemesi gereken mahrem ve mukaddes yerler vardtr".

Adrna

Son Genel Kurulda oylanarak kabul edilen tuziik degigikligi dernekler masaslnca uygun
gorulerek y0rurlu!e girmigtir.

Sahibi ve Yaz lgleri Mudtiru: Oktay QELIK
e-mail : okcelik@ hotmail. com.

Biiltenimizin sayfalarr arasrnda Tekel' in Ozellegtirilmesi Kararr ve yeni Tutun Kanunu
gahqmalan kapsamrnda tertiplenen paneller ile tutun ureticilerinin Ankara Erkartmast

ADRES: 1434 Sok. No.:9110 35220

haklcndaki tespitlerimizi bulacaksrnz. Bu etkinliklerde sirekli anrlan ancak salhk

Alsancak lZl'llR

problemleri nedeni ile aramzda olamayan Qiftgi Dostu, Sadullah US0\'1i'ye de buvesile
ile acil gifalar ditiyonz.

TUTUN EKSPERLERi DERNEEI

Tel.:0.232.463 97 57 - 463 97 56
Faks:0.232.46397 56
www.fufuneksper.org.t
e-mail:eksper@ doruk.nettr
HaberleEme Adresi: PK. I 92 Basmahane iZ./'liR
Gayret Matbaas 469 02 49
Basrm Tarihi : 16.05.2001

Biihenimizde Sayn t4ecit KOqAU'

nin teftigi

giirsellegtirdigi, gorduklerini ve

dnEfindg]derini o guzel kalemi ile alftardlgt satrlar da dikkatinizi Eekeceldir. Bu gun
geldigimiz rrcktayr ne ho5 ozetlemig. Ustad' kalemine

sallk

SayglanmzJa.

YiinetimKurulu
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DERNEGi
BULTENi

GUNDEM
Paragut, Bufalo, Balina ve benzeri operasyonlar sonucunda milyarca dolarrn gok degigik yolsuzluk
yontemleri ile hortumlandrlrnrn kamuoyuna yanslmasrndan sonra konugulan rakamlartn

btryuklugii kargrsrnda hayete dugmemek mumkun degil. Soz konusu operasyonlardan biri olan
Beyaz Enerji operasyonu ile de yolsuzluk-siyasetEi-burokrat iligkisi srkga konugulmaya baglandr. Bu
konudaki tartrgmalar, iddianamede Bakan suElandt mt, suElanmadr mr ? istifa etmeli mi, etmemeli
mi? denilerek surup gitti. fudrndan da Enerji Bakanr istifa etti. Bakan dahil herkes rahatladr. Ancak
bunun bu saatte bir onemi varmr, bilemiyorum. Kegke ismi ilk gindeme geldiginde istifa etse idi.
Neden bizim ulkemizde igler boylesine ykrp dokerek yaprhyor. Geriye donup bakttltmzda bastntn,
yargrnln, siyasetEinin, askerin, emniyetin degigik vesilelerle kargt kargtya getirildi$ini gor0yoruz.
SonuEta da olay sonuElandr{rnda, yargr kararlan ne olursa olsun kafalanmtzda soru igaretleri kahyor,
siyaset gozden diigerken siyasetEide g0venilirlik srralamasrnda sonunculuktan kurtulamryor.

ATATARK

Digor ki...

Menfaatlertl

Financial llmes' rn 26. Nisan . 2001 gunlii saysrnda " Ti.irkiye yolsuzlukla suElanryor" bagltfi ile
yaynlanan habere gore, Dtinya Bankasr trlkemiz ile ilgili bir rapor haztrlatmrg. Bu rapordaki iddia,
Turkiye' de ihale miktannrn yuzde 15' ioranrnda bir rugvetin standart hale geldili Kamu ihalelerinde

gerektirdigi takdirde

kazanan firmalarrn ihale tutarrnrn yuzde 15' i oranrnda siyasi partilere "katkt" yapmak durumunda
oldugu geklinde,vs.

insanhgt teEkil eden

$imdi biz yeni ekonomik programrmrz ile, bu Dtinya

Bankast ve benzeri finans kuruluglartndan
gelen yoksulluk zincirini hraca!rmrza
haline
adeta
kaderimiz
sallayacalrmrz kaynaklar sayesinde
bizler toplum olarak farkhmr
duguni.iyorda
kendimizi inandrracalrz. Dunya Bankasr boyle

duqunuyoruz?
Tuzun bile koktuiunun anlaErldrlr ulkemizde yolsuzluk onlenmeden yoksulluiun onlenebileceline
inanmak, bu konuda ahnan tedbirlere ve kat edilen yola yeterlidir demek m0mkun mu ?
dkemiz gundemine damgasrm wran ve kamuoyumuzca DerviE yasalarr diye anrlan 15 oncelikli
yasadan biri de "T0tun Kanunu".
Bizler yllarca Tekel' in ve Turk tutuncilulunun yeniden yaptlanmaya ve yeni bir kanuna ihtiyact
oldulunu soylememize ralmen bu konuda atrlacak adtmlartn IMF niyet mektuplarr ve dts kedi
kogullarr arasrnda anrlarak gundeme getirilmesinden son derece v3[3l5rzrz. Pek gok kez ifade

ettigimiz gibi ulkemiz tutiinculugn gokuluslu sigara tekellerinin tehdidi altrndadr. Bu tehcii her::
ti.rtrin ilreticilerimizin gelecegi ve iilkemizin ekonomisi iEin hemde insantmmn sagbg aqrsrndan
geEerlidir.

Ulkemizde de sigara ureten Eokuluslu girketlerden birinin bastna da yansryan argiv belgelerinde
girketin, faaliyetlerini geligtirmek amacr ile CLA' den ulke b0yukelgilerine kadar pek Eok insanr
kullandrlr agrklandr. Yrllar sonra belki de bu gunku Eahgmalarrna ait belgeleri de olreneceliz. Ancak
korkanm ki o gun Turk tiitunculu$u adrna donugu olmayan bir noktaya gelinmig olacak.
18.Arahk.2000 tarihli IMF niyet mektubu yaynlandrlrndan bu gtine Hazine tarafrndan dort,
Ozellegtirme idaresi tarafrndan ise bir adet "Tuttrn Kanunu Tasla$r" hazrrlandrfirnr biliyoruz. Ancak
rrn hen6z Bakanlar Kurulu' na girme agamastnda olmadrlr, ilgili taraflarrn gortiglerinin
r!r anlagrlmaktadtr.

olarak, bir geyin ya yanrnda ya da kargrsrnda olunmastna ahgrlmrg ulkemizde tagtdtltmz
dikkate ahnmasrnr, degigik vesilelerle ifade ettifimiz, sadece ve sadece 0lkemizin,
insanrmzrn Erkarlanna hizmeti hedefleyen dug0ncelerimizin de!erlendirilmesini bekliyoruz. Elbette
ki amacrmrz devletin, ihtiyacr yoksa bile rant ulruna tut0n satrn almaya devamtnt sallamak yada
eden igletmeciligi siird0rmesi degildir. Onun iEin yllarca Ozerkyapr dedik, Tutun Tartm Sailg
Kooperatifleri ve birlikleri olugturulmahdrr, 0retim Planlamasr yaprlmahdrr, Tutun Ofisi ve futlrmah
Satrg Merkezleri kurulmahdrr, Tutun Ureticisi Desteklenmelidir, Sigara ve

Tirttn

Tekel' den ayrrlarak

birlikte, yeniden yaprlandrrrlmahdr dedik.

Sektorun ozelligi ve Olkemiz iEin onemi gereli konuya y0zeysel baktlmamasrnr, sektordeki
legme gergelinin gorulerek buna gore tedbirlerin altnmastnt istiyoruz. Devlet tekelinden
tutuntimuzun ve ttit0nciiluli.imuzun gelece$inin gokuluslu tekellere terk edilmedilini
umuyoruz. Turk tutuncul0lu bug0n srkrntr iginde ise bu sorumluluk, tutun irreticilerinin ya
sektor Eahganlarrnrn degil, tutunii oy' a endeksleyenlerindir. Saygilanmla.
FaTuKGdLPNAR
Yonetim Kurulu Baqkanr
farukgulpinar@tutuneksper org.tr

her birigle uAgarlrk

geregi olan dostluk
be siAaset

ili4kilerini biigilk
bir lnsssigetle

esir etmek istegen

herharryi bir milletin de

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

8. BETJ YILLIK

yerlere

2 Eyliil tarihinde bir yaz ile
iletmigtik. Boylece baglayan, 8. Beg

torlirgun iki ozel firma temsilcisine

Yrlhk Kalkrnma Planr'nda t0tun
konusunda bir geyler yapabilme
istefimize 27 El<m 1999 tarih, 3993

sektorde

sayrh yazr ile DPT Mustegarhlr olumlu

satan sigara markalarrna sahip
olmanrn yanl slra halen sigara

cevap vererek, "Tutun ve Tut0n
Mamulleri.. Sanayii ve Rekabet
Edebilirlik Ozel Ihtisas Komisyonu"
nun ilk toplantrsrna davet etti.Ankara
Bira Fabrikaslnda yaprlan ve Yonetim
Kurulu Uyesi Vahf Mercimek ile birlikte
Tutun Eksperleri Derne$i adrna
katrldrfrmrz ilk toplantr bizim igin
oldukEa €aqrrtrcr gegti. Ashnda bu
satrrfan yazma gereklililinin de bu
toplantrda ortaya grktrfrnr soylersem

ARDINDAN

Faruk GULPINAR
Tutiin Eksperleri Dernefi

Ulkemizde 1960 sonrasr donemde
planlama yaklagtmr benimsenmig, Beg
yrlhk kalkrnma planlarr ile de ekonomik
ve toplumsal geligmeye hrz verilmigtir.
Son olarak 14.08.1999 tarihli Resmi
Gazetede yaynlanan 199917 sayh
Bagbakanlk Genelgesi ile 8. Beg Yrlhk
Kalkrnma Planrnr hazrrlamak [zere 95

adet Ozel ihtisas Komisyonu

kurulmasr ongorulmugtur. Aynr genelgede belirlenen takvime gore "Kurum
ya da KuruluElar, Ozel ihtisas Komisyonlarrnda gorev alacak uzman, bilim
insanlan ve yetkiiilerin isim, unvan ve
adresleri komisyonlar itiban ile belirterek en geq 7 Eyltrl 1999 tarihinde
bildirecektir" denilmektedir. I I g i n E t i r
ki, 7 Eylul tarihinde postaya verildigi
uzerindeh miihurden anlaqrlan bir zarf
iEinde gelen genelge ile DPf son
bagvuru tarihi 7 Eylul olan komisyonlar

hakkrnda bizleri bilgilendirerek
Eahgmalara katllmaya Eafrrdr. Tiitrin
Eksperleri Dernefi yonetimi olarak

genelgenin Resmi Gazetede yayrnlanmasr rizerine iki ihtisas komisyonunda gorev almak istedigimizi ilgili

:::l.':i:,,:'r,

sanrrrm yanhg olmaz.
Toplantr. 25 Kasrm gunu saat 14.00 te
DPT temsilcisi lhsan Trirker'in aqrgr ile

baqladr. Say'rn Turker. yaptgl on
gorugmeler sonucunda ihtisas komisyonunun "Tutun ve Tutun Mamulleri"
olarak iki alt komisyon olugturularak
Eahqmasrnrn uygun olacafr kanaatine
sahip olduklarrnr belirterek bunu oya
sundu. Benimsenmesi uzerine de bu
komisyonlarda gorev alacak isimleri
pegpege onererek oyladr. Ozel ihtisas
Komisyonu' nun Bagkanhlma Tekel
Genel Mudur Yardrmcrsr Muzaffer
Ansoy'u, Raportorlugiine ise PHILSA'
dan Levent Yricel' i , Tutun Alt Komisyonunun Baqkanhfr'na Gkel Genel
Mudur Yardrmcrsr Tolryar Erhan'r,
Raportorlufune PHiLSA' dan Sedat
Muderrisoglu' nu, Tttun Mamulleri Alt
Komisyonu Bagkanhgrna ise PH|LSA'
dan Cahit Diizel'i, , Raportorl[fune ise
RJR REYNOLDS' dan Kamil Yavuz' u

onererek oya sundu ve oylama
sonucunda bu isimler kabul edildi.
Qok

seri

biEimde yapilan bu gorev

dallllmrndan sonra ihsan Turker' in

btrahlmasrna oldugunu soyledim. Zira
2 ozel firma ile birlil<te bir
kamu kurulugu olan Tekel in faaliyette
bulundulunu, ustelik Tekel' in en gok

piyasasrmn % 70'inden fazlasrnr elinde

bulundurdugunu ve Oriental tutun
tireticisi ulkemizde bu tiitirnlerden
sigara yapan kurulug oldu$unu ancak,

tum bunlara rafmen oniimuzdeki beg
ylhk doneme ait planlama yaprlrrken
Ttltun Mamulleri Alt Komisyonunda

aktif olarak gorev almadrjrnr, bunu
yadrrgadrjrmr ve iliraz ettigimi
soyledim.

Sozlerimin ardrndan ortahk kangtr.
Turk tiitunculugu ve ttitun ureticilerinin gelecegi ile ilgili kaygrlardan
kaynaklanan bu itirazrma hiqte hak
etmedigim tepkiler aldrm . Ozel firma
temsilcileri kendilerini itham ettigimi,
bu gorev dagrhmrnrn yaprlmastnln

kendi d{-rg0ncelerini rapora aktarma
anlamrna gelmedifini, onlarrn da bu
memleketin insanr oldulunu soyierken, Tekel 'itemsilen toplantrya katrlan

mudtrlerim ise ya benim konuyi
anlamadrlrmr ya da beni Eok iyi
anladrklarrm ancak endige etmemem

gerektigini soylediler. Toplantrya
birlikte katrldrlrmrz Vahf Mercimek' in

beni destekler mahiyetteki sozlerinin
drgrnda higbir destek bulmayan bu
itirazrm o kadar uzadt ki sonunda
dug0ncemi soyledi{im igin pigmanhk
noktaslna geldim. Yaklagrk bir saat
suren tartrgmadan sonra Alt Komisyonlardaki gorev dafrhmr ilk hali ile
benimsenerek goriigmeler surduruldir
ve daha sonra yapilacak toplanttlara

ait takvim benimsenerek

oturum

tamamlandr. Toplantr sonrasl gordum

oturumun yonetimini Komisyon Bagkam Muzaffer fursoy' a devretmeye

ki gor0gt0gum insanlar bana hak
veriyor ancak bu durumu fazlaca

haarlandrgrnr gorerek soz istedim. Soz
verilmesi irzerine de hzh seyreden bu
gorev dagrhmrm tam olarak anlayama-

onemsememek gerektigini soyleyerek

drgrmr belirterek. toplantrya

kendilerine gore nedenler srrahyorlardr. Ogrendim h bu bir taktik imig!
Sonrasrnda toplantlar yaprldr. Tartrgmalar oldu. Bagkanhk, Raportorluk

kablanlann dikkatini Eelmrek amacr ile
gorevlendirilenleri ve temsil ettikleri
kurumlan tekarlathm. Ardrndan da bu

gibi gorevlerin onemi daha iyi

gorev daghmm dogru bulmadr$m,
ozellikle iilrazrmrn, Tiit0n l'lamulleri
AIt Komisyonu'nda Bagkan ve Rapor-

yapilmaya gahgrlan dayatmalar, ihtisas
Komisyonu Bagkanr Sayn fursoy' u

anlagrld. Rapor son geklini ahrken

oyle bir nolrtaya getirdi ki,

Tekel

TUTON EKSPERLER|
DERNEGi

e0r-reHi

Delegasyonu olarak oturumlardan
qekilebileceklerini ifade eden sozler

mektedir.
TURK M|LLET|Rotxn Hukom veren

soylemek zorunda kaldr. Gelinen
noktada, ilk toplantrda bana "sen

Damgtay idari Dava Daireleri Genel

Kurulunca gere{i goriiguldu:
Ttitun eksperi olan davaclnln,

anlamadln" diyen insanlarm sonradan
"sen hakh imigsin" demeleri de benim

5.3.1999 gunlu, 99/12563 sayrh
Bakanlar l(rrulu Kararlrun "Destek-

igin bir anlam ifade etmekten uzaktl.
SonuEta "Ttittin ve Tut0n Mamulleri
panayr ve Rekabet Edebilirfik Ozel
Ihtisas Komisyonu" olarak bir rapor

leme Hizmet Ucreti Odenmesi" baghklt

8. maddesinin 2. frkasmda yer alan
"yapilacak odeminin odeme tarihinde
hak sahiplerinin net ayhk licretlerinin
iki katr tutannl aqamayacaf t"

hazlrladlk. Ancak ne hikmetse

uzerinden aylar gegmesine ralmen bu

raporun son halini ancak DPT' nin

internet sitesinde gorme

gansl

bulabildik. Ben bir tarafa Komisyon
Bagkanl Sayn Muzaffer fursoy'un bile

Idari Dava Daireleri

qeklindeki dtizenlemenin iptali
istemiyle agtr!r dava sonunda,
Danrgtay Onbirinci Dairesince verilen
ve dava konusu diizenlemenin iptaline

raporu daha once gordufunden emin

iligkin bulunan 6.1.2.2000 gunlti,

degilim. Zira Haziran ayr iginde

E:2OOO/5627, K:2OOO/4043 sayrlt
kararr, davah idareler temyiz etmekte
ve bu agamada kararrn yiiriitulmesinin

raporun son hali Sayn fursoy' a henuz

gonderilmemigti. Oysaki DPT

durdurulmaslnt istemektedirler.
Davanln durumu ve uyugmadtfrt

temsilcisi ihsan Ti.irker 27.02.2000
tarihinde raporu Mustegara sunmak
zorunda oldulunu srarla ifade etmigti.

ozelliline gore, temyiz dilekgelerinde

Bu durumu dolal kabul etmek

mumktin de!ildir. Temmuz

baqlannda, 8.BeE Yrlhk Kallsnma
Planrnrn gorriEtrlmesi esnastnda
haarlanan ihtisas komiqonlan raporlanna TBMM de 13 itiraz ddu Burtann 19 tanesi kabul gorerek de!ftFklilder yapildr. Tfiffin konusunda itira
oldu mu. bider baz konulara dild<at

Esas No: 2O01196

bulundugundan, davah idarelerin

ytrlltruir drrd.ruLna isternlerinin
kabuline, Danrgtay Onbirinci
tliriir
ftmth: LsErraE lttrltt
06-r22(m sfnfi' EilmFlA7,
K:2OOU40f;l sayl kann yerlt[|.

gekerek kamuoyu olugturabilir mi idik,

mesinin durdurulmasrna,2.3.2OOl
gtinii oybirlifi ile karar verildi.

Bunlan niye yazdtlrmt merak etmig

geldigi noktada, geligmig ulkelerde
kendi grkarlan igin insan salhfima
bilerek zarar verdikleri igin milyarlarca

dolar tazminat odemeye mahkum
olanlarla Ttirk tiitiinciil0lunun gelece$ini nasl planladllrmm vurgulayarak kaderimizin gizilmesinde kimlerin ne kadar paysahibi olduklanna dair
tarihe bir not dtigmektir. ihtisas Komisyonunun diler iiyeleri gibi benimde

adrma bu gahgmalara katkrmdan
dolay Bagbakanhk Devlet Planlama
Tegkilatrndan, Mustegar Dr. Akm
izminr-ioGlu imzah bir "Tegekktr
Belgesi"geldi. $imdi bu belgeyi nereye
asacalrmr dugtinuyorum.

maddesine gore yiirtitmenin

durdurulmasru gerektirecek nitelilde

bilmiyorum! Biz o tarihte raporumuzu
bile goremedik ki. Nereden bilece[iz.
olabilirsiniz. Yazma nedenim, beg yl
sonra 9. Beg Yrlhk Kalkrnma Plant
haarlanrken geEen beg yrlhk donem
ile ilgili olarak Ttirk tiitunciil0gunun

one siirtilen hususlar, 2577 sayrltldari
lYarElama Usulii Kanununun 52 nci

857. Sokak No:3/618 KonaMZMIR
isteminOzeti : Damgtay Onbirinci
Dairesince verilen 6.12.2000 giinlu,

E:2000/5627, K:2OOO/4043 sayrh
karara kargr, davah idareler temyiz
isteminde bulunmakta ve bu agamada
Daire karanmn yur0ttilmesinin durdurulmasnl istemektedirler. Damqtay

Tetkik Hakimi Adnan Zengin'in
Dtig0ncesi: Yurirtmenin durdurulmast

isteminin kabulir gerektili diigiiniilmektedir. Damgtay Savcn Sadri
Bozkurt'un Dtigiincesi: ileri suruilen
temyiz sebepleri ve uyugmazhfrn
ozellifi gozon0nde tutularak, 2577
saylh idari Yargrlama Usulti Kanununun 52. maddesi htikmiine gore,
Danrgtay 11 inci Daire karartntn
yiirttiilmesinin durdurulmasrna iliEkin

istemin reddi gerektili diiEtiniil

Damqtay idari Dava Daireleri Genel

li.urft

Danrgtay BaEkam Nuri Alan
6. Daire Bagkanr Grirb0z Onbilgin
10. Daire Bagkanr Burhan 69
8. Daire BaEkam Ahmet Nuri Qolakoglu
5. Daire Bagkam Ender Qetinkaya
8. Daire dyesi Nurqen Qatal
8. Daire dyesi GOngor Demirkan
5. Daire dyesi Tansel Qolagan
10. Daire dyesi Zafer Kantarcrollu
8. Daire dyesi 'lirran Falcrollu
6. Daire Uvesi Faruk Ozt0rk
10. Datue dyesi Mustafa ilhan Ding
8. Daire dyesi $evket Apalak
8. Daire dyesi Ayla Allavrlcm
12. Daire dyesi Yticel Irmak
5. Daire dyesi Mehmet Rza 0nl0gaY
6. Daire 0yesi Sinan Yor0kollu
6. Daire dyesi Banu Dilgin
10. Daire dyesi Serap Aksoylu
12. Daire dyesi Qetin Zong0r
6. Daire dyesi Nazh Koger
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(KIGE/vl Valdr Yon. tfur. Uyesi), Prof.

PAI\ELLER

Dr. Giirol ERGiN (ZiraatMuhendisleri

H. Hiiseyin
KARAKOQ (Tek Grda-ig Sendikasr
Genel Bagkanr-T0rk iq Genel
Sekreteri), Nuri SORjvIAN (Manisa
Odasr Genel Bagkam),

Ziraat Odasr Bagkanr-TZOB Yon. Kur.
Uyesi), Prof. Dr. Eyiip Sabri Ugan (Sigara ve Saghk Ulusal Komitesi uyesi)
katrlmrgtrr.

lkinci toplantr 17.$ubat.2ool tari-

hinde Adlyaman' da
toplantryr

yaprlmrg,

H. Hiiseyin KARAKOQ

(Tek Grda-ig Sendi-kasr Genel Bagkam-

Turk Ig Genel Sekreteri) yonetmiq,
Kazrm KARAAHMETOCLU firitun
Eksperleri Derneli Yonetim lfurulu
Uyesi), Dr. Mesut KOSKU(Sigara ve

Saghk Ulusal Komitesi [yesi ),
Prof.Dr.Tiirkel MiNiBAq, Hanefi
OZftinX ( Adryaman Ziraat Odasr
Bagkanr), Ayta YILMAZ (KicEM Vakfr

Genel Sekreteri) konugmacr olarak

Tiittin Plafformu, 'liek Grda-iE Sendikasr, Tiitiin Eksperleri Demegi,
Sigara ve Saghk 0lu"al Komitesi,
Ziraat Miihendisleri Odasr ve Ziraat

Odalan tarafrndan 'TEKEL' ift
Ozeu-eErinilMEsi vE Tmefi-

ctiltiGtin cFLFcECi " konulu bir
seri panel tertiplenmigtir.

Ilki I O.Qubat.2001 tarihinde izmir' de
yaprlan toplantryr Tekel Eski Genel

Muduru ve Tutun Platformu Baskanr
Orhan 6Zef yonetmig, konugmacr
olarak ise Prof. Dr. Korkut BORAIAV

Ziraat Odasr Bagkanr), H. Hiiseyin
KARAKOQ ffek Grda-lg Sendikasr
Genel Bagkanr) ve Prof. Dr. Miimtaz

SOYSAL (KIGEM VakfrBaqkanr)
katrlmrgtrr.

izmin pnneli

(10.$ubat.2001)
Panel, Tekgrda-ig Sendikasl Genel
Bagkanr ve Ttrk-ig Genel Selaeteri H.

Huseyin Karakog'un agrg konugmasr
bagladr.KarakoE, konugmasrnda
"TEKEL 40 bin iggiye, memura ig

ile

safhyor, ne olacak bu insanlar ? ortalk
Igsizlikten krnhyor. O pek guvendiliniz

ozel sektorunuz yrllardrr

yatrrrm

yapmryor. lgin kolaym bulmug, Earprk
ekonominin rantn yiyor... TEKEL oyle
bir kurum ki, ulkenin en zor kogullar
yaganan yorelerde bile igletmeleri var.
TEKEL gittigi yere hayat vermig. Bakrn

Tokat'a, baktn Grineydo!uya,
igletmeleri ile oralara ne imkanlar
sa!lamrq.... TEKEL bir sembol. Bu ulkenin varh$tnrn ytiz afartrcr bir sembo-

katrlmrgtrr.
Tekel' in ve

li) oldugu kadar, ulusal

linin

Itltmrzrn da bir sembolu ..." dedi.

tirtunculiifiimrizun gelecetartrgrlmasl amacrfa duzen-

lenen toplantrlardan Igtinciisu

24.Qubat.2OO1 tarihinde Bafra'da
duzenlendi. Tekel Esk Genel Muduru
ve T0tun Plaformu Bagkan Ortran

6Z,ff in yonettigi panele konugmacr
olarak Dog Dr. Salih EMRI (Sigara ve
Sa6ltk Ulusal.l{omitesi t4"lesi). Prof. Dr.

Glrol ERGIIY (Zraat M[hendisleri
Odasl Genel Bagkanr), Faruk
GULPINAR Gutirn Eksperlgri Demegi

Bagkaru), Sait KARAGOL (Bafra
Ziraat Odasr Bagkanr), H. Htiseyin

bafrmsz-

ORHAN 6ZET
Tiiti.in Platformu Baqkanr, Tekel eski

GenelMtidiiri.i

Tekel'in ozellegtirme kapsam ve
programtna ahnmast ile ilgili
Ozelleqbrme Yrlksek Kurulunun Turk

tutitnti ve Eahganlan hakkrnda verdi$i

kararr okuyarak baqladr!r konug
masrnda "TEKEL Ozellestirme
idaresine devredildikten sonra
kargrnrzda TEKEL bulunmayacaktrr.

Ekici tutrin piyasalan agrldrlrndargl

t--
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Ekici tirtun piyasalan aErldrlrnda
Hukumet adma kargnlzda hitap bir

TEKEL bakanr bulunmayacakilr...
$ubat ayr sonuna kadar tutirnde
destekleme allmlanmn kaldrrrlmasl ile

ilgili yasann Erkmasr, IlvlF'ye verilen
Niyet Mektubunda taahhtt edilmigtir.
Huktimet destekleme ahmlarrnl
kaldrryor. Yani Hukiimet tiretici ile
ahcr hangi gartlarda anlagrrsa
tirtunrinu o fiyatdan satsln. dretici ahcr
ne derse onu demeye adeta mahkum
ediliyor. Tiitun tireticisine verilen zirai
krediler de kaldrnhyor. Tutun ureticisinin bunu iEine sindirmesi mumkun degildir. Piyasaya grkan ttitunlerde

devletin tespit

ettili fiyatla ahcrsr

glkmayan ttitunler olursa o tutunler %

15, ontimrizdeki sene % 35 fiyat
indirimiyle satrn ahnacak... ozellikle
tuttin ureticileri arkadaglanrun bu

me getirerek bagladrfr konugmasnda
"Thrtm konusunda Eiftgi canrndan

bezdirilip tanm alanlanndan uzaklagturlmaktadr. Uluslararasl kuruluglann
bize dayattrfr, iqimizdeki hainlerin tek
kurtulug yolu olarak gosterdili ozellegtirmenin Ttirkiye'nin hayrrna
olmadrfi gun y0z0ne grkmqtrr.
TEKEL kimi ilgilendiriyor? Ey bugune
kadar suskun kalmrg giftEi kardegim

!

TEKEL seni ilgilendiriyor. Sessiz
kalmrg igEim! TEKEL seni ilgilendiriyoa Ey Yrice Tiirk Ulusu! TEKEL

seni ilgilendiriyor, Eunku

sen

t0keticisin.

Ozeilegtirme olduktan sonra higbir

Tiirk tutun giftgisi ben guraya t0tun
ekiyorum diyemeyecek, qunku

ahlakhydr.

BugunTtirkiye'de her yrl yuzbinkiqiden yetmiginin akciler kanseri

,

her

yuz binde y0z kiginin sigaraya balh

kanser y0z0nden yagamtnryitirdigi
soylenir. Sigara t0ketimi tum
dunyada artryor. Insanlann bilinglenmesiyle sigara tuketimi azalma gostermektedir. Qin , Hindistan ve
T0rkiye gibi ulkelerde gok fazla
reklamr yaprldrlr iqin sigara igme
ornrmn fazlalagtrfrnr. . ." soyledi. Bir
akciger hastasrnln iki milyara , bir
kalp hastasrnm devlete On milyara
md oldujunu ve bu pararun yurt
drgrndaki buyuk saghk kuruluglarrna
odendifini, bunun da girkin bir
oyun oldu$unu belirtti.

tirtunilnti satn alacak adam bulama-

yacak. Ancak onerilen tuttinti

NURiSORMAN

onerilen fiyattan ekmey goze alrsa
tutunculiigti yapacak. Drgardan tritiin
gelecek aynen bugun, peynirin

Manisa Ziraat Odasl Bagkanl

istiyorum..." dedi.

Avnrpa'dan drgardan geldigi gibi.
Onun igin qiftqiyi Tekel Ozelleg

HdSEYiNKARAKoq

maktan Erkrmq ve ulusal mesele
durumuna gelmigtir. Son yrllarda

tirmesi rruracaf fi r.' dedi.

uygulanan ozellegtirme politikalanve

Prof. Dr. KORKUT BORAIAV
niCem Vamr Y<inetim Kurulu (iyesi
"KiGEIvt vakrf olarak ozellegtirmenin
her adrmnda yasal olarak kargr Erktr,
idari yargrya dava aEtr, Eofu zaman
kazandl. Fakat bir gok kerede uygulanmadr. Bugunde Eok lcsa zamanda
yasalagtrlr zamanda Tekelle ilgili yasa-

bizim sermayemiz ile tekellegmesi
sonucunda , arhk bu mesele 0lke

toplantilara bu panellere katllmalarma

gok ihtiyacrmrz oldulunu belirtmek

ve

milletimize verebilece!i zararlarr
anlatarak bagladrgr konugmaslnda
"Tekel'i ozellegtireceksin ne olacak
573.000 tutun iiretici ailesi var. Bu 3
milyon demektir. 2001 yrlnda destek-

leme devam edecek diyorsunuz! Ya
2001 ylmdan sonra ne olacak ?
Tutuncii olsiin Egede yetigen
tiitrinlerimizin tamaml satlhyor ve
ihraE ediliyor... Eler bu sigara
fabrikalarr sattlstn, tutiln sektoru

y

idari yargrya gottireceliz, btiyrlk
lne iptal alacafiiz.. . ."diye-

ihtimalle

rek ozellegtirme politikalarmr ve uygulamalarrnln Anayasaya

ve

hukukun

temel manhllna aykrr oldulunu ;
suistimale,yolsuzluga, vurguna yol

so-

runlar, artrk tanmclnln meselesi ol-

iilkemizdeki yabancl

Tekgrda-iE Sendikasr BaEkam ve
Tiirk-iE Genel Selaeteri

Ozellegtirmenin rilkemize

Bugiin tarrmrn yagam€ oldulu

sermayenin,

meselesi haline gelmigtir. tllkemiz

dunyadakendi kendini besleyen yedi

trlkeden biri iken, uygulanan ekonomik politikalar sonucunda, tarun

uriinleri ithalatr cenneti haline gelmiqtir. IMF nin bu gtn tilkemize

oldulu ekonomik politikalar, Afrika 'da ve geri kalmrq
tilkelerde uygulanan politikalardr. Bu
ulkede % 70 oranrnda enflasyon
uygulamrg

varken ozellikle tiitun

ureticisine

ozellegsin; yabancl sigara fabrikalan;
bu gunkri tirettikleri belli % 70 virgina,
% 15 burley, % 75 de sizin iirettiliniz

agtr!rru belirtti.

t0tun kullanilacaktr. Bu Ege'yi de
kurtarmaz. Egede 500.000 tutun

Prof. Dr. Sabri UQAN
Sigara ve Salhk Ulusal Komitesi

drqardan destek gorerek ahnan tanm irrunleri. ozellikle devletin kamu

rireticisi ailenin 450.000'ni gidecektir.
Biz sendika ve Turk-ig olarak yantndayz sonuna kadar destek oluyoruz.
Bu konuya sahip glkmana istiyoruz...

Yiiksek KuruluUyesi
Sigararun uretildi$i, yapildr$ kurum

kurum kuruluglanna satllmasl,
iilkemiz aqrslndan yiirekler aErsr bir
durumdur. Bu politikalarm mutlaka
duzeltilmesi gerekmelrtedir. Tekel,
0lkemizde iiretilen mamiilleri ulke
igerisinde dalltllmasr igin kurulmugtur. dreticilere destek olmasr
esas ahnmrgtrr. Fakat bu gun
uygulanan politikalar neticesinde,

urettigi r.irtinleri satamaz

ortadan kaldrnlrken btz "

Bu

Birlikte olmak istiyoruz. " dedi.

yapllma-mah hayrr dryoruz. qLnkti
Tekel ayakta kaldrfi srirece, hiE bir
zaman okul onlerinde sigara dairtrmr

Prof. Dr. GdROLERGiN
Ziraat Miihendisleri Odasr
Genel BaEkanr

yapmadl, Tekel hep ahlakh davrandr.
Higbir zaman gengleri sigaraya yoneltmedi. Ozel sigara firmalan gaze-

Ulkemizde tarrm konusunda uygu-

telere Eargaf gargaf ilan verirken
Tekel bunu yapmadr. Qilnku Tekel

lanan istenen girkin politikalarr gunde-

%25'lik fark vermek revamldrr? Bu
gtin Ttirk rireticisi kendi ulkesinde
iken,

ozellegtirilmeye gahgrlmrytrr. Dry giiglerin, KurtulugSavagrnda, ulkemize

TUTUN EKSPERLER|
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1974'i unutmadrk. KDrrs barrg harekatrnda Atag rafinerisinin alababalan
yirziinden ugaklanmrzl uguracak yaht
ve madeni ya! bulamadlk. Bu llkenin
g0venlili igin bu kurumlarrn ozerklegmesini istiyoruz.
K.rqZXvl Kr{f/qr{{METOGLU
Tiitiin Eksperleri Dernefi Ycinetim
KuruluUyesi
Hepimiz aynr coqkuyu paylagryoruz.
Tekel' in ozellegtirilmemesi igin bu
cogkuyu umanm devam ettiririz ve

bagarrya ulagurz.

Ulkenin durumu

kitik

olabitir. Ancak,

rilkeyi bu zor durumdan Erkaracak olan

tekelin ozellegtirilmesi degildir. Bilakis,

dt5 mudahalelerden arrndrrrhp ve

topla tufekle yapamadrklanru. bu
gun parayla ve kalem.le yaprlmaktadu.
ADTYAIW{N PANELI

(17.glBAT20O1

)

tekeller para kazansrn diye. Size ttrti.tn0

yasaklryorlar. Bizim de fabrikalanma
kapatyorlar. Buna evet diyecek miyiz.
Sessiz suskun kalacak mryz? Hayrr bin
kere hayr. "

Panel, Tek Grda-ig Sendikasr Genel
Baqkam

H. Hiiseyin KARAKOQ'un

agrg konugmasr

ile

baglamrgtrr. H.
Hiiseyin KARAKOQ konugmasrnda;
'Tekel' i mahvediyorlar. Tekel' i parga
parga ediyorlar. Cottarelli istiyor,

yabancr tekeller istiyor diye bizi
satryorlar. Kendi halklna kulak trkadllar.
Ne olacak bu Eiftginin hali, igginin,
memurun hali diyen yok. Tekel biterse

hepimiz biteriz dedik, dinletemedik.
Qozler kor, kulaklar sa{rr olmug.

Bizde kor gozleri, salrr kulaklarr
agmaya geldik. Bu ne vurdum
duymazhktr4 bu ne curettir? Bakrn
etrafrnrza

Gkel'in bu bolgede kag tane

igletmesi var. KaE insana ekmek
veriyor. KaE insan tirtunden karnrnr
doyuruyor. $imdi bunlann hepsini

paqawa gibi frrlahp atryorlar.

T0tunde desteklemeyi kaldrryorlar.
Tekel' i devreden Erkarryorlar.
Tutununilzu hme satacaksrnz. Ne

HANEFiOZTdRK
Adlyaman Ziraat Odasl BaEkanr
Bizlere tirtiinun tartrqlldrlr platformu
sallayanlara tegekkiir ederim. Konak
Yaprak Tutun igletme binasr Turkiye'nin dejerli mulklerinden biridir. Bir
igadaml buray alacalrm diyor ve ttit0n
olayr bitiyor. IMF Tekel'i ozellegtir diyor

da Adryaman'da giftginin ne gilelerle
yagadrfrnr biliyormu? Gkel iggisinin
hangi kogullarda Ealrytrlrn biliyor mu
acaba?
H.

HdSEYiNKARAKoq

Tek Grda-ig Sendikasr Genel
Bagkanl

Biz sendika olarak yoredeki trim
milletvekillerine gajnda bulunduk.
Milletvekilleri derdimizi dinlemek
istiyorlarsa sizler gibi onlarr da
aramzda gormek isterdik. fuamlzdaki
iki milletvekilimizin sorunlanmrzr

tutunu Tekel'siz, nede Jbkel'i tut0nsilz

meclise ve kendi partilerine tagtyacak-

diigiinmek mumkun.

larrna inanryoruz. Ekmelimize ne
kadar sahip grktrklannrn takipgisi

Tekel yoksa t0hlnde yok tutunciide.

Ama ttitrin ekrneniz yasaklanlyor.

olacallz.

Biliyormusunuz neden? Amerikan
tiitunciis0nun karnr doyrsun drye.
Kendi ulkelerinde satamadrklarr

Tekel' in ozellegtirilmesinin durdurulmasl yetmez. Ttprag, Telekom, Enerji

sigaralarr bize satsnlar diye. Yabancr

ozellegtirmeleri de durdurulmahdr.
Bunlar ulusal guvenlikle ilgilidir. Biz

tekeller para kazansrn diye. Size tritrinii

7974'ij unutmadrk. Krbns barrs hare-

l

gagn teknolojisine ayak uydurulur ise
Tekel. ulke ekonomisine qok buyuk
kathlar saglayacak bir kamu kurulugu
olarak gorevini strrdurebilecek durumdadrr.

Tutun ve ozellikle sigara, d0nyanrn en
karh sektorlerinden biri olup, sigara
tuketimi AB ve ABD'de giderek
azalmakta aynca yabancr sigara

ureticileri insan salhlna verdikleri
zarardan oturu aqrlan davalarda ajrr
tazminat odemektedirler. Dolaysr ile
kendi ulkelerinde azalan tuketimin ve

odedikleri

alrr

tazminattn aclslnl

qrkarmak iEin geligmekte olan [lkeler-

de dayatma boyutuna varan pazar
ara)nglna girmiglerdir. Ve nihayet,
tekelin ozellegtirilmesi ile hem bu
dayatmalara boyun egilmig hem de
kotu yonetimin faturasr canla bagla
Eahgan Tekel Eahqanlarrna ve ulke
ekonomisine gok biiyuk bir girdi
sallayan ttitirn irreticisine kesilmig
bulunmaktadrr. Goruhiyor ki, tekelin
ozellegtirilmesi, ulkenin iginde
bulunduju zor durumdan kurtulmasrnr sa{lamak amactyla yapllan
masum bir hadise olmadrlr gibi 0lke
menfaatleriyle de Eeligmektedir.
Tekelin ozelleqtirilmesi gerEekleqir ise
tutun ireticileri tut0n iiretimi yaptrklarr
krrsal arazilerde ekonomik deleri olan
bagka tarrm uninri yapamayacaklardrr.

Zira s6z konusu arazilerde tui0n
drqrnda bagka bir urun yaprldrsrnda
elde edilecek gelirle tutunden elde
edilecek gelir mukayese bile edilemez.
Kaldr ki, bagka bir 0r0nu yetigtirmek de
Eok mrimkiin olamayacaktrr. Qiinkii
Tg
r,:::rili:i:::l*X::rr:i::,:lit:i'1iari:

TUTON EKSPERLER|
DERNEGi
BULTENi

arazilerin sulanabilme imkam yoktun
bir deyigle ttitun alternatifi
olmayan bir tinind0r.
Ulkemiz Tekel gahganlarmr ve t0tiin
iireticilerini karanhk grinler beklerken;

Bagka

dtinyann ikinci btiytik ttitun iireticisi
ve en biiyuk sigara iireticisi ABD'de
boyle bir endigeden soz etmek
mtimktin degildir.
Qunku ABD'de son yllarda ttitiin ve
s_igara tiretimini inceledi!imizde
Uretim planlamast yaprlmaktadrr
ancak, gok bariz hsltlama soz konusu
degildir.
l
l

I

Sigara ttketimi srirekli azalmastna
ralmen sigara riretimindeki azalma
aynl oranda degildir.

{

l

Prof. Dr. rcinxer- mixineg
Bugun burada konugacalrmz sadece
Adlyaman\n sorunu degit, sadece
Tekel"in ozellegtirilmesi delildir. Enerji,

madenler hepsi

bir

brittinun

pargalandr

Tekel kolay yutulacak bir lokma
defildir. Gkel albn nrmurtlayan bir
tavuktur. Si!,a$ler igin hisbir hulnrnet
bundan kolay vazgeg€rnez Bugtll
Turkiye'de sigam isrne 1qr 8- Bu
Eokuluslu Eirlatler isin l€rrr gok Vr
artracak bir [ll<e demelCir 20 yf
oncesini hahrlayn. Tugut 6Zlt
"benim halkm sigamnm odununa
defil lokumuna lalnktr" demedi mi?
O demedi mi size cebinize yabancr
sigara koyun smf atlayacakslruz diye.
O siiregte T{irkiye'nin gimentosu
ozelleqtirildi. Et Bahk, Si.imerbank
ozellegtirildi. Bu salondakiler o zaman
seslerini duyuramadrlar. O stireEteki
geligmelerle Ttirk tuttinii bugiin dolgu
maddesi haline geldi.
Evine, kentine, tarlasma, meclisine
sahip glkamayanlara sahip gkarlar. O
zaman gelip Cottarelli hazineye oturur.
O zaman o sa)nn milleWekilleri de

milletin vekili oldulunu unuturda
Cottarelli' nin milletvekili olur.
Burada barajda spor mtisabakalan
yaprhyor. Sigara rireticileri sponsor

oluyor. Bunlarr kimin nigin yaptrlrm
her zaman sorgulamakpeginde olmak

gerekiyor. Higbir iilkede ozellegtirme

kamu kuruluglarr zarar ediyor diye
yaprlmaz. Turkiye Bor da dtinyada
birinci. Peki nigin sizin Bor'unuza goz

dikiyorlar.
Bize 2000 sigarasmr Ttirksigarasr diye

yuttururlarken igindeki %85 yabana
tritunu gizlerler. Artrk yerli sigarayr
bulamryoruz. Gtineydofulu erkek

Eocuklanmlzrn kentlerde mendil
satmasrnlar, kzlarrmu gtil satmasrnlar diyorsak tarlalanmza sahip
grkmamz gerekiyor. QahEan iEEi
sendikasrna sahip glkarak, tiretici
orgtitlenerek ve orgritiine sahip
glkarak yoneticilerini ve milletvekillerini takip ederek, siirekli onlan
burada sizlerin yanrnlzda olmak
zorunda brrakarak baganya ulagmak
miimkiin. Onlan siz segtiniz. Bu onuru
tagryorlar. Ve bu onurla sizin yanlruzda
olmalannl sa$ladrlrruz surece bu
mrimkiin.

$imdi herkesten soz

vermesini
istiyorum. Bizler Ankara'dan istan-

bul'dan Turkiye'nin de$igik yerlerinden
geldik nigin geldik? inandrlrmrz igin.

Adryaman'lya inandlrmz iqin, Tekel'in ozellegtirilrnemesi gerektiffne
inana$mz igin, tutiinun dnernli bir

ihracd geei oHr$rn irartfnz
igin gd*- $hd herhs erirc
&nfigfude cn a 1O Et'p ddn hrF
la+ ayn lqnEri turryacec Eger
hdilr Fpmcdz d*ra da hfEfb

cdsiniz.

AYI.AYILMAZ
t<iGEM Vakfi Genel Sekreteri
Ben sizleri geriye dolru gotiirmek isti-

yorum. 80-83 yllarrnda ozellegtirme
konusu kuguk kugrik grindeme
geliyordu. T0rkiye'nin serbest plyasa
ekonomisine girmesi gundemdeydi.
O zamanlar llvlF ye gizli verilen niyet

Ozellegtirmenin igsizlik, gog, sendi-

kaszlagtlrma getirecelini soyledigmizde bizlere dinozor divorlardr.
XiCEtrl ozellegtirmeye Largr kurulmuE

bir vakrftrr. Ozellegtirme kargrb
mircadeleyi bagladrlrmrz gibi stirdurmeye devam ediyoruz. 4046 sayrh yasa

ile ilgili davalar agtrk.

Anayasayra

aylcntk iddialarrmz Anayasa Mahke.
mesi kararlarr ile tescil edildi.

Bu parlamento mensuplanrun hepsi
ozellegtirmeye taraftr. Bu parlamerr.
todan grkacak olan her yasa bizlerin
aleyhine olan yasalardrr. $imdi eneri
yasasr var mecliste. Yann elektrili kaEa
satm alacalrnzl bilemezsiniz. Yabancr
sermaye gelecek diyorlar. Gelip kendi

rilkelerinde yapamadrklan, qevreyi
kirleten geyleri buraya tagryorlar. igte
tatlandrlcl uretimi pancar ureticilerini
yokediyor.

Bunlarla yetinilmiyor. $imdi Endristri
Bolgeleri kanun tasarrsr var. Bu
tasandan sayrn milletvekillerinin
haberi var mr? Soruyorum size bir
rndd€sini ohrmak istiorum balanz

bu lasa yundrge gndig tarihtm
bdfged lan edilen

f5ren endisti

Fder&u1l1grlrrrnyncdrlsrde,
1-tnrlanunu
2- K0lhlr ve tabiat varhklannt korurrn
kanunu

3- Koy hizmetleri genel m0dtirltfrl
tegki-lat ve gorevleri hakkrnda kanun
4- Qevrekanunu
5- Belediye kanunu
6- Yabancl sermayeyi tegvik kanunu

Yabano sermaye burasml endtistri
bolgesi ilan edin diyor ve 15 gun iqinde
alel acele kamulagtrilmasl gartml

koyuyor. Bakacakslnlz ki kendi

mektuplarda bugirnun tablosu yer

arazilerinizde elinizden gitmig. Bun-

ahyordu.
Sayrn dzalozaman benim memurum

lann hesabmt sorun.

benim insamm igini bilir diyerek
bugiinleri hazrtyordu. Gelegtirme
konusu gtindeme geldiffnde med6

Sigara ve Saghk Ulusal Komitesi

ile beyinlerykandr.

Dr. MES0T KOSK0

3 yl once Cumhuriyet Gazetesinde
grkan bir karikatiirti gostermek

Once gimento fabrikalan satldl sonra
ne oldu. Bolgesel tekeller olugtu. 5
Nisan kararlan sonrasnda 6zellegtirmelerin bir yasa ile yaprlanmasr
gerektili duqiiniildti. Ve 4046 sayh
ozellegtirme yasasr gtindeme geldi.
Ancak bu igin sosyal boyutunu

konumu bir ozellik tagryor. Ttirkye'ye
nasil geldi bunlar? Diinyadaki difer
geri kalmrg iilkelere nasrl geldilerse

dtigi.inenyoktu.

Ttirkiye'ye de aym gekilde geldiler.

istiyorum. Clinton lrak'a bomba atryor.

Tiirkiye'ye atrlan bombalarda bu
sigaralar. Sigaranm her ttirliisiine
karElyrm. Ancak yabancr tekellerin

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

Amerikan sigara girketleri
dunyada siyasi
olugturuyorla

r.

b-:-:

ve degiqik b=s': =-

Turkiye' de

o nc

e'. : :----r-

bir ulkeye sigara fabrikast k;:-,:- 't
buradan kagak Yollarla --'e : :€
sokuldu. Bir imaj yarau,a:a< -------ozendirildi.

Bunlart nigin

sorluvcr.:: 3'-: :"a*ia
-s--.'-:-:- :ier

boyutunu gostermeri,

10 saniyede bi:::sa:.

oltiyor.

3 milvon .:.sa:. .

siga:acan
't-llda siga-

ingiltere .{BD ce s.gara icme oranlart
hrzla dtsurc:. .r;rcak onlann sigara
tekelleri bomoa oiarak bizleri vurmaya
devam edi,'orlar. Bu gekilde sigarayla

Amerikar, i;gali yuruyor. 250 milyon
insanrn sigaradan olecek olmast
onlann umurlannda degil. Onlarrn tek
derdi firmalartntn karlarrmn yiikselmesi. Kuresellegme adl altlnda bu
yuttu rmacay yu rutiiYorlar.
ABD segimlerinde siyasi partilere PM 5

milyon dolar, digeri de 4,5 milYon
dolar yardrm yaPmlq. Yani senatoyu
satrn ahyorlar. Bu gekilde olugturduklarr siyasetle dunyay somi-tr0yorlar. Amerika kendi irlkesinde satamadrlr tutilntr burada satlyor. Yaptrklan reklamlarla tuketimi ozendiriyorlar. 1980 lerde kahvelerde universitelerde sigaralan bedava dagrtttlar'
Reklamlarla gocuklartmtzr etkiliyorlar.
Sigara igme yagr 8-10 a kadar d0qtu.
Cenglerimiz bir kez ahgtrmr bir daha
bundan vazgegemiyorlar.
Sizlere kostebek filminden bahsetmek
istiyorum. Turkiye'de de gosterilen bu

filmde anlatrlan neYdi. Bir sigara
girketinin genel mudiir yardrmcrltlrna

bir bilim

adamt

sigarantn tiretiminde kullanrlan insan
saQhgrna zarar veren fakat bagrmhltk
vapan maddelere kargr geldigi igin

\e

onun hukuksal ve
siyasal mucacieiesi arlatirl or. Iedir bu
katkr macideieri? Kar.ser \ aPlcl
maddelerdir. \'erli tur-::oen vaDLlnils
sigaralarrn i-cme oranl
yabanct sigara igme oranr l'991 ,a::a
i5ten atrl1,'or.

*r;ece aragnna YaPtrlar. Bunlar-

3,a: :,1-. :,e -lxemizdi. 5-11 yagrndaki

::.:*i€; ierinde bunu YaPrYorlar.
3-:.-n sonuglartna gore hareket
€ci!

oriar. Marketlerde sigaralar

cocuklann ilgi gosterdili giklet, geker-

,eme gibi geYlerin Yanrnda satlga
sunuluyor.

Bu firmalar kendi [lkelerinde mahkemelerde tazminat OdemeYe mahkum
oluyorlar. Mahkemelerin bir avantajr da

bir bir ortaya
Teatcher
Margaret
dokuliiyor.

firmalarrn marifetleri

radan oluyor.

kadar yiikselen

.:

%30 iken qimdilerde 70 lere crru'nistri
Tekel sigara ttiketimini artrmak icin

reklam yapmlyor. Ancak

Yabanct
sigara girketleri boyle degildir. Bilimsel

aragtrrma yaparak gocuklarrmrz nasrl
sigaraya baglatacaklartnt araqUrtyorlar.

Ttrkiye'yi ziyaretinden sonra sigarada
yabanct tekeller lehine d0zenlemeler
yaprhyor. Q0nkii o Philip Morris'in bir

temsilcisidir arttk. Tekel' i kuE0k
dugiirmek igin kampanyalar duzenleniyor.Vergilerini odemedi[i soyleniyor. GerEegin boyle olmadrlr devletin Tekel' e borglu oldugu sonradan
ortaya grkryor. Qokuluslu girketler
medya ile qok iyi iligkiler igerisinde
oldugu igin kendi illkelerinde medya
mensuplartnr afrrladrklan, onlan etki
altrna aldrklarr igin medyada onlartn
aleyhine haberlere Eok az rastlanlyor.

Sigara ile ilgili mullak ifadelere yer
veriliyor.

BAFRA PAI'{ELi
(24.$ubat 2001)
H.HUSEYIN KARAKOq
Tek Grda-iq Sendikasr Genel BaEkanr
ve Tiirk iE Genel Sekreteri
UgiincusO YaPilan bu toPlantrlara
katrlanlann arastnda olmantn onurunu
ve gururunu tagrdrlrm dile getirerek,
Samsun'un T0rkiye Cumhuriyeti igin

Eok biiyuk anlam ifade ettilini
belirtmig, Atatirrk'iin kurtulug hareketini buradan baglattrftnt, bununla
beraber Turk insanrnln kantnt emen
Reji idaresine de ilk tePkilerin
Samsun'da ortaya grktrIrnr,izlenen
ozelleEtirme politikalarr sonucunda
1981 den 2001'e kadar geEen 20 Ylda
kamunun bitlrildigini. soylemigtir.
Boigede tutun ekiminin azalmasryla
:+Li :rretropcllere Vogunla5acak gog

s::.-c-nia

:ahr':rln eii{emerecek
c!ce in-rub( ci:a;ntntn ! a-rrrnaslna
:le:e:. a,-:.acag.r.. Colf-l-s!- S''kei:,:

bnyuk bir yrktm anlamrna gelecefini,

bunun igin bu Politikalara kargr
miicadelelerinin devam edecegini
belirterek, sozlerini tamamlamtgttr'

ORHANOZET
Tiiti.in Platformu Bagkanr

dzelegtirmenin, DunYa' da benzer
ulkelerde denendilini fakat hepsinde
baganstzhkla sonuElandrfrnt dile
getirerek, Hirkumetin halkr yanrlttrflnt,
desteklemenin rslah edilerek devam
edecegini soyledigi halde niYet
mektubunda 2001 yh sonu itibariyle

kaldrrrlaca!tnrn ifade edildigini'
sozleqmeli iiretime gegilmesiyle
iireticinin gokuluslu girketlerle kargt
kargrya gelecegini ve bundan da gok
buytk zarar gorecelini soylemigtir.

seirxnnncol
Bafra Ziraat Odasr BaEkant

Diinya' da ve TurkiYe'de tutunirn
tarihge-sinden soz ederek, 1920'lerde

rejinin tasfiye edilmesi ile tutirnde
devlet tekelinin baqladrgrnt belirterek,

siyasilerin gereksiz miidahalesi
sonucu Ttrrk tiitunculu$iin0n bu
duruma geldifiini, sorunlartn Eozumti
igin Tekel' in yeniden yaprlandrrrlmast,
tutiin ekiminin yeniden dtizenlenmesi
ve mevcut markalara sahip Erhlmast
gerektigini, ifade etmigtir.

EARUKGdLPINAR
Ttiti.in Eksperleri Derneii Baqkanr
1997 yhnda TEKEL-BAT ortakhfir ile

giindeme gelen Gkel'

in

ozelleg-

tirilmesi gahgmalarrnda son olarak IMF
niyet mektuplarrna girme noktastna

gelinmigtir diyerek, IMF' e verilen 18

tuahk 2000 tarihli Niyet Mektubunda

yer alan Tekel ile ilgili

ifadeleri

agrklamrg, tirtiinde desteklemenin
kaldrnlmasr ile tirm tutun igleme

birimlerinin Ozellegtirme idaresi
portfoyune devri konusundaki bu
ifadelere higbir yetkili sahip grkmaz
iken. hemen arkasrndan Tekel' in tum
birimleriyle ozelleqtirme idaresine

derredildiginin agrkJandrgr Ozelleqtirme Yuksek Kurulu karartntn yaynlandrQrnr soylemigtir.

.ell,>-te*,ei-i oog:--ft-s- n6a

Yeni tutun yasastnln neler getireceli
konusunda duguncelerini aErklayarak,
sodegmeli uretimin birEok saklnca-

kalmantr. is{i. mem;r ve korru iqin qok

srmn bulundufiunu, modelin tutiine

iur;:- ien
karrtstz
poiitikaiarliia
ozeiiesurrte

TUTON EKSPERLERI
DERNEIhi
BULTENi

uygun olmadrfrm belirtmigtir. Altct
saylslnm ve bunlann araclhk ettili drg
firmalann belli oldu{unu, 2001 ylnda
destekleme allmlanntn kalkmasr ile
taban fiyat olugmayaca$lnl, ahcl
firmalann birlikte hareket ederek piyasa kogullarrnr istedi{i gibi yonlendirebilecelini anlatmlqtr. Bu nedenle
piyasalarr duzenleyecek ozerk yapil;
gerektifinde iireticileri korumak maksadr ile tit0n satrn alacak bir l{r.rrum
mutlakaolmahdu.

Tarrmsal desteklemenin diinyarun
higbir yerinde uygulanmadt!tnln
dofru olmadllmt, Yunanistan\n AB'
den Oriental tutun igin kilo bagrna 5
$'a varan destekleme primi aldtfmt
ifade etmigtir.

Bu

toplantllara katilanlann, "her geye

kargr bir grup" gibi gosterilmeye
gahgrldrfrnr, oysa gergefiin boYle
olmadrfrnl, birey olarak ozellegtirmenin yanlnda yada karglslnda
olabilecefiinizi, ancak Tekel' in ve Turk
tirtiinctiltiliinun bu Eahgmalardan
nasil etkileneceline bakarak ona gore
deferlendirmek zorunda oldufumuzu

agrklamrgtrr. Higbir CumhuriYet
yurttaqmrn uluslararast finans gevrele-

rinin dayatmalanna evet

deme

hakkrnm olmadrlrm, tanmsal alandaki
ozellegtirmenin amaclrun ba$rmsz ve
onurlu bir iilkenin ortadan kaldnlmast
anlammr tagtdrfrnl, dile getirmigtir.
Ziraat Bankasrnm ozellegtirilmesinin
birgok olumsuzluklara yol aEaca$ru
belirterek soderine devam eden Ergin,

tanmsal kredinin faizinin diigtik
olmasmm iEin dolasr gereli oldu{unu
belirtmigtir.
TMO' nin de deweden grkartllacalml,

bu ttir uygulamalann Ttirkiye'nin
yaranna olmadrlrm, hig kimsenin'
istese de tilkemize bu kadar zarar
veremeyecefini, yabancrlarln, kendi
iilkelerinde istedikleri yerde endiistriyel tiretim yapamadrklannt, buna
karglhk Ttirkiye de ister kamu ister ozel

mtrlkiyet olsun, istedili yerde endtist-

riyel tiretim yapma izninin verildifini,

bununda tilkeyi yonetmek adlna
yapildrgur soylemigtir.

nma ballmsz yagama ve diigtinebilnr

olana$mt yaratttftnt, gimdi ise

medya aracrhlrfa da sanki hi$r
tehlike yokmug gibi, her geY Ttrt
insanlnln lehine geligiYormuq gfu
gosterilmeye gahgrldrfrm, belirtmi$ir-

igte asrl savagrn, bizi

YarultmaYc
gahgarak gergekleri farkh algrlamann
igin gaba gosteren bu dugtinceye katp

verildifini, Tekel inde bu savagr

Sakarya Meydan Muharebesi oldu'

lunu ifade etmigtir.
Tekel' de ozellegtirmeye kargl verilen
mucadelede tum kesimlerin aYn
amag dolrultusunda bir araya gelme
sinin gok anlamh oldulunu, bu d@
rultuda verilen sava€ln hukuksal w
demolcatik oldulunu ve bu savaEr
mutlaka kazanllaca!lnl belirterer
soderinitamamlamrytr.

Prof. Ih. M{n{TAZ SOYSAL

ricenvamBaEkan
Bafra' hlara teEekktu ederek; Tek tek Eu

H.HdSEYiNKARAKOq

ktirsiiye Elksantz

Tek Grda-iE Sendikast

ve $u

salonu

gorseniz, hallcn bolesine kaynagmrg

GenelBaEkanl

kargmuda saf tutmug
oldulunu gordiifiiniizde, sizde benim
gibi iginizden gelerek dersiniz ki, "bu.

ve Tiirk-ig Genel Sekreteri
Tekel' in peqkeg gekilmeye gahgrldtgtn-

savagr kazanacallz".Ashnda gortinmeyen bir savag yaqandllrnt belirten
Soysal, gokuluslu qirketler dedifimiz
Amerikah ve Ingiliderin katkr maddeleri ile tiretti$i sigaralannt tiim diinya

fabrikalarrntn yabanctlann eline gege
cefini, kendi tuttiniimr.izden uretiler

ve Ttirkiye'de Oriental dedilimiz

yok

bir bigimde

tlt0nlerden tiretilen dofal sigaralardan daha gok satrlrr duruma getirdik-

lerini, gimdi bizim bunu tersine qevir-

memiz gerektilini belirtti. Fakat
bahsettifi savagm bu olmadrfrm,
bunun ancak o savagn bir muharebesi

oldufunu dile getiren SoYsal, ilk

Prof. Dr. GdROLERGiN
Ziraat Miihendisleri Odasr

GenelBagkant

"BOyiik Atatiirk'tin Samsun'da
doldurdulu giinegi batlrtmayaca!2"
diyerek soze baglayarak, burada

bu

siirecin tersine igletilmeye gahgildt@t

soyleyerek, burada iggisiyle, koytii-

yetindeyiz, " demigtir.

adrmrnn Samsun'da ahldtft l{urtulug
Savagrmztn aErk bir iggal sonucu
geligtigini, olugturdulu tehditler gode

bu politikalann devaml halinde sigart

sigaralarrn biiytik bol0m0niin ve bunc

lu, Karadenl
pek golunu'
ureticisinin
tutiin
li,Ege'li
ureten G0neydofu'

olacaln vurgulamqfi r.
Devletin gorevinin insamn geligimi iEir
maddi ve manevi gartlan haarlanmd
oldulunu belirten Karakog, bugi-r
Devletin tam tersi hareket ettigini
insanlarn elinden maddi olanaklannn
ahndrlmt, Anayasa'nm 5. maddesint
aylan hareket edildilini ve Anayasa
sug iglendilini belirterek, "Bizi vatil
hainlili ile sugluyorlar. Biz vatantmq
seviyoruz. Onlar bu vatan igin elin

gortiliir, elle tutulurken, gimdi

verirse biz kolumuzu, onlar kolunu

yagadrllmrz savagm goksinsi bir savag

verirse biz kellemizi veririz." sozleri

yabancrlarr kayrran buna kargm tanmla

oldufunu soyleyerek, ktiresellegmenin yeni bir kavram olmadtlnt,

TEKEL' in ozellegmesine kars
tutumumuzdan vatan sevgisi

ulragan herkesi kole konumuna

insanlann dtinyay tarih boyunca hep

asla odiin vermeYeceliz

diYerek

taruyp, anlayp onu avuglannm igine

soderinitamamlamrytr.

sadece ttiti.inden

delil

[lkemizde

diigiiren politikalardan soz edecefiini,

t

ba-lrmsrz dtigtinebilmel(en gegtigfn
Mustafa Kemal'in de bunun igin a
once Reji' yi, Demiryollarrnr millile{tirdilini ve birgok devrimle Turk insn"

style, memuruyla kendi gelecefimizi
ve ulkenin gkannn nerede oldufunu
tartrgtrlrma dile getirmigtir. Tekel' in
2OO1 iiriin yrhnda son kez tiittrn
almasmn dtigrintildtigu agrklandrlrna
gore "sen ttitun tireticim, tt"ttiintinii
hangi kogullarda tiretip satabilecefini,
sen igleme iqgisi,balam iqgisi arkadagrm, Tekel t0tun almayacafina gore
neyi igleyip, neyin baktmrnt yaPacaSrm, sen 0lke insanlm iilken bu igten
ne kazanacak ne kaybedecek bunlart
diiqunmek zorundasm diYerek, bu
iglerin arkasmda kimler var kimler
avuglanm olugturarak bekliyor bunlan
gormek, delerlendirmek mecburi-

i

alma dtigtincesife hareket ettjl&
rini, bu savagt kazanmanln yolunn

*

adrna

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

---

;-_,

a-icrierin

ve holding medya-

yol, su, elel<trik defil, katrilyonlarca
lirahk saghk harcamasr olarak geri
donecektir. Zira, tiim drinyadaki
aragtrrma ve denefmler gostermigtir
ki, tutirn ve igki sektorunde devlet
tekellerinin ortadan kalkmasr ile tutun
ve alkol kullanrmrnr ve bundan dolan
zararlar dizginlenemeyen bir olgude

s-_: :,ls-terdigi ilgisizlik ve vurdum:--,:,azlk goz ardr edilmemesi ve
-::et ahnmasr gereken bir oymazhk

BASIMEruruffiIM

TEKEL ULUSAL
VARLIGIMIZDIR

clarak irlke tarihine kaydedilmelidir.
Biz bu bildiriye imza atan kuruluglar
olarakbir kez daha ilan ediyoruz ki,
TEKEL'in ozellegtirilmesi ne Anayasa'
ya ne genel hukuk hLkumlerine ve ne
de kamu yaranna uygundur.
TEKEL, gerek tiitun sanayii ve
gerekse yuksek alkollu igki sanayiin-

deki konumuyla, sadece yarattr{r
kaynafrn kamunun denetiminde
kalmastna yol aEmamakta aynr zamanda tutun ve alkol kullanrmrnr kar
d0rtusuyte tegvik eden sorumsuz bir

iiretim ve pazarlama

EATILqMAZ

anlayrgrnrn

oniindeki en onemli kontrol mekanizmasr olarak gorev yapmalctadrr. Ve bu

haliyle TEKEL, tutun ve uzum ureti-

2t,02,2ffi1

cilerinin dayanalr konumundadrr.

Tutunde destekleme altmlarrnrn
kaldrilmast, ureticinin gok uluslu
girketlerin insafrna terk edilmesi
anlamrna gelmektedir.

TEKEL'in ozellegtirilmesi ile ilgili
olarak gundeme getirilen girigimler
uzerine, 23 Ocak 2001 tarihinde
kamuoyuna agrkladrgrmrz ilke ve
gerekEeler dogrultusunda, lO Subat
2001'de iztuliR'ae. t7 gubat zobt ae
ADIYAMAN' da ve 24 gubat 2001
tarihinde de Bafra-SAMSUN'da kaoah
salon toplantrlan yaprlmrEtr r.
Bu toplantrlarda bir kez daha ortaya
Erkmrgtrr ki, karqr koyma kampanyamz igEisi, koylusu, memuru ile her
kesimden halkrmzn tam ve kesin
destegini almaktadrr. Yani Turk halkr,
Fransz Rejisini kovarak, kendi kanr ve
emefiyle biryutrip getigtirdili TEKEL'ine sonuna kadar sahip Erkmakta
kararhdlr. Ozelleqtirme adr altrnda
yabancr tekellerce tezgahlanrp, Turk

tutununun tirtuncusrinun gelecelini
yok edecek olan bu girigime dur
demektedir.

Ug buEuk milyon insanrn gegimini
bagladr!r, milyonlarca tiiketicinin

TEKEL'in satrlmasr, artrk tutun
almamaslna

yol

agacaktlr.

Bu

alternatif irrun yetigtirme

da

Sanst

olmayan tirtun trreticilerinin aghk ve
sefalete terk edilmesi demektir.

Isletme haklarrnrn ve markalarrnrn
detri. tamamen yerli tutunden imal
edilen sigaralarr.nrzrn piyasadan
/'nnt,rae
cekilmesi qon, :c "r qvqur
qLan eV+,,
1il,
Yuzde 43 luk oi:',e-l; siga:a :aza:rnrr
yabancr markalaia teaile :cihesi.
sadece ulusal sica:a sa:.aiiit':' iec:..
tutun ureticilerirnizi cie t-rt::

se{t:*-

nun drgrna itecektir. \e:li slga:a a:.:
bu yuzde 43'llk pazannrn ka.,:ci:::as:.
yaklagrk 500 bin ekici ailesi:ir:. :igten yagamrnr sirrduren laklasrr 3.milyon insanrmrzrn igini ve ei<r::eq:::.
kaybetmesi sonucunu doguracart:.

agacaktrr.

Bu tespitlerimiz ve

endiqelerimiz

toplantrlarrmrza bizzat katrlan ve
tiitunciilugiimuzun ana gegim ka;rnagr teqkil ettigi yerlerde yagayan halk
kesimi tarafrndan da aynen paylagrlmaktadrr.

Bu agamada karar alma yetkisine
sahip olan iktidarr bir kez daha
uyarma)n, milyonlarca Turk insanrnr

temsilen gerekli ve zorunlu addediyoruz.

TEKEL'in ozellegtirilmesine iligkin
girigimlere derhal son verilmelidir.
TEKEL, kamu hizmeti gorenve kamu

yaranna Eahgan bir kurum olarak,
yine bu amaca doniik bir gekilde,

ozerk bir hukuki yapr iginde yeniden
yaprlandrrrlmah, faaliyet sahasr igine

giren alanlarda bir kamu ozerk
kurulugu olarak faaliyetine devam
ettirilmelidir. Bu husus toplumunun
ekonomik ve sosyal yararlan iqin
oldugu kadar, saghgr agrsrndan da
kacrnrlmaz bir zorunluluktur.

1<tidai-rn aksi yondeki rsrarlr
::t;::.unun devam etmesi halinde,
:.e: :*:l* :.esf *. Cemokatik ve top*:*

s=.

:: -ca :ele r ontemrni. artan bir

::r.:c,,.a -r'gularnar.a koyacafr::.:::a: {:::senin kuskusu olma:a--:r:.
l',a::.*:i -:a

sa'"gr iie du\urulur.

TEKEL'in ozellegtirilmesi beraberinoe
gerek tutun gerekse yuksek alkollu

-=Ka'1i- li qtr\niKAcr

igki sektorunde mutlak bir yaban-

;JU\ PL\TFOR\U
TLTU\ EKSPERLERI

crlagma ve tekelleqmeyi getirecektrr.

TEKEL'in ozelleqtirilmesi, bilhassa az
geligmig yorelerdeki igletmelerinin

sa{hfrnr ve ulusal ekonominin temel
direklerinden birini ilgilendiren boylesi onemli bir konuda halkrmrzrn bunca

ulusal gelir dafrhmrnrn daha da bozul-

cogkulu ve heyecanh katrhmrna

TEKEL'in ozellegtirilmesi, bu ulkeye

ra!*-

artry gostermektedir.
TEKEL' in ozellegtirilmesi binlerce igEi
ve memurun sokaja dokulmesine yol

kapanmasr suretiyle, bolgesel

\.e

masrna yol agacaktrr.
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ZI

R\\T

SIC

A,R

OENNEGi
\1UHE\ DiSLERi ODASI

{ \'E SAELIK

ULUSAL

KOVJTESI
TURK I{RIM ORMAN CIDASEN

T.{RIAlCIDA-SEN
TU KETiCi HAKLARI DERNEG|

TUTUN EKSPERLER|
DERNEGi
BOLTENi

I

"ANI{ARA AIYKARA

DUYrE$iMizi"
17,I{ART

20fl

TAAIHLi

ANIMRA TOPLAITfiSI

Muhtan, 20 Ziraat Odasr Bagkam, 12
Tutrin'Ianm Satrg Kooperatifi Bagkam,

Trit0n Ekiciler Birlili ve Muhiarlar
Derneli BaEkam gibi Sivil Toplum
Orgtitri temsilcileri ile rireticilerden

9rg.t.

yaklagrk 1.500 kigi Ankara,da

Tiirk-lg Konferans Salonunda

17 .O3.2OOI grinti saat I 0.0o'da
bulus_
muElardu. Toplanuya gu Miltetvekiltei
ve siyasi parti temsilcileri katrlmrgtrr;

DSP:
"Gkel' in ozellegtirilmesi ve tutrinc0lti_
lrimiizun geleceli" konulu panellerin

yapildrlr 0g tut0n [retim merkezinde
de katlhmcrlarn konuyu Ankara' ya
taglma, (Ankara' ya yurrimek, miting

yapmak vs.)

istefi

ortaya grkmrg,

bi

gurup tritrin r.ireticisi koy muhtannm
17.03.2001 tarihinde yorelerinin
Milletvekilleri ile Ankara da bulugmasr,

burada problemlerini anlatrp, iuyg,_

lanna cevap aramalan fikri benim# _
mig, Muhtarlar yorelerinin Milletvekl_
Ierine gonderdikleri fakslarla toplantrya

davet etmiqlerdir. Tiirkiye'nin aort trir
yarundan gelecek tutun ureticilerinin

temsilcilerine Turk_ig Sendikalan

Konfederasyonu da salonunu .agmlg,
organizasyonda Trit0n platformu riveii
kuruluglann katkrlan olmug ancak, ir.im

kuruluglar direkt olaiak gorev

risflenmemigtir.

Toplantrmn yaprlacalr salon 500 kigilik
olmasrna ve t0m smrlamalara ragmen

Ttrrkiye'nin tr.itrincri botgelerilden
gelen 800-1000 civarrndaki koy

Ertulrut KUMC0oGLU (AYDIN),
Fikret UZUNHASAN tl"lUGlaj,
Halit DiKMEN (AYDTN)';

Mustafa TUGMANER tmnnoir.ry,
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Salih YILDIRIM (gtRNAK),

Cengiz

Levent

ALIINKAYA

MISTIKOCLU

Gi{TAD:

FP:

Brilent ARrNq
(MANiSA),
Oluzhan ASiLfdRK O,tru,qfvni,

cdNBEy toivAReAKrni,
AyDIN (BATMANi'
Akif cdrtF
(AM.ASY$;
ZekiERGEZEN @iTLiSi;
Yagar CANBAy
pU,atarVAi,
Sabahattin YtL_DlZ
(MU$),
Sacit

Aleattin Sever

cOKSU

DYP :
Ali Rrza coNdl

{norvarr,r4!i,
(AYDIN),

MehmetcozldmyA pexizr-ij,

OzoEmiR
ORS
Yahya qEViK
Raris

Mustafa

Burhan
CHP:

ISEN

Cevdet SELVi

t

(PM 0YESI

Mustafa GAZALCI

(PM

CIVESI

H.HdSEYiNKARAKOC
Tekgrda-iE Sendikasr denel BaEkan
ve Tiirk- ig Genel Sekreteri

Muhtarlanmran davetine uyarak br_
toplantrya katrlan milletvekillerine
tegekkiir ediyorum. Bizler, Tutur
Platformu, Tutrin Eksperleri Dernegr
ve Ziraat Mrihendisleri Odasr iie
bundan once izmi4 Adryaman ve
Samsun-Bafra'da paneller yaptrk. Bu
I
toplantrlarda siz muhtar arkadaslar.' I

@ATMANi
@URDURi:

leirr_isi,

milletvekillerimizin isleri uoLu.

I

toplantrlanmrza katrlamryortar. ovteur" I
biz Ankara'ya onlara gije[-,'Rnturu
I
da bir toplanh yapahm" dediniz. Biztere
I
dugende bu istege saygr duymak ve
I

yardrmcr olmaktr. Burada siz
rinizi

anlatacaksmz.

deril+ |
I

Milletvekillerimiz de onlarr partilerine, I

TBM/vl'

ne

got[irecekler. Teket'

in I

ozellegmesine gelince, once siqara I
fabrikalan ozellegecek dediler. Bu-nun
I
anlamr, sigara fabrikalarrmrz philip I

Morris'e, BAT'a yada Revnotas' a I
sablacak demektir. Bunun anlarru. ll
Virginia-Burley tr.itunlerinden tjre-'l

tileceksigaralardemektir.
2OO1 yrhndan itibaren
destekleme kaldrnlmrgtrr.

i

(BATMAh-

]

6yDrNi,

A.Baki ERDoGMU$ toivaneAKrij

Mahmut

MahmutNedim BiLGiq (ADfyA 4AN
RIza AKqALt
(MAN|SA

@:

I

tiltunde I
ifade editdiqi I
" r*l

I

I
I

I

rUruru erspenuRi
oenrueGi
eULreNi

destekleme kaldrrlmrgtr. ifa& Gflfii
gibi Gkel higbir zaman hniryta
olmamrytrr. Gkel' in $frf* gt- 9
trilyondur. Yrlhk 10O tr|m rr b
vardrr. %100 Ttirk hltirii L*
sigaralarrmrz bugtin Fm
f||.:l

rfu rfua
girketlerin igtahrn lffift.
hr
yr.izden hukOmctc baskr
yapmaktadrlac tlr
drc derdete
kendi sigardrrr saffild( igicimizi
ahgtrrdrlar- Sonunda da kendi
tuttinlerinden tqilan Tekel 2000
sine sahiptir. Bu

sigarasmr trrefirder. B6yle olunca 525
bin ailenirL 3.5 milyon insanrmrzrn

iginden, agndan olmaslmn yolunu
aEtlar. Bu durumda 1,5 milyon
iEsizimize 3.5 milyon daha katr
lacakhr. Dolu ve Guneydofu' da bagka
igyeri olmayan yorelerde sadece tiitun
iireticisi, iggisi degil t0m esnafta bu
rakama ilave edildilinde 5 milyon
insandan soz ediyoruz demektir. Ege
bolgesi kaliteli tiittin yetigtirmesine
rafmen orada da %60-70 oramnda
trretim ve iiretici azalacaktrr.

Buna izin verilmemelidir. Birazdan

ilpt muhtartmz var.
ft
gffi
snrh olduluna ve
H
flctrckillerimize
de soz hakkl
ura$nize gore konugmacl sayt
gr srnlamak zorundayz. Bu nedenle
@lantya katrlan her ili temsilen

esnaf da bizden kazansrn. $imdi

baqkanlna soz hakkr verilecektir.

fabrika mr var? Hani ig nerede? V
llardan beri bolaz tokluluna yagar

rinerici

gideriz. Ug kurugluk topra$rmrzla
gelirimiz bizim tek guvencemiz. $imdi
onlarr da elimizden alrsanz. bizler ne

sadece bir muhtar ya da ziraat odasr

Sayn Milletvekillerimiz, iktidan ve
muhalefeti ile hepinizden destek
istiyoruz. Problemlerimizi gurup

diyorsunuz. Sanki oralarda da igvarmrg

faizler katlanarak gidiyor. Oysa biz

gibi. Sayrn milletvekilim, bana gimdi
sahip grk. Ama lafla defil. TEKEL' i

trittinleri satsak da parastnt alamryoruz.
Hig olmazsa devlet faizleri dondursun.
Higbir giftgi Tarrm Kredi Kooperatifleri'

nden aldrjr parayl odeyemeyecektir.
Gubre temin edemedik. Tiirkiye Zirai
Donatlm lfurumu kapandr. Yerine ug

Eski Tekel Genel

2O01, yrhndan sonra tiitunde
destekleme ahmr yaprlmayacaktrr.
Ureticiler zirai kredilerden bugiine

kadar olduf u gibi uygun

mecliste bizi temsil etmek igin

bag tacr yapacaklar, ingallah
tekrar o meclise omuzlartnda

ozelleqtireceliz diyorsunuz. TEKEL

defil mi, bizim titunden sigara Oretip
de satan. TEKEL delil mi, bizim
tittinrimirz0 ahp, paramlzl veren.
TEKEL giderse kim yapacak bunlan?
Bizi yabancrlara ml mahkum
edeceksiniz? Elin adamr bizi mi
d0gtintir kendini mi? Ben zaten bir

ag yagayan ama qok ozel tiittrnler

gahgrp, paramr ancak ertesi yrl

yl

yetigtiren insanlarz. Samsun' un, Bitlis'

ahyorum. Bir yrl boyunca yabancl firma

in kendi

beni besler mi? Beslese de ne
kargilrfrnda. Benim ilifimi kemilimi

harmanlanma gereli duyulmadan tek
bagrna sigara yaprlabilen bir tutundtir.
Tuttinlerimizin ahnmastnt istivoruz.
Aghga terk edilmeyelim.

rinerici

Qiinku zirai kredilerin faizleri ticari kredi

G0neydogu'

kurutur. Koyacak onume sozlegmeyi,
ister kabul et ister etme diyecek. Paran

varsa giiglusiin. $artlarrnr kabul
ettirirsin. Bende para ne gezer? Hangi

gugle pazarhk edece[im. Ya benim
fiyatrmr kabul etya da ttituntinii almam
diyecek bana. O zaman ne yapacafrm.

g

.da bizim tek geqim
kayna!lmrz tutiin. Qoluk gocuk

TEKEL'

tuttinde gahgrr, hayatrma stirdurtiruz.
Siz sayn milletvekillerimiz. Sizler bu

yaqamak istiyorum. Yabancrlara kolelik

alrnacaktrr. Sozlegmeli 0retim
planlanmaktadrr. Halen sozlegmeli
olarak 7 MiVon kilogram virginia-

bu topraklarda t0ttinden bagka ne

burleytutun uretilen ulkemizde guanda

eksen nafile. Gegim yok. Biz hayatrmur

yagamaktadlr. Bu sizler iginde soz
konusu olacak demektir. Qok sayrda

Esnafrmz da bizim elimize balGr. Biz

birEok ekici btyrik ihtilaflar

rinnrici
Sayrn milletvekillerim. TEKEL' i

Bizler Hatay Yay{adagr' dan geldik
\furdumuzun en ug ff)kta$nda Suriye
srmnnda yagryoruz. YamaE topraldarda

artlarda yararlanamayacaklardrr.
gibi olacak. Ekici ttitun piyasalarrnda
ahcrsr gkmayan trit0nle6 bir onceki
yhn piyasa fiyatrnrn %15 altrnda satrn

aghktan sunin0ruz.
Madem ki milletvekilimsin. madem ki o

bulunuyorsun, o zaman gerelini yap.

yaprlmryor. Bizim tirt0nr.imuz

Miidtrii.

kaldrrtrsan,

tutiiniimuz elimizde kalrr. Biz de

Ozellikle iktidar partilerine mensup
milletvekillerimize sesleniyorum. Bu
yasa meclisten gegerse istifa ediniz.
E$er bunu yaparsaruz bu giftEiler sizi

adrnda sigarast yaprhyor.
Yayladaf
r isimli sigara
Neden

ORHANOZET
Tiittin Platformu Bagkanr,

sattrrrrsan, fabrikalarrmtz kapanrr,

tiitiinde desteklemeyi

beq tane giibre zengini tiiredi.

rinrrici

Miidiiru Orhan OZnf Ueyi kOrsirye
davet ediyor, bagarrlar diliyorum.

yapacafltz Bize koytinii, toprafrnl

Aldrlrmrz kredileri odeyemedif imizden

gorevleri yerine getirece!imizi
bilmenizi istiyor, bu toplantrnrn
Platformu Bagkaru, Tekel'in Eski Genel

ekecefiz? T0tun de ekmezsek, ne yrylp
ne iEecefiz? Bizim yorelerde dizi dizi

terket, git gurbet ellerde omiir tiiket

gondereceklerdir.

yiirtittilmesi, yonetilmesi igin Ttirun

tiit0niimtizti almazsa, devlet tuttinu
desteklemezse biz nasrl tiitiin

toplantilarrnrza taSlmanla istiyoruz.

muhtarlar dertlerini anlatacaklar. Biz
insanrmrzr
seviyoruz. Uzerimize dugen b0ttin

illkemizi seviyoruz,

diyorsunuz ki, TEKEL' i satacafrz,
tirtiin0 desteklemeyeceliz. TEKEL

topraklarda biiytimug, yetigmig, bu
toprafrn insanrsrnz. Bilmez misiniz ki,

tuttine bajlamrgrz. Sadece biz mi?

tutiin

ekece(Siz

l<, para

kazanahm,

Ttitrinde desteklemeyi kaldrrrrsan,
i yok edersen, beni de yok
edersin. Ben topragrmda huzur iginde

etmek istemiyorum. istiyorum. ki,
devletim benim devletim olsun. Once
beni, kendi koyltisi.inii drigUnsiin.

rinerici
Biz Ege'de d0nyanrn en kaliteli
tiitiin0nii yetigtiriyoruz. Mahmrzrn

nfniffi-Bi
mGi
riJEta

*ndd<rsr qok Ama ilerde ne olacak
belli degil. QOnku, tuttinde
desteklemeyi kaldrnyorlar. Biz

gergegi gimdi gormezsek, Eok kr
sa bir sure sonra ttittin de ihrag

hem de ttittinde desteklerr*

edemeyeceliz. ihrag etsek de bundan

amEurdk, ofrendik. Dedikleri gibi,

ancak, yabancr ihracatgrlar kazanacak.
Kaybeden biz ekiciyle, Turkiye olacak.
Zaten bu y0zden TEKEL' in yagamasrnr

Diri diri mezara sokuyorsunuz :l,ul
Milyonlarca insan ne yaqace;

baqka ulkelerde destekleme
kaldrnlmamrq. Tam tersi. Bagta
Amerikahsr, Avrupahsr destekliyor. O

istemiyorlar.TEKEL' e, bize sahip
Erkmak sizin igin bir milli gorevdir.

kaldrnyorlar. Gelin bir de gomun r,a

diigundiin0z mu hig? Bize aErktan

p'4"

mr vereceksiniz? Parayr nerec'::
buldunuz da vereceksiniz. H:l
buldunuz ne kadar surecek bu. Bir

zaman bizimkini niye kaldrrryorlar?
Memleketin iplerini kapttrmrglar

Yoksa sizi ne biz, ne de tarih affetme-

iki yrl, tiE yrl. Ya sonra. Sonra ne olaca,

yabancrlara. Onlar kendi maltnt satstn

yecek.

Bizim bolgelerde sorun gok. Oragozmeden yenisini eklerseniz so::l
altrndan nasrl kalkacaksrnrz. lsr

diye bizi oldurecekler.

Bu

mudur

milliyetEilik? Bu mudur vatanseverlik?

rinerici

TEKEL bizim cammrz. Desteklemeyi

Sayrn milletvekilim, bu yabancr 3igara

yapan o, parayr veren o. O fiyau bagtan

bu iilkeye girdi gireli biz tutiincunun
derdi bitmedi. Once yabancr tutiin,

koyuyor. Ben de biliyorum ki, mahm
elde kalmayacak. TEKEL' i devreden

grkarrrsanrz ne olacak? Beni de
Marmara tuttincirsu gibi, yabanct
girketlerin oyuncalr mt yapacaksrnz?
Yll gegiyor paralarrnr alamtyorlar.
Bagmr kaldrrsa, bu kez t0tiin0nu
almayacafrm diyecek. Bunun adr
serbest piyasa mr oluyor? Bizim
dilimizde buna kolelik derler. Bu gun

tuccarla bire bir pazarltk
yapabiliyorsam, bu TEKEL' in

sayesinde. Siz benim elimdeki tek

dayana$r

da

ahyorsunuz. Tutunt

bilen bilir. Ama benim milletvekilim de
bilir. Bilmiyorsa da ofrenmek zorunda.
Madem beni temsil edryor, benim
derdimi de bilmek zorunda.

rinerici
Biz Ege'de kaliteli tiitrin yetigtiriyoruz.
Bunu btitrin dunya biliyor. Ama biz de
biliyoruz ki, $ark tipi tutun ureten yalnrz
biz deliliz. $imdi TEKEL var, maltmrzt
ahyor. Destekleme altmt yapryor.

ihracatglsr, Tuccan, TEKEL devrede
diye kendini ona gore ayarlryor. Yani

TEKEL benim satrgta piyasada
koruyucum. Asllna bakarsantz
ihracatgr dedilinde artlk yabancilann
elinde. TEKEL' i bitirirseniz ne olacak?
Ben de yabanctntn eline diigecefim.
Zaten yurt drgrnda bizim tip tutiinu
0reten de var. Dunya fiyatr diyecek, sen

benim istedilim fiyata vermezsen,
gidip bagka iilkeden alrtm diyecek,
benim mahmr ucuza kapatacak. Sayn
milletvekillerim, bizim iilkemiz tiitirn
iilkesi diye anrhr. Ama bu kimin
sayesinde TEKEL' in sayesinde.

Tiitiinde devleti, devletin girketini
ortadan kaldrrmak sadece bu
yabancrlarrn igine yarayacak. Bu

' .,. ".

l

arkadan kotalar, gimdi desteklemelerin
kaldrrlmasr. Yani ne dertvarsa hepsi bu
yabancllarla bagladr. Sigara iiretmek
gok karh bir ig. Zaten ortada. Sigara
tireten yabanct girketler Turkiye'den

,

ortada. Kimse gitmiyor, 1l?ttr.r
yapmryor, ig vermiyor. Bunu YaPac*
birtekguEvar. O da Devlet.

$imdi Devleti de Eekiyorsunuz. Btrr-r
bunlara dur demek zorundasmz.

Aksi halde doniip gelecek

b

memleketiniz dahi kalmavacak.

bile fazla para kazanryor. Biz fakir bir
ulkeyiz. Madem bu sigara bu kadar gok
kazanduryor neden Devletimiz kazanmasrn da bu yabancrlar kazanstn.
Anlamadrk gitti. $imdi TEKEL' i

URETICI

satacaklarmrg. Gidenin yeri bog

sayesinde insan gibi yagamali

kalmaz. Bu sigaray igen varsa birinin
de yapmasr lazrm. Kim gelecek,
yabancrlar. $imdiye kadar devletin

bagladrk.

kazandlf

lnr bu defa

almayacak mr? Neden

yabancllar

bu

paralarla

kendi fabrikalanmrzr duzeltmeyiz.
Yabanclsr kazamp da bize yol, elektrik
yapacak degil ya. Bunlarrn hepsini biz
devletten bekleriz. Devletten isteriz.
Devlet kendi fabrikasr olmazsa, kendisi

para kazanmazsa biiti.in

bunlarr

neyle yapacak? Elin o$lu kazanacak
parayl, ahp cebine gotiirecek. Bunlar
bize gore yanhg igler. Devletin fabrikasr

olsun ki, kazandr@a ihtiyacr olanlara
ig gotiirs0n. Yryecek el<rnegi olmayanrn kavgasu giinu olmaz. Yetmedi mi

bunca Eekilenler. Artrk bD de bang
istiyoruz, huzur istiyoruz, iq istiyoruz.

rinerici
Bizler Gtineydo!u'dan geliyoruz.

Bizim yorede fabrika diye bir te'

TEKEL'i biliriz biz. TEKEL igletme ag:"
da insanlanm rz biraz rahat yuzu gorc

Esnafrmztn yuz0 guldu.

O

-

igletrn*

$imdi TEKEL' i satmaya

kalkryo:
sunuz. Bu iqletmelerde gahgan insanla-

ne olacak? Aileleri ne olacak? Bigletmelerin buytittirgii, geligtirdig
bolgeler ne hale gelecek hig dugtindunuz mu? Bu memlekette
igsizlikten aghktan insanlar krrrhyor
Biz sizlerden yeni fabrikalar isterken
sizler olanr da kapatryorsunuz. Devletir

fabrikasr riretiyor, devletin fabrikas
satryor, devletin fabrikasr .kazantyor
Vergisini de yine devlet ahyor. Bunur.
nesi kotu. Siz degil misiniz, para diye ekaprlarrnda klranan. Hazrr kazandrrarbir malmz varken, satmak akrl iqi mi?
Yabancrlarr goriiyoruz igte. Hangisi
yoksul bolgelere gidip de fabrika
aEryor. Yabanctstndan vazgegtik. Kendi
ig adamlartmz bile gitmiyor. Devlet
once bizi diigunecek ki devlet

oldu!unu bilelim.

Gtineydofuyu anlatmaya gerek bile

yok. Hepiniz biliyorsunuz. Ig

yok,

fabrika yok, hayvancrhk oldii. Kavga
gurultii hiE bitmiyor. Elde awgta bir
ttitun var. Topu temeli bu. Koylusu
bundan gegini4 esnafr bundan geginir,

ekonomi diye ne varsa bu. Bir de
TEKEL' in igletmeleri var. $imdi WlF
istedi diye, hem TEKEL' i satryorlar

Hayrullah BiLEN

Tiittn dreticisi
Akhisar Derektiy Muhtart

Salonda bulunan yiizlerce muhtar
tarafindan imzalanan metni sizlere arz

ediyorum. Biz ti.itiin tireticileri:
Segip Ankara' ya yolladlf rmtz
milletvekillerimizin aya!rna geldik.
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sablmaldrr. Qokutuslu tekellerin pay

olabildigince duErik tutulmalidu.
BdLENTARINq
FPMANiSAMiLLETVEKILI

GRqPBAQKANVEKiLi

Boylesine grizel bir kalabahkla.
rilkemizin her yanrndan gelmig,
tiit0nun bizzat muhatabr olan, ureticisi

olan muhtarlanmrzla

birlikteviz.
Siz burada tr.itiin trreticileri olarak
elinizden ekme!inizin ahnmasr

karglsrnda sesinizi, feryadrnrzl
duyurmaya gahgryorsunur. Ankuru'uu
bunun igin geldiniz. Milletvekillerini bu
feryadr dinlemeleri igin davet ettiniz.

Buraya gelen milletvekili

arkadaqla_

rrmda partisi ne olursa olsun sizJen
aldrklarr mesajl partisine, TBMM ne

got[recekler. Yani siz uz0m vemek
istiyorsunuz. Bagcry dovmek degil.

O zaman tepkileriniz, tezahuratlarrmz
ona gore olmah. Siz bugrin akgam
yattrm sabah baktrm tilt0n elden
gidiyor diyemezsiniz. Bu tritrinun elden

gideceli 3-4 sene ewelden belli idi.
Verilen fiyatlan, Desteklemenin
kaldrnlacaflm, Tekel' in ozellestirile_
celini size hig kimse soylemedl mi?

Buna kargr gkanlar olmadr mr? Siz o
kargr gkanlarrn yanrnda mr oldunuz
yoksa tutiinii ben bu hale getirecelim

dryenlerin arkaslnr mr srvazladrnrz.
Once buna kendinize bakarak karar

vermeniz lazrm. Son segimlerde

parlamentoda 5 tane parti oldu. 3 parti

koalisyon yaptt. 352 g0venoyu var.
Bizim 100, DYP' nin 80 kustir
milletvekili var. Toplasanz 200 bile
etmiyor. Siz bu muhalefet partilerinin
mecliste ne yaphklannr, sizin bu

sorunlannza nasrl sahip grktrklannr
olsa olsa TRT-3 den takip edebilirsiniz.

Eler bir siyasi irade, bir iktidar tanm
sektorunri gormezlikten geliyorsa,
britun demokratik Avmpa iilkelerinde
olduju gibi ABD'de bagta olmak uzere
tanm subvansiyonla destekleniyorsa,
iiretici destekleniyorsa, mazotundan,
ilacrndan, gtibresine kadar ozel
indirimlerle giftgi destekleniyorsa bu
nigin Turkiye de yoktur diye sormamrz
laam. Biz bilelimki bir iktidar giftgiden
yana ise onunla ilgili olumlu kararlar
ahl bir iktidar giftgiye arkasmr doner,

unutursa, rantiye

ile igbirtifi

yapa4

yuziinri ona doner. Bugnrn 7.5 milyar

dolar 85'ten 2000'e kadar 15 ylda
ozellegtirmeden elde ettilimiz getir.
Qmento fabrikalanm, stt fabrikalanru.
Et Batrk Kombinalan' ru satmrgz,
toplanmrg 7.5 milyar dolar. l(amu
bankalanrun zaran

20 milpr

diyorlar. Emlak Bankasr

ile

dolar
Ziraat

Bankasr ile ozel bankalann Tirrkiyele

getirdifi zarar 10 milyar

dolarm

tizerinde. Biz Eimdi drgandan 25 milyar

dolar gelsin diye ABD'nin bize
gonderdigi Kemal DERVIS' e selam
duruyoruz. Yok matador operasyonu,
yok bufalo operasyonu, yok kertenkele

operasyonu. Ne var bunlann iqinde
yolsuzluk var; usulsriz[ik val hrrsrzhk

var. Milletin ekme{ini galmak var.
Burada bir arkadagrmrz kalktr eger bu
kanun meclisten gtkarsa iktidar partisi

milletvekilleri istifa etsin dedi. eok
dojru. Bu bir demokratik tepkidir.
Degerli arkadagla4 tarih verildi. Hem
de Ocak' rn sonunda bu, $ubat, rn
sonunda gu grkacak dediler. Biz

mecliste miizakerelerde bunun
miicadelesini verece!iz. Ana
muhalefet partisi olarak gucrimriztn

yetmedili konularda da Anavasa
goturuyoruz. $imdi

Mahkemesine

biraz ewel sayn Kumcuoglu dalfade

etti. Sayrn $rrnak milletvekilimiz

Yrldrnm

da itiraf etti. Gunde delil

saatte trilyonluk faizler odr.iyor bu
devlet. Borglanmrg hem igerde hem
dryanda borglanmlg. Benim Akhisar
Sigara Fabrikasr agrlsrn diye mucadele
ettilim grinlerde bize 100 trilyon para

Iaam diyorlardr. 100 trilyon gimdi

1

saatte odenen faizin ismidir. Eler bir
fabrikanrn aElqrna bu kadar paray
vermig olsaydrk. Manisa'yl ihya
edecel<ti,

difer botgelerinde

gtiphesiz
bu trir mutlaka srkntrlan vardrr. Simdi

iktidar partisi milletvekili arkidaslanmz burada olanlarr olmayanlari.
Bilahare bu kesimin hah:h taleplerini
sadece onlann verdikleri bir kagrt ile
iletmek yerine, siyasi hayatlanm ortaya
koyacak bir cesaret ile bu iE ya olacak
ya olacak demeleri lazrm. yoksa

Iarrm size soz veriyoruz, Tekel

vereceliz. Bu hakh taleplerinir
terciiman olacafz. Ama ltitfen bu
tepki burada kalmasrn. $imdi kapah hr
salondayrz ve srcafrn altrndayz
Meydanlara gelin sizin en ontrniizde
sizinle birlikte gerekirse polister
cop yemek de dahil sizin meseleniz
haykrracalrz.

ALiRIZAG6NdL
DYPAydmMitletvekili

dkemiz buyuk ekonomik ve sosra

bunalrm igindedir. H0kume:
toplumdan tamamr ile kopmugtur
Izlenen IMF politikatarr giftg

iyi, esnafr, iggiyi, memuru aqhk w
sefalete mahkum etmigtir. Ektnornr
IMF ye teslim edilmigtir. Dibe oturar
ekonomi gimdide Kemal Dervis' e
teslim edilmigtir. Bu politikalar iflas
etmeye mahkumdur.
LEVENTMISTIKOGLO

ANAPHatayMiltetuekiti
(Grindem drgr soz almrgtrr) dtkemizir
muhtar
arkadaglann slkrntrlannr dinledim.

dort bir yanrndan gelen

Ttitrinri ve t0trinc0yu taruyan bir
Milletvekili olarak gilesini, zorluklanru
ve problemlerini biliyorum. Gkel' ir:
ozellegtirilme gahgmalarrndan rireticilerimizin, iggilerimiz bagta olmak tizere
trim gahganlann ve 0lkemizin zarar
gormemesi igin gaba gostermef gorev

bu konuda tek
bagrna ne benim ne de dider
milletvekillerinin gricunrin yetriey-ecegini itiraf etmek zorundayrm.
Onerim, olugturaca{rnz bir terrnilci
saylyorum. Ancak

gurubu ile birlikte konunun parti genel

bagkanlanna goturulmesidir. Ben
Genel Bagkanrm Sayn Mesut yll/vlM
ile goriigmeyi sallama sozu veriyorum.
lktidann diger iki ortalr Sayn Ecevit ve

maalesef bu sorunlarr gozmek

Sayn Bahgeli ile de temasa

ana
muhalefet partisi olarak buraya 10 tane

onlarla da goriigt0rmeye galqacafrm.
Bu gortigmelerde milletvekili olarak

Diyarbalu; Batman, Mug, Malatya,

ylemek ve konuyu onlara anlatmak

mtmktin goriinmtiyor. Ben

arkadagrmla birlikte geldim.

Adryaman

diler milletvekili

arkadaq-

fo

ozellegtirilmesi konusunda ureticirir
zaranna olan higbir geyi kabu
etmeyeceliz ve bunun mucadelesil
sonuna kadar bu parlamentoda

gegip

bizlerinde daha fazla Sey

frrsatr bulacalrmza inanlyorum.

so

TUTUN EI(sPEnLRi
DERNEGi
BULTENi

yffi
Tiiddte ye gele_
deki d<iviz biifesine g<ittir0yor.
:ihrrnap bile baEla_ "Paranlzr Franka
gevirin ve bana
dilar). Bu ;q*r
frepsi daha
borcunuz sadece 50 frank" diyorve
iince E41dr 1qandr. ABD
2 k-. yolun paraslnl
almryor.
serrnepri &
yot pahasrna 9Bizler ne yapryoruz bittndabirikimleBrE"t'd-&trrsfurahnrE
rimizi dolara geviriyoruz, kirayr dovizle
Y= hry- Et{nld. l* lsiz olsa
istiyoruz, ticari olmayan algveriglerin
n5hofusGt(It
rntJ/ar
Eogunu dovizle yapryoruz, ....vs. aynca
$ffiGh-qchfla
ahhk ve eUk delerler agrsndan oyle
rffi,Sfirtcedi
kotf btu nolcadayz h; toplumda in_
gET:t rb
dc srlann ceket ifldedikleri insanlara
-rpdfi
pqFl50h
6rrr5Ff
batsyonrz lrepsi birer birer devleti
prqrd!fti3
#35 rrrtF soyrnaktan DGM ye sevk edilior!
S nredl ramcbee, Ik"cas,
Folitikalanmrza balcyoruz, briyuk bir
nF gorcviri Fpmrgh rrc bizim goiunlu!u toplumun
nefretini
olacak ve

rek lclepi

TIVTF

VE YABANCI

SERMAYE IIE

arygusal ekono-mistlerin dedigi
gibi Sayn Cotterelli ciyle azar filan
igitmemigtin Aksine terfi olmuEtur.
G<irevini

Ulkemiz insanr 1999 sonunu.
ekonomik agrdan gok umutlu ve
birazda agrrr iddah bir "Ekonomik

Program"la tamamladr ve 2000 yrhna
umutla girdi. Trim ekonomik eeweler
hukrimete destek verdiler. Bankalar
uzun vadeli TL ve doviz (kannca yazrh

sozlegmelerle) krediler uerjiler.

Hepimiz bir rehavete girdik. Arttk kur_
tuldujumuzu umdu$umuz enflasyon
canavannl unutmaya baglamqtrk. Tabi
ki toplumumuzun iliklerine kadar
iglemig olan "yozlagmrE siyaseti" unu_
tuvermigtik.Dolayrsryla bedelini deajrr
odedik. futrk halkrmrz on0nr-i goremez
oldu ki, gimdiye kadar "bana dokun_

mayan yllan bin yaEasrn"diyen

kesimler bile sgkaklar da hakkrm irar
oldu.
fuhnda IMF'in yanrlgsr delildir olanlar.
UvlF gittigi higbir ritkede tiretimi, istih_

damr arttrrmamrgtr. Aksine bu ,iki
oleyi geri plana itmig, deyim yerinde
ise "uluslararasl tefeci" gibi dawan_
mrghr. Qi.inkti IMF sadece verdili
paralann geri diintiEtinti sa{layacak
tedbirleri ulkelere gotiinir. Buda daha
Eok vergi topla, daha az ricret ver ve

her Seyi yok pahasrna da
(ozellegtirme) sat

ve hazineye

olsa
para

aktar. O parayla da dq borcunun faizini

yani antayacafrmz Eu
9-99........ut
IMF programlannrn amacu girdigi
iilkenin btitiin varhklarrnl-satm
almak hem de gok ucuza.
(Devaluasyonla bu dahj da azparayla

laylr

ite bagarmrg yabancr

sermayenin a$ztnt sulandrracak
hale getirmiEtir Ti.irkiye'yi. eiinkii
arhk her Sey yarr yanya daha da
ucuzdur onlar igin! IMf, tanm ve
dunya.

ABD, IMF ve Awupa Birlifi

bize

Trirkiye'nin tanmr, hayvancrhfir tasfiye

etmemizi dayatmaktadrr. Neden
"gunkri bunlan subvanse etmek

b0tgeye ek yuk getirmekte ve sub_
vanse tanm ririrnlerinin fiyatlarr uluslar

arasl rekabet Eansrx kaybetmektedir,'
deniliyor. Fakat bu il'lkeler kendi kov_

his0n0 nasil siibvanse ediyor biliyor
musunuz? Avmpa, giftEisini 27OO$:
ABD ise 4900$ destekliyor ylda.

Ttrkiye'de ise bu 25$ yani bizim

tarrmlmz bitecek ve biz onlardan ithal
edecefiz. Qunkri onlar giftgisini uluslar

arasl rekabet kogullarrna

gore

subvanse ettikleri igin rirun fiyatlarr
uluslar arasr rekabeikogullanna gore
olmaktadrr. Bizim giftgimiz ise girdileri
(gubre, mazot, ....vs) o kadar malivetli
ki sattrgr ririinu aynr fiyattan yeiine
koymak bile olanakszlagryor.

ULOSVEMiLLET
Qoztim yolu bu iki kavramda yatmak_

tadr. Bizler toplum olarak

bel'-ki

millet

oldulumuzu kanltlamrqz fakat ulus
olmanrn onemini sadece Galatasarav
maglannda hatrlamrgzdrr. Nasrl mri
Bir ornek; bir yakrnrm Fransa'ya iE
iqin gittigi zaman bir taksiye biniyor.
Inecefi yerde elindeki "qSD" dolannr uzatlyor. Fransz taksici bu yalanl_
ma g<iyle bir bakryor ve 2 Km. ileri_

kazanmrg! ABD bile parastnr

kurtarmak igin Turkiye'yi batmayacak
gekilde drigiiniirken; bizim siyasetqile_

rimiz koltuklanna ballanmrglar

ve

s_adece kendilerini dug0nmektedirler.

Ulke, ulus, halk umurlarrnda delilmig
gibi dawamyorlar. igte bunlarrn hepsi

defigmeli diyoruz. Artrk insaniar
sadece ben, Rabbena hep bana
demelden vazgegmezsek bu gunleri
bile arayacajrmzr unutmamahdrlar.
Aslnda ulus ve millet kavramr konu_
sunda o kadar gok soylenecek gey var

ki, o kadar ornek alaca$rmrz tarih kesitleri var ki, belki daha sonra daha
uzun soz ederiz.

Qhg yolu goninmugtur. Her geyimizle

toplum olarak oz delerlerimize don_
memiz, ahlak ve etik delerlere sahip

glkmah siyaseti denetleme meka_
nizmasr kurmahyz. Eskiden hahrlanz:
Yerli Mall Haftasr" diye bir gey vardr.
Bence bir kampanya baglatmanm tam

zamanr. B{ittin d<ivizle yapllan
srizlegmeleri TL ye gevirelim. Buna

ilk ornek Sabancr Toplulufundan

geldi. Artrk Sabancr btrtrin

kira.
nakliye, ihale .....vs. sozlegmelerini TL
ye gevirecek; bence bu kampanyaya

donuEmeli.

Bu konuda

ballayrcr

kararlar (Anayasal) ahnmal.

Aynca toplumsal temizlik sijreci
baglamah. Artrk hrszhk, yolsuzluk ve
yoksulluk istemiyoruz. Belki kiz bu
bakrmdan bir frrsat olmugtur. Hesap
sorulmanrn megruiyeti dolmugtur.
Halk olaralq millet olarak, ulus olirak

daha miireffeh bir hayahn yolu onurlu
yagamdan geEmektedir.

VEEKONOMI
Yukandaki anlathklanma ek olarak bir

DERTIIEGi

BOLTENi

de Eu Kasrm 2000 ve gubat
2001

krizine sebep olan TC.

birkonu.
Halbuki bizim ne kadar da ihb
yacrmz var gormezlikten bilmezlikten gelsek de ona ,yani sevmqr
yani sevilmeye ilk nefesten sor

Merkez

EanKasrntn yaptrklanna
deyinmek isti_

1998ylnda
I"TEankastnln

gtoba[kizaeMei_
25 milyar
S..dTj.20 mityar $ a kadar
Kez

doviz rezervi

"rilig;

g0zel bir manevra ile bir
deval0"$;;
piyasayr fontamrstn
lir^1
s9n-o:f":mrs,
Z 1 gubat kizindeki
TC. tulerilez
_En
Bankasr yetkiliteri, 199g gfoUuf
foirl-u_
ki yetkililerdi. 21
$ubattaki doviz rezer_

nefese.

Sevmek sabah yare atrlan
bir

vr zJ milyar $ dr. Krsacasl
hem taban_
ca h-e3 de figek vardr ama
kr,,;;;i_
madr.Bunun adrnr koymuyorum.
Ama
bu 1970'lerde olsa idi kime
vatan haini
diyecektik bilemiyorum.
Krsacasr Trirkiye 1970'leri
bile araya_

;f<;turya

getmigtir. Acaba

j.t,^:",1

UZERiNK

dt;;;

hayranhkla bakabilmek ay;

zamanda. Sevmek heybesinin -bir
goziinde bah diler g6ztinde
zehr
biDirine asla kanEtrrmadan asrlarorr uztr vlar tagryan anya hr,irmet
>ewnek ylmadan havay temizle

kor_

yltar kendini arahyor

l{u.f1o.g'Trz
m.u/
ve biz bu ikileme drigmeyi
hak
edryor muyuz? Tabi ki o yrllir
kiranhk

yllar. Geri donmek elbette
ki cehalet.

P.?nk1 mristerisin" i"SO- 1".
trilyontar
kredi veriyo.. eu pui;_

m_i.iEterisinden

geri T"l5O d;;
anyor. Bu miigteri tabi
ki sifasi
destekti krsacisr trortumlamiirir

devlet bankasr gekli)

bunlan;.il;:

masr temiz siyasetle mrimktindtir.

nuxumetin britgesinin tamamtna

ylrcnr- ig borg ve dry borg
faizlerine
g..lTll"fil. para potitika"i rr" J"gir
uretim politikasryla dtizhife
Erlalr.
Ennasyonu dtiErirmek istihdaml
ve

tiretimi yok ederek mr.imkrin
degildir.
Hazingys para aktarma(
rizeilJgile
adr attrnda pegkeg gekmek

ddiil';;

Kurumtarr siyasilerden temizliyerek
--Ju

ozerk hale getirerek;

Yukandaki anlathklanmz to"u"u",
kaynaklan satmak, savurmak

iE

defil,

oogru ve planh tiretim yupurit,

ihracata

yonelik kalite standardr
ile
rekabet etmek fikri esasr
dofmugtur.

Umanm ekonomimiz drize

g,kur*

bayramlan futbol takrmL.,
iCSl
bagansr

ile degil de yaEam standardrnl
bir Trirkiye ve sosyal
.
Kutturel zenginliklerini
yaEamaktan
korlcnayan bir Anadotu diLSi
ite.

ly.j:ITrs

i
I
I

I

Sevgi, yine, yeniden bir kez
daha

S"ugi yeniden yeEertilmesi
991eke1 otgu. Sevgi au$t i-u",nd;

""uq.

gtderek cimrileEti!imiz hazine.

>evgt sevmek, sevgi sevilmek.
Sevqi
xonvertibilitesi yavaglamrg
duygu.
DewneK saygmm ikzi. Olmazsa

olmazl insanln ve toplumsal
birliktelilin her turl0srinrin.
Seume[

inru-nln, insanh!rn anahtan.

rgrmlzdeki devasa alemin
kaprsrnl
agan. Sevgilinin vatanr, kalbin
azat
kabul etmez kaprclsl o. yrirek
denen
seurle organmm ateEleyicisi
aynt

zamanda. Sevgi ytireklerin
ll?kl:"dr: kayna!r; kalpteri

otrtegtiren btiyriten. Sevgi gonril

yolu.

naztneye gelirler kazandrmakhi....v.s
"tonomiyu

sindire.
Sevmek yolda bir gijdem
kabugu

nu tagrmaya gahEan kannciye
gosterilen delil yalnrzca.
topraf
kanEtuan, havalandran solucarl

TyhlSs otduiumuz, kuy_
ruK|arda :bekledilimiz,
geceleri

Ksacasr;
Devlet bankalannrn gorev
zaran 40
milyar g. (Grirev zaran
Su demek.

bux

ya d3 sevginin rininleri gocuklarr
yanaklarma kondurulan
bir opw
ciikle gosterilen bir
Eey defil sade
ce. Sevmek hayatr sevrnek sindire

Sevilmekse ihtiyaomz tabii.
Sevgi

igin olmasr gerekmeyen
ama
-

genelde onun sonucu olan.
en""t,
su,kadar eksiklifini trissettiOmiz
ve

anlamsz bir inatla Ortbas-etrnlye
ihtiyaS. Oy* tu unu
SatrEh_gTrz
Kucagrnda <i$rendifimiz,
ilkme_
mede, ilk stitte aldrfimz
o.

?:".b"kT
rhk akan

irk

Eeydi

gdde;en isimle,hk

duyguydu. O

t"1i.t"

U"S,,

ortasr, sonu ama ihmal ettilimiz
asii

yen aSacr opebilmek bakrglarla.

Sevmek tagr, sevmek topra{r,
bitkiyr
hayvanr. Ve daha onemlisi
insan
sevmek bu renkler harmonisini

rc

moza-yigini olugturan. Sevginin
uriinti olan insanr. ilahi ,uuji ,*
a$kla cisimlegmig kamil ii"un
Yunus'un tabiriyle "yaratrlanl
sevmek Yaratandan ottiru'
Sevgi ewensel olgu. 6nemi yiirek
tagryan. herkesge kabul
uiilun.
uunyada asrlardr dtgrinrir; gair
ve

yazarlar gerek sevginin
harici iamm
gerekse ozri haklqnda
dugtincelerini
kendilerine yalagrr edebi tir
rislupla
trade ede gelmiEler. Oscar
Wlde,a

gore "Sewnek insarun kendi
kendini
agmasl". $iddetten uzak bir

metotla

iilkesine balrmsrzhk kazandr_ran
Gandi' ye gore 'Sevgr

Iin"lT"

giddet

hayvantr!r-n
;lsanlrgrn,^
kanunu". "Sadece seni sevenl-leri
defil, degiE tokuEtur"
lurT:t.""ugi
o€r
bizden biri Cenap
$ahabettin.
"lnsanlarr sevmeyi o!renmek
gerEek bir mutluluktur,, platen
ft1tt31m.u1a'a gore. Sevsi
noEgoninrin
kaynadr.
-aea
Goethe'de

Oyie

',sevilenin

Kusuflannl hog gormeyen,
sevmiyor

TUTUN EKSPERLER|

oenHeGi
eULreNi

demektir.'William Shakespeare ise

aslolan ruha iga-ret ederek "A,gk
gozle delil.ruhla gorulendir" diye
sevgi gerEeginin tabii ve olmasr

hm karqtrnzdaki serdnsin mutlu ol-

sun, g0lebilsin kalbi,

yuzu.

Sosyoekonomik gartlarrn iyice
mekanildeqtirdigi insan ilighlerinin
geqerli oldugu gunumuzde, soqral

gereken grkrg no}<taslnl vurguJamrg
bu sozrinde.
Fuzuli sevginin onemini gu beyitte
ne g0zel ifade etmekte:
"Aqk imig her ne varsa alemde. ilim

bansn en onernli dirnmiklerinden
bid oldugu ve yetefiidi$ goze
qaryrnaldaEunlil.
Sanmm burn, yrani swg[e, sewne-

bir kl ii kalimig."
Aqrk Veysel de asnmrzda nazire

Ancak banlannln daha fada ihtiyacr

yapmrg adeta Fuzuli ye, igaretlerken
sevginin yiiceligini,

"Gr-izelligin on para etmez ,Bu
bendeki agk olmasa"

diyerek temaga edip hayranhk
duyan bir ytirek olmadan guzelligin
bir onemi olmadrlrmn altrnr gizdili
dizelerinde.
Tabii ki aslonan sevgi sadece yare
duyulan sevgidegit. Bu gun ekmek
su kadar ihtiyag duyulan, insan
katmanlarr arasnda derin boglukyol aEan sevgi aghlrnr giderebil,lara

hnekenonemlisi.

Gdriiluyor g6}qruzunii kaplayan
kara bulutlar gibi eksikligi.
Mtisamahaszhk, tolerans yoklulu,

hoggorusuzhik, acrmasrzhk ve
kabu$una Eekilme olarak kendini
gostermekte. Butun bir begeriyet de
bu srkntry gekmekte. Ozellikle de
tilkemizde ve bugiin g6ruluyor,
yaganryor gewemizde.

Buna yani sevgiye her

zaman-

kinden Eok ihtiyacrmz var bugiin.
Toplumsal barrg adrna d0n oldulu

gibi yarrn da olacalr gibi. Qtnkl
insanz ve hamurumuz sevgi.

Sevmek bugtin ulkemizin duydugu
en buyrik ihtiyag saygr ile beraber.
Qarprk geligmenin urunleri olan ve
giinumrizde gokEa gori.ilen sosyal
formas-yonlannl tamamlayamamlg
prototipleri sevgi potasrnda eritip
gekillendirmek onlar ve toplum igin.
Evet yarrndan tezi yok gune gtilerek

ve severek baglayabilelim.

ye ve sevilmeye herkesin ihtiyacr var.

var. Hatta Qocuk

Esirgeme

Kurumunda gelenlerin bacaklarma
sanhp "Ben gikolata, oyuncak istemiyorum bana babamr getirin"

dryen gocuktan bile daha fazla
ihtiyaqlarr var. Q0nkii ulkemizde
uzun yllardan beri birileri onanm
yapmaktayken birileri habire
ykmaya gahgryor. Bugu ne kadar
muvaffak olduklarr gibi yine
bagarmak istiyorlar. Bunlann
pahvetmeye Ealrgtrgr sevgiyi
leniden geEer akEe yapma onemli
bir sorun olarak kargrmzda duruyor.

Sermayeleri diiEmanhk olan bu
guruh surekli nefret tohumlarr
atmakta maharet kazanmlg
olduklanndan geqerli sistemin tiim
filtrelerinden geEip kendilerini
kamufle etmiEler bugune kadar. En
baqta bunlann sevgiyi olrenmesi
gerekmekte. Insanlarm hoyrathklanndan faydalanarak fikri, dinsel
veya rksal renklerinin farkhhklarrnr
kagryrp duran bu grup henuz
durdurulamadrlrna gore bunlarrn
planlarrnr ve oyunlannr makro
planda ndtralize edecek bir olugum
da olmadrlma gore mikro planda
toplumun fertleri olarak bizim
goltislememiz gerekmekte. Bu
sahada kullanrlacak en buytik araE
dasevgiolmah.
Igte bunun iEin bugtin igin de yarrn
iEin de sevgi. Qunku d0n bunun

ISABETLI
TGRARIAR
Milli Tirtiin Komitesinin

izmir'de

toplanan dord0ncii umumi heyetinde,

Turk ttituncuhifiiiniin geligmesi ve
yiikselmesi hususunda pek faydah
kararlar ittihaz olunmugtur. Qok olgun

ve dolgun bir toplululun aldrgr bu
kararlar meyanrnda bilhassa iki
tanesine yrrekten sevinmekteyiz.

Bunlann birincisi ve en ehemmiyetlisi

tutrinctilugrimiizii reforma goturecek
olanr; Tiit0n Eksperlerinin dniversite
seviyesinde ytiksek dereceli bir
okuldan yetigtirilmeleri hakkrndaki
allnan prensip karandrr. Fithakika
bugtin muhtelif dewelerden yetigen
teknik efemanlar 3437 say[ kanunun
(ki bu kanunun yenilegtirilmesi rizerin-

de de durulmaktadrr) dar Eergevesi
iEerisinde tanlnan kifayetsiz hak ve
selahiyetlerle hizmet goren, sadece
mualyen idare ve iglerin ihtiyaclna
cevap veren kimselerdir. Milli
Komitesinin ittihaz etti!i karar
gerefince yiiksek dereceli bir ihtisas
tahsili sonunda yetigecek elemanlar
ise elde edecekleri gok genig bilgi ve
selahiyetlerle ttituncuhilumrize yeni

ufuklar aEacaktlrlar. ikinci onemli
karar ise iE piyasalardaki mi.ibayaa
gekillerinin ve deIerlendirme
sisteminin bufik drg memleketlerde
oldulu gibi daha mutelramilbir gekle
getirilmesi hususundaki karardu. Esas
itibariyle mrizayede usuliine dayanan

bu yeni sistemin tatbikaU srrasrnda
t&t'iinleiimizi ileri ve miistekar bir
metotla delerlendirilmesi halinde de

Bir daha da yaEamamak iEin bu

gerek ahcr olan tticcarlanmz ve
gerekse sahcr olan koyliilerimiz pek
biiyik bir refaha kavugacaklardrr.

acr)n, ne olur bir parga sevgi Litfen,

Bu kararlann siuatle tatbikahnl rimitle

acrsrnr gok pahah 6dedik.

Qewemizi ve bizi saran atmosferi
sevelim. Sevdilimizi belli edelim.
"Seni seviyorum" u rahathkla

yanlara agarak, sinemizi okyanus

kullanabilelim tirpermeden. Braka-

yaparak.

ama kollarrmrzr sonuna

kadar

beldemekteyiz.

rri'flixorirwnsr
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r0nin exspenuni
oenneGi
e0LreNi
"... Ttirkiye'nin en biiy0k startanndan biri
ve en 6nemlisi de bir anne olan Hllya
AV$ARln klibinde puro iEmesini yanhg
buluyoruz."
(30.01.2001)
Fanna CENGZ
Sigarasz Toplum Demedi
Ydnetim l{urulu Bagl€r,,
"... Ttbbi etik aErsrrdan 'sigara igen hasta_
iEmeyen hasta'diye bir aynm yapmakson

TtrTilNCE

derece yanlq. 'liafik kr:rallanm ihlat edip
yapan hastalan tedavisiz brralcnava

l<aza

benziyor..."

(10.02.200i)

Dr. Ozge SEZERMAN

"... Ve sigara igmeyi kestikten sonra
anladrm ki; sigara blrakabilmiE ve
gozrimr.izde y0ce insan konumundals
herkesin, her soyledigi do$ru ... Bir de

gunun bilinmesini isterim; delikanhgib
braktrm sigarayr. Yani oyle Vvident lqsilit
yuklemesi, nikotin bandr uyuzlulu filar
yapmadan 'hort' diye brrakr verdin:
meredi. $u anda camm istemiyor mu
peki? Kopek gibi istiyor tabii ki. Fal<d

ortahga lafi yaydlktan sonra yeniden
baglayp- en aandan gimdi

-

karizmay

kurda kuga yem ettirmem...

Siyami ERSEK Hastanesi Baghekimi

Kanat AIMYA
Yazar

"... Ben 10 yrldrr sigara igenleri ameliyat

etmiyorum. Qrink0 ameliyat ettil(en
sonra bu ameliyatrn en iyi sonucu vermesi

igin sigaradan uzak durulmah..."
(21.01.2001)
prof.Dr. Guler GdRSU
Estetik plastik Cerrah
"... Aslmda aErrr derecede yemekyemezdi,

ama, hareketleri a$rrdr, yeterince

"...Sigaray brakah 272 gnn oldu... Arbk
ahgtrm sanlyorum, eskisi kadar rstrap
gekmiyorum, vucudumun bir pargasrmn

benden kopanlp ahndrlrm da drigtnmOyorum. Hay4 bir eksikligim, bir butiirr
den kopugum bitmedi: Yalnz dururna
ahEtrm; daha dolrusu, kabullendim arbk
acr gerEe!i..."

(1eeo
Orhan PAMUK

yakamryor-du. Bir de afzndan dugmeyen

" ... Adam Tiirkye'ye

,galar

saat' diye
Marlboro Sokuyor ... Soktugu Marlboro
da sahte Marlboro ... Sen 0sttine gidince
... Ortahk karrEryor..." (1 6.01.2001)

Mehmet KEqECILER
G0mrriklerden Sorumlu

: Sigarasr ! ... iEte,
artk ekleme olarak

Nezih'i(Demirkent)

gun gegtikge bitiriyordu.
kalmlyordu..."

firmalarrn iilkelerinde bunu
gergeklegtirmeleri

miimkiin de$il.

Her

rilke kendi sigarasma sahip glayor. igte,

miliyetgilik, gagdaglrk budur..."

(03.06.1995)

Bulent

Nefesi

(12.O2.2OO1)
Necati ZiNCiRKIRAN

Gazeteci

Devlet Bakam
"... Yabancr sigara iireticileri Ttirkive'nin
her yerinde reklam yaplyorlar. Oyia bu

-

yaTar

"... Salondan Ektrk.Biilent Bey olaydan

gok etkilenmiEti. Kaygrlandlm. yan odada
bir bardak su iEirdim. Sigara ikam ettim.

Aldr ve igti.Sigarayr brrakmrg, giinde bir
taneigiyordu."
('19.02.2OO1 tarihinde yaganan kriz

giiniin0 anlatrrken...)
Mesut VLIVIAZ
Bagbakan yardrmclst

"... Hazine'ye dort ylda tam 6,5 milyar

"...Evlendi!im gun 1,5 yldrr igmedi$im

ECEViT

sevgi beslemesek bile saygr gostermeliyiz.

sigaraya yeniden baglamrgtlm. En
sevdilim arkadagrm, 'Bu g{in igmeye-

Qrinkti, onlar bu iilkenin en gozde vergi
mukellefidir..."
(08.01.2001)

ceksin de ne zaman igeceksin?' demigti.
Bu 25 ylhk s0re iginde, il ve kotu grinleri

sigaracrlara

Burak TtiRKeR
Gazeteci,Yazar

"... Sigararun reklamr ekandayasak, ama

'Biri Bizi Gozetliyor'da sigara

igmek

alabildilince serbest. Tuhaf kagmryor mu
? Ekranln bu yeni yar€masml nasrl mr
buldum ? Hentiz bulamadrm. Anyorum..."
(15.O2.2001)

Erdolan SEVciN
TV Programlarr Elegtirmeni

onunla birlikte yagadrk. Her zaman
yammdayd. Daha da ote grflalrna
yaprymryh...

"... llk tadrnr y0rek heyecan$a tattrlrm
alrykanh$rna gdzumle ulagtrlrm cigaray

gimdi nigin igiyorum. Onunla konugtugum , arkadaghk ettigim igin. Do!rusu bu!
Ben cigaray bugin ne tadl, ne ahgt<antlgl
iEin igerim. Cigarayla arkadaE olmugum-

dur. Akhmdan gegenleri daha onlar
tohumken ilk sezen, ilk anlayan odur
Ondan gizli tek bir geyim yoktur. O dilsb
oldugu igin ,gun0n birinde aramz aEilsa
da beni satamaz. Ve inan bana ki, boyle bir
arkadag, her gun ahbaphldann ipliginin

pazara Erkarrldrff bir d0nyada, gok
bulunur bir nesnedir..

DSP Genel Bagkam

Dolar para pompalamrg,

Yazar

surekli emzili vardr

igtifi bu sigara goturdu. Qtinkii sigara onu

Ona bu kadar mecbur

muydum? O halde'iEmiyorum' dedim.

Bitiriverdim 25 yrlhk birtikteli!i.
Stirprizime, en gok egim sevindi... il<ram
edenlerden, reddefinenin keyfini yaEryorum..,tt

(31.12.2000)

Atilla KIZILTAN
Gazeteci

_

yazar

"

(03.03.2001)

.

az

"

Naam HiKMET
(1.902 / 1963)
$air
"...Ey sigara igenler! T0tturmeye devam
edin bakahm... Gergi keyif sizin. Ne yryp
igecelinize bizim burnumuzu solcnamamrzda abesle igtigal... Ama olsun, 'yak bir

cigara' keyfinize turp suyu srkmaya
kararlym... Cigara t0tturme gampiyon.
lujumuz hepimize hayrl ulurlu olsun...
Ggaracilara'hayrh 6himler' diliyorum..."
(03.09.2000)
Hasan Mesut FIAZAR

Gazeteci

- Yazan

" ... Sigaramn 6niinde ateg, arkasrnda
6l0m var ... Keyif ise tam ortaslnda ...'
Duvar yazs
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devlete ytik olrnayan lmruluglardrr. Bu

kuruluglann ozelleEtirilmesi milli
ekonomiye btu katk saflamayacaktrr.
Ozellegtirmeden dofracak en onemli
mali sonug, ozellegtirilecek fabrikalarda iiretilecek sigaralann satrgmdan
sallanacak kann tamammm yurtta
kalmasr yerine, hisseleri orarundaki

tt

tt
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boltimiiniin gok uluslu ortaklar
tarafrndan yurt dlgrna transfer
edilecek olmasrdlr. Devletin bu
kuruluglardan safiladrlr karr gok
uluslu girketlere terk etmesi ya da
onlarla boltiEmesi igin hakh sayrlabilecek bir neden yoktur

3.Tekel' in tamarnlanmamrg sigara
fabrikalanru tretime baglayacak hale
getirebilrnek ve diier fabrikalandan

gerekenleri modemize edebilmek
igin, Eok uluslu girketlerin ortakhfrna
ihtiyacr yoktur. Tekel lellanmadr$r ve

yok bahasrna elden Erkarmakta

oldufu taErnmaz mallanndan sadece
birkagrm parcya Eevirerek saflaya-

ca!r gelirle bunu rahatlrkla
gerEeklegtirilebilir.Tekel Sigara
fabrikalarr igin yatrnm yaprlmamaslnrn sebebi finansman imkan-

srzhff defil, sigara fabrikalannm
iizelleEtirilmesi igin kamuoyu
olugturmaktlr.Tekel sigara fabrikalanmn 6zelleEtirilmesi sonunda bu

l.Her

Eeyden once Eu gerEelin
bilinmesi gerekir. Diinyamn hemen

btitirn ulkelerinde sigara endristrileri
yasal veya yasal olmayan tekellerin

geleceklerdir.

6. Ozeilegtirme yapilrrsa, oniimtizdeki

bir kag yl

iEerisinde

ig tiiketimde

kullanrlacak Ege, Marmara,
Karadeniz, Do$u ve Giineydofu
ttitrlnlerinin

de Amerikan harrnan ile urrettilderi ve

olacaldr. Sonug olarak lssa bir srire
sanra yrrdumr:zda iE tiiketim igin

edebilmek igin % 10O

(I)TEKEL sicnne nnnninRrnnr

saysr on yl once 50 iken, on yrl iginde
36 TOrk firmasr tuttin ticaretini terk
etmek zorunda kalmlE, bu sayr 2000
yhnda 14 e inmiEtir. Gtiniimtizde
ekici tiitiin piyasalarrndan yaprak
tiitiin almakta olan bu firmalarn
hepsi, tilkemizde sigara uretmekte
olan yabancr girketlerle ve ozellegtirme sonunda Tekel sigara fabrikalarnr ele gegirmesi soz konusu olan
gok uluslu girketlerle ortakhk veya ig
birligi halindedirler. Bu Sirketler,
kendilerine siparig veren Eok uluslu
sigara tekellerinin dikte ettikleri ahm
taktiklerine, alm miktanna ve fiyat
dtizeylerine uymak zorundadrlar.
Bu nedenle, yaprlacak iizellegtimenin kaEmlmaz sonucu olarak
gok uluslu girketler yalmz sigara ig
pzxzanmrza hakim olmakla kalmayacaklar, ekici tttiin piyasalanm,bu
piyasalarda oluEacak fiyat dtzeylerini ve ihrag fiyatlainmrzr kendi
gkarlanna giire belirlemekte kargl
konulmaz tek StiE konumuna

fabrikalan eh gegirecek olan Eok
uluslu $*€tlet rakiplerinin TUrki"e'

ithal ettikleri sigaralara

niqin Ozellegrinileunz

5.Turkiye' de ekici t0tiin piyasalarmdan tiitiin ahp ihrag eden firma

iiretilen sigaralann

Ttr(

rekabet

Uidbrii

te

d@ Amerihr

30.OOO

-

toplam miktan en Eok
40.000 ton di.rzeyinde

3O.0OO4O.0O0

licn, ihracat iEin

4. Bu politikalann sonucu olildq
harmanlarmda % 85 Vrginh yr

fm.qXL110.00O lirn olmak trzere
todam 14O.0()G15O.0OO lirn ttrttine
gerefdnim olacak ve Tiirkiye' nin
ynn( Ufffir 0retiminin bu d{izeye
in&funedyani bu gnnkiine gore gok
ba4i* Olgude azalblmasr gerekecek-

Burley tiituniine kargrn sadec'e %15

ttu

Tiirk tutiinri

7.T&ldJ/e' de sigara tiretmekte olan
iiretim kapasiEok uhdu
t€lerhi artnrnalanna, yerli veya yabilto $rk€tlerin yeni sigara fabrikalan
larmalama hiEbir engel yoktur.
B6yle bir olanak varken; bu olanafI

harmanh kendi markalarrnrn

iiretimine oncelikve a$rtkrerecd<lerdir.

iE eren blended

sigardar

elindedir.Tekel Sigara fabrikalarr
ozelleEtirilirse, yonetimde, tiretimde
ve pazarlamada insiyatif sonunda
Eokuluslu Eirketlerin, yani yasal
olmayan tekellerin eline gegecektir.
Bu sigara endi.istrisinin aylncl
ozellifidir. Bu gune kadar btittin
iilkelerde hep boyle olmuEtur

sonuglarr ttiti.in iireticilerinin

ve boyle devam etmektedir.

dikkatinden uzaklagtrmay arnaE-

2.Tekel Sigara fabrikalan, kar eden

layan asrlsz bir iddiadrr.

iE piyasaya hakim olacah Ttrk
ttittinii kendi ilkesinde sigam paanndan kovulacak, en az tuketilen dol.
guluk tutiin durumuna dfiEecehir.
Ozeilegtirmenin Tiirk tiittln0 larllanr
mlnr artrracafr iddiasr, higbir
dayanafir olmayan, dofiacak vahim

kullanmayan Eirketlerin Tekel
signra fabrikalanm ele gegirmekte
rsrar ederek ulaEmak istedikleri

esas amag, devletin sigara
firetiminden gekilmesini ig
lg

I
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piyasaya blended sigaralann hakim

olmasrm sa{lamak, ekici ttittin
piyasalannda ve ihracatta mutlak
hakimiyeti ele gegirmektir.

8.Bu ozellegtirmenin Tiirk ttitiinti
uretim miktarrna, iE fiyatlara ve ihrag
fiyatlanna yapacafr olumsuz etkiler
nedeniyle btiyi.ik ekici kitleleri ttittin

tanmrnl terk etmek zorunda kalacaktr.

dkemizde t0ttin i.iretimi, 500.000
ailenin yani yaklagrk 3 milyon vatandagrmzn baEhca geEim kaynairdrr.
Turk tiitiinii lcraE ve fahr topraklann
ur0niidtir. Bu gune kadar yapilan
but0n gahEmalarda fianm Bakanhlr
ve universitelerin aragtrrmalan dahil)
aym arazilerde ureticilerin yaEamlarrnr
devam ettirecek gelir saflayabilecekleri alternatif bir tirtn veya tiretim dah

bulunmamrytr. dreticiler T0rk t0t0nu
0rettikleri bu arazide adeta tritune
mahkum durumdadular.
GeEimini bu tirtine ballamrE olan

vatandaglammrzln
baEka

bir tirtin

bu

topraklarda

yetigtirerek yagam-

larrnl siirdOrmeleri olanakszdrr.

fabrikalarrnr ele geEirecek olan
girketlerdir.
10- Bu gergekler ortada iken, Tiirk

tiittinciililiOniin ve iilke

ekonomisinin yararlarl ihmal
edilerek, tiitOn iireticilerinin
ulrayacafr zararlar gtirmezden
gelinerek, Tiirk tiitiinii tireticilerinin, Tekel Sigara f'abrikalannda
atrilyelerinde
glaan memur ve iEgilerin Eiddetle
reddettikleri <izellegtirme fikrinde
srar edilmesi, bir zorunlulu$un
de$il hakh salnlmasr olanaksrz bir
tercihin sonucu olabilir.

ve Yaprak Tiitiin

satrylna Bakanlar Kurulunca karar

verilebilir. SatrEa iligkin gekil ve
gartlar, bu kanun htiktimleri
dairesinde Bakanlar Kurulunca
belirlenir. Bakanlar Kurulu, bir
iEletme ve 0riin bazlnda kurulacak
ortakhklarda bu maddede belirtilen
oranlardan farkh sermaye paylan
belirlemeye yetkilidir. Birden fazla
iEletmede iiretilmekte olan iirtin-

lerin marka haklan bir

iEletme

bazrndaki Eirketlere miilkiyetin
devri suretiyle aktanlamaz."
Tasarrda A ve B grubu hisselerin
kimlere verilecefi belirtilmiq olmasma

ralmen C grubu hisselerin kimlere

(21 HdKdMETE €UNULMUg
BULUNAN TEKEL'IN YENIDEN
YAPILANDIRILMASI VE
ozEl.legrinilMrsixe DAiR

C grubu
hisselerin Eok uluslu sigara girketleri
veya onlar adrna hareket eden
firmalar tarafrndan satm ahnacafma

6zeI.LEgriRir-mesi

Thsarr bu haliyle kanunlagtrlr takdirde

KANUN TASARISINTN
SiGARA FABRiKALARININ

HAKKINDAKi NCiXIiMIENi

Tekel Sigara

f

abrikalarrnrn

verilece$i belirtilmemigtir.

kesin goziiyle bakmak dolru olur.

difer ulkelerde goriildtigt gibi

B

grubu hisselerinin btiydk boliim0n0n,
hatta krsa bir sure sonra tamammrn C
grubu hisseye sahip olacak Eokuluslu

Ozeilegtirme, sonugta bu vatandaE-

ile ilgili en onemli
htiki.imler htikiimete sunulmug

girketin eline geEmesi

Iarrmzrn dayanllmaz gelir kaylplanna

bulunan Tekel'in yeniden yaprlan-

ulramaslna neden olacak, onlann
buytik bir boltimtinrin ekonomik ve
sosyal yagamlannt tahrip ve onlan
aEhga mahkum edecektir. Tekel
sigara fabrikalarrnrn Turkiye
ekonomisi iEin stratejik onemi

drrrlmasr

Diler taraftan Tasannrn 9. Maddesinin 2. paragraftnda, B ve C
grubu hisse senetleri tamamen
satildrktan sonra A grubu hisse
senetlerinin satrElna Bakanlar

buradadr.

9- Tekel Sigara fabrikalarrnrn
ozelleqtirilmesi konusu irdelenirken,

son zamanlarda A.B.D. nde ve
A.B. nde yaganan iki hukuksal
geligmeyi unutmamak gerekir.

A.B.D. de sigara tiretip pazarlayan

gok uluslu girketleri

insan

safhfina verdikleri zarar nedeniyle

145 milyar Dolar tazminat
iidemeye mahkum eden

mahkeme karan onaylanmrEtu.
A.B. Komisyonu, gok uluslu sigara
Eirketlerinden bazrlan hakkrnda

20 yrldan beri uluslararasr
sigara kagakgth{rnl organize
ettikleri gerekgesi ile dava
agaca!lnl basrna aglklamrgtlr.
Sozri edilen Eok uluslu girketler,
ozellegtirme yaprlrrsa Tekel Sigara

ozellegtirilmesi

yasa

ve

ozellegtirilmesine dair
tasarstnn 9.maddesinde yer

almal<tadr. Bu madde goyledir;

'Madde

9- $irketlerin sermayesi

A,B ve C gruplarna almlmlEtu.
Sermayenin ytizde otuzbegini
temsil eden A grubu hisseler Tekel
ve kurum, Yiizde otuzunu teEkil
eden B grubu hisseler: kiiqtik
tasarruf sahipleri,Tekel, Kurum
Qirket Baih ortakhk

ve

iEtirak

gahEanlarr, Bu kuruluElann faaliyet

alanlna giren tarrmsal tiriin
i.ireticileri ve kuruluElann iiriinlerini
pazarlayanlar ile bunlar ve bunlann

mesleki kuruluElarr tarafindan
kurulan Eirket ve kooperatifler,
Tekel galryanlan dayanrEma valdr ile

bu kigive kuruluqlara hizmetverme
amacryla lmrulan Milli bankalar ve
Yi.iade otuzbeEini tegkil eden C

grubu hisseler :
her tiirtti
ytintemle tizelleEtirilmek tizere
aynlmryhr. B ve C grubu hisse
senetleri tamamen satlldrktan
sonra A grubu hisse senetlerinin

kaErnllmaz

olacaktr.

kurulunca karar verilebilir

htikmti yer

almaktadrr.

AgkEa gorulmektedir ki C grubu
hisseleri satrn alacak gok uluslu
girketler lqsa bir sure iEerisinde kahir
bir hisse go$unluluna sahip olacaktr.
Bu durum Tekel Sigara fabrikalarrnrn
tam anlamlyla gok uluslu girketlere

dewinden bagka bir anlam tagrmaz.
I- Sonucu buraya varacak olan bu

uygulama, rizellikle tiiti.in

i.ireticileri, sigara fabrikalarr ve
yaprak tiittin at<ilyeleri gahEanlan
iEin son derece olumsuz ve zararh
sonuglar dofuracair igin Kanun
Thsanslnrn 9 Maddesi Tekel sigara
fabrikalarr kapsam drElnda

brrakrlarak diizenlenmelidir.

Htiktimet Tekel Sigara fabrikalarrmn

ozelleEtirilmesini A.T.'

na
kargr taahhiitlerinin gereli sayar,
bu politikaslnr terk etmez
Gg
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ve tasarrda ifadesini

bulan

gonig0nde lsrar ederse boyle bir
uygulamadan dofacak zararlan
asgariye indirebilmek iEin
Il{ekel Sigara fabrikalan Qogunluk
hissesi Tekel' de kalmak iizere
yalnz Tekel gahEanlan ile Tiirk
tiittinti iireticilerinin, Tekel
sigaralarrnr pazarlayanlarrn ve
kiiEi.ik tasarruf sahiplerinin ortak
olabilecefi bir anonim girket
halinde yeniden yaprlandlrrlarak
iizelleEtirilebilir.
Bu ozellegtirme modelinde girket

hisseleri
A grubu hisseler:Tekel'

e

B grubu hisseler:Tekel EahEanlarura,
(memur ve igEiler) Ttitirn tireticilerine,

C grubu hisseler: Tekel QahEanlan
Vakrflarrna, Tekel sigaralarrnr
pazarlayanlara, Ktigiik tasarruf
sahiplerine Olmak iizere 3 gruba
aynlmahdrr. Ozellegtirme ne suretle
yaprhrsa yaprlsrn Tekel Sigara
fabrikalannm yenidenyaprlandrilmasr

ve

ozelleEtirilmesi ile ilgili olarak
aEafrdaki ilke ve esaslar bu konuda
Elkarrlacak yasada mutlaka yer
almahdr.
Tekel tarafindan haarlanan tasanda,
C grubu hisselerin her tiirlti yonteme

bagvurularak ozellegtirilmek igin
aynldrlr hukmii yer almaktadlr.
Btitiin sakrncalanna ra$men
ozellegtirme mutlaka yapilacaksa,

Tekel Sigara fabrikalarrnrn
ozellegtirilmesinin her turlu yonteme
aglk olmasr dolru bir tercih olamaz.
Q{inkfi her tiirlii yontem, yontemsidikten baEka bir gey deSildir. Bedeli
T0rk ulusu tarafrndan odenmig olan,
mulkiyeti devlete ait bu fabrikalann
ozelleEtirilmesinde higbir yonteme
uyulmayacafir htilmrti bir hiiktimet
tasansmda yer alamaz. Aksine, Tekel

sigara fabrikalarr ozellegtirilecek
olursa bu ozelleEtirmede bilinen
yontemlerden hangilerinin uygulanacafr yasada agrkEa belirtilmelidir.

ozellegtirilmesi halinde, sermaye
arhnrrn, yeni ortak alnmasr, tasfiye,
devil riretilecek sigara markalanntn,
bu sigaralara ait harman regetelerinin

ve ylhk tiretim

programlarrnrn

belirlenmesi gibi onemli politika ve
yonetim kararlan igin, imtiyazh hisse
oluEturulmah, bu hisse Tekel' e ait
olmah ve devredilmemelidir.

B ve C grubu hisseler 10 yl sure
ile bu gruplar drErndakilere
devredilememelidir.

ve gtintimiize kadar tahaklmk etmig

olan faizleri tiitiin iireticilerinin Tekel
Sigara fabrikalanna ortak edilmesi

Earharanmaldr.

iginkullanlmahdu.

Tekel sigara fabrikalanmn ozellegtirilmesinin doiurmasl kaErrulmaz
olan sonuElarrndan en Eok
etkilenecek iki grup Tiirk tiitiini.i
iireticileri ile onemli bolumii iEsiz

kalacak olan Tekel iggileri

ve

memurlan olacaktr. Bu nedenle
hisselerin onemli bolumti bu iki
guruba tahsis edilmeli ve bunlara
%20' ye kadar indirimli fiyatla hisse
satn alma imkanr tamnmalldrr. Bu iki
gurubun drErndakilere indirimli fiyafla
hisse sahlmamahdu.

OzelleEtirme nedeniyle igine son
verilecek veya igten aynlmak zorunda
kalacak iEgilere 4046 Sayrh yasa ile

belirlenen miktarla stnrrlr

kalmmayarak, ulrayacaklan zaran
giderecek olEude ig kaybr tazminatr
odenmelidir.

Turk tiittinu tiretiminin

giderek

azalacak olmasmn sonucu olarak,

Tiitun ureticilerinin onemli

gelir

kayrplarrna ufrayaca{r, hatta buytik

bir boliimunun ttiti.in tanmrm terk
etmek zorunda kalacalr kesindir.
Bu gergek goz oniinde tutularak,
geEimini Ttirk ttittinil ureterek
sallayan tireticilere Tekel Sigara
Fabrikalanna ortak olmak iEin
di{er ortaldardan daha farkh imkanlar

Eirketlerde Tekel' in hissesi % 50 nin
i.izerinde olmah , bu hisse oranl yeni

paylarrnln tamamlnr veya bir

Sermayenin

% 50 den

fazlasmm

kanunu gerefince Oreticilerin tut0n
satrg bedellerinden kesilmiE olan
primler 5628 ve 1 196 SayrhYasalann
bu kanundaki ozel htiktimleri gerelince Tuttin Tanm SatrE Kooperatiflerine dewedilmiEtir. Bu primler

tarafindan belirlenip ilan edilecekyrlhk
pazarlama dizeyine ulagmrg olmasr

Tekel Sigara fabrikalan igin kurulacak

azalhlamamahdr.

yhnda yuriirltile konulan 1196 Sayrh

Tiitiin Tarrm Satrg Kooperatifleri

Tekel sigaralannl pazarlayanlara hisse
verilebilmesi iEin, bu bayilerin Tekel

tanrmaldr Bunu saflamak iEin;
Sigara fabrikalanna ortak otmak

bir yasa ytirurliile konulmadan

suretif e ortak olabilmelidirler.
1940 yrlnda yiirnrliige konulup 3780
Sayh Milli Korunma Kanunu, 1950
yhnda ytiriirliige konulan 5628 Sayh
Tiirk Ttiti.in ortakhfi kanunu ve 1969

isteyen B6lge tuhln Ureticileri,

ortaktk

boltimtrnti, ekici ttittrn piyasalannda
satacaklan tiittrnterinin bedelinin bir
lqsmr ile beg ylda taksitlerle ddemek

(3) rinerici rcirrixlnninin
sATrg MERKEZLERinpe
AqrK ARflRMA iLE SAflLrr{ASr

1969 yrhnda ytirtirlti[e girmiE
bulunan 1177 Sayh Tutiln ve Tiitiin
Tekeli Yasasmda, i.iretici tiitunlerinin
artrrma ile satrlmaslna imkan veren

hiikiimler yer almaktaydr. Buna
ralmen artrmah satrg yontemi 32
yrldrr hayata gegirilememigtir.
Hiikrimet tarafindan TB.M.M. ne
sevk edilmiE bulunan " Tiitun ve
Ttitin Mamulleri Yasa Tasanslnda "
tiretici ttitinlerinin satry merkezlerinaErk arhrma yontemife ahmp
sahlmag ongortilmektedir. Bu konu
XIl. Milli Tiittin Komitesinde kabul

de

edilmig, Diinya Bankasl uzmanlannm
H0ktimete verdifi metinde, imn ye
verilen ek niyet mektubunda ve Tanm

Kanunu Tasarsmda yer

almlEtrr.

Tekel'in elindeki tesisler artlrmah satlg
yontemine geEmeye yeterli olmadr$r

igin, satts merkezleri kurmak

yatrrmlan gerektirecektir. Bu nedenle

Tekel elindeki tesislerin yeterli
olmadrfr yerlerde " geEici satlg merkederi ihdas" edilerek uygulamaya
baElanmasr, 0retilen Tiirk tutiinlerinin

tamamrrun bu merkezlerde agrk
artrrma yontemile pazarlanmasr
mtimki.in olabilecektir. XIl. Milli T0trin
Komitesinin gorevlendirdi!i alt
komite tarafrndan hanrlanmE olan
"(iretici T0ti.inlerinin Arilrma ile satrgl
haklqnda yonetmelik" bu uygulama
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igin yeterli olacakttr. dretici

tiittinlerinin tam rekabet kogullart
igerisinde agk arhrma ile pazarlanmaslnln i.iruniin haklayla deferlendirilmesi igin en salhkh yol oldulu
bilinmektedir. Ancak amaglanan
sonuca ulagrlabilmesi iEin,

1-Tiirk ttitiinlerinin tamamtntn
pazarlanmaslntn Tutiin Sattg
merkezlerinde agrk arhrma yontemi
ileyaprlacalrnm,
2- Bu yonteme uyulmadan YaPilacak
ahm-satrmlarrn ve sozlegmelerin
geEersiz olacafmm,
3-Tiit0n Satrq Merkezlerinde ekici

tiitiinlerinin deferlendirilmesinde,
Satrg merkezlerinde gorevli Tutun

Eksperleri taraftndan YaPrlacak

girketlere ve onlar adma hareket eden

yerli firmalara toplam yaldagk olarak
250.000 ton tiit0nti iElemeden
satmqbr. Bu dizeYde drE talebe
muhatap olan Tltccartn, ihraE
edeceff tirtiinteri iElenmemiE olarak

Tekel' den defil, ekici tiitiin
piyasalanna girerek doIrudan

iireticilerden almak yerine, Tekel' den

satn almay tercih etmesi bagka
hiEbir iilkede benzerine rastlanmayan

dtigiinmeye de!er

bir

olaYdrr.
1995 tirtiniinden itibaren Eok uluslu

girketlere veya bu girketlerin Tekel' le

kuracafr ortakltklara Ttirkiye' de
yabanct tiP ttitiin iiretmek igin
destekleme hesabrndan kredi
verilmesi, bu Yoldan uretilecek

ekspertizlerin esas olacaflntn,

tiitunlerin destekleme hesabma satm

4-Tekel ve tticcann, YaPrak tutiin

ahnmast

ihtiyaglannr, Satrg merkezlerinde artrrmaya katrlarak saflayabileceklerinin'

Destekleme hesabmdan kargtlanmast

ve bu tiitiinlerin ahmsatrmrndan do!acak zararln

Ekici tiittin piyasalarmm desteklenmesi haklqnda 196 saYh Yasa
1961 ylnda ytiriirliife girmigtir. Bu
yasayla ekici t0ttin piyasalarrnr
desteklemek irzere devlet nam ve

hesabma liizum goriilen

Yl

ve

yerlerde alrnlar yapurmala ve alrnlar
iEin uygun goreceli miiesseselere
gorev vermeye Bakanlar lfumlu yetkili

krhnmrgtr. Bu gorev birkaE

yl

hariE

yasanm yurtirltrfe glrdili tarihten
gtiniimiize kadar arahkstz olarak her

yl

Erkarrlan Bakanlar Kurulu kararlan

ile Tekel'e verilmigtir.

Ti.itiinde destekleme hizmetlerinin,

ozellikle son diinemlerde 196
sayrh yasada belirtilen amaca
uygun olarak siirdiiriildiiiiinti
kabul etmekimkanszdr.

Bu yanhg uygulamalann

sonucu
olarak Tekel, son beg ylda gok uluslu

,i,:gt*n

&iirtxt

Ocak ay sonuna kadar Erkanlmast
taahhtt edilmigtir. Bu Eeligkinin
nedenini anlamak zor olmasa da
agrklamak bizim zorumuza gidiyor'
Ttirkiye' de Ttirk ti.itiintinUn
iiretimi, ig tiiketim ve ihracat talebi
ile uyumlu hale getirmeden bu
uyumun sapmalar olmadan si.irdiiriilmesi ve btittin ekici tiitiinlerinin
satry merkezlerinde agk artttrma

ile pazarlanmasr olana{t

Kogullar destekleme hizmetlerinin

ahmtanndaki yanlry uygulamalar ve
deste*leme tiitiinlerinin gok uluslu

ALIMIARI

destekleme altmlanna son verilmesi
ve bunu saflayacak yasamn 2001 ylt

kesinlikle imkansrzdr.

mlnl ekiciye odemeden tiittinleri
kendi depolartna tagtYamaYacaklanntn, Yasa ile teminat albna
DESTEKLEME

"Htikiimet programmda 196 SaYlt
Kanunun giiniin "$artlanna uygun
hale getirilmesi" ongoriildtifti halde'
ek niyet mektubunda "Ttitunde

uygulamasrna baglanmrEtlr. Bu
uygulamayr Destekleme kawamt

ve mantr!ryla ba!dagtrrmak

(4) TdTdNDE

gahgmalan tamamlanacakur.

safl anmadan destekleme altmlanna sonverilmesi ekiciler igin b0yiik
salancalar dofuracak son derece

S-Satrq merkezlerinden tiittin sahn
alanlann, aldrklarr t0ttinr.in bedelini
belli siirede odemek zorunda
olduklartnn, Ttitiin bedelinin tama-

ahnmastzorunludur.

Tiittinleri Satrg Piyasalannm Desteklenmesine dair Kanunun gtiniin
gartlanna uygun hale getirilmesi

Di!er taraftan

Destekleme

Eirketlere veya Tiirkiye' de onlar
adlna altm yaPan Eirketlere
sahlmaslndaki YanhE Yiintemler,

Tekel' in iiretti!i sigaralarln
kalitesini dtizeltmesini, yabanct
sigaralarla rekabet edebilmesini ve

% 100 TOrk tiitiinii ile iirettiii

sigaralann Pazar Paylnn korumaslnl olanaksz hale getirmektedir. Sigara tireticisi olan bir
kuruluqun, dtinyanrn higbir yerinde
destekleme ile giirevlendirilerek
boyle bir duruma mahkum edildifi

Bu nedenlerle,
destekleme g6revinin Tekel' den
ahnmastgerekir.
Ek niyet mektubunda, ti.ittinde
desteldeme ahmlanna son verecek
tirttn yasasrun 2001 Yh Ocak aY
sonuna kadar grkanlmasr taahhirt
edilmigtir. Halbuki bu konu ek niyet
meKubundan once 15 Kasrn 2000

giiriilmemiEtir.

tarih ve 24237 sayrh Resmi Gazetede

yayrnlanan "2001 Yrh Hi.ikiimet

programmda" agafrdaki gekilde yer
almqtr. Sayfa 198: "196 Sayrh Ekici

il{**gii::ir$iii::Sllii

'1:*8F;ss'1''

;ffie

yantrE

bir

uYgulama olacaktlr'

rslah edilerek bir miiddet daha
siirdiiriilmesinin zorunlu olduiunu
giistermektedir. Her qeye raimen'
Ek niyet mektubunda taahhi.it
edildili igin tiittinde destekleme
ahmlanna son verecek bir Yasa
gkanlmasr zorunlu g6riiliirse, bu
yasantn TB.M.M. de kabul ediliP
Cumhurbagkanlnca onandt!t
tarihte deSil, yukanda agrkladt{rmrz kogullarrn gergekleEece[i
tarihte ytirtirliiie girecefi hiikmii
yasadayer almahdr.

(5) rurdN OFiSi GENEL
mtintinltiG<i KURULMASI
Ulkemizde tiitiin tekelinin kaldrrrlmtg
olmasr nedeniyle ozel sektorle aynt
pazara hitap eden bir sigara iireticisi
olan, ekici ttittin piyasalarrndan kendi
ihtiyacr iEin ozel firmalarla rekabet

ederek yaprak ti.ittin sattn alan
Gkel' in 1177 Sayh Ttitiin ve Tutun
Tekeli Yasasr ile kendisine verilmiq
olan baa yetki ve gorevleri siirdilrmesi miimkiin def ildir.
KiT' Ierin sorunlartnt ve giiziim tine'

rilerini ele almak

amactYla

TUTUN EKSPERLERi
oeRrueGi

eULreNi

BaEbakan yardrmcrst baqkanlrgtnda yaprlan periyodik toplanh-

lardan sonuncusunda Tiitiin
ofisinin KiT harici bir yaprda
qekillendirilmesi kararlaqtrnlmrq.
difer taraftan 2001 yrh butqesine

Saun: lstemihanTAIAY

19.04.2001

Ki.rltiir Bakanr"

destekleme ahmlan igin Tekel' den

Ulkemizin bugun iginde bulundulu ekonomik srhntrlar ortadadtr. Duguk geliq
seviyesi ve yuksek igsizlik oranlna
sevryesi
oranrna sahip her ulke gibi ulkemizde de
Bakanhlrnrzrn biitEeden aldrgr payrn hedeflediliniz gahgmalara yetmeyecefine]

ayrr bir destekleme ofisi kurulmasr

inanrrrnrr
rz ancak,
anaalz
hr r
inanryoruz

Earhyla 180 trilyon TL. odenek

bu

crlzrnl:larrn
cAmi"r-aai
.'-k^*^'l--'srklntrlarrn,
somurgeci
yabancilarrn i---li^..1^iggalindenl

konulmuEtur. Hi-iki.rmete sunulmuE

bulunan Tekel' in yeniden

yaprlandrrrlmasl

ve

ozelleEtiril-

mesine dair yasa tasansrnda,
tuttinle ilgili gorev ve yetkilerin "
Ttitrin Kurumu" adlyla kurulacak
ayrr bir genel mtidiirlii{e verilmesi
ongoriilmi.iEtiir.
Bu durum goz onunde tutularak Turk

tirtunu ve yabanct tutun uretim
alanlarrnrn belirlenmesi T0ttin
uretiminin planlanmasl ve kota
uygulamalarr futrmah satry merkezlerinin kurulmasr ve yonetimi Artrrmah satrg iqlemlerinin yurutulmesi bu
merkezlerde ahcrsr qrkmayan ttitrinlerin satrn ahnmasr, bu suretle satm
ahnan ttitunlerin iglenmesi veya iglet-

ini de tehdit eden Eokuluslu girketlerle girilecek her tiirlii iligkinin milli gkarlan-l

n Bakanrm; Hata olarak gordiigumuz, TB.M.M. nin Philip Morris'e restor€
karannr bu aErhqa katrlmayarak telafi edeceginize ve hig olmazsa b
reklam yapmalarrna frrsat vermeyeceginize inanryoruz.

: :'I FbirukrcdlPil\AR

Ttittin Eksperleri Dernegi
Yonetim KuruluBaqkanr

tirilmesi, bu tutunlerin satlgl
Sigara fabrikalarrnrn denetimi, gibi

hizmetlerin, AB standartlarrna
uygun olarak ytiriitillmesini
saf layabilmek igin Tekel'den

DAI\IQTAY IDARI
DAVA DAJRELERi

GENEL KURULU BAEKANLIEINA
Ozgun OK.IEN

allnarak bu amagla yaprlandrrrlacak

ayrr bir Genel Miidiirliifre (Ttitiin
Ofisi veya Tiitiln Kurumu Genel

Mi.idi.irliiiii) verilmeli,

Tekel
yeniden yapllandrnhrken bu konu

rincelikle ve siiratle gcizi.ime
ba!lanmahdrr.Tutun Ofisi Genel

Mudurlug| olarak yeniden yaprlan-

drnldrgr takdirde Tekel Cenel
Mudurliigi.inun Yaprak Ttittin iEletmeleri ve Ticareti Milessesesinin bu
grinku kadrosu, bu kadronun bilgi
birikimi ve deneyimi, ek bir mali
kulfete gerek kalmadan bu hizmetleri
yurtitmeye yeterlidir.
Bu suretle gerEeklegtirilecek yeniden

yaprlandrrmada mevcut tegkilatrn
yeni ihtiyaElara gore revize edilmesi,

gereksiz kadrolarrn kaldrrrlmasr,
ihtiyaE fazlasr gaynmenkullerin ve
yaprak trittin igletme unitelerinin
tasfiyesi suretiyle onemli bir tasarruf
sa$lanmasl mumkun olacaktrr.

:

: 1 1. Daire
E.2004/5627

verildiyse mahiyeti haklcnda dilekgemiz
alhna qerh verilmesini az ve talep ederiM. DESTEKLEIVIE HIZMET (JCNETI
DAGILIVI KOMISYO N BASKAI'IUCINA
tlE ZZ.OZ.ZOO1 gun ve 2475 sayilr yaamz. Kocaeli Yaprak Tiitiin iqletme Mudtirltigu Muhendisi Kamil YAVUZ
tarafindan 1999112563 sayh tutun desteldeme karanrun 8/2 maddesinin iptali

avacr Kamil YAVUZ tarafrndan.

talebiyle Danrgtay 1 1. Dairesinde

01.04.1999 giinlu, Resmi Gazetede yaymlanarak yururliige giren 05.03.1999
gun ve 99/72563 sayh Bakanlar l{urulu
Karannrn Destekleme Hizmet dcreti

200015627 esasa kayden aglan dava
sonunda verilen iptal karannn Bagba-

Odemesi Baghkh 8. maddesinin 2. filaa-

srndaki yaprlacak odemenin, odeme
tarihinde hak sahiplerinin net ayhk ucretlerinin iki kah tutaffr agmayacafrra iligkin

blumun iptali talebile Dangtay 11.
Dairesinin 2000,8627 esasnda Bagbakanhk aleyhinde agilan davada verilen

anlan Dairenin 06.12.2000 giin ve
K:20N:4M3 sayl iptal karan. idaremiz
tarafrndan ytrri.rtmenin durdurulnasr
talepli olarak temyiz edilmqtir.

Temyz aqamasndaki yurufnenin durdurulrnasr talebimiz hakicnda Cenel li-rrulunuzca bir karar verilip verilrnediginin,

kanhk Hukuk Mtigavirligi tarafindan
yiirutmenin durdurulmasr talepli olarak

temy2 edildifi, Danrgtay ldari Dava
Daireleri Genel Kurulunca yaprlan
incelemelerde 02.03.2001 giin ve

sayl yurutmenin durdurulmasr kararr verildigi kararrn imza
200196E,

apmasnda oldugu Bagbakanlk Hukr"rk
Migavirligince bildfilrnigff.Kamil YAVUZ
tarafindan fark Crdeme bulunulmasr talep
edildiginden yaililz eki Bagbakanlk
Hukuk M0gavirligi yaasr dikkate alnarak

adi gegenh talebinin cevaplandrnlmasr
yurufnenin durdurulrnasr karan temin
edildiglnde aynca gonderilecefi hususunda bilgi edinilmesini az ederim.

rtrnix

EKSPERLERi

oenxeGi
e0LTExi
biriktirme aidatlanm odemeye bagladrldan

iEin birikintileri 2000

yh

bitgesine ait

gelirlerden nemalandrnlrnadan, odenmig
oldugu haliyle dondurulrnugtur. Bu eski
uyelerimiz gegmige aitborglannt ve bundan
sonraki biriktirme aidatlanru odemeleri halinde valdmzdak birikntileri 2001 yI butgesindeki gelirlerden nemalandnlacaktrr.
2001 yh igerisinde de geEmige ait borglanru odemeyen eski uyelerimiz ile ilgili
olarak Valaf Senedimizin uyeler ile ilgili

huktimleri

duzenleyen 7,8,9,1'O,

11,12,13,1.4 iincii maddeleri igletilerek
uyeliklerine son verilecek ve bu uyelerimizin

vakfrmrzdaki birikintileri

TdTdN EKSPERLERI VAKFI
voxedm K{rRQLu
Delerli Meslektaglanmz;
24.06.2000 tarihli Tutun Eksperleri Valdr
Genel Krrulunda gorev verdiginiz Yonetim
I{r-rrulumwca o tarihten bu gune kadar:
364 uyenin geriye donuk olarak birilnr\
aidat borglan tesPit edilerek: tahsil

edilmesi iEin tum uyelerin kadro

merkezlerine ve kendilerine ulaStlrruChr.
Uyelerimizin kadro merkezlerine verdikleri
dilekgeleri sonucunda 272 uyerrw atdat
borglarrm tamamen odemiglerdir. Bu
uyelerden yaklagrk 3 milyar lira birikmig
aidat borcu tahsil edilmiEtir.

24.06.2000 tarihi itibanyla mevcut 364
uyeden 2 kiqinin vefat etmesi; 8 kiginin
tryelikten istifa talebinde bulunmasr; 4
uyenin emeldi olmast; 5 uyenin serbest
Ealqryor olmas, adreslerine ulaqrlamamasr
ve aidatlannt odememeleri; 5 uyenin gifai

olarak valcf nyelig'urde kalmak isteme-

diklerini beyanla borE

ve

aidatlarrnr

odememeleri; sebepleriyle toplam 24 uye
Oyelil<ten dugtirillmt ghlr.
istifa ve aynlma talebinde bulunan uyelere

Vakrf Senedi'nin iiyeler

ile

ilgili

7,8,9,10,11,1,2,13,14'unctr maddelerindeki h0kurnler okunarak; VaKa yeniden iyelik igin baqvurmalan halinde,
iiyelige kabullerinin bagrruru tarihindeki
girig aidatrm odemeleri halinde; ikinci defa
valcf uyeliginden ayrrlanlann ise ancakValaf
Genel lfurulunun karart ile uyelige kabullerinin mumkirn olacalr hatrrlatrlmrgtu:

de

Vakrf

edilmigtir.

Tutiin Eksperleri Valdmz

24.03.2ittarihinde Mali Qenel ldrrulunu yaPmqi
2000 yI bilanEosuna gore bu giine kaa:'

VaKrmza ortalama 15,5 milYon --:
yatrrrug olan Oyelerimizin iEerideki parala-

3,78 kat nemalanarak 58,7 milyon lira".-.
Bu nedenle 2001 yI igerisinc':

ulagmrghr,

Valdmza uye olacak meslektaglanmrzn 6'milyon lira tiyelige girig aidatrm ug taksit,:

yatrrmalan halinde uyelikleri kabi
edilecektir. Uyelerin aidat birikintilerini
nemalanmast, $rketlerimizin gelirleri t't
toplanacak bagglar sebebile artacak ola:
Valdmz md varhfndaki artg goz on0ne

Senedimizin 33.madde B bendi 4. fikasr
usulunce irad kaydedilecektir. Geriye donuk aidat borcunu hentle odemeyen 92
tyeye 2000 yh igerisinde gegici gorevler ile
gahgryor olmalan sebebiyle ulaglamamtg
olabilecefi gerekgesile; 2001 yh igerisinde
tekar ulagrlmaya Eahglmasl ve aidat
borElanmn tahsil edilmeye gahgrlmasr ka-

ahndfrnda; 0yelige giriq aidat mikta:
artacalrndan; 2001 yhnda uye olmayar
meslektaglanmmn 2O02 ve daha sonralc
yllarda Valdmza Oye olmalarrmn zorlaqacalr gergelini hatrlatmak zorundayz.
12 Kasrm 1999 tarihli Dtzce Depreminde

rarlagtnlmr$r. Bu arkadaglanmzn geriye
doni.rk aidat borqlanru bh qekilde Hazjran
2001 ay sonuna l<adar Valdmua ode*

OZKASAPOCLU ve Kadir ACAR'a; Vak'
Yonetim Krulunun 24.12.1999 Iarh ve 3:
-rdr karan ih bir defaya rnalsus

rnemderi inlinde radikled dii+iritieceldir.

Valdrmea heniz irye
taglarrnEa

24.6.2ffi

dmaFn

meslek-

tarihli Cenel

ttrul

bpfanumndan sonra ulagrlaralq bu arkada$anmzdan bu giune kadar 118 kiginin
valdrmrza i.rye olrnalan sallanmrqbr.

Valdmza yeni iiye olan meslektaglanmzdan 24.06.2000 tarihli Valaf Genel l(trulunda Yonetim Krrulumuza verilen gorev
gerefi; 25milyon lira Girig Ba$rgr ve 5
milyon lira 2000 yh Biriktirme Aidah ahn-

afrr derecede hasar gordiig,
tespit edilen iiyelerimizden Meti:
evlerinin

2fl *-

milyon lira odenmesi kararlagtrnla-

kar?Iks'z nakdi Tabi Afet Yardrrru 2000 ';''
btrtqemizden 6denmi$ir,

Vakrf Yonetim Kurulumuz 2000

>'

igerisinde 1999 yh sonuna kadar ki doneme ait valdmran teftigini yapilrmqtr.
Yonetim l(urulumuzca; vakrf iryelerimizgirig aidatlanmn ve biriktirme aidaflanru:

bankalarda nemalandrrrlma$ sonucunc:
artan gelirin Valcf Senedimiz hukumlerir'

deki kurulug amaglan ve

uYelerimiz:

masr kararlagtrnlmqilr,

grkarlan dogrultusunda daha faydah gekilde

Yeni iyelerimizden 118 kiginin 30 milyon
lira tutanndaki grrig bagrgr ve biriktirme
aidatrm iki veya ug taksit halinde odemeleri
sonucunda 3 milyar 500 milyon lira gelir

delerlendirilmesi karan.ahnmqtr,
Bu amaEla oncelikle; Izmir Ticaret Odas

elde edilmigtir. 31.2.2OOO tarihi itibanyla;
42 TL.
olan Donen Varhldar ile Demirbaglann
olugturdulu 1.112.259.750 TL. dege-

Kasa ve bankalardaki

17

.890.7 87

.7

rindeki Duran Varhklanmnn olugturduiu
19.003.M7.492 TL. degerindeki Aktif Varhldar Toplarmmzdan: 68 esk uyenin ya$dgl 180 milyon lira ve 38 yeni uyenin yabr&gl220 milyon lira. toplam 40O milyon lira

dtiguldtikten sonra kalan 18.ffi3.M7.492
TLrun valdrmrza guiq bag5 ve biriktirme
aidah borcu olrnayan 317 iryemize boliinmesi sonucunda bu 317 uyemizin kigi ba-

tarafindan 22.09.2000 tarihinde tesci
editen Td"rA$ siGoRTA ACENTELIGI

rEMiZilT HiZMETLERI TURIZIVI GIDA
ixgnnr enzememn SANS oYUNLARI
AKARYAKIT SANAYii TICARET
ANoNiM qiRKETi l(rrulmuqtur. Sizler
adrna 15 milfar odenmig sermaye ile
kunrlan bu Anonim $irketimu; adnda yaalt
her dalda ig yapmaya tam yetkilidir. Ancak

bu igleri bagarabilmesi igin

sermayeye

ihtiyag oldugu ortadadrr. Sermayemiz
oldukga oncelilde ganyan bayiligi ve qans
oyunlan ile ingaat sektor0nden baglamak

bu ig kollannda faaliyet
ve vakftmtztn gelirlerini

uzere butun

gostermeyi

anda 75,5 milyon lira olan valfimzdaki

arttlrmayl d0giinmekteyiz. Anonim
$irketimizin kurulugu ile

aidatr

birikntilerinin Valdagtk olarak 58,7 milyon
liraya yukseldigi ve yaklagk olarak her bir

borElanm odemedikleri ve 38 uyemiz 2000
yh bOtgesi sonrasrnda girig aidatrve

uyemizin birikintisinin 2000

btitEesi

841.982.000.- TL tutmuqtur. 10.000 hisse

sonucuna gore 3,78 kat nemalandg tespit

ile kurulmug olan Anonim $rketimizin

Baz 0yelerimiz hentrz biriktirme

:rrri:':lt.,t::,::i

y'l

mi.igavirlik, ilan

ilgili

noter tasdih

ve tescil masraflarr
[=

TUTUN EKsPERLER|

oenrueGi

eurreHi
9.996 hissesi Vald-mrzn tuzel kigiligine

aittir. Anonim $irket-terin kurulusunu

dtzenleyen Ticaret Kanunu huhinrleri
geregince en

az 5 k$ ile krrulabilen A$.
dort adet on binde bir

kuruculanrun

hisseleri ise Seher I.IALCI, Necla CAK,ivlAK.
Fazilet YORDE/VI ve Fatma fOnf_fL isimtt

gerEek kigilere aittin Anonim Sirketimiz
9996 hisse ile temsil editen valdmrzn
Genel l(rrulveYonetim Ifurulu kararlan ile
yonetilecektir:

Aynca A.$. krrulug

Ana
Sozlegmesinde yer alan bir madde ae, Valaf
hisselerinin higbir surefte % 60 rr alhrn
diiErirulemeyecegi hulcnri yer almaktadr

Anonim $irketimizi lerduktan sonm Ak
Sigorta, Anadolu Sigorta, Grineg S&lsta

rc

Axa Oyak Sigorta ile

gor0Emelere

baglanmrg ; girketimize A

)r*if

tpi

ac€rh_

lik belgesialnmaya EahFhnS, AE

qfl<

dqndaki diger sitorta $t*derirl, dst
bilflendirmeleri rigerta acenelil ahna
iglemlerimizi gecitdirmE \€ zarnan lcayhrna

sebepolmugur
Axa qak Sigorta Ege Bolge Mridtuhi_
g0nun yalan il@eri ve dofru bilgilen_
dirmeleri sonucu; sigortacrhk iglemterinin
KDV den muaf oldugunu ogrendik.
Anonim $rket igerisindeki difer faaliyet
dallanndan dolay ikinci bir vergilendirmeye
sebep olmamak amaq ile sadece sisorta_
crhk iglernlerini ytinitmek igin ayn bir
Limited $irket kun:lmasr karan alnrn$hr.
lzmir llcaret Odasr tarafindan 05.12.2000

tarihinde tescil edilen T(hdNCdtIR
sicoRTA ARAcTLTK Hizmslsg
LiMifeO giRKETi tturulmugrur 10 miltiar
lira sermayesinin 3 milyar lirasr odenmis
olup, 7 milyar lirasr da 2001 yh iEerisinde
odenecektir, Limited $irketimizin Immlusu
ile ilgili noter tasdik mugavirlik, ilan ve tescil
masraflan 358,533.000.- TL h-rtmustur.

Ttitunculer Sigorta fuacrhk Hizmetleri
Ltd.gti.hin % 90 hissesi T0hin Eksperleri

Valdna; %10 hissesi ise yne vakfimz

tarafrndan kurulan TUTA$ Anonim

$irketimize aittir. Sonug olarakT0tfu-rcd,ler
Sgortann yapacagr iglerden elde edilecek
gelirler tamamen Tritiin Eksperleri Valdna

delerli iiyelerimize ait olacaktrr.
$u anda Tiitunc0ler Sigorta; dii,nyarun en
ve siz

guvenilir sigorta girkeflerinden biri olan Axa

Oyak Sigortarun A tipi yetkili acentesidir:
Trim valdmz 0yelerine otomobil kasko
sigortalannda % 30 arag goklufu indirimi,
egy.a ve konut poligelerinde ise % 10 grup
indirimi hakla alrrmrgtu Aym indirim oran_
lanru Tekel Qalganlanna da ahnmasr igin
girigimlerimiz devam etnel<tedir.

SiSgt

acentelili yetkimizin onalandfr
ocak 2001 ay ortasrndan bu girne kadar

yaldagk olarak 20 nflJEr liral,k ig cirosu
gergeldegirilmf drp, hr ig hacminden net
kanmz )alda$< darak 2 milyar liradn yrl

sonuna ledar

katlslan

ih

Uin valfrnz

rjyelerinin

Sgortaoil< alarundaki

iE

hacmimni 60 rrrlg hrya; net lcanmrz ise
mitpr nrya yfemeyi tre*nboruz
Anonim $itdirft i€ Limitd grketimizi
0

lurarken

hlc*i anr*ftk ger€i igfri

merkezi olarak adres gostermemiz
gerdd;prfu ?F * pr. kidarnamz ve

mrydarn ldilrnilrE

ba$arglgta g1erdsft hilrn#a *bep ohca@rdan en
andan donarik arr l'r g|rfnful ne* bir
gddde gstrE l€dc lTtn E$perleri
Derne!fu&el bir b6lfimtui0 rnevcut

y6netim ile anlaEarak ve konbata

baghr* ki&nry! ugm hld&

gu

anda faa[pdeimizi TuUrn E<sperleri
Dernegin& fle ayrr adese srrdrrrndc
teya. fbkfunua ve $irladerimize w sahffii

)apmay kabul eden geEmig ve mevcut

dernek yoneticilerimize anlayglanndan
dolay sizler adrna tegekktir ediyoruz.
Ancak profesyonel anlamda ticaret yapabilmek igin piyasa ktrallanna uygun
hareket etmek gerekmektedin Sizler de hak
verirsiniz ki aym bina iEerisinde demek,
valaf gibi sosyal iglevli tegkilatlar ile kar
amagh ticari igletmenin birlikte yunimesi
imkanszdu Bu nedenle en lasa stirede bir
bina kiralayarak veya gticiirrnuz yettiginde
satn alarak ticari iglefinelerimizi bu yere
tagrnak uygun bir dawanrg olacakbr.

$irketlerimizin iglerini daha ciddiyetle
ytirtitebilrnek amacryla bir rnasa, tiE kolhr(

iki ewak dolabr demirbag olarak satn

alnrmgUr. Yne valdmzn ve girketlerimizin
0yelerive ig sahipleri ile daha kolayirtibatru

sallamak amaq ile iki ayn telefon hath
abonelili alnnlg; bir adet DEC tipi telefon

makinesi satrn alrrmq ve demefimizin
kr.rllanmak tLere verdiji faks makinesinden
istifade edilmektedir, Yazgmalanmrzn, bilgi

bankasr ga}gmalanmran ve sigortaohk
iglemlerimizin yaprlabilmesi igin bir milyar
liraya bir bilgisayar ve yaa makinesi satn
almrmghr.

2000 yh igerisinde muhtelif mnhkalardan:

Vakrf Senedimizin Vakfrn Gelirlerini

dtizenleyen 33.madde B bendi 2. fikasna
kisiler
tarafindan Valdmua54T .850.0O0 TL bigg

uygun olarak, gergek ve ti.izel

ve yardrm yaprlmqhn Siz deferli uyeterimizin olay sahiplenmeniz halhde; Valcf
Senedimizin 33. maddesinde kayth Valdn
Gelirlerini diizenleyen B bendi 1,2,3 tincii

fikalannda lcyrtl faaliyet
sonucurda 2m1 yrt

b@, prdm

re

i$e+nter

vdfrnza

ve hali5re* gehi damk 15

milyar lirarun gelrnesini hedefl emel<teyiz.
2001 yL igerisinde aynca 9 milyar lira aidat
geliri beldenmektedin Mevcut mal varlildan

ile birlikte 2001 yh sonunda mal varhkla_
nmlan ve gelirlerimizin toplamrun 45 mil_
yar liraya ulagacafrm tahmin etmekteviz.

$rkeflerimizin tarutrmr, valdmzn mevcut

tiyelerimize

ve

r"iye olmayan meslek_

taglanmza anlatrlmasr amacr ile ocak 2001
ay iEerisinde Samsun, Bafra, Tokat, Erbaa

ve Tagovala Yonetim lfurulumuzdan bir

grup arkadagrmz giderek; 30 kadar mes_
lektagrruz valdmza riye olmaya; 0ye aidat
borcunu odemeyen bir lcsrn tiyemizi bor_

cunu ddemeye; bir Eok meslektasrnrz
kendi otornobil ve evlerinin sigortalannr
)apturna1r4 Ewrelerinden gelecek sigorta

taleplerini Eirketimize y6nlendirme_
1e,g\nkhn yerlerde gerEek ve hzel kisiler
tamfrndan valdmza yaprlmak istenen ivni
ve nakdi yardrmlan valcf genel merkezirrLe
kanalize efrneye ilma edilmislerdix,

Bu amag ile mart ay igerisinde Akhisaq
Srndngr ve Bahkesir'deki meslekta$lanmz
yonetim kurulumuzdan bir grup irkadagnnz tarafindan ziyaret edilmislerdix, yine
bu amaElar ite ontirntudeki gfierde Aydrn, Mufla, Denizli, Adana, Antal<ya, Adryi_
man, Diarbalqn Batrnan, Biflis ve Mus'a
seyahat dizenlenmesi drJgun0lmektedir,

24.06.2000 tarihli Genel ltrrulumuzun
uygulanmasru kabul ettigi Tiitun Eksper_
leri Vald Gdnullu Tasamrlve yardrmlaima
Sandrg, Ana Statiisii (YONEIIVIELiKLER)

ne gdre valfimE riyelerine

gelirlerimiz

orannda ve Yonehnelikte belirtilen sure ve
Eartlarda ;Dofal Afet yardrner, l{onut Kre_
disi, Dtifiin Yardml ve Kredisi, Genel ihti_
yag Kredisi, Emeldilik ikamiyesi, Olum yar_
drrm, Valaftan Aynlacaklann Alacaklanrun
Odenmesi, Burs Verilmesi Hedeflerimizi
gerEeklegtirmel dtgti'n mekteyiz.Gelirlerin
pafagtrnlmasndaki hedefimiz; her tiyemi_
zin birikintisi ve katlcsr oranrrda gelirlerden
pay almasru sallamakhr, Uzun vadedeki
hedefimiz ise; valdmz tiyelerinin kurum_
lanndan emekli olmalan halinde alacaklan
ikamiyeden daha fazla bir ikamiyeyi
riyelerimize odemektir,

Bu duygu ve diiEtirnceler ile iiye olrnayan
meslektaglanma valfrmrza tiye olrnaya

ikna etmenizi; kendinize ve yalan
ait i{ potansiyelini Eirketle_

gevrenize

dmize yiinlenfrnrenizi; aidat, yardun,
baglg \resafu gdftlqin toplanmasurda
torye|dn gaba sarf ehnenizi: olumlu

i:terimte destd( vermenizi; eksik ve
lnrsrtrfu tnlle*mizde olumlu ve yapcr
eleEtirilednizi beHer;
Hepinizi saygl ile selamlryoruz.

rw0r

erspeRl-eRi
oenneGi
e0LreHi
Tanm reformunun iEeriline Uatogmtzaa
ilk once cazip 6neriler gibi g6runmelCedir
Ancak 0lkemizdeki tanm selC6r0nun
demografik yaplst, tanma agk alanlann

ekolojik yaprlarr nedeniyle bolgeler arast
gelir farkhhlr daha da artmrgtlr. Thrtmsanayi entegrasyonu yeterli dtizeyde
saflanamamlg, tarlmsal sanayi yatrnmlan

mekanizasyon koEullarr dikkate

ifadelerine

topo!rafik YaPtsl ve tartmsal

ahndrjnda, ileri stirtilen 6nerilerin lssa

s0rede uygulanabilirliIi mitmkfin

gdr0lmemektedir. Tanm politikalan arulq
asal aktorleri ABD ve AB olan DTO

anlagmalarr Eergevesinde yonlendirilmekte, bu politikalann olugmasrtda

etkileri bulunmayan i.ilkelere,'bu

politikalara u)rmak" rol0 verilmelrtedir.
l{uqkusuz bu politikalar, onlara uyacak
Eevre Olkelerin grkarrna defiil, onlan
olugturan aKorlerin grkarlarrna hizmet

eder niteliktedir. (GunaYdrn, 40)
Ozellegtirme ve "Sosyal Devlet" Uyumu
Devletimizin yaprsr Anayasamrzda ifade
edilirken "demolaatik, laik, sosyal, hukuk

devleti" geklindetanrmlanmaktadrr.

Ne

kadar demokratik, laik ve hukuk devleti
oldulumuz her gtin yaganan geliqmelerle
ortaya Erlanaktadr. Biraz sosyal yanlmz
vardr, gimdi bu gdi$rnelerle o da sadece
metinlerde kalacaktrr- Bu

Nisan 2001
Ta'mda ozellestirmed";

yonryle Ullcrnizin YaPs lle tanrru
Orfrgnernete&. hr zrf$ 1iHt igit
birinin dlerine uyaurunna gerd(mektedir. SaYn CumhurbaEkammz
Ahmet Necdet Seze4 DtinYa Bankast

#;;;ili;";

onceleri biraz garip kargrlamrdr. Zaten
tanm ozel mulkiyet sahibi Eiftgiler eliyle
yurutiilmtiyor mu ki, bu sahada
ozellegtirme olsun? Sanrnm artrk herkes,

tarrmda ozelleqtirme deyince bununla
t0t0n, gekerpancarl, Eay, ksmen uztm v.b

irtinlerin satrn ahndrlr TMO

gibi

kedilerinin agrlmasl iEin gelen Tanm Satrg

ile ilgili yasayr onaylarken,
Bagbakana yazdrfii ve kamuoYuna

Birlikleri

yanslyan mektubunda, "tartmsal
desteklerin ulke kogullarr dikkate
alnmadan kaldlrdmasrnln tilkeyi aqhga
suriikleyebilece$i" ifadesini kullanmrgtrr.(Suigmez,34-35) SaYtn

kuruluglann amaglandr!rnr biliyor-

Cumhurbagkanl tarlmln dolayrsryla

dur.Ashnda tanmda ozellegtirme sureci,
iilke gereksinimleri nedeniyle g0ndeme

tadrr, ancak yiirutme organr bu endigeyi

gelmiE degil, ABD ve

AB

i.ilkelerinin

tanmsal 0runlerine yeni, bakir ve geligen

pazarlar bulma kaYgllarrndan
kaynaklanmaktadrr. Bu dayatmalar Eegifli
iilkelere Yaprsal Uyum P.rogramlan adl

ulkenin gelecefinden endiEe duymakpaylagmamaktadrr. Yoksa agrlacak

krediler iilke ve ulke insantntn
gelece!inden daha mr onemlidir?
Tanmsal Uretim Tablomuz lanm ve
Koyigleri Bakanhlr tarafindan Mays

Anadolu'da yaygrnlagtrrrlamamtgtlr."

yer verilmektedir. Devlet
deste$inden tamamen yoksun brraklan

tanm sektor0n0 olugturan tireticiler
bulunduklan krrsal bolgelerde bagka
gegim kaynagr olmadrlr igin buralan terk
etrnek zorunda kalacaktrr. Uretimden
kopan Eiftgilerimiz di!er sekt6rlerde
i*ihdam olana{r bulamasalar bile tekar
tarlalanna donemeyeceklerdir. Bu stirecin
ad dqa tam balrmhhk ve aglk tehlikesini
kabullenmedir. BirkaE yl oncesine kadar
Olkemizin tanmsal potansiyeli hakkrnda'
"tanmda kendine yeten ender ulkelerden
biri" die soz edilirdi. BirkaE yl sonra da

sanlnm Afrika llkeleri gibi temel gtda
maddelerinde bile drg tilkelere el agmak
zorunda kalacafz.Aynca alt yapst son
derece bozuk ve Yetersiz, finans ve

teknolojiyi yeterince la'rllanamayan, girdi
maliyetlerinin surekli yiikseldi(1i, pazar-

lama mekanizmalannda gok btYttk

sorunlar olan tanm sektortrnden kamuyrt
gt6d-dk Uretici ile serrnaysyi baS baSa
Ur*nec mf ti tarrn selrtoru YaPs ife

gda gtigrltri hedelerndt oHd

d€ildr.Bu$trr d0n:ada tanm sekt6r0nde
liberallegme politikalannda 6ncriluk eder
0lkelerin, bu kuwetli yaprya ulaqmak igir

her turlir mekanizmay kullanarak tanr:'

sektortine kamusal destek verdiklen
yaprsl deligmekle birlikte bu destekler
halen de strrdtird0kleri goz ardt edilemez
(Giinaydrn, 40) Tarlmr destekten yoksur
brrakan politikalarln etkileri, yalnzca h:
sekt6ri.in gokiigu ile srnrrh kalmayacak
tiirn
Eok boyutlu olarak sosyo-ekonomik
Tutunde
gosterecektir.
alanlarda kendini

Kota Esaslan 80'li yllardan bu

teknolojik ve Yonetsel
ve

pazarlamasr devlet tekelinder'

Bu suregte ozel sektot
% S5-90 oranlarrnda itha

altrnda, Diinya ticaret Orgut0 (DTO)'

Erkanlmlqtrr.

D0nya Bankasr (IBRD), Uluslararasr Para
Fonu (IMF) ve Birlegmiq Milletler'in diler
gegitli ;kuruluglarr tarafindan, bu 6rg0tlere

Destekleme Politikalan" baEhld lctap'

tarafindan

s.30'da: Tanmsal Oretimde kendine

yon veren iilkelerin uzun soluklu
menfA'atleri dolrultusunda giindeme
getirilmektedir. (SuiEmez, 33) ABD ve AB
iilkelerinin tartmsal iiriin itoklanna yeni
pazarlar bulunmasr, oncelikle ulusal

pazarlardaki yerli tiretimin klsllmastnt
gereldirmektedir. Ulusal tanm uretiminin
krsrlmasr igin gerekli tedbirler tartm
reformu adr altrnda formule ediln'fektedir.

tiiir:iriiir:i$tfll:l:ttt::ii::i

taft$lr

hale gehnig, 6zellikle son

yllarda tanmsal urun ithalah onemli
olgiide artrru.Shr. Tanmsal iiretimde ve
tanmsal iiriin ihracattnda mevcut
potansiyel kullamlamad$ iEin ilretim ve

ihracat azalrnrgtrr. Uretici gelirlerinde
istikrarszhk yarahlmrg, tanmsal iirun
faaliyeti cazip bir gegim alaru olmaktan
grkmrqtrr. QiftEilerin gelir da!tltmt
duzeleceline bozulmug, bolgelerin farkh

ffi

alanda

geligtirilmesine gereken ozen gosterilmemigtir. Bunun yanrnda sigara tiretim

2000'de yayrnlanan'T0rkiye'de Tanmsal

yeterlilik

yana

g0dOlen politikalarla, sigara sanayimizin

tiittnlerden olugan Amerikan bleno
harmanlarla yaprlan sigaralar, albenig

olan ambalajlarda dolayh reklam

ve

ozendirme araglar$a, cazip kogullarda

piyasantn

en ucra Yerlerine kadar

ulagtrrrlarak tiiketiciye

arz

edilmigtir-

Zamanla iE piyasada tuketilen sigaralarda
yerli t0tiin kullanma oranl %4}'laralada
gerilemigtir. T0ketim alam daralan gark
tipi tiitunlerin uretiminin de krsrtlanmag
igin 90'h yllardan bu yana toptancr bir

''

''d

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BULTENi

ile kota uygulamasr

hrhm uetimi ulkemizde bir aile ziraati

yaprlmaktadrr. Ancak kota uygulanmadan

sorumlulufu en

once t0t0n ureten yoreler igin attematif
ekonomik faaliyetler konusunda aynnbl

qeldinde surd0ruldtigunden, ailenin bir
kez burdan kopmasr durumunda bir
muddet sonra t0tun riretimine geri

ki sorumlulufu en az olana en

Eahgma ve analizlerin yaprlmasr gereldi ve

donmesi miimkun gorulmemektedir.

hesaplama

zorunlu gorulmektedir.Bu kapsamda
oncelikle tutun yetigtiren bolgebrin d@l
kaynaklarrnrn nasrl kullantdg ve nasrl
kullanrlmasr gerektigi mevcut ve
ekonomik kaynaklann ara5Unlarak nasrl

ve ne gekilde kullanrlabileceginin
tespitinin yaprlmasr gerekmektedir.

Bunlarrn yamnda bolgelerin ekolojik ve
iklim kogullanna uygun alternatif tarrm

irrunlerinin etkin bir aragtrrma ile
belirlenerek ulke ekonomisine yaratacaklan katla ile do!ru orantill olarak, fiyat
polidkalarr
tutun ureticilerinin herhangi bir zorlanmaya maruz brrakrlmadan

ile

bu rirunlere yonelmelerinin sallanmasl
gerekmektedir. (Grilea 172-175)Ttitun
Sektor0nun Ozellegmesi Tekel'in
ozellegtirilmesi ile tarih tekerrtir edecektir.
Cumhuriyet oncesi T[rk t0tun tireticisinin
kanrnr emen, 60 bin yurttagtmzln canlna
kyan "reji donemi" tarih kitaplarrnrn
sayfalarrnda kaybolmak uzere kaydedilen
bir olay mrdrr? Yeni kurulan Cumhuriyet

Hrikumetinin ilk icraatlerinden biri "reji
idaresine" son vermek olmugtur. Bu
yanlryIga ulke bajrmsrzhlrnrn akabinde
dur diyen Ata'larrmz hayatta olsalardr

bugin yapllmak istenenlerin adrnl acaba
nasr ifade ederlerdi (Karaahmetollu, 2)?
Sozlegmeli Tarrm ve Tut0n Tirrkiye'de

sozlegmeli tarrm, sozlegmesel iligkiler
gergevesinde degil, taahhut bazrnda

yurut0lmektedir. Sozlegmede sanayi
lehine geligen iliEki bile yeterli
g6rulmeyerek, tireticinin imzaladr!r
senetler ve taahhutnameler ile somuru

gekline donugmug bir uretim
yaptrnlmakta, yararlann sanayiciye, olasl

Qunk{i ttthin tanmr bu yon0yle bilgi, ozen

ve deneyim istemektedir. Bu da ancak

uretimde srireklilikle elde edilebilir.

Earparak kara kara drig0ndii!0m02 kadar,

topraklarda gerEeklegtirilmektedir. Emek

yolun bir tarrm gekli olan tutun ziraatinden 7-8 dekar arazide gergeklegtirilen
t0tun uretimi ile bir ailenin geEimi
sa!lanabilmektedir. Dolayrsryla t0tun
uretiminin yaprldr$r, sulama imkanr krsrth
olan bu olEOde bir alandan, diler tarrmsal

ur0nlerden hiEbiri ile bir ailenin geEimi
sallanacak duzeyde gelir elde etme
olana$r bulunmamaktadrr. SonuE

Ulkemizde tarrmla geginenlerin 0lke
nufusuna oram To 35 civanndadrr. Bu

%4, AB' de %1O dolaylaBir yerinden tarrm kesiminin

ve hedefimiz olmahdrr. Bu

makalede

somut oneriler ortaya konmadr. Ancak
bundan sonraki makalemizin konusunu,
tut0n sektorunun butrinctil olarak rslahrna
yonelik oneriler oluEturacakttr.
Kaynakga

oran; ABD'de

Guler, Sevtap, Turkiye Ttitunctilulune
Genel Bir BakrE: Ege Bolgesinde Ttitun

oranlnln dtiEiiriilmesinin

kagrnrlmazhlr

ortadadrr. Buna, ulkenin iEinde bulundu$u ekonomik darbofaan agrlmasr igin

uluslar arasr orgritlerin verecekleri
kredilere karErhk tarrmda destelin
kaldrrrlmasr talepleri eklenince, hulaimetler radikal kararlar almaya zorlanmaktadr. lhnmda destelin Eekilmesi ile
bu sektorde Eahganlann en aTrndan

2/3'nn kentlere gog ederek sanayi

ve

hizmetler sektorirnde Ealrgmalarr
hesaplanmaktadrr. Ancak sanayi ve
hizmetler sektor0nde

de

emekleme

fuzrnrn Planlanma Olanaklarr, Tuttin
Eksperleri Derneli, izmir 1 999.
G0naydrn, Gokhan, "Sekizinci Planda
Tanm Sektoru", Kamu Yonetimi Diinyasr,
1,Say:3-4, Kasrm 2000, Ankara.
Karaahmetoflu, Kazrm, "Tritun Sektoni-

Yil

nun Gelecefi" (17 $ubat 2001 tarihinde
Adryaman'da gerEeklegtirilen "Tiitunde
Ozelleqtirme GerEeli" panelinde sunulan
yaynlanmamrg bildiri).
SuiEmez, Baki Remzi, "Tarrm Sektoninde
Ozellegtirme Donemi", Kamu Yonetimi
Dunyasr,Yrl 1, Say:3-4, Kasrm 2000,

dewesinde olduf umuz unutulmamahdrr.

Ankara.

Bu sektorlerde igsizlilin vardrlr boyut
yanrnda kagak igEilerin de varhlr,

Jarrm ve Koyigleri Bakanhlr, Turkiye'de
Tarrmsal Destekleme Politikalarr. Mavrs
2000,Ankara.

ulkemizin Avrupa'dan 150 yl sonra sanayi

sermektedir. Gozden kaEan onemli bir

iireticiyi'miilkiyet sahibi iEgi' niteliline
don0gtOrmektedir. (Gunaydrn, 40)
Tutunde devlet destelinin Eekilmesi diler

uluslararasr dolagrmr onundeki engelin
kalkmasrna kargrn igg0cunun dolagrmrna

olumsuzluklar igermektedir. qunki.i tutun,
diler ur0nlerden farkl olarak; riretim,

en onde,
bizlerse en sonda yer almak durumunda

muhafaza ve pazarlama saftralarrnda farklr

olacaiz.Sorunun bu boyutlara gelme-

gibi rastgele bir krsmrnrn veya tamamlnln
satrma sunulmasr m0mk0n degildir. Bir
sanayi urun0 olan tut0nun, ancak bu
amaEla ve belirli kesimler eliyle ahnrp
satrlmasr mumk0ndiir. Diler taraftan

sorunun Eozumiine yonelik somut oneri
ve alternatiflerin uretilmesi birincil amaE

nndadrr.

nokta da, sermaye ve metanln

yamnda trittin0n uretim-satrm deweleri
yaklaqrk 14 ay bulmaktadrr. Diler 0riinler

gerekmektedir. OzelleEtirme kayastna

tarrmsal uretimin iEinde bulundu!u
girdaptan grkmasr igin gabalamrg
olsaydrk, herhalde bugunkii tabloyla
kargrlagmazdrk. O halde, bundan sonra
slogan duzeyinden oteye gegmeyen
kolaycr yol olan elegtiriden ziyade,

meldedir. Diler taraftan sozlegmeli uretim

katma delerler istemektedir. Bunun

aghk ve sefaletin bulundulu gorulmektedir. Artrk hepimizin gapkamrzr onumrize
koyarak bir vicdan muhasebesi yapmamz

elverigli
olmayan ve besin yonunden krsmen zayf

lcrsal alanlarda, sulu tanma

devriminin sefalet kogullarrna dolru
sur0klendi!i gerge!ini gozler onune

urunlere kryasla gok daha fazla

b0ytik

fatura odetilmektedir. Milletin efendisine
biEilen faturada, mecburi gog, igsizlik,

Aynca ulkemizde tiltun tanmr, daha Eok

zararlarrn trimuntin de ureticiye

yansryaca!r formulasyonlar geliEtiril-

az olan kesimdir. Ne yazrk

katr engellerin konmasrdrr.

Bu sistemle telcrolojik ustunlilu elinde

bulunduran ulkeler sirrekli

sinde; tanmsal politikalara yon verenler ve

bu alanla ilgili egitim gorerek sektorde
hizmet goren herkesin bir olqtide paytrun

oldulu unutrJmamahdrr. Samnm kendi
kaderi ile baE baqa brralqlan, sadece
seEim donemlerinde hatrrlanarak bir
parmak balla awtulan dunyadan habersiz

giftEi kesimi, bu olumsuz tabloda

iE:1i:txi{risir:!:tx*irxtxtii!1x:.9li1,ii:!at:a1i!,t:*ii',&i:i!t:]:**a:iil,i:

kadrolu meslektasrmE
Ctineyt KoEak lzmir'de yeni
Dernelinde
13 nisan 2001 tarihinde saa-t

Yiiil<sektepe Kultur

rUmx exspeRl-ni
oenxeoi
e0LTExi

I

idaresi Tekelin ozellegtirilmesi ile ilgili
piyasaEahgmalarm yanl slra, tiittin

lt{ETLEI(ruIJ.RIII'II[A

}1E$LEI{TA$IJ,RII|IIZA

D(lY(lR(I,2

D(,IY[IR(I.3

lannda iistlenecefi ya da tistlenme
yeceli gorevleri deqekillendirecektir. Bu model iEindettitiinde Destekle'
me Altmlanntn kaldrnlacafr, Tekelin
de ne destekleme amaEh nede ozellegtirilecek sigara fabrikalan iEin ttitOn
satm almayacafr, dolaysryla igleme-

yeceli anlagrlmaktadrr.

tiim birimleri ile Ozelleqtirme idaresi'ne devrine karar

TEKEL'in

verilmigtir.

Bu kararla birlikte TBMM SanaYi

18 tuahk 2000 tarihinde IMF Ye
sunulan 3. Ek NiYetMektubunun 46'
Maddesinde" ........'. TEKEL'in yeniden yaprlandrtlmast ve ttitun seldorti-

tarafindan geri qekildigi ofirenilmigtir.

ntin reformu konusunda;
* TEKEL'i yeniden yaprlandrran bir
kararname ve TEKEL'in tiim ttttin
igleme birimlerini Ozellegtirme idaresi
portfoyune devrine izin veren Ozellegtirme Yuksek Kurulu karan Ocak

olduiu" bilinmektedir- Bu nedenle'

2001 sonuna kadar Erkanlacaktrr,
* 2OOO yrh baglannda Parlamentoya

Komisyonunda goriigulmekte olan
"Titun Kanunu Thsanslnln" Huktimet
Ozelegtirme idaresi ve Hazinenin
"Ttltunde Destekleme Altmlanna ve
Devletin lryatr belirlemesine kargt
a) Ttitttn iretiminde arz-taleP denge-

sine bagh olarak [retim

Planla-

masrun tavizsiz uYgulanrnd"

b)

Rekabet ortatrurun FqarunadE

Ekici Tiitrrn PiJlasabnnda lbkel-rt

verdigi taban fi),aun olnnrnas hnliirr
de ureticilerin yagayacaldan fttrccann insaftna terk edilecelderi), Tekel

yada benzeri bir l{urumun iiretimin
kontroliinii ve alm sattmlan diizenlemesizorunlulufu,
c) Sozleqmeli iiretici modelinin ahcrlan (istedikleri kalitede tiittrn alamamak ve yeni bir dtizen oldufundan),
iireticileri (altcrlann insafina kalmalart,
Reji benzeri gunlere donebilecek-

lerinden) ve Ekspertiz yaprlmayan
tiitun seKorti anlamtna gelece$inden
T{itrin Eksperlerini rahatsrz ettifii,
aE*trr.

Bu ballamda en krsa zamanda
eksper arkadaqlanmrzla toplantrlar

yaprhp Erkan sonuqlann hafta sonuna

kadar, tarafrmrza bildirilmesi, Gerek
goriildtigunde bolge milletvekilleri ile
iitibat }<rrularak sesimizi duyurmak
maksadt ile Ankara'da toplanabile-

ceIimiz,T{im arkadaglarlmlza
duyurulmah, gevrelerine anlatmalarl
saf lanmahdrr. SaYgrlanmrzla.

Tiitiin EksPerleri Dernefi
Ytinetim Kurulu

Nl<olll (*iler Kanunu Ocak
kadar glantacaton
I
ssrnra
2ffi
destekleme ahm
igrn
T0tun
'

sunutran

ortadil ldfuaru tftft
ahmlannda, ihale rnekaniznagru
olugrracak Tuhm lGnunu 20Ol

potrliln

Ocak ayr sonuna kadar gtkanlacakilr'"
denilmektedir.

Ancak, bildifiiniz gibi Tekel ve ilgili

Konuyla iligkili oldulunu dtiqundiigiinuz Bakanlar, MilleWekilleri Komisyon
Bagkan ve ilyeleri ile baglattrfrmrz bu
gahgmalara sizlerinde bolgelerinizden
gerekli katlcy sallamanz gerekmekiedir. Bu konuda duyarh olan millet-

vekillerini Siyasi Parti temsilcilerini'
Ziraat Odalanmn Ttitiin Tanm Satt;
Kooperatiflerinin bagkan ve iiyeleri ile
muhtarlan bilgilendiriP muhteme:
geliqmelere kargr duyarh olmalartnu:
sallanmasr Yararh olacaktlr'

Ziia quandaki mevcut

kaYrtsrzhk

devam ederse Yann bizler binlerce
ig.en gkarhlan Tekel iSisinin yamslra'
urettiEi tutrinlerin tabail i1'atlnt
rcren Teld Paa nernalXi h'ir lo.rnrrtr
oknaFn, sadece birt<aE hiccanr
insafina

balh olarak vereceli fiyat'

raa olmak zorunda kalacakYada onu
da bulamayp ttitiinler elinde kalacarr

t0tiin tireticileri gorecefiiz. Sonuqta

Bakanhkga haztrlanan Tekel'in yeni-

da Tutiin EksPeri gibi bir

teknik

den yaprlanmasr hakkrndaki Ealqma
tiittin igleme
"Tekel'in

elemanrn gerek tiittin altmlarnda
gerekse igleme ve fabrikasYor

portfoytine dewine" imkan vermekte

Tirrk tuttin sektorii ile

ne

ttim

birimlerinin 6zellegtirme idaresi

igamasrnda adtntn bile gegmedili bir
kargilaga-

de 1999 Yrh iqinde Bakanlar
I(rrulundan geqen ve halen TBMM
Sanayi Komisyonunda gortigiilmeyi
bekleyen 'Tuti.in Kanunu" niYet
mektubunda ifade edildigi. gibi "tutiin
igin destekleme altm politikalannr
ortadan kaldtrmakta" dtr. Delerli
arkadaglar; Yonetim lorulumuz soz

caltmz agtkttr. Bu nedenle ilk olarak
TBMM deki Ttitun Yasastntn mevcut
hati ile bir an once gtkmast igin gaba

Miidiirltif0 yoneticileri
ile gerekse TBMM nezdinde goriig-

sinin layk gortildiifiti Devlet desteline devam edilmesi karannt ttitOn
tireticisinin de hak ettifi anlagrla-

ne

konusu geligmelerle ilgili olarak gerek
Sayrn Bakan Riigtti Kaam YUCELEN
ve Tekel Genel

melerYaPmryilr.

Tiim goriigmeler sonucunda

edin-

dilimiz izlenim Yalcn zamanda bir
grkartrlarak "Tekel'in bir btitun
yasa
'halinde
Ozellegtirme idaresine dewedilecegi yoni.indedir. Ozellegtirme

',',:,:l:r:irrti:::::i:i:ilii:;:iilii;1ii:

i.&!t rt ::rrrir*t*{:

gosteriYoruz.
begerli arkadaglanmrz;

ttm bunlan
sizleri bilgilendirmek ve goK
gegmeden bir geYler. YaPabilmek
adrna kaleme aldrk. InantYoruz lc
gabalanmzla, Qay-l(rr'un Ozellegtirilmesinden vazgeEilerek gay iiretici-

cal<ttr.

Saygrlanmrzla.

Tiittin EksPerleri Dernefii
Yiinetim Kurulu

TUTUN EKSPERLERI
DERNEGi
BULTENi

2001 ULI URETIITI

KONTENJAI\IARI VE
TEKTORUN GELECEGI

1- Uretim kontenjanlan, Ihracatve Iq
lcullamm miktarlan esas ahnmak kaydryla

maktansa baa kurumlan karh, verirnli
galrytrrmamn asgari kogullan sadlanmalF

gergekqi bir gekilde belirlenmeli, ihtiyacr

drr.

srurh olan ancak yrllardrr en iyi getiriyi

l4-lgsu, gugsuz insanlarla uygar toplum
olunamaz. Mutlu, gelecefe giivenle

sagladrgr iEin hrtiin eken, ozellikle

ve Gtineydogu

Dolu

bolgelerinde ihtiyag

fazlag ttitirnler diktirilmemeli, iireticile-

rine belirli oranlarda tazminat verilmelidir.
2-Sigara harmanlanmz yeniden gozden
gegirilmeli, begeni toplayan harmanlanmz daha da rslah edilerek ozendirilme-

bakabilen ve tiretken toplumlar gelecek
yllarda var olmay hak ederlen G0Elu toplumlar ise guqlu bireylerden olugur. iqimize ve birbirimize her zamankinden Eok
sahip grkahm. Qok geg olmadan.

lidir.

Ramazan GENQ

3-Kamu banlcalannda oldulu gibi ti.itunle
ilgili kurumlar bir gatr altrnda toplanmah
ve yatlnm ve telcroloji yenilenmesine
firsatverilmelidir.

Tirtirn i.rreticilerinin 2001 yh

igin

iiretim-

lerine izin verilen miktarlar aErkland. Uluslararasr para fonuna verilen ek niyet mek-

tuplanndan da anlagrldg kadarMa 2002
yir sonuna kadar da tanmda destekleme
ahrnlanna son verileceli taahhut edilmiq
bulunmaktadrr.
Biz yine konumuz olan ttit0ne gelecek
olursak; bu yl iEin hitun trretim kontenjanlannda gegen yla gore %30'lardan
baglayp %50'lere varan indirimler soz

konusudun Bir bagka anlatrmla tirtun
trreticisinin biitqesinde de aym oranlarda
azalma olacak demektir: ikamesi olan yerlerde tutiin yerine bagka tirun yetigtirmek

suretiyle

bu aErk kapatlsrn

denilecektir:

Ancak Ege ve birgok yerde lcrag topraklarda titun0n alternatifi yine tutiindur. En

iyi geliri ekici tutunden sallamaktadrn
Turk ve Dunya sigara harmanlanndakullamrn gansr da olan bu bolge tritunlerinin gerek kullarum ve gerekse pazarlanma imkanlandeferlendirilmelidir.

4Ozerk mali

yaprlan ile olugtumlan

bu kurumun iig yJ sonundaki performan-

sna gore iqlem yapilmaldr. Kiirhhk ve
verimlilik esasna g6re galigma imkanlan saglanmadan soz konusu kurum
yargrlanmamal, mevcut ozel sigara fabrikalanmn Ulkemiz ekonomisine katlalan
ile Tekel'in katlclan mukayese edilmelidir:

5-

Ozellegtirme, ozellegtirme ruzgan ile
degil alcl ve manilkla yeniden deferlendirilmeli, yunitrneozerklegtirme olgusu
t2erinde daha ciddi durmaldrr.

6-

Teknolojik ve ekonomik omrunu
dolduran sigara fabrikalan kapatlmah
personeli difer uygun miiessese kurulug-

KALA TEFTIQ LAY|HASINDAN
Mecit KOqALi
BaEmiifettiq
ld.rla Yaprak Ttitun igletrne Miidurlugu
sahasrrda girdiginizde 'ige guzel bir tesis"
diyorsunuz. Bekgi kultibesi, beton yolla4

Eimlerle ortulm0g

muntazam

ldare binasna yoneldilinizde birden
nuz, Tabi o cogkuyu hissetmesini bilirseniz. Qimlerle orttrlii bahgesinin orbasnda

bir kalru

arabas.... Evet,

kafru

taErndr!r, bebe!inden esirgedigi
battaniyesini top mermisine saran
Anadolu kadrnmn Suttrisu kafru ara-

9-

Ve birkag g0n sonra...

kurum

bir

arabasl..Hani, iZerinde top mermilerinin

duruyordu...

Ozere

kenarlarr,

oldukga gagnyor ve heyecanlaruyorsu-

lanna aktanlmahdrr.
7- insan giictinden Eok makine gu cirne
dayahiiretim telcrilderi geligtirilmelidir.
8- Aym durum yaprak t0tun igleme
atolyeleri iEin de gegerli olup telceolojik
omrunu doldurmuq iglemlerden planh
olarak vazgeqilmelidir.

Bagta tireticiler olmak

yol

briSrukEe 3 bina
lojman ve tek ka& bir idare binasr ....Her
taraf tertemiz, her gey gok guzel...

o filmlerde gord0g0mtz
Kurtulug Savaqrntn sembolu kalnr
arabasr... bir milletin kurtuluqunun
basr...Hani,

sembolu kalm arabasr...Ne kadar da

giizel, ilk giinkti gibi

kargrnrzda

gahqanlan Tekel mamullerini tuketmeli ve

Binalan gedyoruz, iginde igleme makine-

leri olan bir binadayz. Krruldugundan
beri hiE Eahgtnlmarruglar. Kazan daire-

pay oldufunu kabul efnemiz gereianek-

ozendirmelidir.
10- Yetkili organlar da kalite ve verirnlilik
hususunda daha gayretli bir gaba iginde

tedir. Iyi sigara uretmeyen

olrnaldu.

neleri... En buyukve kalitelilerinden ... Her

11-TC. devletinin yalnzca ekonomik

birinin degeri en az 13 milyar.. Tum
l$erneye yer alhndan borularla buhar

Ig tirketimde }<ullamlan sigaralardaki yerli
t0t0n miktarlan her y1, yerli

hrtun

aleyirine geliqmektedir. Bu geligmede hepimizin
bizlerden

yabancr sigara tiketimine ozenen hrhln
Oreticisine kadar bu olumsuz geligmelerde paymz van Krsacasr Amerikah ve
Afrikah tut0n iireticileri ile Amerikan
girkeflerine galgtrgrmzbir gerEek.
Gergi haklcmzda idam fermanr Eoktan
verilmigtin Gereli deyaprlmakizeredir.
Tutun ureticileri ile k-rrum gahganlanmn
orgufleri de etkisiz kalmaktadrr. Ama her
geye ralmen geg kahnmrg degildin Bize
dugen bilgilendirme ve gergegi t0m grplakhgryla ortaya koymaktrn Gerisi her sorurnlulugu izerine almrg yurtitmenin takdirleridir. Bizce ige yaprlmas gerekenler;

'

yonti degil sosyal yonu de oldugu bir an

sindeyiz.

lki tane devasa kazan

maki-

bile olsa gozden uzak ttrtulrnamahdr.

stcak su saglayacak sistem kunrlmug...

Tekel, Glekom girbi kururnlarn irlkemiz
iEin onemi, yalnuca biirokatlann ekonomik goruglerine braklmayacak kadar
hassasiyet tagrmakladu.
12- Gerek sigaralanmz ve gerekse Yaprak
Ttih,rnlerimiz igin Ortaasya, Qin ve Uzak-

Ne girzd...

Evet bu guzel tesis tam 6 yld4 bir dahi
qal€-hnlrnarrug, o kazanlar bir kez 1994

yfnda

Eahghnlrrus, deneme amacryla... O
zamandan beri olece abl vaziyette...

igte Uir tarafta bir tl'lkenin, bir milletin

doSu tilkelerinde pazarlama imkanlan

yolduldar iginden gaha kallagrun sembolti

aragtrnlmahdrn

kagru arabasr, diler yanda ise l<aynak
yolduju gerekgesife iMF ye muhtag
noktasna gelmemizin, geilrilmemizin

13- KAr eden, ekonomiye yuk degil katk
sallayan bir kurum olugurmak pekala
mtimkiind0r. Once satrp sonra geri al-

sembolir ol0 yatnrnlar.....

runlx exspeRuni
oenxeGi
e0LTEui
utkrya dontgecefine dair inancrn gergek-

leqecektir. Tebrikler Bagak

...

Eksper

goculdannn sesi oldun.

KOMEKS DEFTERve IvIARLBORO
Bir Kombassan Holding iirunii olan
Komeks Defter gegen yrl binlerce "Sigaraya
Hayrr" afigleri bastnr,

Defterlerin kapak iglerine sigaralann
zararlanru anlatan lcsa mesajlar koyarve 10

Ktirtge "gizel' anlamma geliyor. ABD'nin

l(rzey lraktaki Kiirtler iEin iiretmeye
baqladrfl sigarann ad.Paket izerinde
Ifuzey hak bayralrl simgeleyen
g0neg bulunuyor. Yine paket

kartal ve
tizerinde
sozde K0rtEe " iyi tilttinden yaprlrughr" ve "

sigara

sallfrnz

aIG0neydolu

igin zararldrr" yazlan yer

milyon ojrenciye dogrudan ulagn
Sigarayla Savaganlar Vald da 6.ffunnuE
ldon0miinde gergekle$irdigi etkinlilder
gergevesinde Komeks Defteri anti-sigara
kampanyasr dolaysryla "lnsanlann Gergek
Dosilan Odulti"ne layk gomr.
Buraya kadar gtzel ... Ya sonra ?

2000-2001 egitim-ogretim yrh igin

lTON'un ingiliz televiryonlannda yaynlanan
bir kampanya filminde
c5nnmasnda, babasru akciler kanserin
den kaybetrnesinin etkili oldufunu,

sigara kargrh

BILJYORMUYDUNUZ?

skIARAKAqAI(qluGI
12 Eyliil 1980'den once sigara l<agakghgn
dan elde edilen ranhn silaha ve dogrudan
terore kaynak oldulu hatrlardadn Her
fiirltr kagakglga konu olan tilkemizde, son
zamanlarda sigara kagakErltlrnn ciddi
boyr.rtlarda artg gosterdigini yetkililerdm

6lrufyoruz.
Sigam kagakgrh$rnln ulkemizdeki durumu
lcsacagoyle:

*\furtdgnda iretilen orijinal veya

sahte

sigaralann. kagak olarak tlkemize

illerimize l<agak olarak sokrluyor ve
serbestEe satr[yor. fuahk ayr bagrnda
Diyarbalcr'da saflg fiya0 400.000.jl[.idi.

Serisinde ilginE bir durum ve de$igim goze

solillmasr. Ozemae komgu ulkelerde faso
olarak tiretilen taldit sigaralar kargo dah'

qarpar.

her

Gelelim DETAL'in ortap koydufiu gerqek-

ivlarlboro yazan oto yarq arabalanmn resim-

lere:

lerini basrngar...

yor. Ozellikle Gtiney ve

Yurda kagak soluhqor, serbesqe P@daruyor. Girmri.rkrrc vergi l€{akglgt boylrva
lGenelde tsytknry Uffin

vY Pf dgil&t

h&n diln* E*i
degigtuiler€k orrcrnl ti ttclici pan

tercih eden lore

olugh.rulrnak isferfpc
cepblKartal .ie gUneE sernbo[ir
rinde, gurufu tql1an yore insanrta ddayt
ve dolalez ldmlk bilfinci vedlrnek isteniyor'
"igte bu sizin sigaranz !" denior.
lDiiguk vagflr tirtunlerden imal edilen
sigaramn igimi kotu olup krllanrlan ambalaj
malzemesinin ise son derece kalitesiz oldugu goze Earpyor. itt<et Uir sigara atolye-

Pei

sinde imal edildigi sdylenebilir,

lBolece, ABDIi tittun ureticilerin elinde
bulunan dtgtik vasrflr tiitunler ekonomik
olarak de$er kazanrken, bu giine kadar
hep emperyalisflerin oyuncafr olrnuq Ki.irtler dekimlik gibi tagrdrldanDElAlsigaralanru

Ottiirtrken miko mi\etEiligin ateqiy-

yanmaya devam edecelder ...
Ifuzey lrak'ta K0rt devleti kldurmak amacrnda olan ABD "Bir tagla kaq krg vuruyor?'
dersiniz.
UMUTL"AR BA9AI( OI-ACAK...

le

Buguk, Kozluk YT lgletme M0dttti Durmuq Narin meslektagrmrzrn laa. Bu lcamr
an, b0ltenimizin

5 1.

saysrnda yaynlanan ve

hazrrlanan Komeks Defterlerin fuaba
Evet... Komeks Defter bu sefer ttzerinde

Br ne yaman geligk ...
llel€darikFgd€dnn..
Slga re SaElk gfrsal l{ornitednin
l{rn* Dctb h bf H Ifi Egfin

Saargt blgHdgi rc Srrf re
Trcdnesfiltn &dnrruaryiihra&-beltefn
Un srryl Tlth re Titar lhn.|eriit
Zarar-lamn Orilenmernne Dair bsa\ra
sahip Eilqlma-ltdtr.

Varlk sebebi ttrtun ve sigara olan bir
meslelin mensubu olarak her zaman
bilingli olarak ifade ediYorum :
Tutun ve sigarann salhk boyutuyla birlikte

gokuluslu sigara qirketlerinin emperyalist
niyet ve gayretlerini gdrmemek insanltla
ihanettir

ruyasr haline gelen DunYa Salltk
Tegkilatr'run (WHO) bayan bagkaru Dr. Gro
Harlem BRUNDTLIIND un Norveg'in eski
Qevre Bakaru ve Baqbakaru olduiunu'
! Japonp'run en tehlikeli kadn kabul edilen

fld" P"E tarafrrdan aranan a$n
solcu Ktzl Ordu Orgii'tilntin lideri Frsako
SHIGE-NOBLI nun tiryakisi oldug,, sigaray
vantuz gibi igine Edanerf ve ha}alar halinde dumanlar gliarmast tarandaki igigiyle

ve ohrz

yakalardgn

tamnarak

yaasrn oludum ve umuflandrn' Ulkem ve
toplumum adma her turl0 olumsuzlufiun

bilim adarm Torbjom MALMFORS ve yine

yagandr$r bu girnlerde bu yaz igimi uttt.
Hele, Bagak'rn Eirkin politikaolara hitap
eden cesur kalemi ve y0regi her tttrl0
ovgiiye deler....

agrklamalar kargrhSrnda Philip Morris

! Danirnad€I dolCor Tage VOSS ile lwegli

iwegli kardiolog Lars WERKO'nun sigara
lehinde yazdrklan yazrlar ve yaptrklan
firmasrndan riiEvet aldrldan iddiasru,

!

ihra-<

amacryla gegifli firmalarca Gkel'den alnar
sigaralann tekar yurda sokularak ozellilde
serbest bolgeler iizerinden piyasaya

wdlrned.

tGrrtey re G.rrq$@'r ilerimL ile briy'tf-

kr&e Fnda l6gk oH< sols.thry
llqd pafurr iPa dPaam Uttt.tr
nsnfa Narsle Pirc' Pro gibi'
Ucrnaae )aldagk 115 milyon kg.

sigara

ti.rketiliyor. Bu resmi ve yasal Oretim. Burc
ilaveten ne kadar miktar kaEaktOttin unlri
giriyol elimizde net rakamlar yok. Ancat:

dtnyada tiretilen (5,5 trilyon adet) sigar+
lann rigte birinin kagak yollardan pazarta*
drlr 6ne siiriiltryor. Yine 145 milyon nufr'du
70C
Rusya'da hallcn yuzde 45'nin
her
ve
ttrketilen
milyar adet sigara t0kettili

lda

0g sigaradan birinin sahte olduiu
soyleniyor. Sigara kagakErhltnt turr

BUNI.ARI BiLiYORMUSON(Z ?
! Qokiuslu sigara girketlerinin korkulu

Tiirk Dil lfurumu tarafindan odullendirilrnig

Bu ilkede Bagaklar gogaldrkga umutlann

ttrlti yoldan yrda sokrluYor,
*Epeyce azalsa da yurtdgrna

Unlu ingiliz model Christy TURLiNG-

diinyada yasal olmayan geqitli orgOtbrn
yanl sra yasal Eokuluslu sigara girketlerinir
organize ettigi bilinir. Omegin, son zamar
larda ingiltere Hilk0meti, British Americar
Tobacco (BAI) girketinin Asya ve tatir
Amerika'daki sigara kaEakglir konusunu

Bir bagka ornek:
I{olombiya, Neuryork Federal Mahkeme-

araqtrrmaktadrr.

si'nde Philip Monis aleyhine sigara kaEakgrhlr davasr agmrytr. Aynca, Avmpa Komisyonunun Avmpa Brlili srrurlanna kagak
yollardan sigara solcnalda sugladrfl sigam
devleri RJ. Reynold's ve Philip Morris'e kary
aEtr$r dava stirmeldedir.
Sonug olarak, bu 0lkede yagayan tiititn ve

sigara sekt6rii (ister uretici ister tuketici
konumunda olsun) ile ilgili t0m vatan
daglanmrzn yabancr ve kaEak sigaralam
kargr duyarh olrnalan iike ve toplum
gkarlan aErsrndan onenrlidir.

rUruru exspenuni
oenneGi
eULreHi
f;abrikalarmdaki iirctimdqr

de dqlana-

Denizli'nin GuneyilEesi Belediye Bagkaru ile

Celigmb [[<derde insan sagllgula zarar

goriighim.
TEKEUin ozellegirilmesinden hallcn kaygr

cak'

BA$INRAN

(2)

ver@i

kin trh?r srnrdannken Anadolu
pazan pfi dtakhn ih birlikte yabancr
{p-a td<eleine bn-alslacak

SEqMELER

Sonrtayltlren Dort milyon
rtrertcid,

Mustafa Gazalcr
Once Gkel'in tuzu , kibriti, birasr, Sare,
sonra 20 Ocak 2001 tarihinde fdJlrnhnan
4619 sayl yasayla dtinyaca unht ralos
elinden ahndr. Daha dogru$, bu dantarda

devlet tekeli kalkh. Bqdece kofr hnad
lqnlan TEKEL glicrinden edld- Sra t€rF
disini yok etrng/e gddi \€rt re y$an ti

ee@lrnelp lerar

Dort milyon tirtiirn treticini

destekleyen,

yakla$k 40 bin iggi Ealryhran, Hazineye
trilyonlarca lira gelir sallayan TEKEL yok

edilecekti.

Bu oyunda Demirel

<irgntsuz

ttihin

Eahgan iggi, drg ve ig gelir-

den dan devl€f hadnesi, kiilfurii deligen
1itlrttopmgl srgt'gr bozulan, cebinden daha
gok para gkan milpnlarca sigara tiryakisi,

TEKEL YOK EDILIRKEN...

talam Eewehr TEKELT
verdiler

tddde

,

irzal,

QilleX Yrlmaz, Ecevit hiiiumetleri, onlann
TEKEL bakanlan rol ald.

r*tar4 ralonu iirefdn?Bu ahrdadevlet

tirtununti satrnaya bagladr bile. GeEen yl
delerinin gok altrnda, birmilyonyediyuzbin
liraya aErlan baE fiyat bu yl ne olacak
merakla bekleniyor. Ustelik bag fiyat

bnansa duryann fiti sigara tekelleri
dacak
DilFcdctui! k bu donende TEKEL hala
Uu,

tdcl slrs.m rrxP Elbefie trajru. ozd kerim
bu dataa adabft Arrn karnunun rnah,
topr€r, k€se{i p€Sl€€ Sdderek @iL

Ousga kodugurnz ernp€rjEfzrni )isriden
buyur ederek delil.

Devlet, TEKEL'i

de

yenileyerek

ya

da

ozeklegtirerek uretimini stird0nir. ozel
kesim de kendi giicii.yle uretimini yapar

Asl

yangmaq anlayg oy,le olugmaz mr ? Sen
devletin tekelini parglayrp kaldU yerine

getirilirken briyi.ik yaprak{r Mrginya ve Burley

diinyasrnur geregi budur' diye yuthrn Bu
olmaz, bunun adr soygundur Bir Eok

alanda oldulu gibi tilkenin degerlerini
yabancrlara pegkeg geknektir, eeEmigten

Ealryld. Kendi hittinlerimizin yetigtigi tagh ve

ders almayp gelecelini karartmadn Gegimini ttit0nden saflayan milyonlarca insam
yiiaiistii bualcnaltu,
Hem de b0tiin bu igler yenilik ve gala

laraE topraldar brralcldr. Bolece toprak
Kiltdnimiia deSrEtrildi.
TEKEL ozellegtirilece[ yalnz ozellegtiril-

uygunluk adura yaprlmaktadn Denildigi gibi
bole mi oluyor
acaba? Peksanmryoruz.

bir d'lke durumuna getirildi.

BaEka rirunlerin yetigtili verirnli, sulak
topraklarda yabancr t0tiin yetigtirilmeye

meyip aym zamanda

yabancrlagtrnla-

cak1883 ylmda Osmanh devletinin borcu
y|zti'nden iiE yabano bankayla hdugu
tritrinc0liiliimtize y6n veren, 0reticiyi
inleten Reji dtiaeni yeni yuzyrlda yeniden

EaSda! dtirryada gerEekten

1999 lGslm aynn sonunda
CHP Genel Ba€l€m Rttan

o

zamanki

Oymm ve Uir

gn+ parti yon€ticti1/le bLilde itddardald
Sosyal Demokat lbdnin (SPD) Sagnhs
olamk AlmanlaF gitrnigtik lvlannesman

hortlahlacak (1)

adrnda iletigim girketinin ekonomik

Drinya Bankaa'run 600 milyon dolarhk

gliEltilderi nedeniyle bir ingiliz firmasr sahn
alacaktr. Bu sahga Alman kamuoyu kargr

kredi kogullanndan biri TEKEL'in
dzellegirmesi. Bu konuda Ziraat M0hendisleri Odasr Bagkam Prof. Dr. Giirol Ergin
goyle diyor:

"TEKEL'!n rizelleEtirilmesi hem giftgiyi,
hem igg$, hem de iirlkeyi vuracak bir
uygulama. gftSryr vurasak, yabano
girketler istedikleri yerde, istedikleri

iilgiide tiretim yaphracaklar. Ama daha

gok ii'lkeye yabano ttitiin solndacak
Sigara iiretimi tiimiiyle yaban-olann
tekeline gegecek Tiirk eift€isi tiitiirl

tarlalanndan kovulduiu gibi, sigara

borcu yde0nden piyasamn

aErlgrm bile beldemeden tticcara gimdiden

t0t0nlerinin dikimi desteklendi. Kendi
ttitunlerimiz depolarda grirtitrilirken
dqardan tr.ittin ve sigara ahndr. Ttihin ve
sigara satan T0rkiye, tut0n ve sigara alan

aErhr. Uretici,

lssaca Ttirk hallq. Evet yitiren bunlaa

yabano biiytik tekelleri koy, rirgtitsiiz
milyonlarca i.ireticinin umarsz brak.
sonrada'ki.iresellegmenin, giiniimtz

Nikotini az, k0grik yaprakh Tdrk tr.it0nlerinin riretimine srnrrlama (kota)

duydugunu, muhtarlann parti aynrru gozetmeden bir araya gelerek TEKEL Geilestirilmesin'diye bir yazy tiim parti bagkanlanna gondereceklerini soyledi. Bu demokrat tepkiler arttnlsa iktidar uyarur mr, geri
adtm atarmr acaba ?
Genellikle gubat aynda Ege hrtiin piyasasr

Ekh, girketin sorununa gozum getirmesi
htik0mete basla yapn. Bagbakan, konu
ile ilgilendi. O kurulug yabancrlara
satlmaldan krrtanldl Sonug kamuoyunda
seving yaratfi. Uluslar arasr mali guglerin
Almanya'ya'Siz rekabeti rinliiyorsunuz'
iEin

Itirazlanru kimse dinlemedi.

Almanya'da piyasa iglerniyor mu? Demokrasi yok mu? Onlar Eaidaglga bizde uzak

mr? Bir ulkenin iiruniine, toprafrna,

emeline sahip glc'nasr kadardogal nernr?

Bu yazry hazrlarken neredepe hallarur
tamamr geEimini tutiinden saflayan

gostermelik oluyo4 ortalama fiyat daha da

diigiyor.
ozel kesime mlayapma haklctanryan 4250
sayrh )asadaki degigildige el gabuktuguyta

bir madde daha eklenm\: "Aka4ralat
istasyonlanrun malaza ve lokantalannda
ise hacmin yiizde 5 alkolden daha hzla
alkol igeren y0ksek alkollii igkilerin sahEr
igin ruhsat verilmez." yani her tur bira
sahgt serbest olacak. Benzinini alan
birasrruda alacak Ya da benzin istasvonu
Iokantasmda iEecek yola devam edecek.
Bunca trafik kazasr yagarurken bu degigiklik
nasil yaprlr? Bu deligiklik kime yarar? Nerede insan salhfrru, camm korumak?
Zaten t0tun ve sigara ile ilgili oyunlar bole
yangmdan mal kagnn gibi yapilryor. Once
TEKEL aracrlgryla ;rabancr sigaralar yurdun
her yerinde sauldr. insanlarda bir ahgkanlk

yaratrldr. Bakkallarda

verildi.

bira satrgrna izin
$mdi de benzin istasyonlannda

satrlacak 03.06.1986 tarihinde de bir gece

yans baEka bir yasamn iEine slcgtrnlarak
Tiitirn ve Tutun Tekeli lGnunu deStgbrildi.
\hbancr sigara tekellerine Tii,rkiye pazan
agldt. Sig@ra d€ alrru o tarihten sonra
suek arth. Yil[k 250-300 milyon kiloya

yaklagan

ttitun tiretimimiz, Amerika,

Ingihere, Fiansa sigaralanrun sahgr arthkEa
2000 ylhnda 189 milyon kiloya kadar
d0Eiiruld0. Bu milcann 2001 ylnda 150
milyon kloya, sonraki yllarda daha da

diigrirfiLleceji soyleniyor. Belki yalcn bir
gelecelde Ttirk ttiti.i,nleri, ancak yabancr

trihlnlere yuzde 15'lik
l<trllaru|rr'

bir katlc olarak

TEKEL ozellegince hrtun r.iretici-

sine yabancr sigara tekelleri, gu topraklarda

ancak gu mildarda hihin dikeceksin,
cel<tir Oh ne grizel Toprag bizden,

die-

eme[i

bizden, iEeni bizden olacak kazancr ise
Vabalcr sigara tekellerinin. Son 20-25
olanlara balcnca boyle giderse olacaldan
kestirmek grig degil.

ldr

TEKEL devlete en yii,t<sek vergi iideyen

laruluglann baE sualannda yer

alryon

ninrn exsPeRteni
oennetbi
eOLTENi

Teknolojisi yenilenmemesine, ktttU

ytrnetilmesine kargm zarar etmiyor, her
yrl l€zancl arlryor. insan safllrna daha
az zarar\,4(X)O insammzrn geqim kaynair Tiirk tiitiiLncfiltifiin0 temelli iildiirmek istemiyorsalt TEKEL iiaerine oyna-

nan oyunlan bozallm. Emperyalizmin'

igimizdeki zehirli dumamm dairtallm'

dsiit"ii bin yhn

baErnda Osmanhnm
nili aUzenini yeniden hortlahnayaltm'
Ovunubozaltm.
-

arttracafr, alkolden kaynaklanan

@k

sorunlanrun artrna$run yamnda, ohirrrctil
sonuglar getiren kaEak trrtmlerin de onii'ne
gegilmeyeceli igin..."
Bagka ne diYorlar:

" T0rkiye Cumhuriyeti'ni idare etme
vetkisinin alrrug olan iKidar sahpleri'

iilkenin ulusal ve toplumsal ve toplumsal
gkarlanm duqtinmek zorundadr' IGndilerini bu konuda duyarh

olmap Sa$rq,oruz"

TEKELSINAVI
Tek Crda-ig sendikasr, KIGEM, Tirtt-rn
Platformu, T0t0n Eksperleri Derneli, sigara

Ve 0kesinin grkarlanm, yabancr Eolcrluslu
sigara tekellerinin gkarlanndan iist0n g'oren
herkesi ve her kesimi TEKEL' in ozelleqtirmesine karg grlcrraya gafrryorlar"
BtryUk bir snav veriyoruz; snfta }<alma-

ve Ulusal Saghk komitesi, Thnm-Orman ve

valm!

cumHuRiYEr

o8.o2 2oo1

Grda Sen, Ziraat Muhendisleri Odast"'
Tekelin 6zellegtirilrnesi girigimine kaytsz
kalmayacaklanru

ve kary

koyacaklanru

agrklryor.

fenel' in ozellegtirilrnesine

neden karqt

gkyorlar:
'i

yabancr golcrluslu sigara tekelleri, bugi:ne

kadar yasala mgrnen sirdirdirlderi reklanrlan aleniyet dokerek daln da yaygnlai
tracaldan igin..."

ugrun4

"Politik Erkarlan

ila

Yaarn citd

bir irretim planlamasl yapmayanlar
des-teldeme anm PamiUanam w€e€erek rekabetin rcanrnaafl ti oranda

ekicileri ahqnm irrafora terk edece{t kF ""
"500 bin ekkinin ve aib{ ile brirflce rnil}DrF

larca kigi igsiz kalacq

sokirltip atlaca$r, hrhrnabilen gokazmn da

yabancr gokr:luslu girketlerin sozlegmeli
rrgauhaline geleceli iEin..."
"binlerce iggive memur iqsiz kalacagr
"

Tiltiinde mutlak bir

drqa

igin"''

ba$rmllk ortaya

"Pazarda serbest rekabet defil, tartqmasz
bir yabancr tekelleqme soz konusu olacait
igin..."

"Qolarluslulann, nikotinin balrmlrlk yapct
etkisini arttrran zararh, oliimciil hastalklara

yol
agan kath maddelerinin
-kendilerince

krllandgt

ilcar edilmig olan trrtnleri

piyasaya hakim olacalr igin.""
i i{ud,nlun tto, genElerimiz, hatta Eoculdan-

sigara balrmlsr haline getireceli

iq::::::::::::::::in..."

"

Toplumsal salhk bozularak gerek

hasta[klann tedavisi

AI{ARCALI - PHIUP MORRIS KAPIQTI
Birinci Meclis'te Eigara Kavgast
Ulusal kurtulug savalrnrn sembolii olan
Birinci Meclisin restorasyonunu risflenen
Amerikan patentli sigara girketi Philip Monis
SA ile AMP istanbut Milletvekili ve Genel

ve

gerekse salLk

hizmetlerinin sahn ahnmasr igin yurtdrgna
katrilyonlarca lira kaynak aktanlacalr iEin"'"
tgneL' in az geligmiq bolgelerindeki
igletmelerinin kapanmas ile o bolgedeki
igsizlik ve gelir dalrhmr sorunlan daha da

"

agrlagacag igin..."

" ngri abUi.i igkilerin ozel kigilerce iiretil-

mesi halinde, denetimsiz kalan bu seKortin

trplc sigara gibi iilkede alkol ttrketimini

bundan sonrada iEinde yaqadrEmz

ve

gaftggmtz topluma geri donecek faaliyet-

lerde bu faalVetler bizim toplumsal sonxrl
lululumuzun bir sonucudur. Sigara qirkdi
olmamz tarihi veya sosyal varhklarn resto'
raslpnunu yaPmamza engel de!ildir' Yasd
olan bir tirtrnt yine yasal olarak tire@

satyoruz. Bence Devlet btitSesine d9 kaJ$
otacat Uir t0r ga\malar igin ozel girketlerin

on0 aglmah, irstelik bir Tnrk $irketiyiz

w

restorasyonTtirkie'de T0rk Hallq igin yaplmrgtrr. Eiu konuda siyasilerden gok farktyc
ve bizim vicdarum" nut", .*il*

20.04.2o,1

rrirtinpe

isYan

rdr(ffoR

(1Ankara' da T0tirn Platformu galnsr ile

Maft 2001 Cumartesi) y'rdun dort ti
yamndan gelen muhtarla4 tiitirn 0reticiierinin isyamm dile getirdiler. TiitOn tireten

bolgeleiden otob0slere dolup

gelen

Bagkan Yardrmcrsr Birlent AMRCALI
b€lalpn tarbsrna biiytapr' Philip

-utturlu, T0rkig salonuna srlmadrla
'Yetti arbk, brgk kemiie dayand; duyrt
bizi" dediler. Onlarr dinlerken gir

lsl TUk
rd Frerd( i{iF Brhi
sadhnd(
ldc
ti
hlffu
*
tte-u afi
Alf P
dgl
eilnflf
resHe
arrc!,la
i$a"+,rt lffetrdf, hH AI{ARCAII'

r-i*
bri;e
fF
higf
frni't

"rrytd"
t'bds SA AS- Cend I'tid-rtf ltuga
FOAAfi' 'ba irsztr lm-rn laga-

-fogfumu z€ftirle'€n bir firrnarun boyte
6nenrli bir g'idgiminde bulunmas gayri
ahlakidir " diYe konu$u.
igte RTRnCRI-I ve PHILIP MORRISSAA$'
Genel M0dtir0 Kiirpt KOCADAG arasnda

Birinci Meclis'

in

restorasyonu haklqnda

yaganan tartFma...

grkaca$r iEin..."

mz bile

cUMHqRiYET 02.02.2001

KOCADAd ise AI{ARCALI' run sozlerine 9r
gibi
cevabr verdi. Biz daha 6nce oldugu

Ivlanulqran Omedi
ANAP istanbul Milletvekili ve Genel Bagkan

Yardtmcrst Bulent AKARCALI, Birinci

Meclisi

bir

sigara firmastnm restore

edilrnesini iEine sindiremedilini soyleyerek
Philip
" Manukyan da resmi bir ig yapryordu
Monis SA mn Birinci Meclisi restore ettirmesi kalrt tzerinde resmidir ama Manuknn yaPUO gbi gayri ahlakidir " dedi'
)ranr
Akarcah, soderini soyte sindilrdu'

ve Kultalr Bakanlfrln

konuya
MecBirinci
gostermedi'
gereken duyar}lg
deyaozellilde
firmasrun
bir
restorasyon
lis
banq bir firmaYa hig dtiqmee IMF an-

Meclis

BASARAII m dizeleri gddi usuma, 'EtL

gok susfiJl Dat/ard hgk
qi uuPcag- Dtryttt"

ittnn !.!i lttlc &rt
m.f krfn&rdahlhrrE
fmla Tetattt e*egillmelyle

daha da perigan olacaklannr, krra4
topraklarda bagka iir0n ekip dikemqTe

.u-n"ti igi.t ag kalacaldanru anlattrlar sorra
partililer adrna alrgrlmrq nutuklan dinledilel

Zaten MHP temsilcisi daha onemli iqlen
oldugu igin toplantrya kaulmamrgt' Iktida
ortajr OSlvennAP temsilcileri ise soruh,o.uiuru doyurucu yamtlar vermedi nag
versinler ki...

qelen,

Bir

yanda yorelerinden kopup

hakl geyler soyleyen tanrdrh

iruhtarlar, ote yandan IMF ye verilen niyt:

de
mektuplan... Konugulanlan dinlerken gel
Neler
"
giirini
diig0nme:
VELi'nin
Orhan

yapmadrk Eu vatan igiry' Kimimiz iildiik

ic-i-ir

Nutuk Silyledik" Toplanhda
muhtar, "Biz sizi segip
konugan
Ankara'Ya giinderdik, sorunlanms

bir

giizesiniz diye, ama iEleriniz gok oldugu
iqi" Ui" sizinayalrnza geldik, drryun bizi
bizim
Sb"iit Uiri- somnumuzu..' Tiitiin
tek gesim kaYnafrmz, baEka YaPacak

-yok. -Kota

koyarken, Jbkell

lagmasl bile bu restorasyon Ealqmalanrun

iEimiz

yamnda gok basit lialr' Meclis gerekirse
kendi biitEesinden restorasyon Para$n
iade etmeli. Onlar toplumu zehirliorlar'
Zehirlerini saklamak iEin bu giriqirnlerde

sormadrnz. Bu kavga, elanek kavgasr
dr, hayat kavgasrdrr. Bagka geye berr

bulunuYorlar

dtiinomiizYasal!
Philip Monis SA AS. Genel Mtidiir0 Ktirgat

iizelleEtirmek isterken bize

bir

gey

zemez" diyordu.
Her yoreden temsilci bir muhtar grldr' yalrt

bir bigimde ttrt0n

0reticilerinin gilesini

anlattr. Aynca bezlere, kartonlara dtigiince

TUTUN EKSPERLER|
DERNEGi
BULTENi
beyi vurmaya geldi.

leriniyazmrglar.

" Ekmefimizi Amerikan

qiftqisine

yedirmeyiz!"

"

Kahrolsun

ffi

yaEasn ba$msE

Tiirkiye!"
"llvlF Tiirk ttitiinciiltii.inden elini gek!"

"ME bizi bize brrak!"

"Ozerklegtirilmig Tekel: Bairmsrzhk,
iizelleEtirilmiE Tekel: IME"
" Tekel ve Tiirk ttitiinii sahipsiz degil"
Orgiitsuz beg yuz bin tirtun iireticisi, aileleriyle birlilde ug milyon insan. Tritirn

Platformu onctl0giinde Tek

Grda-iq
Sendikasr, Tutun Eksperleri Demegi gibi
kumluglann destelinde sesini duyurmaya
Eahgryor. Daha once de Samsun'da,

izmir'de Akhisar'da toplantrlar yaptrlar.
Bildiriler yayrnladrlar. Simdi de sorunlan

goztils0n diye Ankara'ya muhtarlan
gonderdiler.Toplanty

Ttittin

Plafformu
Bagkaru, eski Gkd Genel M0durti &han
OZET konugmalanmn aragnda lqsa lssa

Bir zamanlar haChag ekim yasafrna "biz
kendi tilkemizde ne ekecelimize kendimiz kararveririz",

"Kallcnma kiiyliiden baElayacaktr" diyen
Ecevit'in krrdugu 57. Huktrmet tuttine
pancara kota koyuyor. Tekel'i ozellegtiriyo4
alnan bu kararlarla tutun iireticisini,
koyl0yt alcl alrnaz silcnhlara sokuyor. Ttittin
Platformu, Tekel ille de ozellegtirilecekse
'Tekel sigara fabrikalan en az yiizde 51

bu

giine.Hukiimet trit0n ureticisinin

gorenkre sesleniyong lcag topmkhrda
dtinyann en gibd kiiquk FPrald tfitimledni bin bir glidtlde !,eti$it€n tiittrn tire{icilerini aghla dtigtirmeden, kkel'i yabancr

COMHURIYET 06.04.2001

Sonra yabancr sigaramn tilkede yaprruna
izin verdilen lGndi tiitiiniimuze srur (kota)
koyarken Virgina ve Burley t0ttrnlerinin
dikimini desteklediler. Simdi sra son dar-

yitirmesile tekellegmig ozel sektoriin
kargrsnrda amn fazla talebin az olmasrrr
etkisiyle, uretici bir Eekilde aholanrun elinde
oyuncak olacak Ozel sel<tor tekeline teslim
edilecekdiye konugtu.

magdur olacagrru ifade eden CdLPIMR

gori.i'ltrrken, niyet meldubunda ihale meka-

baltaladlar Sigara kagakgllSrru onleme
gerekgesiyle Tekel araoljryla yabancr
sigaralan iilkenin her yerine dagttrarak
damak ve dudak alqkanhgn degigirdiler

GULPIMR, " $u anda piyasada 2 tip ahcrPiyasalarda belirleyici rol irstlenen

Ongoriilen sistemden ozel

verilmiqe benzVorl... Altrn yumurtlayan
tavuk kesilecek Sonucunda millet de,
devlet de zarara gorecek. Tek kazangl

alacak Gegmige Demirel, Ozal, Qiller,

ahcry maldur edecejini ileri strdtr.

IMF ye verilen 3' rincii Ek Niyet Mektubunda ocak sonuna kadar grkanlmasr taahh0t
edilen Tiittrn Yasasmn, son anda Meclis
komisyonundan geri gekilrnesinin verilen
farktan kaynaldandrgl ogrenildi. Geri Eekilen

Yrlmaz hiiktmetleri t0ttinc0lii!0miiz0
yanlq politikalan adrn adrm uyguladlar.
Tekel i yenileyeceklerine geligmelerini

anlatarak, bu modelin hem uretici hem de

N'IFTdTdNEDEKARISN

sode ongorirlen ahm sistemi aragndaki

bulunduran dort tekel, 0lkemizdeki
tutiincril0lirve sigara sanayiini teslim

d0zenlemeye kargr grkan Tttun

Eksperleri Demeli Bagkam Faruk GULPIMR, FF ye yaptrgr agrklamada ihale
mekanizmaslnda tutun alcsr ile ilreticinin

TEKEL ve ozel sektor. Ancak ozel seldorde
rekabet yok 15 firma varsa da bunlar tek
firma gibi. IGE para veririz, ne zarnan alnbartaru ve odeme yapanz geldinde ortak
karar alryortar diye konugtu. Sektorde
rekabetin soz konusu olrnadrgrl anlatan
GdLPIMR, u TEKEL'in bu fonksiyonunu

Tekel' i satmaya

uluslar arasr sigar tekelleri. Yalnz 0g milyon
ttit0n 0reticisi degil, 40 bine yaldagan Tekel
iggisi ve memuru qsiz, agsz kalacak Turk
ti.rttnii Virgina ve Burley tirtirnlerinin katls
maddesi olacak Kendi paramz )abanolara
bualalacak Tutun ve sigara satarak tLhrn
ve sigara alarak doviz yitirecek Toprak
kulttrrumttz degigecek D'unya yaprak tnttrn
ve sigara sanayiinin ytzde 90-95' ini elinde

Bu

cizelleEtirilmelidir" diyor.
de tUttnii yalruz sigarada ve resimde

Bdk

hem de yabancrlara satrnaya goktan karar

grllklanna kulak hkayarak

Sekitrirde Rekabet Ortaml Yok

var

lara satmadan ballmsz karar alma

yansrtacak gok kigi yok basrndan saghgl el
verseydi her zaman oldugu gibi tireticinin
sorunlanm en Sarplcr bigimde dile getiren
giftEi dostu Sadullah USUII de burada
olurdu. Tutunii, Tekel'i bir gok l<ez yazdt
yoneticileri uyardr. Dinleyen olmadr, geldik

Tasansr ijzerinde galgma baglattrgr belirtildi.

olabilecefi anonim girketler halinde

yetkimiz tam ortadan kalknadrysa hentz,
bu oneriyi dikkate alnu, Tutun Plaformu ile
gorugmeye baglaynz.

sozleri duyacfi

ti.ltun ahmlannda ihale mekanizmasr
sisteminin olugtunrlacalr bir Tutun Yasa

sozlegme yapmaslnln ongortildugiin0

"QAYKOR nasrl rizellegtirme dqrnda

tutulabilir" diyor. Bu

yaprlandrma ve ozelle$irme tasang ve

hisse Tekel'de kalmak Earhyla yalnz
Tekel gahganlan ile Ti,irk ti.itiinti iireticilerinin, Tekel sigaralanm pazarlayanlann ve kiigi.ik tasanuf sahiplerinin ortak

Tekel ozelleqirse neler olacafrna snatyor

tutulmugsa aym yiintemle Tekel' de

since TEKEL'in t0t0n igleme birimlerini de
ozellegtirme kapsarruna alacak yeniden

tasanda arttrrmah sattg sistemi onnizmasurn taahhut edildigi beltutildi.
Bu diizenlemeye kargr Erkan Tut{ln Eksperleri Demegi Bagkaru Faruk GULPINAR ise,
ihale mekanizmasrmn hem iretici hem de

ahcry magdur edecejini ileri s0rd0.
CU?IIIAR, TEKEL'in font<-*yonunu yitirmesiyte tekellqmb ozel selddriin karqrsrrda amn fuzla, talebin az olrnagnn etkisyle,

tiretici alqlanrun elindeki oyuncak olacak
ozel sel<tor tekeline teslim edilecek diye
konugtu.

AI'{KARA ilutF ye verilen 3'0nc0 Ek Niyet
Mektubunda Ocak sonuna kadar
grkanlmasr taahhut edilen Tutiin Yasaslmn,
son andaMeclis'in ilgili komisyonunda geri

Eekilmesinin, verilen sozle ongoriilen alnn

sistemi arasnda fark bulunmasmdan

kaynaldandrgl dgrenildi. Geri Eekilen

Ttittin

Yasa TasansLnda "auqtion" olarak bilinen
arttrrmah satg sistemi ongoriiliirken. ItvlF
ye verilen meldupta ozel se}<toriin iireticile
sodeEmeli alm yapmasa olanak saglayacak ihale mekanizmasrmn taahhut edildigi

belirtildi. Bu nedenle Oze[estime idare-

sel<torunde

Turkiye'de ozel sektor aldrlr siparige gore

0riin topluyor. Yeni sistemde

tarlada

sdzlegme yapma$ gerekecek. Bu da belki

on0n0 gormeden daha fazla veya eksik
ti.itiin almasna yolaEacald diye konugtu.
FiNANSAL FoRUIVI 06.02.2001

sicARA ve TdTdn iTHqLqf,

KAPI

AqrlrYoR
SinanDOGAN
Yeni Tiit'un Yasa Tasansryla Turkiye'nin ucuz

ve kaliteiz sigara cenneti haline gelecelini
savunan Tiitiin Eksperleri Demefi Bagkaru
Faruk GdLPIIIAR hrtirn ithalatrnda alnan

fon ve gumrtik vergisinin kaldrrlmasrun
yerli uretimi rekabet edemez konuma s0riikleyecefini one surdii. Hazine MusteEarhgn ve ltvlF nin istelderi dofrultusunda
geri geklen ve bu nedenle de Bakanlar
Itrrulu'na sunulmak izere yeniden dizenlenen, " Tiittin ve Tirtiin Mamulleri Yasa TasansL' sigara ve hrt0n ithalatrna kapr agr yor.
TEKEL Genel Miidiirltiftinde bulunan
gorev ve yetkileri Tanm ve Koy igleri
Bal€nlgl ve sanayi ve Ticaret Bakanh$r'na
devreden tasan, KiT stahisirndeki T0tun,
T0t0n mamulleri Tuz ve Alkol igletmeleri

Genel M0d0rltE)niin iktisadi devlet
tegekktilhi geldinde yeniden ppilandnlmasru ongori.iyor,

lbsanda yer alan

"

Tiirkiye'de tiitOn

TUTON EKSPERLER|
DERNEGi
BULTENi

mamulleri ilrefrnek ve satmak isteyenle4
Sanayi ve Ticaret Bakanlgrndan iiretim,

ihracatgrlar kahhrd.

llk

defedendirmder

olarak ti.ittrn bolgelerinden btiytik kentlere

ureticilere takdir belgesi verilirdi. Ytllarca
stiren bu gelenektarihe kanE. lMFre DXinya Bankaslna verihn taahhtitler dogrultusunda TEKEI- t4e boltinerek ozeil€tuiL

gogler hrzlanacfi onumuzdeki yllarda

uygunluk belgesi almak zorundadr." Ve'Tuttrn Mamullerinin ithalatr, ithal
edilen tiihin mamullerinin fiyatrmn belirlenmesi ve yurt iginde pazarlamasrra iligkin
usul ve esaslar Bakanlar l{umlunca belirlenir." ibareleriyle sigara ithalahna; " Ttitiin
ithalatr, iiretim ihtiyaglanyla srrurh olarak
tuttin mamulleri iiretenler tarafindan yaprlabilir ". ibaresiyle de hitiin ithalatna kapry

mesi amacryla OzeileEtirme Yiiksek
l(rrulu'nda. Bu nedenle fttnn piyasasru
kimin agacag
Bu tarUgma
onceki gtin son buldu Bu ylki itttrn
piyasas TEKEL GendM0dirtirgu Basrr ve

aEryor.

Halkla Iligkiler Miidiirl0g0 tarafrndan

sahE vqfueya

Jbsarrda, Tiirkiye'de t0t0n mamulleri
iiretmek isteyenle4 ylhk tiretim kapasite.
sinin tek vardiyada, sigara iEin ik milfr
adet, di$er tuttin mamulleri iEin ise bir
milyon adetten olrnayan, tufun hazrlama
boltrnleri dahil tam ve yeni telcroloji ile
tesisler kurmalanrun gart oldugu belirtildi.
Ancak Turkiye'de uretim yapmak qartryta ig
pazara sigara satabilrne h0knti tasanda yer
alrnryor, Tutun ithalatrndan ahnan fon ve
gtimr0k vergisine yer verilmemesi de
ongonrlen tasanda Turk hittirn ureticileri ve
ihracatglanm Avmpa birligi tilkeleriyle
rekabette zayf diLgurecegi bildirildi. Yine
tasanda uretici hrhinlerinin yazh s&legme
esasl veya agrk arbrma ftnterni/e alnp

satilacagr belirtild!. Ttrttin Eksperleri

Demefi Bagkaru Faruk GdI-PilMR, sad€ce
Sanayi ve Ticaret Balonh$ndan nretirrL

sat€ ve ithal belg€ri ahrdk sitara itnl
edilebilrnesinin Tthki)€y ucl,E ve kalitesL

iki sayfahk faks
mesajryla agrldr. dreticiler ve ihracatgrlar
fi1ab gazetecilerden ogrendi. Ege, Marmara
ve lftradeniz Bolgesi'ndeki 0reticiler t0t0n
fiyahm ofrenirken, DoSu ve Gtineydofu'daki 0reticiler fiyatr ofreneme-diler,
qnnkir TEKEL bu b6lgedek fiyah unutrnug,
faks mesajna koymrimrg.
medyaya gonderilen

Yeni

Tttiin Kanunu ne

getiriyor?

TEKEL, ildisadi devlet tegekk0llu olarak
yapilandnlyor Ahm-sahmda sozlegme ve
agrk arttrrma yontemine gegiliyor,T0t0n
ithalabnda fon ve gOmrukvergisi kaldrnlryor.
Sigara iireticileri tirttin ithalah yapabilecek
Sigara ithalatrna iligkin esaslar Bakanlar

l{,ruluncabelirlenecek
DdNyA

14.03.2001

rtirtinor BiR GELENEK

DAHA

raninrxnrugn-.

AliEkberVLDIRlM

Tutii,n piyasasrrun aErlgr dzellilde t0tun
tanmmn yapildrg bolgelerde biiyuk bir
heyecanla beklenin Agklanan fiyat ne
olursa olsun davul zurna egliginde, Ierbanlar kesilerek piyasa aErhgr yaprlrrdr.

Dtzenlenen torene TEKEL'den sorumlu
bakan, bolge milletvekilleri, TEKEL Genel
Mtiduru ve diler yoneticileri, ureticiler ve

::::l]:lll:ll::i:i:l::lil::liliiilill,lltt:,,,,,,,:,t,,:,,.:,:,,,,,,,,,t::::::ultllilil::::i:,:.:i

r,1.,:r::lll

,::,r.::lli

ki

90\

fiyau

satrlmE

durumda. fuadaki farlc tiiccann iireticiye
odemesi gok zor g6rtiniryor, Hem TEKEL
hem de ii'lke tiitunciiluf0 agsndan 2001
yh bir ddniim noktasr olacak. WlFve D0nya
Bankasr'na verilen taahhtitler do!rultusu+
da TEKEL ozelleEtirilecek
- T0dinde desteldeme tamamen kaldrnlryor-

- Bundan 10 yl once hrt0n alrru

yapar,

30 iken

bugun

tiihiu'r t0ccarlannn saysl

15'in altrnda. Ttit0n ahmr birkag fumaya
kalacak.

enflasyon oraru

I$kiler MiidiirlOfii'niin agrldamasna gore
buyl beldenen hrh.m uretim miktan 208 bin
491 ton. ESe msesi ttrttrnii'ne 2 milyon

Yrl

2m bin lim, lvlarrnam rre lGradeniz Bolgesi
tutirnbine ise 2 millon 25O bh lim'bq

fyaf writecdc
toefcip ulke
genef* ufih bedel l€rslgnda Fdryk
362 bityon lirahk 6deme yapilacag
auyruUuiurn gore, ttbintin dnei'nli bir

almacak T0tuniin ortalama fiyatr 1 milyon

dedi.

agklanan tuttrntin y0ade

buldu. ihracatEr ise y0ksek.

siirerek, " Turkiye'de yabnm yaparak sigara
iireten firmalann tirtirnleri ile yerli markalan-

"

fiyatndan ti.ihin alacaldar l(aldr

TEKEL Genel Mud0rltif0 Basrn ve Hallda

bltirnii 2

htilcne baglanmahdr

nretimde dtigiigler olacak
IhmcatErlar aErsrrdan balcldrgrnda "bu fiFt
yiiksel{' denilse de, son yrllann en drigti,k

- dretici hzla hrtun tanrrundan kaEryoi
Tuttnde bir gelenek daha tarih olurken
umanz ii'lke ttittincti-ltif0 tarihe kangmaz
Ege t0t0n bag fiyatr, dolar karglgr ,rt

Piyasann aglqr farkh olsa da deferlendirmeler farksudr. dretici verilen fivatr dtis0k

sigaralar cenneti haline getirecegini irne

mzm bu haksz rekabetten olumsuz
etkilenecefi ortadadrr, Bu nedenle yerli
0retimi koruyucu tedbirler bu yasada

olarak kayba ugradrgn. Bu kaybrr sonuqr

orada yaprhrdr. Kaliteli tittun iheten

milyon liramn alhnda

sahn

650 bin lira olaca$r ongoruliryor,

Bu
nedenle bag fiyata bakarak delerlendirme

yapmakyanlg olur.
Kesintiye u$rayan istikrar programna gore
ttittine fiyatverilrnig olsaydr gegen yla gore
iuzde 12 art€ saflanacalfi. O zaman da
tutiin fiyah 1 milyon 900 bin lira olacaktr.
Ege Bolgesi ttiti.i,n0 igin aErklanan 2 milyon
200 bin liralft fiyat geEen yla gore yitzAe25
arhg ongoriryor. Bu enflasyon hedefinin

yizde 25 olarak revize edilecelini

gosteriyor. Ancah 2000 yh maliyetleri ile
tretjlen tirttine yine de enflasyonun altrnda
fiyat verildi. qturkti 2000 yh enflasyonu

tfEFE) fizne 32.7 olamk gerEek-leEmiqtr.

Dolar baznda bahldgrda ise son

10

gunde dohrdaki ytlade 30'a yamn aft€a
ragmen tirtiin fi5nh geqm[ yilann gerisinde
kald. Ege Bolsesi f'.i'ttinti igin 1994 ylnda
verilen bag qntn kargrlgl 3.5 dolar iken,
1995'te bu fiyat 3.8 dolara, 1996'da 4 dolar
11 sente ulagh. Ertesi yl 3 dolar 68 sente

dtigen tiitiin baC fiyat 1998Ue 3 dolar 75
sente Erktr 1999'da 3 dolar 5 sente denk
gelen t0t0n fiyah, 2000 unin0 iEin 2.5
dolara geriledi. Bunun anlamr ureticinin reel

BaSfiVat

(IL)

7994

142.OOO

i995

250.000

1996
19g7
1998
1999

5m.mo
9m.m0

2000

Dolarkargrhgr
3.50
3.80
4.11

1.400.m0

3.68
3.75

1.750.000

3.V5

2.200.000

2.50
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haberlerine lctrlarak Tekelin Ozellegtirme idaresine devri, Tiittin Yasasr ve
2000 mahsulti Ege YaPrak Tiittin
Piyasaslmn aglqryla ilgili dtigUncelerini
aglklamrybr.

.24.02.2001. tarihinde

Tiittin

Plat-

formu, Tek Grda-ig Sendikasr ve Dernegimizin yiiriitme kurulunu olugturduiu
"Tekelin Ozellegtirilmesi ve Ttitiintin
Geleceii" konulu panellerin iigtinciisti
Bafra'da gergeklegtirilmig, Dernedimiz
Yonetim l(rrulu Bagkam Faruk GULPINAR panelist olarak katlmrytrr.

.27.O2.20O7 tarihinde TRT-2 de canh

olarak yayrnlanan "Serbest Kiirsii"
programlna kattlan Derneiimiz
Yonetim Kurulu Bagkanr Faruk
GdLPIMR 2000 tvlahsulir Ege Yaprak
Ttittin Piyasastntn aErhEryla ilgili
dtig0ncelerini agrklamrytr.
Hazine ve Ozellegtirme lfunrlu taraftndan haarlanan Tiittin Kanunu Taslaklan
. 05.02.200 1

tarihinde Yonetim l{urulu

Bagkammz Faruk
TURK televizyonunda canh olarak
GULPINAR CNN

yaynlanan 1 Soru 1 CevaP Programna
telefonla ballanarak Tekel'den Sorumlu
Bakan Rtigti.i Kaam YUCELEN'e Tekelin
ozellegtirilmesi haklqnda sorular yoneltmigtir.
. 10.02.2001 tarihinde Tutiin Platformu, Tek Grda-ig Sendikasl ve Dernelimizin ytiriitme kurulunu olugturdu!u "Tekelin Ozellegtirilmesi ve

T0ttiniin Geleceii" konulu panellerin
birincisi izmir'de gergeklegtirilmigtir.

.L7.O2.20O1 tarihinde Manisa'ntn
Ugprnar Beldesinde, Yuntdafr Kallandrma ve Gi.izellegtirme Dernefi ile
birlikte dUzenlenen salon toplantsna
Ttitirn Platformu Bagkaru Orhan OZET
ve Dernefimiz Yonetim Krrulu Bagl<aru
Faruk GULPIMR ile Manisa Ziraat
Odasr Bagkant Nuri SORMAN "Tekel'in

hakkrnda deferlendirmeler yapmak
iizere meslektaglanmmn katrhmrla
gahgma gruPlan olugturulmug ve bu
gahgmalar sonucunda hazlrlamq olduklan raporlar bir arada toplanarak

yetkili mercilere iletilmigtir.

.15.03.2001 tarihinde Yonetim
l(rrulumuz, MHP Genel Bagkam ve
Bagbakan Yardtmctst Devlet B-AHqEli'yi ziyaret edereh Tekelin Ozellegtirilmesi ve Ttittin Kanunu hakhndaki dtigiincelerimiz iletilmigtir. Vne
aym kapsamda olmak tizere lvlHP Grup
Bagkan Vekili Oktay VURAL ve Mehmet

Birlent
SANDIR, FP Grup Bagkan Vekili
AKQALI'
Rrza
Milletvekili
DYP
ARlNq,
ANAP Milletvekili lgrlay SAYGIN ile
gortigmeler YaPtlrrugbr-

Dantgtay'a gidilerek meslektagrmz
Karnil YAVUZ'un ve Demeiimizin agttgl

davalar hakkrnda bilgi

ahnmtgttr'
Kamil
tarihinde
26.04.20007
Bilahare

6zellegtirilmesi Kararl ile Ttlrk
Tilttinciiltiftin Gelece!i" hakktnda

YAVUZ'un davastyla

tireticilere bilgi vermiglerdir.

Temyiz bagrrurusu tarafimlza ulagmtg,

.77.02.20O1 tarihinde

Tttiin

Plat-

ilgili Yiiriitmeyi

durdurma karan ve Bagbakanltln
03.05.2001 tarihinde cevabi

formu, Tek Grda-ig Sendikasr ve Der-

Damgtay'a sunulmugtur.

nefimizin ytirtitme kurulunu olugturduiu "Tekelin Ozellegtirilmesi ve
Tiittrntin Gelecefi" konulu panellerin

. 17.03.2001 tarihinde Yonetim

ikincisi Adryaman'da gergeklegti-rilmig'

Dernelimiz Yonetim Kurulu UYesi
Kazrm KARAAHMETOGLU Panelist
olarakkatrlmqtr.
. 20.02.2O07 tarihinde Yonetim l(rrulu
Bagkammz Faruk GULPINAR, NTV

Yazt

l(ru-

lumuz. t0tiin tireticileri tarafindan Ankara'da gergeklegtirilen "Tekelin Ozellegtirilmesine Hayr" isimli toplantrya gerekli
katlay saflamrg ve igtirak etmigtir.
.22.O3.2OA1 tarihinde T0rkiye Radyolan 1 Kanahnda H. $iikrti SOTAK

tarafindan haztrlaruP canh olarak
yaynlanan "Ekonomi Giindeminden"

adh programa katrlan Yonetim l(rrulu
Bagkantmrz Faruk GULPIMR t0tiinttn
bolge ve iilke ekonomisi agrsndan

onemi ile $ubat sonunda aglklanan
tiittin bagfiyatnm deferlendirilmesi'
tUtUnde devlet desteklemesinin
kaldrnlmasr, kota uygulamasr ve Tekel'in

ozellegtirilmesi konulanndaki di.igiincelerimizi agklamtgtlr.

.26.O3.20O7 tarihinde Yonetim Kurulumuz Tekel Genel Mtidiirliilti ile Yaprak
Ttittin igletmeleri ve Ticareti Miiessese

M0d0rliifii'nii ziyaret etmig, Ttittin
Eksperlili Ytiksek Okulunun

4

ylltk

intibak programlnl bitirerek mtrhendis-

lile hak kazanan ve halen Yaprak Tutiin
Miiessese Miidurliigti biinyesinde idari
yada teknik gorevlerde bulunan Tiit0n
Eksperi unvanh meslektaglann miihen-

dis kadrolannln verilmesi, miinhal
kadro yok ise ek kadrolann talebi,
meslekte 8 ylhk lqdem derecesine
ulagmrg, baganh ve sicilinde herhangi
bir olumsuzluk bulunmayan meslektag-

lanmzn

bagmi.ihendislik kadrolanna

terfile-rinin yapilmasr ve 1997 ylnda ige

baglamq olan 130 meslektaglmzln
yonetmelilin uYgulanarak bu meslektaglanmza Tiiti.in Eksperi olarak
Ekspertiz yetkisinin verilmesinin sa!lanmast konularlnda goriigtilmi.igtiir'
1,9.04.200114900 sayh yazr ile Bakan
Yiiksel YALOVA taraftndan Ttitiin
Teknoloji Miihendisi ve Bagmiihendislik
kadrolan Devlet Personel Bagkanltfmdantalep edilmiqtir.

.30.03.2001 tarihinde ANAP lzmir

Milletvekili Igrlay SAYGIN derne$imizi

T|tun Kanuaktarilarak
goruqlerimiz
nu haklnndaki

ziyaret etmig, kendilerine

yardrmct olmalan istenmigtir.
.05.04.2001 tarihinde KlGEIvt ile go-

I
I

riigtilmiig, Tekel'in ozellegtirilmesile
ilgili OYK kararrmn iptali igin sadece Tek
Grda-ig Sendikasr tarafrndan dava

agllmas benimsenmiqtir.
. 07 .O4.2OO1 tarihinde Tokafrn Tagova
ilgesinde tertiplenen "Turk Tiitiintintin

Gelecefi" konulu..panele Dernelimiz
Yonetim Kurulu UYesi Yrlmaz TEKAY
panelist olarak katrlmrg ve konu
hakkrndaki gortglerimizi aglldamrytu.

.18.04.2001 tarihinde Yonetim
I(rrulumuz Ozellegtirmeden Sorumlu
Devlet Bakam Yilksel YALOVA'y maka-

mtnda ziyaret etmig, Tut0n Kanunu
haklandaki dtigtincelerimiz kendilerine
sunulmugtur. Toplantrya ANAP millet-

rg

TUTUN EKSPERLERi
DERNEGi
BOLTENi

vekili Igrlay SAYGIN, Tekel

Cenel

Yonetim Kurulu dyesi Unal

Tekel
YASAR

Mldnrt Mehmet AKBAY ile
katrlmrqlardrr.
.

26.04.2007 tarihinde Yonetim Kurulu

Bagkanrmrz Faruk GdLPll'lAR, NTVde
canh olarak yaylnlanan 'Yaktn Plan"

isimli programa telefonla ballanarak

Tutiin Yasasrla ilgili d0giincelerimizi
agrklamrqtrr.
. 27 .04.2007 tarihinde Yonetim Kurulu
Bagkanrmrz Faruk GULPINAR TGRT
FM radyosunda "Dtnya Donerken"

isimli programa telefonla ballanarak
Tutun Yasasryla ilgili olarak yaprlan
Eahqmalar hakkrndaki dtiguncelerimizi
aktararak bilgi vermigtir.

IKI,'SOR(I

'

IKI CEVAP

1: Bir adam cezaevinden kagmaY
planhyordu. H0cresi [E{inc0 kaftaydt ve
otuz metre ytiksekteydi. Adam pencere-

Soru

deki parmakhklardan birini lcrmay
bagardr ve kendinin grkabileceQi bir
arahk olugturdu. Ancak kurtulabilmek

igin elinde yalnrzca onbeg metre
uzunlu!unda kalrn bir halat
vardr.Bununla indigi takdirde ise onbeg

metre y0kseklikten aqalr atlamak
zorunda kalacaktr ve kurtulma ganst
azalacaktr. Adam yalnzca bu halatt
kullanarak, sa! salim agalrya inmeyi

(15Ocak-31 Ocak2OOl)

Soru 2: Dort gocuk aralannda bir koqu

19 Mayrs Yaprak Tiittinlgletrne Mtid0rltigti
Aiaglandrrma QahEmasr

duzenlediler, Yangtn sonunda soyledilderi
gunlardr:
Ayge: " Ne birinci, ne de sonuncu geldim."

iEletme Miidurlugi.imi.iz 593 personel ile 75.000 m'? si Yaprak Tttun deposu olmak
al"O.OOO m' Iik alan uzerinde faaliyetlerini siirdOrmektedir.
t1"." v"f.f

sizce nasrl bagarabildi?

Ahmel " Sonuncu geimedim."
Burcu: " Birinci oldum."

Mehmel " Sonuncu oldum."
Bir goculun do!ruyu soylemedifini
biliyorsanrz, kimin birinci geldigini
bulabilirmisiniz?

Gegen saymzdaki sorulann cevaplan

$uEekildedir.

Cevap

1: Ilk

elinizle ampule dokunun, gcak ise onu ilk

d0gme gahgtrrmrg anlamrra geli4 ancak
soiuk ise 0EUncu d{igme ampule baflt
demeldr.

Cevap 2: Patatesleri ezip ptre haline
getrirse, bir kagrk yardrmryla pargalara

:,irl:x:::r:::iri:,

Ttrm meslektaqlanmza selam ve

saygrlarrmla.

_ . _ _:- .

!:rgo-9Mrl
TtittinEksPeri

di.igmef beg dakika

boyunca aEk braktrktan sonra, ikinci
diilmey aEp yukanya grlcnz. Eler
ampul yanryorsa, dofru d0lmeYi
buldunuz demektir. E[er yanmyorsa,

bolebilir.

"Str
GeEtigimiz Ocak ayr iqerisinde idare ve iggi sendikastntn da onemli katkrlanyla
personelimiz tarafrndan 800' 0 gam, 200' ti qrnar ve 200' ti de okalipttis olmak ijzere
toplam 1.200 agaE fidanr dikilmigtir.
iginde bulundulumuz ig yeri ve genel olarak gevremizde alaglandrrmantn onemi,
igletme Miidtirl0kli.ilerimiz ve depolann kuruldulu donemlerde dikilen alaElarrn
bugiin bizeve geweye safladr$r l<atlclar goruldiilunde daha il anlagrlmaktadrr.

52. SayfmfZd?

yuyntanan bulmacayr dogru qozerek dernelimize
qonderenler araslnda yapllan kura gekiliginde meslektaglartmrz Mustafa
Sr'voioGulLARI, Alaaddin ERG|N v9 Taytun AKGUNi Richard.J..BfNEP ::

John

m "Kiiresel Dtigler" isimli eserlerini
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19 Mayrs Yaprak Tuttin lgletme
Mudtirltrgu kadrolu meslektagtmz
Sezai AKINCI ile Tiilay GURSU hanrm

28.O4.2O01 tarihinde nigan-

lanmrglardr. Geng gifti kutlar, yagam
bovu mutluluklar dileriz.

Hatay Yaprak Tiitiin lgletme M0dtirlugu kadrolu rneslektagtmtz Ahmet
YALQIN ve egi Sevim hanrmln olullart

Muhammed Fatih 24.O2.20O'l
tarihinde dtinyaya gelmigtir. YALQIN

giftini kutlar, Muhammed Fatih'e

saghkh, uzun bir yagam dileriz.

Bafra Yaprak TOtOn igletme Mtid0r-

l0gu kadrolu meslelctagtmtz

Yalgrn

GUZELve egi Sevda hammtn olullart

Batuhan 26.O2.2OO1 tarihinde

Sunel firmasrn{a galqan meslektagrmuAytag QOCAN ile Oznur harum

01.04.2001 tarihinde evlenmiglerdir.
QOGAN giftini kutlar, yagam boyu
mutluluklar dileriz.

diinyaya gelmigtir. CUZEL ginini
kutlar; Batuhan'a safhkl, uzun bir
yasam dileriz.

Adana Yaprak Ttlttin igletme
Miid0rltilti kadrolu meslektagtmrz
Bulent.$Al\Ll ve egi Ebru hantmrn
krzlarr lremsu 2O.O3.2OO1, tarihinde

d0nyaya gelmigtir. $ANLI Eiftini
kutlar, lremsu'ya salhkh, uzun bir
yagam dileriz.

izmir Yaprak Tiitun igletme Mudtir-

l0gu kadrolu meslektagtmrz

Sezer

ALIAN ve egi Nurcan hantmtn krzlarr
Hatice 1,2.1'2.2OOO tarihinde
d0nyaya gelmigtir. ALIAN giftini
letlar, Hatice'ye salhkh, uzun bir

Izmir Yaprak Tirttin lgletme M0diirl0g0 kadrolu meslekagrmz Serman
QETIN ve egi Mtijdet hantmrn kzlarr

Ash 27.03.2001 tarihinde dtinyaya
gelmigtir. qETiN Eiftini kutlar, Ash'ya
saghkh, uzun biryagam dileriz.

#

yaqamdileriz.

Akhisar Yaprak Tirttrn iEletme
Mr.idiirlugu kadrolu meslektagtmz
Orhan YlLDlRMve egi Sibel hantmtn

olullarr Ahmet Selim 21.02.2001
tarihinde d0nyaya gelmigtir.

Altab T0tun firmasrnda

ga'hgan

meslektagrmtz ismail KARAI'{FIL ve
egi Emine hanrmrn krzlan Betul

22.04.2O01, tarihinde dunyaya
gelmigtir. KARAI'{FiL giftini kutlar,
Betul'e safhkh, uzun bir yagam

YILDIRIM giftini letlar, Ahmet Selim'e
safhkh, uzun bir yagam dileriz.

dileriz.

Bucak Yaprak T0t0n igletme
Mudirrliigu kadrolu meslektagtmz
Muzaffer AKCUL ve eEi Nahide

Bucak Yaprak Tirttin igletme
Mudrirliigti kadrolu meslektagtmz

harumrn olullarr Cemalettin Zafer

olullarr Ismail Ardal'6.02.2001'.

-

26.02.2001, tarihinde dtnyaya
gelmigtir. AKGdL giftini kutlar,

Cemalettin Zafer'e safltklt, uzun bir

Kamil KISMET ve egi Ayfer hammn
tarihinde dtinyaya gelmiEtir. KISMET
giftini kutlar, Ismail fuda'ya safhkh,
uzun biryagam dileriz.

#

yagam dileriz.

Tiittin igletme M0durliigti kadrolu meslektagrmrz Ahmet
Tirran SARIKAYA ve egi Aynur
hanrmrn ofullarr /ria 23.02.2407
Tuzla Yaprak

tarihinde dtinyaya gelmigtir. SARIKA-

YAgiftini kuflar, fuda'ya safhkh, uzun

biryagam dileriz.

#

Manisa Yaprak Tiitun igletme
Mudurltilii kadrolu meslektagtmz
Yiicel DOGAN ve egi G0ler harumn
krzlarr lclal 28.03.2001 tarihinde

diinyaya gelmigtir. DOGAI{ giftini
kutlar, lclal'e salhkh, uzun bir yagam
dileriz.

TI'ruN

EKSPERLERI
DERNEGi

e0rreHi
T.Sermaye - Kaba deriden mamul,
ucu siwi ve lcrrk bir cins ayakkabryr
yapan veya satan kimse.

S.Posta suriicisti - Tersi yolcu veya
turistlere geceleme ile bunun yannda
yemek ve ellence imkaru saglamak
amacryla kurulmug igletme - Akarsu
yatagr.

9.Tersi antlagma - Bir davamn
mahkemece nasrl bir hiikme
ballandirm gosterir

resmi belge

Liibnan'rn trafik
igareti.

lo.Yapma, yaptlrma

-Qallgma, amel,

- Gosteriq,
caka, gahm - HiEbir
mesai

zaman, katiyen.

ll.Kuwetli, hlnE,
- KaynatrlmrE

garez

katran tortusundan
elde edilen siyah ve
katr madde - Jirzak,
kapan - Bir sahiplik
eki.

l2.Kopek- $riphe Bir cismin butiln
ozelliklerini taglyan en

kuEuk pargasrMuzilderitm.
13 .

SOLDAN SAGA

I Slrtln kuyrula yakrn yerinden
yapilmrg en gevrek pastrma, hayvanln srrt bolgesinden Erkanlmrg
.

- Rezaletler.
2. Binek hayvanlarrnrn srrtlna
konulan oturmahk - Asala!rn,
pashrmahk et

geligme safhalarr slrasrnda beslenip
barrndrlr konakErlardan her biri.
.3. Halk arasrnda buyuk anne, nineBritun bir gun boyunca, gece

kalmadan, sabah gidip akgam

Bir canh

var-

lrktaki soya gekimin aniden
defiiqebilece$ini

ve bu deligmenin

trirlerin oluqmaslnda ana yol
oldufunu ileri suren nazariye,
defiginimcilik.

4.Azotlu besinlerin vucutta yanmasryla oluqan ve idrar yoluyla atllan
zehirli madde - Oltim, vefat - Damgma meclisi, darugma toplants.
S.Qoklukla Eigek desenli pamuklu
kumag.

6. Tayf , Eelimsiz,

15.3-15 km arasrndaki

mesafeli kogular.

ruzgar.

S.Quval olarak kullamlan kendir veya
kenevirden mamul seyrek bez - Bir
erkekismi.
9.KatlanmrE, birikmig, kumeli - fuasma ya! suri.ilerek veya peynir gibi
katrk konularak gewetilip lazartrlmrg
ekmekdilimi.
10.Bir giyecegin golus ile omuz
arslnda kalan boliimtine konulan

parEa

gdsterisi.

birini, Eolunlukla iki segenekten birini
izlemeye zorlayan tartqma.
2. Aza - Hidrath tabii kurgun sulfatRusyanm uluslar arasr trafik igareti.

6.Ant igme, yemin etrne

- Island€r

zarnan kolayca gekillendirilebilen yumugak ve yalh toprak

-

Bir erkek ismi.

'4,,:,::...a.

1

.Bir

ig

Eok

Spor yangmalannda seyircileri

12 . ince ve yumugak yaprak
durumundaki organ veya organ
bollmii - Eklemek, bitiqtirmek - Tersi,
kural drg, mtistesna.

l3.Mahkeme sonunda temize qrkmakberaatetmek- igaret.
l4.lEilecek gey - Atrtgan, goz0 pek,
kabrna slfimaz olma durumu - Bir
k0rkhayvanr

15.lsimden isim tiireten
Hazlrlama - Balcnn simgesi.

yerinde kadro dtizenlemeleri-

Insanl istenmeyen segeneklerden

3.fualtmalar eksiltmeler -

Qok seslilikle ilgili,

coqturan kimse.

hayvan.

YUKARIDANASAGIYA:

-

seslilile iliEkin, Eok yonlti.
I l.lyiden iyiye, adamahlh, Iaykryla-

uzun

5.Okuma suretiyle elde edilen bilgi,
bilim - Qegitli dans ve oyunlardan
olugmug, zengin gorunumlti sahne

AElkga, sak-

T.Kopefin havlayarak saldrmasl-

Aktinyumun sembolii.

4.Kotri bir Eeyi bir kimseye mal
etmek, birine musallat etmek - Bir

-

Longplayin ksa yazhgr - Qolden esen

l4.Atomlar arasmdaki boqlu$u ve
b0tun evreni doldurdufu var saylan,
afrhll olmayan, rsl ve rqrfr ileten
cevher - Radyumun sembolu - Fiil
Eekiminde meydana gelen hal,kip-

olmadan donmekuzere.

etsiz

lamadan.

Lahza-

:&rit*r,*tli:i.:'iir:rt,

bir

ek-
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NOSTALJI

I

(Soldan Sa[a) ARKA SIRA : Enbiya SANCAK, ZeynelAbidin AYDIN, Mehmet QALI, Prof. Dr. VecdiARAL,
AIi gefik GUNTANIR, Fazh AF$iN, Ahmet A$lK, Vedat Cihat ERKAN, Haluk ALPMEN,Huseyin MATARACI,
Nedim OZKAN, Ilyas YALQIN
(Soldan Saga) ORTA SIRA : Mehmet Yagar iSPiR, Selim Mahmut GUNGOR, Hasan Selguk ORAL,
Necmettin ytLMAZ, Zek TdRtfflLMAZ, Ahmet OKUMUq, H. Vakrf MERC|/V\EK, Cogkun SERBESI
genol HAyt{AN, Fuar BIY|KLIOGLU, Mustafa AIACAN, Fikret UYSAL, Nadir I$lK
6. Devre " 20.01.1983 "
(Sotdan Saga) OTURANLAR : Huseyin iViSRRRg, Nazif ZORLU

o"- l

:

Pa

\.,

ANAP izmir Milletvekili Sayrn lgrlay
SAYGIN 30 Mart 2007 Tarihinde
Dernek Genel Merkezimizi ziyaret
etti. Ziyarette SAYGIN'a, yeni Tutiln
Kanunu, Tekel'in ozellegtirilmesi ve
meslektaglartmtztn yagadrklarr
sorunlar hakkrnda bilgi verildi.

"'.

Tanmsal girdi iireten firmalar...
Satlg magazalanmrzdan
siz de Vararlanmak ister misiniz?

giftginin temsilcisi Zir sst O dalsramrz,
Tiirktye'nin her yerlne doSilmtq, 2lO sctrg mofiozcsrylo
tsnms ol girdllerlnboyilifiinl yopmsktadft.

m,
iufl"

K

ffi
Slz de; satrg morfioaslsrrmrzla dshs golr
tr
*":;::::;::::,::rcvrn
her

ro
,uW

zsmsnhlzmetinizdedir. W

giftgi ve Kiiy Diinycsr Dergisi'nde iiriinlerinizi
tanrtarck iircticiYe ulcrgrn.
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